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"ילדי המזרח התיכון" :תמורות בהוראת
הערבית בישראל משנות השמונים ואילך
דנה אלעזר-הלוי
מבוא
מדיניוּתן הלשונית של מדינות – בייחוד כאלה שבהן נוהגות שתי לשונות או
יותר ,דוגמת קנדה ושווייץ ,או מדינות שבהן אוכלוסיות גדולות של מהגרים –
היא אבן בוחן ממדרגה ראשונה לבחינת אידאולוגיות לאומיות ועמדות בנוגע
לקונפליקטים בין-תרבותיים ובין-לשוניים .מדיניות לשונית מתבטאת במישורים
רבים במרחב הציבורי המופשט והקונקרטי ,מסוגיות של חקיקה ועד לפרקטיקות
של שילוט דרכים ,אך דומה שאחד מביטוייה המובהקים הוא האופן שבו נלמדת
השפה ה"בעייתית" – שפת המיעוט ,או השפה שמעוררת שאלות בקרב קובעי
המדיניות הלשונית ונמעניה – במערכת החינוך.
בישראל ,שפת המיעוט ,זו שמציפה אל פני השטח שאלות לאומיות הן במערכת
החינוך הן מחוצה לה ,היא ערבית .שפה זו ,שמעמדה המורכב ידוע – מצד אחד
שפה רשמית בישראל ושפתם של כ 20%-מתושביה (הראל-שלוAmara, ;2005 ,
 ,)2001ומן הצד האחר שפתן של מדינות המזרח התיכון ,שעם רובן נמצאת ישראל
במצב של סכסוך – נלמדה בבתי הספר העבריים בארץ כבר מראשיתה של מערכת
החינוך ביישוב היהודי ,עוד לפני קום המדינה.
ההתייחסות הדואלית אל הערבית כאל "שפת השכן" ו"שפת האויב" נתנה
את אותותיה באופן הוראת השפה במערכת החינוך .במחקר שנערך לאחרונה
(אלעזר-הלוי ,תשס"ט) נבדקה מידת הלאומיות והמיליטריזם שאפיינה את
הוראת הערבית מראשית מערכת החינוך ואילך .לשם כך נבחנו שני סוגים
עיקריים של מקורות :האחד ,דיונים שהתקיימו בוועדות החינוך בנושא ,אמירות
שונות של אנשי חינוך מהתחום ותכניות הלימודים; האחר ,ספרי הלימוד
שפורסמו במרוצת השנים ,בניסיון לאתר בהם עמדה שמעידה על קיומם של
ערכים לאומיים ומיליטריסטיים.
ממצאי המחקר הראו ,כי הוראת הערבית נחלקת לשלוש תקופות :בתקופה
הראשונה ,מימי ראשית מערכת החינוך ועד לימי קום המדינה ,התמקדו מטרות
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הוראות הערבית בצרכים תרבותיים ובצרכים מעשיים ,ולא הייתה כל התייחסות
לצורך ביטחוני בלימוד השפה .בתקופה השנייה ,מימי קום המדינה ועד לימים
שאחרי מלחמת לבנון הראשונה ,הוצג לראשונה הצורך הביטחוני בלימוד
ערבית ,וספרי הלימוד שיקפו ואף הטמיעו תודעה הרואה בערבים אויב .בתקופה
השלישית הלכה ונעלמה ההטיה הלאומית והצבאית שבספרי הלימוד בערבית.
במאמר זה אתמקד בשינוי שהתחולל בתפיסת הערבית במערכת החינוך
בתקופה השלישית ,החל משנות השמונים של המאה ה – 20-לאחר מלחמת
לבנון הראשונה – וביתר שאת במהלך שנות התשעים והאלפיים .אך כדי להבין
את מלוא עומקו של השינוי הזה עלינו לחזור אחורנית בזמן לשנת .1913
"כאשר הננו באים בנגיעה עם השפה הערבית ,אחות שפתנו ,אנו משתדלים
לדעת על ידה אופן ההתפתחות של שפתנו [ ]...בקיצור ,הננו משתמשים
בהערבית [כך במקור] בתור אמצעי לתחיית שפתנו" (ספיר ,תרע"ג ,עמ'  .)95כך
כתב ב 1913-אליהו ספיר ,מורה לעברית ולערבית תושב פתח תקוה ,בעיצומו
של פולמוס "מלחמת השפות" על מקומה של העברית במערכת החינוך היהודי
בארץ ישראל .הוראת ערבית היתה בעיני ספיר אמצעי לשוני לעידוד ולהעמקה
של ידיעת הלשון העברית בקרב היהודים תושבי ארץ ישראל.
בכך ביטא ספיר את התפיסה שרווחה פחות או יותר עד לקום המדינה ,והיא
שיש להורות את השפה הערבית מפני שהיא נכס תרבותי ראשון במעלה .ערבית
נתפסה לא רק כאמצעי לחיזוק הוראת הלשון העברית – בשל הקשר הלשוני
ההדוק בין שתי השפות – אלא כשפה המייצגת תרבות עשירה כשלעצמה,
תרבות שאת שפתה צריך כל תלמיד עברי משכיל להכיר .ידיעת ערבית נחשבה
השמי ,שבעיני מורים ומזרחנים רבים עמדה
לחלק הכרחי מההתערות במרחב ֵ
בלב ההגשמה הציונית .נציג מובהק של תפיסה זו היה המזרחן הנודע שלמה
דב גויטיין ,שטען עוד ב 1946-כי "לימוד הערבית הוא חלק מן הציונות ,חלק
מן השיבה אל השפה הערבית ואל המזרח השמי ,שהוא כיום כולו דובר ערבית"
(לנדאו ,1961 ,עמ' .)13
מלבד הערך התרבותי שבידיעת ערבית ,הצורך בלימוד השפה נתפס כצורך
מעשי .אבינעם ילין ,מחנך ומזרחן ששימש מפקח מטעם מחלקת החינוך של
ממשלת המנדט על בתי הספר היהודיים ,כתב ב 1934-כי יש להורות את השפה
הערבית לצורך ניהול חיי פקידות ומסחר ולשם טיפוח יחסים חברתיים עם ערביי
הארץ והארצות השכנות (יונאי .)1992 ,עם קום המדינה ב ,1948-במאמר על
"הוראת הערבית בבית הספר התיכון" ניסח משה גוטשטיין בפשטות ובקצרה
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את השילוב בין שני הטעמים – התרבותי והמעשי – לידיעת ערבית" .בוגר
הגימנסיה" ,הוא כתב" ,יצטרך לדעת את לשון שכנינו אם ילמד עברית או מקרא
באוניברסיטה או יצטרף לקיבוץ ,אם יהיה נהג באוטובוס או פקיד ממשלתי"
(מצוטט שם ,עמ' .)46
מנקודת מבט של ימינו ,ימים שבהם דומה כי המוסכמה הרווחת בציבור היא
כי נחוץ ללמוד ערבית מסיבות ביטחוניות (ויעידו על כך ידיעות המתפרסמות
תדיר בעיתונות הישראלית בדבר הצורך של חיל המודיעין בתלמידים שלמדו
ערבית ,דוגמת ידיעה שבה נאמר כי "המחסור בצעירים דוברי ערבית בישראל
מטריד מאוד את אנשי אגף המודיעין של צה"ל" ,פריש ,)2006 ,מפתיע מאוד
להיווכח ,שעד לקום המדינה איש לא דיבר על הצורך הביטחוני בידיעת ערבית.
לא במאורעות תרפ"א ,לא במאורעות תרפ"ט ,לא במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט,
הלוא הם ימי המרד הערבי הגדול – אין שום תיעוד לכך שמי מהעושים במלאכה
חשב שיש להורות את התלמידים ערבית כדי שיוכלו להשתמש בה לצרכים
ביטחוניים.
ספרי הלימוד שהתפרסמו עד לקום המדינה היו אף הם חפים מכל התייחסות
אל הערבית כאל "שפת אויב" .יוסף יואל ריבלין ,מתרגם הקוראן ו"סיפורי אלף
לילה ולילה" ומחברם של ספרי לימוד רבים ,שילב בספריו פסוקים מהתנ"ך
ומהקוראן וכן משפטים מחיי היום-יום דוגמת "אכלתי לחם ושתיתי חלב" (ריבלין,
תרצ"ג) .ריבלין הקפיד לשלב בספריו קטעי עיתונות אקטואליים ,אך גם בהם לא
היתה כל נימה ביטחונית ולא ניכרה כל ראייה של הערבים כאויב (משפט אופייני:
"נגנב ארון הברזל המצוי בבית התפילה הדרוזי שבעוספיה" ,ריבלין ,תרצ"ז).
מגמה זו ניכרת גם בספרי לימוד אחרים מאותם ימים .גם כאשר הובאו ידיעות
אקטואליות מהעיתונות שנסבו סביב נושאים צבאיים ,הרי אלה עסקו בהקשר
של העולם הערבי הרחב – מהומות באלג'יר ,הצטרפותה של סוריה אל הברית
הערבית (קפליבצקי ,תרצ"ח) – ולא של הסכסוך היהודי-ערבי .ברוב המקרים,
"האם מכינה
כאמור ,הופיעו בספרי הלימוד משפטים מחיי היום-יום ,דוגמת ֵ
למשפחה בכל יום את ארוחת הבוקר" (חבובא ,תש"ז).
