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.

להיות יהודי/ה ,להיות ישראלי/ת – קולות וזהויות
זוהי יחידת לימוד המורכבת מ 3 -שיעורים מתוך עבודתה של ליאת נובל קראוס ,מורה לספרות בבי"ס זיו
ומרקס בירושלים ,במסגרת הכנס ה 6-של קדמה" :לשלב צדק חברתי בתכניות הלימוד שלנו".
השיעורים מתמקדים ביצירות ספרותיות אבל יכולים להתאים לא רק בשיעורי ספרות .הם יכולים להאיר
באור נוסף את נושא הזהות הישראלית והיהודית שהם נושאים מרכזיים בשנת הלימוד הנוכחית עם
חגיגות ה 70-למדינה.
.

בפתיח העבודה כתבה ליאת רציונל ארוך ,מפורט ומעורר מחשבה הקשור בבחירות שעשתה -הזהויות
שביקשה להביא וכן הטקסטים והשאלות שהם מעלים .הנה חלק מהדברים שכתבה שיכולים לסייע בהבנת
המערכים בהמשך ,וכן לעורר אולי מחשבה על זהויות נוספות שתבקשו אתן/ם לספר בכיתה שלכן/ם:
" בשיעורים המצורפים להלן ,החלטתי לעסוק בטקסטים שנחשפתי אליהם במסגרת הסדנאות בכנס
קדמה :שירים מאת ריטה קוגן ,איאת אבו שמיס ואלמוג בהר.
מסתבר כי במשך עשורים ארוכים עסקה הספרות העברית ,ובעקבותיה או לצידה התרבות הישראלית
כולה ,בקונפליקט מסוג אחד ויחיד – האם הצליח הגיבור או שלא הצליח להפוך מיהודי גלותי לצבר
החדש .קונפליקט זה מספר את סיפורו של גיבור מסוג מסוים בלבד – גבר ,יהודי ,אשכנזי ,חילוני,
הטרוסקסואל ,רצוי בן ההתיישבות העובדת .ביקורת רבה עלתה מניתוח זה על הדרתם של קולות,
סיפורים וגיבורים אחרים ואחרות ,ואכן ,החל משנות ה 80-החלו להופיע כזרם מתנחשל סיפורים אחרים ,הן
בספרות העברית והן בכל שדות התרבות והאמנות הישראלית.
אחת השאלות המעניינות בעיניי נוגעת לתכנים שמביאים עימם הקולות ה"אחרים" :נשים ,עולים חדשים,
דתיים ,מזרחים ,ערבים ,הומוסקסואלים ועוד.
מעבר לחשיבות זהותו של הקול המספר (ובעיניי יש לכך חשיבות מכרעת) ,יש לתת את הדעת על
השאלה – מהי נקודת המבט האחרת ,הרעננה ,שמובאת בטקסט ולא נלקחה בחשבון בסיפור ההגמוני,
ובאיזה אופן ביכולתה לחדש ,לספר זווית שהייתה מונחת בנקודת העיוורון ,ולתרום למהות?
.

כך למשל מעסיקה אותי השאלה  -מהו התוכן הדחוי ,המהות המודחקת של המזרחיות ,ושאלת הקשר שלנו
כישראלים לתרבות הערבית ולמרחב הערבי שבו אנו מתקיימים.
לגבי קולה של העולה החדשה-ותיקה מברה"מ לשעבר ,אני סקרנית מאוד לגבי השאלה – מה רואה אותה
עין חדשה? מהי הראייה שלה לגבי הזהות הישראלית? כיצד הושפעה וכיצד תשפיע בטווח הארוך עלייה
מסיבית זו ,המגוונת כל כך בתוכה ,על עיצובה של החברה הישראלית?
.

