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 הנלמדות  במקראות לספרותהערבי של דמותו
 חטיבות הביניי� בישראלב

 

 

 תארני�

, ניתוח תוכ�, גישה מרכסיסטית, דמוניזציה, סטריאוטיפי�,  הערבידמות, דימויי�

 .דתי% הממלכתיהספרבית  ,כללי % בית הספר הממלכתי,ספרי לימוד

 

 תקציר

כיצד מצטיירת דמותו של הערבי בנרטיבי� הכלולי�  הייתה לבדוק  זה מחקרמטרת

נבחנו ,  לצור� כ�.במקראות לחטיבות הביניי� הנלמדות בישראל בשני� האחרונות

 בית  הנלמדותמקראותוכללי %הממלכתי בית הספר  הנלמדותבניתוח תוכ� מקראות

 .דתי%הספר הממלכתי

 מנוצלי�  שבה� מתואר הערביהשליליי� כי הסטריאוטיפי� , הנרטיבי� מעלהבחינת

, אופק% המחברי� או העורכי� על מנת לחנ� את התלמיד להסתייג מביטויי� צריבידי

 .  הכללות בלתי מבוססותמ וקדומותדעות מ

 ללא הסתייגות  האויבהערבי היחידה שבה נית� לזהות דימוי חייתי ומזלזל של היצירה

 במקראה לבית הכלולה  ," אבני� שה� אחתשתי",  היא יצירתו של נחו� גוטמ�מעי� זו

ה� , יצירות אחרות.  על עצמור הנו יוצא דופ� ואינו חוזזהתיאור . דתי%הספר הממלכתי

משקפות , דתי%הממלכתיבמקראות בית הספר  וה�במקראות בית בספר הממלכתי 

 .כבוד והערכה כלפי הערבי� ותרבות�

 

 מבוא

הולכת וגוברת הנטייה של כל אחד מ� , מי�ואליקשי� ,  קונפליקט מתמשכי�במצבי

 אנושי שאינו ראוי להשתיי� לקהילת בלתיהצדדי� בסכסו� לתפוס את הצד הנגדי כצד 

 נוטה כל חברה לגייס את שכנגדלגיטימציה של הצד %יחד ע� הנטייה לדה. העמי�

 נוטה להתיש את מתמש�קונפליקט ). 1994, טל%בר(הצדק האבסולוטי לצדה בלבד 

 מבחינות שאינ�ת הרציונאליי� הפועלי� בחברה וליצור הכללות בלתי מבוססות הכוחו

 וההיסטוריה ,התעצמות האיבההכללות אלה מקילות . זרמי� ותנועות, ביו אנשי�
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מלמדת כי פוליטיקאי� משתמשי� בדמגוגיה המבוססת על סטריאוטיפי� כדי להגביר 

 ).1985, כה�; 1994, ידלי�( פסיכוזת המלחמה את

, סטריאוטיפי� ,הקונפליקט שנות במש�,  אלה על אלה,  הערבי� יצרווה� היהודי� ה�

 :הומניזציה הדדיי�%דימויי� דמוניי� וביטויי דה

 

  בעול� הערביהיהודי סטריאוטיפ

,  של היהודי והישראלי בספרותהמעוותתנית� למצוא את דמות� ,  הערביבעול�

 .בקריקטורות זדוניות בעיתונות ובאומנות

מלווה כ, קמצ�כ, לב% הע� הערביי� כמוגבסיפוריהיהודי מתואר ) 1980( פי מורה על

 מהקורא� וכ� מהספרות השפעותבה� נית� למצוא ש דימויי� %בוגד כבריבית ו

בספרות שלאחר מלחמת , הישראלי. האנטישמית האירופית בכלל והנאצית בפרט

 האימפריאליז� �ממשי, התגלמות הרשע,  הנו אד� ללא מוסר וערכי�,השחרור

 .האירופי ומסורת השמדת העמי�

היסטורי של סאדאת ה שנה לאחר ביקורו 25 %למעלה מ ,  היו�של במצרי� א�

כ�  . מופצי� לא מעט חומרי� המיועדי� להשחיר את דמותו של הישראלי,בירושלי�

בה מוצגי� ש") הקידוח" (" חאפראל"סדרת טלוויזיה יוקרתית בש� הוקרנה , לדוגמה

מופצי� ;  המצריתהחברהשיות ולי� ישראליי� חורשי רעה החותרי� תחת אמרג

 ערמומיי� ונטולי ישראליי� א� ה� במרגלי� העוסקי�"  דבורהמבצע"ספרי� כדוגמת 

 מיצג" הנה שלו וא� נפתח יריד ספרי� בינלאומי בקהיר שגולת הכותרת ,ערכי�

, פרי (ל" צהחייליידי  כולו בפרשת רצח שבויי המלחמה המצריי� בשמתמקד" תרבות

1996.( 

 