בשנת  ,1951זמן קצר לאחר קום המדינה ,הוזכר לראשונה הצורך בלימוד
ערבית מסיבות ביטחוניות" .לנו יש צורך במאות יודעי ערבית בשביל צרכינו
במשרדי הממשלה השונים ,לפעולת הצבא בישראל ,למגע ישיר עם הערבים,
שמספרם איננו קטן כפי שמדמים לעצמם רבים" – כך כתב ,בדוח רשמי ,ד"ר
ישראל בן-זאב ,המפקח באותם ימים על הוראת הערבית .הנה ,לראשונה ,מופיע
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צבא ישראל כגורם שזקוק לידיעת הערבית (יש לזכור שהצבא עצמו התגבש
ככזה רק עם קום המדינה ,אך קדמו לו גופים צבאיים שיכלו ,עקרונית ,להשמיע
אף הם דרישה להגברת לימודי הערבית) .ולא רק זאת ,אלא שבנימת הדברים
עצמה יש כדי להעיד ,אולי ,על גישה ביטחונית הרואה בערבים אויב ,שכן דומה
שהמילים "שמספרם איננו קטן כפי שמדמים לעצמם רבים" מהדהדות את תפיסת
ה"מדינה קטנה מוקפת אויבים" שליוותה את הראייה הלאומית היהודית משלבים
מוקדמים .עם זאת ,באותו דוח עצמו הזכיר בן-זאב גם את הצורך ב"החדרת
האחווה והשלום בין שני העמים :העם היהודי והמיעוט הערבי בישראל" .ייתכן
שבן-זאב הבדיל – במודע או שלא-במודע – בין הערבים שמחוץ לישראל ,אלה
שלשמם צריך הצבא בישראל לשלוט בערבית ,לבין הערבים שבתוכה ,שעמם יש
לבסס יחסי אחווה ושלום – אך כך או כך ,דומה שאי-אפשר להתעלם מן הסתירה
המוּבנית שבהתייחסות אל הערבית מצד אחד כאל שפת אויב ,ומצד אחר כאל
שפה שאנו רגילים לכנות "גשר לשלום".
ההתייחסות הדואלית הזאת אל השפה הערבית ,ובמשתמע מכך גם אל
דובריה ,היא מובנת :ישראל אכן נמצאת במצב של סכסוך עם מדינות דוברות
ערבית ,ומנגד ,התקיימה בקרבה כל השנים – הן בקרב ההנהגה הן בקרב הציבור,
ברמות משתנות של אמונה והתכוונות – כמיהה לשלום .לכאורה ,אם כן ,הסתירה
בין ראיית הערבית כ"שפת שלום" לבין ראייתה כ"שפת מלחמה" היא חלק בלתי-
נפרד ממציאות נתונה מורכבת .אלא שבכל הנוגע להוראת הערבית במערכת
החינוך ,סתירה זו מזמינה הכרעה לצד זה או אחר ,שכן כל אחת מהתפיסות
אמורה ,לפחות להלכה ,להכתיב תכנים אחרים של ספרי הלימוד :אם מעוניינים
ללמד את הערבית כשפת שלום ,הרי אין בספרי הלימוד מקום להכללת ביטויים
צבאיים ולהצגת הערבים כאויבי ישראל.
אך לא בן-זאב ולא הבאים אחריו לא נתנו את דעתם לסתירה זו (או שלפחות
אין עדויות לכך) .בשנות השישים והשבעים הלכה והתבססה העמדה הביטחונית
בקרב אנשי החינוך שעסקו בערבית ,ומשנת  1964ואילך צורפו לוועדות החינוך
במקצוע הערבית אנשי צבא .הקישור המיידי – המעשי והאסוציאטיבי – בין
לימוד ערבית בבית הספר לבין שירות עתידי בחיל המודיעין הלך והתבסס.
מלחמות  1967ו 1973-העלו את הנושא על סדר היום הציבורי ,ובכנסת נשמעו
קריאות להנהגת הערבית כמקצוע חובה לאור חיוניותה לצורכי ביטחון (יונאי,
 .)1992מקצוע הערבית היה לדוגמה אחת מני רבות לתחום שבו התחולל
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טשטוש גבולות בין התחום ה"אזרחי" לתחום ה"צבאי" ,טשטוש שהצביעו עליו
סוציולוגים שעסקו במיליטריזם בחברה הישראלית ,דוגמת אורי בן-אליעזר
וברוך קימרלינג (בן-אליעזר ;1994 ,קימרלינג .)1993 ,התלמיד נתפס כחייל
לעתיד ,והתלמיד הלומד ערבית – כחייל לעתיד בחיל המודיעין.
ספרי הלימוד ,ובייחוד אלה שנכתבו לאחר מלחמת  ,1967שיקפו היטב מגמה
זו" .צבא ישראל חזק"" ,מחבל מצרי עשה את המעשה המיוחד הזה" ו"לצבא
ההגנה לישראל תחנת שידור מיוחדת" (רג'ואן ;1968 ,אבני ולנדמן ,תשל"א; דנה,
תשל"ג) הם רק שלוש מבין דוגמאות רבות המתארות כיצד אוצר המילים בספרי
הלימוד בערבית נשא בשנים אלה אופי מיליטריסטי וכזה המטמיע בתלמידים
את התודעה של הערבית כשפת אויב (אלעזר-הלוי.)2009 ,
מגמה זו נמשכה כאמור עד שנות השמונים .בספר לימוד שיצא במהדורה
מחודשת באמצע העשור ההוא ,ושמהדורתו הראשונה התפרסמה בתשל"ג –
ספר לימוד שהפגיש לראשונה את התלמידים עם השפה הערבית הספרותית –
אפשר למצוא משפטים לתרגום כמו "הצבא חידש אתמול את התמרונים באזור
אילת" ו"פצצה התפוצצה במרכז שכם" (דהאן ואלון ,תשל"ו).

שפת שלום ,שפת מלחמה :דיוני מערכת החינוך
וכעת אנו מגיעים אל מלחמת לבנון הראשונה .מלחמה זו הביאה לשינוי חד בהלך
הרוח הציבורי בישראל ,שנתן את אותותיו גם במערכת החינוך .על רוב חוקרי
החינוך מוסכם ,כי הקיטוב שחל בחברה הישראלית בעקבות המלחמה הביא
לשאיפה להטמיע בתלמידים את החינוך לדמוקרטיה ואת הסובלנות כלפי האחר
(יוגב ;2005 ,מטיאש ;2003 ,פודה ;2002 ,פירר ;1985 ,רז-קרקוצקין.)2002 ,
בתקופה זו הלכה והשתרשה גישה אקדמית-ביקורתית ,והחלו להיכתב ולהילמד
ספרי לימוד ,בייחוד במקצועות ההיסטוריה והאזרחות ,ששאפו במוצהר להצגה
אובייקטיבית של "הסכסוך" ,ושכללו גם נרטיבים אחרים ושונים מהנרטיב הציוני
הממסדי .עם זאת ,הגישה הלאומית-ממסדית לא נעלמה כליל ,וספרי הלימוד
הוסיפו להטמיע גם את החינוך לפטריוטיות.
בתחום הוראת הערבית חלה התפתחות דומה ,אך נמשך טשטוש המטרות
שאפיין את התקופה הקודמת – בין הוראת הערבית כ"שפת שלום" להוראתה
כ"שפת מלחמה" .שר החינוך דאז ,יצחק נבון ,שהיה תומך נלהב בלימודי הערבית
ובימיו חלה תנופה בהוראתה (ספולסקי ,שוהמי ודוניצה-שמידט ,)1997 ,אמר:
"כולנו מצפים ליום בו ישרור השלום בינינו ,ולימוד הדדי של תרבויותינו ייעשה
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מתוך חדווה ורצון" (יונאי .)1992 ,אולם ,שנה אחר כך ,ב ,1986-הטיל נבון על
אלוף משנה נסים עצמון מצה"ל לבדוק את מצב הוראת הערבית ולהגיש לו
הצעה למדיניות חדשה .עצמון אף הועמד בראש יחידת שיפע"ת ,יחידה ייעודית
במזכירות הפדגוגית לקידום הוראת השפה הערבית ותרבותה ,בשיתוף עם חיל
המודיעין ויחידת המורות-חיילות של צה"ל.
