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מאמר זה מבקש להיענות לאתגר הכרוך בלימוד של זיכרונות נגד )counter-narratives(, האוצרים בחובם 

חוויות של גזענות, עוולה חברתית, הדרה והדחקה, במסגרת מערכת החינוך הפורמלית. זיכרונות נגד הם 

זיכרונות קולקטיביים,i המסופרים מנקודת המבט של קבוצות ואנשים מוחלשים בחברה. ככאלו, לא זו 

בלבד שהם אינם מקבלים ייצוג בהיסטוריוגרפיה שמספרת המדינה, אלא שלעיתים קרובות הם מערערים 

על הנרטיב ההגמוני שבבסיס ההיסטוריוגרפיה הרשמית ועל הנחות היסוד שבו.1 לאור זאת, הקושי לעסוק 

בזיכרונות נגד במסגרת מערכת החינוך המדינתית רב ומורכב. עם זאת, כפי שאטען, ההתמודדות עם קושי 

זה חיונית לטיפוחה של תרבות פוליטית פלורליסטית ולא גזענית ולכינונה של חברה מתוקנת, בריאה 

וסולידרית, שיודעת לשוחח על קונפליקטים ואף ליישב כמה מהם.

המאמר מורכב משלושה חלקים עיקריים: חלק תיאורטי-עקרוני, שיבקש להתמודד עם השאלות המהותיות - 

למה בכלל לעסוק בזיכרונות נגד-הגמוניים בכיתה? אילו קשיים צפויים לעלות מכך? ומדוע עיסוק זה חיוני 

לכינונה של חברה לא-גזענית?; חלק פדגוגי-מתודולוגי, שיציג הן את העקרונות החינוכיים שאני מציעה 

כמענה לאתגרים שבהוראת התחום, והן את לוגיקת תוכנית הלימוד המוצעת; וחלק יישומי, שיציג את מקרה 

הבוחן של פרשת ילדי תימן וכיצד ניתן ללמדו על פי העקרונות שהותוו בחלקים הקודמים.  

א. העיסוק החינוכי בנרטיב נגד – נקודת מוצא תיאורטית 
מדוע זה כל כך מאתגר?

העיסוק בזיכרונות נגד במסגרת מערכת החינוך מאתגר ממגוון סיבות; להלן אציג את המרכזיות שבהן: 

ראשית, ברמת הידע, על-פי רוב אין ספרות קנונית שמתעדת את זיכרון הנגד, ולא תמיד ברור למורות 

ולמורים מה ׳נכון׳ ללמד ואיך להציג את הנושא. שנית, מדובר בתכנים שלעיתים קרובות שנויים במחלוקת; 

המחקר מלמד כי מורות ומורים רבים נוטים להימנע מעיסוק בסוגיות קונטרוברסליות בכיתה. חששם 

המרכזי הוא מתגובות ההורים וההנהלה ומהעדר גיבוי של המערכת.2 שלישית, ברמת התפיסה החינוכית, 

אין בהכרח הסכמה עקרונית שבית הספר צריך לעסוק בסוגיות קונטרוברסליות בכיתה: בניגוד לפדגוגיית 

החינוך הביקורתי,3 ישנן גישות שמרניות לחינוך, שמזהות את בית הספר כזירה שצריכה להיות אמונה על 

טיפוח הסולידריות החברתית, לימוד הפונקציות החברתיות המרכזיות והוראת הנרטיב ההגמוני. לטענת 

רורטי, למשל, רק מוסדות להשכלה גבוהה צריכים לעסוק בביקורת החברה והממסד, ובכלל זה זיכרונות 

נגד-הגמוניים, ולא בתי הספר.4 בשיח הציבורי הישראלי, אף השאלות האם מוסדות ההשכלה הגבוהה יכולים 

או צריכים לעסוק בסוגיות פוליטיות קונטרוברסליות ובאיזה אופן – שנויות במחלוקת.5 

החשש המרכזי של מצדדי התפיסה השמרנית הוא שהחשיפה לביקורת החברה והמדינה, בייחוד בגילאי 

בית הספר, תיצור אפקט מפרק, מפצל ודיספונקציונלי מבחינה חברתית בקרב התלמידות והתלמידים. 

ואכן, עיסוק לא אחראי בנושאים מעין אלו עשוי לחטוא בייצור הבחנות בינאריות, שמחלקות בהכללה 

את השחקנים ההיסטוריים לגזענים/לא גזענים, רעים/טובים, אשכנזים/מזרחים וכיו"ב, ולעורר תפיסות 

סטריאוטיפיות ואף גזענות שכנגד.ii כאשר מדובר בזיכרונות נגד של דור ההורים והסבים-סבתות, העיסוק 

i הזיכרון הקולקטיבי אינו רק "אוסף של חוויות משותפות של הקבוצה הנושאת אותו" )Halbwachs 1992, אצל קינן )2015( עמ׳ 
51(, אלא גם תוצר של הבנייה חברתית ויחסי כוח, שאוצר בתוכו מערך שלם של דימויים סימבוליים, רגישויות, נאמנויות 

ואף טראומות קולקטיביות. כל אלה הופכים אותו לכלי רב עוצמה, שמקדם לכידות חברתית מחד אך גם קונפליקטים 

עם קבוצות חברתיות אחרות מאידך )קינן, ע׳ )2015(. זיכרון קולקטיבי, טראומות נבחרות ותקווה. בתוך ח׳ עראר וע׳ קינן 

)עורכים(, זהות, נרטיב ורב-תרבותיות בחינוך הערבי בישראל. חיפה, אור יהודה: פרדס הוצאה לאור, בשיתוף עם המרכז 

ללימודים אקדמיים, עמ׳ 72-51(.

ii ראו למשל במאמרו של בועז צבר בספר זה: "איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?" ממדים קיומיים ופוליטיים בחינוך נגד גזענות.
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בהם עשוי לעורר רגשות זעם קמאיים על פגיעה במשפחה ולהעמיק את הפיצול החברתי על בסיס זהותי 

בין ׳אנחנו׳ ו׳הם׳. זאת, על אחת כמה וכמה כאשר אנו עוסקים בזיכרונות שיש בהם גילויים של גזענות, לאור 

האפקט הממדר של הסימון ׳גזעני׳, ובייחוד בקונטקסט הישראלי עם הנוכחות הדומיננטית של זיכרון השואה.6 

למה בכלל להיכנס לזה? 
לטענתי, העיסוק בעבר, ובכלל זה בזיכרונות נגד של פרטים ושל קבוצות מוחלשות בחברה, אינו רק חשוב 

אלא חיוני לכינונו של חינוך נגד גזענות. דחיקת זיכרונות הנגד מחוץ לזירות החינוך הציבורי לא מאפשרת 

את הכלתם המלאה ואת ייצוגם הנאות של אותם קבוצות ופרטים במסגרות המדינה והחברה האזרחית;7 

נהפוך הוא – היא מגבירה את תחושת ההדרה שלהם ומחריפה את הקיטוב החברתי. גם ברמת השיח 

הציבורי ההגמוני הם נתפסים כמאיימים, מעין תיבת פנדורה שאולי עדיף להשאירה סגורה; שלא לעלות 

באוב את השדים, ובמקרה הבוחן הנדון כאן - את ׳השד העדתי׳. יתרה מכך, הדיבור על 

עוולות חברתיות שהתרחשו בעבר זוכה, לא אחת, לדה-לגיטימציה ציבורית ונתפס כבכייני 

וכסכסכני.8 הנטייה הכללית היא לערער על הבסיס האפיסטמי של עוולות אלו ולהתייחס 

אליהן בביטול, כביטוי לחוסר הבנות, אירועים חד-פעמיים, ׳סטיות תקן׳ שהיו ונגמרו אי 

שם בשנות החמישים של המאה הקודמת, או עם מתן שוויון הזכויות לנשים, או עם סיום 

מלחמת העצמאות )או הנכבה( וכינונה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.9 

לעומת זאת, העיסוק החינוכי בזיכרונות נגד מהווה פעולה חברתית לתיקון של עוולה 

כפולה: הן של המעשה או היחס הגזעני בעבר, והן של ההתעלמות או ההשתקה של 

זיכרונו בהווה. ה׳דיבור׳ על זיכרונות הנגד נותן ׳קול׳, במובן הפוליטי, לקבוצות ולפרטים מוחלשים בחברה. 

מעבר לכך שהוא מאפשר היכרות עם חוויית הפגיעה והכרה בה,10 הוא גם נותן הזדמנות לעדים אלו 

להשתתף בהגדרת הסיפור החברתי הכולל, לקחת חלק פעיל בחינוך הדור הבא ולהעמיק את תחושת 

השייכות שלהם ושל צאצאיהם לחברה האזרחית.11 

יתרה מכך, החשיפה לזיכרונות הנגד מאפשרת לנו, לא אחת, לעיין וללמוד על מופעיה המטושטשים 

והחמקמקים12 של הגזענות הממוסדת.iii בעוד מרבית העיסוק החינוכי בגזענות מתמקד בגילויים של גזענות 

בין-אישית, הגזענות הממוסדת אינה זוכה לטיפול יסודי וממצה.iv רבים מזיכרונות הנגד הקולקטיביים, 

שמספרים סובייקטים מוחלשים בחברה, חושפים לא רק אינטראקציות ספורדיות של יחס גזעני ברמה הבין-

אישית, אלא גם – ובעיקר – דפוסים של אפליה מבנית ועקיפה. האפליה המבנית היא פועל יוצא של גזענות 

ממוסדת, של סטריאוטיפים גזעניים שאצורים בידע שמופק על-ידי מוסדות המדינה, 

של הנרטיב שהם משרטטים ובסופו של דבר גם של המדיניות הננקטת. העיסוק החינוכי 

בסטריאוטיפים גזעניים - באופן שבו הם השתרשו בעבר ומתמשכים בהווה, בדרכים שבהן 

הם הוטמעו ומוטמעים בהגדרת המציאות החברתית ובמדיניות המוסדית, ובאופן שבו הם 

מוחלים על שחקנים חברתיים שונים ומתחלפים – הוא להערכתי קרדינלי בניסיוננו למגר 

את תופעת הגזענות. 

