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הזאת ההיסטוריה  מי  לה של  מורים  ערביים ר סטו י ?  ספר  בבתי  בין    יה 

 קריאת תיגר לציות 

   1ונסרין חג'אזי  רבאח חלבי 

 מבוא 

לבחון היא  דדים ובו מתמשאת האופן    , מנקודת המבט של המורים עצמם  , מטרת המחקר 

לימוד   עם  ערביים  ספר  בבתי  ההיסטוריה  היסטורית  מורי  מאמינים פרשנות  שאינם 

  . את חברתם וזהותם נת יעוכ ידם-על תאף נתפסהיא ש ו , ותהיתאמב

הערבית כ  בישראל  פלסטינית-האוכלוסייה  ביותר,  הגדולה  המיעוט  קבוצת   21-היא 

ישראל  191.9-)כ  אחוזים אוכלוסיית  מכלל  נפש(  מהקולקטיב   2.מיליון  חלק  אינם  הערבים 

ל שייכות  מרגישים  אינם  עם להז  להם   וקשה  , יתיהוד מדינה  כ  ההמדינ   יעדיהיהודי,  דהות 

ותרבותיהם    3.סמליה לשוני  כמיעוט  אלא  לאומי,  כמיעוט  רשמית  מוכרים  המדינה   . אינם 

ייחוד  אליהםמתייחסת   בעלי  לשוניים  או  דתיים  מיעוטים  של  סדרה  אך  כאל  מתעלמת  , 

   4.כמיעוט לאומי אחדומהאינטרסים המשותפים להם  שלהם לאומיהנרטיב המ

ל, על מעמדו במדינה, על זהותו ועל ני בישראטיפלס-ביער ט הרבות נכתב על המיעו 

איננה  יהודית,  בהיותה  למסקנה שהמדינה,  מגיעים  החוקרים  רוב  היהודי.  הרוב  עם  יחסיו 

רקע  על  אותם  ומפלה  אותם  מדירה  והיא  מהשורה,  כאזרחים  הערבים  את  להכיל  יכולה 

זו  5.לאומיותם מדירה  מדיניות  הערבים  , למרות  של  היאסטיניהפל-שאיפתם  אחד   ם  מצד 

 
חלבי  ד"ר  1 לחינוך,  רבאח  האקדמית  המכללה  והאאורנים,  בירוניברס,  העברית  נסרין    ;ושליםיטה 

 ה. מור,  חג'אזי 
 20: 2020הלמ"ס,  2
3 Saad, 2004, Ghanem, 1998-Abu 
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ומצד  ל הפלסטינית,  בזהותם  את    אחרהחזיק  מלא לממש  באופן  האזרחיות  זכויותיהם 

  6. ושיוויוני

לממש את מדיניותה להדרת הערבים   כדיאחד המנגנונים שבהם המדינה משתמשת  

הוא החינוך. מערכת החינוך שימשה ומשמשת כמנגנון שבאמצעותו מטשטשים את זהותו  

ערביתנסיומ  , דהתלמישל  הפלסטינית   זהות  לו  ליצור  שאינה -ם  ערטילאית  ישראלית 

מד במרכזה של ו מקצוע ההיסטוריה ע  7משתלבת עם מאווייו של העם הפלסטיני בישראל.

זו מובהק    –מעיקרו  בהיותו    , מדיניות  באופן  ישראל  איד  –ובמדינת  רווי  לוגיה ואימקצוע 

בק על יצירת הנרטיב אמה  יםמתקי  תווסביבו ובאמצע  . הקונפליקט   את  לומסמל יותר מכש

 .דיםצדאחד מההלאומי של כל  

ומחלוקות   רבים  ההיסטוריה.  מת ויכוחים  לימודי  סביב  בעולם  מקום  בכל  קיימים 

טחונית הוויכחים בדרך כלל נסבים ומתקיימים בין יבמדינות דמוקרטיות יציבות כלכלית וב

נה קיומית, שחוות סכת  ינומד  , תזא   פלינות ופדגוגיה בעיקר. לעומתציאנשי המקצוע על דיס

מאנשי המקצוע והופך   גחורן  שסעים ומחלוקות פנימיות, הוויכוח בה  ואם בשלאם מבחוץ  

בישראל   פוליטי.  ציבורי  ויכוח  בסוגיות    חויכו  מתקייםלהיות  עוסק  והוא  השני,  מהסוג 

הדתי הממד  הכנסת  אבל  עקרוניות,  ייחודיבישראל  מוסיפה  אמוני  -היסטוריות   ממד 

 8בפרקים הבאים., כפי שנראה ההיסטוריותת לוקוח למ

 סטוריהילה  המורים הערבים  כיצדמטרת המחקר המוצג במאמר זה היא להבין    , מכאן 

, ניצבים בתווך, מתמרנים ומתמודדים עם המסרים שהמדינה רוצה להעביר לתלמיד הערבי

פייני מא ת  ם איסתלתפבניגוד  אף  ואולי    הם, שלההיסטורי  בניגוד לנרטיב    עומדיםה   מסרים

   יעודם החינוכי. ם ולהבנתם את יזהות

 סטוריה י הלימודי  

ה ולאומיות  מודרניותאומות  המשגות  בעלות על  שנשענות    , ן  אומות  של  היסטורי  רצף 

משקל יש    סיפור ההיסטורי של היווצרות אומהל   . סמלים ומורשת   ,, טקסיםמובחנת  תרבות

ב ואף  ההווה  את  בהבנתנו  העתידפרב  אל  זמננות  מואו ים שכמה  ענטו ה  שי.  זילתנו   בנות 

, למרות שגם הסיפור הלאומי לפני מאות שניםמאומות היסטוריות  של  המשכיות  מייצגות  

של ההיסטוריון הוא   והאומה היא ישות מרובדת, ותפקיד  למעשה, .  משוקע במיתוסים  ןשלה

  סמית טוען כך:אנתוני  9מקורות האומה. להתחקות אחר 
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כי מדובר בעבר עתיק   ויתכןלהווה,    העברשר  מתק  ים אלהרכ בד  –  כוסהישנות, המשכיות, ני
כזה    ולאמת. נוכל להתחיל להבין את כוחו של עבר  לגלות מחדש  שאותו צריך   ושכוח למחצה

נפתח שלנו  אם  הלאומיות  האומות  ניתוח  המודרניות   את  ראשית  לפני  בזהויות    –  הרבה 
 10.ות ניודר ם מהקיבוציות ובקהילות של התקופות הטרו התרבותיות

" בעל    ה"היסטוריהמושג  משמעויותהוא  הא  –  אחתה  . שתי  וחשיפת  עצמם יחקר   , רועים 

הא  –  הישניוה בעל משמעותיסיפור  נרטיב  בצורה של  חקר ל  ניתנו  שונות  הגדרות  . רועים 

שחזור אירועים דרך מחשבתו ופרשנותו של שהגדירו זאת כהיו    . עברה של החברה האנושית

ההיסטוריה של    לאכ  אליהסו  יחתיה   םריחא ו  , חוקר  קורותיהן   .השונות   תרבויותהסיפור 

אם בעבר   . הצגת האירוע ההיסטורי   עלם השפעה  גיש  למעורבות החוקר שמתייחס לאירוע  

מעורבות כותב ההיסטוריה על  כיום אין חולק    , מדע אובייקטיבי אל  התייחסו להיסטוריה כ

 11.תוצר כתיבתוב

זה  ברצוננו   ההבד במאמר  על  הלהצביע  גיי  קרונע ל  שתי  הזיכרון    –  שותבין  גישת 

החקר.   וגישת  אתגישהקולקטיבי  לטפח  המבקשת  הקולקטיביי הז  ה  גוד יבאדוגלת    כרון 

הקולקטיבית  הזהות  ההגמוני.  והטמעת  בנרטיב  היא  הלימוד  תהליך  מתייחס ש   , התמקדות 

ל  ובעיקר  של  ובילאירועים  הקולקטיב. גרפיות  יעדי  את  ומסמלות  פי -על  דמויות המסמנות 

פדגוגיתפת זו  יסה  אמצעי  , ואידיאולוגית  היא  ההיסטוריה  הזהות    הוראת  ועיבוי  לגיבוש 

הליך פדגוגי זה  ש   , וסיףמ  13קיזלאריה    12.סביבה  הסכמה כלליתיצירת  לכמו גם    , יביתטק הקול

ופרקים גיבורים  נבחרים  כתוכן הלימוד    ,כלומר  . היסטוריה פוליטית וצבאיתבעיקר על  מך  סנ

היסטוריה  לימוד פתוח של  על חשבון    , קולקטיבי מסויםזיכרון    לעצבטרה  מ ב  רעבמסוימים ב

 חברתית ותרבותית. 

  ידי -עלמסקנות  מתבססת על הסקת  לעומת זאת,    , ה ההיסטוריתב והחשי  גישת החקר

ב  ותאגרס לאחר שנחשף  ל   , התלמיד הלמידה שונות  קריאת מסמכים  תהליך    , תהליך  שכולל 

שעוז  היסטוריים נוספים  תוקף  מך מס  כיצדבין  הל  לו  םירוחומרים  מקבל  תומכי   . היסטורי 

זו   הויש  דינמית  היסטוריה  השטוענים  גישה  דרך  במהלכה  התרחש  אשר  את  כרות  ילהבין 

 מלומדת עם עולמות התוכן והנסיבות בתקופה הנחקרת. להיסטוריה אין הגדרת ייעוד כגון

מסוימתגיבוש   קבוצה  של  לפיתוחזהות  מסייע  ההיסטוריה  לימוד  אוכי  .  קטואלית  ינטללת 

 באותו הקשר  14חברתיות ופוליטיות בנות זמננו.שרונות שטופחו לפתירת בעיות  יושימוש בכ

ויינברג סם  לחשיבה   חוללל  ישש  15,טוען  משינון  ולעבור  ההיסטוריה  בלימודי  מהפכה 

 
 86 שם: 10
 2014פרו,  11
 7200  ,ואחרות קייצח 12
 2012קיזל,  13
14 2017 Seixas, 
15 04, 20Wineburg 
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ולא   –  ללמד את ההיסטוריה בצורה ביקורתית, וכן בצורה רחבה ככל האפשריש  ביקורתית.  