יודגש כאן כי ההצבעה על שיתופם של אנשי צה"ל בהוראת הערבית במערכת
החינוך – הן בדיונים הכלליים הן בכתיבת תכניות לימוד ובהוראה בפועל – אין
בה בהכרח כדי לקבוע כי אנשי צה"ל לקחו חלק פעיל בהוראת הערבית במטרה
מוצהרת ללמדה כשפת אויב ולהטמיע את ראייתה ככזאת .אדרבה ,לא אחת
הביעו אנשי צה"ל את דעתם בדבר הצורך בלימוד ערבית למטרות חיוביות .כך
למשל ,במכתב שכתב הרמטכ"ל רב אלוף משה לוי ליו"ר ועדת החינוך והתרבות
ב ,1986-הוא אמנם ציין כי "קשה להפריז במשקל שיש לשפה הערבית בשורות
חיל המודיעין" ,אך ביקש גם "לומר את דעתי שיש לראות את ידיעת הערבית
לא רק כצורך של דע את האויב אלא בהחלט בתוך ראייה של חיים יחד וליד
עמים ואוכלוסיות שזו שפתם ועלינו לדעתה על מנת להכירם :את אורח חייהם,
תרבותם ,מסורותיהם ודתם" (ארכיון א'.)22.1.1986 ,
לא רק משה לוי חש במתח שבין שתי מטרותיה של הוראת הערבית – לשלום
ולמלחמה; במכתב שכתבה מורה מבני ברק ושמה שרה בר-אל לאל"מ נסים
עצמון ,היא מדברת במפורש על "העדר או ערפול המטרה" ,ושואלת "האם
המטרה להכשיר את הקרקע לשכנות טובה מבחינת דע את שכנך ,או בעיקר
להכשיר חיילים לחיל המודיעין מבחינת דע את אויבך? מיותר לציין שכל הדגש
שונה וכל מטרה יושגו באמצעים ,בספרי לימוד ,בעזרי לימוד ובגישה שונה"
(ארכיון א' .)22.7.1985 ,מתברר שלא היה זה "מיותר לציין" ,כדבריה של בר-אל,
שכן מערכת החינוך עצמה לא נתנה את דעתה להבחנה זו שבין המטרות של
הוראת הערבית.
התבטאויותיו של אל"מ עצמון לא עזרו להפיג את מבוכתה של המורה מבני
ברק .בהצעת תכנית שהגיש לקראת סוף  1985הוא אמנם מדבר בבירור על
הצורך "לשנות עמדות בקרב הציבור היהודי כלפי השפה הערבית" ,ומאבחן
את בעיית ספרי הלימוד ה"חסרים נושאים תרבותיים" ,אך בסיכום המלצותיו
מצוינים בד בבד ,כפי שצוינו בעבר ,שני הטעמים ללימוד ערבית ,בלי כל הבחנה
ביניהם" :א .הטעם הערכי והקיומי – לא ייתכן חינוך לדו-קיום ללא לימוד הלשון
הערבית והתרבות .ב .הטעם האחר צורכי הביטחון של המדינה – לא ייתכן
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שיגדל דור שלא ידע לקרוא ולשוחח עם שכניו ולדובבם ולהבינם" (ארכיון א',
.)11.11.1985
העובדה כי שתי הגישות – מצד אחד "חינוך לדו-קיום" ,מצד אחר צורך
"לדובב" את הערבים ,מונח ששאוב ישירות מהעולם הביטחוני – יש בהן כדי
להביא למגמות שונות לחלוטין בהוראת הערבית בפועל ,כפי שציינה המורה ,לא
זכתה במסמכיו אלה של עצמון להתייחסות.
איש צבא אחר שהתעלם מהשלכותיה של הסתירה בין לימוד ערבית כשפת
אויב ללימודה כשפת שלום הוא תת-אלוף אפרים לפיד ,שהיה מאמצע שנות
השמונים דובר צה"ל וקודם לכן איש מודיעין .בישיבת ועדת החינוך והתרבות
ב( 1986-ארכיון א' ,)22.1.1986 ,שבה לא היה לפיד נציג צה"ל היחיד – בדיונים
השתתפו גם אל"מ נ' שפירא וסגן אלוף ש' קטן מאגף המודיעין בצה"ל – אמר
לפיד" :המטרה שעומדת לנגד עינינו היא לדעתי הבנה טובה עם הסביבה שבה
אנו חיים .איננו נותנים פקודות לאהוב או לשנוא ,אבל לא מתקבל על הדעת
שאנחנו חיים בסביבה שאיננו מבינים אותה" .דומה שבמילים "איננו נותנים
פקודות לאהוב או לשנוא" יש מעין התגוננות סמויה ,לא בהכרח מודעת ,מפני
טענה שאולי אינה נאמרת אך שלפיד כנראה חש בה ,הן מצד חבריו לדיון ,הן
(אולי) מצדו שלו ,והיא שכנציג צה"ל הוא רואה חשיבות בהוראת הערבית
רק מפני שהיא שפת אויב .לפיד מכחיש טענה-לא-נאמרת זו ,אך ככל שותפיו
לדיונים ,מתעלם מהעובדה שכאשר המטרה המודגשת בהוראת הערבית היא
מטרה ביטחונית – הן בהצהרות הגלויות הן מבחינת המניעים הפנימיים ,שהם
נסתרים לעתים אפילו מכותבי ספרי הלימוד עצמם – הדבר משתקף בספרי
הלימוד ,שמתמלאים מונחים צבאיים ומשרים אווירה של "דע את אויבך".
אם כן ,בדומה לדיונים שהתרחשו בעבר ,גם הדיונים שהתנהלו במערכת
החינוך מאמצע שנות השמונים ועד סופן לא הבחינו בין הצרכים השונים בידיעת
הערבית ולא שעו להשלכותיה של הבחנה זו על אופי הלימודים בפועל .על כולם
היה מוסכם כי יש לפעול לקידום הוראת השפה ,ואין זה משנה אילו אמצעים
יינקטו לשם כך .חזי ברוש ,שהיה באותם ימים מורה לערבית במכללת לוינסקי
וראש מסלול ערבית בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,שיתף את אנשי
משרד החינוך בדיון שהתקיים בלשכתו של יצחק נבון (ארכיון א')28.1.1986 ,
בתוצאות מחקרו שהתפרסם כעבודת דוקטור ב ,1988-בדבר המוטיבציה
הירודה של התלמידים בכל הנוגע ללימודי ערבית (ברוש .)1988 ,ברוש הציג
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במחקרו את הטענה ,כי לימוד ערבית מדוברת ,ולא ספרותית ,יהיה בו כדי
להגביר את המוטיבציה של התלמידים למקצוע" .הערבית מייצגת את השפה
של האויב בעיני התלמיד" ,ציין ברוש בדיון בלשכת שר החינוך ,והוסיף ואמר,
כי ספרי הלימוד אינם טובים מפני שהם ערוכים לפי הדקדוק ולא לפי הנושאים
הקומוניקטיביים.
ברוש היה אם כן ער לבעיה של תפיסת הערבים כאויב ,שמחלחלת כמובן גם
אל תוך חדרי הלימוד בבתי הספר ,אלא שלא נתן את דעתו לכך שהבעיה בספרי
הלימוד אינה רק בהתמקדותם בנושאים דקדוקיים ,אלא גם באוצר המילים
הנלמד בהם ,שמעצים את תפיסתם של הערבים כאויב ולפיכך ,לשיטתו ,מעצים
ישירות את סלידתם של התלמידים מן המקצוע.
שנות התשעים הסוערות – שתחילתן באווירה של סיכוי ממשי לשלום עם
חתימת הסכמי אוסלו וזכייתם של יצחק רבין ,שמעון פרס ויאסר ערפאת בפרס
נובל לשלום ,והמשכן במחאות עזות מצד מתנגדי השלום ,ברצח יצחק רבין ובגל
הפיגועים הגדול ששטף את ישראל – לא הביאו לשינוי משמעותי למעט העובדה,
המשמעותית כשלעצמה ,שב 1995-נקבעה חובת לימוד ערבית כשפה זרה
שנייה בכיתות ז'-י' (חוזר מנכ"ל מיוחד .)1996 ,מכתב מ 1992-מאת שלמה גזית,
מהמרכז למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב (שהיה בשנות השבעים
ראש אמ"ן) ,אל שולמית אלוני ,אז שרת החינוך (ארכיון ב' ,)19.8.1992 ,מוסיף
לדבר על הצורך בידיעת הערבית ראשית מפני ש" 18%מאוכלוסייתה של ישראל
(ואם מוסיפים את ערביי השטחים אנו מגיעים לכ )42%-הם ערבים"; שנית מפני
ש"לא יעלה על הדעת שנוותר על שליטה בלשון הערבית כמנוף שיסייע בידינו
לטיפוח יחסינו עם עמי האזור" .ולבסוף" ,במישור הפרגמטי-הביטחוני .מערכת
הביטחון הישראלית תמשיך לתבוע מדי שנה אלפים רבים של צעירים וצעירות
אשר למדו ערבית והם מתחילים את שירותם הביטחוני ברמת שליטה סבירה
בשפה" .כפי שראינו בכל הדיונים עד כה ,גזית אינו שם לב להבדלים שעלולים
להיווצר בפרקטיקה של לימוד השפה על פי כל אחד מן הגורמים שהוא מונה.
