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גזענות, זהות וחינוך* 

תמונות )גזעניות( מבית הספר 

הספר תמונות מחיי בית הספר )עידן ירון ויורם הרפז, 2015( מבוסס על תצפיות 
של עידן ירון בבית ספר "ממוצע" במרכז הארץ. הוא צפה בתלמידים ובמורים, הקשיב 
להם ורשם. את הרשימות הוא שלח אליי, ויחד ארגנו אותן ב"תמונות טקסטואליות". 
מהמעשים  הספר,  בבית  מהחיים  להתרשם  לקוראים  מאפשרות  האלה  התמונות 
והמחשבות של דייריו. פרק אחד בספר נקרא "עדתיות, לאומנות וגזענות". הנה כמה 

מתוכו:  קטעים 

פחות  מבתים  באים  המזרחים  התלמידים  "רוב  תלמיד:  ־ה.  ־ּכָ ּכָ מדברות 
משכילים, שבהם מקובלות עמדות ימניות קיצוניות. רוב התלמידים האשכנזים 
התלמידים  שמאלניות.  עמדות  מקובלות  שבהם  משכילים,  יותר  מבתים  באים 
הימנים לא מבינים בפוליטיקה ולא יכולים להביע דעות מנומקות. התלמידים 

מבוססות". דעות  להביע  ויכולים  בפוליטיקה  מתעניינים  השמאלנים 
שיחה בין תלמידים בכיתה ט' בחצר בית הספר:

האשכנזים  קבוצת  שונות:  קבוצות  שתי  קיימות  חברתית,  "מבחינה  תלמיד: 
קבוצת  עצמה.  על  ושומרת  מרוסנת  מנומסת,  פתוחה,  שמחה,  התנהגות  מגלה 

המורים   הסתדרות  של  ובאנטישמיות"  בגזענות  למלחמה  המחנכים  "עמותת  לחברי  הרצאה   *
ב-21.12.2014. 

גרסה ראשונה של המאמר התפרסמה בהד החינוך, דצמבר 2014: 25-20.   
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לא  זורמת,  בריונית,  לפעמים  שיפוטית,  שבורה,  התנהגות  מגלה  המזרחים 
מהמחר". מוטרדת 

תלמידה: "אני מזרחית ואני שומרת על עצמי, אל תכליל".
תלמיד: "נכון, גם אני מזרחי, מבית מרוקאי־כורדי, אבל אני בכל זאת שייך 

האשכנזים".  לקבוצת  בעיקר 
תלמיד: "כשאתה בא לבית הספר אתה יודע לאיזו קבוצה תלך, עם מי תדבר 
בהפסקה. אנחנו התחברנו לקבוצת האשכנזים, ואנחנו נמצאים בסביבה שלהם". 
תלמידה מרחיבה: "אשכנזים הם בדרך כלל שמאלנים, חכמים וחזקים בלימודים. 
המזרחים — ימנים, פחות חכמים ויותר חלשים. גם ההפרדה בין הכיתות החזקות 
 — החלשות  אשכנזים,  זה  החזקות  הכיתות  ככה:  יוצאת  הספר  בבית  והחלשות 
מיד.  זה  את  תראה  הנמוכות,  בהקבצות  ומי  במצוינות  מי  תסתכל  אם  מזרחים. 
אשכנזיות,  של  קבוצה  ויש  מזרחיות  של  קבוצה  יש  הכיתה,  של  בבנות  אצלנו, 
וזה לא מתערבב. קיים מתח מתמיד בין שתי הקבוצות. בקבוצה של המזרחיות 
יש כמעט רק מזרחיות, חוץ מכמה אשכנזיות שהתדרדרו במשך השנים. בקבוצה 
ויש כאלו ממוצא מזרחי. באשכנזיות  של האשכנזיות יש כאלו ממוצא אשכנזי 
אנחנו שמונה חברות. המזרחיות בקבוצה שלנו אוהבות מה שהאשכנזים אוהבים; 
הן פשוט השתנו. המזרחיות בקבוצה שלנו — בניגוד לאשכנזיות — יכולות להיות 
גם ימניות, כי זה מה שהן שומעות בבית. האשכנזיות כולן שמאלניות. המזרחיות 
אצלנו, בניגוד למזרחיות שבקבוצה השנייה, שומעות מוזיקה מזרחית, אבל נוטות 
יותר לצד של האנגלית, מדברות בצורה שונה — גבוהה יותר, חכמות, טבעיות 
־ה,  ־ּכָ ּכָ ולא מתאפרות. הבנות המזרחיות שומעות רק מוזיקה מזרחית; מדברות 
פוזות;  ועושות  צועקות  סתומות;  מטומטמות,  עצמן  את  עושות  אהבליות;  כמו 
הולכות מכות ומקללות כמו גברים; מעשנות; עושות מייק־אפ; בונות ציפורניים. 
־ה, לשחק מטומטמות, להיות פֵרחות, לשים איפור  ־ּכָ ּכָ גם אנחנו יכולות לדבר 
וללבוש חשוף — זה לא קשה; זה עניין של בחירה. אנחנו לא עושות את זה. גם 
אצל הבנים המצב דומה לזה שאצל הבנות: בקבוצה של האשכנזים יש כמה ילדים 

ממוצא מזרחי, בקבוצה של המזרחים רק מזרחים. שם כולם ימנים וגזענים".
"בגלל שאת כושית". מורה אתיופית: "סוגיית הצבע מעסיקה אותי יום יום. 
רק אתמול הייתה לי חוויה קשה מאוד. יש לי תלמיד אחד ממוצא אתיופי. הוא היה 
מעורב בתקרית אלימה בכיתה, וגרם — שלא בכוונה — לנקע בידו של תלמיד 
אחר. התלמידים בכיתה כעסו על התנהגותו, ובין השאר אמרו לו 'יא שחור!' הוא 
נפגע עד עמקי נשמתו, לקח את התיק, ברח הביתה ולא חזר לבית הספר. כל מה 
שרציתי הוא לחבק אותו. אחרי שהלך רתחתי מכעס, ובפעם הראשונה בכל שנות 
הוראתי הרמתי ממש את הטון. לא נפגעתי באופן אישי, אבל הזדהיתי לגמרי עם 

