"לשמוע את קולם" :סיפוריהם של מורי מורים
בהקשר רב-תרבותי
חנה עזר ,שוש מלאת ,דורית פטקין

תקציר
מחקר זה מציג נרטיבים של שלושה מרצים המלמדים במכללות להכשרת מורים
בארץ 1.הסיפורים האישיים והמקצועיים של שלושת המרצים מאפשרים לשמוע את
"קולם" ,להכיר את התנסויות חייהם ,להבין את תפיסות עולמם ולבחון את הקשר
בינן לבין הכשרת מורים לרב-תרבותיות .כל אחד מן השלושה מייצג אוכלוסייה
אחרת של מרצים במכללות להכשרת מורים :יהודים ילידי הארץ ,יהודים עולים
חדשים וערבים ילידי הארץ .ניתוח תוכן של הנרטיבים העלה את הקטגוריות האלה:
מעברים ומפגשים בין-תרבותיים ,דילמת הדואליות ,אפיזודות משמעותיות והשפעתן
על ההוראה .עוד נמצא ,שניתן לייחס לכל אחד מן הסיפורים מהות קריטית ,שהיא
התמה המרכזית העוברת כחוט השני בנרטיב של כל אחד וייחודית לו .מורכבותה של
החברה הישראלית באה לידי ביטוי בסיפוריהם של שלושת המרצים ,בדואליות שעולה
בהם ובשונות בתפיסות עולמם בכל הנוגע לרב-תרבותיות .עם זאת ,יש קו מקשר בין
השלושה :לכולם הכרה ברב-תרבותיות ,כל אחד מעמדת מוצא שונה ,לכולם הכרה
בחשיבות החינוך לרב-תרבותיות ,ולבסוף  -כל אחד מהם סבור שהוא מקיים הבנה זו
הלכה למעשה בעבודתו בהכשרת מורים ,אך כל אחד עושה זאת אחרת ,על פי דרכו.

מבוא
מרצים במוסדות להכשרת מורים מומחים בתחומי הדעת שלהם ,אולם לא תמיד
ברור מהי תפיסתם בנוגע לחינוך לערכים ,כגון שונות ושוויוניות ,ולהעצמת הסטודנט
להוראה כאזרח המדינה וכמורה לעתיד בחברה פלורליסטית ,רב-תרבותית .חלק
גדול מן המרצים אולי לא הוכשרו לכך ) .(Merryﬁeld, 2000באמצעות "סיפוריהם"
המקצועיים והאישיים של המרצים ,אשר אינם מוכרים די הצורך ,אפשר להכיר את

 .1המחקר נתמך על ידי רשות המחקר של מכון מופ"ת ,ונערך בחסותה.
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תפיסותיהם ,את מחשבותיהם ואת הקשר שבין המקצועיות שלהם בהוראה לבין
תפיסת עולמם.
התחום הסיפורי בחקר ההוראה הולך ומתפתח בשני העשורים האחרונים .זהו תחום
הפונה לנרטיבים של המורים ,כדי לבחון ולהכיר היבטים מקצועיים ואישיים שלהם
וכדי להסביר את עבודת ההוראה )אלבז-לוביש ;2002 ,בן-פרץ .(2002 ,אנו שומעים
את קולם של המדריכים הפדגוגיים בהכשרת מורים בארץ )גדרון ,(2002 ,אולם פחות
נשמע קולם של מכשירי המורים ,אותם מרצים במכללות להכשרת מורים ,שעיסוקם
הוא ההוראה בתחומים המקצועיים .מעט עוד יותר ידוע על היכולת של מורי המורים
להכין את תלמידיהם לחינוך לרב-תרבותיות ).(Merryﬁeld, 2000
המחקר המוצג במאמר זה הוא חלק ממחקר רחב יותר על רב-תרבותיות בהכשרת
מורים ,והוא עונה על שאלת מחקר ,אשר בדקה את הקשר שבין התנסויות החיים
האישיות של מורי המורים לבין תפיסת הידע שלהם בתחום החינוך לרב-תרבותיות.
ראיינו עשרים וארבעה מרצים 2בהכשרת מורים ,וביקשנו לשמוע את קולם ,את
סיפוריהם האישיים והמקצועיים ,על מנת לבחון כיצד משתלבים סיפורים אלה עם
תפיסתם את הרב-תרבותיות בהכשרת מורים .פנינו אל שלוש אוכלוסיות של מרצים:
יהודים ילידי הארץ ,יהודים עולים חדשים וערבים ילידי הארץ .מתוך המרצים
שראיינו התמקדנו בשלושה ,אחד מכל קבוצת אוכלוסייה ,שכן מצאנו שכל אחד מהם
מייצג טיפוס של קבוצת השיוך שלו .נציג את הסיפורים השונים ואת הקשר שלהם
לתפיסת העולם הערכית והחינוכית של המרצה ,נבחן את נקודות הדמיון שביניהם וכן
את נקודות השונוּת ,הנובעות מאורח החיים של כל אחד מן המרצים.

רב-תרבותיות בהכשרת מורים
במושג "רב-תרבותיות" נעשה כיום שימוש מרובה  -אבל לא אחיד )סבר.(2001 ,
ההגדרות מתמקדות בעיקר בשלושה היבטים )סבר ,שם ,עמ'  :(47-46דמוגרפי ,מבני
ואידיאולוגי .ההיבט הדמוגרפי מדגיש את רכיב הריבוי בהרכב האוכלוסייה; המבני
מדגיש יחסי כוחות במבנה החברתי; והגישה האידיאולוגית ,המקובלת בדיסציפלינות
שונות ,מדגישה יחס דיאלוגי של כבוד בין הקבוצות השונות בחברה )מאוטנר ,שגיא
ושמיר (1998 ,ומעודדת את הפרט בחברה ואת הקבוצה כגוף לבחון בביקורתיות
גם את עצמם וגם את האחרים לנוכח הבחינה הביקורתית של עצמם .יוגב )(2001
מבחין בשתי גישות עקרוניות שהתפתחו בחברות פלורליסטיות מערביות :הגישה
 .2כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
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הפלורליסטית לעומת הגישה הפרטיקולרית .הגישה הפלורליסטית ,שהיא חינוך
לרב-תרבותיות ,מחייבת להעניק חינוך ערכי לרב-תרבותיות לכלל התלמידים ,בעוד
הגישה הפרטיקולרית דוגלת בחינוך רב-תרבותי ,דהיינו :חינוך דיפרנציאלי לכל אחת
מן הקבוצות החברתיות ,המדגיש את תרבותה ואת ערכיה הספציפיים.
נראה שמבין שתי הגישות הללו הגישה ההולמת את מערכת החינוך בישראל היא
הגישה הפלורליסטית ,הדוגלת בחינוך לרב-תרבותיות )יוגב .(2001 ,גישה כזו מאפשרת
למערכות החינוך להדגיש את השונות ,לאפשר לקולות שהיו מושתקים בעבר להישמע,
ברוח הגישה האנטי גזענית ,ועם זאת ,לטפח ביחד חברה שוויונית וצודקת תוך כבוד
הדדי בין הקבוצות .זהו חינוך המאופיין במחויבות לצדק חברתי ולגישות ביקורתיות
של למידה ).(Nieto, 1999
הספרות המחקרית המערבית מדווחת על תאוריות בתחום החינוך לרב-תרבותיות.
תאוריות אלה נובעות מתחומי דעת שונים ,הכול  -לפי זווית הראייה של החוקר או
התאורטיקן הדן בנושא .התחום מקבל ביטוי לא רק בחינוך ,אלא גם בדיסציפלינות
כמו היסטוריה ,סוציולוגיה ,פילוסופיה ,פסיכולוגיה ,ספרות ואפילו מתמטיקה .חרף
התאוריות המצטברות ,ברור שהתחום סובל לא רק מחוסר מיקוד אלא גם ממחקר
פחות עשיר.
תפיסת החינוך לרב-תרבותיות חלחלה למערכת החינוך כבר בשנות השישים ,בעקבות
אירועים חברתיים ופוליטיים בעולם המערבי .ביטוייה היו בעיקר בתחום תכניות
הלימודים באוניברסיטאות ,ולאחר מכן  -במוסדות חינוך אחרים .במהלך שלושים
השנים האחרונות עברה התפיסה שינויים מן התפיסה המקומית-נקודתית ,הרואה
ביישום מידי בתכניות הלימודים את מטרותיה המידיות ,ועד התפיסה שבה התחום
נמצא בימים אלה ,הלוא היא תפיסת התחום כאידיאל חינוכי בחברה רב-תרבותית,
דמוקרטית ,אידיאל החל על כל האוכלוסייה ,מיעוטים כמו גם בני הקבוצה ההגמונית,
החברים בזרם המרכזי.
תחום הכשרת המורים סובל ,ככל הנראה ,מחוסר מיקוד בכל הנוגע לתפיסת החינוך
לרב-תרבותיות ולביטוייה במערכת .לפי לדסון-בילינגס )(Ladson-Billings, 2000
וקיובן ) ,(Cuban, 2000מתרחשים כיום בקמפוסים דברים שונים :אחדים נלחמים
במדיניות ,אחרים משלבים בקורסים שלהם נושאים מכול וכול ,כגון אתניות ,גזענות,
פמיניזם ועוד ,ובעצם  -הרוב עוסקים בנושא בראייה צרה ,נקודתית ,ולא מתוך
הסתכלות רחבה ,ואפילו היסטורית .הם קוראים למכשירי המורים לעסוק בחינוך
לקראת רב-תרבותיות בכל תחומי ההכשרה ,ולא בקורסים נפרדים .נייטו )Nieto,
 (2000מדגישה ,שעיסוק בתרבויות לא יפתור את עניין הרב-תרבותיות ,לפיכך יש
לעסוק יותר בערכים כמו צדק חברתי ושוויון .קיובן )שם( ומק'גי-בנקס )McGee
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 (Banks, 2000מוסיפים ,שהתמקדות בטיפוח הזהות האישית של הלומדים והקשר
שלה לזהותם התרבותית ולהווייתם בחברה הרחבה שבה הם חיים  -הם מן העקרונות
המרכזיים שיש לטפח בהכשרת המורים .הכול מסכימים ,שהעיקרון המרכזי שצריך
להנחות היום בתחום הכשרת המורים הוא טיפוח הלומדים כאזרחים במדינה
דמוקרטית ,פלורליסטית ,באמצעות עיסוק במושגים כגון צדק חברתי ,שוויון ושונות.
עוד הודגש שיש צורך ללמד את הסטודנטים את השיח של השונות ,שיח המבוסס על
היכרות והבנה של מערכת יחסי הגומלין בין שפה ,תרבות וכוח )Cochran-Smith,
.(1995
רבים סבורים שהחינוך מתחיל במורי המורים עצמם ולא בסטודנטים .אצל רגו ונייטו
) (Rego & Nieto, 2000למשל ,מודגש שמורים הם מרכיב מרכזי בהצלחת תכניות
ההכשרה של מורים בארה"ב בשנים הקרובות ,לכן יש להשקיע בהם .ההמלצה היא
שמורים וחוקרים יעבדו בשיתוף פעולה וידונו בדילמות העולות מהוראת לומדים
בעלי רקע שונה.