  לילדי� ונוער                                                                                                    בספרות הערבי דמות

ידי אדיר % הילדי� העברית נער� עלבספרות המקי� ביותר בנושא דמות הערבי המחקר

 ספרי ילדי� שראו אור לאחר מאותר נבדקו אל� ושבע במסגרת המחק). 1985(כה� 

 בולטת מאוד מגמה שנבדקו כי בספרי� ,מממצאי המחקר עולה. הימי�%מלחמת ששת

במקרי� רבי� . מאיי�וידואליות והכללתו של הערבי בסטריאוטיפ יושל ביטול האינד

קומ�  לחלוטי� ובממטושטשי� קווי הדיוק� ."הערבי"מאבדת הדמות את שמה ומכונה 

 הופ� "ערבי"מושג וה, בוגדניי�כ, אכזרי�כ, מתגלי� הערבי� ככלל כפרימיטיביי�

נמצאו חמש מאות   הספרי� שנבדקומתו�). 35' עמ, ש�(לש� נרד� לתופעה מאיימת 

 : התייחסות לדמות הערביהייתהבה� ש ספרי� ועשרי�
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 כגו�, ית תיאורי� המתארי� את חיצוניותו של הערבי בדר� סטריאוטיפ771נמצאו 

 .שיניי� צהובות רקובות, פרצו� גס,  ומרושעי�זועפי�פני�  היותו שתו� עי� או בעל

 .  אזכורי� סתמיי�200 ו ריאליסטיי� תיאורי� 88לעומת� נמצאו רק 

 :כגו�,  של הערבישליליי�קווי אופי ל אישיות ותכונותתיאורי� התייחסו ל 415

 חיוביות תכונות 156 כ� נמצאו. שקר� ובוגדני, מגזי�, אכזר, פחד�, חנפ�, צבוע, ערמומי

ס� הכל ( תוארו הערבי� כאויב אכזר ספרי� 380 –ב .  תכונות ללא אפיו� מיוחד83 – ו

אנשי , חבורת שודדי�כדוגמת , ליהודי�או כקבוצה שלילית אחרת ביחס )  פעמי�181

 ). פעמי� 396ס� הכל (גנבי רכוש וחוטפי מטוסי� , כנופיות

 כי ספרות הילדי� , מצביעה על כ�80 % הת הילדי� החל מסו� שנות  ספרוסקירת

 זרי� ולטיפוח סטריאוטיפי� לשנאתוהנוער החלה לתת דעתה על נטיית הקולקטיב 

המספר את , )1985" (נאדיה", פדר%רו�ספרה של גלילה , כזה הוא לדוגמה; )1988, כה�(

 נאלצתילדה זו . יהודי ספר– בבית הלומדתיה מ� המשולש יסיפורה של ילדה ערב

קשיי� המגיעי� לשיא� לאחר התקפת , להתמודד ע� קשיי הקליטה בחברת הילדי�

 הדור שקד� לו בכ� סיפורתסוג זה של סיפורת שונה מ.  ברחוב יפו בירושלי�מחבלי�

                               .                                             את סטריאוטיפ הערבי ולהתמודד עמולהציגשאינו חושש 

  הערבי בספרות המבוגרי�דמות

נית� למצוא את מוטיב הערבי , היצירותבי� שלל ,  הישראלית למבוגרי�בספרות

החוקרי� מדגימי� את טענת� ביצירות ). 1994, ברגר; 1992, עזר%ב�" ( דמיוניסיוט"כ

, )1965, עמוס עוז" ( וצפענוודי�", )1963, שעיהו. ב. א" (היערות מול"ביניה� , שונות

 הפיכת", פי ברגר%על). 1968, יצחק אורפז" (נמלי�"ו, )1968, עמוס עוז" ( שלימיכאל"

. הומניזציה של הדמות%לדה מתדמות הערבי לסמל לרובדי הקיו� והנפש האפלי� גור

" ה במציאות ההווזה –תהלי� מסוכ� הגור� עוול ג� לערבי שמחו� ליצירה הספרותית 

 ).25' עמ, ש�(

 כי מוטיב זה פינה את מקומו בשני� האחרונות לטובת דמותו של הערבי ,מציי�עזר %ב�

 עמי� חיי� על כברת אר� שני" מוטיב זה מייצג נאמנה את התפישה כי לדידו; בשר וד�

קביעה זו משתקפת היטב בספר ; )55' עמ, ש�" ( הגעגועי� המנוגדי�במולדת, אחת

ישראלית מייצגת ה% הודא הערבייה שלדמותה:  סמי מיכאלמאת" בואדי חצוצרה"