המצוקה שלו".
לי,  אמרה  תלמידה  אותם,  מחנכת  שאני  שנים  שלוש  "אחרי  מוסיפה:  המורה 

יודעת מה? את מגינה עליו בגלל שאת כושית'". 'את  כאילו דרך אגב: 

י', ימים  "מדינה זה כמו אימא". שיחה בחצר בית הספר עם תלמידת כיתה 
אחדים לאחר "יום דיאלוג": תלמידה: "היה לי ריב קשה נורא עם מוֶרה על הדעות 
הפוליטיות שלו, שבכלל אסור לו להביע. הוא הצדיק את הערבים ואמר כל מה 
ויצאתי. היו לי דמעות בעיניים, קיללתי  שעשינו להם. אני התעצבנתי, קמתי 
אותו וצעקתי עליו. כשאתה מעליל עלילות על יהודים ואתה בעצמך יהודי, זה 

מרתיח אותי, מוציא אותי מדעתי. התחרפנתי".
תלמידה: "הייתי מאוד נפגעת אם מורה היה מבקר את המדינה שאני כל כך 

אוהבת. מדינה זה כמו אימא, לא אומרים עליה דברים רעים".

עוכרי ישראל. תלמידה בכיתה י': "אני אישית, ערבים זה דבר שאני לא יכולה 
לראות ולא לסבול. אני נורא גזענית. אני באתי מבית גזעני. אם יצא לי בצבא 
לירות באחד מהם, אני לא אחשוב פעמיים. אני מוכנה להרוג מישהו בידיים שלי, 
וזה ערבי. למדתי, בחינוך שלי, שהם החינוך שלהם להיות מחבלים, ואין אמונה 
שהם  האלה,  הישמעאלים  את  רואה  יום  וכל  ערבים,  של  באזור  גרה  אני  בהם. 

עוברים בתחנה ושורקים. אני מאחלת להם מוות.
"לפני שנה היה הריב עם הילדה השמאלנית הזאת. הייתי מוכנה ברגע ששמעתי 
על זה לזרוק עליה איזה לֵבנה בראש ולהרוג אותה. היא אמרה שהם אנשים טובים, 
ושמגיע להם מדינה. הם הרגו חיילים, משפחות ותינוקות. כל השמאלנים לדעתי 
במדינה  אין מקום  האלה  כואב. לאנשים  נורא  זה  אישית  לי  ישראל.  עוכרי  הם 

שלנו — גם לערבים וגם לשמאלנים".

היה סתם,  "זה  זה ערבי בקבר". תלמידה לאחר סדנת הגזענות:  "ערבי גבר 
זה לא היה מועיל, כי כולם הפריעו ואף אחד לא הקשיב. כל חודש־חודשיים זה 
זה נרגע. המנחה לא  ואז  מתפרץ, יש ממש ריב גדול בשכבה בין ימין לשמאל, 
הצליח להעביר את המסר שלו. הוא ניסה להסביר איך אתיופים וכל מיני אנשים 
אחרים מרגישים כאשר מבטאים כלפיהם גזענות, אבל זה לא עבד. בכיתה שלנו 
יש הרבה תלמידים ששונאים ערבים, ואין שום דרך להשפיע על זה. יש להם כל 
מיני ביטויים: 'יימח שמם של כל הערבים'; 'כל הערבים ימותו'; 'כל הערבים בני 
זונות'; 'ערבי טוב זה ערבי מת'; 'ערבי גבר זה ערבי בקבר'. הם מתייחסים באותה 
'יימח שמם של כל השמאלנים'.  צורה גם לשמאלנים: 'השמאלנים הם ערבים'; 
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מדברים ִאתם, אבל הם לא מקשיבים. פעם אחת אמרתי להם — לכל הכיתה — 
שדעה גזענית זו דעה טיפשה, והם כמעט הרביצו לי. אם אני אומרת להם, 'איך 
אתם יכולים לשנוא ערבים רק בגלל שהם ערבים, כמו שעשו ליהודים בשואה?' 
הם אומרים לי: 'אל תשווי את זה לשואה; את בכלל לא יכולה להשוות, כי השואה 
זה היה ממש גרוע, זה ברמה אחרת'. אין סיכוי שהם ישנו דעה. בית הספר לא יכול 
ילדים קטנים ההורים  ומאז שהם  להגיד להם מה לחשוב. הם באים כך מהבית, 
שלהם אומרים להם את זה. כשהם יגדלו ויתבגרו קצת, חלקם לפחות יבינו שזה 
לא נכון וחלקם יישארו בטיפשותם. בינתיים, הם סתם זורקים משפטים שהם לא 

מבינים".
תלמידה נוספת מצטרפת ואומרת: "זה לא היה משמעותי; ממש משעמם. אני 
לא חושבת שהסדנאות האלו עושות טוב, כי לכל אחת יש את הדעות שלה והן לא 
משתנות. המנחה כל הזמן צעק עליי ואמר לי שמה שאני אומרת זה לא טוב. היה 
קטע שהגענו ליהודים וערבים. הוא שמאלני כנראה. אמרתי שרוב הסיכויים שאם 
זה יהיה ערבי ולא יהודי, והוא אמר שאני ממש לא צודקת.  ידקרו אותי ברחוב 
הוא פשוט ירד עליי. הרגשתי שלא נתנו לי לדבר, שהוא כל הזמן חסם אותי. זה 
ממש מעצבן, כי הוא אוהב ערבים. אם הוא בא להרצות לנו על גזענות, הוא צריך 

להיות ניטרלי".