על חקר הנרטיב בהוראה
בשני העשורים האחרונים ניכרת פנייה לנרטיב בחקר ההוראה ,והמונח סיפור תופס
מקום בולט ונכבד במחקרים על ההוראה )אלבז-לוביש ;2002 ,בן-פרץ.(2002 ,
באמצעות המחקר הנרטיבי מתאפשר לתאר את ההיבטים המקצועיים והאישיים של
עובדי ההוראה כביטוי חברתי-פוליטי-היסטורי של היחיד )אלבז-לוביש ,שם(.
הנרטיב האישי עולה במהלך מחקר נרטיבי .זהו מחקר המתייחס לקבוצה של
מחקרים איכותיים ,בעיקר מן הסוג הפרשני ) ,(Gudmunsdottir, 1998שבהם
משתמשים בסיפורים לתיאור פעולות אנושיות ) .(Polkinghorne, 1995הנרטיב
יכול להתבטא באופנים האלה ) :(Casey, 1995-1996; Thomas, 1995יומן אישי,
יומן מחקר ,סיפורים קצרים ,אירועים קריטיים ,סיפורי חיים וכו' .לעתים נתפס
המחקר כדיאלקטי בהגדירו מחדש את היחסים בין החוקר לבין הנחקר מתוך אופיו
המזמין שיתוף פעולה ,פרשנות ורפלקציה של החוקר עצמו ).(Elbaz-Luwisch, 1997
סיפור )על פי אלבז-לוביש (2002 ,הוא יחידת משמעות אחת בעלת התחלה ,אמצע
וסוף  -בין אם הוא קצר מאוד ובין אם הוא כולל את כל מהלך החיים או הקריירה
של המורה .כאשר סיפור הקריירה נתפס כרצף מורכב הכולל את עולמה האישי של
המורה ,ניתן להתייחס אליו כאל סיפור חיים .אם הוא כתוב בידי המורה עצמה ,הוא
אוטוביוגרפיה .אטקינסון ) (Etkinson, 2001מתייחס אל הסיפור כאל תוצר המופק
במהלך ריאיון מונחה ,אשר במרכזו מופיע מה שהמספר בוחר לספר על חייו ,מה
שהוא זוכר ,או מה שהוא רוצה שאחרים ידעו.
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המחקר הנרטיבי מקובל בתחומים רבים היום ,הן בתחום החינוך ,כאשר מעודדים
מורים לספר את סיפוריהם ,והן בתחום החברתי ,כאשר חוקרים מעודדים את קולם
של קבוצות מיעוט שונות בחברה ושל יחידים בקבוצות הללו להישמע )Casey,
 .(1995-1996קלאנדינין וקונלי ) ,(Clandinin & Connelley, 1994פולקינגהורן
) (Polkinghorne, 1995וגדמונסדוטיר ) (Gudmunsdottir, 1998טוענים ,שרכישת
ידע באמצעות סיפורים אישיים היא בלבו של המחקר בתחום מדעי החברה.
לדבריהם ,הסיפור הוא הדבר הקרוב ביותר להתנסות חיים שנוכל לחוות ,שהרי הוא
מלא וכאילו יוצא מתוך דפי ההיסטוריה .ההתנסות ,במובן זה ,היא הסיפורים שחיים
האנשים ,ובספרם את הסיפורים הם מאשרים את חייהם ,מבינים את המשמעות
שלהם ויוצרים סיפורים חדשים .מבחינה זו הסיפור הוא לגיטימי בהיותו תרבות
המשמשת כלי ראשוני ליצירת משמעות ובהיותו בר-משמעות כאשר החוקר מאזין,
צופה ומנסה להבין.
נשאלת השאלה :מה הופך חקר מקרה לנרטיב או לסיפור? כמו בכל סוגה בספרות,
השפה היא המפתח .כאשר חוקרים בתחום החינוך מראיינים מורים ותלמידים
או מעבירים להם שאלונים ,הם שומעים ,בעצם ,סיפורים .רק בשנים האחרונות
יש לחוקרים אישור לספר את הסיפורים הללו כלשונם ,בשפה הייחודית למורים
וללומדים ) .(Gudmunsdottir, 1998כחלק מן המחקר האיכותי הולך הריאיון
וכובש לעצמו מקום חשוב .הריאיון ,המזמן את הסיפור ,אף נתפס ככלי אינטראקטיבי,
כצורה של שיחה .קייסי ) (Casey, 1995-1996מכנה זאת שיחות המובנות על ידי
המשתתף ) .(participant-structured conversationsלסיפור המסופר יש מגבלה,
שכן אינו מסופר עד הסוף .לכן ככל שהחוקר מנוסה יותר ,כך גם הסיפור המתקבל
עשיר יותר .לעתים זו הפעם הראשונה שהנחקר מספר את סיפורו .בהוראה ,למשל,
ניתן למצוא לעתים ,שאין סיפור ממשי אלא אוסף של רגשות ,גישות ,דימויים קצרים
וכו' .רק בעקבות השאלות של החוקר מתחיל להסתמן סדר ,מתחיל להסתמן סיפור.
הצורה מתעצבת על ידי המילים שהנבדק בוחר ועל ידי המבנה הנרטיבי שמתחיל
לצוף .גם אם השאלות הנשאלות מעוגנות בתאוריה ,הרי יש להניח שהחוקר עצמו
שבוי בתוך מסגרות שונות ,עובדה המשפיעה על הבנתו את הסיפור המסופר .לכן לפי
גדמונסדוטיר ) ,(Gudmunsdottir, 1998ההאזנה בעת הריאיון היא מסוג מיוחד:
היא פעילה וקונסטרוקטיבית .יצירת המשמעות של הסיפור היא באמצעות הפרשנות
שהחוקר נותן לסיפור המסופר .זו מוגדרת כהחלפה של מילה אחת באחרת )בעקבות
דרידה( ,והיא ביטוי של ההבנה הקודמת לפרשנות .זוהי ,למעשה ,פרשנות של פרשנות,
שכן הנרטיב עצמו איננו העתק מדויק של העולם אלא תמונות מצולמות ,שהן עצמן
כבר פרשנות של המספר.
חנה עזר ,שוש מלאת ,דורית פטקין
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הליך המחקר
סיפורי החיים )הנרטיבים( נאספו מעשרים וארבעה מרצים משתי מכללות להכשרת
מורים .בחרנו במרצים על פי שיוכם הקבוצתי )שנקבע על ידי המוצא ,דהיינו :ארץ
לידה ודת( ,ועל פי המלצות של בעלי תפקידים במכללות .מתוך עשרים וארבעה
הנרטיבים שהיו בידינו ,בחרנו שלושה ,של לארה ,תמר ואנואר 3,שעמדו בתנאים
האלה :ייצוג כל אחד מהם בקבוצת השיוך ,עושר נתונים של הנרטיב ,הסכמה של
הנחקר לפרסום הנתונים תוך שמירה על אנונימיות.
כלי המחקר המרכזי היה ריאיון נרטיבי ,שארך כשעה-שעה וחצי .אין זה פשוט
לשמוע סיפור אישי ,ולא כל אדם מוכן לספר את הסיפור שלו .לפיכך ,כדי להתגבר על
המבוכה של הרגע הראשון וכדי ליצור מרחק מה מן האישי בשלב הראשון של הריאיון,
השתמשנו בשילוב ההליך שמציעים ליבליך ועמיתים ) (Lieblich et al., 1998וההליך
שמציעה מריפילד ) .(Merryﬁeld, 2000ביקשנו מכל אחד מן המרואיינים לסמן
בטבלה שהצגנו בפניו שלבים בחייו המקצועיים ,על פי סדר כרונולוגי של היקרותם.
ליד כל שלב ביקשנו לכתוב כותרת ,המאפיינת את השלב ,ולבסוף  -לציין אפיזודה
משמעותית המתקשרת לשלב זה בחייו והקשורה לרב-תרבותיות.
לאחר שסיימו לכתוב את המידע בטבלה ,התחיל הריאיון ,שבמהלכו נתבקשו
המרואיינים להתייחס לשאלות האלה:
 µספר על אפיזודה משמעותית בכל שלב ,הקשורה לרב-תרבותיות.
µ

איזה מן אדם היית בשלב זה?

µ

מי או מה השפיע על האירוע שתיארת באפיזודה?

µ

בהסתכלות לאחור ,ללא קשר לאפיזודות ולשלבים ,האם אתה יכול לחשוב
על משהו שהשפיע על תפיסת העולם שלך בנושא של רב-תרבותיות ושילובה
בהוראה שלך?

הריאיון היה ריאיון פתוח ,יותר בחזקת שיחה המובנית על ידי המשתתפים )Casey,
 .(1995-1996במשך הריאיון עלו אירועים אישיים מעברו של המרואיין ,עובדה
שחיזקה את ההנחה שקשה לעשות הפרדה בין האישי לבין המקצועי )אלבז-לוביש,
 .(2002תמר ,למשל ,חשבה לספר על ניסיון חייה ולא בהכרח על ניסיונה המקצועי,
שכן סברה שמעצם הנושא של הריאיון ניסיון החיים הוא חשוב יותר" :יכול להיות
שדווקא הדברים שלא קשורים למקצוע הם אלה שהביאו אותי לאן שהביאו אותי".
 .3כל השמות בדויים.
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האחרים נעו כל הזמן בין האישי לבין המקצועי ,כאשר קישרו מדי פעם בין אירוע
בחייהם ,או בין גורם מסוים בחייהם ,לבין תפיסת עולמם החינוכית או אירועי
הוראה.
ניתחנו את הסיפורים ניתוח תוכן על פי קטגוריות שעלו מן הסיפורים .החוקרות
תקפו את ניתוח התוכן תיקוף צולב )צבר בן יהושע ,(1990 ,כאשר כל אחת ניתחה את
הנתונים בעצמה ,ואחר כך הושוו הקטגוריות לניתוח .כמו כן הועבר לכל אחד ממורי
המורים הנחקרים הטקסט הרלוונטי של כתב הסיפור שלו לצורך קבלת תגובות
והערות על התובנות והפרשנויות של החוקרים .זאת בעקבות המתודה הנרטיבית
לתיקוף נתונים ) .(Connelly & Clandinin, 1985לאור תגובות אלה נערכה סקירה
מחודשת של ניתוח הנתונים ,והפרשנויות קיבלו ממד נוסף ,פרי שיתוף הפעולה עם
הנחקרים.
בניתוח התוכן מצאנו ,שאפשר לייחס לכל אחד מן הסיפורים מהות קריטית ,שהיא
התמה המרכזית העוברת כחוט השני בנרטיב של כל אחד וייחודית לו .התרשים מציג
את הקטגוריות שעל פיהן נותחו הסיפורים :סיפורי הרקע ,האפיזודות המשמעותיות
והאמירות ה"חזקות" ,המופיעים במעגל החיצוני ,יצרו את הקטגוריות שבמעגל האמצעי,
שאותן כינינו :מעברים ומפגשים בין-תרבותיים ,גיבוש תפיסת ההוראה ודילמת
הדואליות .כל אלה יצרו את המעגל הפנימי ,המרכזי ,שכינינו "מהות קריטית".

א

פיזודו
ת
מ
ש
מ
עותיות

רי רקע

סיפו

מעברים ומפגשים
בין-תרבותיים
גיבוש תפיסת
ההוראה

מהות קריטית
דילמת הדואליות

אמירות "חזקות"
בהמשך נתאר כל אחת מן הקטגוריות בליווי דוגמאות מתוך הנרטיבים של מורי
המורים הנחקרים.
חנה עזר ,שוש מלאת ,דורית פטקין
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מגבלות המחקר
למחקר זה ,בהיותו חקר מקרה של שלושה מקרים ,מגבלות אחדות :ראשית ,מידת
ההכללה מוגבלת בשל היות המחקר חקר מקרה הן בהתייחסותו לשתי מכללות
להכשרת מורים בלבד והן בהתייחסותו לשלושה נחקרים ,מתוך העשרים וארבעה
שנחקרו .שנית ,ניתוח הנרטיב מטבעו הוא פרשנות על פרשנות .הפרשנות הראשונה
היא של המספר ,הרואה דברים מזווית הראייה הסובייקטיבית שלו .הפרשנות השנייה
היא של החוקרות ,והיא זו המוצגת במאמר .עם זאת יש לציין ,שהנתונים נותחו על
ידי כל אחת מן החוקרות בנפרד ,ואחר כך תוקפו תיקוף צולב .לאחר מכן הוגש כתב
הסיפור ) (Connelly & Clandinin, 1985לכל אחד מן הנחקרים לצורך קבלת
תגובה .תגובת הנחקרים אפשרה לזכך את ניתוח הנתונים ולאמת אותו.

