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בין הגזעה לגזענות
 שיח מנחות ומנחים 

במחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח 

פתח דבר: על המתודולוגיה של שיח עמיתים
פרק זה מציג כמה סוגיות מרכזיות בתחום החינוך נגד גזענות כפי שנדונו במהלך שיח עמיתות ועמיתים, 

מנחים ומנחות במחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח. 

המתודולוגיה של שיח עמיתים מאפשרת שיח שבונה אמון, מהרהר ומערער על הנחות יסוד, פותח פתח 

להתלבטויות ולסוגיות שיש עליהן דיון ואף ויכוח, ולא בהכרח מגיע למסקנות חד-משמעיות. שיח זה הוא 

אומנות של דיאלוג, המאפשר לכולנו להתבטא גם כשאין בינינו הסכמה, באמצעות הקשבה מלאה והבנה 

של המקום של כל אחת ואחד בסוגיה הנדונה. בדיאלוג כזה על מנחה השיח לקחת אחריות על השיחה, 

לסייע למשתתפים ולמשתתפות לערוך את ההבחנה – המטושטשת לעתים קרובות – בין הקשבה לבין 

הסכמה, ולדאוג שתהיה ביניהם הקשבה גם כשאין ביניהם הסכמה. 

המנחות והמנחים המשתתפים בשיח שלפנינו נדרשים בעבודתם לפרש את יחסי הכוח הסמויים או הגלויים 

שבין חברות וחברי הקבוצה – ותיקים וחדשים, יהודיות וערביות, דרג ניהולי וחברי צוות וכד׳, ולהבחין כיצד 

המיקום של כל אחד ואחת משפיע על יכולתם לבטא את עצמם ולהביע את דעתם. עליהם להיות מודעים 

גם לאופן שבו תוכן השיח עשוי לגרום לחלק מהחברות או החברים בקבוצה להיות במיעוט ביחס לעמדות 

הרוב. יתר על כן, הם נדרשים להעלות את יחסי הכוח הללו למודעות של חברי וחברות הקבוצה, כדי לסייע 

להם להבין את תהליכי הדיאלוג המתקיימים בה, תוך שמירה על שיח מכבד, גם כשעולים בו קונפליקטים. 

במהלך שיח העמיתים חשוב מאוד ללכת בקצב של הקבוצה, גם אם יש חזרה על אותן הנקודות, על מנת 

שהשיח ישקף את המקום שבו נמצאת הקבוצה ואת האופן שבו היא מתמודדת עם הנושא המדובר. כמנחה, 

יש לקחת בחשבון שני נושאים נוספים במהלך התפתחות השיח: 

ראשית, כל אדם מגיע עם הנחות ותפיסות שונות, ולכן מושגים שעולים בשיחה יהדהדו באופן שונה  ■

אצלי ואצל כל אחד ואחת מחברות וחברי הקבוצה. זאת, לא רק ביחס לפרשנות המילולית של כל 

מושג, אלא גם לגבי האופן שבו כל אחד תופס, מבין ומקבל את המושגים הללו. 

שנית, כשאנחנו תופסים הערה כהתנגדות לדברינו, אנו נוטים לשפוט את דבריו של מי שהעיר לנו,  ■

להתגונן ולהסיק מסקנות אופרטיביות: "עליך לעשות כך או אחרת"; "אני מציעה לכוון את הדברים 

לכיוון זה או אחר". עלינו להכיר בכך ששפה כזאת, שמכוונת לפתרונות, עלולה לחסום התפתחות של 

דיאלוג פורה והתקדמות טבעית של השיח, על אי ההסכמות שעולות בו, במקום שהללו יהוו מקור 

לעושר ולהעמקה.

שיח עמיתים מתקיים בכל עת; השאלה איננה מתי הוא מתקיים או לא מתקיים, אלא כיצד הוא מתנהל. 

בבתי ספר רבים, גם אם נערכות ישיבות מקצועיות, פדגוגיות או ניהוליות – אין מספיק פלטפורמות 

המאפשרות קיומו של שיח עמיתים דיאלוגי, מעמיק ומפרה, באופן שתואר כאן. עבודת המורה עשויה להיות 

בודדה מאוד, הן מאחורי דלת הכתה והן מחוצה לה; על כן עולה ביתר שאת הצורך לייצר מסגרת לשיח 

כזה, שיתמוך בקהילת המורים והמורות ובעבודת החינוך וההוראה. ניתן לקיים שיח עמיתים בחדר המורים, 

בצוותי החינוך או אפילו למצוא שותף או שותפה בצוות בית הספר, ולקיים דיאלוג בזוגות.