גזענות וזהות 
יחידים  לאנשים  שליליות  או  חיוביות  תכונות  המייחסת  עמדה  היא   גזענות 
מלּוות  הן  חיוביות  המיוחסות  התכונות  כאשר  כלשהי.  לקבוצה  השתייכותם  מתוקף 
לעיתים קרובות בדרישה לזכויות יתר. כאשר התכונות המיוחסות שליליות הן מלּוות 
בדרישה  אף  ולעיתים  הנחות"  "הגזע  על  מגבלות  להטלת  בדרישה  קרובות  לעיתים 
והוא  לגירושו או לחיסולו. המעבר מייחוס תכונות לצעדים מעשיים אינו אוטומטי, 
אתייחס  להתבצע.  כדי  מתאימה  ולהנהגה  מתאים  חברתי  לאקלים  כלל  בדרך  זקוק 
לאנשים  שליליות  תכונות  שמייחסת  כזו   — שלילית"  ל"גזענות  בעיקר  זו  בהרצאה 
"גזענות  זאת  עם  יותר.  ומאוסה  מסוכנת  היא  שכן  מסוימת,  לקבוצה  השייכים 
תכונות  מייחסת   — "חיובית"  גם  בהכרח  היא  כלומר  דיאלקטי,  מושג  היא  שלילית" 
חיוביות לאנשים השייכים לקבוצה מסוימת, בדרך כלל הקבוצה שהגזענים המייחסים 

שייכים אליה. 
קבוצה  לבני  מייחס  שהוא  השליליות  או  החיוביות  שהתכונות  טוען  אדם  כאשר 
אך  המושג.  של  המילולי  במובן  גזען  הוא  בגזע,  או  בֶגנים  או  בדם  עוברות  מסוימת 
כיום, לאחר הנאציזם והשואה, אנשים אינם ממהרים לייחס תכונות לגזע, אלא יותר 
לרוב(  )החיוביות  התכונות  כך,  או  כך  אחרים.  לגורמים  או  לעדה  לעם,  לתרבות, 

שהגזענים מייחסים לבני הקבוצה שלהם והתכונות )השליליות לרוב( שהם מייחסים 
חשוב.  ממש  לא  מקורן  ולכן  מאוד  ויציבות  מהותיות  הן  אחרת  קבוצה  לבני 

מה שכן חשוב, ובעיקר למחנכים, הוא להבין את מקורה של העמדה הגזענית עצמה. 
ניתנות  ובלתי  עמוקות  תכונות  ייחוס   — הגזעני  המהלך  למדי,  פרדוקסלי  באופן 
לשינוי לקבוצה אנושית מסוימת — נכון במידה רבה לגבי הגזען עצמו: לאדם בעל 
עמדה גזענית יש תכונות עמוקות ויציבות שקשה לשנותן; קשה משום שהן יסוד מכֹונן 

בזהותו. 
 ,)1978( היהודית  בשאלה  הרהורים  הידוע  בחיבורו  סארטר  שהראה  כפי  גזענות, 
אינה דעה אחת מני רבות שיש לאדם על עניינים שונים בעולם, כשם שיש לו למשל 
דעה על מכוניות יפניות או סרטים הוליוודיים. גזענות היא עמדה הנובעת מרגשות 
דתיות,  לאומיות,   — שונות  מקבוצות  לאנשים  תכונות  מייחס  אינו  הגזען  עמוקים. 
לתדלק  כדי  אלא  ולאבחן,  להבחין  מדעי  דחף  מתוך   — הלאה  וכן  גזעיות  עדתיות, 
ולתחזק את הרגשות השליליים שלו ביחס לאותה קבוצה. ביסוד ההכללות הגזעניות 
שלו עומד סבך רגשות, אמביוולנטיים בדרך כלל — שנאה, פחד, אשמה, קנאה, סלידה, 
משיכה, רגשות עליונות, רגשות נחיתות ועוד — המכונן לא רק את מושאיו אלא גם 
את זהותו. סבך הרגשות הזה מצדיק את עצמו על ידי עמדה גזענית מנוסחת, ומנוסחת 

רע בדרך כלל. 
האנטישמי, למשל, שונא יהודים לא משום שיש להם תכונות שליליות מסוימות, 
אלא להפך; ליהודים יש תכונות שליליות מסוימות משום שהאנטישמי שונא אותם. 
ביותר של הגזענות, מכונן את האנשים השנואים כבעלי  רגש השנאה, המנוע החזק 
תכונות שליליות מהותיות. מבחינה זו רגש השנאה שונה, למשל, מרגש הכעס. הכעס 
נותן סיכוי — "אם תשתפר, נפסיק לכעוס עליך"; השנאה אינה נותנת סיכוי, משום 
שהיא מכוננת את מהותם, הקבועה והבלתי ניתנת לשינוי, של האנשים השנואים. עם 
זאת שנאה, כמו רגשות אחרים, אינה רגש פשוט או חד־ממדי; משיכה כלשהי לאנשים 

השנואים מזינה אותה, מה שמסבך ומעצים אותה.
את  מבטלת  אינה  שלה  המושאים  את  ומכוננים  גזענות  מניעים  שרגשות  הטענה 
זיקתה למציאות. גזענות אינה פנטזיה או פסיכוזה. לגזען הנורמטיבי יש לכאורה סיבות 
הגזענית  העמדה  את  לכאורה  מאששת  מסוימת  קבוצה  של  התנהגותה  מציאותיות: 
שלו. האנטישמיות, לדוגמה, לא הייתה שנאת יהודים תלושה מהמציאות. משהו בקיום 
היהודי ובהתנהגותם של היהודים היה "בלתי נסבל" וערער את שיווי המשקל הנפשי 
של הלאומים שבתוכם הם ישבו )הרצל אמר על האנטישמים "אני מבין אותם". לפי 
הגדרה אירונית אחת הנלחשת בין יהודים, "אנטישמיות היא שנאת יהודים יותר מכפי 
של  עמדתו  את  מחזקת  הפלסטינים  ושל  הערבים  של  התנהגותם  בדומה,  שצריך"(. 
הגזען היהודי ומספקת לה חומרי תבערה. אבל אין גורם מציאותי לגזענות, אין עובדות 
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בעולם שמאלצות עמדה גזענית, משום שעמדות אינן מופקות באופן ישיר מעובדות, 
קודמות הקשורות לאישיותם של  נובעת מעמדות  והפרשנות  אלא מפרשנות שלהן; 
הפרשנים. במילים אחרות, התודעה האנושית חופשית במידה רבה ביחס לעובדות — 
העובדות אינן כופות עליה יחס מסוים אליהן; ובדיוק מהחופש הזה הגזען פוחד. הוא 
רוצה להיקבע על ידי העובדות ואף להיות עובדה, הוויה בעלת זהות מוצקה. בתודעתו 
הדוגמטית של הגזען העובדות אכן קובעות את זהותו, ולא להפך. מכיוון שהתודעה 
האנושית חופשית במידה רבה ביחס לעובדות, גם המושאים של הגזען, כלומר האנשים 
שהוא מייחס להם תכונות כלשהן, חופשיים ביחס לעובדות, במקרה זה ביחס לתכונות 
זהים לתכונותיהם. הגזען בשנאתו מנסה לזהות אותם עם  המיוחסות להם; הם אינם 
תכונותיהם, לייחס להם מהות טבעית מוצקה, אך הם חומקים ממהותם, מה שמתסכל 