שלושה סיפורי רקע 4:מעברים ומגעים
בין-תרבותיים
תמר ,יהודייה ילידת הארץ ,גדלה בעיר מבוססת במרכז הארץ ,במשפחה מבוססת
כלכלית ,ממוצא מזרחי )"גדלתי כילדת שמנת" ,העידה על עצמה( .לרגל עבודתו של
אביה ,שהתה כילדה )בגילאי  (9-5עם בני משפחתה שנים אחדות באחת ממדינות
אפריקה ,שם למדה בבית ספר מעורב )שחורים ולבנים( ,דובר צרפתית .כיום היא
מתגוררת בעיר מעורבת ,ערבית-יהודית ,במרכז הארץ .היא עברה הכשרה למקצוע
יוקרתי ,שאיננו בתחום החינוך ,ולאחר תקופת התמחות במדינה דוברת אנגלית בחרה
לעבור להוראה ,שכן מצאה שמקצוע ההוראה מתאים לה יותר .היא לימדה במשך שש
שנים בבית ספר תיכון במרכז הארץ ,ושנה אחת לימדה בבית ספר תיכון השוכן באזור
סוציו-אקונומי נמוך ,בעיר מעורבת ,יהודית-ערבית .היא מלמדת במכללה למעלה
מעשר שנים ,ובמקביל עובדת באוניברסיטה כמפתחת תכניות לימודים בתחום
ההוראה שלה.
לארה היא מוסיקאית ,בוגרת המכללה למוסיקה באוקראינה והמכון לאמנויות
במולדובה .היא עלתה לארץ בתחילת שנות השבעים עם ילדה קטנה ,בהשאירה
מאחור את בעלה ,מדען ,כאסיר ציון .רק לאחר תקופת מה הותר לבעלה להצטרף
אליה בישראל ,ÌÈ·Ï˘· ı¯‡Ï È˙ÈÏÚ È‡ .היא מספרת¯‡˘ ÈÏÚ·Â ¨˘ÂÏ˘‰ ˙· È˙· ÌÚ È˙ÈÏÚ È‡ ,
 .4לבקשת הנחקרים ,המעטנו בפרטים מזהים ,כגון תחום הוראה מדויק ,מסגרות עבודה קודמות
להוראה ,מקומות מגוריהם בעבר או מקצועם לפני שהפכו למורים.
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·¯ .ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ¯Á‡Ï ËÚÓÎ ˜¯ ÂÈÏ‡ Û¯Ëˆ‰Â ‰ÈÒÂמיד עם הגעתה לארץ השתלבה במדרשה
למוסיקה במכללה .את עבודת הדוקטורט שלה סיימה באוניברסיטה בארץ בתחום
המחקר של המוסיקה היהודית-אמנותית.
אנואר הוא ערבי יליד הארץ ,שגדל בעיר מעורבת של יהודים וערבים במרכז הארץ.
לאחר סיום לימודי התיכון בבית ספר ערבי ,שנחשב לבית ספר "טוב" אולם היה
ממוקם בכפר ,נרשם ללימודי הנדסה בטכניון .בשלב מסוים עזב את הלימודים לטובת
עבודה בתחום טיפולי .הוא כינה תקופת עבודה זו" :לדעת את הגוף" .בתחילת שנות
התשעים חזר ללימודים והתמחה בערבית ויותר מאוחר במקצוע אחר .תקופה זו של
לימודים מכונה בפיו" :לגעת בגוף ,לגעת בנשמה" .אנואר הוא גם יוצר ,הרואה בזה את
עיסוקו ,לצד העיסוק בהוראה במכללה בעשור האחרון.
מה שמאפיין את השלושה הוא מעברים פיזיים בחייהם וחשיפה למקומות שונים
מאלה שבהם גדלו בילדותם ,חשיפה שהתבטאה במגעים בין-תרבותיים:
תמר בילתה ,כאמור ,חלק מילדותה באפריקה ולמדה בבית ספר מעורב )לבנים
ושחורים( בשפה זרה ,צרפתית .בבגרותה שהתה שנתיים בארץ דוברת אנגלית ,לצורך
הסטאז' במקצועה ,שם השתמשה בשפה האנגלית .עוצמת המפגש הבין-תרבותי עולה,
לדוגמה ,בדבריה אלהÌÈÚÂ¯È‡ „Â‡Ó ‰·¯‰Ó ¨Ì˘Ï È˙Ú‚‰˘Î ¨È˙Ó‰„ ËÂ˘Ù ¨È˙Ú˙ÙÂ‰ È‡ :
˜‰˘‰ ˘‡¯Ï ˘ÙÂÁ‰˘ ÈÏ ¯·˙Ò‰ ¨‰˘‰ ˘‡¯Ï ˘ÙÂÁ ˘˜·Ï ÈÏ˘ Ô·‰ Ï˘ ‰¯ÂÓÏ È˙˘‚È˘Î ¨Ï˘ÓÏ ÆÌÈË
Ï˘ ÌÈ‚Á‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ‚‚ÂÁ Ì‰˘ ÍÎ È„Î „Ú ¨Ì‰Ï˘ ÌÈ‚‰Ó· ‰¯Â¯· ÍÎ ÏÎ ‰¯Âˆ· Ô‚ÂÚÓ
ÆÌÈ˘¯Ó „Â‡Ó ‰È‰ ‰Ê Æ˙Â‚ˆÂÈÓ‰ ˙ÂÈÂ·¯˙‰ ÏÎ
המפגש עם בני תרבויות שונות בבית הספר התיכון ,שבו לימדה ,בעיר המעורבת
בישראל ,שם לימדה ,היה גם הוא מפגש בין-תרבותי ייחודי עבורה¯ÙÒ ˙È· ‰È‰ ‰Ê :
˘·ÌÈ¯È˘ÚÏÂ ÌÈÈÚÏ ÛÒÂ· ¨Ì˘Ï ÌÈ‡·˘ ÌÈ·¯Ú‰Â ÌÈ„Â‰ÈÏ ÛÒÂ· ÈÎ ¨‰ÏÂ„‚ „Â‡Ó ˙ÂÂ˘· ÔÈÈËˆ‰ „ÁÂÈÓ
˘Ì‰˘ ÌÈ˘‡ Ì˘ ˘È ÆÆÆÒÎÈ‰Ï Ì‰Ï Ô˙ ÔÈ‚·˘Î ¨ÂÓÊ· ‰ÚÈ‚‰˘ ˙ÈÓ‡ËÈÈÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ì˘ ˘È ¨Ì˘ ÂÈ‰
¯˙ÂÈ ˙ÈÏ·ÂÒ ‰¯·Á‰Â ¨˙„‰ ÈÊÎ¯ÓÂ ˙ÂÈÒÎ‰ ÏÏ‚· Ì˘ ÌÈ¯‚Â ¨˙ÂÓÂ˜Ó ÈÈÓ ÏÎÓ ÂÚÈ‚‰˘ ¨ÌÈ„Â‰È ‡Ï
·‚Æ˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯· ˙ÈÈËˆÓ ˙Ó‡· ‡È‰ Ì˘ ÍÁÓ ‰˙‡˘ ‰˙ÈÎ ÔÎÏÂ Æ‰Ï‡‰ ˙ÂÈÂÂ˘‰ ÏÏ
לארה עברה ממקום מגורים אחד למשנהו במדינות חבר העמים ,ולמדה חלק
מלימודיה במולדבית ,שאיננה שפת אמה .לאחר מכן היגרה לישראל ,דוברת העברית,
שבה היא משתמשת בשפה שנייה ,שאיננה שפת האם שלה .העלייה לישראל הייתה
עבורה "שוק תרבותי" כדבריה ,גם בשל השפה ,שהיא מאוד "ציורית" )כך בלשונה(,
אחרת מן הרוסית והיידיש ,וגם בשל הנוף האנושי¯·Î Ï·‡ ¨‰¯ÈÚˆ „Â‡Ó ı¯‡Ï È˙Ú‚‰ È‡ :
ÌÈÙÂˆ¯Ù‰ ÏÎ˘ ÔÈ·‰Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÈÏ Á˜Ï ÆÔË˜ ‡Ï ÌÈÈÁ ÔÂÈÒÈ ÌÚÂ È˘ ¯‡Â˙ ÌÚ Ï˘· Ì„‡ Ô· È˙ÈÈ‰
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È˙È‡¯ ‰Ù ¨È‡ÙÂ¯È‡ È˙ÂÏ‚ È„Â‰È ÔÂ‚ÒÏ ‰ÏÈ‚¯ È‡ ÆÌÈÂ˘ ˙ÂÂ‚Ò ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÚ·ˆ· ¨ÌÈ„Â‰È ÌÏÂÎ Ì‰ ‰Ù
È˙Â‡ ÂÎÈ˘ ÆÆÆ‰ÈÓ‡Ó ‡Ï È‡ ¨ÌÈ„Â‰È ÌÏÂÎ ‰Ê ‰Ó ≠ ˘È‚¯‰Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÈÏ Á˜Ï ÆÆÆÌÈ˘‡ ÈÈÓ ÏÎ
·Ïˆ‡ ·‚‰ ÛÂÒ· ‰Ê‰ ıÈ¯Á‰ „Â‡Ó ËÏ· Ê‡ ¯ÈÚÏ È˙‡ˆÈ˘Î Æ‰˘ ÈˆÁ Í˘Ó· ‰Â˘‡¯ ‰‚¯„Ó ÔÂÏÓ
ÆÆÆÈ˙Â·¯˙ ˜Â˘ ‰Ê ÆÆÆ¯·„ ‰ÊÎ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÈÓˆÚÏ ¯‡˙Ï È˙ÏÂÎÈ ‡Ï ¨‰Ê ‰Ó È˙·‰ ‡Ï ÆÌÈ¯·‚‰
השוק התרבותי היה גם בתחום המוסיקה .כך לפי דבריהÚÂÓ˘Ï È˙ÏÂÎÈ ‡Ï Æ˙È‡˜ÈÒÂÓ È‡ :
˘‰Ù ‰¯Â˜˘ ‰ÓÏ ÔÊÂ‡‰ ˙‡ Á˙Ù‡ È‡˘ È„Î ‰˘ ÈˆÁ ÈÏ Á˜Ï ÆÆÆÈÏ ¯Ê ‡¯Â ‰È‰ ÏÂÎ‰ ÈÎ ¨‰˜ÈÒÂÓ Ì
·¯„ÆÆÆÂÈ
אנואר גדל בחברה מעורבת ,יהודית-ערבית ,למד בילדותו ובנעוריו במוסדות ערביים,
דוברי ערבית .הוא מתאר את חוויית המפגש הבין-תרבותי עם האוכלוסייה הערבית
הכפרית במהלך לימודיו בבית הספר התיכון בכפרÈ˙‡· È‡ ÈÎ ¨¯ÙÎ‰ ÍÂ˙· ÌÈÈ˘˜ ÈÏ ÂÈ‰ :
¨¯ÙÎ· „ÂÓÏÏ ¯ÈÚ‰Ó ‡·˘ È„ÈÁÈ‰ ÈÂ¯ÈÚ‰ È˙ÈÈ‰ È‡ ÈÎ ¨ÂÈ‰ ÌÈ˜ÂÁˆ ‰·¯‰Â ¨‰Â˘ Ë˜Ï‡È„ ÌÚ ¨¯ÈÚ‰Ó
Ì‚˘ ÌÏÂÚ ˙ÒÈÙ˙ Ï˘ ˙ÂÈÂ˘·‚˙‰ ‰·¯‰ ‰·ÂËÏ ÈÏ ¯ÂÎÊ Ï·‡ ÆÆÆ‚ÚÏ ‰·¯‰ ‰È‰ ÔÎ Ì‚ ÈÏ˘ ¯Â·È„·Â
·˙ÁÂÎ ‰·¯‰ ÈÏ Ô˙ ‰Ê ¨Ì„˜˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ï˘ ‰˘‚¯‰ ÌÚ ¯ÙÎ‰ ÍÂ˙· ¢ËÂÚÈÓ¢ ‡Â‰˘ ¯Á‡ ¯Â
·‚Æ¯ÈÚˆ È„ ÏÈ
אנואר החל ללמוד בשפה העברית במהלך הלימודים הגבוהים שלו ,וכן כשלמד מקצוע
שאיננו בתחום האקדמיה .על חוויית המפגש עם סטודנטים יהודים הוא מספרÍÂ˙· :
∫È˙È‡ Â„ÓÏ˘ ÌÈ„Â‰È ÌÈ¯·Á ÌÚ ·ÂË ¯˘˜ È˙¯ˆÈ˘ ‡Â‰ ÔÈÈÚÓ ‰È‰˘ ‰Ó ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Ï˘ ‰Ê‰ ıÁÏ‰ ÏÎ
˜ÔÂÎÈ˙· ‡Ï ‰˙Â‡ È˙¯Î‰ ‡Ï˘ ˙¯Á‡ ‰·È·Ò ÔÈÓ ‰ÎÎ È˙¯Î‰ Æ¯ÂÁ· „ÂÚÂ ¯ÎÂÊ È‡˘ „Á‡ ˜ÈˆÂ·È
¯˘‡Ó ıÂÁ ¨ÌÈ„Â‰È ÌÚ ÌÈ·ÂË ÌÈ¯˘˜ ÂÈ‰ ‡Ï ¨„Â·Î‰ ÏÎ ÌÚ ¨È˙„ÏÂ‰ ¯ÈÚ· ÈÎ Æ¯ÈÚ· ‡Ï Ì‚Â È·¯Ú‰
‡Ï ªÈ˘È‡‰ „·Â¯· ‰È‰ ‡Ï ‰Ê Ï·‡ Æ˙·¯ÂÚÓ ‰ÂÎ˘· Â¯‚ ÈÎ ¨ÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ„Â‰È ÂÈ‰˘ ‰ÂÎ˘‰ È· ÌÚ
ÆÌÈ¯˘˜ È˙¯ˆÈ ‡ÏÂ È˙ÓÊÈ
עתה הוא עובד במוסד יהודי בתוך החברה היהודית ,בשפה העברית.