קריאה מהנה!

ד"ר מרסלו מנחם וקסלר
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מה ההבדל בין הגזעה לגזענות? מדוע קיים מתח בין שני המושגים, כיצד הוא בא לידי ביטוי במציאות, 

ואיך מגשרים ביניהם? באיזה אופן ניתן לעסוק בתהליך חינוכי בנושאים אלה, על כל מורכבותם, 

ולגעת גם בנושאים רגישים ופוליטיים?

הפרק מתעד שיח של מנחות ומנחים במחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח, המבוסס על 

ניסיונם בהעברת סדנאות והכשרות לאנשי ונשות חינוך ולקהלים נוספים, מתוך הגישה החינוכית 

שפותחה באגודה. ביסודו, הפרק עוסק במתח שבין הגישה המסורתית הצרה של "גזענות", הנשענת 

על מאפיינים ביולוגיים, לבין המושג "הגזעה", שמבטא תפיסה רחבה של ייחוס נחיתות לאדם או 

לקבוצה על בסיס קווי מתאר ביולוגיים, תרבותיים וחברתיים.1 השיח שהתקיים מאפשר לבחון את 

ההבדלים בין המושגים השונים ולבדוק מתי והיכן עולות דילמות, במיוחד בפרקטיקה של הנחיית 

קבוצות והכשרת אנשי חינוך. זאת, תוך התייחסות לקשר של כל אלה לדיון בזכויות אדם, לתהליכי 

הנחייה ולדרכי התמודדות עם המתח המובנה שבין שתי הגישות.

את השיח הנחה ד"ר מרסלו מנחם וקסלר, היועץ הפדגוגי של מחלקת החינוך באגודה, והשתתפו 

בו מנחות ומנחי מחלקת החינוך: ג׳והיינה ספי, טל קולקה, רהאדה ערפאת, עופר ליאור ושרון רזון. 

הדברים מובאים בשם אומרם, בשינויי עריכה קלים ובקיצורים הנדרשים שעשתה ד"ר סולי ורד.

במסגרות המופיעות לאורך הפרק תמצאו התייחסויות והרחבות קריאה שהוסיפו ד"ר תמי קריכלי כץ 

ומסי מסרק אייצק. 

על סברנו שהשיח  שלנו,  החינוכית  הגישה  את  כשפיתחנו  הדילמה:  בהצגת  השיחה  את  אפתח   מרסלו: 

לאנשים ולקרב את השיח  הדיון  פדגוגית שמאפשרת לפתוח את  כמעין פרקטיקה  יכול לשמש   הגזעה 

 ולנשים שבחדר. מכיוון שרבים חשים מופלים ו/או סובלים מהדרה על רקע מאפיינים תרבותיים וחברתיים

 שונים, הרי שבקלות יחסית הם יכולים להבין את משמעותה של הגזעה ולהזדהות עם הפגיעה הכרוכה בה.

 יחד עם זאת, הגישה של הגזעה עלולה להשאיר את הדיון במישורים נוחים ולמנוע התמודדות עם סוגיות

 של גזענות ושאלות קשות, הקשורות בדיכוי של קבוצות שסובלות מגזענות באופן ישיר.

כלומר שהשאלה, במידה והדיון אכן נפתח ומבוסס על התפיסה של הגזעה )ולא של גזענות(, היא האם 

ואיך אפשר לגשר בין שני המושגים באופן שיאפשר תהליך חינוכי של שינוי תודעה, שאליו אנו חותרים. 

האם המטוטלת שבין הגזעה וגזענות משרתת בסופו של דבר את התהליך? היה ונתחיל את הדיון במיקרו-

לתופעות  ונגיע  אגרסיות, 

של הגזעה – איך נבצע את 

קפיצת המדרגה לסוגיות של 

גזענות? השיח שנקיים כאן 

בינינו אין מטרתו להכריע 

אם  כי  אחר,  או  זה  לצד 

להעלות את המתח הקיים בין 

הגישות, את הדילמות שהוא 

האם  השאלה  ואת  מעלה, 

וכיצד אנו מסוגלים ומסוגלות 

לחיות איתו, להנחות אותו 

ולהתמודד איתו בשטח. 