ללמד את    אפשר-אי,  ויינברג  לדברינלמדת.  היא  בה  שה  של החבר   המבטודת  קנב  להסתפק

 הבנה רחבה של העולם. ללפתיחות ו ממנו  התלמיד מתוך פרספקטיבה צרה ולצפות

ההיסט  החדשות   תוכניותלהמשותף   שונות  ובלימודי  במדינות  מדיניות וא  הריה 

תית  תרבו-רבברה השל הח  יםמענה להיבטים שונהזכות והחובה לתת  על  חינוכית המצהירה  

במדינו מוצב  במרכז  . דמוקרטיותת  שמתפתחת  זו  המכוונים יישום    שיטה    מיקודים 

התמצאות בחיים, על כושר  רלוונטי לעל ידע    המתבססיםושל הלומדים  לאוטונומיה אישית  

רציונלי,   ועל  ניתוח  אוטונומית  בחירה  קיומיות  על  יכולת  שאלות  עם  התמודדות  יכולת 

   16הם.יניבי לבטל את ההבדלים מגזר מבלזר ול מגכב  –תרבותיות ו

 הוראת ההיסטוריה במערכת החינוך בישראל 

האחרונות מתקיים ויכוח ציבורי בקשר ללימודי ההיסטוריה במדינות שונות בעולם.   בשנים

נרטיבים. זאת,   וריבוי  פרספקטיבות  שינוי  כלפי  פתיחות  במדינות המערב, שמגלות  בעיקר 

למ  ולםא אחרות, רבמעות  דינבניגוד  על   יות  שמקרין  סכסוך,  של  בעיצומו  נמצאת  ישראל 

וגורם לחילוקי   גם על היחילוקי דעות שמשל  –  פנימיים עמוקים  דעותהחברה  ויכוח וכים 

ויכוח בין ומעבר להדיון  חורג  בישראל  שניטש במשך השנים על לימודי ההיסטוריה בישראל.  

הדיסצ  לגבי  ומחנכים  מורים  מקצוע,  הינלפיאנשי  נוגע  או ה.  זהותו ב  למעשה  על   ה ויכוח 

מחנך,  כגורם  המדינה  של  תפקידה  ועל  ההיסטוריה  של  תפקידה  על  המדינה,  של  ודמותה 

אדם   בוני  הומינסטיים  בערכים  ודבקותה  אומה  בוני  לאומיים  ערכים  להנחלת  מחויבותה 

  17ובערכים דמוקרטיים בוני חברה.

  ( 1):  רייםק עינושאים  ושה  שלה  ליטמב  בהיסטוריה במדינת ישראל תוכנית הלימודים  

ו  תרומת כללית  להשכלה  תרבותיתלההיסטוריה  כלי כההיסטוריה    (2)  ;לאומית  תפיסה 

הלאומית  יכול  שבאמצעותו   זהותו  את  ולטפח  להטמיע  העבר בהלומד  בין  הקשר  יצירת 

במהותו  כההיסטורי  טקסט  הפיון  א  ( 3)-ו  ;להווה נבח  , כלומר,  קטיבייאובי-לאובררני  ר הוא 

נגזרו חמש מטרות  הנושאים    תמשלוש   . מבטואת עמדתו ונקודת  ע  יומבן  ויסטוריהה  ידי-לע

והבנתם  חשיפה  –  הראשונה  כלליות להוראת ההיסטוריה:    ; לאירועים היסטוריים חשובים 

היסטוריה  פיתוח  –  היהשני ללימוד  מיומנויות  והקניית  היסטורית   –השלישית    ;חשיבה 

כלפי תרבות, רגשות,   סובלנות  –הרביעית    ;ודיתת היהורשזהות לאומית וחיבור למ  ידוםק

האחר של  חיים  וסגנון  אמונות  גלובליים    קידום  –החמישית  ו  ;מיתוסים,  ערכים 

  18.היכולת שיפוט ונקיטת עמדה לפי ערכים אל, םיסטייהומונ

 
 2004שרון,  16
 2002ה ויוגב, ונו 17
 2012מטיאש,  18
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ובעת נ, שבלה חשיבות רבה יסוגיית הזהות הלאומית בהוראת ההיסטוריה בישראל ק

בחברה   . במצב של סכסוך מתמשך עם שכנותיה  תה מדינה ובהי  , ל ישרא  תינמדבת  ומהמציא

שונים  הישראלית   זרמים  בין  ויכוח  הלאוםעל  יש  לספר צריך  כי    חושביםה  יש  –  הגדרת 

צורך   ישכי    חושביםאחרים  ו,  סיפור משותף שיחדד את הנרטיב הלאומי וההכרה המאחדת 

את ההיסטוריה הפכה רהו  , כןל  .מילאומתן מרחב לריבוי הקולות המרכיבים את הסיפור הב

וציבורייםשל  למרחב   פוליטיים  אחת  בו  ש  , מאבקים  לקחת  מנסה    האינטרס  קבוצותמכל 

   19.הבנייתוב חלק בזיכרון הלאומי של הדור הבא ו

הקיבעון    20והונאייל  ,  לעיל  שהוזכרהוויכוח  של  בהקשר   על  חריפה  ביקורת  מותח 

מבקר את דרך הלימוד שבנויה   הואל.  בישרא יה  שישנו ביחס להיסטוריה ולימודי ההיסטור

לפרוץ את יש  . לטענתו  על שינון בלי לטפח את התובנות, ומבקר גם את אחידות הנרטיב 

הישנות שמקדשות את   הציונההסכמות  גישה    ינרטיב  עבר מרובת  ולאמץ  לטיפוח תפיסת 

 ל וכן ע וריה  יסטמותחים ביקורת על תוכנית לימודי הה  21ורדנעמי  ונווה  אייל    פרספקטיבות. 

ות  נלבחיללמד  מכוונים את המורה    הלימודים הקיימת  תוכניתשב   דרך העברתה. הם טוענים

והמיומנויות  ,  הבגרות החומר  את  עליו  בבחינה,  כופים  להצלחה  שוללים  בכך  והנדרשים 

האפשרות    יםמהתלמיד באת  היסטוריה  ושאופן  ללמוד  את  בודק  סיפור מספר  אותו 

  . בפרמטרים שונים

 תי ספר ערביים ב ה ב ריהיסטו ת ה הורא 

הלאומית  זהות  את ההמדינה    מעצבתכלי שבאמצעותו    אמערכת החינוך הערבית בישראל הי

ה הערבי עבור  זו  תלמיד  מדיניות  מסוימים  ב  ביטויידי  ל  הבא.  נרטיבים    משרתיםשהבלטת 

הדומיננטית   התרבות  והכחשה  בוואת  מתחריםשל  ויסות  על   , זאת  . נרטיבים  לשמור  כדי 

לא   הבתנאים אל  . ציוני של המדינה-יטי ולא לערער את האופי היהודילר הפוהמשט  בותיצי

הנרטיב   להכרה-הערביזכה  ובבתוכניות    פלסטיני  דעת  הלימודים  במשך .  םירלוונטיתחומי 

נעשו   הערבי  -עלהשנים  החינוך  לענייני  המעקב  ועדת  כדי   , מדיניות  לשינוי  נותניסיוידי 

את  לה הנכיח  הלאומית  לא ינ  ךא  , תהערביחינוך  הרכת  ע מבית  ערבהזהות  אלה  סיונות 

 22צלחו.

ת הידע  ולצד  ההיסטוריהגלויים  הכני  גם    , בהוראת  סמויהקיימת  לימודים    ,תוכנית 

אינם מופיעים בתוכנית הלימודים הגלויה. מדובר בנורמות ר  שא שכוללת תכנים לימודיים  

לפיהן, מבלי   ומעצב את תלמידיו  בבתי בליהן  היר עשיצהתנהגות שבית הספר מחנך  גלוי. 

 
 2015קדרון,  19
 2017נווה,  20
 2012נווה וורד,  21
 2016ם, אהי עראר ואבר  22
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הערבי ולאומית,  י הספר  היסטורית  תרבותית  השתייכות  ללא  חינוך  הוא  היעד  בעוד ם 

 23.להנחיל את ערכיו לדור החדששואף ה פלסטיני -את רצון המיעוט הערבי תנוגד מגמה זו ש

ערבי -עדי הוראת הסכסוך הישראלייבניסוח    המטרי י ס-שיש א  עןוט  24אלחאג'מאג'ד  

היהודי לבין  הסכסוך  יו,  רבלד .  ערביםם  לחיעדי  מגמתי  באופן  היהודים  עבור  זוק ינוסחו 

כך הם נוסחו  עבור הערבים    . ציונית-ההזדהות של התלמידים היהודים עם התנועה הלאומית

גרסאות    הקבל ה ו  ההבנהאת    ושיחזק הלאומיותשל  התנועות  ש.  שתי   טוען   , בפועלאלא 

התעלמות  נ  ', אלחאג  הפלס וצרה  המבט  הערבית  הניטרלית  ה  מד העש  ף א  , תיטינמנקודת 

 .הוצגה בפני המנסחים,  יהודי-הישראליאת הכבוד הלאומי עשויה לערער  ש , הכללית

ההשוואה וכן    , היהודית והערביתבמערכות החינוך    יםהמצב הקיים בתוכניות הלימוד

הלאומיות  בבמיוחד  ו  , ןביניה רבים  והעסיק  , ולימוד ההיסטוריה סוגיית    25, אלחאג'  . חוקרים 

ב ש שלה  הזהית  סוגיעסק  והמרחב  הלאומית  הלימודבות   להיסטוריה   הערבית  יםתוכנית 

בבית י  התוכן הלאומדגשת  העל  ,  בין השאר  הצביע,  , תוכנית הלימודים היהודיתלבמקביל  

. בית הספר הערביל  כנית שאושרהוביטוי בתלנושא זה  אין    , לכך  מקביל, כשב הספר העברי

הבלטת ֶנֱאָצלּות היהודים  על  ויהודי  -הערבי  וםקי-דוהי  ערכהיה על  בבית הספר הערבי  דגש  ה