זיכרונות נגד, אם כן, הם הזדמנות מצוינת לא רק לתיקון חברתי אלא גם ללמידה: למידה 

של זיהוי הסטריאוטיפ הגזעני ואופני השתרשותו לא רק ביחסים חברתיים, כי אם גם 

בנרטיבים רשמיים ובטכניקות משילּות מגוונות. למידה מסוג זה חושפת את הלומדים והלומדות לכוח המדינתי, 

שעשוי אמנם להפיץ סטריאוטיפים גזעניים, אך יכול גם למגר אותם. היא מאפשרת להם להתוודע לאופן שבו 

המדינה מכוננת ומעצבת קטגוריות זהות קולקטיביות, ולהשלכות הרות האסון שעשויות להיות לסטריאוטיפים 

גזעניים שמחלחלים לתוכה, מחוללים עוולות חברתיות ומתגבשים לכדי אפליה מבנית.

ב. עקרונות פדגוגיים-חינוכיים לעיסוק בזיכרון נגד: איך עושים את זה?
על מנת לצייד מחנכות ומחנכים בכלים יישומיים, שיעודדו אותם לעסוק בזיכרונות נגד בחינוך ויעזרו 

להם להתמודד עם האתגרים השונים שכרוכים בכך, אציג בשלב זה את העקרונות הפדגוגיים שאני מציעה 

iii גזענות ממוסדת היא פועל יוצא של תפיסות גזעניות שמחלחלות אל קובעי ומבצעי המדיניות המוסדית ומתורגמות 
לתקנות ולנהלים המנוסחים ומוסברים באופן רציונלי, בהתאם לרטוריקה שמאפיינת את הארגון המדינתי. ראו שנהב, 

י׳ ויונה, י׳ )2008(. מבוא: מהי גזענות? בתוך י׳ שנהב וי׳ יונה )עורכים(, גזענות בישראל )עמ׳ 47-13(. תל אביב: מכון ון 
ליר והקיבוץ המאוחד. 

iv גליה בונה כותבת על כך במאמרה המופיע כאן: איך מפרקים הבניה חברתית? מודל להובלת שינוי עומק בבית הספר. 

זה  ובכלל  בעבר,  סוק  העי
בזיכרונות נגד של פרטים ושל 
קבוצות מוחלשות בחברה, 
חיוני  אלא  חשוב  רק  אינו 
לכינונו של חינוך נגד גזענות. 

הנגד  לזיכרונות  החשיפה 
 , ת ח א א  ל ו,  נ ל ת  ר ש פ א מ
מופעיה  על  וללמוד  לעיין 
והחמקמקים  המטושטשים 

של הגזענות הממוסדת.
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לאמץ בבואנו לעסוק בתחום. בשלב הבא אציג תוכנית חינוכית ליישום העקרונות הללו, בהתייחס לזיכרון 

הנגד של פרשת ילדי תימן. כפי שניתן להבין מן האמור לעיל, העיסוק החינוכי בזיכרונות נגד חייב להיות 

מטופל באחריות וברגישות, על מנת שלא לייצר תוצאות הפוכות למטרות החינוך נגד 

גזענות. מטרות אלו, למיטב הבנתי, הן הומניסטיות בעיקרן: הן מבקשות להעמיק את 

הרגישות הבין-אישית; לצייד את הלומדות והלומדים בכלים אנליטיים להבנת יחסי כוח 

חברתיים ותצורות מגוונות של דיכוי, ניצול והפליה; לטפח מודעות להקשר התרבותי 

שבתוכו מתקיימים יחסים אלו; ולפתח חשיבה מורכבת שמתמקדת בזיהויים של תהליכי 

הגזעהv ובביטוייה הבעייתיים של הגזענות )ולא בגזענים עצמם(.13 בהתאם למטרות 

מרכזיות אלו ולחשיבות הטיפול הרגיש בנושא, לוגיקת ההצגה של העקרונות הפדגוגיים 

שאפרט להלן היא הדרגתית ולוקחת בחשבון את הצורך בהכנת תשתית רגשית ואנליטית, 

טרם החשיפה לזיכרון הנגד ולהשלכותיו. לכל אחד מן העקרונות והשלבים הפדגוגיים 

שיוצגו להלן יש, אם כן, מטרות ערכיות ודרכי פעולה ברורות ומובחנות. 

עיקרון ראשון: נקודת מוצא פלורליסטית, היכרות עם מגוון פניה של תופעת 
הגזענות וטיפוח שיח אמפתי 

עיקרון זה מרכז בתוכו את התנאים המקדימים ההכרחיים, לטענתי, לחינוך הומניסטי שמבקש להיענות 

לאתגר הכרוך בביעור תופעת הגזענות. אלה המטרות שעיקרון זה מבקש לבסס: 

גישה חינוכית פלורליסטית, שנותנת לגיטימציה לשיח פתוח שיודע להכיל שונּות ועוסקת באומץ  ■

בתרומותיה ובאתגריה של הרב-גוניות החברתית.   

היכרות עם גזענות והגזעה לא רק באמצעות לימוד תיאורטי או אנליטי לזיהוי התופעה, אלא גם דרך  ■

לימוד חוויתי, שיאפשר ללומדים וללומדות להיוודע לגזענות כחוויה חברתית, שנובעת ממנעד רחב 

של רגשות וכן מעוררת ומבטאת אותם.

יחסי אמון ותשתית אמפתית לדיבור על רגשות קשים, מגוונים ומורכבים, הנלווים לחיים בחברה  ■
הטרוגנית; לימוד תופעת הגזענות דרך הרחקת עדות ובחינת שני צידי המתרס: צד הגזען וצד המוגזע. 

הפעולות הפדגוגיות שדרכן ניתן ליישם מטרות חשובות אלו חייבות להיות מותאמות לכיתה, למחנכת או 

למחנך שמובילים את הפעולה החינוכית ולהקשר החברתי-פוליטי המשתנה. תחילה, יש להבהיר ברמת 

עומק זו או אחרת מהי גזענות – גזענות ביולוגית, גזענות תרבותית וגזענות ממוסדת. לאחר מכן, יש 

לחשוף את הלומדים והלומדות לתופעת הגזענות במגוון הקשרים תרבותיים והיסטוריים. בין אם בחרנו 

לתת לתלמידות ולתלמידים לערוך תהליך חקר על נרטיבים של נשים ואנשים ספציפיים או של קבוצות 

חברתיות שונות, בין אם חשפנו אותם לטקסטים ספרותיים, לסרטים או לשירים שמציפים את תופעת 

הגזענות14 – חשוב שתהיה זו בחירה מותאמת, המאפשרת לימוד חוויתי של התופעה. 

הדיון בתופעת הגזענות כחוויה יאפשר את עיבוד הרגש הנלווה לה. מתוך הלימוד החוויתי, ניתן יהיה 

להצמיח מאוחר יותר עיון סוציולוגי מעמיק בהקשרים החברתיים המורכבים שבהם מופיעה גזענות. הלימוד 

החוויתי יאפשר לתלמידים ולתלמידות לא רק להרהר ולחשוב על ההטרוגניות החברתית ועל תופעת 

הגזענות, אלא גם לפתח רגישות כלפיהן ולעמוד על זיקתם אליהן. אולם, על מנת שיתאפשרו הכרה מלאה 

ברגש הנלווה לתופעת הגזענות - הכלתו, עיבודו, זיהויו והבנתו - אני ממליצה, בשלב זה, להרחיק עדות – 

קרי, לעסוק במופעים של גזענות מחוץ לישראל. 

במהלך השיח המתקיים על תופעת הגזענות בשלב זה, חשוב לזהות את החיבור אבל גם את השוני בין 

הסיפור הקולקטיבי לסיפור האישי של פרטים שחוו אותה והגיבו אליה.vi חשוב לתת במה לקולות מוחלשים, 

שלרוב הודרו מבימת ההיסטוריוגרפיה הרשמית, ולרגשות הכאב, התסכול והזעם שמעוררת תופעת הגזענות 

 מנקודת מבטם. אולם, חשוב גם לתת מקום לרגשות שמבטאים נושאי קולה של הגזענות – הגזענים. 

אמנם, בייחוד במסגרת הערכית של החינוך ההומניסטי, הדוגל בשוויון ערך האדם, יש קושי רב לתרגל 

v היות וגזע הוא קטגוריה מומצאת, הספרות הסוציולוגית העוסקת בגזענות טבעה את המונח ׳הגזעה׳, על מנת לתאר את 
תהליך ההבניה החברתית של קטגוריית הגזע ואת הרקע לצמיחת תופעות גזעניות )שנהב, י׳ )2015(. מהי גזענות? בתוך 

נ׳ ריבלין )עורכת(, שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון. תל אביב: האגודה לזכויות האזרח, עמ׳ 22-19(. 

להרחבה נוספת אודות מושג ההגזעה, ראו בפרק האחרון בספר זה.

vi הדוגמה הקלאסית בהקשר זה היא של רוזה פארקס, שסיפורה ממחיש הן את האופן שבו הגזענות הממוסדת מקבלת 
ביטוי בחיי היומיום, הן את אתגר ההתנגדות לה, והן את כוחם של המוחלשים והמוחלשות לחולל שינוי ותיקון חברתי.

העיסוק החינוכי בזיכרונות 
ל  פ ו ט מ ת  ו י ה ל ב  י י ח ד  ג נ
באחריות וברגישות, על מנת 
שלא לייצר תוצאות הפוכות 

למטרות החינוך נגד גזענות.



67

אמפתיה כלפי ׳הגזענים׳; אך כדי לעקור את הגזענות וההגזעה חייבים להבחין בינן, כתופעות חברתיות 

פסולות, לבין גזענים כבני אדם. יחס גזעני אינו מאפיין השמור ל׳אנשים רעים׳; הוא נפוץ בקרב כולנו, בין 

אם הוא מקבל את הסימון ׳גזעני׳ או בין אם לאו.15 הוא נובע, לא אחת, מפחד מן הלא-מוכר ומתחושת 

איום על הזהות והתרבות המוכרת.vii יש לתת מקום לרגשות אלה ולדבר גם עליהם. יתרה מכך, ההיסטוריה 

מלמדת כי עוולות חברתיות נוראות היו לפעמים פועל יוצא של אידיאולוגיות פוליטיות ומהפכות 

אידיאולוגיות שביקשו לעשות טוב, לתקן עולם.viii לכן, חשוב להדגיש שלא תמיד הגזענות היא ביטוי לרוע 

מוחלט שמבקש להזיק, אלא שדווקא במופעיה היותר מתעתעים היא מגיעה לעיתים בחסותן של כוונות 

טובות לתיקון חברתי. 

