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אחוהבמכללתהמזנוןאתניהלהגתמקריתאבוחצירהחנה

\זרוהםהזמן/נםהמרצים/נםנפשלשיחותלהיכנסונהגה

הוראה,בלימודיהתחילזהנכוןהלאבמקצועשהיאלהביןלה

ופוצחתהמכללהלסגלמשתייכתהיאוכ^תשני,בתוארנמשך

המזרחקהילותיוצאישלהנרטיבבחקרשימסוקבדוקטורט

שבעתידלכךיביאשלההמחקראוליfu1vמיהחינוךבמדרכת

דרכןאתימצאומהפריפריהמזרחיותדתיותכמותהנשים

יותרטבעבאופןהגבוההלהשכלה

רוקחאבציזיום:גיאואזי
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מגיעההייתהשחר־וחג

עבודהשליוםלעוד^^\

\^
אח־במכללתכמרצה

ווה,

$TS1$,אחווה$TS1$

$DN2$,אחווה$DN2$ניגשתהייתההיא

אבוחצירהחנהשללמזנוןובראשונהבראש

הקפהאתבמיוחדלהלהכיןממנהומבקשת

מיוחד״,משהושלךבקפה״ישהבוקר.של

הס־השיחותובאחתלה,אומרתהייתההיא

בירה

$TS1$הסבירה$TS1$

$DN2$הסבירה$DN2$היאשלההכישוריםשאתשחבללה

שלך״בקפהבמכללה:הדלפקמולעוצרת

חושבתואניואהבה,נתינהשלסיפוריש

מורה״.להיותצריכהשאת

של־(,30ואבוחצירהחלפושניםשש

קחה

$TS1$שלקחה$TS1$

$DN2$שלקחה$DN2$ברצינות,שחרד״רשלהעצהאת

הדוק־לימודיתחילתבפניעומדתכבר

טורט

$TS1$הדוקטורט$TS1$

$DN2$הדוקטורט$DN2$.היאבאחווהשלההמזנוןאתשלה

משמשתהיאולפרנםתהמאחור,השאירה

דודהיסודיהספרבביתומחנכתכמורה

בפניבעצמהמרצהוגםגתבקריתאלעזר

אחווה.במכללהסטודנטים

השכלתהאתהרחיבהבהןהללו,בשנים

בהוראה,ייעודהאתומצאההפורמלית

מוצקותדעותשלסטאבוחצירהגיבשה

הווייתנו,שבמרכזענייניםלשללבנוגע

החי־במערכתהמזרחיםאפלייתובראשם

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$,באזורשלומדילדכשלדבריהובכלל

שלומהמקבילפחותלהצליחצפויהדרום

המ־חלוקתבגללהחזקותהמרכזבערי

שאבים

$TS1$המשאבים$TS1$

$DN2$המשאבים$DN2$.השונה

שירות77כו

בביתלמדהגת,קריתילידתאבוחצירה,

המשי־ובתיכוןבעיר,חב״דהיסודיהספר

כה

$TS1$המשיכה$TS1$

$DN2$המשיכה$DN2$חנהביתבתיכוןחסידי,מסלולבאותו

לבנותהיחיד)התיכוןמלאכישבקרית

המקו־התכניםאתהמלמדהדרוםבאזור

בלים

$TS1$המקובלים$TS1$

$DN2$המקובלים$DN2$בכיתהלימודיהסיוםעםחב״ד(.על

והחלההחרדיתהמסגרתאתנטשהי״ב

גלים״״נווההילדיםבכפרלאומיבשירות

בנותעםלהתגוררעברהשםבאשדוד,

בעיר.ד׳ברובעבדירהנוספות

המפ־חווייתהייתהזאתלאחור״במבט

תח

$TS1$המפתח$TS1$

$DN2$המפתח$DN2$היוםשעדחוויההחינוך,בתחוםשלי

לאחור.במבטמספרתהיאאותי״,מלווה

שלהראשוןהניצןבינבטהזה״מהמקום

החינוך״.בתחוםעיסוק

ממשפחותילדיםלומדיםגליםבנווה

פנימייהבתנאיא׳-ט׳,בכיתותמצוקה

עםהתמודדתיצעירמאוד״בגילמלאים.