את הגזען ועושה את גזענותו לזדונית עוד יותר. 
לערבים  ליהודים,  הנוגעת  נקודתית  עמדה  אינה  להוסיף,  כדאי  הגזענית,  העמדה 
או לקולקטיב אחר, וכאשר מזכירים למשל "ערבים" לגזען יהודי הוא מתרתח ואחר 
והגיוני. העמדה הגזענית כרוכה במערך של  כך שב לענייניו, שבהם הוא אדם הגון 
אמונות, ערכים ורגשות המכוננים את זהותו של הגזען, מערך שבלעדיו הוא "לא יהיה 
אותו אדם". זהות היא מערך אמונות, ערכים ורגשות שמכונן את האדם, את הליבה 
האישיותית או הנפשית שלו. היא מתהווה בתהליך מוקדם של הזדהויות ראשוניות — 
עם הורים, אחים, חברים ו"אחרים משמעותיים" נוספים ומעוגנת ברובה בקדם־מודע 
ואף בלא־מודע — ב"יצרי זהות". ערעור שלה עלול להיתפס כערעור ישותי ולגרור 
תגובה תוקפנית. אם תגידו לגזען יהודי שלפלסטינים יש "קייס" או שחלק מהם מוכן 

לפשרה היסטורית, הוא עלול להתפרץ או לנתק מגע. 
לו תכונה  לייחס  ולא  לגזען עצמו,  ביחס  גזענית  להישמר מפני עמדה  צריך  אבל 
שמושא  פעם  בכל  גזעניות  התנהגויות  המפרישה  בלוטה  מעין  מולדת,  אישיותית 
הוא  כאשר  ולתחזק.  לאשר  צריך  שאדם  נרכשת  תכונה  היא  גזענות  נוכח.  הגזענות 
הגזענות  והפיקטיבית,  הווייתה הסובייקטיבית  חרף  יחדל מכך, התכונה תיעלם. אך 

אותה.  קל לשנות  לא  אדם.  לזהותו של  הנוגעת  מאוד  היא עמדה עמוקה 

דינמיקה של גזענות 
בספר תמונות מחיי בית הספר תלמידים מביעים עמדות גזעניות בעלות מושאים 
שונים הגוררים מטענים רגשיים שונים. העמדות הללו תלויות זו בזו ונוגעות לזהותם 
העמדות  את  משקפות  והן  בהתהוות,  גזעניות  עמדות  אלה  הצעירים.  הגזענים  של 
הגזעניות המגובשות יותר של המבוגרים. בית הספר שחקרנו, בית ספר ממוצע למדי 
המייצג בתי ספר רבים אחרים, מבקש לערער את העמדות הללו, אך הוא ניצב מולן 

חסר אונים; אין לו כלים לטפל בעמדות זהותיות של התלמידים. 

נוקשות  עדתיות  קטגוריות  אינן  לנו,  התברר  ו"אשכנזים",  "מזרחים"  הקטגוריות 
"מזרחיּות"  יחסית.  גמישות  פסיכו־תרבותיות  קטגוריות  אלא  מוצא,  ארצות  תלויות 
ו"אשכנזיּות" הן שמות קוד למקבץ תכונות מסוים; אם יש לך אותו, אתה "מזרחי" או 
"אשכנזי", ללא קשר מובהק לארץ המוצא שלך או של משפחתך. אם תלמיד ממשפחה 
מזרחית, למשל, מאמץ "תכונות אשכנזיות", הוא ייחשב לאשכנזי; אולי לא "אשכנזי 
טהור", אבל "אשכנזי מומר" או "משתכנז". המעבר מ"אשכנזיות" ל"מזרחיות" נחשב 
כי  אם  להישג,  נחשב  ההפוך  המעבר  להידרדרות;  אתם  שדיברנו  התלמידים  בעיני 
הישג חמצמץ, שכן יש בו טעם של בגידה, של התנכרות למשפחה ולחברים, לסביבה 
של  האבחון  לפי  אשכנזים,  תלמידים  לזהות.   — התנהגות  של  לקודים  תרבותית, 
תלמידים  ושמאלנים;  חרוצים  מאופקים,  מנומקים,  חכמים,  הם  שפגשנו,  התלמידים 
להם,  יש  וימנים.  לבריונות  נוטים  זורמים,  מנומקים,  לא  חכמים,  פחות  הם  מזרחים 
בעיקר בעיני עצמם, גם תכונות חיוביות, "קּוליות", שהן בעיקרן תכונות של התרסה: 
"מאתנו כולם פוחדים; אף אחד לא יכול עלינו", אמר תלמיד מקבוצת המזרחים, וחבריו 

אישרו את דבריו ברצון. 
אך  לערבים.  ביחס  בעיקר  גזענים,  הם  שלהם,  עדותם  פי  על  מזרחים,  תלמידים 
הגזענות שלהם כלפי הערבים אינה מנותקת מהקשר ואינה ממוקדת רק במושא הישיר 
בגזענות  ואף  אשכנזים  תלמידים  כלפי  מתריסה  בגזענות  תלויה  שהיא  נראה  שלה. 
עצמית. תלמידים מזרחים רוצים להיות חכמים וחרוצים כמו האשכנזים המצליחנים. 
אלה שמצליחים בכך נחשבים ל"משתכנזים"; אלה שאינם מצליחים מתנחמים בגזענות 

עצמית: יש לנו תכונות מזרחיות בלתי ניתנות לשינוי. בואו נפיק מהן יתרונות. 
ערבים:  על  כנראה  מושלכת  שפגשנו  המזרחים  התלמידים  של  העצמית  הגזענות 
"ערביות",  כלומר  מזרחיות",  מ"תכונות  להיפטר  מבקשים  המזרחים  התלמידים 
שמכשילות אותם ואינן מאפשרות להם להצליח בלימודים ובחיים. בשנאת הערבים 