בשלב זה, אם כן, במקביל להיכרות ראשונית עם תופעת הגזענות והכרה ברגשות הנלווים לה, יש: להעמיק 

את מודעות הלומדים להשלכות של ההקשר התרבותי-האידיאולוגי והפוליטי על עצם התפתחות התופעה; 

לטפח את הכשירות התרבותית ולצידה את הענווה התרבותית של הלומדות הלומדים;ix ולתרגל את 

ערך הפלורליזם הלכה למעשה.16 כל זאת, על מנת לאפשר את התפתחותו של אקלים חינוכי המבוסס 

על הקשבה, הכלה ואמפתיה, ולטפח את מסוגלות הלומדים והלומדות לדון בצורה מורכבת ורגישה 

בקונפליקטים חברתיים על רקע גזעני.     

עיקרון שני: חינוך ביקורתי, הכשרה תיאורטית ופוליטית לזיהוי יחסי הכוח 
האצורים בתופעת הגזענות והכרה בחלקיות הזיכרון )האישי והרשמי(

תחת עיקרון זה יש מספר מטרות ערכיות ופדגוגיות מובחנות, שאלה הבולטות שבהן:  

לימוד תיאוריות ביקורתיות ורכישת כלים אנליטיים, לטובת חשיפה של יחסי הכוח המקופלים  ■

בתופעות הגזענות וההגזעה וזיהוי נוכחותו המתעתעת של הסטריאוטיפ הגזעני בנרטיבים אישיים 

וציבוריים.  

ביסוס ההבנה שנרטיבים היסטוריים הם תמיד חלקיים, ושגיבוש זהויות קולקטיביות לאורם אינו  ■

מנותק מיחסי הכוח בין המדינה לחברה ובין קבוצות שנמצאות במיצוב שונה בריבוד החברתי.  

ברמה הפדגוגית, לימוד תיאוריות ביקורתיות הוא הזדמנות מצוינת לפיתוח החשיבה 

האנליטית של הלומדות והלומדים והרגישות החברתית שלהם, וכן להרחבת ידיעותיהם 

אודות מופעיה של תופעת הגזענות לאורך ההיסטוריה ממגוון נקודות מבט. גם בשלב 

זה, השאיפה היא לייצר חוויה אינטלקטואלית שמפנה את הלומד והלומדת לעצמם 

וגורמת להם להרהר ואף לערער על ׳המובן מאליו׳ של הסדר החברתי ההגמוני ועל 

התפיסות הסטריאוטיפיות שלהם עצמם. הבחירות התוכניות והפדגוגיות שלנו צריכות, 

אם כן, לערער על המובן מאליו, תוך בחירה מוקפדת של טקסטים תיאורטיים מעוררי 

השראה. חשוב להציף את השאלות המהותיות שעימן מנסה התיאוריה להתמודד; לבסס 

את הלימוד על שאלות פתוחות, שמזמינות את הלומדים והלומדות לחשיבה מעמיקה 

ולדיון בסוגיות שאין עליהן תשובה אחת; ולהדגיש את הערך המוסף של כל תיאוריה, 

את הכלים האנליטיים שהיא נותנת בידינו לפענוח מקרי בוחן שונים ומשתנים, ואת 

מגבלותיה. בחירת התיאוריות הספציפיות שנביא לכיתה ובחירת הפעולות הפדגוגיות הנלוות להן, אמורות 

אף הן להיות מותאמות להקשר החינוכי, תוך קישור לדוגמאות היסטוריות שמתכתבות עם עולמם של 

הלומדות והלומדים וסביבתם הקרובה והרחוקה. 

vii כשנרצה לחשוף את הלומדות והלומדים לזיכרונות נגד שמבטאים אפליה על רקע לאומי, מגדרי או אחר, מומלץ - לפני 
החשיפה לתיאוריות הביקורתיות - לערוך הכנה רגשית ואינטלקטואלית שמתרגלת, ברוח האנתרופולוגיה הפרשנית, את 

הניסיון להבין את המציאות החברתית גם מנקודת מבטו של ה׳אחר׳, השונה בתרבותו או במיצובו החברתי.  

viii כדוגמה לעוולות חברתיות שנוצרו בעקבות מהפכות אידיאולוגיות שביקשו להוביל תיקון חברתי, ניתן לציין את שלב 
הגליוטינות במהפכה הצרפתית או את רצח בית המלוכה במהפכה הבולשביקית.   

ix ענווה תרבותית, מסביר אבישר, "מסמנת עמדה של פתיחות וכבוד כלפי האחר, כזו המבטאת רצון כן ללמידה )ולא 
עמדה של מומחיות(. לשם כך יש להפנות קשב פנימה בתהליכי ההכשרה ולהפעיל תהליכים של התבוננות עצמית 

ביקורתית ]...[ הניסיון ללמוד מהזולת ולהבינו באופן מעמיק כרוך בתהליכי הערכה עצמית מתמדת של איש המקצוע 

הנדרש למידת גמישות רבה יותר כדי להתאים את עצמו לאחר" )אבישר, נ׳ )2017(. ענווה בחינוך: זהות מזרחית בחינוך 

רב-תרבותי. מעגלי חינוך, 7, 25-1, בעמ׳ 16-15(.

נרטיבים קאונטר-הגמוניים על גזענות, הדרה ועוולות היסטוריות: כיצד ללמדם בכיתה? המקרה של פרשת ילדי תימן �

הם  ים  י טור ס הי יבים  ט נר
ש  ו ב י ג ו  , ם י י ק ל ח ד  י מ ת
זהויות קולקטיביות לאורם 
אינו מנותק מיחסי הכוח בין 
המדינה לחברה ובין קבוצות 
ה  נ ו ש וב  צ י מ ב ת  ו א מצ נ ש

בריבוד החברתי.
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חשוב להדגיש כי גם התיאוריות, ועל אחת כמה וכמה התיאוריה הביקורתית שמצהירה על כך, הן פועל יוצא 

של תפיסת עולם חברתית-תרבותית-פוליטית. אי לכך, יש לעודד את הלומדים והלומדות לשאול, להטיל 

ספק ולזהות את תפיסת העולם הפוליטית שעומדת מאחורי התיאוריה. עם זאת, יש לציין כי המיצוב של 

התיאוריה בשדה החברתי וההיסטורי לא מחליש את כוחם של טיעוניה, אלא דווקא מטעין אותה במשמעות 

מוסרית ונותן לה ערך פוליטי-חברתי לתיקון חברתי, מעבר לערכה המדעי. 

חשוב לבחור תיאוריות שרגישות למורכבות של המציאות החברתית ומציגות את יחסי 

הכוח כדבר מורכב, דינמי ומשתנה, ולא כיחסים דיכוטומיים שמבחינים באופן בינארי וחד 

משמעי בין הרע לטוב, הגזען למוגזע, הלבן לשחור, המערב למזרח, האשכנזי למזרחי, החזק 

לחלש והמקרבן לקורבן, בהתאמה. חשוב ביותר לחזור ולהדגיש, עם זאת, כי כוחו של החלש 

והמוחלש יוצא מתוך מערך מורכב של יחסי כוח, שבסופו של דבר לא פועל לטובתו. על 

כן, זיהוי כוחו של המוחלש אינו מצדיק טיעונים של האשמת הקורבן או דה-לגיטימציה 

למחאתו, כפי שקורה בשיח הציבורי לא אחת. מומלץ לרתום את זיהוי הכוח של המוחלש 
x.למהלכים חינוכיים מעצימים, שחותרים בסופו של דבר לקידומו של תיקון חברתי

לסיכום, עם סיום שלב חינוכי זה אמורים הלומדים והלומדות להצטייד בכלים תיאורטיים 

שיסייעו בידם לזהות מניפולציות של כוח, הדרה, הגזעה וגזענות, ולהבין כיצד גם כוונות 

אידיאולוגיות לעשיית ה׳טוב׳ הובילו לעיתים לאורך ההיסטוריה ליחס גזעני ולתוצאות 

רעות.xi כמו כן, הם אמורים בשלב זה להבין שהסיפור ההיסטורי אינו מונוליטי, אלא תלוי בנקודת מבט 

תרבותית, כמו גם במיצוב חברתי-פוליטי וביחסי הכוח החברתיים.  

עיקרון שלישי: החשיפה לזיכרון הנגד – לימוד דרך פעולה, קריאה וניתוח 
פרשני-ביקורתי

לאחר שני שלבי ההכנה – הכנה רגשית והכנה תיאורטית-אנליטית – ייחשפו הלומדים והלומדות לנרטיב 

הנגד. העיקרון הפדגוגי המרכזי שעליו אני מציעה לבסס שלב זה הוא לימוד פעיל במציאות החברתית-

פוליטית, שבהשראת ג׳ירו17 ניתן לכנותו לימוד אקטיבי ואקטיביסטי. לימוד כזה מקדם לומדות ולומדים 

עצמאיים יותר בלמידה שלהם, ואף מעורים ומעורבים יותר בתוכן הנלמד ופועלים בו. תהליך הלימוד 

האקטיבי והאקטיביסטי יבוא לידי ביטוי הן בשלב הזה - במעורבות הלומדים בחקר זיכרון הנגד ובאיסוף 

העדויות לו, בניתוחם הפרשני-ביקורתי ובדיונים שיקיימו אודות ממצאיהם; והן בשלב הלימודי הבא, דרך 

הקישור לאקטואליה הפוליטית וייזום פעולות ודיונים שיוצאים ממסגרת הכיתה ומבקשים לעשות ׳תיקון׳. 