מדריכההייתיהחינוך.בתחוםמורכבויות

בתו־אצליחקוקההיוםועדשם,חברתית

דעה

$TS1$בתודעה$TS1$

$DN2$בתודעה$DN2$לשנההתנדבהחנההזאת״.העשייה

העבירהאותהלאומי,שירותשלנוספת

שבע.בבארהרמב״םהיסודיספרבבית

אופיבגללאבלשאשאר,רצוגלים״בנווה

מדייותרלהיקשררציתילאהעבודה

הרבההיהאזכישם,הקשותלסיטואציות

סדרשנתיים.אחרילהתנתקקשהיותר

ועדבבוקרמההשכמהסיזיפישםהיום

לישון״.עוליםשהם

סיוםלאחררבלאזמן2005שנתבמהלך

מש־עבורנפתחההשנייה,השירותשנת

פחת

$TS1$משפחת$TS1$

$DN2$משפחת$DN2$בקצריןעסקיתהזדמנותאבוחצירה

שהייתהאמה,אחותדודתה,הגולן.שברמת

20ב־במינכןהיהודיתהסוכנותשליחת

בניסיוןלישראלחזרההאחרונות,השנים

לא־והציעההארץבצפוןמסעדותלהקים

חות

$TS1$לאחות$TS1$

$DN2$לאחות$DN2$״היהבהקמה.להםלעזורגתמקרית

הייתהוזוהגולן,ברמתלגורחלוםמעיןלנו

זהפיננסיתוגםחדשהלחוויההזדמנותגם

שלא־אלאאבוחצירה.מספרתהשתלם״,

חר

$TS1$שלאחר$TS1$

$DN2$שלאחר$DN2$חוזריםוניסיונותבצפוןשניםמספר

המסעדותרשתאתלהעמידכושליםאך

אבותצי־במשפחתהחליטוהרגלייםעל

רה

$TS1$אבותצירה$TS1$

$DN2$אבותצירה$DN2$אז״רקגת.לקריתולחזורציודלקפל

כמהלי,חסרהיההזההאזורכמההבנתי

ברצוןמשמעותיחלקהיההילדותמרחב

״רקומוסיפה:חנהאומרתלדרום״,לחזור

יפהפהמקוםביןהפרדוקסאתהבנתישם

תעסוקתי״.מענההיעדרלבין

בקפהקוראת

ללמודהרצוןכימספרתאבוחצירהחנה

עשתהלאהיאאבלבהקינןתמידהוראה

היאזהבמקוםהזה.החיידקעםכלום

מז־מנהל״דרוש/הלמודעתהתקשרה

נון״

$TS1$מזנון״$TS1$

$DN2$מזנון״$DN2$בתאזאבוחצירה,אחווה.במכללת

עלשמעושםעבודה,לריאיוןהגיעה24

בשנותיהבתחוםשצברההעשירהניסיון

למ־לתפקידאותהלגייסוהחליטובגולן
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עבוד־במהלךיחסית.הצעירגילהרות

תה

$TS1$עבודתה$TS1$

$DN2$עבודתה$DN2$לביןהמרציםביןמיוחדקשרהתפתח

הצדדיםביןהקפטרייהשיחאבוחצירה.

טוק,הסמוללמחוזותמעברהרבהגלש

לחביבתהפכההצעירההקפהומוזגת

אחד,יוםואז,באחווה.האקדמיהסגל

שג־שחר,מד״רהעידודשיחתהגיעה

רמה

$TS1$שגרמה$TS1$

$DN2$שגרמה$DN2$בחייה:מהפךלעשותלאבוחצירה

לח־דרייבלינתנוהסגלעם״השיחות

תור

$TS1$לחתור$TS1$

$DN2$לחתור$DN2$הוראה״.לימודלכיוון

חנהנרשמהמכןלאחרקצרזמן

אחווהבמכללתוהוראהחינוךללימודי

חנה,וספרות.בהיסטוריההתמחותעם

אתהחלההחרדי-דתי,מהעולםשהגיעה

וח־מגובשתעולםתפיסתעםהלימודים

ששה

$TS1$וחששה$TS1$

$DN2$וחששה$DN2$חילוני.לימודיתוכןעםמהחיכוך

שי־צמיחהמרחבפהמצאתי״להפתעתי

כולתי

$TS1$שיכולתי$TS1$

$DN2$שיכולתי$DN2$שלי.הדעותלמרותבולהתבטא

במע־אחרת,זהותעצמיעלהלבשתילא

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$הד־הזהותעםלהתכתבליאפשרו

תית

$TS1$הדתית$TS1$

$DN2$הדתית$DN2$חזוןפהישאותה.לנטושולאשלי

אליו״.התחברתישמאודרב־תרבותי

זהבמגש

אבוחצירהשלהשניההלימודיםבשנת

מרציםשנילביןבינהמיוחדקשרנרקם

לאהד״רלספרותהמרצהמהמכללה.