עצמית. שנאה  מעט  לא  יש  שלהם 
תלמידים מזרחים שונאים את "התכונות המזרחיות־ערביות" שלהם לא רק משום 
שהן מכשילות אותם בבית הספר ועלולות להכשיל אותם מאוחר יותר בחיים, בעיקר 
ציונית  לחברה  להתקבל  עליהם  מקשות  שהן  משום  גם  אלא  המקצועית,  בקריירה 
מנסים  שהם  בעוד  אך  מהערבים.  בחדות  הנבדלת  מדומיינת  אליטיסטית  אשכנזית 
האשכנזים  ערבים,  שנאת  של  הכרטיס  גבי  על  הציוני־אשכנזי  למועדון  להיכנס 
ה"שמאלנים" שהקימו את המועדון וילדיהם נעשו פתאום "אוהבי ערבים" ופירקו את 
המועדון. ילדי האשכנזים ה"שמאלנים" עברו למועדון אחר, גלובלי ופוסט־ציוני; הם 
הלאומי  המועדון  את  ומותירים  אוניברסליים  ערכים  באמצעות  עצמם  את  מגדירים 

ערבים".  "שונאות  חלשות,  חברתיות  לשכבות 
גם התרסה כלפי תלמידים  היא  אך כשם ש"שנאת ערבים" של תלמידים מזרחים 
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אשכנזים, ה"שמאלנים", כך "אהבת הערבים" של תלמידים אשכנזים "שמאלנים" היא 
גם התרסה כלפי המזרחים. "אהבת ערבים" — התנגדות לכיבוש ואהדה למאבקם של 
אשכנזים  תלמידים  מפי  מזרחים  בתלמידים  מוטחת   — ממנו  להשתחרר  הפלסטינים 
"שמאלנים" בלא מעט טינה; יש להם חשבון בין־דורי, חשבון המועבר אליהם מהוריהם 
והורי הוריהם, עם "האספסוף המזרחי" ש"לקח" להם את המדינה. ב"אהבת ערבים" של 

התלמידים האשכנזים ניכר מאמץ להיבדל מהתלמידים המזרחים. 
ליברלית,  "נאורה",  היא אהבה  ילדיו  ושל  "אהבת הערבים" של השמאל האשכנזי 
כלומר אהבה עקרונית ומופשטת, אהבה נטולת אהבה. "אהבת הערבים" של האשכנזים 
ה"שמאלנים" דורשת לתת לערבים שוויון זכויות מלא, אפילו ללכת לקראת "מדינת 
כל אזרחיה", אבל היא אינה מחבבת ערבים כבני אדם, כיחידים; היא בקושי מכירה 
אותם, ואינה רוצה להכיר אותם. ייתכן שזהו אחד המניעים של האשכנזים ה"שמאלנים" 
משדה  תרבותם  ואת  הערבים  את  להרחיק   — עמים"  לשני  מדינות  ב"שתי  לתמוך 
הראייה שלהם ולכונן מדינה אירופאית מתוקנת. מאפיינים של תרבות ערבית־מזרחית 

מאיימים על הזהות האשכנזית. 
מבחינת האשכנזים ה"שמאלנים", לגזענות הבוטה של המזרחים ושל מגזרים אחרים 
יש יתרון חשוב: היא פוטרת אותם מבירור הגזענות שלהם עצמם ומסייעת להם לשמור 
הימין, על הגזענות הצעקנית שלו, מצפונו של  ליד  ומתקדם.  נאור  דימוי עצמי  על 
משתבחים  הספר  בבית  שפגשנו  "שמאלנים"  אשכנזים  תלמידים  גם  שקט.  השמאל 

בנוסחים שונים במצפון נקי, ברעיונות מתקדמים וב"אהבת אדם באשר הוא אדם". 
מזרחים, גם מבוגרים וגם צעירים, לעומת זאת, מתחברים לעיתים לערבים ולהיבטים 
שונים של תרבותם על בסיס זיקה אנושית ישירה. לדמיון בין המזרחים לערבים יש 
אפוא פוטנציאל לקרב בין העמים ולנטרל עמדות גזעניות הדדיות, אבל בינתיים הוא 
פועל בצורה הפוכה: הדמיון בין היהודי המזרחי לערבי מאיים על זהותו של היהודי 

המזרחי והוא מגן על עצמו באמצעות עמדה גזענית. 
גם לגזענות היהודית כלפי היהודים האתיופים יש ממד עומק זהותי. על פני השטח 
זו תגובה טבעית של הירתעות חולפת מפני בעלי מראה שונה, אבל בעומק יש זעזוע 
כן,  יתר על  יהודי, אז גם היהדות שלי נחותה.  זהותי: אם גם האתיופי ה"נחות" הוא 
היא  שלי?  היהודית  הזהות  עם  מה  אז  יהודי,  הוא  ממני  כך  כל  השונה  האתיופי  אם 
נעשית פתאום חידתית, נזילה ומאוימת. נכסיה, כלומר זכויות היתר שהיא מעניקה, 
פרוצים לכל אחד. ועוד: כאשר חלק, אמנם קטן, של הדור השני והשלישי של היהודים 
האתיופים מתנהגים כמו ישראלים "תקניים" ומצליחים בבית הספר, בהשכלה הגבוהה, 
במקצועות נחשבים, בתקשורת ועוד, הם "מתגרים" בבני מעמדות ותיקים יותר שלא 

הצליחו לשפר את מעמדם. 
ולפני שנעבור למורים ולהוראה, חמש הערות: 

1.  הטענה שהגזענות של מזרחים היא תוצר של השלכה, כלומר הם משליכים על 
הערבי את השנאה העצמית שלהם, פשטנית למדי )אף שהיא מתבקשת מהדברים 
שהתלמידים אמרו לנו(. לגזענות של מזרחים יש סיבות נוספות, למשל העברה 
במעמד  שהיו  למרות  ערביות,  בארצות  יהודים  היסטורי:  חשבון  של  בין־דורית 
אך  בבית",  ו"הרגישו  במרחב  רבה  במידה  השתלבו  "דימי",  או  חסות"  "בני  של 
נבגדו על ידי "שכניהם" באלימות לאחר הקמת מדינת ישראל, גורשו באכזריות 
מעמדם  מבחינת  מעמדי":  "חיכוך  גם  ויש  ישראל.  במדינת   — לפליטים  והיו 
הכלכלי־חברתי, חלק מהמזרחים נמצאים מתחת לאשכנזים אך מעל לערבים, מה 
בשנה  הגזענות שפרצו  מגילויי  )כמה  ולרגשות שליליים  שגורם למתח מעמדי 
האחרונה נובעים מן העובדה שערביי ישראל דווקא משתלבים בחברה הישראלית 
ו"חודרים" למקצועות יוקרתיים. כל ביקור בבית חולים מאתגר את הגזען היהודי 