מטרותיו החינוכיות של הלימוד בשלב הנוכחי הן: 

היכרות מעמיקה עם הנרטיב ההיסטורי של זיכרון הנגד, תוך זיהוי המשותף והשנוי במחלוקת בינו ובין  ■
xii.הנרטיב ההיסטוריוגרפי הרשמי

לימוד חוויתי, תוך התוודעות לעדויות ולמסמכי מקור היסטוריים, שמייצגים הן את קולותיהם של  ■

נושאי זיכרון הנגד והן את נושאי קולה של ׳המדינה׳, ולעדויות שמלמדות על ההקשר התרבותי-

חברתי-פוליטי שבעטיו התרחשו האירועים. 

x על הכוח הפוליטי ששמור לקורבנות כתב בהרחבה אלון גן )גן, א׳ )2014(. קורבנותם אומנותם: משיח קורבני לשיח ריבוני. 
ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה(. על אף התייחסותו המורכבת ליחסי הכוח החברתיים, לטענתי גישתו של גן נותנת 

לגיטימציה מוגבלת מידי למחאת ׳הקורבנות׳. היא צינית בהתייחסה לשיח הקורבני כ"פולחן וידויים מזכך" או כ"קתרזיס" 

של "בכיינות מטהרת" )שם, 231(, אינה נותנת מקום מספק לרגש, להערכתי, ולפיכך אינה מאפשרת תיקון חברתי אמיתי.

xi בהתייחס לזיכרונות נגד על אפליה לאומית או מגדרית, ניתן להסתייע בתיאוריות ביקורתיות על אפליה אתנית או 
בתיאוריות פמיניסטיות, על מנת לחשוף כיצד דווקא בשם הליברליות והנאורות, או בשם אידיאלים המאדירים את 

 Madoo-Lengermann, P. & Niebrugge-Brantley, :האישה, התבצעו אפליות מרחיקות לכת של מיעוטים אלו. ראו למשל

 J. (2001). Chapter 11: Classical feminist theory. In Ritzer, G. & Smart, B. (Eds.), Handbook of social theory.
 Sage; Young, I. M. (1998). Polity and group difference: A critique of the ideal of universal citizenship. In G.

Shafir (Ed.), The citizenship debate – a reader (pp. 263-290). Minneapolis: University of Minnesota Press
xii חשוב להדגיש כי אין כאן שאיפה להצגה מאוזנת של נרטיב הנגד והנרטיב הרשמי. ככלל, הצגת התכנים הנלמדים בבית 
 Giroux,) הספר כאילו היו מקור ידע מאוזן וניטרלי, היא כשלעצמה מעוותת וממסכת את הבחירות החינוכיות שלנו

H.A. (1981). Ideology, culture and the process of schooling. Philadelphia: Temple University Press). אי לכך, 
עדיף שאלו יהיו גלויות וברורות. 

ת  ו י ר ו א י ת ר  ו ח ב ל ב  ו ש ח
ל  ש ת  ו ב כ ר ו מ ל ת  ו ש גי ר ש
המציאות החברתית ומציגות 
את יחסי הכוח כדבר מורכב, 
דינמי ומשתנה, ולא כיחסים 
ם  י נ י ח ב מ ש ם  י י מ ו ט ו כ י ד
 באופן בינארי וחד משמעי בין 

הרע לטוב. 
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לימוד דרך פעולת ניתוח פרשני-ביקורתי של קטעי מקור, התרה אחר סטריאוטיפים גזעניים ויחסי  ■

כוח חמקמקים ומבקשת להבין גם את המורכבות של ההקשר החברתי שבו התפתחו.   

מבחינת אופן הפעולה הפדגוגי, חשוב שגם שלב החשיפה לנרטיב הנגד יעשה באופן הדרגתי. כדאי 

לפתוח בתיאור כללי על אודות מה אירע, בהתבסס על המוסכם בין הנרטיבים השונים, לאחר מכן לעבור 

לזיהוי נקודות המחלוקת, ואז להתחיל בחשיפה לעדויות ולמסמכי המקור כלשונם. 

בהסתמך על התשתית הרגשית והאינטלקטואלית שביקשנו לייצר, חשוב שתוך כדי לימוד הנושא, 

הצגתו והדיון בו, ייווצר מרחב שיח מאפשר – שנותן מקום הן לתחושות ולרגש והן לשאלות ולתובנות 

ביקורתיות, החושפות את יחסי הכוח מאחורי התופעה החברתית הנלמדת ומתכתבות עם התיאוריות 

שנלמדו. בשאיפה לתיקון חברתי, ראשית יש לתת במה לקולות נושאי זיכרון הנגד, קורבנות הגזענות, 

ולהכיר בהשפלה, בכעס, בתסכול, בכאב וברגשות חוסר האונים שמייצרת הגזענות הממוסדת. לאחר 

שנוצר מרחב שיח שמאפשר הכרה בעוולה החברתית שייצרה הגזענות, חשוב להרחיב את העיסוק 

בהקשר החברתי שבו נוצר זיכרון הנגד, ולהיחשף גם לנושאי קולה של הגזענות, לתפיסותיהם 

האידיאולוגיות ולנקודת מבטם. מרחב שיח שמאפשר לימוד על מורכבותה של תופעת הגזענות חייב 

להיות אמפתי ומכיל ולאפשר עיון בתופעה מנקודות מבט שונות. 

החשיפה לנקודות מבט מגוונות יכולה להיעשות דרך איתור וחשיפה של קטעי מקור, שייאספו בתהליך חקר 

משותף על ידי מורים ומורות, תלמידות ותלמידים. ייחודה הפדגוגי של אסטרטגיית הלמידה המוצעת טמון 

באקטיביות הלומדים והלומדות, שלא מצופים רק לקרוא ולנתח קטעי מקור שקיבלו מהמורה, כי אם לתור 

ולחפש בעצמם טקסטים רלוונטיים ללימוד הנושא, בהתאם לזיקתם האישית ולבחירתם. הם יכולים לראיין 

קרובי משפחה, שכנים, או עדות ועדים אחרים, לאתר עדויות ברשת או מסמכי מקור בארכיון המדינה המקוון. 

עצמאות הלומדות והלומדים ויחסם האישי לנושא צריכים לבוא לידי ביטוי לא רק בבחירת הטקסט, 

אלא גם באופן הניתוח הפרשני-ביקורתי שהם מציעים לו. יש להנחות אותם להציע ניתוח שמצד אחד 

מתכתב עם התיאוריות הביקורתיות שלמדו ומפרק את יחסי הכוח שמגולמים בטקסט, ומצד שני מודע 

להקשר החברתי והתרבותי שבו נוצר הטקסט ומבקש להבין גם אותו. 

לאחר בחירת הטקסטים וניתוחם, אני מציעה שהלומדים והלומדות יציגו בפני הכיתה את הטקסט שבחרו 

ואת הפרשנות שהם נותנים לו. חשוב לעורר דיון כיתתי לאור הצגת תוצרי העבודות בכיתה, שבדומה 

להוראה בחברותא מאפשר העמקה בפרשנות הטקסט והצעות לפרשנויות חדשות ושונות. פעילות 

חינוכית כזו תאפשר ללומדים וללומדות להפנים ענווה תרבותית18 וספקנות תיאורטית, להבין שיש 

עוד פרשנויות, נקודות מבט ושאלות, ושלא הכול ידוע וברור, ולהסיק שגם כלומדים וגם כחברה עלינו 

להקשיב לקולות אחרים ולאפשר שיח מכיל, אמפתי, נטול הדרות חברתיות. השיח הזה, חשוב להדגיש, 

חייב להיות מלווה באמירה ערכית וחינוכית חדה וברורה שדוחה גזענות והשתקה של עוולות חברתיות, 

אך לא מדירה את הגזענים, את קולם ואת רגשותיהם, ולא מייצרת עוולות חדשות. 

עיקרון רביעי: הקישור לאקטואלי, לרלוונטי, לאישי ולבין-אישי
העיקרון החינוכי שבא לידי ביטוי בשלב האחרון של התהליך המוצע מבקש לחבר בין האישי לקולקטיבי, 

בין העבר ההיסטורי להווה האקטואלי ובין הלימוד התיאורטי לפרקסיס הפוליטי. המטרות הפדגוגיות 

והערכיות של שלב זה הן: 

להנחות את הלומדים והלומדות להכיר את הנרטיב ואת הזהות החברתית של משפחתם, לבחון  ■

את מורכבות מיצובם החברתי ביחס לתופעות הגזענות וההדרה החברתית, ולעיין עיון רפלקטיבי 

בזהות שלהם עצמם ובגזענות שבתוכם.  

לחבר את העיסוק בזיכרון הנגד של גזענות העבר לאקטואליה החברתית-פוליטית ולהקשר  ■

החברתי-תרבותי הספציפי שבו חיים הלומדים והלומדות.   

לאפשר ללומדות וללומדים לעבור ממצב של לימוד, עיון וניתוח הסוגיה, לתהליך של גיבוש עמדה  ■

ואולי גם פעולה פוליטית. 

לימוד הנרטיב המשפחתי וזיהוי ההקשר החברתי-תרבותי השונה שממנו הגיעו הלומדים והלומדות עצמם 

יאפשרו הכרה הדדית, הכלה ואמפתיה כלפי המגוון, וגם השלמה טובה יותר עם העבר, תוך זיהוי זיקותיהם 

המגוונות והמורכבות אליו. באמצעות ההיכרות ההדדית עם הסיפור המשפחתי של כל אחד ואחת מהם, 

הלומדים צפויים להיוודע לדמיון ולשוני שבין סיפורם המשפחתי ובין הנרטיב הלאומי ההגמוני, ובמקביל 

לעשות ׳תיקון׳, שיעמיק את תחושת השייכות החברתית שלהם לקולקטיב. 

נרטיבים קאונטר-הגמוניים על גזענות, הדרה ועוולות היסטוריות: כיצד ללמדם בכיתה? המקרה של פרשת ילדי תימן �
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חשוב כי מעגלי השיח, שיבחנו את הקשרים בין הזהות האישית למשפחתית ולחברתית, יציפו שאלות שיַפנו 

את הלומדים והלומדות לעצמם ויאפשרו התבוננות פנימית בסוגיית הגזענות ׳שבתוכי׳. ההרהור הפנימי הזה 

עשוי לחדד בקרבם את ההבנה שלאף אחד )ללא הבדל מין, צבע, מוצא אתני או מעמד( אין חסינות מגזענות, 

וכי על מנת למגר אותה מקרבנו כחברה, עלינו להתחיל בעצמנו – תיקון אדם כתיקון עולם.19  

הקישור לאקטואליה ולהקשר המקומי והעכשווי שבו נטועים הלומדים עשוי לתת לתובנה אחרונה זו משנה 

תוקף, שכן, כפי שמחדד ג׳ירו, בית הספר אינו רק מרחב פוליטי הממלא תפקיד בייצורו של השיח הדומיננטי – 

הוא גם נטוע בתוך הקשר חברתי-פוליטי-תרבותי שאין להתעלם ממנו.20 החיבור לאקטואליה עשוי להדגיש, אם 

כן, את הרלוונטיות של הלימוד ההיסטורי לימינו אנו. בהקשר של זיכרון הנגד, הוא יאפשר ללומדים לא רק להבין 

את הרקע להתמשכות הכאב אודות עוולות העבר בהווה, אלא גם לזהות את המשכיותם של הסטריאוטיפים 

הגזעניים ומנגנוני ההדרה החברתית, שעושים דה-לגיטימציה לעצם הדיבור על זיכרונות נגד אלו בהווה. 