ג׳והיינה: iמה שעובד טוב בשימוש במושג הגזעה זה שהוא מאפשר פתיחה טובה. הוא נותן את היכולת לפתוח 

את הראש של המשתתפים והמשתתפות, ונותן מקום לכל אחד, בשלב הראשון, לנסות להתחבר לאיזשהו חלק 

בדיון שמדבר אליו יותר. השאלה הראשונה שאני הרבה פעמים שואלת היא אם המשתתפים יכולים לחשוב 

על מקרה שמישהו התנהג אליהם באופן שהם חוו כגזענות או כאיזשהו דיכוי; והשאלה הבאה היא לגבי 

מקום שבו הם עצמם נהגו באופן גזעני או מדכא. אלה בדרך כלל דיונים מטלטלים במובנים רבים. ואז אני 

יכולה, בעזרת המושג הגזעה, לפתוח את השיח: לגעת בנושא, לתת לאנשים את המקום שהם יכולים להתחבר 

למשמעות של הדברים - מהמקום האישי, המוכר יותר. לקחת אוויר, לחשוב על הדברים ולעשות את הדרך. 

שנהב, י׳ )2015(. מהי גזענות? בתוך נ׳ ריבלין )עורכת(, שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון )עמ׳ 22-19(. תל   i
אביב: האגודה לזכויות האזרח בישראל, בעמ׳ 21.

"הגזעה מאפשרת לנו לדון בקיומו של שיח גזעני, מבלי לעסוק 

בקטגוריה האנכרוניסטית של "גזע"; היא מאפשרת להגדיר גזענות 

לא רק בשיח הביולוגי אלא גם בשיח התרבותי הרחב יותר. בעוד 

שגזע הוא מושג אנליטי "קפוא" ופיקטיבי, הגזעה הינה פעולה של 

סימון גזעי, של הבחנה בין קבוצות על בסיס של "גזע" או על בסיס 

של מושגים תרבותיים תואמי-גזע כמו מגדר, ארץ מוצא, מקום 

מגורים, או שם משפחה. כל אלו הם מאפיינים של "גזענות ללא 

גזע". על ידי הפיכת המושג )"גזע"( לפעולה )"הגזעה"(, אנו נמנעים 
i.)מלהכיר בקטגוריה הפיקטיבית של הגזע" )יהודה שנהב
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אבל אני בהחלט חושבת שזה רק שלב ראשון. משם יש צורך לעשות עבודה מאוד משמעותית כדי לבסס 

ולדייק את זה, להעמיק את הדיון ולפתח אותו כך שיהיה רלוונטי לקבוצות נוספות ולמקומות שונים. כלומר, 

בואו נאיר את נקודות העיוורון שלנו, כדי שנוכל להבין את הדברים לעומקם. לא נישאר באזור הנוחות של 

"כולנו גזענים וזה בסדר". 

רמת הדיון שונה בין קבוצה לקבוצה, כתלות באורך התהליך וברצף שמאפשר לשלוח את האנשים לחשוב, 

לגרום להם לשאול שאלות ולהיכנס למורכבותם של הדברים. כך שלכל מפגש יש את ההקשר ואת 

הדינמיקה שלו; אבל תמיד המפגשים מאוד מטלטלים. האתגר בהנחייה הוא הרבה פעמים לנסות להביא 

את המשתתפים והמשתתפות למקום הזה – שהשיח לא יישאר במקום הנוח. 

טל: באופן אישי, אני לא בטוחה שאני מסכימה עם הנחות היסוד התיאורטיות של המושג הגזעה. עוד לפני 

הפרקטיקה החינוכית, לדעתי יש בו משהו שמטשטש דברים שאני לא חושבת שצריך לטשטש אותם. אני 

לא צריכה להיות עיוורת לזה שמישהו הוא אחר ממני בשביל לא להיות גזענית כלפיו, להפך אפילו. ויש 

משהו בגישה של הגזעה שמטשטש את האחרּות הזאת באופן שאני לא מבינה את הנחיצות שלו. זה נכון 

שהוא יכול לעזור לאנשים להבין, למשל, את המנגנון של פרופיילינג – לבחון איפה הם בעצמם עושים את 

זה, או לחשוב איפה הם סובלים ממנו. כך שאפילו אם אני אישה לבנה, בכל זאת השיח על הגזעה מאפשר 

לי לבחון את המיקומים השונים שלי על פני צירים מסוימים ובהקשרים אחרים, ולחפש מקומות שבהם 

גם יש כלפיי משהו, איזשהו יחס "מתגזען". 