קולה של המשוררת איאת אבו שמיס ,הוא אולי המאתגר ביותר .אני חשה שסיפורה של הישראליות הוא
בסופו של דבר סיפור יהודי ,עוד סוג של זהות יהודית בזמן ובמרחב .מי שבתוך המסגרת הזו ,כך או אחרת –
לבסוף יתקבל .להנגיש את הקול הערבי לבני נוער ,במיוחד בירושלים היום – אני חוויתי זאת כאתגר לא
פשוט .יתכן שקריאת טקסט של ערבייה ישראלית ,המדבר על זוגיות ואף נותן פתח לביקורת על החברה
הערבית השמרנית ביחסה לנשים ,יהיה נגיש יותר לתלמידים ,ובמיוחד לתלמידות (!) ,ויאפשר גם דיון כללי
יותר בזוגיות – האם כך זה גם אצלנו? האם זה מאוד שונה?
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הדיון הרב מימדי בכמה צירים (לא רק יהודים-ערבים אלא גם נשים-גברים) יש בכוחו לאפשר גם ראיית

הזהות הרב מימדית של האחר ,שגם היא מטרה חינוכית וערכית בפני עצמה".
שיעור ראשון" :הערבית שלי אילמת"
משימת פתיחה:
ערכו רשימה של  10מילים שאתם/ן מכירים/ות בערבית ורישמו במחברת.
התלמידים/ות ישתפו במילים שכתבו ,נכתוב את המילים על הלוח.
.

 האם לדעתכם/ן אנחנו מכירות/ים הרבה או מעט מילים בערבית? מהיכן למדנו אותן? מאיזה תחום רוב המילים שאנחנו מכירים/ות? מה אפשר ללמוד מתוך אוצר המילים שלנו בערבית על עצמנו והקשר שלנו לשפה הערבית? האם לדעתכם/ן אנחנו צריכים/ות לדעת את השפה הערבית טוב יותר?נחלק לתלמידים/ות את מילות השיר "הערבית שלי אילמת" של המשורר והסופר אלמוג בהר ,גם בעברית
וגם בערבית (נספח  .)1מומלץ לספר בכמה מילים על אלמוג בהר כדי שהתלמידים/ות יבינו טוב יותר את
ההקשר בו נכתב השיר.
נקרא את השיר בכיתה ולאחר מכן נאזין לאלמוג בהר מקריא את השיר גם בעברית וגם בערבית בקישור זה.
 איך התחושה לשמוע שיר עברי בערבית? האם זה שונה מלשמוע  ,לדוגמא ,שיר עברי באנגלית? למה לדעתכם/ן אלמוג מפרסם את שיריו בצמוד לתרגום בערבית? למה חשוב לו להקריא בשתיהשפות? איזה מסר עולה מכך?
נערוך השוואה על הלוח בין השפה העברית והשפה הערבית בשיר .בשיתוף התלמידים/ות נכתוב:
באילו פעלים ושמות תואר מיוצגת כל אחת מהשפות?
 איזו שפה זוכה לייצוג נרחב יותר בטקסט? ממה לדעתכם/ן פוחדת השפה הערבית ולמה? (שפה אסורה ,שפת אויב ,לא נחשבת ,נלעגת).. למה השפה העברית חירשת? מה היא לא שומעת? (מתכחשת לקשר שלה לערבית ,שהערבית"מבצבצת" מתחתיה ,לערביות שלה)
 מה דעתכם/ן על השיר? האם יש לכם/ן קושי איתו? איפה נעוץ הקושי? מה הקשר ביננו כישראלים ובין השיר הזה? מה הוא יכול לומר לנו על הזהות הישראלית שלנו?2
עדין לא נרשמת לעלון שלנו? | לחץ/י כאן לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך!