מעבר לכך, החיבור לאקטואליה ישאף להמחיש שיש הקשרים מגוונים לביטויי גזענות, סטריאוטיפים והדרה, 

ויקדם תפיסה מורכבת של המציאות החברתית העכשווית. על מנת לאפשר את הבנת המורכבות החברתית 

ולטפח את הרגישות החברתית של הלומדים והלומדות, חשוב כי העיסוק באישי, באקטואלי וברלוונטי 

ילווה בחינוך ערכי,21 שעוסק בערכים ומציף דילמות ערכיות לדיון. החינוך הערכי )בניגוד לחינוך לערכים, 

שנתפס כפועל יוצא של אינדוקטרינציה(22 מאפשר להם להצמיח מתוכם את המענה לדילמות המוסריות 

של תקופתם ולטפח מצפון מוסרי, שנותן דין וחשבון להכרעותיהם בדילמות הערכיות.23 עם זאת, בייחוד 

בעידן הפוסט-, אני מסכימה עם אלוני, מיכאלי ואחרים,24 כי חשוב שלחינוך ולמחנך או המחנכת תהיה 

אמירה ערכית הומניסטית חדה וברורה, שדוגלת בטיפוח כבוד האדם וחירותו ומתנגדת למופעיהם החברתיים 

של הגזענות, ההגזעה, הניצול, האלימות והדיכוי באשר הם. אמנם, כמחנכות ומחנכים, לא נרצה ולא נוכל 

לכפות על תלמידינו לציית למצפון המוסרי שלנו; אך נוכל לבסס בכיתה דיאלוג אופטימי לחברה מתוקנת, 

שעוסק בקונפליקטים חברתיים ובדילמות ערכיות ומבוסס על דמוקרטיזציה של ההבנה החברתית.25 דיאלוג 

כזה יאפשר ללומדים וללומדות להתנסות בלמידה שלא מאפשרת להם להישאר כצופים מהצד, אלא מפנה 

אותם אל עצמם ואל סביבתם החברתית ומטפחת אותם כאזרחיות ואזרחים אקטיביים. להערכתי, מודל 

חינוכי תהליכי זה יכול להיות שזור בתוכנית הלימודים של כל מקצוע במדעי החברה והרוח כמעט, והוא 

אינו מוגבל להוראת ההיסטוריה.  

כך או כך, לאחר הצגת ארבעת העקרונות הפדגוגיים-חינוכיים שדרכם אני מציעה לגשת לעיסוק החינוכי 

בזיכרונות נגד, אפנה כעת להדגים את האופן שבו ניתן ליישמם בלימוד של פרשת ילדי תימן.   

ג. החשיפה לפרשת ילדי תימן כחינוך נגד גזענות
xiii?מהי פרשת ילדי תימן

פרשת ילדי תימן היא פרשה מטלטלת שחושפת, בין היתר, ביטויים של גזענות ממוסדת, שהופנתה בעיקר 

כלפי עולים ועולות מתימןxiv בראשית קום המדינה, וגם בהמשך ביחס המדינה למחאה בנושא. 

 xviילדים, ילדות ותינוקות שנחטפו / נלקחו xvהפרשה עוסקת בשאלת גורלם של בין 1,053 ל-2,050  ויותר

xiii כבר שמה של פרשת ילדי תימן מרמז על הדומיננטיות של הסימון העדתי המעוגן בה. הניסיון לזהות את משמעות הסימון הזה 
ואת השלכותיו הוא חלק ממטרות הלימוד על הפרשה. עם זאת, חשוב לציין שבניסיון למסגר מחדש את זיהוי הפרשה הוצעו 

לה שמות אלטרנטיביים, שהרווח שבהם הוא "פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן" )ראו שיפריס, נ׳. )2019(. ילדי הלך לאן? פרשת 

ילדי תימן: החטיפה וההכחשה. תל אביב: ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות וספרי חמד; שיפריס, נ׳. )2019(. בנתיב היעלמותם 

של ילדי ישראל הנעדרים, או: כיצד פעלה השיטה? בתוך: ט׳ גמליאל ונ׳ שיפריס )עורכים(, ילדים של הלב: היבטים חדשים בחקר 

פרשת ילדי תימן )עמ׳ 366-299(. תל אביב: רסלינג והאגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר(. 

xiv הפרשה מכונה פרשת ׳ילדי תימן׳ היות וכשני שלישים מהילדות והילדים הנעדרים שעומדים במרכזה היו בני העדה 
התימנית. הנותרים היו ברובם בני עדות המזרח והבלקן )שיפריס 2019, שם(. 

xv מספר התלונות שהגיעו לשלוש ועדות החקירה שהקימה המדינה בנושא עומד על 1,053 )סנג׳רו, ב׳ )2002(. באין חשד אין 
חקירה אמיתית: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן. תיאוריה וביקורת, 

12, 75-47(. אולם, הורים רבים לא התלוננו למדינה מחוסר אמון במערכת ומהחשש להיות מתויגים, וסיפורם תועד )אם 

בכלל( על ידי עמותות וארגוני מחאה ועל-ידי מעט מאוד מחקר אקדמי שעסק בנושא )גמליאל, ט׳ )2019(. מעמדה 

האינטלקטואלי של הפרשה. בתוך ט׳ גמליאל ונ׳ שיפריס )עורכים(, ילדים של הלב, עמ׳ 52-9(. במחקרו החשוב והיסודי 

בנושא, מעריך ד"ר נתן שיפריס )ראו מקורות לעיל( כי מדובר במספר מקרים רב הרבה יותר, כאשר המספר 2,050 מסמל 

רק את מספר המקרים הידועים לעוסקים בפרשה עד כה. 

xvi ישנו ויכוח בין נושאי קולו של זיכרון הנגד ובין נושאי קולה הרשמי של המדינה ביחס לאופן שבו יש לכנות את אירוע 
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מהוריהם, בעיקר בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת,xvii על ידי אנשי ונשות הצוות הרפואי של מחנות 

העולים והמעברות שבהם שוכנו העולים והעולות, ואף מבתי חולים שבהם אושפזו הילדים. ילדות וילדים 

אלו נחטפו או נלקחו )תלוי לפי איזו גרסה( בטענה שהם חולים וזקוקים לטיפול רפואי,xviii וזמן לא רב לאחר 

שהוצאו מחיק משפחותיהם נמסר להוריהם כי הם נפטרו. משביקשו ההורים לראות את גופת ילדיהם, נאמר 

לרבים מהם כי המת כבר נקבר והם נשלחו לדרכם בלי תעודת פטירה ובלי יידוע על חלקת קבר שבה קבורים 

הילדים והילדות.xix בנוסף על הכאב והזעם, הנסיבות הקשות והתמוהות שבהן נאלצו הורים להשלים עם 

אובדן ילדיהם עוררו בהם כבר בשנות ה-50 חשד כי מדובר כאן בחטיפה ממוסדת. חשד זה התגבר והתגבש 

לכדי מחאה ציבורית רק בשנות ה-60, משקיבלו ההורים בדואר צווי גיוס לילדיהם, ומשהסתבר כי אינם 

רשומים בספרי הנפטרים של המדינה.26 

המחאה בנושא ממשיכה עד ימינו; בכל עשור או שניים היא פורצת מחדש לתודעה הקולקטיבית ומסרבת 

לרדת מסדר היום הציבורי, למרות השינויים במחאה ובמוחים ועל אף שהמדינה הקימה שלוש ועדות 

בדיקה/חקירה שעסקו בנושא והסיקו מסקנות דומות: על פי הדוחות של ועדות אלו, מרבית הילדים 

והילדות נפטרו ממחלה ורק במקרים בודדים נשלחו ב"מסירה מזדמנת" לאימוץ.27 חשוב לציין כי כל 

הוועדות סיימו את עבודתן בהותירן מקרים לא מפוענחים רבים של ילדות וילדים נעדרים: 22 ילדים בוועדת 

בהלול-מינקובסקי, 65 ילדים בוועדת שלגי ו-56 ילדים בוועדת החקירה הממלכתית.28 סיום לא פתור זה 

כשלעצמו זכה לביקורת חריפה מצד נושאי קולו של זיכרון הנגד בפרשה. לדוגמה, העיתונאי יהודה נוריאל 
השווה את ריבוי ההיעלמויות למקרי היעלמות מתוקשרים יותר, בכתבתו "56 רון ארדים".29

מדוע החשיפה לפרשת ילדי תימן היא הזדמנות מצוינת לעיסוק בחינוך נגד גזענות? 
פרשת ילדי תימן סבוכה וקשה לעיכול. כפי שניתן להבין מריבוי הערות השוליים שלעיל, הוויכוח בין נושאי 

קולה הרשמי של המדינה ובין חוקרים, הורים וארגוני מחאה שנותנים ׳קול׳ לזיכרון הנגד של הפרשה, 

מתחיל כבר בתיאור העובדות היבשות ובמענה לשאלות בסיסיות כמו: מהי פרשת ילדי תימן? ומה קרה בה? 

יתרה מכך, על מנת להבין את עצם היתכנותה של פרשת ילדי תימן – כיצד התאפשר הניתוק בין הורים 

לילדיהם? כיצד יכלו נציגי מדינה לקחת, ובכוח, ילדות וילדים כה רבים מחיק הוריהם? כיצד, אם בכלל, נפטרו 

כל-כך הרבה ילדים וילדות ונקברו ללא נוכחות הוריהם? כיצד אבדו עקבותיהם של ילדים שהוכרזו כנעדרים? 

וכיו"ב – חשוב להבין את ההקשר ההיסטורי החברתי-התרבותי והפוליטי, שבעטיו קרמה הפרשה עור וגידים. 