אבל עדיין, יש הבדל בין אפליה לגזענות – בין המנגנונים השונים שמפעילים אותן והעומק 

שעליו הן יושבות. אני מרגישה שהגזעה זו תיאוריה שלא משרתת אותי. היא אפילו מעוררת 

אצלי התנגדות. אפליה היא דבר מספיק חמור; לא צריך להצמיד לה איזושהי מילה 

שקרובה למושג של גזענות. להפך אפילו, לתחושתי הטשטוש הזה מייצר איזה "מיש-מש" 

שכולם יכולים לצאת בו טוב. כלומר שאם ג׳ינג׳ים מופלים לרעה, ומתולתלות מופלות, 

וגבוהות ונמוכות ושמנים ורזים... אז זה כאילו כולנו באותה סירה. אבל לא כולנו באותה 

סירה, ולא כולנו באותו התפקיד בסירה. לכן אני מרגישה שהרבה פעמים זה יותר משרת 

את הרצון שלנו להתכחש למקומות הגזעניים שבנו – למנגנון הזה שמושרש כל כך עמוק, 

שאנחנו לפעמים כל כך עיוורים אליו, ושאנחנו לפעמים גם חלק ממנו.

זאת אומרת שמתוך הרצון להיכנס דרך איזשהם "סדקים" בתודעה, בסוף אנחנו נשארים עם משהו שהוא 

לא מספיק. אז נכון שבעיקרון לא צריך להישאר שם, אבל בפועל לאנשים נורא קל ונוח להישאר במקום 

הזה. והיציאה ממנו, אחר כך, למקום שהוא יותר משמעותי – אני מוצאת שהיא קשה יותר. במפגשים 

שלי עם מורות ומורים זה עובר בעיקר למקום שכל אחד הוא מיוחד, שונה: על מישהו אפשר לצחוק 

על איך שהוא נראה, ועל 

מישהי בגלל השם שלה, וזה 

משאיר את זה ברמה חלשה 

בעיניי. היא לא נותנת את 

המוטיבציה לעשות שינוי 

אנחנו  שבהם  במקומות 

כבעלי  כחברה,  כפרטים, 

פועלים  בחברה,  תפקיד 

בעולם בתוך המנגנונים של 

גזענות ואפליה.2  

מרסלו: הדברים שטל אמרה מעלים כל מיני שאלות. הוויכוח לגבי הניתוח של יהודה שנהב הוא דיון מאוד 

חשוב, מכיוון שעל בסיס התפיסה הזו יש הבנייה של גישה פדגוגית שלמה. אכן, יש סכנה שהדיון בהגזעה 

יביא לכך שהמשתתפים והמשתתפות יישארו בתפיסה ובמודעות שלהם לגבי גזענות ברמה הקלה ביותר, 

שלמעשה מחזקת סטריאוטיפים. 

עדיין יש לי דילמה, ואני תוהה איך נכון להתחיל לדבר, למשל, על גזענות כלפי פלסטינים; איך לגשת לעניין 

הזה. שנהב מדבר על הדבקה של מאפיינים ביולוגיים. למשל, באנטישמיות יש ניסיון להדביק ליהודים 

מאפיינים ביולוגיים שיצדיקו אותה. דוגמה אחרת היא כפרים של ערבים שנאמר עליהם שכל התושבים 

בהם עם פיגור שכלי. אבל הרי זה שקר – הגזענות היא לא בגלל מאפיינים ביולוגיים, אלא שמלבישים את 

המאפיינים הללו בדיוק כדי להצדיק את הגזענות; ול"הדבקה" הזו יהודה שנהב קורא הגזעה. אנחנו, בגישה 

הפדגוגית שלנו, הרחבנו את זה לכל הצורות שבהן אנשים מרגישים שהם נפגעו על בסיס של מאפיינים 

ביולוגיים, כדי שאנשים יוכלו להרגיש קרובים יותר לשיח הזה.

ו  ז ה  ע ז ג ה ש ה  ש גי ר מ י  נ א
תיאוריה שלא משרתת אותי. 
אצלי  מעוררת  אפילו  היא 
התנגדות, כי לא כולנו באותה 
ו  ת ו א ב ו  נ ל ו כ א  ל ו  , ה ר י ס

התפקיד בסירה. 