ריינגולדרוניד״רלחינוךוהמרצהברץ

ול־בלימודיםשלהלרצינותלבשמו

ציוניה

$TS1$ולציוניה$TS1$

$DN2$ולציוניה$DN2$להצטרףלהוהציעוהגבוהים

תכננואותוחדשבמחקרכעוזרתאליהם

להתחיל.

משנילהצעהסירבתישלא״כמובן

אבוח־אומרתבכירים״,כאלומרצים

צירה

$TS1$אבוחצירה$TS1$

$DN2$אבוחצירה$DN2$תוההכשאניבביישנותומחייכת

הז־ליהגישו״הםבה.דווקאבחרומדוע

דמנות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$אותהולקחתיזהבשלמגשעל

ידיים״.בשתי

כמהגםהגיעומחקראותובעקבות

היוםעדנמשכיםחלקםבהמשך,אחרים

ובעולם.בארץחינוךבכנסיופורסמו

מדיק־חנהקיבלהמחדששנהסוףבכל

נית

$TS1$מדיקנית$TS1$

$DN2$מדיקנית$DN2$,כיוםשכנוביץיוניתד״רהמכללה(

אתרופין(,במכללתאקדמימינהלראש

כמויתרה״.״הצטיינותהיוקרתיהתואר

אבו־נהנתההריקניתעםגםהמרציםעם

חצירה

$TS1$אבוחצירה$TS1$

$DN2$אבוחצירה$DN2$בשלרקדווקאלאוחםמקשר

להבדילאוהקפהמהפסקותהזיכרונות

דווקאשלהבמקרההמרשימים.ציוניה

העבודה.אתעשההמוזיקליכישרונה

למוזי־ספרבבתילמדתי״בצעירותי

קה,

$TS1$,למוזיקה$TS1$

$DN2$,למוזיקה$DN2$מעבדתגםוהייתיבפסנתרניגנתי

שהגעתילפניעודבאולפניםמוזיקלית

שבשנתהאבוחצירה,אומרתלמכללה״,

וב־השנהסיוםבכנסהשתתפההראשונה

שנה

$TS1$ובשנה$TS1$

$DN2$ובשנה$DN2$אתעצמהעללקחהכברמכןשלאחר

במקבילהאירוע.שלהמוזיקליהניהול

תפ־אתגםעליההטילהשכנוביץד״ר

קיד

$TS1$תפקיד$TS1$

$DN2$תפקיד$DN2$המערבחונכות(,)פרויקטפר״חרכזת

לילדיםחונכותשלבפעילותסטודנטים

ורגשית.לימודיתלעזרההזקוקים

היאבלימודים״,הרבה״השקעתי

סיוםעםהשתלם:וזהעצמה,עלמעידה

פרופ־שניידיעלהומלצההיאהתואר

סורים

$TS1$פרופסורים$TS1$

$DN2$פרופסורים$DN2$שני,לתוארלהתקבלמהמכללה

שנותשלושמחייבשהתקנוןלמרות

ללימודיהבמקבילבהוראה.מעשיותק

פד־במדריכהבמכללהלעבודהחלה

גוגית

$TS1$פדגוגית$TS1$

$DN2$פדגוגית$DN2$סטודנטיםוהדריכהלהיסטוריה

מעשית.בעבודה

גיפיוןלדשהיד!בליהדרכתאיך

מעשי?

אחרימחליפהכמורהלעבוד״התחלתי

קצתעודצברתיוכךהראשון,התואר

לפ־החוגמייסדתהייתהמעלייניסיון.