— "יותר מדי רופאים ערבים"...(. 
2.  הגזענות המזרחית אינה המנוע החזק ביותר של הגזענות היהודית כלפי הערבים. 
דתיים  גזענות של  בחסדי שמיים,  הגזענות  הוא  כיום  ביותר שלה  החזק  המנוע 
לאומיים וחרדים. לכל מגזר דתי יש גרסה גזענית טיפוסית. הגזענות של הדתיים 
ונטולת  גולמית  החרדית  הגזענות  עיניים".  ו"מגלגלת  מתוחכמת  הלאומיים 
עכבות; שנאת עמלק ישירה וגלויה. תלמידים דתיים אינם מופיעים בספר שלנו 
שכן חקרנו בית ספר חילוני, לכן איני מתייחס אליהם בהרצאה זו, אך עמדותיהם 
הגזעניות צריכות אבחון וטיפול דחופים, מאחר שהן מעצבות את החברה שלנו 

ויעצבו אותה עוד יותר בעתיד הקרוב. 
3.  גם לגזענות של ערבים אזרחי מדינת ישראל אינני מתייחס. אף שהם חיים לצד 
הישראלים  והיהודים  בכלל  היהודים  את  תפיסתם  בתוכה,  או  היהודית  החברה 
פעם  בכל  ונדהם  ערבית־אסלאמית  במכללה  מלמד  )אני  גזענות  רוויית  בפרט 
מהמושגים הסטריאוטיפיים והאנטישמיים של הסטודנטים שלי. "אם ככה העולם 
שונא את היהודים, אז כנראה שזה מגיע להם", אמרה סטודנטית אחת בשיעור 
כדין  )הערבי(  גזענות של המיעוט  דין  אין  "השואה"(. אבל  זה  מה  שבו הסברתי 

)היהודי(.  הרוב  גזענות של 
4.  מנוע אחר של הגזענות היהודית, נבזי במיוחד, הוא ההנהגה הפוליטית הימנית־

לאומנית. ראש הממשלה, שרים וחברי כנסת מעוררים רגשות גזעניים עממיים 
ו"עושים עליהם קופה" כדי להאריך את הקדנציות שלהם. בעצם הפוליטיקאים 
הלאומנים אינם המנוע של הגזענות, אלא המפתח שלו. הגזענים זקוקים לאישור 

מההנהגה כדי להתניע את הגזענות שלהם, והם מקבלים אותו.
5.  וכן, אני ער לעובדה שכיום, לאחר ארבעה עשורים של "תקינות פוליטית", כל 
הכללה על קבוצה אנושית חשודה מייד בגזענות. ההכללות שאני מסתכן בהן כאן 
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דרושות לי כדי להצביע על הדינמיקה הדיאלקטית של הגזענות וכדי להמליץ 
על פדגוגיה המסוגלת לנטרל חלקית את הנטייה לבצע הכללות גזעניות, נטייה 
שאולי אף אני חוטא בה )כפי שהעירה לי בתי לאחר ששמעה את תמצית ההרצאה. 

ייתכן שאצטרך לכתוב מאמר בשם "הגזענות כפי שהסבירה לי בתי"(. 

אסטרטגיה חינוכית מטלטלת זהות 
קולטים  אנשים  זהותית.  גזענית  עמדה  על  מעידה  גזענית  דעה  הבעת  כל  לא 
גזענית  לדעה  מֹועדים  הם  לעיתים  אותן.  וממחזרים  הרווי  מהאוויר  גזעניות  דעות 
וחוזרים בהם. במקרה כזה, של גזענות שטחית, זמנית, ללא משים, של גזענות כדעה, 
שונה,  מבט  נקודת  להציג  יכול  המורה  להצליח.  עשויה  ישירה  פדגוגית  אסטרטגיה 
על  מחדש  לחשוב  או  להשתכנע  עשויים  והתלמידים  אחר,  טיעון  חדשות,  עובדות 
כשהיא  ועיקשת,  טעונה  עמוקה,  הגזענות  כאשר  אבל  בה.  להתבייש  אפילו  דעתם, 
לא  ובזהות  זהות,  על  מדובר  כאן  עקיפה;  אחרת,  אסטרטגיה  צריך  כעמדה,  גזענות 
נוגעים במישרין. כאשר נוגעים בזהותם של תלמידים במישרין ועוד במטרה לשנותה, 
הם מגיבים בתוקפנות. כאשר תלמידים צועקים בשיעור "מוות לערבים!" לעיתים הם 
מתכוונים גם "מוות למורה!" )ה"שמאלני"( שמנסה לשנות את העמדה הזהותית שלהם. 
ביחסו  ורטה  אדם  המורה  של  האסטרטגית־פדגוגית  הטעות  הייתה  שזו  ייתכן 
לתלמידתו ספיר סבח באותה תקרית מתוקשרת בבית הספר אורט גרינברג בטבעון: 
ועובדות  שונה  מבט  נקודת  הציג  הגזענית־זהותית,  עמדתה  את  במישרין  שלל  הוא 
יום הדין" — אירוניה; כמה הערות  ואחר כך, כשזה לא עבד, השתמש ב"נשק  אחרות 
אירוניות על עמדתה של סבח )ושל הוריה ואנשים אחרים שהיא מזוהה אתם( "פוצצו" 