אפשר לטעון ובצדק שאין זה תפקידו של גזית ,כאיש שהוא מחוץ למערכת
החינוך ,לשים לב להשלכות האלה .אך גם בדיונים בתוך מערכת החינוך שהתקיימו
בשנות התשעים ,דוגמת דיון שהתקיים בלשכת המנהל הכללי של המשרד
ב( 1993-ארכיון ב' ,)7.7.1993 ,שהשתתפו בו כרגיל גם נציגים מצה"ל – במקרה
זה תא"ל דורון טמיר (קצין מודיעין ראשי – קמנ"ר) וסא"ל יעקב טל (ראש ענף
איתור) – הוסיפו להיאמר אותם דברים שהורגלנו בהם בדיונים קודמים" :קמנ"ר
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הציג את תמונת המצב ואת הצרכים של המערכת הצבאית ...המנהל הכללי
ציין שלימוד השפה הערבית ותרבותה הוא אינטרס לאומי ובעל חשיבות בשני
מישורים :א .תשובה לצרכים ביטחוניים .ב .להכנת אזרחי המחר לקראת השלום
וההידברות עם השכנים" .חוזר מיוחד מ 15.4.1996-בנוגע למדיניות החינוך
הלשוני בישראל (ארכיון ג') הדגיש דווקא יותר את "פן השלום" ואת העלייה
הגדולה מברית המועצות לשעבר כגורמים האמורים לחזק את ההכרח ללמד
את התלמידים שפות רבות ככל האפשר ,אך לא נמצאה לא בו ולא בשום מסמך
אחר כל הכרה בצורך לשנות מהיסוד את ספרי הלימוד ואת אופיים כדי להעמיק
את ההתייחסות החיובית אל הערבית ואל דובריה ולאשש אותה בספרי הלימוד.
ב 1994-התפרסמה תכנית לימודים מלאה להוראת הערבית בחטיבות
הביניים ובבתי הספר התיכוניים ,שסיכמה טיוטות שהגישו ועדות שונות משנת
 1979ועד אז (אברהמוב ,תשנ"ד) .בתכנית זו פורטו מטרות הוראת הערבית ,אך
מטרות אלה היו קונקרטיות-פדגוגיות יותר מאשר כלליות ואידאולוגיות (למשל,
"להקנות לתלמידים יכולת קריאה בטקסט ערבי מודרני בתחומי העיתונות,
הספרות וההגות"; "להקנות לתלמידים ידיעות על תולדות הערבים ותרבותם
ועל דת האסלאם") .קשה לחלץ מן התכנית עמדה בשאלה הנדונה כאן – כלומר,
הכרה בבעיית ראיית הערבים כאויב ,והצעות לטיפול בבעיה זו – מה שמוסיף
ומאשש את הקביעה שמשרד החינוך ואנשיו לא הקדישו מחשבה לשאלות אלה.

תחילתה של מהפכה :ספרי הלימוד
דיוני מערכת החינוך משנות השמונים ואילך אולי הדגישו מעט יותר מאשר
בתקופות הקודמות את הצורך ה"חיובי" בלימודי הערבית" ,לקראת השלום
וההידברות עם השכנים" ,אך בד בבד גילו דבקות במגמה האחרת ,הרואה בלימוד
הערבית צורך ביטחוני ועניין שיש לשתף בו את צה"ל ואת חיל המודיעין .לא זו
בלבד שלא היה בכך שום שינוי מהמגמות שאפיינו את הדיונים מאז ראשית שנות
החמישים ,אלא שבשום מקום לא הוזכרה ההכרה ,כי אם פני מערכת החינוך
לשלום ,הרי יש לשנות מן היסוד את ספרי הלימוד המציגים את הערבים כאויב.
עם זאת ,בספרי הלימוד שראו אור בתקופה זו התחולל דווקא שינוי משמעותי,
שאפשר בהחלט לכנותו מהפכה .בשנות השמונים אמנם הוסיפו להילמד ספרים
משנות השבעים ,וראיה לכך אפשר למצוא בשאלוני הבגרות מאותן שנים,
הכוללים מילים ומשפטים השאובים מהעולם הצבאי ומנקודת מבט המדגישה
את הסכסוך בין ישראל לבין המדינות שסביבה .בקובץ המאגד שאלוני בגרות
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במקצוע הערבית עד לשנת תשמ"ז (צמח ,תשמ"ט) ,אפשר למצוא בשאלוני
בגרות מ 1985-משפטים לתרגום דוגמת "מדינת ישראל היא המדינה המפותחת
ביותר מבין המדינות באזור" (עמ'  )19ו"החיילים האלה מתאמנים יומם ולילה
מתוך תקווה שיצליחו בקורס הקצינים" (עמ'  ;)40בשאלונים מ 1986-משפטים
כמו "מלחמת ששת הימים פרצה בשנת ( "1967עמ'  )21ו"מלחמת לבנון פרצה
בשנת ( "1982עמ'  ;)41ובשאלוני  1987משפטים כמו "שמענו שהשיחות
הצבאיות היו מועילות" (עמ' .)22
אולם ,בצד ספרים אלה התחילו להיכתב ולראות אור ספרים שאווירתם הייתה
שונה לגמרי .ב 1985-יצא חלקו הראשון של ספר הלימוד בערבית נתיבות ,מאת
אליהו אליאס ( .)1985ספר זה לא זו בלבד שאינו מכיל ולו מונח ביטחוני אחד,
אלא שהמציאות שהוא מתאר היא מציאות א-פוליטית ,שחיים בה בנחת ערבים
הן בישראל ,במשפטים כמו "זאת רימה ,והיא פקידה דרוזית מירכּ א" (עמ'  )45או
"ראמה הוא כפר יפה ויש בו בית ספר גדול" (עמ'  ,)93הן מחוצה לה ,בצירופים
כמו "שר לבנוני" (עמ'  )76ו"מצרים גדולה" (עמ'  – )89וזאת מבלי שיוצגו ולו פעם
אחת כאויבים .בספר ההמשך של נתיבות ,שראה אור ב ,1986-נמשכת מגמה זו,
ואפשר למצוא בו קטעי קריאה דוגמת "זהו פריד ,פריד מוסלמי וביתו ביפו ...בתו
הגדולה סמירה היא פקידה בדואר חיפה" (עמ'  .)17עם זאת ,בספר זה ,שמיועד
לתלמידים מתקדמים יותר ולפיכך מכיל קטעי עיתונות ,אפשר למצוא גם מילים
השאובות מאוצר מילים ישראלי צבאי-פוליטי ("השירות הצבאי בישראל" ,עמ'
" ;40טייס לבנוני" ,עמ' " ,49ישיבת הממשלה בלבנון" ,עמ'  .)54יצוין כי אזכורים
שכאלה אינם רבים בספר ,וברור שהם מיטשטשים על רקע קטעי קריאה רבים
המדגישים את ההווי המשותף של הערבים והיהודים בישראל ,למשל בקטע
ושמו "נוריה ונורית" המספר על שתי תלמידות הלומדות יחדיו בעכו ,מוסלמית
ויהודייה (עמ' .)95
ספריו של אליאס ,שזכו לאישור משרד החינוך ,לא היו היחידים בימים אלה
שזנחו את הדגש על אוצר המילים הצבאי ועל ראייתם של הערבים כאויב .גם
סדרת ספרי אלערביה (הערבית) ,שראתה אור בשנות השמונים ולאחר מכן בשנות
התשעים ,נמנעה מתיאור הערבים כאויביה של מדינת ישראל (סדרת ספרים
זו ,כמו רוב הספרים שיוזכרו להלן ,נכללה ברשימת ספרי הלימוד המאושרים
שפורסמה ב 2006-בחוזר מנכ"ל ,תשס"ו) .כך ,למשל ,בקטע קריאה ושמו "מדינת
ישראל" (ינון ,אבני וישראלי ,תשמ"ה) ,צוין כי גובלות בה סוריה בצפון" ,ובירתה
דמשק הידועה בשווקיה היפים ,ולבנון ...שבירתה ביירות ולה נמל גדול ,ירדן היא
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ממלכה ערבית ובראשה עומד מלך ממשפחת ההאשמים ...מצרים שוכנת מדרום
לישראל ובירתה קהיר ,והיא מפורסמת בפירמידות העתיקות שבה ובנהר הנילוס
ובאוניברסיטאות ובמוזיאונים ובמסגדים ,ובראש כל אלה אוניברסיטת אל-אזהר
המפורסמת" (עמ' .)175-174
הנרטיב המוצע בספר הוא אולי "ציוני" במובהק – לצד אזכורה של ירושלים
מצוין לעתים קרובות כי היא "בירת ישראל" (עמ'  ,174עמ'  ,)250על יום העצמאות
נאמר ש"האזרחים חוגגים" אותו ללא כל אזכור אזרחי ישראל הערבים ,שמן
הסתם אינם שותפים לחגיגה ,ומדובר בספר לא אחת בנימה חיובית על העלייה
היהודית לישראל (עמ'  – )235אך עצם ההימנעות מהצגה מפורשת של הערבים
כאויב ומאזכור מונחים צבאיים בשפה הערבית היא שינוי משמעותי בהשוואה
לספרי הלימוד שאפיינו את שנות השבעים.
בסוף שנות השמונים יצא הספר מפגש של לשונות (עברית-ערבית :מפגש של
לשונות ,תשמ"ט) ,שכל כולו הדגמת הקשר והדמיון הלשוני שבין השפה הערבית
לשפה העברית .בערך באותו הזמן הופיע ספר לימוד לתלמידים המתחילים
ללמוד את השפה הערבית (גנור ,)1989 ,המתאר את הוויית הערבים החיים בארץ
("זהו אחמד ...זהו אחיו סמיר וזאת אחותו ִהנד ...בית אחמד נמצא ביפו" ,עמ'
 .)90ב 1990-הוציא חזי ברוש ,שעבודת הדוקטור שלו בדבר המוטיבציה הירודה
של התלמידים ללימוד השפה הערבית הוזכרה לעיל ,ספר לימוד ושמו הרפתקה
בקהיר בעקבות האותיות ,המתאר את קורותיהם של שלושה ילדים מישראל –
רותי ורמי היהודים ונביל הערבי מיפו – הנלכדים בתוך פירמידה בקהיר ולומדים
בתוך כך ערבית.