ההבחנה שטל שעושה בין התנהגות שרירותית )נגד ג׳ינג׳ים או 

מתולתלות למשל( לבין התנהגות מפלה שמבוססת על היסטוריה 

ארוכת שנים של אי-שוויון, הדרה ודיכוי )כמו למשל נגד שחורים 

ושחורות(, והדילמה האם להתייחס אליהן באותו האופן – נדונו רבות 

בספרות על אי-שוויון ואפליה. מעניין לציין בהקשר הזה, שהמשפט 

הישראלי )כמו הרבה שיטות משפט אחרות( לא אוסר על התנהגות 

שרירותית באופן כללי, אלא רק על אפליה על בסיס קטגוריות 
מוגדרות, שהמשותף להן הוא היסטוריה של אי-שוויון, הדרה ודיכוי.2
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עופר: אני לא מבין את המונח 

"ביולוגי". אני יכול להבין, לכאורה, 

את ההבדלים בין גזענות ביולוגית 

לגזענות שאינה ביולוגית, אבל 

הרי בכל מקרה הביולוגיה היא 

רק תירוץ. אני דווקא מתחיל מזה 

שהאמת היא שאין שום שוני בין 

בני אדם, אנחנו לא באמת שונים. 

יכול להיות לנו צבע עור שונה, אבל 

במציאות אנחנו תמיד יותר דומים 

מאשר שונים. כלומר שיש כל מיני 

יותר  תירוצים לגזענות, חלקם 

ביולוגיים, חלקם יותר תרבותיים.

אבל בעיניי, ההבחנה החשובה היא בין רגשות לבין מציאות של גישה למשאבים בפועל. דיכוי זה לא העובדה 

שמישהו מתייחס רע למישהו אחר, אלא העובדה שלמישהו יש גישה למשאבים ולמישהו אחר לא – בין אם 

בהקשר של גזענות, סקסיזם או כל צורה אחרת של דיכוי. גם אני נוהג להשתמש בתרגיל שג׳והיינה תיארה, 

ומבקש מחניכות וחניכי המכינות שאני עובד איתם שיספרו על מקרים שמישהו היה גזעני 

כלפיהם; והיה נער שסיפר שצחקו עליו על זה שהוא אשכנזי. הוא נעלב, כן. אבל זו לא 

גזענות. כי גזענות היא חד-כיוונית, כמו שסקסיזם הוא חד-כיווני. זה לא שהיום אני יכול 

 להיות גזען כלפיך ומחר אתה כלפיי. אלא שהשאלה היא מי שולט, מי בעמדת הכוח, למי יש 

גישה למשאבים. 

הבלבול הכבד שאני רואה הוא בין דעות קדומות לבין גזענות. דעות קדומות יש לכולם 

על כולם, אבל זו לא גזענות. יש לנשים דעות קדומות על גברים, והן עושות הכללות לגבי 

גברים; אבל נשים לא שולטות בעולם, גברים שולטים בו. ואותו הדבר לגבי אשכנזים 

ומזרחים: יש מזרחים עם הרבה דעות קדומות על אשכנזים, אבל כשאני שולח קורות חיים עדיף שיקראו 

וערבים. גזענות זאת עובדה, זה לא משהו שאני  יהודים  ואותו דבר לגבי  לי ברקוביץ׳ מאשר אבוטבול. 

מרגיש. יש לי גישה למשאבים שלמישהו אחר אין. אני יכול לנסות לטשטש את זה, להשתכנז או להתייהד, 

אבל זה לא באמת עובד אף פעם. 

בעיניי, מה שמבדיל גזענות מדעות 

קדומות זו העובדה שיש איזושהי 

מוסכמה חברתית לגבי מה מגיע 

לי ומה לא מגיע לי, אילו משאבים 

מגיעים לי, איזה זכויות יש לי. 

– האם  למשל הזכות לביטחון 

לנשים יש אותה כמו לגברים? או 

ללהט"ב? או הזכות להגנה של 

הממסד – האם לפלסטינים יש 

אותה כמו ליהודים? בסופו של 

דבר, השאלה אם זה מתבסס על ביולוגיה או לא היא בעיניי כמעט שולית. הדגש הוא על יחסי הכוח. לא 

שאני חושב שדעות קדומות זה דבר טוב; אבל השאלה היא, הדעה הקדומה של מי היא 

זו שמעצבת את החברה שלנו.3  

מבחינתי, זאת ההבחנה שאני מנסה לעשות, וזה מה שאני מנסה לעודד את האנשים 

שאני עובד איתם לעשות: קודם כל להסתכל על מקומות שבהם יש גזענות כלפיהם – 

שישתחררו מהתודעה הכוזבת כאילו שזה לא קיים, הדיכוי הזה; והדבר השני הוא שהמדכא 

ינסה לקחת אחריות, שינסה לראות איפה הוא מדכא ולמה. זה לא כדי להגיד למשתתפות 

ולמשתתפים שהם רעים, אלא כדי לגרום להם להבין איך ניווטו ותמרנו אותם להיות 

במקום של המדכא. 