ו לתרבות  להפנים    ניכר  . התפתחות האנושותלותרומתם  בתלמיד הערבי את התפקיד רצון 

כל זכר או   איןאך  ,  לשניהם  הגורל המשותף  אתוהמשותף שמילאו שני העמים בהיסטוריה  

  הקמת  שיבותח על  עת  לד  רשנד  התלמיד הערבי .  תלמיד היהודי ל   בתוכנית המיועדתלכך  דגש  

 מידה.  ה שני העמים באותה  לעלא אך   , המדינה עבור העם היהודי

הערביתהוא  גם    עוסק  26לקיז ולהיסטוריה  לתרבות  ההתייחסות  פלסטינית -בחוסר 

הישראלית  הלימודים  החינוך-עלשנקבעה    , בתוכנית  משרד  הערבי   , ידי  התלמיד  בחיוב  וכן 

הי לפיהודללמוד את ההיסטוריה של העם  נקבעה היא  רבית, שגם  ודים העית הלימתוכנ  י 

הערבי-על העם  היסטוריית  את  ללמוד  הזדמנות  שיקבל  מבלי  החינוך,  משרד   .פלסטיני-ידי 

  :הבדלים מהותיים  קיזל  מצא  ללימוד היסטוריה  בעריכת השוואה בין מטרות שתי התוכניות 

ה  ועתנעם ה  יהודימיד הלהתל  ש  וחיזוק הזדהותהוא על  הדגש    ליהודיםהלימודים  תוכנית  ב

ו היהודית  הלאומית    ומאבקצדקת  הפנמת  על  הלאומית  להתחדשות  היהודי  העם  של 

את התלמיד הערבי  הציג בפני  ל  א היהערבית  הלימודים  מטרת תוכנית  . לעומת זאת,  במולדת 

הלאומיות   התנועות  הערביבשתי  מאוזן  -סכסוך  באופן  התייחסות  וישראלי  ממוקדת ללא 

-היהודיהתוכן  את    לומד להפניםהיהודי  מיד  התל  , מרכלו.  ניפלסטיהצד ה  שלמבט  הנקודת  ב

 ערבי.  -הלאומימחיזוק התוכן מתעלמת התלמיד הערבי מקבל הוראה ה אך לאומי, 

 
23 Saad, 2006-Abu 
 1996 ,אלחאג' 24
 1994 ,אלחאג' 25
 8200 ,קיזל 26
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תוכנית  ב  .תוכנית הלימודים עצמה ממד הכמותי בביטוי גם בידי  מטרות אלה באות ל

  -הערבית  ההיסטוריהשל  ליות  שו  הלימודים לערבים יש דגש על ההיסטוריה היהודית לעומת

והשאר   , בגרותבחינת הנדרשים להחובה  נושאי  נושאים הם  ה   25. ארבעה מתוך  ניתפלסטי

רשות נושאי  בנושאהיקף    . הם  החובה  של  היסטוריי  היהודי  ה  הלימודים  העם  בתוכנית 

ההיסטוריה הפלסטינית בת זמננו ותולדות התנועה    , לעומת זאת  . אחוזים  22  מהווה  לערבים

אינם  הערביומית  הלא חת  אלנושאי  רשותובה,  כלומר,  א  שאי.  תוכנית  נ תלמיד  לומד  ו 

בהיסטוריה בי ,  מורחבת  ליחסים  המתייחסים  הנושאים  את  ילמד  ישראל  ןלא   מדינת 

 27ישראלי.-הסכסוך הערבילא על פלסטינים וגם ל

ספר  28שמש,חנה   את  ערביים  ישבחנה  ספר  לבתי  המדינה    ההיסטוריה  הקמת  מאז 

את  כניות לימודים במשרד החינוך אפשרו  תיבת תוים על כשהאחרא  אהרמ  ,2008נת  ועד ש

מרכזי לעיצוב זיכרון קולקטיבי כלי  כהלימוד בערבית    בספריהציוני  -הכתבת הנרטיב היהודי

הצעיר הדור  בני  את  כזה    ,הערבי  בקרב  בינוי  התואם  יהודיתהצורכי  ברוח   . ציונית -אומה 

ל המדינה כלפי יחסה ש  התפתחותאת    ותמשקפה  אלים  ספרהטענות ההיסטוריות ב  לדבריה, 

בכלל.   מציינת שערבים  יש שמש  ערביים  תיכון  ספר  לבתי  להיסטוריה  בתוכניות החדשות 

הערבי לעם  ו-התייחסות  הערבילפלסטיני  הוא   אמור,כ  ולםאישראלי.  -סכסוך  זה  מידע 

 בחזקת לימודי רשות בלבד.

    בין הפטיש לסדן   ם הערבי   ים המור 

כי תפקיד    29ריה באאג  איימן הוא להשתמש  רה  המוטוען  להבדרכים שונות  הטוב  טיב יכדי 

כל אחד מתלמידיו  של  להאמין ביכולת    המורה  . עלולייעל את תהליך הלימוד של תלמידיו

יוזמה  , אותה ולטפח   בעל  להיות  ו  להיות  החלטות    אחראיכן  בתוכנית  חשובות  על  שאינן 

התמודד עם  וגל למס  יותלה  עליו,  על כך  ף. נוסותםלהבין את תלמידיו ולקדם א  , הלימודים

עצמו  ולהתאים  הסביבתיים  לשינויים  ערני  להיות  הלימודים,  לתוכנית  שמחוץ  סוגיות 

חשיבות לאמונה יש  כמו כן  ו.  הפעלת רפלקציה מתמשכת לביצועיובהוראתו    שינויב   אליהם

 .של המורה בהצלחתו בעבודתו 

בישראלהערבי  חברהב חינוכית    ת    על.בפושה  מימו אפשרות  ה עם  התנגשזו  אמונה 

השמונים לשנות  המאה    עד  להעלותנאסר    העשריםשל  בישראל  ערבים  מורים  סוגיה   על 

ו רגיש  , דון בהלאקטואלית  לנושא  היא מתייחסת  לאומית  גוןכ  , במיוחד אם  סוגיית זהות   ,

קרקעות,  על  האזרחיותהו   הבעלות  הזכויות  למען  נמצ   לנוכח  . מאבק  המורה  זה  א איסור 

לאומית שהוא מזהה בקרב מ   דממסה רכב. מצד אחד,  ומ  מצבב נטייה  כל  לדכא  צפה ממנו 

 
 1982 תרבות,משרד החינוך וה  27
 9002, שמש 28
 2013 ,אגבאריה 29



אז  ' חג ן  י נסר ו י   י רבאח חלב

80 

 

זאת  תלמידיו ועם  אותם  ,  עצמית ל  להשתייכותלחנך  הכחשה  כדי  עד  הישראלית  אזרחות 

הר בפני  היהודיווהתבטלות  בשעה.  ב  הערבית    , בה  לחזק    מצפההחברה  הדור ממנו  בקרב 

הצעיר   הלאומיתהערבי  הגאווה  ערכבסיעל    , את  והתרבי  ס    ביתהערות  הלאומיות 

 באריה כך: גאבהקשר זה טוען   30.והפלסטינית

וב החינוך  מרכזי  המערכת  לאפיק  הייתה  מורים  להכשרת  של    המוסדות  בקואופטציה 
תפקידם  את  התופסים  ציבור  לעובדי  הפיכתם  כדי  תוך  נשים,  בעיקר  הערבים,  האקדמאים 

בשחזור זי לא רק  תפקיד מרכהיה    מוריםכשרת  לה  החינוכי באופן פקידותי. כלומר, למוסדות
ושעתוק אידיאולוגיית השליטה כלפי החברה הערבית בישראל, אלא גם בהנחלתה ובהקניית 
הסיפר   הפצת  עם  בבד  בד  ומתבקשת.  כנורמלית  להפנמתה  הדרושים  והערכים  המיומנויות 

הער  האוכלוסייה  ובתוך  לערבים  יהודים  בין  ההיררכיה  ומיסוד  ו  מילא   עצמה  ביתהישראלי 
תפקיד מרכזי בהסוואת הדיכוי והשליטה על ידי עטיפתם בדימוי רת מורים  סדות להכשהמו 

  31של מקצועיות. 

מחקר  32אלחאג' ערבים  2004בשנת    ערך  מורים  לבחוןשמטרתו    , בקרב  מצב    הייתה  את 

. בעקבות שתי האינתיפאדות הערביים  בבתי הספר    יםפוליטיו  יםאקטואליבנושאים  החינוך  

 בעקבות אירועי אוקטובר   . אלו  ם בנושאיםם תלמידיהעדנו  מהמורים    17%רק  מצא שוא  ה

פלסטינים  13נהרגו  בהם  ש,  2000 עם    23%  ישראלים, -אזרחים  כך  על  דנו  מהמורים 

קטי לפי    33תלמידיהם ובחלק גדול מהמקרים, התלמידים הם אלה שיזמו את השיח בנושא.

עצמם  34,ותד-ח'ורי מוצאים  הערבים  הקונפל לנו  ותקיםמש  המורים  הישראכח  -לייקט 

החינוך   למרות  . פלסטיני משרד  של  המוצהרת  הדמוקרטית  ב  , המדיניות  הספר מורים  בתי 

לקונפליקט    אינם   יםיהערב ומ מתייחסים  לפיטורים  לטפל הם    . הסתבכות לחשש  מעדיפים 

 .בתלמידיהם ברמה האישית ולא להתייחס לקונפליקט במובן הרחב

ש  נמצא  הדילמה  ה המורבה  כיווןבתרכמוערבי  ה  אחד    ,  מתגובת השמצד  מפחד  וא 

החינוך   לאומייםלדיון  משרד  מצדבהקשרים  אך  בו  מתעורר  , אחר  ,  השפלה של    ותרגשים 

ומנהלים    . ועלבון פחדרבים  מורים  מתוך  לאומיים  לנושאים  מלהתייחס  זה פחד  .  נמנעים 

מ כהסתה יפאפשרות  נובע  הקשר  באותו  הדיונים  ש  , רוש  לולעל  הת תוצאאפשרות    ת היו ה 

בפרנסש  ענישה או  ל   חששמאו    תםתפגע  המורים  עמיתיהם  מצד  , התלמידיםצד  מהלשנה 

  35.שתגרום לתוצאה דומה 

 
 8200 ותד,-וריח' 30
 23: 2013 ,אגבאריה 31
 2006אלחאג',  32
 שם 33
 8200 ,ותד-ח'ורי 34
 2016עראר ואבראהים,  35
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לא נערך עד כה מחקר ספציפי שעסק במורים הערבים להיסטוריה,    , למיטב ידיעתנו

מח ייחשב    קרלכן  בנושא. כזה  חלוץ  המ   מחקר  של  הממצאים  ניתוח  ניעזרלצורך   חקר 

 קולוניאלית.-היבטים מהתאוריה הפוסט שילובבחינוך בת תיקורהביבתאוריה 

 תוכניות הלימודים בשירות הנרטיב השולט: ניתוח ביקורתי  

דמוקרטית ת  , בחברה  לקדם  ושוויוניות,  ווכדי  צודקות  לימודים  לתת  על  כניות  המחנכים 

הסוציו למצב  ולומדיםשפוליטי  -דעתם  חיים  לה  עליהםוכן  ,  התלמידים   בו  את    ביאלדאוג 

אחת   36החיים של התלמידים המודרים והשוליים למרכז ההוויה של הלמידה בכיתה.  ןיסיונ

הביקורתית   הפדגוגיה  של  את  היא  המטרות  ב  תלמידיםה  קולותלהביא  אל החיים  שוליים 

בשתיק להיאבק  לקדם  ,  אלה   תלמידיםשל    תםהכיתה,  לחיזוקם  אותם  וכן  ולתרום 

השלטון בדרך  מכיוון ש   , הוא הדבר לא כך    ית, יקורתהב  , טוענת הפדגוגיהעלבפו  37והעצמתם.