 דוד מאת"  הגדיחיו�"בספר .  ומשוחררת החולמת אהבה וקוראת שירהמשכילהאישה 

בעוד שהערבי� הכפריי� :  הישראלידמותו של כבר מורגש פיחות ממשי בגרוסמ�

, לי� את העתידאפופות שאו� ילדי� המסמ,  היטב בטבעהמתמזגותמוצגי� כדמויות 

 .זרי� לחלוטי� לנו� האר�, קודרי�הישראלי� ה� אנשי צבא 
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  הערבי בקולנוע הישראלידמות

 ועד מאז. א כיעורווהוצג את סטריאוטיפ הערבי במל, דרכובראשית ,  הישראליבקולנוע 

                                            :                                     פו� המגמהיעד כדי ה, צעד הקולנוע דר� ארוכה, היו�

הערבי מיוצג , )1934, ברו� אגדתי" ( האר�זאת",  המדבר הראשו� שנעשה באר�בסרט

 . את החלו� שנופל שדוד על אדמתווקוטל כדור שבא מ� המארב י"ע

ר הקונפליקט מתוא, )1960, ברו� דינר: במאי" (עשרה היו ה�",  המסחרי הראשו�בסרט

 לבי�" הישראלי� – הטובי�" הבחנה ברורה בי� קיימת. בי� היהודי� לערבי� כמערבו�

רוצחי� כגונבי� וכ, פורעי�כ, הערבי� מוצגי� כאינדיאני�". הרעי� – הערבי�"

 ".אנחנו"ו" ה�"בבחינת הצבת החי� בי� ,  אליה� היא בגו� שלישי רבי�וההתייחסות

  מקומו של הסטריאוטיפ תופשת הסובלנותואתרבה  התמתנות ישנה 80 % הבשנות

מתוארת דמותו של , )1980, ד� וולמ�: במאי" ( מחבואי�"בסרט ,  לדוגמהכ�. הפוליטית

 באנגלי� האנושי רגיש במיוחד המנסה לעורר את סביבתו לראות את הפ� ידואליבנדיא

 . ובערבי�

"  פיקטיביי�נישואי�" הערבי הנו בדימוי המסמל יותר מכל את השינוי שחל הסרט

 הישראלי של הסרט מוחלפת בטעות הזהות והוא לגיבור). 1989, חיי� בוזגלו: במאי(

 הערביי� מעזה מציגי� אות� כאנשי� הפועלי�החיי� במחיצת ; הופ� לפועל ערבי

לעומת� מצטיירי� . חמי�אנשי משפחה כמלאי הומור וכ, נאמני�כ, רגישי�

 הירידה היאאחת משאיפותיה� הכמוסות ביותר דקדנטיי� שכהישראלי� כחשדני� ו

 .מ� האר�

  הערבי בקרב בני הנוער בישראלדימוי

 מתקיימת ג� בקרב בני הנוער היהודי� הערבי חיובית בשירוש הסטריאוטיפ מגמה

) 1980, בנימיני; Benyamini, 1981 (בנימיני. א� כי במידה מינורית הרבה יותר, באר�

  השני�בי�', יב –'הערבי הקיי� בקרב תלמידי ח%בדק את הסטריאוטיפ הלאומי

, כרעהערבי תואר :  נמצא פרופיל הערבי שלילי ביותר1965בבדיקה משנת . 1979�1965

דימוי הישראלי היה , לעומתו. בלתי חשובכבלתי מצליח וכ, סבילכ, עקו�כ, מכוערכ

 . מצליח וחשוב,חזק, ישר, יפה, טוב, מכיר טובה, אופטימי, פיקח, חברותי: מאודחיובי 

;   בסטריאוטיפי�התמתנות נמצאה 1979 %ו  1974 %שנערכו ב בבדיקות זאת לעומת

, לדוגמא, כ�.  גישה מבחינה לערבי� בהתא� ללאומיות�מסתמנת א� 1979 משנת

תולה החוקר , את ההסבר לתפיסה זו. ניטראליי�הערבי המצרי מתואר בתארי� 

 . ע� מצרי�השלו�בחתימתו של חוזה 
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  בספרות כמקור ללמידת קודי� ערכיי�הלימוד יספר