אולם, אף סיפור ההקשר ההיסטורי שנוי במחלוקת ונתון לפרשנויות שונות. נושאי קולה של המדינה 

מתארים נרטיב היסטורי שמציג את שנות החמישים כתקופה של ׳בלגן׳, שנבע, בין היתר, מן העליות 

ההמוניות, החולי הרב של העולים והמאבק של המדינה בראשית דרכה על קיומה, ומציגים את הצוות 

הקולט כמּונע מרצון לטפל, להציל ולעשות סדר בבלגן.30 נושאי קולו של זיכרון הנגד, לעומת זאת, מערערים 

על נרטיב זה ומציגים עדויות שמשרטטות נרטיב אחר: עדויות לסדר, ארגון מופתי ורישום קפדני של 
היוצאים והנכנסים ממחנות העולים ואליהם, עדויות לכך שהילדים והילדות הבריאו בבתי התינוקות,31 

ועדויות שחושפות תפיסות אידיאולוגיות אתנוצנטריות ואף גזעניות, שראו בעולים הורים מזניחים והצדיקו 

הוצאת הילדים והילדות מחיק הוריהם. זאת, על אף שבדוח החקירה הממלכתי מודים נושאי קול המדינה כי לא אחת 

הילדים הוצאו מן המשפחות בכוח ובכפייה וחרף התנגדותם של חלק מן ההורים )ועדת החקירה הממלכתית )2001(. דין 

וחשבון בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948–1954 )בראשות השופט יעקב קדמי(. ירושלים: 

מדינת ישראל(. 

xvii אף על השאלה מתי התרחשו ההיעלמויות/החטיפות יש ויכוח בין הצדדים. בעוד שעל-פי שיפריס )2019( וארגוני 
מוחים שונים )עמותת עמרם, ארגון ׳אחים וקיימים׳ ועוד( החטיפות החלו עוד בשנות ה-30 והתרחשו גם מחוץ לגבולות 

מדינת ישראל, ועדות החקירה הגבילו את חקירתן לתלונות בדבר היעלמויות ילדים וילדות במרחב של מדינת ישראל 

בלבד, ובין השנים 1948 ו-1954. 

xviii על אף הטענה של תומכי הנרטיב המדינתי הרשמי שהילדים היו חולים )ראו ועדת החקירה הממלכתית )2001(; מאיר-
גליצנשטיין, א׳ )2019(. בין תימן לישראל: מ׳מרבד הקסמים׳ לפרשת ילדי תימן. בתוך ט׳ גמליאל ונ׳ שיפריס )עורכים(, 

ילדים של הלב, עמ׳ 252-207(, הורים שונים סיפרו כי הילדות והילדים היו חולים במחלות קלות )כמו פצעים בפה, דלקת 

עיניים וכיו"ב(, ויש אף עדויות של הורים ושל אנשי צוות שונים שעבדו במחנות העולים שהעידו כי הילדים הבריאו בבתי 

התינוקות, אך באופן תמוה הועברו לבתי החולים בטענה שמצבם הוחמר )שיפריס, 2019(. 

xix שיפריס, 2019; לויטן, ד׳ )2019 ]1983[(. מדוע נחקרה פרשת ילדי תימן הנעדרים לראשונה רק בשנים 1968-1967? בתוך 
ט׳ גמליאל ונ׳ שיפריס )עורכים(, ילדים של הלב, עמ׳ 473-433; זייד, ש׳ )2001(. והילד איננו. ירושלים: גפן. חשוב לציין כי 

על עובדות מטרידות אלו אין ויכוח בין מבטאי זיכרון הנגד ובין הנרטיב המדינתי הרשמי.

נרטיבים קאונטר-הגמוניים על גזענות, הדרה ועוולות היסטוריות: כיצד ללמדם בכיתה? המקרה של פרשת ילדי תימן �
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את הוצאת הילדים מהם.32 נרטיב אלטרנטיבי זה תומך, למעשה, בטענה כי היעלמות הילדות והילדים היא 

 xx.תוצאה של חטיפה ממוסדת

על אף השוני העמוק ביניהם, גם בקרב התומכים בנרטיב המדינתי יש קולות שמודים בכך שהיחס לעולים מתימן 

היה לכל הפחות מתנשא33 ולעיתים מהול בגזענות.xxi יתרה מכך, שני הצדדים חושפים ונשענים על מסמכים 

ועדויות שנותנים ביטוי ברור לתהליכי ההגזעה והגזענות שמהם סבלה העדה התימנית בעטיה 

של פרשה זו. 

לטענתי, דווקא לאור עומק המחלוקת בין הצדדים וחריפותה, העיסוק החינוכי בפרשת ילדי 

תימן חשוב – לא רק ככר עשיר ללימוד ההשלכות של נרטיבים היסטוריים וסטריאוטיפים 

גזעניים, אלא גם כפעולה לתיקון חברתי. בעוד הוויכוח בין המצדדים בנרטיב ׳החטיפה 

הממוסדת׳ בפרשת ילדי תימן ובין המערערים עליו הפך לנושא המרכזי בדיון הציבורי בפרשה 

– גם כיוםxxii – חשבון הנפש המוסרי והפוליטי שצריכים לעורר העיסוק בפרשה והחשיפה 
לגזענות הממוסדת האצורה בה נזנח מבחינה ציבורית וחינוכית.xxiii בהתכתב עם טענותיהם 

של יוגב ונווה לגבי הנרטיב הפלסטיני והקשיים שמערימה התקופה הפוסט-מודרנית על קיום 

׳דיאלוגים מפויסים׳,xxiv ברצוני לטעון כי ההתמקדות בשאלת האמת ההיסטורית לבדה אינה 

ממצה את התובנות החשובות שניתן להפיק מן העיסוק החינוכי במקרה הבוחן של פרשת 

ילדי תימן. הסטריאוטיפים הגזעניים השזורים הן בפרשה עצמה והן בשיח הציבורי לגביה אז והיום, מחייבים 

לדעתי עיסוק חינוכי מעמיק ויסודי גם בפרשה וגם בהשלכותיה. 

תוכנית הלימוד המוצעת 
החשיפה לזיכרון הנגד של פרשת ילדי תימן צריכה להיות הדרגתית ולהילמד בשלבים, תוך יישום העקרונות 

הפדגוגיים-חינוכיים שהוצגו לעיל, כחלק מן התהליך החינוכי השלם. 

בשלב הראשון, כדאי להתחיל לחשוף את הלומדות והלומדים לביטוייה המגוונים וההיסטוריים של הגזענות 

הממוסדת והלא ממוסדת, בתקופות ובמקומות שונים בעולם. זאת, תוך טיפוח שיח כיתתי המיישם הלכה 

למעשה את עקרונות האמפתיה, הפלורליזם וההכרה ברגש שנלווה לתופעת הגזענות. בשלב זה, כפי 

שהורחב לעיל, מומלץ לשלב טקסטים שמאפשרים לימוד חוויתי, לדבר על הרגשות משני צידי המתרס 

xx הטענה המרכזית היא שהילדים והילדות נחטפו והועברו לאימוץ למשפחות אשכנזיות ותיקות וחשוכות ילדים, שנתפסו 
כראויות יותר. אולם ישנן אף סברות יותר חמורות, שטוענות למשל כי הילדים נחטפו ונמכרו לאימוץ בחו"ל בעבור 

בצע כסף, או הטענה החמורה מכל – שילדים נחטפו לשם עריכת ניסויים רפואיים בגופם )להרחבה ראו שיפריס, 2019(.

xxi ראו את כתבת ׳המקור׳, שבחרה לצדד בנקודת מבטם של המערערים על נרטיב החטיפה. בכתבה נתנו העיתונאים 
רביב דרוקר ואיתי רום במה לטענות המקטרגים על זיכרון הנגד של פרשת ילדי תימן, שהודו שלמרות ביקורתם כלפי 

נרטיב זה, קליטת העולים מתימן הייתה מלווה ביחס פטרוני וגזעני )המקור )19 בדצמבר, 2019(. עונה 17, פרק 8: חטיפת 

ילדי תימן, רשת 13(. 

xxii בהקשר זה ניתן לציין למשל את ההתכתבויות הרבות שהתנהלו ברשת האקדמיה הישראלית לאור פרסומם של שני 
ספרים חשובים שיצאו לאחרונה בתחום: ילדים של הלב )גמליאל ושיפריס, 2019( וילדי לאן הלך )שיפריס, 2019(, ואת 

הדיון הציבורי הסוער שהתעורר בנושא לאחר כתבת תכנית ׳המקור׳ )2019, ראו בהערה הקודמת(. 

xxiii גילוי נאות: לא חקרתי את הפרשה כהיסטוריונית, אבל אני מאמינה שהייתה כאן חטיפה ממוסדת. עדויות המוסכמות 
 על שני הצדדים מלמדות כי לקחו בכוח ילדים וילדות מהוריהם, מנעו מההורים גישה אליהם, העלימו את גופותיהם 

ו/או את עקבותיהם ואף השמידו ארכיונים במהלך עבודתן של ועדות החקירה השונות. לאור כל העוולות הללו, בוויכוח 

שבין ההיסטוריונים אני בוחרת להאמין למחקר המבוסס על עדויות של אנשים )כמחקרו של שיפריס, 2019( מאשר 

לתוקפם של מסמכי המדינה, שעליהם מתבסס דוח ועדת החקירה הממלכתית )ראו סנג׳רו, 2002(. שכן, כפי שטענו לא 

אחת המוחים, מי שחטף ילדות וילדים יכול היה גם לזייף מסמכים )ראו עוזרי, ס׳ )2003(. מחאה שבויה: פרשת ילדי תימן. 

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. ירושלים: האוניברסיטה העברית; עוזרי-רוייטברג, ס׳ )2019(. המחאה על פרשת ילדי 

תימן: בין עדה למדינה. בתוך ט׳ גמליאל ונ׳ שיפריס )עורכים(, ילדים של הלב, עמ׳ 116-75(.  

xxiv לטענתם של אסתר יוגב ואייל נווה, הלך הרוח הפוסט-מודרני, הרואה באמת ההיסטורית עניין יחסי, עשוי להקצין 
בסופו של דבר את עמדות הצדדים הניצים בוויכוח אודות העבר. זאת, משום שאם, כפי שטען פוקו, כל סיפור היסטורי 

הוא ׳העללה׳׳ ואין הבדל בין פרשנות לעובדות – לא רק שאין אמות מידה אוניברסליות לזיהוי האמת, אלא גם אין 

טעם בהידברות, שכן כל טענה לאמת היא פעולה אלימה של השתקה ושקר. העמדה שמקדמים יוגב ונווה, לעומת זאת, 

מבקשת להתמקד בדיאלוג ובהבנה של הנרטיבים השונים, להבדיל מן העיסוק ב׳אמת׳ ובסימון הכוחני של ׳שקר׳ ו׳אמת׳ 

)יוגב, א׳ ונווה, א׳ )2005(. דיאלוגים מפויסים בין נרטיבים תרבותיים מתנגשים: היסטוריה כצורך, כפשר וכמפגש אנושי. 