ל החינוך  במערכת  הכלל משתמש  מעמדוקידום  ולשימור  שלו  זאת    .אינטרסים  עושה  הוא 

  38.ידי הדרת הנרטיב של הקבוצות החלשות והשתקתו-על

הם מנגנון לשליטה חברתית   , , טוענת הפדגוגיה הביקורתיתהחינוך ומערכת החינוך

ב הות  אמצעופוליטית.  ותוכנספבית  הלימודים  ר  הנרטיב   שומרתיות  על  השלטת  הקבוצה 

דברשלה  ועל    ,  הכלכלי  מעמדה  על  לשמור  לה  התרבותית טענת  המאפשר  עליונותה 

לגיטימי, -ולאקבוצה זו שולטת בכל הפעולה החינוכית: בהפרדה בין ידע לגיטימי    . והמוסרית

ס ת הידע הנתפ, ובהצג ריספ-יתהב   מרחבבמחיקת הידע של "האחר" או בהגלייתו אל מחוץ ל

ניטרלי. כידע  הממסד  בעיני  זה    39כלגיטימי  ויפריפאולו  בהקשר  מדגישים   שוראיירה  רה 

 : ומבהירים

אנו יודעים שלא החינוך הוא שמעצב את החברה; להפך, החברה היא המעצבת את החינוך  
אלה   של  לאינטרסים  אי  שהעוצמה בהתאם  הדברים,  פני  אלה  אם  אנ בידיהם.  ין    כולים ו 

יהיה נאיבי לדרוש מהמעמד השליט שינהיג סוג של    [....]  ויחינוך שיהיה מנוף לשינצפות מה ל
נגדו לפעול  היכול  בחברה,    [...]  חינוך  העוצמה  בעל  השליט,  המעמד  של  הראות  מנקודת 

  40. אולוגיה השלטתי תפקידו העיקרי של החינוך לשמור על האיד

כזי בהכנעת מיעוטים  פקיד מרמילאה תד  תמיומז  אמוך  במערכת החינ  ותהתערבות של אליט

ידי החלפת שפתם, תרבותם ודתם באלה  -את זהותם על  להעליםבמטרה    , ובשליטה עליהם

הלאום. מדינת  של  בערכיה  או  הקולוניאלי  השליט  זה   41של  החינוכית  ,  בהקשר  המדיניות 

ב השליטה  לביסוס  המיעוט  מכוונת  הקבוצות  המקורתושבים  של  ת  ברו בח  . ייםהמקומיים 

 
36 Giroux, 1991; Pennycook, 2001 
37 1991Giroux,  
 1981 ,ירהיפר 38
39 03Manzer, 20; 18ux, 19Giro7; Freire & Mecedo, 1995; Apple, 2013; Freire, 199 
 48: 1990פריירה ושור,  40
41 , 2002; Peacock & Wisuri, 2002et al. Halverson 
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פוליטיים  , וסעותמש ובקונפליקטים  במתחים  מדיניות    , שחיות  מנהיגה  השלטת  האליטה 

ואף מונעת ממיעוטים ביטוי עצמי   ה  זאת,    42. םזהות  לשחינוכית שמגבילה  נדוס באמצעות 

קולקטיבי וזיכרון  קולקטיבי  תופעה  נרטיב  כנוכחת  זו  .  לימודים  בתוכניות   גון במיוחד 

אזרחות   בנושא  ועש   –  44אפל ל  מייק  43ת.ושפוהיסטוריה,  בהרחבה    ,הלימודים  תוכניותסק 

בקובעה   , טוען שהאליטה  –  אולוגיה של הקבוצה השלטתיומדגיש את הקשר בינן לבין האיד

ה וותאת  ותוד  למעשה,  התלמידיםילמדו  שחומרים  הכניות  מחשבותיהם  את  תם  עמעצבת 

 : טועןהוא  פי האינטרסים שלה. בהקשר זה-על

וביחסי הכוחביותר    וקפן עמבאוורב  החינוך מע והפוליטיים בכל  בפוליטיקה  ות התרבותיים 
ת ותומדינה.  הלימודים  זוכנית  בצורה  שמופיע  ניטרלי  ידע  אינם  לעולם  הלימודים  או   וכני 

תמ זה  אומה.  או  עם  של  ובכיתות  ובספרים  בטקסטים  בחירה  יאחרת  של  תוצאה  ד 
ידע קבוצה בקשר ל  סה שלתפי  ה אויראיקפת  משה סלקטיבית, תוצאה של בחירה של מישהו,  

 45.הלגיטימי, או הלגיטימיות של הידע

הישראלי  46,כנאענה יוסף   בהקשר  הנושא  את  ו  , שחקר  אפל  עם  כי  מסכים  כניות ותסובר 

נראה חשוב לשימור  בעיניה של החברה השלטת  הלימודים וספרי הלימוד משקפים את מה ש

משוו הבא.  לדור  יסודית  בצורה  למסירה  הלימוד ודים  הלימ  תניותוכ ,  כך  םראוי  וספרי 

ת עולמו של התלמיד ומהווים חלק מתהליך החברות והתרבות שלו. יתרה ימעצבים את ראי

מסוזומ וערכים  אידיאלים  להנחלת  המשטר  בידי  כלי  משמשים  הלימוד  ספרי   גוןכ  , מיםי, 

וה מהוך  נויחהדהיינו,    . הפוליטי והחברתי הקיים  לסדרמסירות למולדת והענקת לגיטימציה  

 47.דיניות פוליטית התואמת את השקפת מנהיגיוישום מכלי לי

לאימפריאליזם,    48סעיד,אדוארד   לנשלטים  סכסוך  ש  טועןבהתייחסו  שולטים  בין 

 עליו נסב על קרקעות, אך כדי שהכובש יצדיק את מעשיו ואת שלטונו על עם אחר,    לרוב

חייב להיאבק  רר, הוא  חט ישתנשלשה  כדיעל השיח ולהכתיב נרטיב שמתאים לו.  גם  לשלוט  

אלא    בש ולבנות נרטיב אלטרנטיבי שישרת את מאבקו לחופש. ידי הכו-המוכתב על  בנרטיב

כניות  ות  –במקרה זה  ו לה,    מספקיםנכנעת וצורכת את אשר  הקבוצה החלשה  שבדרך כלל,  

חברי הקבוצה ממאנים להשלים עם המצב ואף נאבקים  עיתים הלימודים שמכתיב הממסד. ל 

הופך להיות הידע הרשמי, והידע של קבוצות  בוצה החזקה והשלטת  דע של הקהיר  כאשו.  ב

הצ נדחק  להיות  יהמיעוט  הופך  ואף  לעיתים  ,  לגיטימי-לאדה  קבוצות נוצרת  של  התנגדות 

 
42 Subedi & Daza, 2008 
43 Simmons & Dei, 2012 
44 ; 2013Apple, 2004 
45 1 3:199Apple,  
 2013 ,נאענהכ 46
47 Smith, 1991-tianApple, 1986, 1993; Apple & Chris 
48 Said, 1993 
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קבוצות   49. ןומתכחשים לזהות  ן מנסות להיאבק באלה שמדירים אותוהן    , החלשותהמיעוט  

בנרטיב   להיאבק  מנסות  רק  לא  שי  נטמינהדו אלה  לנ ובעוול  מנסות  , הןגרם  לבנות   אלא 

אלטרנטיבי על  ו  נרטיב  מאפייני  להיאבק  יכיר   כדי   , התרבותית  ן זהותשיקום  שהממסד 

   50.שלהן   נרטיבב

 תודולוגיה מ 

מחקר   הפרשנית  נובחרזה  לצורך  האיכותנית  המחקר  המחקר .  תהפנומנולוגי  בשיטת 

עשיהם דרך את מ  לפרש  שואףו,  אדםני  האיכותני פונה לחוויותיהם ולהתנסויותיהם של ב

העולם   את  ולבחון  ומודעותם,  רגשותיהם  בתוכו.  באמצעותמבטם,  שחיים  הגישה   51אלה 

מתמקדת  יהפנומנולוג האנושיתת  החוויה  מהות  החקירה   , בחקר  מושא  היא  , התופעה 

 השאיפה  , לפי פרשנותם. הנחקרים שחוו את החוויה באופן אישי  באמצעותומגיעים אליה  

בריאיון   השתמשנולצורך איסוף החומר    52חיי היומיום שלהם.שמעותה ב מ  את ור  לחקהיא  

פתוחות שאלות  שעיקרו  נוחה   , עומק  בצורה  חוויותיהם  על  לספר  לנחקרים  לאפשר  כדי 

  53.פשרועמוקה ככל הא

המחקר ו  17ה  כלל   אוכלוסיית  המלמדים    15-מורות  ספר   היסטוריהמורים  בבתי 

מיישובי    20תיכוניים.   בהנותרים    12  יל, הגלמהם  נע  גילם  טווח 58-ל  30ין  מהמשולש.   .