 לבחינת הקודי� הערכיי� של חברה נתונה היא בחינת� של המהותיות הדרכי� אחת

 .ספרי הלימוד

כחלק מ� הידע המאורג� של , הלימוד ספרי , פי ההגות המרקסיסטית של החינו�על

, נות לה� אמומנחילי�, מבני� את המציאות החברתית של התלמידי�, החברה

 ומעבירי� מוסרלרבות תפישות , תפישות לגבי העצמי והאחר, אידיאולוגיות, נורמות

נית� ,  ומדיניי�אידיאולוגיי�חברה עוברת שינויי� כש. את האתוס החברתי מדור לדור

 והאמונות החדשות התפישות על כדי לענות ספרי הלימוד  שלער� שכתובילצפות כי י

)Brooks, 1991 & Apple & Christian-Smith, 1991; Helinger( 

,  הנ� בבואה למגמות פוליטיותהלימודספרי , סמית% אפל וכריסטיא�� שללטענת

 יש לראות� כעי� לפיכ�; למאבקי� ולפשרות כאחד, כלכליות ותרבותיותלמגמות 

 בי�שכ� ה� משקפי� את אופי הקשר ) Cultural Politics" ( תרבותיתפוליטיקה"

כשחיבור ספרי . ח� של הקבוצות השונות לכפות את תפישת�תפישות תרבותיות לכו

 נוצרת) משרד החינו� של המדינה/מועצה (הלימוד מרוכז בידי גור� פוליטי

 יוצרי� מצג שווא של ידע הלימוד ספרי .אחת" אמת" ומתגבשת מונופוליזציה

י   א� למעשה אינ� אלא בבואה לידע הלגיטימי ,טיביקאובי

)Legitimized Knowledge (אשר השכבה השלטת מעונינת להטמיע בתלמידיה .

מ� הפרט .  מתמקדות סביב קונצנזוסס" בביההלימודי�רוב תכניות , אפל ה שללטענת

שאינה מייצגת את כזו ,  הנמצאת בקונצנזוסאידיאולוגיהנדרש לחקור וללמוד 

זו פעילות .  והארגו� של החיי� החברתיי�השליטה והסתירות סביב סוגיית מורכבותה

 מבחינה פוליטית שכ� היא משרתת כניטראליתשל בית הספר אינה יכולה להתפרש 

 בתכני� מכוונת ליעדיה של התרבות הסלקציה. כסוכנת רבת עצמה של קו מדיני מונחה

 ומובלטות ואחרות מוזנחות וא� מודגשותהדומיננטית באופ� שבו משמעויות מסוימות 

 .מושמטות

הלשו� של ספרי , כ� למשל:  הסוואת�תו�לקות הדברי� נעשי� בדר� ח, לטענת�

היסטורית ובכ� נוטה להסתיר את הקשר %ואפוליטית %א, הלימוד מוצגת כניטראלית

. תכני הלימוד וארגונ� בחברה ובי� בררת הקיי� בי� הכוחות הפוליטיי� והכלכליי�

וד  למערכת החינו� כחלק מרשימה הכוללת ספרי ליממוגשי�ספרי הלימוד : זאת ועוד

 על מנת ליצור מצג שווא של בחירה חופשית וזאתשבעיקר� דומי� מאוד במהות� 

 מעשה נועד הדבר לנטרול ביקורתשלכ

.(Apple & Christian-Smith, 1991; Apple 1979) 
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 המתחרות ביניה� על כוח ישנ� קבוצותבה ש כי בחברה מציי�) Bordieu, 1991 (בורדייה