דגוגיה

$TS1$לפדגוגיה$TS1$

$DN2$לפדגוגיה$DN2$,מאש־דודבןליליאןבמכללה

דוד,

$TS1$,מאשדוד$TS1$

$DN2$,מאשדוד$DN2$היאבתחום.דברלשםנחשבתוהיא

שב־והרגשתיאותי,דחפהעלי,פיקחה

מכללה

$TS1$שבמכללה$TS1$

$DN2$שבמכללה$DN2$זמןכישרונות״.ציידיכמהיש

אבוחצירהקיבלהכברמכןלאחררבלא

המניין.מןכמרצהלהצטרףהצעה

מקופחתליתקראו

הר־השנהזומחנכתאבוחצירהכיום

ביעית

$TS1$הרביעית$TS1$

$DN2$הרביעית$DN2$אלעזרדודהספרביתבכיתה

המעשיתהעבודהולדבריה,גת,בקרית

נחש־אליהןמהתאוריותלחלוטיןשונה

פים

$TS1$נחשפים$TS1$

$DN2$נחשפים$DN2$לטענתה,ולכן,הלימודים,במהלך

בליבאקדמיהמרצהלהיותאפשראי

בשטח.ניסיון

מדודורימינושלדודורשונדובמד!עד

בתלמידיו?שלד

אתומרוקנתפולטתהיא״תאר,

ומרתקחכםהיוםשל״הדורראותיה,

ואנ־שלו,החשיבהואופניהידעמבחינת

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$מענה.לזהלתתצריכיםכמערכת

וכ־מיון,בלירבלידענגיששלנוהדור

מערכת

$TS1$וכמערכת$TS1$

$DN2$וכמערכת$DN2$הידעאתלהנגישמנסיםאנחנו

חשיבהלפתחולנסותמושכלתברמה

להתמודדלדעתכדיעצמיתוביקורת

הרב״.החומרעם

בוהשונההאופןהואשמטרידמה

שונים.במקומותההומרעםמתמודדים

פעריםלראותיכוליםאנהנוקבועבאופן

עריםביןלבגרותובזכאויותבציונים

יותר.מבוםםותלעריםגתקריתבמו

היאהדעה״,בעלהואהמאה״בעל

החינוךהסופית״ברמהבנחרצות.אומרת

ובמקומותאידאלי,באופןמתוקצבלא

להגיעכדיעצוםפוטנציאלישאחרים

שלנו,לאזוריםבניגודעצמי,למימוש

בגללכישרונותלפמפםעלוליםשאנחנו

אצלנוהחינוכיהסגלגםתקציב.היעדר

ובשרון,במרכזמוריםכמומתוגמללא

לעשייהשאוביםשהמוריםלמרותוזאת

ברור.גבולבלילשעוןמסביבהחינוכית

הרבההואהוראה,אישרקלאהואמורה

מהותמהלעולםיביןלאאדםאףמעבר.

שיחווהעדהחברתיתוהעשייההחינוך

בשטח״.בפועלזהאת

המחקרלנושאטבעיבאופןשמובילמה

המרכזייםהנושאיםאחדאבוחצירה.של

היומיומיתבהתנהלותאותהשמעסיקים

הקרוביםהדוקטורטבלימודיגםכמו

והאפליההפריפריהנושאהואשלה

אתאוהבתלאאניכול״קודםהמזרחית.

מדגישה.היא׳פריפריה׳״,הזההמונח

במקוםמתאימהמילהלמצואמנסה״אני

ישהזאתהמילהסביבאבלהצלחה,ללא

אוהבת״.לאשאנישליליתנראות

הפ־ותושבתמזרחיתבדתייה,דמותה

ריפריה

$TS1$הפריפריה$TS1$

$DN2$הפריפריה$DN2$המ־מעמדלדבריה,לה,מעניק

בוסם

$TS1$המבוסם$TS1$

$DN2$המבוסם$DN2$בפסיפסנפוצותוחרף״שונות״על

טהרתעל״גדלתיהישראלי.הציבורי

הנרטיבוסוגייתהמרוקאית,האתניות

בעיקרהרבה,אותימעסיקההמזרחי

לימו־תכניותהרבההחינוך.במערכת

דים

$TS1$לימודים$TS1$

$DN2$לימודים$DN2$לתתבכדיבמיידישינוידורשות

עללדברשלאלמזרחים,הולםייצוג

איןשלהםההיסטוריהשעלהאתיופים,

אזכור״.בכלל

בהיסטוריההלימוד״בספרילדבריה,

צפוןמארצותשהגיעולאלוההתייחסות

הספר.לסוףשנהמדינדחקתאפריקה

וישבודדים,עמודיםבכמהמסתכםזה

החברתיתשהמציאותלמרותאמירה.פה

שמכריזהחינוך,משרדמאוד,השתנתה

אתמיישםלאכרב־תרבותי,עצמועל

האמירהביןפערישבשטח.בפועלזה

לעשייה״.

הזההד»דעלמתגברתאתואיד

הלימודי?בתוכן

מה־יצירותפיוטים,מלמדתאני״אז

מזרח,

$TS1$,מהמזרח$TS1$

$DN2$,מהמזרח$DN2$מאתיופיה.עוליםשלשירים

רחבלמגווןנחשפיםשליהתלמידים

היכולתאתהמוריםלנוישטקסטים.של

יצירותוללמדפדגוגיתגמישיםלהיות

עםמזוההמאודאניבוחרים.שאנחנו

ביטון,יפעתד״רשלהמזרחיהמאבק

המ־שלאומלאכי,קריתילידתשהיא

שורר

$TS1$המשורר$TS1$

$DN2$המשורר$DN2$מו־ישמחדרה.שמגיעחסןרועי

רים

$TS1$מורים$TS1$

$DN2$מורים$DN2$מרגישהואניזה,אתמביניםשלא

הזה״.השינוישלכסוכנת

חלקלקחתגאההיאשכזווכמובנת

המ־אחווה,מכללתשלהחינוכיבמרחב

פגיש

$TS1$המפגיש$TS1$

$DN2$המפגיש$DN2$האוכלו־קצוותכלשלרבערב

סייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$וחרדים,בדואיםוערבים,יהודים