קדמה – לשוויון בחינוך ובחברה בישראל

عربيّتي خرساء  /أ َ ْلموج بِيهَار

הערבית שלי אילמת

من العبرية :ريما أبو جابر (תרגמה לערבית :רימא אבו ג'אבר)

אלמוג בהר
—————-
הָ ע ֲָרבִ ית שֶׁ לִ י ִאלֶׁמֶׁ ת
חֲנּוקָ ה ִמן הַ גָרֹון
ְמקַ ֶׁללֶׁת אֶׁ ת עַצְ מָ ּה
בְ לִ י לְ הֹוצִ יא ִמלָה
יְ שֵׁ נָה בָ אֲוִ יר הַ מַ חֲנִ יק שֶׁ ל ִמקְ לְ טֵׁ י נַפְ ִשי
ִמ ְסתַ תֶׁ ֶׁרת
ִמ ְבנֵׁי-הַ ִמ ְשפָ חָ ה
חֹורי ְת ִריסֵׁ י הָ עִ בְ ִרית.
מֵׁ אֲ ִ

ع َربيّتي خرساء
َ
صة
غا َّ
تسبُّ نفسها
تتفوه بكلمة
دون أن ّ
مالجئ نَفسِي الخانق
تنام في هواء
ِ
تختبِئ
من أبناء العائلة
خلف ستار العبريّة.

וְ הָ עִ בְ ִרית שֶׁ לִ י גֹועֶׁשֶׁ ת
ּומ ְרפְ סֹות הַ ְשכֵׁנִ ים
ִמ ְתרֹוצֶׁ צֶׁ ת בֵׁ ין הַ חֲדָ ִרים ִ
מַ ְש ִמיעָה קֹולָּה בָ ַרבִ ים
ְמנַבֵׁ את בֹואָ ם שֶׁ ל אֱֹלהִ ים
פֹורים
וְ דַ חְ ִ
וְ אָ ז ִמ ְת ַכנֶׁסֶׁ ת בַ סָ לֹון
חֹושֶׁ בֶׁ ת אֶׁ ת עַצְ מָ ּה
עֹורּה
גְ לּויֹות גְ לּויֹות עַ ל ְשפַת ָ

وعبريَتي تهتاج
ِ
وشرف الجيران
تتراكض بين الغرف
َ
تسمع صوتها للجموع
تتنبّأ
بقدوم للاِ
ِ
وبلدوزرات
وعندها تنزوي في الصالون
تف ّكر في نفسها

כְ סּויֹות כְ סּויֹות בֵׁ ין דַ ֵׁפי בְ שָ ָרּה
ֶׁרגַע עֵׁ ירֻ מָ ה וְ ֶׁרגַע לְ בּושָ ה
הִ יא ִמצְ טַ ְמצֶׁ מֶׁ ת בַ כ ְֻרסָ א
ְמבַ קֶׁ שֶׁ ת אֶׁ ת ְסלִ יחַ ת לִ בָ ּה.

ظاهرة ً ظاهرة على حافّة جسدها
ّ
ّ
مغطاة ً
ق لحمها
مغطاة بين اورا ِ
مكسوة
لحظة عارية ولحظة
ّ
تنكمش في الكنبة
تطلب معذرة قلبها.

הָ ע ֲָרבִ ית שֶׁ לִ י פֹוחֶׁ דֶׁ ת
ִמ ְתחַ זָה בְ שֶׁ קֶׁ ט לְ עִ בְ ִרית
וְ לֹוחֶׁ שֶׁ ת ַלחֲבֵׁ ִרים
עִ ם כָל ְדפִ יקָ ה בִ ְשע ֶָׁריהָ :
"אַ ְהלָן אַ ְהלָן".

عربيّتي خائِفة
تتن ّكر بصمت للعبريّ ِة
وتهمس لألَصدقاء
مع ك ِّل طرقة على أبوابها:
"أهالً أهالً".

ּומּול כָל שֹוטֵׁ ר עֹובֵׁ ר בָ ְרחֹוב
שֹולֶׁפֶׁת ְתעּודַ ת זֶׁהּות
מַ צְ בִ יעָה עַל הַ ְסעִ יף הַ ְמגֹונֵׁן:
"אַ נַא ִמן אַ לְ -יַהּוד ,אַ נַא ִמן אַ לְ -יַהּוד".

يمر في الطريق
ي ُّ
وأمام كل شرط ّ
تبرز هويّةً
تشير إلى البند المدافع:
" أنا من اليهود ،أنا من اليهود".