מהדורה חדשה של ספר א' בסדרת הספרים אלערביה (אבני ,ישראלי
ולנדמן ,תש"ן) המשיכה אף היא במגמת ההתייחסות החיובית אל דוברי השפה
הערבית .מלבד אזכורים רבים של ערביי ישראל המתקיימים לצד אזרחי ישראל
היהודים ,למשל בסיפור שכותרתו "אברהם ואמל" המתאר דיאלוג בין אברהם
מתל אביב לאמל מדליית אלכרמל (עמ'  ,)86ישנם אזכורים של ערבים החיים
מחוץ לישראל ,ואף הם מתוארים באווירה ידידותית .כך ,למשל ,מופיעה בסיפור
עומר ,מורה מבעלבּ כּ שבלבנון ,הנוסע לבקר את משפחתו בכפר
קצר דמותו של ַ
וטועם מהענבים שהמשפחה מגדלת בכרמיה (עמ'  .)122-121כמו כן מתבקשים
התלמידים לתרגם משפטים כמו "השרה הזאת היא שרה ירדנית; המלכה נור היא
מלכת ירדן" (עמ'  )84ו"חברי הגיע מסוריה לפני שבוע" (עמ'  ,)144בלא שיצוין,

 | 260סוגיות בהוראת שפות בישראל

לא מפורשות ולא ברמז ,שמדינות אלה הן מדינות אויב .אבל גם בספר הזה לא
נזנחה הלאומיות הישראלית ,ופרק שלם מוקדש בו ללימוד מוסדות מדינת
ישראל ,ובו תמונה של חגיגות יום העצמאות עם דגל ישראל (עמ'  )174והסבר
על סמל המדינה (עמ' .)176
למרות המגמה החיובית ,הנוטה לשלום ולא למלחמה ,גם בתחילת שנות
התשעים עדיין יצאו ספרים המכילים אוצר מילים צבאי ,שבעצם קיומם בהקשר
של ערבים ושל ערבית מדגישים את היותם של הערבים אויבי ישראל .ספרים
אלה הם ספרי ההמשך של הסדרה אלערביה ,שבספריה הקודמים דווקא הראתה
מגמה הפוכה .בספר ג' (אבני ,ינון וישראלי ,תשנ"ב) ,הראשון בסדרה המתייחס
לשפת העיתונות והמכיל קטעי עיתונות אותנטיים ,אמנם יש משפטים המכילים
אוצר מילים מחיי היום-יום – למשל" ,עיריית נצרת החליטה שכל תלמידי בתי
הספר בעיר ישתתפו בשבוע ניקיון" (עמ'  – )68אך לצדם יש משפטים רבים
המתארים את ההוויה הצבאית של ישראל" :שר הביטחון הישראלי ייסע בקרוב
לוושינגטון לדון בנושא שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית" (עמ' ,)28
"ארצות הברית וישראל החלו אתמול בתמרונים ימיים בים התיכון שלקחו בהם
חלק להק מטוסים אמריקניים (אייזנהאואר) שכולל מטוסי קרב חדישים מסוג
אף .16-דובר משרד ההגנה האמריקאי סירב לציין את מיקומם של התמרונים"
(עמ' " ,)82לבנון דורשת נסיגה שלמה של הכוחות הישראליים וללא כל סידור
ביטחוני" (עמ'  ,129קטע אותנטי מעיתונות ערבית)" ,הצבא יתחיל בנסיגתו
מאזור הדרום בשבוע הבא; כל המדיניות הערביות ובראשן מצרים התנגדו
להקמת מדינת ישראל בשנת ( "1948עמ'  )305ועוד.
אמנם אחדים מאזכורי הסכסוך מציינים את הרצון להגיע לשלום במזרח
התיכון ("ישראל עתידה לשתף פעולה עם מדינות המזרח התיכון בתחום
החקלאות" ,עמ' " ;300שרת ההסברה הירדנית הכריזה בנאומה :אנו מוכנים
לשלום מלא עם ישראל תמורת נסיגתה המלאה" ,עמ' " ;305שר ההגנה הסורי
הצהיר עם בואו למצרים שממשלתו תפעל למען השלום במזרח התיכון" ,עמ'
 ,)309אך עצם ייצוגה של המציאות הצבאית-מדינית האופפת את המזרח התיכון
בספר לימוד הוא בבחינת נסיגה אחורה לספרי שנות השבעים ,מבחינת האווירה
שהוא משרה על התלמידים.
בדומה לכך ,חלקו הראשון של ספר ד' (ישראלי וינון ,תשנ"ט א) מכיל משפטים
כמו "מה הם סוגי הנשק שמותר לייצאם?" (עמ' " ,)16לעיראק יש כוח צבאי גדול"
(עמ'  )50ו"החיילים עמדו לכבוד הקצין" (עמ'  ,)64שוב ,לצד משפטים אחרים
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שאינם נושאים אופי צבאי .חלקו השני של חלק ד' (ישראלי וינון ,תשנ"ט ב)
ממשיך את אותה המגמה .הוא מכיל קטעים רבים שאינם עוסקים כלל במציאות
במזרח התיכון ,אך פה ושם עדיין משתרבבים משפטים כמו "הניצחון הצבאי
עדיין שולט על רגשותיהם של רבים מן האנשים" (עמ' .)164
קיומם של ספרים אלה מעיד על שתי תופעות מקבילות ,אחת הקשורה בהיבט
פרגמטי בהוראת הערבית ,והאחרת הקשורה בהיעדר מדיניות מגובשת וברורה
של מערכת החינוך .הראשונה מעידה ,שברגע שספרי הלימוד פונים אל עולם
העיתונות ,הם נוטים מטבע הדברים להתייחס אל המציאות הפוליטית השוררת
באזור – בעצם העובדה שהם שואפים להזכיר ידיעות הקשורות בעולם הערבי –
ולפיכך מציגים בהכרח גם את הפנים השליליים שביחסי ישראל עם מדינות ערב,
בניגוד מוחלט להצהרות בדבר ניסיון לחזק את האהדה של התלמידים כלפי
הערבית וכלפי דובריה .התופעה השנייה מצביעה על כך שהיעדרו של כל דיון
בקרב אנשי החינוך הרלוונטיים בדבר אופיים של ספרי הלימוד עצמם הביא לכך
ש"מעידה" כזאת ,המתגלמת בספרים ג' וד' של אלערביה ,יכלה לקרות.
ובכל זאת ,שנות התשעים היו עדות להאצה אדירה בספרים "חיוביים" ,שלא
זו בלבד שאינם מדגישים את היותם של הערבים אויב ,אלא אף מעצימים את
הצגת השלום כאפשרי ,אולי אפילו במידה שחורגת מן המציאות כפי שהתקיימה
באותם ימים.
ב 1993-פיתחו אורית אביתל-בן-אליעזר ואחרים את סדרת הספרים יחדיו
(בערביתַ :מ ַען) ,שכותרת המשנה שלה היא "תכנית להקניית הלשון הערבית
ותרבותה" ,ושזכתה להצלחה רבה ואף לשבחים מצד חוקרים באקדמיה (השכל,
 .)1995במדריך למורה שפורסם באותה שנה (אביתל-בן-אליעזר ואחרים1993 ,א)
נכתב כי "חיזוק המוטיבציה ללמידת השפה הערבית עשוי לספק לתלמידים צוהר
להכרת הערבים ותרבותם ,ולתרום תרומה לחיזוק הקשר בין יהודים לערבים
ובין מדינת ישראל לשכנותיה" (עמ'  .)14ואכן ,ספרי הלימוד שנכתבו בתכנית
זו מדגישים יפה היטב את העמדה הזאת .הספר הראשון (אביתל-בן-אליעזר
ואחרים1993 ,ב) מכיל מלבד קטעי תרגום מהווי היום-יום ,כגון קטע על רכיבה
על גב גמל של שלושה ערבים ממצרים אל ישראל (עמ'  ,97עמ'  ,)123גם הסברים
בעברית על-אודות מוצאו של הכתב הערבי (עמ'  ,)41על הכתב הערבי האמנותי
(עמ'  )106וכדומה .הספר השני בסדרה (אביתל-בן-אליעזר ואחרים1994 ,א)
מדגיש בפירוש את עניין השלום הרצוי במזרח התיכון ,למשל בקטע שכותרתו
"ילדי המזרח התיכון" ,שבו ילדים מלבנון ,ירדן ,מצרים ,סוריה וישראל מתבוננים
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יחדיו במפת העולם ואומרים "אנחנו ילדי המזרח התיכון ,ואנחנו שכנים!" (עמ'
 .)19בקטע אחר ,המספר על סוס של חוסיין מלך ירדן שברח מעקבה לאילת,
נאמר" :האם ביקורו של הסוס הוא יוזמת השלום באזורנו?" (עמ' .)34
ספר נוסף בסדרת יחדיו (אביתל-בן-אליעזר ואחרים1994 ,ב) עוסק בחגי
המוסלמים ,ומתאר לא רק את מנהגי החגים באופן כללי אלא אף את ביטויים
המעשי והרגשי בחיי המוסלמים ,למשל בקטע המספר על ילד המבקש להשתתף
בצום הרמדאן יחד עם המבוגרים ומתמודד עם חוסר הסבלנות שמגלים
המבוגרים למאמציו (עמ' .)64
אפשר אם כן לסכם ולומר ,כי שנות השמונים והתשעים הביאו את המצב
של הוראת הערבית לנקודה שבה מחד גיסא התפרסמו ספרי לימוד חדשים,
המתרחקים מן ההוויה הצבאית-מדינית ושמים דגש על חיי היום-יום ועל
השאיפה לאחווה עם הערבים שבתוך ישראל ומחוצה לה; ומאידך גיסא הוסיפו
התלמידים ללמוד ,ולהיבחן בבחינות הבגרות ,על פי ספרים – מתקופה זו או
מתקופות קודמות – שמדגישים את המציאות הפוליטית והביטחונית ומבקשים
לשקפה ,באופן שסותר את מטרתה המוצהרת של מערכת החינוך לחדול מן
ההתייחסות אל הערבים כאל אויב.