עבורמסלולמסוימתלתקופהואפילו

מענהנותנים״פההאתיופית.הקהילה

האוכלוסייה״.גוונילכלראוי

מאוחרתחתונה

החינוכית־חברתית,לגישתהבניגוד

עד־אידאולוגיתמשנהעםהמתכתבת

כנית

$TS1$עדכנית$TS1$

$DN2$עדכנית$DN2$ההכרהאתותופסתשהולכת

בת־הישראלית,בציבוריותלההראויה

חומים

$TS1$בתחומים$TS1$

$DN2$בתחומים$DN2$לעצמהמרשהאבוחצירהרבים

היאלמשלכךמאחור.הרחקלהישאר

מיושן,םלולרימכשירברשותהמחזיקה

לאינטרנט.חיבוראפילואוווטםאפללא

ברמהלמערכתחלחלההטכנולוגיה״כל

ישדומיננטי.מקוםותופסתגבוההמאוד

נתחמדייותרתפסההיאאבלמקוםלזה

בלדברמאודעסוקשלנוהדורלטעמי.

בחב־השיחאדם.לבניולאלמכשירים

רותא,

$TS1$,בחברותא$TS1$

$DN2$,בחברותא$DN2$ותופסיםהולכיםאישי,הביןהיחס

מדבריםהיוםמבעבר.רדודיותרמקום

בעיהליוישאייפון,אומחשבלמסך

בסמייליםהשימושגםהזה״.הרעיוןעם

מנסה״אניאליה:מדברלאולייקים

ולהישארהזאתהקטנההנחלהאתלשמר

ול־אנשיםלהכירלישמאפשרבמרחב

שמוע

$TS1$ולשמוע$TS1$

$DN2$ולשמוע$DN2$איתם״.להתכתבולאאותם

לד.איןפייפבוקשגםשאומרמה
״אנימפתיעה,היאלי״,יש״דווקא

הבנהליישאבלאליונכנסתולאכמעט

התלמידיםהגאג׳טים.וכלבוואטםפ

אבלהנייד,אתשאחליףמשתוקקים

שלי.התפיסהאתמעריכיםהםשנימצד

טלפוניםבלישלניסיוןעשינובכיתה

הזה,השקטאתחוווהםימיםשלושה

לנוהשתלטההטכנולוגיהכמההבינו

היום״.סדרעל

לט־לאפשרמסרבתהיאאםשגםאלא

כנולוגיה

$TS1$לטכנולוגיה$TS1$

$DN2$לטכנולוגיה$DN2$הרבהיומה,סדרעללהשתלט

מתקשההיאלעצמהממטלותחופשיזמן

מאהלהיותלאלישקשה״האמתלמצוא.

ממניגוזלוזהעושה,שאנימהעםאחוז

כששואליםמסבירההיאדברים״,הרבה

הרביעיבעשורכרווקהחייהעלאותה

׳די׳לעצמילהגידלומדת״אנילחייה.

ולאבחייםאחריםדבריםלעשותכדי

חינוך״.רק

היאאחרמשהועלמדברתוכשהיא

טרםשהיאלזהגםהיתרביןמתכוונת

ברקעבהתחשבלחיים.זוגבןמצאה

ובכךשלהוהאמוניהחברתיהמשפחתי,

מדובר30ה־גילאתמזמןלאשחצתה

להמשיךמצדהמהפכניכמעטבצעד

מבלישלההאקדמיתבקריירהולהשקיע

זוגי.משפחתיבקןלהתמסד

ההורים?אומריםומה

שהיאלמצבהגיעהכברשלי״אימא

אומרתהיאזה״,עלאיתימדברתלא

ולו־מדבריםהיוההורים״פעםבחיוך.

חצים,

$TS1$,ולוחצים$TS1$

$DN2$,ולוחצים$DN2$לאהםאבלפחת.זההזמןעםאבל

עצמיאתרואהבוודאותאניהתייאשו

וילדים״.משפחהועםנשואה

שהרדי׳רלפיום,אהתשאלהועוד

קפה?לרוביןממדמבקשתעדיין

ופורצתאבוחצירהאומרתלא״,״לא,

המזנוןעםלהסתדרנאלצת״היאבצחוק,

הקיים״.

באופןמתוקצבלא׳׳החינוך
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