ב המרואייניםשל  הוראה  הוותק  והמורות  תואר   14שנים,    36–10  הוא  המורים  בעלי  מהם 

לציין   ישמורים עשו הסבה ללימודי אזרחות )רובם משפטנים בהשכלתם הקודמת(.    9שני,  

להתראיי הסכימו  אליהם  שפנינו  והמורות  המורים  כל  לא  ש  םרי מו  13ן.  כי  פנינו מאלה 

חוסר רצון "להסתבך". רובם אמרו זאת  בליהם סירבו להתראיין ונימקו את סירובם בפחד וא

  בחצי פה ומיעוטם אמרו זאת במפורש. 

השלג כדור  בשיטת  הגענו  זהה   , לנחקרים  מעין  במחקר  הובילו   54. מקובלת  מכרים 

  כל מרואיין בפנייתנו ל  לאה. ה  ןכאותנו לנחקרים הראשונים, ואלה הובילו אותנו לאחרים ו

ל נשתמש   והסברנו  ושלא  מוחלטת,  סודיות  על  שנשמור  לו  והבטחנו  המחקר  מטרת  את 

הראיונות התקיימו בשפה הערבית ונמשכו כשעה כל אחד. לאחר  בשמות הנחקרים במחקר.  

תמללנו  קראנו  ככל  מדויקת  בצורה  הראיונות  את  מכן  ולאחר ,  התמלילים  את  האפשר, 

השתמשנו   לתמות  החומר  תא  חילקנו   תונשני  תרזחו  קריאה כך  לצורך  בהמשך.   שיוצגו 

 
49 2ons & Dei, 201Simm 
50 Kymlicka, 1995 
 t, 1998ndchcock & Hughes, 1989; SchwatHi; 2003י, שקד 51
52 Creswell, 2007 
 Creswell, 2007; 2003שקדי,  53
54 Flint, 2001 &Atkinson  
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תנו קרא את התמות והציע הרחבות או יכל אחד מא  55.הפתוח   האינדוקטיבי  הקידוד   בשיטת

סבבים.    תיקונים .  שלו   והפרשנות  החומר  ניתוח  שלב  הגיע  הקידוד  פעולת  לאחרבשלושה 

 שמציעים   יפכ  המחקר   ותלמטר  רותבי  כמתאימה  שנראתה  דרך ב  החומר  את  לנתח  בחרנו

ופמלה   המרואיינים   56.מורהאוסריצ'רד  מייקוט  דברי  יוצגו  הראשון  שבשלב  אומר,  הווה 

הממצאים שנאמרו    , בפרק  כלשהיוידם  -עלכפי  פרשנות  מכן  . ללא  הדיון  , לאחר   ,בפרק 

וינותחו   ועל הנתונים  יפורשו  סודיות  על  לשמור  כדי  המתאים.  התאורטי  החומר  לפי 

 . ים, כל השמות במאמר בדויתפי המחקר תשל משתם טיופר

 הממצאים 

המצב  תמונת  את  נביא  תחילה  הראיונות.  על  מתבססים  להלן  המובאים  הממצאים 

והמסובכת   התנגשות   נוכחלהמורים    מצוייםבה  שהמורכבת  בשל  הן  הלימודים,  תוכנית 

ו שלהם  הנרטיב  עם  הלימוד  וההתר  יהםאמונותעם  חומר  הביקורת  בשל  של  סה  והן 

כמייצגי הממסד. לאחר מכן נביא שלוש תמות    המורים  תוכנית ואף כלפיים כלפי הדהתלמי

כאן העוסקות בדרכי ההתמודדות של המורים עם תוכנית הלימודים שאותה עליהם ללמד.  

לקנו את דרכי ההתמודדות לשלוש תמות מובחנות כדי לפשט ולהבהיר את  ילהדגיש שח   יש

א ה בפועל    ךהדברים,  ומנז  מצבלרוב  יותר. ויל  מתמודדים    רכב  המורים  מדרך רוב  ביותר 

 אחת, ורק מיעוטם נוקטים דרך אחת ברורה ומובנית. 

 " לא חורגים מהמסלול " 

לפי תוכנית הלימודים הישראלית    יםשמלמד  , היסטוריה ם לתמה זאת עוסקת בקבוצת מורי

כוללת    ה זווצבק.  ים בישראליהוראת היסטוריה לחטיבה העליונה בבתי ספר תיכוניים ערבב

את הנרטיב הלאומי והזהות    בצד, מחוץ למסגרת הוראתם, הניחו    המורים אלמורים.    תשעה

  אינם בנושאים הקשורים לזהותם הפלסטינית,    יםסקוע  אינם. הם  ערבית שלהם-הפלסטינית

הם  .  מלמדיםהם  בה  שבכיתה  אותה  להעלות    מאפשרים  אינםדיונים בסוגיה זו וגם    יוזמים

אלה מורים    התלמידים בבחינות הבגרות. עליו נשאלים  ש  , בירי ידעם כמעדקיתפ  אתהגדירו  

הציינו   לה  השונותסיבות  את  לתילבחירתם  הלימודים  וצמד  הכנית  שעלו קשיים  ואת 

  :כך הבהירה את עמדתהי' מבחירתם זו. 

עליה בכובע   הלימודים,  לתוכנית  נצמדת  אני  להיסטוריה  הלהספיק    ימורה  את  חומר ללמד 
ה את העמדות האישיות שלי, עאני בכלל לא מבי  .חני הבגרותי טוב למב יתלמידאת  ין  ולהכ

לנרטיב  הוא  המרחב הכיתתי   הנוגעות  לדיונים בסוגיות  והבטוח  לא המקום המתאים  בכלל 
   .האישי

 
55 en, 1992n & BiklgdaBo 
56 4Maykut & Morehouse, 199 



ב  ם  י ה בבתי ספר ערבי רים להיסטורי ר  מו ג תי קריאת  ן  ות י    לצי

85 

 

 : הוסיף ד'  באותו הקשר

ת  אחריות גדולה והיא להכין את התלמידים היטב לפי תוכנית הלימודים לקרא  ימוטלת עלי
ה חינ ב ומס תוכניהרי    . גרות בות  בחומר  מוצפת  הלימודים  בספק    פרת  לה  המוקצות  השעות 

 . אם יספיקו

החלטת  ביטוי ל  א הי  , שלא לערב אקטואליה פוליטית וחברתית בלימודי היסטוריה  , זו  עמדה

 ציין:  ' קנוספות להימנעות זו. יש סיבות כעמדת סמכות, אך  הנהלת בית הספר

הבהיר לי המנהל את הגישה הזו    .ב הלאומייות הנרטיגת בסו לגעלא  שבבית ספרנו מעדיפים  
אם  .  אני לא רוצה לחרוג מהמסלול,  מתחילת עבודתי בבית הספר ואני הולך לפי הגישה הזו

הזהות   נושא  העלאת  לגבי  הספר  בית  עמדת  את  וחלק  חד  מבהיר  הספר  בית  מנהל 
   .כחערבית בהקשר תחום ההיסטוריה אז אני לא מתוו-הפלסטינית

  :ה ס' הדגיש נושאאותו ב

סוגיה זו, אבל בהרבה אירועים  ב אף אחד מבית הספר לא הזמין אותי והבהיר לי איך להתנהג  
לנו  לגרום  שעדיף שלא נתערב בעניינים שעלולים  הנושא עלה בין השורות כשהמנהל דיבר,  

 . בעיות

ים  המור  . סד הממהמורים היא החשש מסיבוכים עם    ידי-עלזאת  לנקיטת עמדה  נוספת  סיבה  

לכן הם נמנעים    , ההתנהלות בכיתהעל  מידע  להנהלה  לא יעבירו  שים בתלמידים,  טחבו  אינם

 ה:  תאת עמדי' הציגה כך לחלוטין. מכך 

שלי הפלסטינית  ,העמדה  לזהות  מהשייכות  צורך -שנובעת  אין  לעצמי,  משאירה  אני  ערבית 
י ילמידע של כל תקאת הרטב  הי  אני לא מכירה  .י ולסכן את עצמייאותה בפני תלמידלהעלות  

ולא יודעת איך הם יפרשו את דעתי אם אביע אותה בפניהם, ולמי הם יעבירו אותה, אז למה 

אל תישן בין   כלומר  –  وحشة  منامات  القبوروالتشوف  بين  التنام–להסתכן, כמו שאומרים בערבית  
 . ולא תראה סיוטיםים הקבר

 , הקיפוח הכלכלי א  היה זו  בוצבק  יםמורי היד-על עמדה  אותה    נקיטתלסיבה אחרת וחשובה  

 לפיטוריו מהתפקיד.עלולים לגרום  הערבי לדון בעניינים ש  השמוביל לחוסר יוזמה של המור

  לתפקידו.  "אזיקיםלהיות "אזוק ב אותו  מוביל  היחידה    פרנסתולאבד את    של המורההחשש  

ש לציין  ש יש  הקשה  הכלכלי  המצב  ביבו  בצל  הערבית  האוכלוסייה  ה קרייר ל,  שראנמצאת 

ב כמו כיוון ש  תנמצא   תהערבי  רהב חרה  בטוח,  ביחס טובים  ים  יהכלכל התנאים  בה  במקום 

  שלו: יואיון את סיבותיברהדגיש ' כ  . תהערבי חברה אחרות ב שכיחות קריירות תפקידים או ל

אני במצב כלכלי טוב ולא מוכן לאבד את זה    , אני מפרנס את משפחתי משכרי כמורה,תראי
   .לסבוללי ה שולתת למשפח

   את האמירה הזו:ת ' מחזקפ

א ל ש  חושבת  את התלמידים  ש?  כפתכל  כאלה  יותר  כבר  ומשפחותיהם  הם  יש  ישראלים 
למה    ,מהישראלים ועליי  אז  מהשליטהש להסתבך  יצא  לתגובות    ?העניין  חשופה  אני  הרי 