בתוך נ׳ אלוני )עורך(, מחשבה רב תחומית בחינוך ההומניסטי )עמ׳ 26-19(. תל אביב: סמינר הקיבוצים(.  

בפרשת  החינוכי  סוק  העי
ילדי תימן חשוב לא רק ככר 
ת  כו ל ההש ד  ימו ל ל יר  ש ע
ים  י טור ס הי יבים  ט ר נ ל  ש
וסטריאוטיפים גזעניים, אלא 

גם כפעולה לתיקון חברתי.
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ולקיים שיח ער אודות משמעויותיה המוסריות של תופעת הגזענות.xxv המרחק בזמן ובמקום מהווית 

החברה בישראל אמור לסייע למחנכות ולמחנכים להכשיר את הלומדים והלומדות לקיים דיון מוסרי ולא 

מוסרני בתופעה: דיון שמצד אחד מאפשר את הדיבור על יחסי כוח וקונפליקטים חברתיים, ומצד שני 

רגיש למורכבות החברתית ונותן לגיטימציה להעלאת מגוון של רגשות, קולות, עמדות, שאלות ומחשבות. 

בשלב השני המטרה היא להרחיב את הכלים התיאורטיים שיש ללומדים וללומדות, על מנת לבחון את 

התופעה באופן ביקורתי ומושכל. בהקשר של פרשת ילדי תימן, כדי לאפשר להם היכרות עם ההקשר הרחב 

 xxvi.יותר בו התפתח סטריאוטיפ העדה התימנית, אני ממליצה לשלב חשיפה לתיאוריות פוסט-קולוניאליות

תיאוריות אלו צמחו כתגובה ביקורתית ליחסי הכוח הקולוניאליים, וטענו כי יחסים אלו, בין היתר, יצרו 

תפיסות סטריאוטיפיות ומעוותות אודות ׳האחר׳, שעיצבו את ההבחנות ההיררכיות בין המערב למזרח, 

הלבנים לשחורים והעולם הראשון לעולם השלישי, בהתאמה. בספרו ׳אוריינטליזם׳, מתאר אדוארד סעיד 

כי בעוד ׳המערב׳ שרטט את עצמו כהגיוני-רציונלי, מפותח, נעלה ואנושי, המזרח תואר על ידו כתמונת 

התשליל שלו-עצמו - כא-רציונלי, בלתי מפותח, נחות ופראי.34 התיאורטיקן הומי באבא חושף כי במסגרת 

פרקטיקות השליטה הקולוניאלית, תפקד הסטריאוטיפ כגורם המסביר הן את הסיבה והן את התוצאה של 

כישלון הילידים הנשלטים.35 יתרה מכך, מחדד באבא, כוחו של הסטריאוטיפ בא לו דווקא בדו-משמעותו, 

מכך שהוא כולל בתוכו לא רק דימויים שליליים אלא גם חיוביים: 

"]פרקטיקה זו[ הינה אחת האסטרטגיות הדיסקורסיביות והנפשיות המשמעותיות ביותר של 

כוח מפלה ]...[ כוחה של הדו-משמעות מעניק לסטריאוטיפ הקולוניאלי את ערכו העובר 

לסוחר, הוא מייצר רושם של אמת מסתברת וניתנת לניבוי ]...[ צורות סמכותניות ומפלות 

של פיקוח פוליטי נחשבות להולמות על בסיס הכרת האוכלוסייה הילידית המתנסחת 

במונחים )סטריאוטיפיים( אלה. האוכלוסייה הנתונה תחת שליטה קולוניאלית מוכרזת אז 

כסיבה וגם כתוצאה של המערכת, כלואה במעגל של פרשנות".63 

ההכרה באמביוולנטיות של הסטריאוטיפ הגזעני ובנוכחותו החמקמקה, תאפשר ללומדים וללומדות 

להצטייד בכלים לזיהוי טוב יותר של מניפולציות דיסקורסיביות ושל מופעיו המורכבים של הסטריאוטיפ 

בטקסטים תרבותיים מגוונים. 

מעבר לכך, כקרקע להבנת אופייה המתעתע וכוחה הרב של הגזענות הממוסדת, מומלץ לחשוף את 

הלומדות והלומדים גם לתיאוריות שעוסקות ביחסי חברה-מדינה וחושפות את הכוח הרב ששמור למדינה 

המודרנית בניהול אוכלוסיות, בכינון זהויות קולקטיביות ובהפקה של ידע אודותיהן. כך למשל, על פי 

אברמס, אלתוסר ואחרים,37 כוחה הרב של המדינה בא לה לא רק משליטתה על המשאבים הציבוריים ומן 

המונופול שיש לה על אמצעי הכוח והכפייה שבשטחה, אלא גם מכוחה כאידאה תרבותית. אידאת המדינה 

משרטטת אותה כסמכות רציונלית וחוקתית, שעומדת מעל החברה הכאוטית והרב-גונית ומכילה אותה.38 

כפי שמחדד מיטשל, זהו כוח אידאי מתעתע, שמשרטט עצמו פעם כשופר המוסדי של הקולות החברתיים 

ופעם כמובחן מהם וכניצב מעליהם.39 כך או כך, מדובר באידאה רבת עוצמה, שלמעשה מזהה את המדינה, 

על שלל שלוחותיה, כערכאה ניטרלית, המסדירה קונפליקטים חברתיים ולא משוקעת בהם.xxvii מכאן, 

הקושי להכיר בגילויים של גזענות שבאים לידי ביטוי במסגרתה – בתעודותיה, בתקנותיה ובהחלטותיה 

– שכן אלו מערערים על הבסיס המוסרי שעליו מושתתת הלגיטימציה של הסדר המדינתי כולו. כאשר 
הגזענות, שעיקרה הוא ייחוס תכונות וכישורים נחותים או נעלים לקבוצות חברתיות מסוימות, מקבלת 

ביטוי במדיניות הרשמית של המדינה – היא עטופה בהצדקות ובטיעונים רציונליים, שנותנים לה כוח שכנוע 

xxv ניתן ללמוד על כך דרך חשיפה משותפת לתוצרים תרבותיים מגוונים שעוסקים בנושא ודיון על תוכניהם. למשל שירי 
מחאה, שירה כתובה, סרטים, תמונות או סיפורים קצרים. לדוגמה, בולדווין ג׳ )2006 ]1955[(. זר בכפר. בנימינה: נהר ספרים. 

xxvi להרחבה והעמקת ההיכרות עם תיאוריות פוסט-קולוניאליות והרלוונטיות שלהן להבנת יחסי הכוח שהתפתחו בחברה 
הישראלית בין קבוצות אתניות שונות )עדתיות ו/או לאומיות(, מומלץ להתחיל בקריאת שוחט, א׳ )2001(. מזרחים 

בישראל: הציונות מנקודת מבטם של קורבנותיה היהודיים. בתוך א׳ שוחט )עורכת(. זיכרונות אסורים: לקראת מחשבה 

רב-תרבותית )עמ׳ 205-140(. תל אביב: בימת קדם לספרות; שנהב, י׳ )2004(. קולוניאליות והמצב הפוסט קולוניאלי: 

אנתולוגיה של תרגום ומקור. ירושלים: מכון ון ליר. 

xxvii חשוב לציין, כפי שמחדד בועז צבר במאמרו בכרך זה, שלעוצמת הארגון הבירוקרטי הזה יש גם כוח מיטיב. יתרה 
מכך, כאשר רמת המדיניות חלשה הן במידת העוצמה המדינתית והן במידת האוטונומיה שלה )קימרלינג, ב׳ )1995(. 

יחסי מדינה-חברה בישראל. בתוך א׳ רם )עורך(, החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים. תל אביב: ברירות, עמ׳ 350-328(, 

יכולות להיות לכך השלכות הרות אסון דווקא על האוכלוסיות המוחלשות בחברה )ראו למשל את האלימות הגואה 

בחברה הערבית ואת אוזלת ידה של מדינת ישראל נוכח זה(.   

נרטיבים קאונטר-הגמוניים על גזענות, הדרה ועוולות היסטוריות: כיצד ללמדם בכיתה? המקרה של פרשת ילדי תימן �
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רב ולגיטימציה בחסות החוק.40 העיסוק החינוכי בגזענות הממוסדת, אם כן, אינו פשוט לביצוע, שכן היא 

טבועה לא אחת במובן מאליו של השיח הציבורי ומקבלת משנה תוקף מן הרטוריקה הרציונלית שמאפיינת 

את הקול המדינתי. 

החשיפה לתיאוריות הביקורתיות המוצעות עשויה, אפוא, לצייד את הלומדות והלומדים בכלים תיאורטיים 

לזיהוי תופעת הגזענות הממוסדת ולניתוחה. לאחר הכנת התשתית הרגשית והתיאורטית לעיסוק בה, נוכל 

להתפנות ללימוד הפרשה עצמה. 

השלב השלישי יחל בחשיפה לפרשת ילדי תימן עצמה וימשיך בניתוח פרשני-ביקורתי 

שלה. אני מציעה שהחשיפה לפרשה תחל בהצגת סיפור המסגרת ההיסטורי על ידי המורה, 

וחשוב שזו תעשה בצורה מדויקת ומורכבת, תוך ציון נקודות המחלוקת המרכזיות בין 

נושאי קולו של זיכרון הנגד לבין נושאי קולה של המדינה, כפי שתארתי לעיל. מאוד חשוב 

בשלב הזה לתת את תמונת הקונטקסט ההיסטורי, הלאומי, התרבותי, הפוליטי והגיאוגרפי 

שבו התרחשו הדברים, ושמתוכו התעצבו הנרטיבים השונים. כאמור, הבנת הקונטקסט 

היא מרכיב חשוב ביכולת לקיים דיון מוסרי ולא מוסרני בנושא.