הקבוצה המצליחה להתעלות מעל , ופוליטיי� כלכליי�, ושליטה אינטלקטואליי�

 את תוכנית הלימודי� וספרי הלימוד הספר האחרות היא זו שתכתיב לבית הקבוצות

 את התרבות האופיינית ולשחזרהשכבה השולטת מעונינת לשמר . שילמדו במסגרתה

 .לה ולכ� ג� תנפיק את ספרי הלימוד שיבטיחו זאת

 הלימוד ספרי כי פרי הלימוד מצביעה על כ�הספרות המחקרית וההגותית העוסקת בס

 של האכיפה פוטנציאל את בחוב� הטומני� העיקריי� הלימוד ספרי בי� נמני� בספרות

 ככל, זאת. ובגיאוגרפיה באזרחות, בהיסטוריה הלימוד ספרי לצד הנבחר האתוס

הבניית , הלאומי הנרטיב בהבניית והמיידית הישירה התעסקות� משו� ,הנראה

 דה אליבא. המתחנ� שיי� אליה החברה של ייחודיותה ובהדגשת הקולקטיבי הזיכרו�

כי הספרות  ,בקרב האסכולה הטוענתקיימות שלוש גישות עיקריות , )1977(, פיינגולד

רעיונית  – המוסריתהגישה ,  דוקומנטרית%הגישה ההיסטורית : אכ� מקנה ערכי�

 מקור היאוקומנטרית הספרות ד%פי הגישה ההיסטורית%על: חברתית%והגישה הלאומית

יש בגישה זו משו� . תקופות היסטוריותעל תרבויות ועל , חשוב לידיעות על בני האד�

 אנו לא�" לקורא לענות על השאלה תעזור"  אנו באי�מהיכ�" כי הבדיקה האמונה

הספרות היא אמצעי להקניית ערכי� כלל , רעיונית%המוסרית הגישה פי על ;"הולכי�

הספרות , חברתית%פי הגישה הלאומית%ועל.  אוניברסליי�אידיאלי�ות אנושיי� לרב

 כי ,יש לציי�. מולדתולארצו ול,  ונאמנות של התלמיד לעמואהבההנה אמצעי להקניית 

 הגישה הלאומית חברתית מקו� מרכזי בגלל תהפוכות להבחינו� האר� ישראלי קנתה 

 . הגורל ההיסטוריות של ע� ישראל

וד שלעיל עולה השקפת עול� מובנית המבקשת להיות מונחלת באסופת ספרי הלימ

 .לתלמידי� הצעירי�  החסרי� עדיי� כלי� לבחינתה בצורה ביקורתית

 

   המחקרמטרת

 הנלמדות בנרטיבי� הכלולי� במקראות  כיצד מצטיירת דמותו של הערביהייתה לבדוק

, שליליי�פי�  סטריאוטי� מובעי� בהמידהבאיזו : רוצה לומר. בחטיבות הביניי�

 . דמוניי� ודעות קדומות כלפי הערבי�דימויי�

 

 מתודולוגיה

 בספרות החדשה הלימודי� תכנית פי%על שנערכו" מגוו� "מקראות כלל את הניתוח

%עלי"ו" מראות " וכ� את המקראות,הממלכתית ב בחטיבת הביניי�"ונלמדו בשנת תשנ

 חטיבתא ב"ונלמדו בשנת תשנ בספרות החדשה הלימודי� תכנית פי%על שנערכו" ספרות
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 המופיעות חופפות יצירות שלושי� מה� ,יצירות 569 נבחנו. דתית%הממלכתית הביניי�

 .הזרמי� שני  שלבמקראות

  �ניתוח תוכ'  המכונה המחקריתמתודולוגיהבמחקר זה השתמשתי ב

)Content Analysis (תוכ� מוגדר כמתודולוגיה ניתוח. ' בעל זיקה איכותניתמשולב 

 מפעילי� סדרה של פרוצדורות על טקסט במטרה ליצור אבחנות והכללות במסגרתהש

 . מתו� הטקסטמשמעותבעלות 

  

 :  אחרי� הנהוגי� במדעי החברהמדידה של ניתוח התוכ$ על כלי יתרונותיו

, כדוגמת ראיונות,  אחרותבניגוד לטכניקות.  טכניקה בלתי פלשניתהוא 'תוכ�ניתוח '. 1

 מנוכחותו נתוני� הנובעותה תוכ� ח� מטעויות בניתוח ניתוח, השלכהשאלוני� ומבחני 

 . יו של הנסיי�ממודעות הנבדק לציפיותו של הנסיי�

בטכניקות . ני� ע� נתוני� בלתי מוְבלהתמודדא טכניקה המסוגלת וניתוח תוכ� ה. 2

. ש ידועה מראקטגוריה  וכל,  ראיונות ושאלוני� הנתוני� מתקבלי� בצורה מובניתכגו�

 לא יוכל לצפות מראש את כל הקטגוריות לפני שהטקסט המנתחתכ� כי יי, בניתוח תוכ�

 . פרלימינריתנבדק על ידו בדיקה 

בניתוח תוכ� לא נית� להתעל� מהנסיבות . להקשרא טכניקה הרגישה וניתוח תוכ� ה. 3

 הניתוח אמור לשק� את בתהלי�רוש הנתוני� יפ.  נער� הניתוחבושוההקשר 

 טכניקה היכולה היאניתוח תוכ� . � במציאות לרבות תהליכי� פוליטיי�התהליכי

 ).Krippendorff, 1980(להתמודד היטב ע� נתוני� מרובי� כגו� ספרי לימוד 

 מבוסס על שהשתמשתי בו במחקר זה,  איכותניתזיקהבעל , המשולב התוכ� ניתוח

רונות והערכי�  מתארת את העקזושיטה . הבנת התוכ� והפרשנות המתלווה לתיאור

לשמור כדי  מפורטות מספרי הלימוד ציטטותהיא מרבה לשלב . עולי� מ� הסיפורי�ה

 ).(Weber, 1985 התוכ� במסירתעל מידת הדיוק המכסימלית 

 :  של המכשיר הושגה באמצעות הקפדה על שלושת התנאי� הבאי�הגבוהה התקפות

מתו� דגימה מייצגת של הנתוני� עובדו ). Sampling validity(תקפות דגימה . 1

  .האוכלוסייה

תקפות סמנטית גבוהה מושגת כאשר ). Semantical validity(תקפות סמנטית . 2

תוכ� תואמת את שפת הטקסט ה הקריטריוני� של מבח� ניתוח הלשו� שבה מנסחי� את

 . והקשרו

 לתהלי� קשורההתקפות ). Process oriented validity(קשורה לתהלי� התקפות . 3

 . מקובלי�ונה על השאלה באיזו מידה נגזרו הקטגוריות מתיאוריות ומודלי� ע
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  ניתוח התוכ$ממצאי