דילמת הדואליות
כל אחד מן השלושה התמודד בחייו עם דואליות ,שעוררה אצלו דילמות .דילמת
הדואליות באה לידי ביטוי אצל כל אחד מהם באופנים שונים ,כפועל יוצא מן האופן
שבו גדל וחונך ,מעצם השיוך הקבוצתי שלו ומאורח החיים שהתאפיין במעברים
ובחשיפה בין-תרבותית.
תמר :הפוך על הפוך " -את לא נראית"
אצל תמר ניתן לזהות דואליות בין מוצאה העדתי המזרחי לבין רקע סוציו-אקונומי
ותרבותי גבוה ,שממנה נובעות דילמות אלה :מצד אחד תודעה מעמדית "מזרחית" ומן
הצד האחר  -היותה "ילדת שמנת" ,כדבריה ,בעלת השכלה גבוהה ותודעה תרבותית
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של הזרם המרכזי .הדילמה השנייה היא בין מוצאה המזרחי לבין התמודדותה עם
ההוראה ועם יצירת קשר עם תלמידים מרמה סוציו-אקונומית נמוכה )שרובם
מזרחיים( .ניתן לאפיין את הדילמות העולות מן הדואליות הזו במילים שאמרה‰Ê :
ÆÌ‰Ó ‰˜ÂÁ¯ È˙˘‚¯‰ Ï·‡ ÆÆÆÈÏ˘ ˙Â·¯˙‰ ÔÂ¯˜ÈÚ· ‡È‰˘ ˙Â·¯˙ Ï˘ ‚ÂÒ
הדילמה של המוצא העדתי לעומת סביבת המגורים האליטיסטית ושיוך לזרם המרכזי
עולה ,לדוגמה ,בדבריה אלה„Á‡ ÆÈÁ¯ÊÓ ‡Â‰ ÈÏ˘ ‡ˆÂÓ‰Â ¨ÂÊÎ ˙Ó˘ ˙ÂÎ˘· È˙„ÏÂ È‡ :
˙Ó‡· „ÈÓ˙Â ¨˙È‡¯ ‡Ï ˙‡ ∫‰Ê Í¯Ú· ÈÓˆÚ ˙‡ ˙¯ÎÂÊ È‡˘ Ê‡Ó Ì‰· È˙Ï˜˙ „ÈÓ˙˘ ÌÈ¯·„‰
ÈÏ È˙Á˙ÈÙ È‡˘ ¨ÈÏ˘ ‡ÓÈ‡ ˙‡ ˜ÈÁˆ‰ ‰Ê ‡Â‰˘ ‰ÙÈ‡˘ ˙·˘ÂÁ È‡ Æ˙Â‡˘˙‰ È‰˘ÂÊÈ‡ ‰Ê· ÈÂ·Á
˙ÍÂÙ‰ ÔÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙‡Ê‰ ˙È„ÓÚÓ‰ ‰Ú„Â˙‰ Æ‡ˆÂÓÏ Ë¯Ù ˙Â·ÈÒ ÌÂ˘ ÂÈ‰ ‡Ï ˙Ó‡· ÈÎ ¨˙È„ÓÚÓ ‰Ú„Â
Æ˙Ó˘ ˙„ÏÈ È˙ÈÈ‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ· ÈÎ ¨‰ÊÎ ÍÂÙ‰ ÏÚ
הדילמה הזו משפיעה על תפיסת עולמהÌÈ˘‡ „‚Î È„ÓÏ ˙¯ÎÈ ‰ÈÏÙ‡ ˘È˘ ˙·˘ÂÁ È‡ :
ÌÈ„ÏÈÓ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÙÈˆ‰ ÈÚÓ˘Ó≠„Á ÔÙÂ‡·˘ È˙„·Ú˘ ¯ÙÒ È˙·· ˙Â¯ÂÓ È˙È‡¯ È‡ ÆÆÆÈÁ¯ÊÓ ‡ˆÂÓÓ
¯ÓÂ‡ ÂÏÈ‡Î ‰˙‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ÆÌ‡˙‰· ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ÌÈ‚˘È‰‰Â ˙ÂÎÂÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÂÈ‰ Á¯ÊÓ‰ ˙Â„ÚÓ
˘Æ‰Ê‰ ÔÈÈÚ· ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ˜Ó ‰·¯‰ ˘È ÔÈÈ„Ú˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ¨˙Â·¯ÂÚÓ ˙ÂÁÙ˘Ó ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ ˘È
הדילמה השנייה באה לידי ביטוי בתפיסת העולם הפלורליסטית ,המקבלת ,אשר
אותה היא מפגינה .זו מתנגשת עם הצורך להתמודד הלכה למעשה עם תלמידים
"שונים" :מצד אחד ,היא באה לבית הספר בהצעה שידברו על השונות ויכבדו אותה
בפעילויות הבית ספריות ,בעקבות מה שחוותה באמריקהÁÂ¯· ‰Ï È˙Úˆ‰Â ˙Ï‰ÓÏ È˙ÈÙ :
‡˘‡¯ ˘È ¯·Î Ì‡ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ ˘È ¯·Î Ì‡ ¨¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ Ï‚„‰ ˙‡ ‰ÊÓ ˙Â˘ÚÏ ‰˜È¯Ó
˙Â˘ÚÏ ¨¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ˜ÊÁ‰ „ˆÏ ˙‡Ê‰ ‰„Â˜‰ ˙‡ ‡˜ÂÂ„ ˙Â˘ÚÏ ¨ßÂÎÂ ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰Â ÈÈÒ‰ ‰˘‰
‡¯ÙÒ ˙È· ‰Ê¢ ∫˙Ï‰· ËÂ˘Ù ‰˙ÈÈ‰ È˙Ï·È˜˘ ‰·Â‚˙‰Â ÆÆÆ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙‡ ¯LÃ ÈŸÈ˘ Â‰˘Ó ¯Â˙· Â˙Â
Æ¢È„Â‰È ¯ÙÒ ˙È· ‰Ê˘ ÔÈ·‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÏÂÎÂ È„Â‰È
מצד אחר ,היא עצמה איננה יכולה ללמד בבית ספר שלומדים בו תלמידים ממוצא
סוציו-אקונומי נמוך ,כי הם אחרים ממנהÌÈ„ÈÓÏ˙ „Â‡Ó ‰·¯‰ ®ÔÂÎÈ˙· Ì˘ ÂÈ‰© ˙Ó‡‰ :
˘·‡˙Â·¯˙ Ï˘ ‚ÂÒ ‰Ê ÆÆÆÌ‰Ó ‰˜ÂÁ¯ Ï·‡ ¨¯ÊÂÓ ˙ˆ˜ ÚÓ˘ ‰Ê ¨È‡˘ È˙˘‚¯‰ È‡ ¨˘ÏÁ Ú˜¯Ó ÌÈ
˘ÆÆÆÈÏ˘ ˙Â·¯˙ ÔÂ¯˜ÈÚ· ‡È‰
‡Ï˘ ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ Ú˜¯Ó Â‡·˘ ˙Â¯ÂÓ Ì˘ ÂÈ‰˘ ‰Ê ¨È˙Â‡ ÂÓÈ‰„‰ ˙Ó‡·˘ ÌÈ¯·„‰ „Á
ÆÈÓÓ ‰·ÂË ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰„Â·Ú Â˘Ú Ô‰˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ÆÆÆ˙Â‡ÏÙ ÂÈ‰ Ô‰Â ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
על הפער שבין מוצאה העדתי והיותה בעלת מקצוע יוקרתי ומורה השייכת למעמד של
קבוצת הרוב )אקדמאים( לבין הציבור מן המעמד הנמוך ,שאותו היא צריכה ללמד,
ניתן ללמוד מדבריה¨‰Ù˘·© ¯ÚÙ‰ ˜ÓÂÚ ˙‡ ¯‡˙Ï ˙ÂÏÂÎÈ˘ ÌÈÏÈÓ ‰·¯‰ ˘È˘ ˙·˘ÂÁ ‡Ï È‡ :
חנה עזר ,שוש מלאת ,דורית פטקין
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È˙˘‚¯‰ È‡ Æ‰Ê ¯ÙÒ ˙È·· „ÓÏÏ ‰˘˜ „Â‡Ó ‰È‰ ÈÏ˘ ÍÎ È„Î „Ú ¨®ÌÈ‚‰Ó· ¨˙ÂÈˆ‡ÈˆÂÒ‡‰ ÌÏÂÚ·
ÆÌÈ˘‡‰ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰Ù˘ ÈÏ ÔÈ‡˘
 להיות יהודי בבית וגוי בחוץ- " "תרבות משוסעת:לארה
 בת, דואליות הקשורה להיותה יהודייה,לארה התמודדה עם דואליות מסוג אחר
 להיות: הדואליות מתאפיינת במילים שלה. עוינת,מיעוט בקרב אוכלוסייה לא יהודית
 הדואליות הזו יצרה דילמות של היות בן מיעוט בקרב קבוצת.יהודי בבית וגוי בחוץ
˙ÂÓ˘‰ ÏÎ ÈÎ ‰È·Ó ˙‡ ÆÆÆ¯Á‡ Ì˘ È˙ÈÈ‰ ıÂÁ· Ï·‡ ÆÆÆÈ„Â‰È Ì˘ ˙È·· ÈÏ Â˙ : לדוגמה.רוב שונה
˙Â·¯˙Â ˙È· ˙Â·¯˙ Ï˘ ÌÂÈ˜≠Â„ ÔÓ ‰Ê ¨˙‡ÊÎ ‰‡ÂÂÒ‰ ÔÓ ‰Ê Ï·‡ ¨˙ÂÏÏÂ·˙‰ ‡Ï ‰Ê Ì˘ ÌÈÈ„Â‰È‰
ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ ÍÏ˘ È„Â‰È‰ Ì˘‰ ˙‡Â ¨Ì˘ Ì‚Â ‰Ù Ì‚ ‰˙‡ ÈÎ ¨˙ÚÒÂ˘Ó ˙Â·¯˙ ‰ÊÏ ˙‡¯Â˜ È‡ ÆÆÆıÂÁ‰
ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ ˙È·‰ ÈÙÏÎÂ ¨„Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ıÂÁ ÈÙÏÎ ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ ¨˙ÂÂÒ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÓÊ‰ ÏÎ ‰˙‡ ÆÆÆ¯È˙Ò‰Ï
Æ˙Â‡ÈˆÓ ÂÊÎ· „ÏÂ ¯·Î ‰˙‡ Æ¯Á‡ ˙ÂÈ‰Ï
˙ÏÈÁ˙· : לדוגמה.במציאות כזו התמודדה עם תיוגה כ"אחר" ועם ביטויים של אפליה
‰˙ÈÈ‰ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÂÚÈ˘· ¨‰˙ÈÎÏ ‰˘„Á ‰¯ÂÓ ‰ÒÎ˘Î ¨¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘
¨X È‡ ∫¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ¨Ì˜ ‰˙‡ ¨X ÌÈ‡¯Â˜ ¨Ê‡Â ÆÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ‰¯ÈÎÓ ¨˙„ÓÂÏÂ ˙ÂÓ˘‰ ˙‡ ‰‡È¯˜Ó
Æ‡¯Â ‰È‰ ‰ÊÂ ¨‰ÈÈ„Â‰È È‡ ¨ÈÓ˘ ˙‡ „È‚‰Ï „ÈÓ˙ È˙Î¯Ëˆ‰ È‡ Æ‰Ù ‰¯‚ È‡Â ‰ÈÈ„Â‰È È‡
בתנאים כאלה של אפליה )"היהודים ידעו שבשביל להתקבל למוסד גבוה ללימודים
ÌÈ˘‡ ËÚÓ ˙Ó‡· :זה לא פשוט בהיותך יהודי"( היא פרצה גבולות בכל פעם מחדש
ÏÎ· È‡Â ÆÈ„Â‰È Í˙ÂÈ‰· „ÒÂÓÏ Ï·˜˙‰Ï ÍÎ ÏÎ ËÂ˘Ù ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÆÆÆ‰ÈÒÂ¯· „ÂÓÏÏ Ï·˜˙‰Ï ÂÈ‰ ÌÈÏÂÎÈ
¨®È˙„ÏÂ ‰·˘ ‰˜ÈÏ·ÂÙ¯· ‡Ï˘© ‰Â·‚ „ÒÂÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î È˙ÓÁÏ È‡ ÆÆÆ±µ ÏÈ‚· È˙Ï·˜˙‰ ˙‡Ê
Ì„‡ Ô· ‡Â‰ ¨ÏÂÎÈ ‡Â‰Â ‰˜ÈÏ·ÂÙ¯ ÌÂ˘Ï ·ÈÂÁÓ ‡Ï ÌˆÚ· ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È¯·· ÈÁ˘ „Á‡ ÏÎ˘ È˙ÁÎÂ‰Â
ÆÌ˘ ÈÈ„ÂÓÈÏ ˙‡ ˙ÓÈÈÒÓ È‡Â Ì˘Ï ˙Ï·˜˙Ó È‡ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÆÈ˘ÙÂÁ
 שבחיים החדשים במדינה שבה,דווקא בשל הדילמות הללו יש השלמה עם התחושה
È‡ : והדואליות נמשכת." היא עדיין "עולה חדשה, אך לא לגמרי,היא חלק מן הרוב
‡Ï ÌÈÏ‡¯˘È‰ Æ‰ÈÈ„Â‰ÈÎ ¨Ì„‡ Ô·Î ˙È·· ‰Ù È˙˘‚¯‰ È‡ ¨È˙˘‚¯‰ ‡Ï ÌÈÈÁ·˘ Â‰˘Ó ‰Ù È˙˘‚¯‰
ÏÂÎ Ì„Â˜ Ì˘ ÂÁ‡˘ ¨ÌÈ¯·„Ó ÂÁ‡ ‰Ó ÏÚ ÌÈÈ·Ó ‡Ï Ì‰ ÆÌÈ„Â‰È Ì˙ÂÈ‰ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÌÈÏÂÚ‰˘ ÌÈÈ·Ó
¨Ë¯ÂÙÒÙ‰ ˙‡ ‰‡ÈˆÂÓ È‡ ¨¢˙ÈÏ‡¯˘È¢ È‡˘ ˙¯ÓÂ‡ È‡ ¨˙‡ÊÎ ‰ÓÏÈ„ ÔÈ‡ ı¯‡· ÂÈ˘ÎÚ ÆÆÆÌÈ„Â‰È ÂÈÈ‰
˙‡Ê‰ ‰˘ÂÁ˙‰ ÆÆÆ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰ÙÈ ÈÎ‰ ‰˘ÂÁ˙ ‰Ê ÆÂˆˆÂÙ˙È ®ÌÈÈÂ‚‰© Ì‰˘ ÆÆÆÌÚÙ Û‡ ˙‚‡Â„ ‡Ï È‡
¨‰˘„Á ‰ÏÂÚ ‡Ï ®˙ÈÈ‡¯Ó‰© ˙‡˘ ÏÏ‚· Ï·‡ ÆÆÆ‰Ê ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‡Ï ˙‡ ÌÂ˜Ó Û‡·˘ ¯·„ ‡È‰ ˙ÂÎÈÈ˘ Ï˘
Æ˘„Á ÌÂ˜ÓÏ ÒÎÈ‰Ï ‰Ê ‰Ó ˙Ú„ÂÈ ‡Ï ˙‡