שרון: לגבי מה שטל העלתה קודם, אני רוצה לשאול למה באמת לא לקרוא לזה פשוט 

אפליה, אלא הגזעה. כשאנחנו משתמשים במילים גזענות ודיכוי, יש בזה כוח הרבה 

יותר חזק מבחינה פוליטית מאשר במילה אפליה. נראה שיש פה בחירה של מחלקת החינוך באגודה, 

זה לא שהיום אני יכול להיות 
גזען כלפיך ומחר אתה כלפיי. 
אלא שהשאלה היא מי שולט, 
יש  למי  הכוח,  בעמדת   מי 

גישה למשאבים.

השאלה של מרסלו והתשובה של עופר עוסקות בסטריאוטיפים 

ובתסריטים התרבותיים שמופעלים אצלנו ביחס להבדלים 

שאנחנו תופסים כביולוגיים. מכאן אפשר לדון בשאלה האם 

סטריאוטיפים ותסריטים תרבותיים מופעלים לפעמים גם 

לגבי הבדלים שאיננו תופסים כביולוגיים מולדים, אלא דווקא 

כנשלטים ונרכשים )למשל אימהּות(, ומובילים אף הם לאי-

שוויון, להדרה ולאפליה. באופן מעניין, נראה שהלגיטימציה 

החברתית להדרה ולאי-שוויון גדולה יותר דווקא כשהתכונות 

שבגינן מתקיימת ההדרה נתפסות כנשלטות וכניתנות לשינוי. 

חשוב לציין שגם קטגוריות זהּות שמאוד קשה לשנות נתפסות 

על-ידי רבים כ"נשלטות".

אלבר ממי מתאר את ההשקפה המרקסיסטית, לפיה המציאות 

מּונעת על-ידי קונפליקט כלכלי בין שני כוחות מרכזיים – 

מדכאים ומדוכאים, ותורות גזעניות הן סיפור כיסוי שיצרו 

המדכאים לצורך הפקעה וניצול של משאבים כלכליים כמו 

רכוש, קרקעות וכוח אדם. אולם, לדברי ממי, הרווח הנובע 

מגזענות, אף שהוא לעיתים קרובות כלכלי, יכול להיות גם 

פוליטי, תרבותי ופסיכולוגי – כל מה שמאפשר להשיג יתרון 
באמצעות הפחתת ערכו של הזולת.3

אני מנסה לעודד את האנשים 
קודם כל להסתכל על מקומות 
שבהם יש גזענות כלפיהם - 
שישתחררו מהתודעה הכוזבת 
כאילו שזה לא קיים; והדבר 
ינסה  שהמדכא  הוא  השני 

לקחת אחריות.



�   האגודה לזכויות האזרח בישראל  �  שיעור לחיים184

שהיא אסטרטגית ולא רק פילוסופית או מקצועית, לנסח את עצמנו בצורה שתהיה הכי חזקה ואפקטיבית. 

אני שואלת את עצמי האם זו המשגה באמת אחרת, או שבעצם זו בחירה מודעת במילה שזו הקונוטציה 

שלה – כשאני אומרת הגזעה, אנשים חושבים על גזענות – כדי לתת יותר תוקף לדיון, שיהיה יותר מעורר 

ויתפוס יותר תשומת לב. 

אנחנו יודעים מה אנשים חושבים על ההבדל בין אפליה לגזענות: הקונוטציה של גזענות היא של פגיעה, עד 

כדי רצח של אנשים, בגלל תכונות שהם לא שולטים בהן. מצד שני, מאוד קל לערבב ולהתבלבל בין הדברים, 

כי באפליה אפשר לדבר על הרבה הצטלבויות של מיקומי שוליים. כשאני חושבת, למשל, על עוני, הרי שהוא 

במידה רבה מאוד סיפור אוניברסלי של נשים שחורות, ובישראל של מזרחיות או ערביות. אז כן, אני יכולה 