ליך  עבר תהש  הצעירהתלמידים לגבי הנושאים הרגישים וכבר מצאתי שיש חלק גדול מהדור  
מייחס,  יהצזיראליש הפלסטיניתשייכות    אינו  וכל  -לזהות  לנרטיב    כולוישראלית  יותר  נוטה 
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האח הגדול שלו  ו י מכין עצמו להצטרף לצה"ל,  ישאחד מתלמיד  ,תתפלאי לשמוע  . הישראלי
השב"כ    אההה...  ?לדבר עם תלמידים כאלהאפשר  על איזו זהות פלסטינית    .משרת שםכבר  

 . ביתהד גורר אותי מיהיה מי

  :מה שאמרה פ' ומוסיף בהקשר זהאת ק זחד' מ 

  בלימוד פוגשים  הם  אירועים היסטוריים שביש תלמידים שנותנים לגיטימציה לצד הישראלי  
היהודייהיסטור העם  הערבי   .ית  מהלאום  אכזבה  מביעים  מהתלמידים  גדול  שחלק  מצאתי, 

ובמיוחד   ערב  המפרץ מ וממדינות  את    התלמידים  .מדינות  ואו המעדיפים    , מרים יהודים 
 .היהודים נותנים לחיות בתנאים טובים בהרבה מאלו שהערבים במדינות ערב מקבליםש

אלה  , אחרמצד   תלמידים    נםשישהסוברים    –  מורים  הנרטיב    ערעורלמודעים  הגם  על 

בספרים תלמידימציגים  אינם    –  שכתוב  באירועים    האפשרותאת  ם  הבפני  לדון 

 זאת: ת תלמידים צעל קבוהסבירה  י'  . האקטואליים

  כמו   ,אירועים שמתרחשים בשטחים או במדינה עצמהלחשופים  ש אבל בצד שני יש תלמידים  
למידים באים צמאים לדון ולשוחח על  הת  .בתקופה האחרונה   שנפוציםהריסת בתים    יאירוע

אני   אבל  וזכויותיו,  הפלסטיני  העם  של  ההיסטוריה  ועל  שלהם  הפלסטינית  צריכה הזהות 
 . אלוכום הנכון לדיונים מק לא ה שזה ולומר  אותםלבלום 

   :שונהמבט  יש נקודת לו אבל  , פוגש מצבים כאלה ' מ

חושפים את    21-של המאה ההמדיה  האירועים האקטואליים במרחב הפוליטי ובמיוחד בעידן  
סביבושלמה    הצעירהדור   שעדיין    גםיש    .מתרחש  הלאומית  מחפשת  קבוצה  הזהות  אחר 

ובמיוחד   עדכשלה,  לאקטואליישהם  "האי   יתם  שמכונה  מה  של  הערבירועים    . " האביב 
דמות חינוכית והם מחפשים אוזן קשבת  לכן  שנבין אותם,  לא יחכו לנו כדי    התלמידים אל

והרשתות    המדיהכל  כדי להכיל את  במרחב הכיתתי  הלאומית שלהם  סקרנות  שתספק את ה 
   .אדיר לאינפורמציה מהוות מאגרשהחברתיות 

 " המשחק רות זה שם  זהי " 

ר  שא  , ערבייםבתי ספר תיכון  שמלמדים ב  היסטוריהערבים ל  םמורי   תקבוצב  קת עוסזו  תמה  

 . במדינת ישראל חיים  הפלסטינים  -ערביםהנרטיב הלאומי שלהם כמ  להתעלםלא  ש  והחליט

מעביריםעליהם    , זמןב  וב  ולם, א שהם  באינפורמציה  זהירים  בסוגיית נוגעת  ה  , להיות 

ו ית העם  יהיסטור ולכן כל אחד מהם מנסה למצוא את דרך   . יניתהזהות הפלסטהפלסטיני 

  :י' אומר מורים.  15קבוצה זו כוללת  המלך בעניין. 

  . תוכנית הלימודים היא לא תקדם את הנרטיב הלאומי אצל התלמידים ב  אם אני לא מתערב
אמיתית  לדעתי,   אפליה  ללמודיהיסטור  לגבי יש  תלמיד  כל  וזכות  הפלסטיני  העם  את    ית 
 . בה ולדון ית העם שלויהיסטור

  :כך גישתוא' הציג את 

וישראלי עולמיים  אקדמיים  מקורות  היסטורייבהרבה  את  מוצאים  הפלסטיני ים  העם  ת 
קטים ליהודים  יפרו  . יש גםישראלי-סכסוך הערביב יש המון אתרים שדנים  האינטרנט  וברשת  

תו ואעל  העמים    שנישל  דות  ים דעות ועמעמבי ו ו  אבקטעי וידיבהם  שמשתמשים    ,שמאלנים
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מפר  .שאנו לא  אני  בהם  משתמש  אני  ק  את  אם  עובדות  מביא  אני  אפילו  שימות  יהחוק, 
 . שודרו בטלוויזיה הישראלית

 : ט' טען באותו הקשר

ש לא    החומרנכון  הלימוד  את  בספרי  משתמש  יהיסטורמציג  אני  אז  הפלסטיני,  העם  ית 
וידי  מהיוטיוב אבקטעי  מ  .ו  אל בחלק  במפ   הקטעים  ערהשתמשו  בין  ליגשים   , הודים בים 

 . בהםלהשתמש הם, אלה עובדות ואין בעיה לשהייתי שותף 

 דוגמה חשובה: ס' הוסיף 

  כמורה   ,אם אני  .כפר קאסם כל הרשתות החברתיות הזכירוב זיכרון לטבח  יום האת    ,תשמעי
שהראה  ,  ח" לכן הבאתי סרט מצולם ממטטעות מצידי,  זו תהיה    ולא אתייחס אלי  ,להיסטוריה

יוטיוב שהציג את הטבח מנקודת  ההצד היהודי והבאתי קטע משל  ת מבט  הטבח מנקוד   את
 .הקטעים נמצאים ברשת  שני – הצד הפלסטינישל מבט 

 אלא,  נרטיב שמובא בספרי הלימוד, וגם אינם מתכחשים לוה  סותרים אתאינם  מורים אלה  

  באותו הקשר:דגיש ואמר ' הנוסף אליו. מ כגם את הנרטיב הפלסטיני לצידו  מציגים

לקבל לדעת  חייב  וכל אחד מהצדדים  באותה מדינה  שחיים  או לא אנחנו שני עמים  רצה  אם נ 
פלסטיני  -הלאומי עם העלאת סוגיית הנרטיב  ,  לכן  .את הצד השני מבלי לוותר על הזהות שלו

במגע    כי הם  ,ייבלבל את תלמידמאז אני    ,אם לא  .מדינה אחת לשני עמים  נושאאת  מציג אני 
אני בטוח שיש אנשים שדוגלים בגישה זו   . וחייבים לקבל אותו  שניהד  הצ  עם  יומימיו  כמעט 

   השני.גם מהצד 

 : באותו הקשר ' העלה צדדים אחריםנ

  ה באוניברסיט יהיה    שיסיים את התיכון אם זהאחרי  לעולם האמיתי  צא  יהתלמיד הערבי  כש
  בו וטמע יהיה מאם לא . שיווא פוגש עכעבודה הוא יפגוש את העם היהודי יותר ממה שהבאו 

את  -הלאומיהנרטיב   יאבד  הוא  להכיוון  פלסטיני  חשוב  לכן  בו   ושיהי  ישלו,  מושרשים 
שלויהיסטורוהערכים    ,התרבות העם  ש  ,ית  להכדי  האחר יוכל  מול  טוב  ש  .תמודד  הוא  כדי 

על  מוד  שיעקודם להכיר את המורשת וההיסטוריה שלו, כדי  עליו    ,יצליח להכיר את האחר 
 . על זכות בארץ הזושהוא במתוך הבנה   שלו

   הסוגיה הזו:את  ס' העלתה גם כן

אני    ,אני מגיעה לנקודה זוכש  . הטבח שעבר העם היהודיאת  מכירה  ו  אני מלמדת את השואה 
אבל  שהתלמידים  מנסה   היהודי,  העם  שעבר  הכאב  את  יבינו  גם  אבקש שלי  אני  איך 

אם האחר  של  הכאב  את  לקבל  יכ  מתלמידיי  לא  לגעת  אני  הפלסטיני,  של    אבבכ ולה  העם 
  . הכאב הזה של  השלכות  עם השהוא חי  כהנכבה, ולא לדון בכאב של התלמיד עצמו, במיוחד  

את שני הנושאים  להעלותכל שנה  האני מוכרח ,דחוסהתוכנית הלימודים עמוסה וכמה שעם 
תלמידיהאלה   והשני    אחד   –י  בפני  הלימודים  לתוכנית  מחויבות  מחויבמתוך    ותמתוך 
 . לאומית

יכלזו    הקבוצ ב  המורים הלאומית שהם  הל  ו לא  לאחריות  עורף  עצמם  לקחופנות  הם    .על 

הקייםית המצב  את  להם  , ארו  ברור  חינוכית  ב שהצורך    כאשר  מאוד.  אוההתערבות   גדול 

מהקשיים היה  חלק  המורים  הזהות    של  בין  שנוצר  תהם  שלהעצמית  הדיסוננס  כני ולבין 

  :וןיאיבר הדגישהמ' .  ללמד עליהםש  הלימוד



אז  ' חג ן  י נסר ו י   י רבאח חלב

88 

 

כלומר, על ית העם היהודי,  י להיסטור  לימודהרבה שעות  נותנת  כנית הלימודים הישראלית  ות
שואלים בגרות ה ת ובחינב  .השואה ומחייבים אותנו ללמד אותם בהרחבההגירת היהודים ועל 
יבים לקבל  כי הם חי  ,את תלמידינואותם  , לכן אנחנו חייבים ללמד  האלהשאלות בנושאים  

גבוהיםצי וללמודבבח  ונים  להמשיך  להם  לאפשר  כדי  אקדמיים  ינות  לימודי    .לימודים  אבל 
את   מרחיקה  היהודית  הערבי  ההיסטוריה  שלויהיסטוראת    מללמודהתלמיד  העם   . ית 

שייכות הש  כךושל עמו,  דור צעיר מנותק מההיסטוריה    עלולות ליצורחינוך זה  של  ההשלכות  
תהיה  לאומית  ה ש  .קויה לשלו  מתסכלאומר  את  מ  ,הז  מצב  הערבי  ביא  תנאים  בהמורה 