לאחר הצגת סיפור המסגרת והמחלוקות הרבות סביב הנרטיב ההיסטורי של הפרשה 

והרקע לה, חשוב להנחות את הלומדות והלומדים להמשך לימוד עצמי של הפרשה. ניתן 

לחשוף אותם למספר מקורות מרכזיים, שכוללים בתוכם מגוון מסמכים ועדויות לפרשה, 

להקשר החברתי והתרבותי שבו היא נוצרה, לתהליכי ההגזעה והגזענות שאפיינו לא אחת את יחס המדינה 

לעולים מתימן ואף לשיח המחאה על אודות פרשה זו.xxviii להפגשת הלומדים והלומדות עם טקסטים 

מקוריים, שמייצגים מגוון נקודות מבט, נודעת חשיבות רבה: היא מאפשרת להם לבחור את הטקסט שבו 

ימקדו את לימודם העצמי, בהתאם לעניינם האישי ובהתכתב עם מגוון השאלות שהפרשה והמחאה לגביה 

מציפות. יתרה מכך, פרקטיקה זו מכוננת אותם כלומדות ולומדים, כחוקרות וחוקרים, וכאזרחיות ואזרחים 

אקטיביים - שלא רק סופגים את הידע שמועבר להם, אלא גם תרים בעצמם אחר ידע חדש, לאור שאלות 

ספציפיות שמעוררות אותם לחקירה.

לאחר שלב איסוף הנתונים )הטקסטים( יגיע שלב הניתוח. בתחילת שלב זה יתבקשו הלומדים והלומדות 

ליישם באופן עצמאי או בזוגות את מה שלמדו בשני השלבים הראשונים של התהליך החינוכי, להחילו על 

הטקסטים המקוריים שדלו ממאגרי המידע השונים ולנתחם ניתוח פרשני-ביקורתי. באמצעות ניתוח הטקסט 

הם ינסו לברר את המשמעויות המגולמות בו, תוך תשומת לב הן להקשר התרבותי, החברתי, הרגשי והערכי 

שבתוכו הוא נוצר, והן להקשר הפוליטי, ליחסי הכוח, למניפולציות הדיסקורסיביות שיש בטקסט וכמובן גם 

לדימויים ולסטריאוטיפים הגזעניים שכלולים בו. בעוד הרובד הפרשני של הניתוח ישאף להבין טוב יותר 

את יוצרי הטקסט ואת מיצובם הרגשי והאידיאולוגי בנקודת הזמן שבה נכתב, הרובד הביקורתי יוכל לזהות 

את אופן הפעולה החמקמק של הסטריאוטיפ הגזעני. הוא יוכל לעמוד, למשל, על האופן שבו אמביוולנטיות 

הסטריאוטיפ בדוחות המדינה הרשמיים הטעינה אותו בדימויים חיוביים ושליליים, ואפשרה את קיומם 

של מעברים פרדוקסליים מנימה אמפתית ביחס לעולים והכרה בסבלם ובקשייהם האובייקטיביים, לנימה 

 xxix.של האשמת הקורבן

לאחר שלב הניתוח העצמאי, חשוב שהלומדות והלומדים יציגו את הטקסטים ואת פרשנותם בפני הכיתה 

כולה ויקיימו לימוד בחברותא - שיג ושיח על פרשנות הטקסט, מורכבותו ונקודות המבט השונות שלאורן 

ניתן לקרוא אותו. סוג כזה של לימוד יאפשר את מה שהברמס מכנה "דמוקרטיזציה של ההבנה החברתית":41 

הוא יוכל לאפשר עיון מעמיק בזיהוי תהליכי ההגזעה והגזענות שעולים עם החשיפה לפרשה והדיבור 

אודותיה, ואת זיהויים של סטריאוטיפים גזעניים וגזענות המופנית בשיח זה לא רק כלפי ׳התימנים׳, אלא 

לעיתים גם כלפי דמותם של ׳האשכנזים׳ בה. 

למחנכים ולמחנכות יש תפקיד חשוב בשלב זה, הן בהכלת הקולות השונים של פרשנות הטקסט, הן בתיווך 

ביניהם והן בזיהוי מורכבות הטקסט ושימת הדגש עליו. חשוב למנוע דמוניזציה של הגזען בהקשר זה, 

ולמקד את הדיון בביקורת הגזענות עצמה, כפעולה וכפרשנות חברתית-פוליטית שמייצרת עוולות חברתיות 

מסוגים שונים. כדי לקדם תפיסה מורכבת של תופעת הגזענות, מומלץ גם לחשוף את הלומדים והלומדות 

xxviii בנוסף לארכיון המדינה ולשני הספרים העדכניים שצוינו לעיל )שיפריס, 2019; גמליאל ושיפריס, 2019(, ניתן למצוא 
ברשת גם לא מעט עדויות מצולמות, סרטונים ומסמכים סרוקים שהפיצו עמותת עמרם ועמותת אחים. 

xxix בדומה לאקטיביזם החינוכי שכרוך באיתור הטקסט, אף הפעולה הפרשנית-ביקורתית מקורה בפרקטיקה הדה-
קונסטרוקטיביסטית של התיאוריה הביקורתית, כפעולה פוליטית לשחרור התודעה.

בגזענות  החינוכי  העיסוק 
ט  ו ש פ ו  נ י א ת  ד ס ו מ מ ה
טבועה  היא  שכן   , לביצוע
של  מאליו  במובן  אחת  לא 
ת  ל ב ק מ ו י  ר ו יב צ ה ח  י ש ה
משנה תוקף מן הרטוריקה 
את  שמאפיינת  הרציונלית 

הקול המדינתי.
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לעדויות ולנרטיבים מורכבים, שמערערים את התפיסה הבינארית של הצד הפוגע והצד הנפגע בפרשה, 
xxx.בבחינת רע וטוב, בהתאמה

השלב הרביעי והאחרון בתהליך החינוכי המוצע יבקש לקשור בין האישי לקולקטיבי, בין הלימוד ההיסטורי 

ללימוד האקטואלי, ובין התיאוריה לחיים עצמם. אני מציעה, כאמור, לפתוח שלב זה בהפניית הלומדים 

והלומדות אל עצמם ואל סיפורם המשפחתי, ולאפשר להם לערוך בינם לבין עצמם, בקול או שלא בקול, 

רפלקציה מעמיקה על יחסיהם המורכבים עם תופעת הגזענות. חשוב, אם כן, כי המחנכות והמחנכים יזמנו 

בשלב זה הרהור משותף בשאלות רפלקטיביות ומהותיות כמו: למה חשוב )אם בכלל( לעסוק בנרטיב נגד 

זה או אחר כיום? מה אנחנו לוקחים מהחשיפה לפרשת ילדי תימן גם כחברה וגם כפרטים? מה עוררו בי 

תהליך הלימוד והחשיפה לסטריאוטיפים גזעניים? איזו עבודה אישית ובין-אישית עלינו לעשות, כפרטים, 

על מנת למנוע את הישנותן של עוולות מסוג זה? וכיו"ב. 

מעבר לכך, חשוב לקשר את לימוד פרשת ילדי תימן לאקטואליה החברתית-פוליטית שאופפת את חייהם 

של הלומדות והלומדים. בהקשר זה, ניתן לחשוף אותם למופעיו האקטואליים של השיח אודות הפרשה 

ולפרשות דומות שהתרחשו בארץ ובעולם;42 ולא פחות חשוב – יש לעודד את הלומדים והלומדות עצמם 

להביא לכיתה דוגמאות לפרשות ולאירועים אקטואליים שיש בהם ביטויים לגזענות, לסטריאוטיפים גזעניים 

או למדיניות החשודה כגזענות ממוסדת, ולנתח יחד את אפיוניהם. בשלב זה אני ממליצה 

לתת תשומת לב מיוחדת לחשיבות שיש בעצם הדיבור על גזענות ועל המחאה אודותיה; 

להדגיש את הקושי להיות מסומן כגזען, את הנטייה המתגוננת להאשמת הקורבן ולסימונו 

כ׳בכייני׳, וגם את האפשרות להיווצרותה של גזענות שכנגד, על רקע חשיבה בינארית, 

 xxxi.הממוקדת בזיהוי הגזענים ולא בבעיית הגזענות עצמה

סיכום
בית הספר הוא אחד מהמוסדות האמונים על ׳האמת המדינתית׳, שימורה, שעתוקה 

והפצתה, ויש לו תפקיד חשוב בבניית האמון של אזרחיות ואזרחי העתיד במוסדות המדינה 

ובמערכת החוק. חינוך נגד גזענות הוא זריקת חיסון חינוכית דמוקרטית, היכולה לטפח 

׳שפת אזרח׳,43 שלא רק מדברת תיאורטית על חשיבותם של ניגודים ומתחים ערכיים 

ומוסדיים שאצורים בתפיסת העולם הדמוקרטית, אלא גם מתרגלת אותם הלכה למעשה 

בכיתה. חינוך כזה עשוי לצמצם את האפשרות להתפתחותה של גזענות מוסדית ולהגביר את המודעות 

למעמד המיוחד של האמת המדינתית, על הכוח והאלימות שטעונות בה, כמו גם לאחריות שיש למי 

שנושאות ונושאים בתפקיד החינוכי, שעניינו לא רק שימור הסדר החברתי אלא גם תיקון אדם ועולם. 

xxx ראו, למשל, את סיפורו האישי של ההיסטוריון נתן שיפריס כיוצא עדות אשכנז )אליאס, א׳ )24 ביולי, 2019(. החוקר 
האשכנזי מוכיח: פרשת ילדי תימן הייתה ממוסדת. הארץ(; את הסרטונים שתיעדו את עדותה של סוניה מילשטיין ואת 

סיפורה מנקודת המבט של נכדתה, שהביאה עמותת עמרם; ואת הצגתם הסטריאוטיפית של עולים בני העדה התימנית 

על ידי בן העדה, חיים צדוק, שהיה חלק מצוות הקולטים במחנות העולים של שנות החמישים )צדוק, ח׳ )1985(. משא 

תימן 1951-1946: ספור חמש רבבות. חולון: ח. צדוק, עמ׳ 133-132(. 

xxxi ראו, בהקשר זה, את הביקורת שיש במאמרי על השימוש הפוליטי שעשו בפרשה פוליטיקאים מן הימין הפוליטי, 
בניסיונם לתלות את האשם המרכזי בפרשה ובטיפול הלקוי בה ביריביהם הפוליטיים משמאל, וכך לגרוף הון פוליטי, ללא 

טיפול ממשי בפרשה עצמה ובקידום ההכרה בה )עוזרי-רוייטברג, ס׳ )2019(. המחאה על פרשת ילדי תימן: בין עדה למדינה(.

חינוך נגד גזענות הוא זריקת 
חיסון חינוכית דמוקרטית, 
היכולה לטפח 'שפת אזרח', 
שלא רק מדברת תיאורטית 
ניגודים  של  חשיבותם  על 
ומתחים ערכיים ומוסדיים, 
 אלא גם מתרגלת אותם הלכה 

למעשה בכיתה.
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