תרבותי- סיפוריהם של מורי מורים בהקשר רב/38 דפים

127-151 138

138

17/6/2004, 11:22:20

אנואר" :פה צריך לחיות וללמוד גם את העברית וגם את הערבית"
הדואליות אצל אנואר מתבטאת בהיותו ערבי משכיל ,בן קבוצת מיעוט ,בתוך חברת
הרוב היהודית ,המנוכרת לחברה הערבית .הדואליות מורכבת מדילמות רבות :חברות
אישית מול קיטוב בין שני עמים ,משכילות ומומחיות אישית מול חסימת מקומות
עבודה בשל המוצא ,וכן  -היות "זר ומנוכר" לעומת הרצון ללמוד ולהכיר מאפיינים
מהותיים של חברת הרוב.
על הדואליות שבין החברות האישית לבין העמדה הפוליטית ,או הקיטוב בין שני
העמים ,אפשר ללמוד מן הדברים האלה˙ÓÁÏÓ· ÏÙ ÌÈ¯·Á‰Ó „Á‡˘Î ‰È‰ ÏÂ„‚‰ ¯·˘‰ :
¯·Á ‰Ê „Á‡ „ˆÓ Ê‡Â Æ·ÂË ‡Ï Â‰˘Ó ‰Ù ˘È˘ È˙·‰Â ÈÏ˘ ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰Ú„Â˙‰ Ì‚ ‰˙ÈÈ‰ Ê‡Â ÆÔÂ·Ï
˘‚¯ ‡ÈÏÈ·˘· ¨Ì˘ ÂÏ˘ ˙ÂÁÎÂ‰ ˙‡ Ï·˜Ó ‡Ï È‡ ≠ È˘ „ˆÓÂ ¨·‡ÂÎÂ ·ÂˆÚ È‡Â ‰ÓÁÏÓ· ÏÙ ‡Â‰Â ¨È˙È
ÆÚ¯ Â‰˘Ó ˙Â˘ÚÏ ÍÏÂ‰ ‡Â‰
היכולת ללמוד ולרכוש מקצוע "מכובד" ,כמו מהנדס ,התנגשה עם ההבנה שלא יוכל
להתקבל למקומות העבודה היהודיים בשל מגבלה ביטחונית .זה עולה בדבריוÈ˙Ó˘¯ :
ÆÆÆÈÏÈ·˘· ‡Ï ‰Ê˘ È˙·‰ ÈÎ ¨È˙¯·˘ ÌÈÈ˙˘ ¯Á‡Â ¨„Â·ÚÏ Ì‚ ÌÈÏÂÎÈ˘ ÚÂˆ˜Ó ‰Ê ÈÎ ¨‰Ò„‰ È„ÂÓÈÏÏ
ÛÂÒ·Â ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÈÓÂÈ≠ÌÂÈ‰ ˜·‡Ó· Ú¯˜È‰Ï ˘ÓÓÂ ¨ÌÈ˘ µ≠¥ ÚÈ˜˘‰Ï ÍÏÂ‰ È‡ ¨„ÂÓÏÏ ÍÏÂ‰ È‡˘ È˙·‰
ÈÏ ÔÈ‡Â ¨È‡·ˆ ˙Â¯È˘ Â‡ ÈÂÁËÈ· Ú˜¯ ÌÚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ ∫Â„È‚È ÏÚÙÓ ÏÎ· ÈÎ ¨¯·„ ÌÂ˘ ÈÏ ‡ˆÈ ‡Ï
‡˙ ‡Ï È‡˘ È˙ËÏÁ‰Â ¨ÔÂÎÈ˙· ‰¯ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ê ÂÈÏ‡ ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ È‡˘ ¯·„‰˘ È˙¯Ó‡Â È˙·‰ Ê‡ Æ‰Ê
¯Æ˙‡Ê‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ˆÂ
הדילמה שבין "היותו זר ומנוכר" לבין הרצון שלו ללמוד ולהכיר את חברת הרוב,
שבתוכה הוא חי ,עולה בבירור בדבריו„ÈÓ˙ Æ‰‡Â˘‰ ÏÚ ÔÂÈ¯ÈÓÒ Ï˘ÓÏ „ÂÓÏÏ È˙Èˆ¯ ‡¯Â :
‰Ê ÔÓÊ‰ ÏÎ Æ¯Ê ÂÓÎ È˙˘‚¯‰Â ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ „ÓÂÏ˘ „ÈÁÈ‰ È·¯Ú‰ Ë„ÂËÒ‰ È‡˘ È˙˘‚¯‰
ÌÈ·¯Ú ÌÈË„ÂËÒ ‰·¯‰ ˘È˘ ˙Â¯ÓÏ ¨È„ÈÁÈ‰ È·¯Ú‰ Ë„ÂËÒ‰ È˙ÈÈ‰ ÌÈÒ¯Â˜ ‰·¯‰· ÆÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÊÂÁ
·‡Â‰˘Ó ÈÏÂ‡˘ ÈÓˆÚÏ ˙ÂÏ‡˘ ÈÏ ‰È‰ ÔÓÊ‰ ÏÎ Æ‰Ê ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ ‡Ï ®ÌÈ¯Á‡© ‰ÓÏ È˙È‰˙ „ÈÓ˙ Æ‰ËÈÒ¯·ÈÂ
ÔÓÊ‰ ÏÎ ÈÎ ¨¯ÈÎ‰Ï ¨˙Ú„Ï ‰ˆÂ¯ È‡ ÆÆÆ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ¯ÁÂ· ‡˜ÂÂ„ È‡ ‰ÓÏ ¨ÈÏˆ‡ ¯„Ò· ‡Ï
‡˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯Âˆ· ‰Ê ˙‡ „ÂÓÏÏ È˙Èˆ¯Â ¨ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ ‰‡Â˘· ¨ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ Ï·Ò· ÌÈÙÙÂÓ˘ ÚÓÂ˘ È
‡·‡ ÆÆÆÌÈ„Â‰È ‰· ÂÈ‰ ·Â¯‰˘ ˙·¯ÂÚÓ ‰ÂÎ˘· È˙Ï„‚ ˙È·‰Ó ¯·Î˘ ·˘ÂÁ È‡ ¨È˘ ¯·„ Æ‰˜ÈÓÚÓÂ
˘ÆÆÆÌÈ·¯Ú Ï˘ ˜¯ ‰·È·Ò· ÂÏ„‚È ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ‰˘ ‰ˆÂ¯ ‡Ï ‡Â‰˘ ËÈÏÁ‰ ÈÏ
בהעלאת הדילמה הזו אנואר מבטא את תפיסת עולמו החינוכית והחברתית ,תפיסה
הנובעת מחינוכו של אבא ,לדבריו˙ÂÈÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÙÂ ¨Ï‡¯˘È Ï˘ ˙È˙Ó‡‰ ‰¯·Á‰ ÂÊ ∫¯Ó‡ ‡·‡ :
ÆÌÈ˘¯Â˘Ï ¯·ÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ¨˙È·¯Ú‰ ˙‡ Ì‚Â ˙È¯·Ú‰ ˙‡ Ì‚ „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÙÂ
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אפיזודות משמעותיות והשפעתן על ההוראה
לא קל לזהות בסיפורים השונים אפיזודות משמעותיות ,שכן לא תמיד סיפור קטן
הוא בהכרח משמעותי בחייו של אדם .חלק גדול מן האפיזודות שהשלושה מתארים
הן וינייטים  -סיפורים קטנים .אנו זיהינו אותם כמשמעותיים על פי שתי קטגוריות:
האחת  -כאשר המספר ציין מפורשות ,באמצעות כלי הערכה חיצוני )על פי Labov,
 ,(1972שיש משהו משמעותי באפיזודה ,דוגמת היגדים כמו" :אני פשוט הופתעתי,
נדהמתי"" ,המשמעותי ביותר כאן זה בעצם"" ,זה היה יוצא דופן"" ,זה היה נורא"
וכדומה .הקריטריון השני לזיהוי אפיזודה משמעותית היה ההשפעה הישירה של מה
שמתואר באפיזודה על תפיסת עולמו החינוכית ועל דרך ההוראה של המספר .נתאר
עתה כמה אפיזודות כאלה בחייהם של כל אחד מן המספרים ונציג ,ככל שניתן ,את
הקשר שבין האירועים המסופרים לבין תפיסת עולמו של המספר.
תמר :זה מקרה כל כך גס של גזענות
תמר מציגה נקודות ציון של מפגש בין-תרבותי במקומות שונים כמשמעותיות עבורה.
מתוך האפיזודות עולה תפיסתה החינוכית בנוגע ל"מפגש עם האחר" כתפיסה
מרכזית ,הנוגעת לרב-תרבותיות והנובעת מהתנסויות חייה ,במיוחד אלה הקשורות
למפגשים בין-תרבותיים ולהתנגשויות בין תפיסת עולמה לבין תפיסות עולמם של
אחרים במצבים חינוכיים שונים.
למשל ,תמר מתייחסת לסיפור הקשר בין משפחתה לבין משפחה מעורבת )אפריקאי
ויהודייה-לבנה( ,שהכירו באפריקה ,כ"סיפור יוצא דופן"ÌÈ·Ï· ÔÈÁ·Ó ‰˙‡ „ÏÈ ¯Â˙· :
‰ÏÚ·Â ‰ÈÈ„Â‰È ‡È‰˘ ¨‰˙È‡ Â„„ÈÈ˙‰ „Â‡Ó˘ ˙Á‡ ‰ÁÙ˘Ó ˜¯ ‰˙ÈÈ‰ ÆÌÏÂÚ· ¯„Ò ˘È ¨ÌÈ¯ÂÁ˘Â
‰˙ÈÈ‰ ‡È‰Â ¨ÌÈ„ÏÈ ‰Ú·¯‡ Ì‰Ï Â„ÏÂ Æ‰˜È¯Ù‡Ï Â¯ÊÁÂ Â˙Á˙‰ Ì‰Â ¨˙Ù¯ˆ· „ÂÓÏÏ ‡·˘ ¨¯ÂÁ˘ ‰È‰
·˙Ó‡· ‰Ê ÈÎ ¨¯˘˜ ÏÚ Ì˙È‡ ÌÈ¯ÓÂ˘ ÂÁ‡ ÌÂÈ‰ „Ú ÆÂÏˆ‡ ¯Â‚Ï ‰¯·Ú ÔÎÏÂ ¨ÂÓÓ ÔÈ˘Â¯È‚ ÈÎÈÏ‰
ÆÔÙÂ„ ‡ˆÂÈ ¯ÂÙÈÒ
היא מצאה שגם בשנים ששהתה בחו"ל היו אירועים משמעותיים ,שהבליטו את היות
המדינה ששהתה בה מדינה רב-תרבותית ,כמו הסיפור שכבר הזכרנו על חופשות בבתי
הספר ,המותאמות לחגים של בני כל הדתות .היא מסכמת את האירוע שהיא מתארת
כ"מרשים" ,ומסיקה ביחס לתפיסת העולם הרב-תרבותית בקנדהÆÌÈ˘¯Ó „Â‡Ó ‰È‰ ‰Ê :
‡Â¯‚È‰˘ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ˙ÂÙ˘‰ ÏÎ· ÌÈ¯ÙÒ ‡ÂˆÓÏ ÈÏ·Ó ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈÈ¯ÙÒÏ Ì˘ ÒÎÈ‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ È
ÆÌ˘Ï
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גם המפגש עם בית ספר תיכון בעיר מעורבת ,ערבית-יהודית ,ועם אוכלוסייה מן
המעמד הנמוך ,היה משמעותי עבורה .חוסר ההבנה מצד הנהלת בית הספר להצעתה,
שילמדו את החגים של בני הדתות השונות ,היה בבחינת "אירוע שאני יכולה להגיד
שהדהים אותי בבית הספר הזה".
תפיסת עולמה החינוכית  -הבנת האחר והשונה בחברה רב-תרבותית ,שחיים בה
בני עדות ודתות שונות  -עולה בדבריה מפורשות ,גם באמצעות מה שהיא מעידה על
עצמה וגם באמצעות אפיזודות שהיא מזכירה כמשמעותיות בתקופת ההוראה שלה.
על תפיסתה החינוכית הרב-תרבותית היא מעידה˙‡ ˙˙Ï ÏÂÎÈ ÛÈÎ· ‰˙‡ ®‰ÏÏÎÓ·© ‰Ù :
ÍÒ· ÆÆÆÔÂÎÈ˙· „ÓÏÏ ¯˘‡Ó Ï˜ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰Ê ‰ÏÏÎÓ· „ÓÏÏÂ ¨˙ÂÂ˘ ˙Â„ÈÓÏ˙Ï ‰Â˘‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰
ÌÈÙÈÚÒ ÍÎÂ ÍÎ· Â˙Â‡ „È‚‰Ï ‰ÏÂÎÈ È‡˘ Â‰˘Ó ‡Ï ‰Ê ¨‰Ï˘ ˙‡ ‰˘ÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÈÏ˘ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰ ÏÂÎ‰
‡ÆÌ‰Ï˘ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ˘ ¯˙ÂÈ ÌÈÈÂÓÒ‰ ÌÈ¯ÒÓ‰ ‚ÂÒÓ ‰Ê ¨ÁÂÏ‰ ÏÚ Â˙Â‡ ·Â˙ÎÏ Â
תפיסת עולמה זו מתנגשת לעתים עם תפיסתן של הסטודנטיות .ניתן ללמוד זאת,
לדוגמה ,מן האפיזודה המודגשת כמשמעותית באמצעות היגד הערכה כמו" :זה היה
מקרה כל כך גס של גזענות"¨˙Â˘„Á ˙ÂÏÂÚ· ¨ı¯‡‰ ˙Â„ÈÏÈ ˙ÂÈ„Â‰È ˙Â·· ÌÈÏ˜˙ Â‡ ‰ÏÏÎÓ· :
··ÌÚÙ È„Ó ˘È ÆÌÈÈ¯ÙÎ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ˙Â‡·˘ ‰Ï‡Î ˙ÓÂÚÏ ÌÈÈÂ¯ÈÚ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ˙Â‡·˘ ¨˙ÂÈ·¯Ú ˙Â
·ÌÈ˘˘ ‰Ê ÏÚÂ ¨‰È¯˜· Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ D ÔÈÓËÈÂ ÏÚ È˙¯·È„ ‰·˘ ‰˙ÈÎ ÏÚ ¯ÙÒÏ ‰ÏÂÎÈ È‡ ¨Ï˘ÓÏ Æ˙ÂÈÚ
˙Á‡ Ê‡Â ÆD ÔÈÓËÈÂ ÌÚ ‰ÈÚ· Ô‰Ï ˘È ®‰È¯˜Ï ˙ÂÙÂ˘Á ÔÈ‡Â ˘‡¯ „ÚÂ Ï‚¯ ÛÎÓ ˙Â˘Â·Ï˘© ˙ÂÈÓÏÒÂÓ
Ï˘ Ò‚ ÍÎ ÏÎ ‰¯˜Ó ‰È‰ ‰Ê ¨‰˙ÈÎ· ˙ÂÈ·¯Ú ˙Â· È˙˘ ÂÈ‰Â Æ˙ÙÎ‡ ÈÓÏ ∫ÈÏ ‰¯Ó‡ ˙ÂÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·‰
‚Æ˙ÂÁÂ¯‰ ˙‡ ÚÈ‚¯‰ÏÂ Ô˙È‡ ¯·„ÏÂ ‰Ê· ÏÙËÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‰Ê È¯Á‡˘ ¨˙ÂÚÊ
לארה :הדבר הזה מלווה אותי כל החיים
לארה מסמנת מפורשות אפיזודות משמעותיות בחייה כילדה יהודייה בחברת-רוב
רוסית .התמה המרכזית באפיזודות חוזרת על עצמה :בת מיעוט ,הצטרכה להסתיר
את יהדותה מחד גיסא אולם להתבלט בכל מה שעשתה מאידך גיסא .התמה הזו
מתקשרת לדואליות המוצגת בנרטיב שלה לאורך כל הדרך¯·„ ÈÂ¯ÎÈÊ· Ë¯Á ‰ÎÎ .
 ,‰Â˘‡¯‰ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ‰היא מספרתÂÈÈ‰ Æ‰ÒÈÎ ÔÁ·Ó ÈÏ Â˘ÚÂ ¨±µ ˙· È˙ÈÈ‰ ¨Ï·˜˙‰Ï È˙‡· :
ˆ¯Æ‚Èˆ‰Ï ÍÏÂ‰ ‰˙‡˘ ‰È‚‰ ˙ÈÎ˙Â ÍÏ˘ ÌÂ‡Ï‰ ¨ÍÏ˘ ˙·Â˙Î‰ ¨ÍÏ˘ Ì˘‰ ·Â˙Î Â· ÒÙÂË ‡ÏÓÏ ÌÈÎÈ
Â‡È¯˜‰ Ì‰ ÆÌÈÈÈˆ¯ ÌÏÂÎÂ ¨ÌÈ˜Ê ÌÚ ¨‰Ï‡Î ÌÈ„ÈÁÙÓ ‰˘È˘ ¨ÌÈ¯·‚· ‡ÏÓ ‰È‰ ¯„Á‰Â ¨¯„ÁÏ È˙ÒÎ
‡˙ ¨˙‡ˆÓ ‰ÏÏÎÓ‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ‰Ê ¨ıÈ·Â¯ßˆ ¨È˙ÁÙ˘Ó Ì˘Â ÈË¯Ù‰ ÈÓ˘ ∫‰ÎÎ Â¯Ó‡Â ÈÏ˘ ÒÙÂË‰
Æ‰ÏÁ˙‰· Â¯Ó‡ Ì‰˘ ‰Ó ‰ÊÂ ˙˘‚¯˙Ó È‡Â ‰¯ÈÚˆ È‡ ÆÆÆ¢‰È„Â‰È¢Â È˙„ÏÂ‰ ÌÂ˜Ó