   .תדטרמיניסטילתפיסה 

לימודים גורמת לתלמיד הערבי להיות  ה"תוכנית    הזכיר את הנושא בנימת דיבור כועסת:ק'  

   . י לעם היהודי ולא לעם שלו"תאמפ

.  בלי תמיכת ההורים והנהלת בית הספר   ם, דרכם לבדאת  לסלול    וטיהחל  האל מורים  

ולפי   , משפחותיהם  ושל  הםתלמידי  טיותיהם הלאומיות שלאת נבדקו  הם  כן  לקודם    ולם, א

אירועים להמחשבה שהם יהיו אדישים    . להתערב ובאיזו רמה   כיצד  החליטוהמידע שאספו  

עוררה  שקרו    יםיהיסטור הפלסטיני  וא  רגשות  בהםלעם  לרגשות    . אשמה  ףבושה  נוסף 

שהם  חשים  האשמה,   אלה  בנמורים  מסלהעבי  שרותםבאפ בו  ש מקום  מצאים  לאומיר   , ר 

בפני תלמידיהם ו  חוסר נוחות עם עצמםלחוש  להם    גורמת  הזלוותר על המקום הוהמחשבה  

בתפקיד שהחברה מצפה   וויתור כזה יהווה בגידהש  יםחשהם    . לכןאומיתלבעלי המודעות ה

למלא  קיבלו  מהם  הם  יסללו  לפיה  ש  , החלטה .  שהם  הז   יהיההמסלול  לעיצוב  הות  במה 

  אינם ש  את קבוצת המורים הערביםבאופן ישיר    לבקר מבלי  אך    , ניתפלסטי-ערביתהלאומית  

   :מ' הוסיפה באותו הקשר. נוהגים כך

בודקת   אני  הראשון  הלאומיתבחודש  השייכות  רמת  של-את  התלמידים    פלסטינית  קבוצת 
יון  בזמן ד  מהומהבתלמידים שיעוררו  לא נעים להיתקל    .שלי ומנסה לברר גם לגבי הוריהם

שייכותב אחד,  -מיתלאו   נושא  מצד  מוצאת  פלסטינית.  ביקורת  את  אני  תחת  חשש ועצמי 
נו  יהמצפון הלאומי דוחף אותי להתערב לאור המצב שלא מקדם את תלמיד  , מצד שני  .לנזיפה

 . נרטיב הלאומי הנכוןל

  הוסיף:ק' 

הכבוד   כל  קבוצה  ל עם  יש  אם  והוריהם,  מעונייניש  ביניהםתלמידים  בסוגלא  שנדון  יית ם 
משאר התלמידים, לכן המצפון זאת  לשלול  נתייחס לאקטואליה, הם לא יכולים  לא  ש הלאום ו
לא   ידייםמאפשר  שלי  ולהרים  להישבר  לקבוצה   .לי  שתואם  במינון  תהיה  שלי  המעורבות 
 . הקיימת

 . של המורה ת הדיסוננסיחוויזו 

מורכבת    האלמורים    , לסיכום בסיטואציה  להם  מ  אינהש נמצאים  מד ללאפשרת 

  עליהם   . שלו  תלאומיה  הזהותאת  לבטא  לו  אפשר  תאישיות התלמיד ו  את  טפחבשיטה שת 

 ל ע עונה    אינהש,  היהודיתלימודים  הכנית  ולפי ת  להתמודד בכמה חזיתות: מצד אחד, ללמד

תלמידים ההורי  ומ תלמידים  המ  . מצד שני, המורה נרתעערבי-פלסטיני   מיחינוך הלאוה  צורכי

 ורר עלולים לעו  ,מכשיל או מחליש  ףשולי וא  ייןנעכנית שלהם  הפלסטי  הזהותשתופסים את  
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המתאימה לרמת   מידהמחליט להתערב ב הוא    לכן.  תופרנסעד כדי סיכון  מהומות  ו  בעיות

 קבוצת התלמידים להתערבות זו. של  מוכנות ה

 מורה פלסטיני במלוא מובן המילה, למרות החסמים" "

שהחליטו   במורים  דנה  זו  דעתם  להתמה  את  הביע  עמדתם  זהות  ה  כלפי  מלאהואת 

ו-הפלסטינית ואירועיכלפי  ערבית   . םי אקטואלי  םהנושאים הנוגעים לה בהוראת היסטוריה 

 נושאים הקרובים להבבזהות ו  שעוסקות בסוגיות  הם דנים  מורים.  שמונה  קבוצה זו כוללת  

ולשתף  , לערער  , לבררמקום  לתלמידיהם  ונותנים    , כיתתיהמרחב  ב   בדעותיהם   לשאול 

הוא בחברה הערבית  מורה להיסטוריה  ה , תפקיד  המורים בקבוצה זו   תפיסתל   . וויותיהםובח

לדון  להניע אותו  ו  פלסטיני-נרטיב הלאומילפתח את המודעות שלו ל,  לחנך את הדור הצעיר 

הפלסטיני הלאום  כ  , כלומר   . בסוגיית  זאת  רואים  בפני לאומית    מחויבותהמורים  להציג 

את  התלמידי הפלסטינ  עמדתם  או וללמ  ערבי-יהצד  על  ד  היסטוריים  תם  אירועים 

   היסטוריה:למורה התפקיד את את המניע לתפיסתו ר' העלה  . אקטואלייםו

ערבי שחי  -אני פלסטיני  מצד אחד,  .משחק כובעיםולשחק באני לא יכול לפצל את אישיותי  
ישראל   היסטוריהו במדינת  ללמד  אני  החליט  שני,  לא  ,  מיעוטל כבן  כפייה  את החווה  . מצד 

את   חינוך  הבסיסית  תהזכו מקבל  לאומית  מ  .כמו  מנצל  מחויבות  תפקידי  אני  להטמיע  את 
 .פלסטיני -הנרטיב הלאומיבאישיות הדור הצעיר את 

 :נוסף מישורלמתחברים שמניעים ו' העלה 

עובדות קיימות ואפילו אנשי   א, אלתשמעי, אני לא מדבר שטויות ולא מספר סיפורי פנטזיה
ית  יאני חושב שעדיף שתלמידיי ישמעו את היסטורלכן,    .ןתו אמכחישים  א  וך היהודים להחינ

הפלסטיני ממני  -העם  החברתיות  ערבי  ברשתות  אותה  יחפשו  לקיצוניות  ויחשפו  ולא 
עולם   ןה  כיום  הרשתות החברתיות  .העובדות ההיסטוריותשתעוות את  אותם או  שתבלבל  

ל גם  מוצף  שאבל עולם    ,ומלואו ובדברים  נכונים  בין  סוגלים להא מ הם לל צעיר  גיבא  בדיל 
 . נכון ואמיתי לבין מעוות ובזוי

וזמנם  בגרות  הלבחינות  להכין את התלמידים  אחריות  גם הקבוצה זו של מורים מוטלת  על  

וסבורים  הם    ולם, א  . מוגבל  לדיונים  שונות  לשהבמה  עמדות  מעוררת    , חשובה היא  הבאת 

התלמידים בקרב  לימודית  למו  מוטיבציה  את  מנוצל   חלק  , לכן  . ידתםמקדמת  מהשיעורים 

   :את דעתוהסביר ה. ר' דיונים אלל

ההיסטוריה שיעורי  על  סטיגמות  שמשעממיםשהם    יש  שהמורה  ,  מה  כותבים  רק  הזמן  כל 
לתלמידים   מלמד כואבות  שהאצבעות  כך  כדי  העד  לחיי ש נושאים  .  רלוונטיים  לא  נלמדים 

ו לאקטואליה של היום אותמקשר  אני  ,  אירוע היסטוריבשאני מתחיל לדון  כאבל    התלמידים,
כערבים שלנו  הלאומית  לזהות  מתחבר  זה  בישראל-ואיך  מתעניינים,  התלמידים    .פלסטינים 

אבל יש שיעורים שבהם רק    .וכך אני שובר את אותן סטיגמותמשתפים, שואלים ומתבטאים  
מרווח שאני  זה מצמצם את ה .  כי בחינות הבגרות קשורות לתוכנית הלימודים  ,חומר  מלמדים

 .לעצמי לגלוש לנושאים אחרים רמתי
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 באותו הקשר: העיר ו' 

אני משלב  כשאחרת,  זה  שיעורי ההיסטוריה, אבל אצלי  את  התלמידים בדרך כלל לא אוהבים  
ו  אקטואליה  מה  אנו  בשיעורים  עם  ההיסטוריה  את  לקשור  ומנסים  לגביה  דיונים  מנהלים 

מיוחד כשאני מחזק את  בו  להם ים רלוונטי  לומדששמה  שים  מרגי התלמידים    ,מתרחש היום ש
 לו.רבי בכל הקשר שנוגע ע-פלסטיני  הנרטיב הלאומי

אחד, בפני    יםעומדהמורים   מצד  מבט  דילמה.  הפלסטיניעל  ם  נקודת  שונה -הלאום  ערבי 

הלימודים  מהמ בתוכנית  להם  היהודישל המבט  הנקודת  את  משקפת  ר  ש א   , שהוכתב  . צד 

בבתשובו,  אחר מצד   התלמידים  הבגרותת  לפי  צר  חינת  להיות   ,הלימודים  תוכניתיכות 

לכן,   . תוכניתהאת  תואמות    אינןתשובות ש  שיבווי  יתבלבלושתלמידיהם  והמורים חוששים  

מה שנאמר כדי להרחיב את  לבין  מתאים לבחינת הבגרות  שבין מה    הם מפרידיםבשיעורים  

  :ר' כך  . רבי ע-הפלסטינינרטיב הלאומי על ההתלמידים  שלהידע 

מספר   הדברים  לך  כשאני  וקליהם  את  פשוטים  לנראים  מורכבות  יבם  יש  בפועל  אבל  צוע, 
ש  .ענייןלמסוכנת   בכיתה  יושפעוהתלמידים  תשובות  החשש  המתרחש    שעוסק   ,מהדיון 