שנות האלפיים :המגמה נמשכת
שנות האלפיים ,שאנו בעיצומן ושלפיכך יש להתייחס אליהן – מנקודת מבט של
מחקר היסטורי – במידה של זהירות ,מחזקות את המגמות שאפיינו את שנות
השמונים והתשעים :דהיינו טשטוש מטרות בהצהרות מערכת החינוך מחד
גיסא ,וצמיחתם של ספרי לימוד שפניהם לשלום מאידך גיסא.
שנות כהונתה של לימור לבנת כשרת החינוך ,המקבילות לשנות האינתיפאדה
השנייה ולגלי הפיגועים הרבים שתקפו את ישראל ,היו שנים לא פשוטות בכל
הנוגע להוראת הערבית .אזרח ושמו יצחק קרסו כתב ללבנת מכתב (ארכיון ג',
 )18.6.2001ובו טען כי כדי להשיג יתרון ביטחוני על פני הערבים יש לחזק את
לימודי הערבית" ,למרות שאני ממחנה הימין" ,היות ש"על פי דתם של המוסלמים
הם מצוּוים ללמוד תרבות ושפת אויביהם כדי לגבור עליהם" .בתשובה כתבה לו
לבנת כי "באמת משמח ומעודד שישנם עוד אנשים המוכנים לשחות 'נגד הזרם'
ולהוביל לכיוונה של זהות יהודית לאומית גאה" ,והוסיפה וכתבה" :את הצעתך
בדבר הרחבת לימוד השפה הערבית לקחתי לתשומת לבי" (ארכיון ג'.)1.7.2001 ,
בימיה של לימור לבנת ושל מנכ"לית משרד החינוך שפעלה תחתיה ,רונית
תירוש ,חלו קיצוצים חמורים בתקציב הוראת הערבית ,ובעקבותיהם ניכרה ירידה

"ןוכיתה חרזמה ידלי" | 263
חדה במספר לומדי הערבית .הדבר הוביל לגל של מחאות .מפמ"ר ערבית ,שלמה
אלון ,התריע על המצב פעמים רבות ,למשל במסמך שפרסם ב 2002-ובו הדגיש
כי "מדובר במשימה לאומית וחיונית – לביטחון ולשלום ולהבטחת עתידנו באזור
הזה" (ארכיון ג' .)13.5.2002 ,ממלאת מקומו ,נעמי וייסבלט ,נזפה במנהלת בית
ספר תיכון על שסגרה בפני התלמידים את האפשרות להמשיך בלימודי הערבית,
בשל מיעוט תלמידים נרשמים ,וכתבה" :בימים אלה ,ודווקא בימים אלה ,הייתי
מצפה שצרכים לאומיים בין היתר יעמדו לנגד עיני המנהל ...במדינת ישראל,
באזור המזרח התיכון ,איננו יכולים להרשות לעצמנו לוותר בקלות שכזאת על
מסורת לימוד המקצוע ...לימי שלום כמו לימי מלחמה" (ארכיון ד'.)3.7.2002 ,
גם מורים התריעו על הירידה בתקציב המוקדש ללימודי הערבית ,למשל במכתב
לתירוש מאת סופיה כפיר ,רכזת לימודי ערבית בבית ספר בטירת כרמל (ארכיון
ה' ,)19.9.04 ,שבו כתבה" :נדהמתי לשמוע מהפיקוח כי יש כוונה לקצץ את שעות
העידוד" .התרעות נוספות השמיעו אישי ציבור .יונה יהב ,ראש העיר חיפה,
כתב ללימור לבנת כי "יש להעניק לפרויקט [לימוד התרבות והשפה הערבית
המדוברת] עדיפות לאומית וליישמו במהירות האפשרית" (ארכיון ה'.)11.3.04 ,
לא רק אנשי חינוך ואישי ציבור התריעו על המצב ,אלא גם אנשי צבא .סא"ל
אורי מנשה ,ראש ענף איתור בחיל המודיעין ,כתב מכתב (ארכיון ג')5.11.2001 ,
אל אנשי החינוך האמונים על הוראת הערבית ,ובהם אף מנכ"לית משרד החינוך
תירוש ,ובו התריע על מצב הוראת הערבית ודיווח על החלטתו של קצין מודיעין
ראשי ,תא"ל משה שחורי ,לזמן ועדות שונות בנושא – למשל ,ועדה לעידוד
פעילות ושיווק מקצועות הערבית ,בראשות קצין מודיעין ראשי ובהשתתפות
"מילואימניקים מתחום השיווק ,נציגי יחידות חמ"ן ,משרד החינוך ,דובר צה"ל,
גלי צה"ל".
משרד החינוך הוסיף לשתף פעולה עם צה"ל ,וב ,2002-למשל ,הוחלט
בישיבה משותפת של תירוש ואלון עם תא"ל שחורי ואנשי מודיעין אחרים לשתף
פעולה בהעלאת "קמפיין ענק להעלאת מודעות הציבור בכלל וציבור התלמידים
בפרט לחשיבות לימוד השפה הערבית" (ארכיון ג' .)3.2.2002 ,זמן קצר לאחר
מכן דיווח אלון לתירוש על פעילותה של יחידת טל"ם (טיפוח לימודי מזרחנות)
בחיל המודיעין ,שחייליה יפתחו תכניות לימודים בערבית ויכשירו תלמידי תיכון
במקצוע ,בסידור ש"ישביח את הקשר בין משרדנו לרשויות צה"ל" (ארכיון ד',
.)14.5.2002
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למרות הקשר עם צה"ל ,מקצוע הערבית לא שוקם בימיהן של לבנת ותירוש.
זמן קצר לאחר שהתמנתה יולי תמיר לשרת החינוך ,במאי  ,2006היא נדרשה
להגיב לתלונתו של מורה לערבית ושמו שלמה גבע ,שהלין – שוב – על מצבה
הירוד של הוראת הערבית .בתגובת השרה ,שנכתבה בידי אחד מנציגיה ,שב
והודגש תפקידה של הערבית כגשר לשלום" :אין חולק על חשיבות לימוד השפה
הערבית ...הערבית היא שפה רשמית ,זאת ועוד ,קיים ערך נוסף שקידום השפה
הערבית יכול להביא לאזורנו .היכרות עם תרבות ...הינה אמצעי מרכזי להבנה
של 'האחר' ...לימוד ערבית יכול להיות כלי לקידום תהליך של דו-קיום ועיצוב
תרבות של הקשבה" (ארכיון ו'.)18.9.2006 ,
בנובמבר  2008התפרסמה תכנית לימודים חדשה (מילסון ואחרים,)2008 ,
וגם בה לא ניכרת ההבנה שהצגת הערבים כאויבי ישראל היא בעייתית ,אם כי גם
לא מוצהר בה כי יש ללמוד ערבית מסיבות ביטחוניות .מחברי התכנית מסתפקים
באמירה כי "ידיעת השפה הערבית היא בעלת ערך רב לכל אזרח במדינת ישראל.
השפה הערבית היא שפה של תרבות עשירה ,היא פותחת שערי מדע ,מוסיפה
השכלה ודעת ללומדיה ומרחיבה את אופקיהם" ,ואינם מתיימרים במפורש לגבש
תכנית שתתייחס במוצהר אל הסלידה שחשים התלמידים כלפי השפה ודובריה.
למרות זאת ,בפירוט מטרות התכנית נאמר כי מלבד המטרה לטפח עניין וסקרנות
כלפי הלשון הערבית ,מיומנויות תקשורתיות בשפה זו והכרת העולם הערבי,
התכנית מבקשת לפתח בתלמידים "רגישות לאנשים בעלי רקע תרבותי שונה",
כך שניכר שאווירת הלימודים בעיני כותבי התכנית שונה מאוד מאווירת "דע את
אויבך" שעלתה מהתבטאויותיהם של אנשי חינוך משנים קודמות.