לקרוא לזה "אפליה". אבל אני מנסה לחשוב, עד איפה הגזעה יכולה להגיע? עד כדי דיכוי על רקע מעמדי? דיכוי 

על רקע של עוני? קשה מאוד להפריד, כי בסופו של דבר חלק גדול ממה שגורם לאנשים להגיע לעוני זה גם 

הבניות חברתיות וגם אפליה מבנית-חברתית. לכן כל כך קשה לי להפריד בין שתי המילים האלה; כלומר, אני 

לא יכולה להגיד שאפליה זה לא משהו שממוסך, או מאוחד, עם אלמנטים שקשורים בגזע. האם אנחנו חושבים 

שאפליה זאת פשוט מילה לא מספיק חזקה? האם היא הפכה להיות מושג שאפשר לשטח אותו, שהפך להיות 

משהו יום-יומי, שכולנו סובלות 

וסובלים ממנו כך או אחרת? אני 

עסוקה בעוצמה של שני המושגים 

האלה, ואיך הם, בעצם השימוש 

בהם, מקדמים את מה שאנחנו 

רוצים להשיג בתהליך החינוכי.4 

ומשאבים,  כוח  יחסי  מרסלו: 

אפליה,  הדרה,  קדומות,  דעות 

מושגים  הרבה  יש  גזענות... 

אנחנו  משקל  איזה  ביניהם,  ההבדל  מה  היא  השאלה  החברתית.  במציאות  הדיכוטומיה  על  שמצביעים 

נותנים למילים, כי הן מבטאות בסופו של דבר מציאות: השימוש במילה זו או אחרת מסמן איזה סוג של 

מציאות אני רואה מול העיניים. עדיין נשאלת השאלה: האם כשאנחנו מעלים כל מיני מושגים קרובים למה 

שאנשים מבינים כגזענות – האם אנחנו לא עושים הנחה מראש? איזה משחק אנחנו מנהלים בין המושגים 

האלה? האם הם כולם על אותו הספקטרום? האם קיימת היררכיה ביניהם? 

רהאדה: זה מובן למדי שישנן דעות קדומות שנולדנו לתוכן, וישנה גזענות שקשורה במשאבים וביחסי כוח 

מאוד ברורים. אבל אם אני מתייחסת לפרקטיקה, הרי שכשאני מעלה בקבוצה את הסוגיות שאנחנו עוסקים 

בהן כ"דעות קדומות", זה מיד מסיר את האחריות מהמשתתפים והמשתתפות; כי על דעות קדומות אני לא 

אחראית – חינכו אותי ככה. בעוד שכשאני מדברת על הגזעה, זה פוגש את המשתתפות והמשתתפים בצורה 

ישירה, כתהליך שהם שותפים לו, ורותם אותם מבחינת האחריות. בהשתלמות למורים ומורות שהעברתי 

בבית ספר ברמלה עבדתי עם קבוצה מעורבת מכל הבחינות – יהודים ופלסטינים, נשים וגברים, בדואים 

ועירונים. השיח באמת איתגר אותם, ואף אחד בקבוצה לא נשאר במקום הנוח לו. לי 

זה מאוד עוזר לדבר על הגזעה, כי מצד אחד זה באמת נותן למשתתפות ולמשתתפים 

מסגרת למשהו שהם חווים ביום-יום ואפילו עושים אותו בעצמם; ומצד שני זה לא 

משאיר אותם במקום הנוח של דעות קדומות, אלא זה משהו שאני שותף לו ואני צריך 

לחשוב איך לשנות אותו. 

ג׳והיינה: מה שאני מנסה לשדר זה הבנה וכבוד לחוויה של כל אחד ואחת, ולא משנה אם 

זה רק "צחקו עליי כי אני אשכנזייה". אלה החוויות שהמשתתפות והמשתתפים סוחבים 

איתם, והן משפיעות על התודעה שלהם ומפעילות אותם. אבל בתוך כך, כן חשוב שתהיה 

קריאה של המציאות שאנחנו חיים בתוכה; ובמקום הזה באמת עולות סוגיות של יחסי 

כוח, של פריבילגיות ושל משאבים, כחלק מהמרָאה שאנחנו מנסים לשים למשתתפות 

ולמשתתפים. למשל, מישהי מזרחית יכולה לספר שהיא התביישה במשך שנים לדבר 

ערבית, כי בילדותה אחת התלמידות בבית הספר גילתה שהיא מגיעה מבית ששומעים בו 

מוסיקה ערבית, והיא תסביר מה הדבר הזה עשה לה כל החיים ואיך זה הגדיר אותה; ולידה יישב סטודנט 

פלסטיני שיגיד לה – על מה את מדברת? עדיין זו הייתה הבחירה שלך. וזה יהיה דיון מאוד משמעותי. כל 

אחד מדבר מהמקום של החיבור שלו, של ההבנה והקריאה והסימון של המציאות החברתית-פוליטית דרך 

המשקפיים שלו או שלה, וזה כמובן גם מסמן בחזרה את המציאות החברתית והפוליטית. 