הּפרשה.  את  והתניעו  אותה 
גישה  בעזרת  תלמידים  של  גזעניות  עמדות  להפריך  המנסים  מורים  כן,  על  יתר 
רציונלית נתונים במלכוד: הם מתויגים באופן מיידי כמורים "שמאלנים" המבקשים 
)והוריהם(. אנשים בעלי עמדות גזעניות  להמיר את זהותם המזרחית של התלמידים 
היגיון  על  המבוססת  רציונלית,  גישה  רציונלית.  גישה  לנוכח  מאוימים  מרגישים 
ועובדות, היא אוניברסלית. גם שוודים, סינים וערבים יכולים להיות רציונלים. לכן 
בבגידה,  וחשודים  ואמיתית  עמוקה  לאומית  זהות  כחסרי  נתפסים  רציונלים  אנשים 
זהות שאינה  זהות לאומית מהותית, שורשית,  ב"אהבת ערבים". לעומתם, לגזען יש 
נימוקים  מזמינה  היא  נגדה שכן  וחותרת  אותה  מחלישה  רק  הנמקה  להנמקה;  זקוקה 
נגדיים. הגזען חי את הזהות הלאומית שלו, הוא לא צריך לנמק אותה. לכן ניסיונות 
של מורים לטפל בגזענות של תלמידים באופן רציונלי, ניסיונות המתוארים בספר של 

עידן ירון ושלי, נדחים על הסף כעוד גילוי של שמאלנות.
מה מורים יכולים לעשות )מורים לא גזענים המוכנים לעשות משהו( כדי להשפיע 

זהותית  בעמדה  בהדרגה  אותה  ולהחליף  תלמידים  של  הגזענית־זהותית  העמדה  על 
אחרת — ביקורתית, ספקנית, סובלנית ופתוחה? כמה מהלכים: 

סימפתיה, לעמדות של התלמידים;  כול לגלות אמפתיה, לא  קודם  נסו  אמפתיה. 
זקוקים  הם  המקוממת.  עמדתם  למרות  הגזענים  התלמידים  את  ולקבל  להבין  נסו 
להרבה אישור ותמיכה כדי שיהיו מוכנים לגעת בעמדה הזהותית שלהם. כאשר אתם 
הגונים  כאזרחים  בתפקידכם  מועלים  אינכם  גזענים,  לתלמידים  אמפתיה  מגלים 
ואתר, משום שבכיתה אינכם אזרחים, אלא  גזענות בכל מקום  נגד  שחובתם למחות 
מורים ומחנכים. עליכם להשפיע על עמדותיהם של תלמידים באופן מושכל, והדרך 
ולא רק כמהלך טקטי, אלא באמת.  ולקבל אותם —  זאת היא להבין  היחידה לעשות 
גזענות נובעת בדרך כלל ממצוקה וצריך להבין אותה. ומכיוון שעמדה גזענית נובעת 
מהזדהות ראשונית עם עמדה גזענית של המשפחה והקהילה, ויתור עליה הוא ויתור 
חלקי עליהן; שינוי עמדה עמוקה כרוך לעיתים בהתנכרות עצמית וברגשות אשמה, 
אלא אם כן הוא צומח באופן "אורגני" במשפחה או בקהילה )מורה חייל שלח לי מייל: 
ניסיתי  נוראיות על ערבים.  גזעניות  דעות  הביע  בה  עובד  בפנימייה שאני  "תלמיד 
רק התחזק בעמדתו.  אבל התלמיד  הנימוקים.  מיטב  וגייסתי את  לשנות את עמדתו 
איזה  יניב,  אותך  עזוב  'יאללה  לו:  ואמר  שלו,  חבר  אחר,  תלמיד  אליו  ניגש  פתאום 
שטויות אתה מדבר, כל הערבים אותו דבר... למה מה, אנחנו אותו דבר?!' החבר הלך 
והתלמיד נותר המום, אפשר היה לשמוע שהעמדה הגזענית שלו נסדקת. הטיעונים 
המתוחכמים שלי לא עבדו, אבל משפט בסיסי אחד מחבר, חבר ולא 'מחנך', עבד!"(.

למערך  מהן  לחמוק  לא  גזעניות של תלמידים,  לפחד מהתבטאויות  לא  רוח.  קור 
השיעור כי "צריך להספיק את החומר". כאשר תלמידים צועקים "מוות לערבים!" צריך 
לעמוד מולם ולהיות ִאתם. הם קוראים לכם והם רוצים שתגיבו. אז תגיבו! לא בסילוק 
מהכיתה ולא בהטפה נרגשת; דונו ִאתם בתוכנה של הצעקה הזאת )מי בדיוק יהרוג את 
הערבים? איך? האם זה כולל גם ילדים, נשים וזקנים?(, נסו לברר מה מניע אותה — 
פחד, נקמה, שנאה, אשמה, תפיסות וגם רצון לעצבן אתכם ולהכיר אתכם מעבר למסך 
של מערכי השיעור, וגם אולי בקשה ש"תורידו" אותם מהצעקה הנתעבת הזאת )שהיא 
ביסודה אמצעי מאגי להתגבר על פחד וחוסר אונים(. ואל תביאו להם שלל נימוקים 
נגד העמדות הגזעניות שלהם; תנו להם להתבטא, ואחר כך טפלו, ללא להיטות יתר — 
באדישות מושכלת — בהיגדים הגזעניים שלהם )מורה להיסטוריה סיפר לי שתלמידה 
אחת בכיתה י"א שאלה אותו לפני תחילת השיעור אם זה נכון שהוא שמאלני. "היא 
זה בלחש, כאילו שאלה אם אני הומו". המורה ביקש ממנה להציג לו את  שאלה את 
השאלה לפני כל הכיתה. אחר כך הוא שאל את התלמידים מה זה "שמאלני" ומה זה 

"ימני", סיפק להם ידע רלוונטי ושאל מה דעתם על כל השקפה ומדוע(.
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מניפולציות  באמצעות  התלמידים  של  עמדותיהם  על  להשפיע  תנסו  אל  כנות. 
חשאיות. תגידו להם שאתם מתנגדים לעמדות גזעניות בכלל ושלהם בפרט ושאתם 
יפסיקו לחשוד בכם  ידעו מהי עמדתכם הם  מקווים שגם הם יתנגדו להן. כאשר הם 
ולעמוד על המשמר. )אותו מורה להיסטוריה אמר בסוף השיעור שהוא אכן נוטה לצד 
השמאלי של המפה האידאולוגית־פוליטית, ושאל את אותה תלמידה מה דעתה על 
כך. "לאחר הדיון בכיתה השמאלנות שלי כבר לא נראתה לה כמו סטייה, אלא כעמדה 