ספרי הלימוד שראו אור בתחילת שנות האלפיים הוסיפו לאשש את המגמה
של חיזוק הוראת הערבית כשפת השלום לעתיד לבוא .בספר ושמו שפה מספרת
תרבות (ולסטרה ,)2002 ,מודגש מאוד הרצון להגיש לתלמידים ראייה מאוזנת
של המציאות הפוליטית בישראל ומחוצה לה .כך ,למשל ,על הדרוזים בישראל
נאמר כי "תפיסת עולמם מחייבת אותם להיות נאמנים למדינה שבה הם חיים,
לכן דרוזים מישראל משרתים בצה"ל ודרוזים מלבנון משרתים בצבא הלבנוני"
(עמ'  .)18ואילו המצב במזרח התיכון בכללותו מתואר במילים "מלחמות רבות
התרחשו באזור ,כאשר המאבקים היו תמיד על השליטה במקומות החשובים...
גם כיום אנו עדים לסכסוכים רבים באזור המזרח התיכון על אותם הנושאים
בנוסף לסכסוכים על רקע זהות לאומית ואידיאולוגית" (עמ'  ,)59בלא שתינתן
העדפה ברורה למה שמכונה בשיח ההיסטוריוגרפי "הנרטיב הציוני" .בספר
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מופיעים קטעים המתארים את סוריה ,לבנון וירדן ,ובכלל זה תמונות מחתימת
הסכם השלום עם ירדן .בקטע על העיר יפו נאמר כי "בישראל ערים מעורבות
נוספות ...ברוב הערים חיים שני העמים בדו-קיום ובכבוד הדדי .יחד עם זאת,
ישנם פערים תרבותיים וכלכליים בין האוכלוסייה היהודית והערבית" (עמ' .)70
אפילו על הרשות הפלסטינית מתבקשים התלמידים להשיב על שאלות ("מה
ידוע לכם על הרשות הפלסטינית? מה ידוע לכם על העיר עזה? ...מהו שטח
הנקרא שטח  Aאו  Bאו  ?Cמהי אוטונומיה" (עמ' .)94
הרציונל שמאחורי ספר זה מפורט במדריך למורה (ולסטרה וחופי:)2000 ,
"נראה לנו שדרך הוראתה [של הערבית] כשפה שנייה [ולא כשפה זרה] מתאימה
יותר למציאות הישראלית .במציאות זו חלק גדול של האוכלוסייה דובר ערבית
כשפת אם ...נושא המזרח התיכון נבחר כנושא בגלל מידת הרלוונטיות שלו
לחיי היום-יום באזור לגבי כל תלמיד ותלמיד" (עמ'  .)5-4כך שבדומה לספרים
מתקופות קודמות ,גם כאן נתפסו לימודי הערבית כלימודים שיש לקשרם עם
המציאות הפוליטית ,אלא שהושם דגש על הצגה מאוזנת יותר של פני הדברים,
בהתאם לגישה האקדמית-ביקורתית שהוזכרה לעיל.
בשנת  2001פורסם מדריך למורה לתכנית שפותחה ביחידת שיפע"ת בראשות
נסים עצמון ,ושמו בחמישה קולות (רוזן .)2001 ,תכנית זו ,אף שבראשה עמד
מי שהובא לתפקיד בתוקף היותו איש צבא ,מבטאת אף היא את הלוך הרוחות
החדש .הספר ,המביא את סיפורם של חמישה בני נוער ערבים החיים בישראל,
נועד "להעשיר את הידע של תלמידים יהודים על התרבות של הערבים בישראל...
להציג תמונה מגוונת ומובחנת (בניגוד לתמונה סטראוטיפית) וכן תמונה מורכבת
(בניגוד לפשטנית) של תרבות ערבית בארץ ,לעודד פתיחות ויכולת התבוננות
בתרבות זרה ...תוך הימנעות – עד כמה שאפשר – מעמדות שיפוטיות" (עמ' .)9
"כדי למנוע תפיסה סטריאוטיפית ,שהיא מכלילה ,מעוות את המציאות וגורמת
עוול לקבוצה המתוארת כך ,אנו מציגים ללומד ידע מגוון על תרבות ערבית...
אנו מקנים מידע על תהליכי שינוי ועל השפעות מן החוץ ,המעניקים לחברה
המתוארת דימוי חי ותוסס .עם זאת ,אנו מנסים להיחלץ מן הגישה הפשטנית
המודדת את הערבים ,כקבוצה ,לפי 'קצב ההתפתחות' שלה או לפי מידת 'קרבתה
למודרניזציה'" (עמ' .)11
המדריך למורה מפרט באריכות את הקושי להימנע מנטיות מתנשאות של
המערב כלפי המזרח ומציין את הבעייתיות שבתיאור חמישה סיפורים אישיים,
שעלול להיות בבחינת "גישה אטומיסטית ,בחינת כל פרט לבדו ,תוך התעלמות
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מהיותו שייך לקולקטיב משמעותי רחב ...בתכנית זו ,שנערכה בידי יהודים עבור
יהודים ,אך העוסקת בערבים ,עלינו להיות מודעים למכשלה זו באופן מיוחד"
(עמ' .)22
גישה מאוזנת-לעילא זו באה לידי ביטוי בספר נוסף ,שערים קרובים ,שראה
אור ב( 2002-אלעד-בוסקילה ,ולסטרה ואחרים ,)2002 ,ששם דגש רב על קבלת
הערבי כ"אחר" שווה ערך .בהקדמה לספר ,בפנייה לתלמידים ,נאמר" :אנו
מבקשים לחשוף בפניכם את התמורות שעוברת החברה הערבית המודרנית,
ההתלבטויות ונושאי השיח המתקיימים בה ...אנו מקווים כי הטקסטים הכתובים
והדבורים יעוררו אתכם לחשוב על תפיסות ועמדות קודמות שלכם ביחס לחברה
ולתרבות בכלל ולתרבויות הערביות והישראליות בפרט" (עמ'  .)4ואכן ,מלבד
משפטי תרגול בדקדוק מכיל הספר סיפורים מאת סופרים ערבים דוגמת הסופר
הסודאני אלטייב צאלח והסופרת הסורית רימה ראעי ,קטעי עיתונות כקטע על
פסטיבל ג'רש בירדן ,וכן קטעים של יוצרים פלסטינים שנויים במחלוקת (בקרב
ּ ְפלחים מסוימים בציבור הישראלי) דוגמת ע'סאן כנפאני ואפילו מחמוד דרוויש,
שעליו נאמר כי "חייו מסמלים במובן זה או אחר את חיי העם הפלסטיני .מאז
שנת  1948מצא את עצמו רוב העם הפלסטיני מחוץ לארצו .מיום זה הפכה
הארץ לחלום של הפלסטינים ,ובייחוד אלה שחיים מחוץ לפלסטין" (עמ' .)118
מעניין לציין ,כי הסיפור של מחמוד דרוויש פורסם בספר זה כשנתיים לאחר
שהארץ כולה סערה בעקבות הצעתו של יוסי שריד ,שר החינוך דאז ,להכליל את
שיריו בתכנית הלימודים בבתי הספר העבריים.
ספרי הלימוד שראו אור בשנות האלפיים ממשיכים אם כן את המגמה
שהחלה בספרי הלימוד בשנות השמונים והתשעים ומהווים ניגוד גמור – באופן
שאין לכנותו אלא "מהפכה" – לספרים שראו אור לפני כן .דא עקא ,שמהפכה
זו התחוללה ללא כל ַהכְ וונה והנחיה מצד משרד החינוך ,אלא הייתה בבחינת
מהפכה "שבאה מלמטה" ,ביוזמת כותבי ספרי הלימוד עצמם .דומה אם כן
שמשרד החינוך עצמו – כגוף שאמור להתוות מדיניות וליישם אותה – לא עסק
עד כה ברצינות הראויה בשאלה מדוע יש ללמד ערבית ,ומתוך כך – כיצד יש
לעשות זאת.

"ןוכיתה חרזמה ידלי" | 267

מקורות
אביתל-בן-אליעזר ,א' ואחרים (1993א) .יחדיו (اًعم) :תוכנית להקניית הלשון
הערבית ותרבותה :מדריך למורה א' .תל אביב :המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
אביתל-בן-אליעזר ,א' ואחרים ( 1993ב) .יחדיו (اًعم) :תוכנית להקניית הלשון
הערבית ותרבותה (ספר ראשון) .תל אביב :המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
אביתל-בן-אליעזר ,א' ואחרים (1994א) .יחדיו (اًعم) :תוכנית להקניית הלשון
הערבית ותרבותה :ספר שני .תל אביב :המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
אביתל-בן-אליעזר ,א' ואחרים (1994ב) .יחדיו (اًعم) :תוכנית להקניית הלשון
הערבית ותרבותה :שלב א' :החגים .תל אביב :המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
אבני ,ר' ,ינון ,א' וישראלי ,ל' (תשנ"ב) .אלערביה :ערבית לבית הספר העברי (ספר
ג') .ירושלים :משרד החינוך והתרבות.
אבני ,ר' ,ישראלי ,ל' ולנדמן ,א' (תש"ן) .אלערביה :ערבית לבית הספר העברי
(ספר א') .ירושלים :משרד החינוך והתרבות.
אבני ,ר' ולנדמן ,א' (תשל"א) .תרגילי דקדוק בערבית :שלב א' .חיפה :בית הספר
הריאלי העברי.