חנה עזר ,שוש מלאת ,דורית פטקין

17/6/2004, 11:22:35

141

127-151 141

היא מיד מקישה מאפיזודה זו לתפיסתה החינוכית בישראלÈ˙„ÓÚÂ ı¯‡Ï È˙Ú‚‰ È‡˘Î :
‰ÙÏ ÒÎ˘ „Á‡ ÏÎ ÈÎ ¨‰·ÂË ‰¯ÈÂÂ‡ ¯ÂˆÈÏ ‰Ê È˙Èˆ¯˘ ÔÂ˘‡¯ ¯·„ ¨˙ÁÂ· ¯Â˙· ‰ÒÈÎ ÈÁ·Ó· ¯·Î
ÆÌÈÈÁ‰ ÏÎ È˙Â‡ ‰ÂÂÏÓ ‰Ê‰ ¯·„‰ ÆÍÈ‡ Ú„ÂÈ ‡ÏÂ ¨˘‚¯˙Ó
המשמעותיות של החיים ,במה שהיא מכנה "חיים ב'תרבות משוסעת' " ,עולה גם
באפיזודות אחרות ,כגון זוÔ˙ ÈÏ˘ ‡ÓÈ‡ Ï˘ Á‡ Ê‡ Æ˙Â˜Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ È‡ ˙ÂˆÓ ÁÒÙ· „ÈÓ˙ :
¨˙ÂˆÓ ÌÈÓÈ ‰ÂÓ˘ ÂÏ ÂÈ‰È˘ ÏÈ·˘· ¨˙ÂˆÓ Â· ÌÈÙÂ‡˘ ÌÂ˜ÓÏ Ó¢˜ µ∞∞ ‰ÏÈÏ· ÚÒÈ˙ ‡È‰˘ È„Î ¨ÙÈß‚ ‰Ï
ÆıÂÁ· ÈÒÂ¯Â ˙È·· È„Â‰È ÔÓÊ‰ ÏÎ ‰˙‡ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ¨ıÂÁ· ÍÎ ÏÚ ÂÚ„È˘ ¯ÂÒ‡Â
מפגשים בין-תרבותיים בישראל אופיינו גם הם כאפיזודות משמעותיות בחייה ועיצבו
את תפיסת עולמה החינוכית .הם אופיינו כ"חוויה בפני עצמה ,חוויה מאוד מעניינת,
מקצועית ,תרבותית" .הנכונות שלה להשתלב בתוך חברה שתרבותה שונה משלה,
נבעה מכך שהרגישה "שייכת" ,חרף הזרות התרבותית‡Ï ÌÈÈÁ·˘ Â‰˘Ó ‰Ù È˙˘‚¯‰ È‡ :
È˙Ï·˜˙‰ ¯˘È ÈÎ ¨‰ÁÏˆ‰ ¯ÂÙÈÒ È‡ ÈÏÂ‡ ¨È‡¯˙ ÆÆÆ‰ÈÈ„Â‰ÈÎ ¨Ì„‡ Ô·Î ˙È·· ‰Ù È˙˘‚¯‰ È‡ ¨È˙˘‚¯‰
˙Ï·˜Ó ‡Ï ˙‡ ÌÂ˜Ó Û‡·˘ ¯·„ ‡È‰ ˙ÂÎÈÈ˘ Ï˘ ˙‡Ê‰ ‰˘ÂÁ˙‰ Ï·‡ ¨ÈÏ˘ ÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ‰„Â·ÚÏ
‡˙ Æ‰Ê
אנואר" :הידיעה והפתיחות  -זו דרך שצריך להילחם בשבילה"
אצל אנואר המפגשים הבין-תרבותיים והחינוך בבית אבא היו החשובים ביותר עבורו.
ההדגשה שתפיסת עולמו יונקת מן הבית עולה כתמה מרכזית לאורך הנרטיב שלו.
האפיזודות המשמעותיות הללו מתקשרות לדואליות הנובעת מן החינוך בבית אבא:
הצורך לחיות כבן מיעוט בזהות כפולה ,דו-לשונית ,לעומת המציאות החברתית-
פוליטית המתנכרת והחוסמת.
על חשיבות הבית ועל משמעות המפגש הבין-תרבותי אפשר ללמוד מן האפיזודה
הזאת˙‡Ê‰ ˙Â‡ÓˆÚ‰Â ¨È‡ÓˆÚ È˙ÈÈ‰ ¨˙È·· È˙ÈÈ‰ ‡Ï ¨±∏≠±∑ ·˘ÂÁ È‡ ¨ÂÊ‰ ‰ÙÂ˜˙· ¯ÈÚˆ È„ È˙ÈÈ‰ :
˙È·‰ „ÈÏ ÔÂÎÈ˙Ï ÂÎÏ‰ ÌˆÚ· ÌÏÂÎ ÈÎ ¨ÈÏ˘ ÌÈ¯·Á‰ ·¯˜· ÔÙÂ„ ˙‡ˆÂÈ ¨¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ ¨ÈÏÈ·˘· ‰˙ÈÈ‰
¯˙ÂÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÆÆÆÌ˘ ‰ÁÙ˘Ó Ïˆ‡ È˙¯‚Â ¨®˜ÁÂ¯Ó ÌÂ˜Ó· ¯ÙÒ ˙È·Ï© ÚÂÒÏ ÍÈ¯ˆ È˙ÈÈ‰ È‡Â ¨Â¯ÊÁÂ
¨˙ÂÈÁ‡‰Â ÌÈÁ‡‰ ¨‡ÓÈ‡ ¨ÌÁ ¨·‰Â‡ È‡˘ ˙È· ¨˙È·‰Ó ˜˙˙‰Ï È˘Â˜‰ „Á‡ „ˆÓ ‰È‰ ÌˆÚ· Ô‡Î
¨®¯ÙÒ‰ ˙È· ‰È‰ Â·© ¯ÙÎ‰ ÍÂ˙· ÌÈÈ˘˜ ÈÏ ÂÈ‰ È˘ „ˆÓ ÆÍ¯„‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï ·Â˘Á ‰È‰ ˙‡Ê ÏÎ·Â
¯ÈÚ‰Ó ‡·˘ È„ÈÁÈ‰ ÈÂ¯ÈÚ‰ È˙ÈÈ‰ È‡ ÈÎ ¨ÂÈ‰ ÌÈ˜ÂÁˆ ‰·¯‰Â ¨‰Â˘ Ë˜Ï‡È„ ÌÚ ¨¯ÈÚ‰Ó È˙‡· È‡ ÈÎ
ÌÏÂÚ ˙ÒÈÙ˙ Ï˘ ˙Â˘·‚˙‰ ‰·ÂËÏ ÈÏ ‰¯ÂÎÊ Ï·‡ ÆÆÆ‚ÚÏ ‰·¯‰ ‰È‰ ÔÎ Ì‚ ÈÏ˘ ¯Â·È„·Â ¨¯ÙÎ· „ÂÓÏÏ
ÈÏ Ô˙ ‰Ê ÆÌ„˜˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ï˘ ‰˘‚¯‰ ‰˙ÈÈ‰ ¯ÙÎ‰ ÍÂ˙· ¢ËÂÚÈÓ¢ ‡Â‰˘ ¯Á‡ ¯Â˙· Ì‚ ‰ÈÙ ÏÚ
Æ¯ÈÚˆ È„ ÏÈ‚· ÁÂÎ ‰·¯‰
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מיד לאחר תיאור האפיזודה הוא משליך להוראה‰Ù ÈÏ˘ ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙‡ ÚÓÂ˘ È‡ ÌÂÈ‰ „Ú :
‰Ù˘Ï ¨˙¯Á‡ ˙Â·¯˙Ï ¨˙¯Á‡ ‰¯·ÁÏ ÏÏÎ· ÌÈ‡·Â ¨¯ÈÚÏ ÌÈ‡· Ì‰˘Î Ì‰Ï˘ ÌÈÈ˘˜‰ ÌÚ ¨¯ÙÎ‰Ó
‡‰ÊÂ „„ÂÚÏÂ ÍÂÓ˙Ï Ì‚Â ‰Ê ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ È‡˘ ·˘ÂÁ È‡ ˙È˘È‡ ÆÈ˙¯·Ú È‡˘ ‰Ó· ¯ÎÊ È‡ Æ˙¯Á
„¨˙¯Á‡ ˙Â·¯˙ ÌÂ‡˙ÙÂ ¨Ô‡ÎÏ ÌÈ‡· Ì‰Â ¨ÌÈ„ÏÈ ˘ÓÓ ¨˙Â¯‚·Â ÔÂÎÈ˙ ˜¯ ÌÈ¯ÓÂ‚ Ì‰ ÈÎ ¨‰·ÂËÏ ‡˜ÂÂ
Æ‰ÏÂ„‚ ¯ÈÚ
תפיסת עולמו נובעת מן החינוך בבית אבא ומאפיזודות משמעותיות לאורך חייו
המקצועיים ,אפיזודות שבנו בין השאר את רגישותו לסבל של האחר ואת הרצון
לעזור לזולת‰˘˜‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙‡ ¯ÎÂÊ È‡ ÆÆÆÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ıÂÁÓ ÚÂˆ˜Ó· È˙„·Ú ÌÈÂÒÓ ·Ï˘· .
˘‰ÊÂ ÌÈ˘‡Ï ¯ÊÂÚ È‡˘ È˙Ú„È ÈÎ ¨Â˙Â‡ È˙·‰‡ ‡¯Â Ï·‡ ¨˜ÁÂ˘ ÚÂˆ˜Ó ‰Ê ¨‰„Â·Ú‰Â ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Ï
Ï·ÒÏ ˙Â˘È‚¯‰Â ˙ÏÂÊÏ ‰¯ÊÚ‰ Ï˘ ‰Ê‰ ˜ÏÁ‰Â ¨‡ÓÈ‡Â ‡·‡ ÌÚ ˙È·· Ì‚ ‰Ê ˙‡ È˙¯·Ú Æ·Â˘Á „Â‡Ó
˘ÆÌÈÈÁÏ È˙ÂÚÓ˘Ó ¯·„ ‰Ê ¨¯Á‡‰ Ï
תפיסת עולמו ,תפיסה של הבנה הדדית ,למידה משותפת ופתיחות אלה לאלה
בעקבות ההיכרות ההדדית ,עולה מפורשות בדבריוÌÂ˜Ó‰ ¨‰ÏÏÎÓ· ‰Ù ‡˜ÂÂ„˘ ·˘ÂÁ È‡ :
‰Ê ¨˘È˘ ÌÈÈ˘˜‰ ÌÚ ¨‰¯˘Î‰ ‰˙Â‡ ÌÚ ¨‰˙ÈÎ ‰˙Â‡· ÌÈ„Â‰È Ì‚Â ÌÈ·¯Ú Ì‚ Â· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰Ê‰
‰Ê ÆÏ‡¯˘È· ‰ÓÓ ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡˘ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÂÂÈÎ‰ ‰Ê ¨ÂÓÓ ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡˘ ÔÂÂÈÎ‰
ÂÁ‡ ¨ÍÙ‰Ï ‡Ï‡ ¨Ì‰Ï˘ ˙Â·¯˙‰ ˙‡ ¨Ì‰Ï˘ ‰Ù˘‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ Â„ÓÏÈ˘ ¨‰„¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÂÈÎÏ ˙ÎÏÏ ‡Ï
‰Ó ‰Ê ¨È˘‰ ÏÚ Ú„È „Á‡ ÏÎ˘ ‰Ê‰ ‚ÂÊÈÓ‰ ‡˜ÂÂ„˘ ·˘ÂÁ È‡Â ¨ÌÈ¯ÂÓ ˙¯˘Î‰Ï ÈÓ„˜‡ „ÒÂÓÎ ‰Ù
˘‡Ì¯Â‚˘ ‰Ó ‰Ê ‰ÚÈ„È‰ ¯ÒÂÁ Ì‚˘ Ú„ÂÈ È‡ ÆÆÆ˘„ÁÓ ÌÚÙ ÏÎ· È˙Â‡ ˘‚¯Ó ‰Ê ÆÂÈ˘ÎÚ ÌÈ˘ÂÚ ÂÁ
Í¯„ ÂÊ Ï·‡ ¨Á˙Ù ‰˙‡ ¨¯ÈÎÓ ‰˙‡˘ Ú‚¯· Æ˙ÂÁÈ˙Ù‰ ¯ÒÂÁ· Ì‚Â ¨Ì‰Ï˘ ˙Â„ÓÚ· ¯‡˘È‰Ï ÌÈ˘‡Ï
˘ˆ¯Æ‰ÏÈ·˘· ÌÁÏÈ‰Ï ÍÈ