נורמלית".(  סבירה, 

התמדה. אל תחכו ל"שעת מחנך" או ל"יום דיאלוג", ואל תסתמכו על "מיקור חוץ" 
הספר  בית  של  דרכו  )זו  למיניהן  עמותות  של  סדנאות  כגון  גזענות  נגד  חינוך  של 
לברוח מאחריות(. אתם מחנכים נגד גזענות כל הזמן, גם כאשר אתם מלמדים סיפור 
קצר או אירוע היסטורי וגם פרק בביולוגיה או בפיזיקה. ההוראה אינה העברת ידע; 
ההוראה היא חינוך באמצעות ידע. כאשר אתם מלמדים ידע כלשהו, שאלו את עצמכם 
אילו ערכים אתם רוצים לקדם, מהו היסוד החינוכי של השיעור וכיצד הוא מקדם את 

התלמידים לעמדה ביקורתית והגיונית יותר. 

גזענות  נוגדי  סרטים  יש  לדוגמה:  קולנוע  קונבנציונליים.  לא  בכלים  שימוש 
אפקטיביים מאוד — "אמריקה X", "הנחשול" )בגרסאות האמריקאית והגרמנית( ועוד; 
סרטים  מעט  לא  יש  ביוטיוב  ועוד.  פופולו"  "אוונטי  הסורגים",  "מאחורי   — ואצלנו 
קצרים )ראו למשל "זרים"( שאפשר לעורר עליהם דיון פורה בכיתה. אתם יכולים גם 
מתקדם  בשלב  בתחום.  מומחים  או  גזענות  נפגעי   — אורחים  מרצים  לכיתה  להזמין 
אתם יכולים לקחת את הכיתה לאתר רלוונטי, למשל להפגנה נגד גזענות או למסגד 
שפעילי "תג מחיר" מרחו עליו כתובות גזעניות. אפשר ורצוי להיפגש עם חברי כנסת, 
תלמידים  ועם  מורים  עם  להיפגש  ורצוי  אפשר  ערבים.  ו"טלנטים"  אמנים  סופרים, 
כראוי,  כאלה  למפגשים  נערכים  לא  אם  האלה.  המפגשים  את  היטב  )ולהכין  ערבים 
הם מבססים דעות קדומות הדדיות(. מפגש עם פורום המשפחות השכולות, פורום של 
הורים יהודים ופלסטינים, עשוי להיות אפקטיבי ביותר )דוגמה רבת השראה לשיעורי 
עניין של ערך(.  אהוד שמיר  בספרו של  למצוא  תוכלו  כאלה  נועזים  ומחנך  אזרחות 
מהלכים כאלה לא יגרמו בהכרח לתלמידים גזענים לחזור בתשובה, אבל הם עשויים 
כתב  התשוקה",  את  מרעילה  )"הרפלקסיה  שלהם  הגזענית  התשוקה  את  להרעיל 

סארטר(. 

עושים  אמיצים  ומורים  המצוי,  הספר  בבית  לעשות  ורצוי  אפשר  ועוד  זה  כל  את 
אפשר  שאי  לרמה  הגיעה  שלה  הספר  ובבתי  הישראלית  בחברה  הגזענות  אבל  זאת. 
להשאירה ליוזמתם של מורים יחידים. אם בית הספר רוצה להשפיע על עמדותיהם של 
מחברת,  ממוסד  להפוך  אידאולוגית־פדגוגית;  אוריינטציה  לשנות  עליו  התלמידים, 

למוסד  רבה(,  במידה  גזענית  )חברה  הקיימת  בחברה  לחיים  תלמידיו  את  המכשיר 
תרבות  של  ערכים  לאור  הקיימת  החברה  את  לתקן  תלמידיו  את  המחנך  מתרבת, 
היסודות שלו — תוכנית  בית ספר מתרבת מגייס את כל  ופלורליסטית.  דמוקרטית 
הלימודים, דפוס ההוראה, שיטת ההערכה, המבנה הארגוני ועוד — למטרה אחת: טיפוח 
תלמידים המסוגלים ונוטים לחשיבה ביקורתית, לחשיבה הגיונית, לחשיבה עצמאית, 
זהותית  מעמדה  הנובעות  נוספות  ונטיות  וליכולות  לסובלנות  לפתיחות,  לספקנות, 

גזענות.  גילוי של  הומניסטית הסולדת מכל 
כדאי לזכור לסיום: גזענות איננה "סטיית תקן" או פרוורסיה; גזענות היא ברירת 
המחדל האבולוציונית שלנו. היא מבוססת על אינסטינקט שבטי מושרש של נאמנות 
סטריאוטיפים  גורפות.  להכללות  שכלית  נטייה  ועל  חוץ  כלפי  ועוינות  פנים  כלפי 
גזעניים מאכלסים בשפע את ההכרה המודעת והלא מודעת שלנו. ולכך יש להוסיף את 
המקרה שלנו: "המפעל הציוני" הוקם על חורבותיו של עם אחר, גם אם "אבות הציונות" 
ובניהם לא התכוונו ולא רצו בכך. שליטה כוחנית בחייו של אותו עם אחר נמשכת עד 
היום. "החטא הקדמון" )הבלתי נמנע( ו"החטא הנמשך" )הנמנע( יוצרים רגשות אשמה 
ורגשות אשמה יוצרים תוקפנות המצדיקה את עצמה בעמדות גזעניות )"לעולם איננו 
של  חברה  אנחנו  כך  על  נוסף  אחד(.  עתיק  חכם  אמר  בהם",  שפגענו  לאלה  סולחים 
מהגרים בעלי מאפיינים "שבטיים" שונים. חברה הטרוגנית מגרה את הנטייה לגזענות 
— גזענות כלפי חוץ־פנים )שבט יהודי אחר( וכלפי חוץ־חוץ )ערבים(. צריך חינוך חכם 
מאוד כדי לנטרל גזענות, ועוד גזענות מגורה ומעּוררת כל כך; חינוך הפונה לממדים 
הזהותיים הלא רציונליים של הגזענים הצעירים באמצעים לא רציונליים, לא ישירים 

ומנומקים, כדי לפתח אישיות רציונלית. 
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