פלסטיניתינטיב הלאומית  שלי-ה  האישית  מהעמדה  או  הערבית  גדול,  זה  מאוד.    וא  אם  כי 
וזה  בבחינת  להיכשל עלולים  התלמידים    יקרה לא  ואני מזיק להם  ואז    לטובתם  לא  הבגרות 
הם לא יכתבו ש , וםשהתשובות הן לפי תוכנית הלימודי  ,תלמידייעם    הסכם  , עשיתי לכן  ר.עוז

שעולהבמחברות   מה  על  בכיתה  הבחינה  ה  .מהדיונים  שבית  את  הפנימיות  ספר  הבחינות 
מ   הבגרות אני בודק  בחינתלפני    עושה כותבים.  ואז אני רואה  שהם  ות  התשוב   לרוב,ה הם 

 .תואמות לתוכנית הלימודים כותבים

  אותה סוגיה:ו' חיזק את 

החומר   בין  לפיהבלבול  מלמד  בדיון    שאני  שעולה  האינפורמציה  לבין  הלימודים  תוכנית 
אחד  ש הוא  הכיתתי  במרחב  שלי.מתרחש  ב  הוא  החששות  לפגוע  התלמידים  עלול  הצלחת 

בכל    .לתוכנית הלימודיםמודים  צ ו  השנה שאנחנ  תחילתלהם בתי  במבחן הבגרות, לכן הבהר
השפעת  מידת השפעת הדיון על תשובותיהם ואם יש  את  אני בודק    ,להם  עושהמבחן שאני  

מקבל  יתר,   לא  תשובותאני  על  והוא  התלמיד    את  הם  בציונים  כךמשלם  לא .  התרגלו 
 אותו. ר אני מאש שדים ותוכנית הלימוממה שהוכתב להם מ מאגר מידע חוץ  לכללהתייחס 

לכך מודעים    , ערבי במרחב הכיתתי-נרטיב הלאומי פלסטינישעוסקים בבקבוצה זו,    םרימוה

 ך א  . תקלו בבעיות עם הממסד יישחשש  גם ויש  תתנגדוביעו השיפגשו תלמידים או הורים שי 

 ת, לאומיעל הסוגיה הבתוכנית הלימודים  החומר הנמצא  לנוכח    , שלהם המחויבות הלאומית  

 : את כךזר היבהר'   . שלהם   על כל חשש תברגו

בכל    אפליהה  עלדיונים    מקייםכשאני    ,לפעמים ממנה  סובל  ועדיין  סבל  הפלסטיני  שהעם 
אם הבעת דעתי או זימון המרחב לדיון בנושא    .אני לא חושב בכלל על ההשלכות  ,המישורים

כזהי וזה יסבך אותי   זה לא קרה,    ,יתכן שאקלע למצב    ברוך השם, אבללמרות שעד עכשיו 
  . ינק המצפון שלי
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  חששות: םו' מצביע על אות

אבל   דעתנו,  את  להביע  לא  מהממסד,  לפחד  את   כיווןחונכנו  וקורא  במערכת  נמצא  שאני 
דור  לא נתערב, האם אנחנו המורים ובמיוחד מורי ההיסטוריה  ש  ,יודעאני  התמונה הקיימת  

את    הצעיר הלאומיתהכיווןיאבד  הזהות  ת-,  הח  ,ןלכ  .להםתפוגג  פלסטינית  שש למרות 
או  מ וה מאנשי    מנזיפהבעיות שייתכן שאפגוש  יכול   ,חינוך המסורתי שלנוהסמכות  לא  אני 

 .אבל אין מה לעשות  ,החשש קיים כל הזמן .ולא להתערב בצדלשבת 

 דיון 

ומעידים  ,  םהערבי  יםהממצאים מתכתבים עם המחקר שנעשה על המור  לראות,   ניתןכפי ש

וים אקטואליימלעסוק בנושא  פחדוזהירות  על    57. בייחוד בנושאים שקשורים לקונפליקטם 

שליש משני  ד  יםיותר  ז ימהמורים  על  בהה ווחו  מלעסוק  מבינים יירות  שהם  כפי  סטוריה 

בה  אותה   העדפהוומאמינים  אחרל   על  החינוך.   עקוב  ממשרד  להם  שמוכתבת  התוכנית 

ר לית מכך  להימנע  ם כלל ומנסים  דיומיקבוצה הראשונה אינם חורגים מתוכנית הלב המורים  

הדרושה לבגרות, אחרים מטילים את לתוכנית  היצמד  צורך לזאת ב מנמקים  . חלקם  ביטחון 

אחדים מהם אומרים מפורשות    . יה מתוכנית הלימודיםיהאחריות על ההנהלה שמונעת סט

 . כדי לשמור על פרנסתם ולא להסתכן בפיטורים כךשהם נוהגים 

השנב  המורים מיקבוצה  במ   יםנס יה  אפש לתמרן  בלתי  במקל  וולאח  רי, צב  בשני ז 

מצד אחד לא להסתכן בגדיעת מקור פרנסתם ומצד שני לא לוותר כליל על הצגת   :קצותיו

בודקים את  ראשית  עמדתם ונקודת מבטם על ההיסטוריה ועל הקונפליקט. בעשותם כן, הם  

ים  של התלמיד  תם"ובדיקת מידת "לאומיבאמצעות  השטח ואת מידת יכולתם לתמרן, וזאת  

לדון בסוגיה הפלסטינית ולקבל את הנרטיב של התלמידים  ן את מידת נכונתם  וכ  , וההורים

נעזרים בסרטונים,   , הם מביאים את הנרטיב הפלסטיני ישירות  אין  יני. גם אזטהפלס אלא 

את הנרטיב   מביאים  המורים  , לומרכהתלמידים.    במה שמעליםנטרנט או  יבכתבות מאתרי א

. זאת הם עושים תוך זהירות מרובה ותוך שית עליואי   קחים אחריותואינם לולישי  דרך צד ש

 .תםופרנס תםמשרל חשש לא מבוטל

שהיא   כפי  בחינוך,  הביקורתית  התאוריה  של  הטיעונים  את  במדויק  תואם  זה  מצב 

בעיקר   ד-עלמובאת  פרוידי  פאולו  הראשי  בחינוך, יברה  משתמשת  השלטת  האליטה  ירה. 

בתו זה  הלימודיםובמקרה  כדי  רטיהנ  תלהשלט  , כנית  שלה  ועל לב  מעמדה  על  שמור 

המשרתים את מטרתו ,  תכניםאו הכתבת    תגם דרך התנהלותו של הממסד בהעבר  58.נהשלטו

הנרטיב של הערבים, תואל הניתוח הביקורתי  מתהדרת  ל  , במדויק את  ביטוי ידי  כפי שבא 

זו.  גישה  מייצגי  של  השונים  מנסה   59בכתביהם  החינוך  מ  , משרד  אף   לשכנע  , צליחולרוב 

 
 2016ם, ; עראר ואבראהי8200, ותד-ח'ורי ;2006; אלחאג', 2013 אגבאריה, 57
58 Manzer, 2003Giroux, 1981; 993; Freire, 1997; Freire & Mecedo, 1995; Apple, 1986, 1 
59 ; Manzer, 20031Giroux, 198Freire, 1997;  ;Apple, 2013 
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מאלה , במיוחד  המוריםדורש מ   . הואא ניטרלי ושומר מרחק מפוליטיקה ואידיאולוגיהשהו 

הערבית אל    , מהאוכלוסייה  להכניס  ולא  מפוליטיקה  את   ביןלהתרחק  הספר  בתי  כותלי 

 ה משליט   –  שליחיה במשרד החינוך, שבידיהם הכוחדרך    –מדינה  ה   . פלסטיני-הנרטיב הערבי

ה הטרמינולוואשלה  נרטיב  את  אלה    . שלהגיה  ת  ומה  שליחים  לגיטימי  מה  -לאקובעים 

שייכנס אסור  ומה  הספר  לבית  להיכנס  יכול  מה  ניטרלי,  ומה  פוליטי  מה  כך   . לגיטימי, 

 את הידע שנתפס כלגיטימי בעיני הממסד.כידע ניטרלי המערכת לשווק  מצליחה

שלפנינוגם  כך   תירווי  ההיסטוריהספרי    . במקרה  אידיאולם  ופוליכנים   .טיים וגיים 

והאלה   היהודית,  והמדינה  הציוני  הנרטיב  עומד  שביסודם  את    יםמדיר  םספרים  לחלוטין 

מוצג כספר לימוד לגיטימי ניטרלי, והמורים הערבים    פלסטינית. הספר-האוכלוסייה הערבית

בו,   נדרשים ללמד אותו לתלמידיהם בלי שיציגו את מחשבותיהם ועמדותיהם כלפי הכתוב

 פי חוק. -בות פוליטית פסולה ואף אסורה עלהתער ול להיחשב כדבר שעל

.  המוריםהקבוצה השלישית של  התנהגותה של  דווקא    הוא מפתיע  הדבר הלאור זאת,  

המורים, מעיזים  נתונים  בו  שלמרות הפיקוח של משרד החינוך ולמרות מצב ההפחדה    אלה, 

בשיעורי יתה  הפלסטיני לכם את הנרטיב  ומביאי  , וחורגים ממה שמכתיב להם משרד החינוך

טיעוני את  מאתגר  הוא  הביקורתית,  התאוריה  עם  מתיישב  אינו  זה  מצב   ה ההיסטוריה. 

כאשר המצב הופך להיות מוגזם ואף בלתי נסבל, כאשר הממסד   –  המאלץ אותנו להרחיב ו

א  הי  , ה עולה להמודעות שו  ומצד שני קבוצת המיעוט מתחזקת  , את עמדתוומקשיח  מקצין  

מרלון סימונס וג'ורג'    של  םעם טיעונ  תמתיישב  התנהגות זו  . הפחדץ את מחסום  יכולה לפרו

של  לפיהםש  60,יאד והנרטיב  ומודר  נרמס  המיעוט  מתנגד   הואלגטימי,  -כלאמוגדר    וכאשר 

 . וומתכחשים לזהות וונאבק באלה שמדירים אות

ד שהממסד מכבי  ככל  , המצב הזה הולך ומתגבר בתקופה האחרונה  , הבנתנולפי מיטב  

ומ ידו  הלימודים  קציןאת  ולתוכניות  לחינוך  שקשור  מה  בכל  במיוחד  עמדותיו,  מה את   .
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