מהות קריטית
אצל כל אחד מן השלושה ניתן לזהות מהות קריטית ,המתאפיינת כתמה מרכזית
העוברת כחוט השני בנרטיב שלו .המהות הקריטית היא אותה חיוניות ,המתגלה כבר
בתחילת הסיפור ,באבסטרקט שלו ,וכאילו מסכמת את סיפור חייו ואת הקשר שלו
לתפיסת עולמו של המספר .זאת בדומה לתפיסתו של לאבוב ) ,(1972הרואה בפתיח
של הסיפור את החלק אשר מתאר את כל מה שיבוא אחר כך )קופפרברג וגילת.(2002 ,
המהות הקריטית מתגלה גם במה שאנו מכנים אמירות "חזקות" ,שהן בבחינת משפטי
מפתח אצל המספר ,וכן בהדגשות חוזרות ונשנות על מה שחשוב בעיניו .ניתן לזהות
מהות קריטית זו גם בשיח של המספר ,שיח המורכב ממושגים מרכזיים ,הקשורים
לרב-תרבותיות.

חנה עזר ,שוש מלאת ,דורית פטקין
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תמר :להדגיש את התרבויות השונות ולחזק אותן
המהות הקריטית אצל תמר היא המודעות הגבוהה שלה לקונפליקט בין תרבויות:
גברים ונשים ,מזרחים ואשכנזים ,תרבות הרוב ותרבויות המיעוט ,וכן לצורך בטיפוח
השונות תוך הדגשת ההבדלים בין בני התרבויות השונות .המהות הקריטית באה לידי
ביטוי בקונפליקט העצמי שבתוכה ,באותה דואליות שבין היותה בת תרבות מסוימת
לכאורה לבין האופן שבו גדלה כ"ילדת שמנת" בסביבה מטפחת.
המהות הקריטית מופיעה אצלה באבסטרקט לנרטיב שלה‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· È˙ÈÈ‰ È‡˘ ÌÈ˘· :
˙Ù˜˘‰ Ï˘ ˙Â˘·‚˙‰Ï ÌÂ¯˙Ï ÏÂÎÈ˘ Â‰˘Ó ÂÏÈ‡Î ‰Ê ÆÌÈÊÎ˘‡ ¨ÌÈ¯·‚ ¨ÌÈ· Ì·Â¯· ÂÈ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
ÚÈÙ˘‰ „Â‡Ó ®È˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó·© È˙È‡¯˘ ‰Ó˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ÆÆÆ˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯ È·‚Ï ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊÎ ÌÏÂÚ
˙‡ ˘È‚„‰Ï ¨ÌÈÏ„·‰‰ ˙‡ ˘È‚„‰Ï ‡˜ÂÂ„ ÍÈ¯ˆ˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ÆÆÆ˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯ Ï˘ ÈÏ˘ ‰ÒÈÙ˙‰ ÏÚ
ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÆÆÆ˙Â·¯˙ ÏÎÏ „Â·Î ˙˙Ï ÍÎ È„È ÏÚÂ ÌÈÏ„·‰‰ ˙‡ ˘È‚„‰Ï ÆÆÆÔ˙Â‡ ˜ÊÁÏÂ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÂ·¯˙‰
Æ˙ÂÂ˘ ˙ÁÙËÓ‰ ‰˘È‚· ËÂ˜Ï ‡˜ÂÂ„ ÈÏ ÂÓ¯‚ ÈÈÁ· ‰Ï‡‰
מהות קריטית זו באה לידי ביטוי באמירות "חזקות" שלה ,החוזרות על עצמן
במקומות שונים בנרטיב:
˙Â·¯˙ Ï˘ ‚ÂÒ ‰Ê ÆÆÆÌ‰Ó ‰˜ÂÁ¯ È‡˘ È˙˘‚¯‰ È‡ ≠ ˘ÏÁ Ú˜¯Ó ÌÈ‡·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰·¯‰ ÌÚ µ
˘ª‰˘ÏÁ ÍÎ ÏÎ ‡È‰Â ¨ÈÏ˘ ˙Â·¯˙‰ ÔÂ¯˜ÈÚ· ‡È‰
µ

‡Ì˘ È˙È‡¯˘ ‰Ó˘ ˙·˘ÂÁ È‡Â ¨˙ÂÂ˘ÓÂ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂ·¯˙Ó ÂÈ‰ Ì‰ ˙Ó‡·Â ¨®ÌÈ˘‡·© È˙ÏÙÈË È
ª˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯ Ï˘ ÈÏ˘ ‰ÒÈÙ˙‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ „Â‡Ó

µ

ªÔ˙Â‡ ˜ÊÁÏÂ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÂ·¯˙‰ ˙‡ ˘È‚„‰Ï

µ

Æ˙ÂÂ˘ ˙ÁÙËÓ‰ ‰˘È‚· ËÂ˜Ï ¨˙Â·¯˙ ÏÎÏ „Â·Î ˙˙Ï ¨ÌÈÏ„·‰‰ ˙‡ ˘È‚„‰Ï

בשיח הגלוי שלה ניתן לזהות מושגים כמו תרבויות שונות ומשונות ,הדגשת ההבדלים
התרבותיים ,מתן כבוד לכל תרבות וגישה המטפחת שונות .השיח הגלוי מייצג את
התפיסה האידיאולוגית של רב-תרבותיות .בשיח הסמוי שלה עולים יחסי כוחות
מבניים בחברה גם במהלך לימודיה באוניברסיטה ,כשהיא רואה את עצמה אישה,
השייכת לקבוצת המיעוט הנשי ,וגם בכל מערכת היחסים שבין הקבוצה השייכת
לזרם המרכזי לבין קבוצות המיעוט השונות בישראל.
לארה :תרבות משוסעת
אצל לארה בולטת המהות הקריטית בחיים בתרבות משוסעת כדואליות של היות
אחד כלפי חוץ ואחר כלפי הבית ,של היות בן מיעוט .המהות הזו מתגלה באבסטרקט
הפותח את הנרטיב שלה ,ובולטת במילים החוזרות על עצמןÌÈ¯·„‰ ÏÎ ÆÆÆ‰ÈÈ„Â‰È È‡ :
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ÆÆÆÌÈ¯Á‡Ó ¯˙ÂÈ ·ÂË ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ È„Â‰È‰ Ï·‡ ¨ÌÂ˜Ó‰ È· ÏÈ·˘· ÌÈ˜ÈÙÒÓ ˙Ó‡· ÂÈ‰ ‰Ï‡‰
‰·¯‰ ÔÎÏ ¨„ÓÂÏÓ Ì„‡ Ï˘ ˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÓ„ ‰˙‡ Ì‡ ˙Ó‡· ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ Ï·˜˙‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡
ËÚÓ ˙Ó‡· ÆÆÆÌ˘ Ì˙Â‡ „ÓÏÏ ˙Ó ÏÚ ¨ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ¨‰ÈÂÂÏ ¨‰ÙÂ¯È‡Ï Ì‰È„ÏÈ ˙‡ ÂÁÏ˘ ÌÈ„Â‰È „Â‡Ó
‰ÏÂ„‚‰ ¯ÈÚÏ ÒÎÈ‰ÏÂ ¨·˘ÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÂÈÁ ÌÈ„Â‰È Ê‡ ÈÎ ¨‰ÈÒÂ¯· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ Ï·˜˙‰Ï ÂÈ‰ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ˘‡
ÂÈ‰ ÔÈÈ„Ú ¨±π∂≥ „Ú ±π∞∞≠Ó ¨‰˘ ∑∞ ËÚÓÎ ¯·Î Â¯·Ú˘ ˙Â¯ÓÏ ÆÆÆË„ÂËÒ ‰˙‡ Ì‡ ˜¯ ¯˘Ù‡ ‰È‰
ÍÎ ÏÎ ËÂ˘Ù ‰È‰ ‡Ï ‰Ê „ÒÂÓÏ Ï·˜˙‰Ï ÏÈ·˘·˘ ÂÚ„È Ì‰ ÆÂÚ„È ÌÈ„Â‰È‰˘ ÌÈ·Â˙Î ‡Ï ‰Ï‡Î ÌÈ˜ÂÁ
ÆÈ„Â‰È Í˙ÂÈ‰·
:האמירות ה"חזקות" מייצגות גם הן את המהות הקריטית
ªÌÈ¯Á‡Ó ¯˙ÂÈ ·ÂË ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ È„Â‰È‰

µ

ª¯ÙÒ ˙È· È˙Ó˜‰ È‡ ¨‰ÏÏÎÓ· ‰ÏÈÚÙ „Â‡Ó È˙ÈÈ‰ È‡

µ

ÌÚ ≤µ ˙· ‰¯ÂÁ· È˙ÈÈ‰ ÈÎ ¨È˙Èˆ¯ ‡Ï Ï·‡ ¨È˜Ò¯˘ ÏËÈ·‡ ÈÓÓ ˙Â˘ÚÏ Âˆ¯ ª‰ÏÈÚÙ „Â‡Ó È‡
ª®‰ÈÒÂ¯·© Ì˘ ÏÚ·Â ≥ ˙· ‰„ÏÈ
ª˘„Á ÌÂ˜ÓÏ ÒÎÈ‰Ï ‰Ê ‰Ó ˙Ú„ÂÈ ‡Ï ˙‡ ¨‰˘„Á ‰ÏÂÚ ‡Ï ˙‡˘ ÏÏ‚·
„Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ıÂÁ ÈÙÏÎ ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ ÆÆÆÌ˘ Ì‚Â ‰Ù Ì‚ ‰˙‡ ÈÎ ¨˙ÚÒÂ˘Ó ˙Â·¯˙ ‰ÊÏ ˙‡¯Â˜ È‡
ª¯Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ ˙È·‰ ÈÙÏÎÂ

µ

µ
µ

ª‰ÈÈ„Â‰ÈÎ ¨Ì„‡ Ô·Î ˙È·· ‰Ù È˙˘‚¯‰ È‡ ¨È˙˘‚¯‰ ‡Ï ÌÈÈÁ·˘ Â‰˘Ó ‰Ù È˙˘‚¯‰ È‡

µ

ªÌÈ¯·„Ó ÂÁ‡ ‰Ó ÏÚ ÌÈÈ·Ó ‡Ï Ì‰ ¨È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ï ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÌÈÏÂÚ‰˘ ÌÈÈ·Ó ‡Ï ÌÈÏ‡¯˘È‰

µ

Æ‰Ê ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‡Ï ˙‡ ÌÂ˜Ó Û‡·˘ ¯·„ ‡È‰ ˙ÂÎÈÈ˘ Ï˘ ˙‡Ê‰ ‰˘ÂÁ˙‰

µ

 אפליה ובאופן, גזענות, תרבות,אצל לארה בולט שיח המתבטא במושגים של שייכות
. יחסי כוחות מבניים בחברה:סמוי
 זה דבר שצריך להילחם בשבילו:אנואר
 ההשכלה:אצל אנואר המהות הקריטית מתבטאת בתפיסת העולם שרכש בבית אבא
 מהות זו מתנגשת עם התרבות החיצונית של ה"רוב" החוסמת.היא במקום הראשון
 חרף תחושת הניכור והחסימה מצד קבוצת. כפי שעלה בדילמת הדואליות אצלו,אותו
 הוא, עם זאת. הוא שואף להכיר ולדעת את תרבות הרוב ולחיות חיים משותפים,הרוב
Í¯„‰ ˙ÏÈÁ˙˘ ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ : עניין זה עולה באבסטרקט.שואף לשימור תרבותו וייחודו
ÔÎ˘ ¨˙È·‰ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙‰ ÈÙÏ ‰Ê ¨‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰ Ì‚ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÈÏ ÁÈË·‰Ï ÏÎÂÈ˘ ÔÂÎÈ˙ ¯Á‡ ˘ÙÁÏ ‰Ê
„ÈÓÏ˙ È˙ÈÈ‰˘Î Ì‚ ‡·‡Ï ¯Â¯· ‰È‰ ‰Ê ÆÆÆÌÈ·ÂË ¯ÙÒ È˙·Ï Ï·˜˙ ÌˆÚ· ÂÁ‡˘ ‚‡„ „Â‡Ó ‡·‡
ÌÈÂÎÈ˙‰ „Á‡ ‰Ï‡‰ ÌÈ˘· ·˘Á ÔÂÎÈ˙‰ ÆÆÆ¯Á‡ Â‰˘Ó ˘ÙÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ¨ÌÈÈÈ· ˙·ÈËÁ·Â È„ÂÒÈ· ·ÂË
ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆÆÆÌÈÈÁ· ‰·ÂË ˙ÂÓ„˜˙‰ ÈÏ ÁÈË·‰Ï ÏÂÎÈ˘ ‰Ó ¨˙ÈÏ‡È¯‰ ‰Ó‚Ó· „ÁÂÈÓ· ¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰
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 דורית פטקין, שוש מלאת,חנה עזר