וְ הָ עִ בְ ִרית שֶׁ לִ י חֵׁ ֶׁרשֶׁ ת
לִ פְ עָ ִמים חֵׁ ֶׁרשֶׁ ת ְמאֹ ד.

وعبريَتي ص ّماء
ِ
أحيانًا ص ّماء للغاية.
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שיעור שני" :השנה "1990
משימת פתיחה:
דמיינו שאתם/ן מגיעים/ות למקום חדש שאינכם/ן מכירים/ות בכלל .מי שהיו בטיול בחו"ל או עברו פעם
למקום חדש ,יכולים/ות לנסות ולהשתמש בזיכרון החוויה שם.
תארו את החוויה שלכם/ן במקום החדש שבחרתם/ן:
מה אתם/ן קולטים דרך החושים? (אילו מראות ,קולות ,ריחות ,טעמים סובבים אתכם/ן) ,מה אתם/ן
מרגישים/ות וחושבים/ות על המקום? האם הציפיות שלכם/ן ממקום חדש הן חיוביות או שליליות? מה
קורה להן בפועל? האם בדמיון שלכם/ן הן התממשו או התבדו?
מי שירצו ישתפו בקצרה במליאה על החוויה הכללית שלהם/ן במקום חדש.
נחלק את מילות השיר "שנה  "1990של המשוררת והמתרגמת ריטה קוגן.
נספר בכמה מילים על ריטה קוגן.
 מה אתם/ן יודעים/ות על העלייה מברה"מ בשנות ה 90-ועל נסיבותיה?אפשר להקרין בכיתה את הקטע מתוך התכנית "תריץ אחורה" שמסביר על העלייה ,או להפנות את
התלמידים/ות עצמאית לראות את הקטע.
 אנחנו צריכים/ות ללמוד לדעתכם/ן על העלייה מברה"מ ,לדוגמא בשיעור היסטוריה? איזו חוויה מצליחה ריטה להעביר במעט המילים שבחרה כדי לתאר את החוויה שלה כעולה חדשה? מהשיר עולה חלוקה מאוד ברורה של החברה הישראלית ,כפי שהעולה החדשה חווה אותה :מרוקאים,צברים ועולים חדשים .מה מייצגת עבור העולה החדשה כל אחת מהקבוצות? האם שלוש הקבוצות הן
במעמד שווה? מה אתם/ן חושבים/ות שהיא חושבת על כל אחת מהקבוצות? אפשר לעשות טבלה
המחולקת לשלוש עמודות ולנסות לענות על השאלה ביחד.
 בשיחה שנערכה עימה שיתפה ריטה שהיו קוראים שפנו אליה וטענו שנעלבו מהשיר .האם השירמעליב לפי דעתכם/ן? ממה הם נעלבו?
 מה אנחנו יכולים/ות ללמוד מהשיר הזה על הזהות הישראלית כפי שעולה חדשה חווה אותה?מי זה "הישראלי"? האם גם אתן/ם חשות/ים ככה?
 האם לדעתכם/ן היום ,כמעט  30שנה אחרי שעלתה לארץ ,ריטה קוגן עדיין ע .חדשה? בעיני מי כן?אפשר לחלק לתלמידים/ות את העמודים הראשונים מתוך הספר "הישראלי הנצחי" מאת ניסן שור .שם
ניתן לראות את הזיהוי של העולה החדש את הישראליות וההיררכיה בתוכה.
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שנה  / 1990ריטה קוגן
קא ִים.
כ ֻּל ְּכ ֶם הֲיִיתֶם מָרו ֹ ָ
ג ַּם הָעֲ ָרב ִים.
קא ִי,
ומִי שֶלֹא הָיָה מָרו ֹ ָ
הָיָה צ ַּבָר.
א ֲנ ִי הָיִיתִי ע.
חֲדָשָה.
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שיעור " – 3לפעמים אתה מתייחס אליה"
מעגלי קריאה:
נחלק את הכיתה לקבוצות של  4-5תלמידות/ים .כל תלמיד/ה בקבוצה יקבל/תקבל עותק של השיר (ללא
שם הכותבת עדיין) .נתחיל בקריאה אישית ,כל אחד/ת לעצמו/ה( .נספח )1
לאחר הקריאה ,נבקש מכולם/ן לבצע את הפעולות הבאות (פעולה אחת בכל פעם .אפשר לעצור אחרי כל
פעולה ,לוודא שכולם/ן ביצעו אותה ולהמשיך את הסבב):
 סמנו על הטקסט משפט אחד שעורר בכן/ם רגש או מחשבה (הזדהות ,התנגדות ,רושם ,עניין
וכדומה) .העבירו את הטקסט למי שיושב/ת לימינכם/ן.
 סמנו על הטקסט את המילה המרכזית ביותר בטקסט לדעתכן/ם .העבירו את הטקסט למי
שיושב/ת לימינכן/ם.