 

  שליליי� ודעות קדומותסטריאוטיפי�

 בחינת הנרטיבי� .רק בשלוש יצירות נמצא שימוש בסטריאוטיפי� שליליי� של הערבי

הללו  כי בשתיי� מה� מנצלי� המחברי� וא� העורכי� את הסטריאוטיפי� ,מעלה

 שמטרתו להדגיש את השלילה ואת חוסר התכלית ,למעי� שיעור דידקטי

 . שבסטריאוטיפי� אלה

המקראה לבית הספר הממלכתי , אמנו� שמוש" ( מבית הספר העממיתמונות "בסיפור

המספר ; )48' עמ', דתי לכיתה ט%המקראה לבית בספר הממלכתי; 52' עמ', זלכיתה 

עוד בהיותו ילד בסוריה והמשיכה ללוותו כעולה  הקדומה שדבקה בו הדעהמעיד על 

הכללה סטריאוטיפית זו ". פרימיטיבי –והמזרח , נאור – המערב: "אביב%חדש בתל

 מתקשה במציאת המלה כשהייתה. " לו לאסור על אמו לדבר אתו ערבית ברחובגורמת

וג� אז הייתי מסמיק ובוח� בדאגה א� יש ;  הייתה פונה לצרפתית לעזרההעברית

 ".  אותה בקלקלתהששומעביבנו מי ס

: א ג� סיפור התפכחותו מ� הסטריאוטיפי� הכובלי�ו של המספר ההתבגרותו סיפור

 אינו חושש להעמיד את מוריו הנגועי� בגישה סטריאוטיפית על הוא, למרות מבוכתו

 מתק� את מורהו לכתיבת האר� המלמד� כי יחפנות� של הוא, הלדוגמ, כ�; טעות�

 החיי� ותנאי תנאי: "פיגורה הרב של מצרי�ל ולעוניהיי� היא עדות הפלחי� המצר

 צעירי�…… אינ� מחייבי� שימוש בנעליי�האר�העבודה של הפלח ואקלימה של 

 דידקטית היוצאת נימה" ?הא� זה סימ� שה� עניי�.. … ג� ה� הולכי� יח�בקיבו�

%פר הממלכתי הסטריאוטיפיות נשמעת מצד עורכות המקראה לבית הסהתפישותכנגד 

 בהוצאת"  מסותילקוט" בוחרות לצטט מדבריו של מרטי� בובר מתו� העורכות. דתי

הפתיחות הנכונה היא .  בשביל האד� הוא שלא יפסיד את פתיחות נפשוהעיקר: "קרני

 ).  53' עמ, ש�" ( האנושי היקר שבכול�הקניי�

 שבטבע דברי�" בנוגע להחזקת� של דעות קדומות מצויה ג� בסיפור דידקטית גישה

בסיפור זה הדוד ). 82' עמ', מקראה לבית הספר הממלכתי לכיתה ח, דוד שחר" (האד�

 נעשה נס"אחותו מגיבה בצעקות . בחורה ממוצא תימני,  מהקיבו� מתאהב בחנהאיבי

המחבר רומז ). 86' עמ, ש�" (אחרת היה מתחת� ע� ערבייה,  שאי� בקיבו� ערביותלי

חנה  (לסיפור" הטוב הסו�" חיבורו של י"ה� ע, � גישה זולקוראיו כי אינו מסכי� ע

 המלמדת אותנו כי אנו דני� הסיפורוה� בכותרתו של )  המשפחהבעיני"  ח�מוצאת"

 ". האד�טבע"ב
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להבטיח כי כדי ולכ� ,  אינ� מניחי� לתלמיד להטמיע את המסר בעצמוהמקראה עורכי

 :מוסיפי� את הדברי� הבאי�,  פסולהבגישהאנו דני� 

המבוסס על , )ליע� וכו, עדה( דימוי שיש לנו על יחיד או על קבוצה הוא סטריאוטיפ"