17/6/2004, 11:22:57

‡Ï ‰Ê˘ È˙·‰ ÈÎ È˙¯·˘ ÌÈÈ˙˘ È¯Á‡Â ¨„Â·ÚÏ Ì‚ ÌÈÏÂÎÈ˘ ÚÂˆ˜Ó ‰Ê ÈÎ ¨‰Ò„‰ È„ÂÓÈÏÏ È˙Ó˘¯
·˘·‰·˘ÁÓ‰ ˙‡ ÈÏ ‰È‰ „ÈÓ˙ ¨Ì„˜˙‰Ï È˙Èˆ¯ È‡ „Á‡ „ˆÓ˘ ˙‡Ê‰ ‰ÒÈÙ˙‰ ÏÎ ÌˆÚ· ‰ÊÂ ÆÈÏÈ
˘Ô‡ÎÂ ¨ÈÏ ·Â˘Á „Â‡Ó ‰È‰ ÁÂÂ¯‰ È˘ „ˆÓ Ï·‡ ¨Ò¯Ù˙‰Ï È„Î Ì‚ ¨ÂÓÓ ˙ÂÈÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÚÂˆ˜Ó „ÂÓÏÏ Ï
ÆÌÈ„ÂÓÈÏ Ï˘ ÌÈÈ˙˘ È¯Á‡ ‰˘˜‰ ¯·˘ÓÏ È˙Ú‚‰
באמירות שלו ,שנתפסות אצלנו כאמירות "חזקות" ,חוזרת התמה של המהות
הקריטית:
µ
µ

µ

µ

ˆ¯ª·Î¯ÂÓ ¯ÂÙÈÒ ‰ÊÂ ‚ÂÊÈÓ‰ Ï˘ ‰Ê‰ „ˆ‰ ÏÚ ÏÎ˙Ò‰Ï ÍÈ
Ú‚¯· Æ˙ÂÁÈ˙Ù‰ ¯ÒÂÁ· Ì‚Â Ì‰Ï˘ ˙Â„ÓÚ· ¯‡˘È‰Ï ÌÈ˘‡Ï Ì¯Â‚˘ ‰Ó ‰Ê ≠ ‰ÚÈ„È‰ ¯ÒÂÁ
˘‡˙ª‰ÏÈ·˘· ÌÁÏÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ Í¯„ ÂÊ Ï·‡ ¨Á˙Ù ‰˙‡ ¨¯ÈÎÓ ‰
È˙ÂÚÓ˘Ó ¯·„ ‰Ê˘ ·˘ÂÁ È‡ ¨¯Á‡‰ Ï˘ Ï·ÒÏ ˙Â˘È‚¯‰Â ˙ÏÂÊÏ ‰¯ÊÚ‰ Ï˘ ‰Ê‰ ˜ÏÁ‰Â
ªÆÆÆÌÈÈÁÏ
‡·‡ ˘˙È¯·Ú‰ ˙‡ Ì‚ „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÙÂ ˙ÂÈÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÙÂ ¨Ï‡¯˘È Ï˘ ˙È˙Ó‡‰ ‰¯·Á‰ ÂÊ ∫¯Ó‡ ÈÏ
Æ˙Ú„ÏÂ ¯ÈÎ‰Ï ¨ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÈÁ‰ „Ú· È‡ ÆÆÆÌÈ˘¯Â˘Ï ¯·ÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ¨˙È·¯Ú‰ ˙‡ Ì‚Â

השיח הגלוי שלו ,הבונה את המהות הקריטית הזו ,מורכב ממושגים מרכזיים
החוזרים אצלו בנרטיב והקשורים לרב-תרבותיות :גזענות ,הפרדה ,מיזוג ,פתיחות,
להכיר ולדעת ,חיים משותפים ,עזרה לזולת ורגישות לסבל של האחר .בשיח הסמוי
אפשר לזהות יחסי כוחות מבניים בחברה.

דיון וסיכום
במאמר זה בחנו את הנרטיבים של שלושה מורי מורים ואת הקשר שלהם לרב-
תרבותיות .מניתוח הנרטיבים עולה הקשר בין סיפורי חייהם לבין השקפת עולמם
המתבטאת בהוראה שלהם .הנרטיבים של שלושת המשתתפים מאפשרים לשמוע
את "קולם" ,להכיר את התנסויות חייהם ,להבין את תפיסת עולמם ולבחון את
הקשר בינה לבין הכשרת מורים לרב-תרבותיות .כל אחד מהם הוא חקר מקרה
בפני עצמו ) ,(Gudmunsdottir, 1998כשכל מקרה מתייחס לקבוצת שיוך אחרת
בחברה הישראלית ,וניתן ללמוד ממנו לעומק על הפרט .במובן זה המחקר משקף
את תפיסתם של קלאנדינין וקונלי ) ,(Clandinin & Connelly, 1994פולקינגהורן
) (Polkinghorne, 1995גדמונסדוטיר ) (Gudmunsdottir, 1998ואחרים ,שעל פיה
רכישת ידע באמצעות סיפורים אישיים היא בלבו של המחקר בתחום מדעי החברה.
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אצל השלושה ניכרת ההשפעה של התנסויות החיים על תפיסת עולמם .כל השלושה
ברמה המוצהרת ,הגלויה ,מאמינים בחינוך לרב-תרבותיות ,כל אחד על פי דרכו,
וסבורים שהם מקיימים זאת הלכה למעשה בהכשרת מורים .תמר ,ילידת הארץ,
מאמינה שהיא מטפחת את השוויוניות ואת הבנת האחר בהוראה שלה כדרך חיים,
כמשהו ש"אינו כתוב על הלוח" ,אלא מתרחש בטבעיות ,כמסר סמוי ,כדבריה .עם
זאת ,כשהמקרים בעייתיים ,החינוך הטוב ביותר יכול להינתן על ידי אנשים הבאים
מאותה קבוצה ומבינים אותה היטב .לארה חוזרת ומדגישה לאורך הנרטיב שלה,
שהרגישות שלה לאחר ,ובמיוחד לבני קבוצת המיעוט שלה )העולים החדשים( ,עצומה
בשל התנסות חייה .אנואר הערבי ,בן לקבוצת מיעוט בחברה הישראלית ,פיתח
את תפיסת עולמו הרב-תרבותית מתוך ניסיון חייו ,בהשפעת בית אבא ובהשפעת
האירועים שקרו לו במהלך חייו ,ושואף ליישם אותה בעבודת ההוראה שלו במוסד
יהודי ,דובר עברית .השונות ביניהם היא באופן שהם תופסים את תפקידם בחינוך
הערכי הרב-תרבותי :תמר ,הבאה מתוך קבוצת הרוב ,סבורה שיש לטפח את הרב-
תרבותיות ואת השונות בחברה ובמערכת החינוך ,אולם מתקשה לעשות זאת בעצמה.
לארה היא השופר לבני קבוצתה ,העולים החדשים ,ואנואר שואף למיזוג בין תרבויות
)יהודית וערבית( ,אך עם זאת לשימור התרבות הערבית.
בשלושת הנרטיבים בולטת חשיבות המגעים הבין-תרבותיים בעיצוב תפיסת העולם
הרב-תרבותית של מורי המורים .חשיבות זו עולה בקנה אחד עם ממצאיה של מריפילד
) ,(Merryﬁeld, 2000השואלת :האם למורי המורים יש היום הידע ,המיומנויות
והמחויבות ללמד לקראת שוויון ולקראת שונות? האם יש להם התנסויות עם חברת
שונים מתרבויות אחרות והבנה בסיסית בנושא? היא מסיקה ממחקרה ,שמורים
מכירים בכך שהאינטראקציה בין זהות ,עוצמה והתנסויות חיים היא זו שאפשרה את
עבודתם בחינוך לרב-תרבותיות .לדבריה ,מורים אשר נחשפו במהלך חייהם למפגשים
בין-תרבותיים ,הם אלה המגלים רגישות לשונה ולאחר ,והם אלה המסוגלים להכשיר
לשונות ,לשוויון ולקשרים בין-תרבותיים.
יש הסבורים ש"החברה הישראלית איננה חברה רב-תרבותית ,שכן האפיון הבולט
של הקבוצות המרכיבות אותה הוא זה של שלילה הדדית ,בעוד רעיון החינוך לרב-
תרבותיות מחייב יחס דיאלוגי של כבוד בין הקבוצות" )מאוטנר ,שגיא ושמיר,1998 ,
עמ'  .(75אם כי ,מוסיפים הללו" ,המציאות הישראלית גונזת בתוכה אפשרות של חיים
בחברה עשירה במיוחד ,המורכבת מתרבויות שונות והמעוצבת בתהליכים של שיח,
העשרה הדדית ,לימוד מהאחר ופתיחות כלפיו ,מתוך הבנה ששום תרבות אינה מכילה
בתוכה מונופול על ה'אמת' ,על ה'ראוי' ,ומתוך הבנה שאין 'טוב' אחד בלבד שראוי
לחיותו ,אלא יש 'טובים' רבים המצויים בתרבויות שונות" )שם ,עמ'  .(75כך או כך,
חנה עזר ,שוש מלאת ,דורית פטקין
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ישראל היא ארץ של מהגרים ושל קבוצות עדתיות שונות מצד אחד ,ושל שני עמים
הדרים בכפיפה אחת מצד אחר .זוהי ארץ שמעצם מהותה כמדינה מרובת תרבויות,
ולא בהכרח רב-תרבותית ,מאפשרת מגעים בין-תרבותיים ,כפי שראינו בשלושת
הנרטיבים המוצגים כאן .יתרה מזאת ,בעידן הגלובליזציה ,בכפר העולמי ,מתרבים
המגעים הבין-תרבותיים בשל זמינות הניידות והמעברים ממדינה למדינה מסיבות
שונות .אלה בולטים במיוחד אצל תמר ולארה .אצל כל השלושה בולטים המגעים
הללו ,כל אחד לפי דרכו ולפי הקשר חייו ,ובולטת השפעתם על תפיסת עולמם.
במדינה מרובת תרבויות ,כמו ישראל ,הדואליות בתפיסת העולם ובאורח החיים היא
אולי בלתי נמנעת .כל אחד מן המשתתפים חשוף לדואליות מסוג אחר ,ובאופן מטפורי
נקרע בין זהויות ובין מחויבויות שונות :בין קבוצת השיוך לבין המעמד החברתי ,כך
אצל תמר ,הרואה בדואליות שכזו "הפוך על הפוך" .לארה מגדירה דואליות זו "תרבות
משוסעת" מטבע הוויית ילדותה כיהודייה בין גויים במדינה שלא אפשרה לבני
המיעוט לנהל פרקטיקה דתית ולאומית משלהם ,ואנואר חשוף לדואליות התרבותית
בחייו כבן קבוצת מיעוט ערבי במדינת רוב יהודית ,הצריך למזג וגם לשמר" :לחיות
וללמוד גם את העברית וגם את הערבית" ,כדבריו.
לצד השונות בין שלושת מורי המורים ,המוצגים במחקר זה ,יש קו מקשר ביניהם:
לכולם הכרה ברב-תרבותיות ,כל אחד מעמדת מוצא שונה ,לכולם הבנה בחשיבות
החינוך לרב-תרבותיות ,כולם סבורים שהם מקיימים הבנה זו הלכה למעשה
בעבודתם בהכשרת מורים ,אך כל אחד עושה זאת אחרת ,על פי דרכו .הנרטיבים
מאפשרים לנו להכיר את נקודות המוצא השונות ,להבין את מעשיהם ולחשוב מחדש
על רב-תרבותיות בהכשרת מורים .חשיבה זו מובילה לשאילת השאלה :האם תפיסת
הרב-תרבותיות בהכשרת מורים היא אינהרנטית לחברה הישראלית ,מעצם היותה
מדינה מרובת תרבויות ,או שהיא צריכה להיות מכוונת יותר ,מובנית יותר ,ולא
להסתמך רק על הרגישויות של מוריה? נראה לנו ,שסיפורי החיים של מורי המורים
הם משמעותיים לא רק עבור הקוראים העמיתים ,כלומר מורי מורים אחרים ,אלא
גם עבור מספרי הסיפורים עצמם .הצפה של סיפורי החיים של מורי המורים ,הכרת
השונויות ביניהם והעלאה למודעותו של המספר עצמו את השקפת עולמו ,הנובעת
מסיפור חייו ,הן תחילתו של תהליך לקראת טיפוח חינוך לרב-תרבותיות בהכשרת
מורים .מודעות זו של מורי המורים היא בבחינת רב-תרבותיות רפלקסיבית ,שעל פיה
האדם בוחן תחילה את עצמו ,את תרבותו ואת השקפותיו ,טרם בחינתו את התרבות
ואת ההשקפות של האחר .לבסוף ,טיפוח מודעות כזו ,אנו מאמינות ,תעלה לא רק
באמצעות סיפור חייהם של מורי המורים והסתכלות פנימה אל תוך עצמם ואל תוך
תרבותם ,אלא גם באמצעות למידה מכוונת של תחום הרב-תרבותיות.
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