סמנו בטקסט סימן שאלה במקום שלדעתכם/ן עולה ממנו שאלה או שצריך לנהל עליו דיון .העבירו
את הטקסט למי שיושב/ת לימינכם/ן.



נסחו שאלה שעולה לכן/ם בעקבות קריאת הטקסט וכיתבו אותה על גבי הדף או מאחור .העבירו
את הטקסט למי יושב לימינכם/ן.



כיתבו תגובה קצרה לשאלה שכתובה בטקסט שקיבלתם/ן על גבי הדף.

לאחר ביצוע המשימות ,נבקש מכל קבוצה לבחור "מנהל/ת דיון" .תפקידו/ה להקריא את השאלות שניסחו
חברי/ות הקבוצה ולסייע לקבוצה לבחור שאלה אחת שירצו לדון בה בקצרה ולגבש סביבה תגובה קבוצתית.
במליאה :כל קבוצה מציגה את השאלה שבחרה לדון בה ,ואפשר גם לשתף בחילוקי דעות או עמדות שונות
,אם היו ,בהתייחס אליה .נבדוק יחד עם התלמידות/ים :האם יש קווי דמיון בין השאלות שנבחרו או לא?
..

 באילו דימויים מתוארת הדמות של האישה בשיר? מה אפשר ללמוד מהם על מערכת היחסים בין הגבר ובין האישה? מה דעתכם/ן על מערכת היחסיםהזו? האם היא חריגה ,יוצאת דופן ,מפתיעה?
 נחשוף את שם הכותבת :איאת אבו שמיס ונספר עליה בכמה מילים .האם מפתיע אתכם/ן לקרוא שירשמשוררת ערבייה כתבה בעברית?
 האם לעובדה שהמשוררת ערבייה יש משמעות לדעתכם/ן מבחינת התכנים העולים מהטקסט?האם אלו תכנים ייחודיים לחברה הערבית או שיכולים להיות רלוונטיים לכל חברה?
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קדמה – לשוויון בחינוך ובחברה בישראל

לפעמים אתה מתייחס אליה
כאל חתיכת בשר
חתיכת
בשר טעים
שאתה חושק בו ביום שישי בערב
או שאחרים חושקים בו
לפעמים אתה מתייחס אליה
כאל מכונת קפה יוקרתית
אך פשוטה להפעלה
שאתה נותן לה הוראות
לוחץ על כפתור והיא מכינה
לפעמים אתה מתייחס אליה
כאל אבא לילדה בת 5
שלא יודעת להבדיל בין טוב לרע
בגלל השנים המעטות שהיא בעולם
ולפעמים אתה מייחס אליה
כאילו היית הבעלים שלה
בעלים של רכוש ,של בניינים
של חברות עסקיות שאכפת לו מהרכוש שלו
שמוכן להתאבד למענו
מה שכן אתה תמיד
דואג להגיד לה
שאתה אוהב אותה
אותה ולא אחרת
מעביר את האחריות אליה
שגם היא תחזיר
אהבה
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