תפיסות סטריאוטיפיות עלולות להביא לשיפוט בלתי הוג� . בדוקותדעות קדומות בלתי 

מי ? למי מהדמויות בסיפור תפיסה סטריאוטיפית של הזולת. קבוצותשל יחידי� או של 

 נית�כיצד ?  אנו משוחררי� מסטריאוטיפי�הא�, ואנו? משוחרר מתפישה כזאת

 ). 86' עמ, ש�" (?להלח� בה�

ללא התערבות ,  ומזלזל של הערבי האויבחייתי היחידה שבה נית� לזהות דימוי היצירה

 אבני� שה� שתי",  היא יצירתו של נחו� גוטמ�,שתוארה לעיל מצד היוצר או העורכי�

 מתוארת ביצירה זו. )312' עמ',  זדתי לכיתה%המקראה לבית הספר הממלכתי" (אחת

שנחל תבוסה קשה בעת , " ההצלה הערביצבא"מפקד , י' קאוקגפאוזינסיגתו של 

י מתוארת 'נסיגתו של קאקג. 1948 העמק בארבעה באפריל משמרתקיפתו את 

, ש�" ( הוא מכה על חזהו המעוטרוכעת…  בי� רגליוזנבו: "כבריחתה של חיה מבוהלת

 ). 313' עמ

 

  קבלה של הערבי והערכה לתרבותוהמבטאות יצירות

 משקפות קבלה, דתי%ה� במקראות בית בספר הממלכתי וה� הממלכתי, אחרות יצירות

 יואב חייק של"  ביקורכרטיס" היא היצירה כזו.  לתרבות� והערכהשל הערבי�

%המקראה לבית הספר הממלכתי; 55' עמ', המקראה לבית הספר הממלכתי לכיתה ט(

% ישראלי�וסימבולי�שיר זה משלב סימבולי� ערביי� ). 32' עמ', טדתי לכיתה 

בעיני .……וליבי מג� דוד/ בטני סהר פורה ..……": מערביי� ללא משוא פני�

כול %את או�/ ודמי מעש� נרגילה גונב /  שומע בא� אני/ חלומות בלונדיניי� / השחורות 

המקראה , יגאל לב" ( והרכי�הקשוחי�" בסיפור :זאת ועוד". תו� כמו שחרז אדה

הנהג היחידי הנרת� לפינויו של פצוע ) 128' עמ',  חלכיתהדתי %לבית הספר הממלכתי

 . וא� טורח למסור עדות לשוטרי� הוא נהג ערביהחולי�וברח אל בית %תאונת פגע

מאזכרות את  היצירות ג�  כוללותמקראות בית הספר הממלכתי, זו לרוח בהתא�

 הפיקח השיח"באגדה : עצמות כחלק טבעי של הסיפור יסודותיה של הדת המוסלמי

המקראה לבית הספר , " יהודי לובמפי סיפורי� שבעי�"מתו� " (מוציא לאור משפט

' עמ, ש�" ( הקורא� הקדושספר" על הנאשמי�נשבעי� , )150' עמ', הממלכתי לכיתה ז

מלכתי  המהספר לביתהמקראה  , יצחק שמי" (הישימו� חולות בי�"ובסיפור ; )151

 ).17' עמ, ש�" (ישתבח על אשר ברא:  את אללהמברכי�) "16' עמ', לכיתה ח
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 ומסקנות סיכו�

 שבארבע יצירות ,דתי מעלה– הממלכתי והממלכתי– של שני הזרמי� המקראות ניתוח

בשלוש יצירות תיאורי� אלה . בלבד מתואר הערבי בתיאורי� שליליי� וסטריאוטיפיי�

רי� וה� על ידי העורכי� למעי� שיעור דידקטי שמשתמעת מנוצלי� ה� על ידי המחב

היצירה היחידה . ממנו השלילה שבתפיסה הסטריאוטיפית וחוסר התכלית שבה

 שבה מתואר הערבי בדימויי� סטריאוטיפי� דתי%בית הספר הממלכתיבמקראות של 

 . ושליליי� ללא התערבות זו היא יצירתו של נחו� גוטמ�

מגדירי� עורכי המקראה את , הספר הממלכתי%בבית' תה ח לכיבמקראה, כ� לדוגמה

לנתחה וא� לבדוק את ,  את התלמיד לדו� בתופעהומעוררי�" סטריאוטיפ"המונח 

 . להכללות סטריאוטיפיותנטיית�את ועצמ� 

העוסקות בקבלתו של האחר דתי כוללת יצירות %ג� מקראות בית הספר הממלכתי

הומניזציה של הערבי %דהבודמוניזציה ומדגישות את המאבק בדעות הקדומות ב

 משלב סימבולי� ערביי� זהשיר ;  יואב חייקשל"  ביקורכרטיס"כדוגמת היצירה 

% למקראות החינו� הממלכתיבניגוד. מערביי� ללא משוא פני�%וסימבולי� ישראלי�

. י� לסממני� אסלמיכבוד המביעי�במקראות החינו� הממלכתי מצויי� תארי� , דתי

נית� .  מבור� בברכה המקובלת על נפלאות הבריאהואללה ,"קדוש "מכונה ספר הקורא�

דתי עקב היות� סותרות % בית הספר הממלכתיבמקראותלהניח שיצירות אלה לא נכללו 

 . ידי האד� המאמי�%עלאת האמונה היהודית כפי שהיא נתפשת 

 אחד מצד :מערכות שיקולי� מרכזיות מערבת, דיסציפלינה בכל הלימודי� תכנית

 לאוכלוסיית והתאמתו המקצוע של הדעת ממבנה הנובעי� הפדגוגיי� השיקולי�

 המשתקפי� האידיאולוגיי� השיקולי�, האחר הצד ומ� מיועד הוא שאליה התלמידי�

 פילוסופיית על רבה במידה והמבוססי� הדיסציפלינה הוראת של הכלליות במטרות

 תכנית לגבי ג� הדברי� פני ה� כ�. �נתו בזמ� ערכיהעל ו החברה של אופייהעל , החיי�

 משקפות בספרות הלימודי� תכניות, אחד מצד: באר� הספר בבתי בספרות הלימודי�

 מתמש� תהלי� כפרי במושג שחלו התמורות, היינו, ספרות במושג ההתפתחות את

 הצד ומ�, הספרות בחקר ההתפתחות ושל האומנות של בפילוסופיה זרמי� של ודינאמי

 בחברה שהתחוללו אידיאולוגיות תמורות משקפות בספרות הלימודי� תכנית האחר

 .הישראלית

 לממצאי� בניגוד  ,הסטריאוטיפי� המחקר המעידי� על הפחתה ניכרת בכמות ממצאי

 הבדל כי קיי� , קובע טל–בר. )1999(טל % ברו שלידי ממצאי% ג� עלנתמכי� ,קודמי�

%בתקופת השיא של הסכסו� הערבי בי� ספרי הלימוד שנלמדו  בתיאור הערביבולט



 

 63♦  ב בישראל"דמותו של הערבי במקראות לספרות הנלמדות בחטה
 

 

ידו % הלימוד שנחקרו עלספרי לבי� 70 % ובתחילת שנות ה 60 % וה 50 %ישראלי בשנות ה

 . 90 –באמצע שנות ה 

במחקר . נראה שתקופת עריכת המקראות יש בה כדי להסביר את ממצאיו של מחקר זה

 תקופת"נת כ זו מאופייתקופה. ב"תשנ – א"תשנזה נחקרו מקראות שנערכו בשני� 

 ג� פתיחת� של שיחות שני מצד אחד דמדומי האינתיפאדה הראשונה א� מצד %" מעבר

  ). חודשי� ארוכי�רכואש"  בייקרדילוגי"לאחר (שלו� 

פתיחתה של ועידת מדריד , 1991 אוקטובר:   בתקופה זו היוהחשובותנקודות הציו�  

,  נועדו להשגת הסכמי שלו��ולבנו השיחות ע� סוריה ירד� בעוד %) צדדי%דובמסלול (

 לכינו� ממשל עצמי ורק ביניי� ע� הפלשתיני� התמקד בהשגת הסכ� להסדרי מ"המו

 ערו� שיחות נוס� פתיחת – 1991, דצמבר; בשלב השני טיפול בסוגיות הסדרי הקבע

 הרב צדדית למזרח ועידה"פתיחתו של המשא ומת� ב, 1992 ובינואר, בוושינגטו�

פרסומי (*איכות הסביבה ופיתוח כלכלי אזורי , ענייני� כגו� מי� לבמוסקבה" התיכו�

 מדובר .אפיונה של תקופה זו ניכר בניתוח התוכ� של המקראות). 1995, משרד החו�

 כאמור ח� הוא, שבניגוד למקראות ספרות קודמות, לספרות מקראות של" חדש דור"ב

וכולל ) נרטיב אחדלמעט ( דמות הערבי עלכמעט לגמרי מסטריאוטיפי� שליליי� 

%יצירות סובלניות המקבלות את האחר והמנוגדות לכל מגמה של דמוניזציה ודה

 .  הערביבתיאורהומניזציה 

 קשר גורדי בי� עתות מלחמה והשרשת סטריאוטיפי� ודימויי� קיי� כי ,התובנה

 הדרישהעומדת ביסודה של  , רוש� של דימויי� אלהי וששלו�דמוניי� וכ� בי� עתות 

 .תי מתפשרת לנפות� מ� הכתובי� בכלל וספרי הלימוד בפרטהבל
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