אברהמוב ,ב' ואחרים (תשנ"ד) .לשון ערבית לבית הספר העברי ,תכנית הלימודים
לכתות ז'-י"ב .ירושלים :משרד החינוך ,התרבות והספורט.
אליאס ,א' ( .)1985נתיבות :ספר לימוד השפה הערבית הספרותית לשנה ראשונה
וללימוד עצמי (חלק א') .תל אביב :תגא.
אליאס ,א' ( .)1986נתיבות :ספר לימוד השפה הערבית הספרותית לשנה ראשונה
וללימוד עצמי (חלק ב' ,מהדורה מתוקנת) .תל אביב :דוד רכגולד.
אלעד-בוסקילה ,ולסטרה ואחרים ( .)2002שערים קרובים .תל אביב :מכון מופ"ת
ויסוד.
אלעזר-הלוי ,ד' (תשס"ט) .רוחות לאומיות ותפיסות מיליטריסטיות בלימודי
הערבית בישראל .דור לדור ל"ד.32-7 ,
אלעזר-הלוי ,ד' ( .)2009שפת שלום ,שפת מלחמה :לאומיות ומיליטריזם
בתולדות הוראת הערבית בבתי הספר העבריים בישראל .חיבור לשם קבלת
תואר "מוסמך למדעי הרוח" ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב.
ארכיון א' .ארכיון משרד החינוך :תיק תוכניות לימודים בערבית מס' .202129
.31.12.1986 – 1.1.1984
ארכיון ב' .ארכיון משרד החינוך :תיק תוכניות לימודים בערבית מס' .202129
.30.9.1993 – 1.8.1991

 | 268סוגיות בהוראת שפות בישראל

ארכיון ג' .ארכיון משרד החינוך :תיק תוכניות לימודים בערבית מס' .202129
31.5.2002 – 1.1.2001
ארכיון ד' .ארכיון משרד החינוך :תיק תוכניות לימודים בערבית מס' .202129
.31.9.2003 – 1.6.2002
ארכיון ה' .ארכיון משרד החינוך :תיק תוכניות לימודים בערבית מס' .722
.31.12.2005 – 1.1.2004
ארכיון ו' .ארכיון משרד החינוך :תיק תוכניות לימודים בערבית מס' .722
.31.12.2006 – 1.1.2006
בן-אליעזר ,א' (' .)1994אומה במדים' ומלחמה :ישראל בשנותיה הראשונות.
זמנים .65-50 ,49
ברוש ,ח' ( .)1988השפעת לימוד הערבית המדוברת בבית הספר היסודי על
ההישגים בערבית ספרותית בכיתה ז' של חטיבת הביניים .חיבור לשם קבלת
תואר "דוקטור לפילוסופיה" ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב.
גנור ,ז' ( .)1989הצעד הראשון :בלימוד הקריאה והכתיבה בשפה הערבית .תל
אביב :עמיחי.
דהאן ,ח' ואלון ,ש' (תשל"ו) .הלשון הערבית הספרותית (חלק שני) .ירושלים:
אקדמון.
דנה ,מ' (תשל"ג) .ערבית לשנה ב' (מהדורה שנייה מחודשת) .תל אביב :יבנה.
הראל-שלו ,א' ( .)2005מעמדן של שפות מיעוט בחברות שסועות :האורדו בהודו
והערבית בישראל בפרספקטיבה השוואתית .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.
השכל ,ע' ( .)1995הקשר בין תוכנית לימודים בערבית לעמדות והישגים של
תלמידי כתה ז' .חיבור לשם קבלת תואר "מוסמך למדעי הרוח" ,בית הספר
לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב.
ולסטרה ,א' ( .)2002שפה מספרת תרבות (ספר א') .הרצליה :הוצאה עצמית.
ולסטרה ,א' וחופי ,מ' ( .)2000שפה מספרת תרבות ערבית :מדריך למורה.
הרצליה :הוצאה עצמית.
חבובא ,א' (תש"ז) .ספר לימוד השפה הערבית (חלק שני ,מהדורה שלישית
מורחבת ומתוקנת) .חיפה :בית הספר הריאלי העברי.
חוזר מנכ"ל (תשס"ו) .רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם לבתיה"ס
העבריים לשנת הלימודים התשס"ו בפיקוח משרד החינוך ,התרבות והספורט.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/
arc//se8bh6_3_2.htm

"ןוכיתה חרזמה ידלי" | 269
חוזר מנכ"ל מיוחד ( .)1996מדיניות החינוך הלשוני בישראל .ירושלים :משרד
החינוך ,התרבות והספורט.
יוגב ,א' ( .)2005ספרי הלימוד ותוכניות הלימודים בהיסטוריה – בין צו המורשת
להיסטוריה הביקורתית .בתוך ח' גור (עורכת) ,מיליטריזם בחינוך (.)166-146
תל אביב :בבל.
יונאי ,י' ( .)1992ערבית בבתי ספר עבריים :סדרת תעודה .ירושלים :משרד החינוך
והתרבות.
ינון א' ,אבני ,ר' וישראלי ,ל' (תשמ"ה) .אלערביה :ערבית לבית הספר העברי (ספר
ב') .ירושלים :משרד החינוך והתרבות.
ישראלי ,ל' וינון ,א' (תשנ"ט א) .אלערביה :ערבית לבית הספר העברי (ספר ד',
חלק א') .ירושלים :משרד החינוך והתרבות.
ישראלי ,ל' וינון ,א' (תשנ"ט ב) .אלערביה :ערבית לבית הספר העבר (ספר ד' ,חלק
ב') .ירושלים :משרד החינוך והתרבות.
לנדאו ,י' (עורך) .)1961( .הוראת הערבית כלשון זרה :לקט מאמרים .ירושלים:
בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך והתרבות.
מטיאש ,י' ( .)2003הוראת ההיסטוריה במערכת החינוך בישראל – בין המשכיות
לתמורה .בתוך י' דרור ,ד' נבו ור' שפירא (עורכים) ,תמורות בחינוך :קווים
למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים ( .)193-163תל אביב :בית הספר
לחינוך באוניברסיטת תל אביב ורמות.
מילסון ,מ' ואחרים ( .)2008תוכנית לימודים ,לשון ערבית לכיתות ז'-י"ב לבתי
הספר העברייםhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ .
Tochniyot_Limudim/Portal/TochniyotLimudim/ChativatBinayim/
LasonAravit.htm
ספולסקי ,ב' ,שוהמי ,א' ודוניצה-שמידט ,ס' ( .)1997פרופיל להוראת ערבית
לדוברי עברית .אוניברסיטת בר אילן :המרכז למדיניות לשונית.
ספיר ,א' (תרע"ג) .מכתבי אליהו ספיר ז"ל .יפו :בנק אנגלו-פלשתינה.
עברית-ערבית :מפגש של לשונות (תשמ"ט) (חוברת א') .ירושלים :משרד החינוך
והתרבות ומכון מופ"ת.
פודה ,א' ( .)2002היסטוריה וזיכרון במערכת החינוך :הסכסוך הישראלי-ערבי
בראי ספרי הלימוד להיסטוריה בישראל .בתוך א' בן עמוס (עורך) ,היסטוריה,
זהות וזיכרון :דימויי עבר בחינוך הישראלי ( .)100-69תל אביב :רמות.
פירר ,ר' ( .)1985סוכנים של החינוך הציוני .קרית טבעון ,חיפה ותל אביב :מכללת
אורנים ,אוניברסיטת חיפה והקיבוץ המאוחד.

 | 270סוגיות בהוראת שפות בישראל

פריש ,פ' ( .)2006צה"ל מעודד את התלמידים ללמוד ערבית .מעריב16.4.2006 ,
צמח ,י' (תשמ"ט .)1999-1988 ,קובץ פתרונות לשאלוני בגרות בערבית :בשנים
תשט"ו-תשמ"ז .ירושלים :אקדמון.
קימרלינג ,ב' ( .)1993מיליטריזם בחברה הישראלית .תיאוריה וביקורת .140-123 ,4
קפליבצקי ,י' (תרצ"ח) .השפה הערבית ודקדוקה (ספר שני) .תל אביב :המכון
השמי.
רג'ואן ,ר' ( .)1968שיעורים בשפה הערבית (חלק א') .ירושלים :צה"ל.
רוזן ,כ' ( .)2001בחמישה קולות :מדריך למורה ולתלמיד (מהדורה ניסויית) .תל
אביב :יחידת שיפע"ת.
ריבלין ,י"י (תרצ"ג) .חוברת ללימוד הקריאה הערבית .תל אביב :אמנות.
ריבלין ,י"י (תרצ"ז) .ספר לימוד ערבי (חלק ב') .תל אביב :אמנות.
רז-קרקוצקין ,א' ( .)2002תוכניות הלימודים בהיסטוריה וגבולות התודעה
הישראלית .בתוך א' בן עמוס (עורך) ,היסטוריה ,זהות וזיכרון :דימויי עבר
בחינוך הישראלי ( .)67-47תל אביב :רמות.
Amara, M. (2001). Arab language education in the Hebrew state. In
R. Cooper, E. Shohamy, & J. Walters (Eds.), New perspectives and
issues in educational language policy: A Festschrift for Bernard
Dov Spolsky (95-110). Amsterdam: J. Benjamins Publishing.