יש בתהליך כל הזמן תנועה בין המקום שמאפשר ונותן לגיטימציה לתחושות ולחוויות של כל אחד, לבין המקום 

ל  ע ר  דב ל ר  ז ו ע ד  ו א מ י  ל
הגזעה, כי מצד אחד זה נותן 
למשתתפים  ו למשתתפות 
מסגרת למשהו שהם חווים 
ביום-יום ואפילו עושים אותו 
לא  זה  שני  ומצד  בעצמם; 
משאיר אותם במקום הנוח של 

דעות קדומות.

שרון מעלה את המתח שבין אי-שוויון ואפליה על בסיס קטגוריות 

של זהּות, כמו לאומיות, אתניות, גזע, מגדר ומיניות, לבין אי-

שוויון מעמדי-כלכלי, שמתבטא בפערים בהכנסה ובבעלות על 

רכוש. אי-שוויון מעמדי-כלכלי שונה במהותו מאי-שוויון על בסיס 

קטגוריות זהּות, משום שההגיונות הפנימיים של התביעה לשוויון 

בשני המקרים נוטים להיות שונים ולעיתים אף סותרים.4 עם 

זאת, במקרים רבים קטגוריות אלה מצטלבות ומשפיעות זו על זו.
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שמאתגר, שפותח את הראש, שמעודד איזושהי תודעה ביקורתית. זה המקום שבו אדם יכול להתחיל להסתכל 

לא רק על החוויה האישית והפרטית שלו, אלא להתייחס גם למה שהוא שומע ונחשף אליו בתוך החדר. וכאן 

התהליך של לעשות את החיבורים – להתחיל לבנות הבנה ותודעה שמערערת על המציאות. המציאות הזאת 

נתפסת הרבה פעמים כטבעית; אני שומעת את זה הרבה פעמים: המציאות לא שוויונית, ככה העולם מתנהל. 

וזה המקום להגיד: אני לא רוצה לקבל את זה. יש פה מציאות שיש בה דיכוי, והיא משרתת איזשהם מנגנונים. 

יש מרוויחים ומרוויחות ויש מפסידים ומפסידות בתוך המציאות הזאת. 

מרסלו: דיברנו על עניין השמות שאפשר לתת לזה – איך לקרוא לדברים ולהגדיר אותם 

בצורה ברורה. אבל בישראל של היום, דווקא כשיש צונאמי של גזענות, לא קוראים לזה 

בשם המפורש. כל מילה אחרת היא בסדר – מדברים על הטיות, דעות קדומות, פרופיילינג, 

אפליה – אבל את המושג גזענות הס מלהזכיר. ברור שפרופיילינג זה לא רק עניין ביטחוני; 

יש פה בבירור עניין עמוק הרבה יותר, של עמדות גזעניות. אבל התגובה הראשונית היא: 

"לא לא, אנחנו לא כאלה". אם כבר כן מדברים על גזענות, אז זה על משהו שקיים לכאורה 

רק בשוליים, ב"לה פמיליה" של בית"ר ירושלים.

ג׳והיינה: לשימוש במושג אפליה במקום גזענות יש ממד נוסף, שהרי המדינה כבר כן 

מכירה באפליה שקיימת כלפי אוכלוסיות מסוימות. במקומות האלה, שהממסד מוכן 

להכיר בהם – יותר קל לעכל, ואפשר לדבר – יש לזה לגיטימציה. למשל לדבר על העדפה מתקנת זה כבר 

במיינסטרים. לא שחושבים שזה בסדר, אלא שאפשר להגיד את זה. לדעתי זה בדיוק המקום המסוכן, וגם 

בגלל זה הבנת המשמעות של כל מילה וכל מושג חשובה, וזה חלק מהעבודה שאנחנו צריכות לעשות – 

לאתגר את המקומות הנוחים 

האלה, גם בשפה ובשיח ומשם 

גם במציאות. 5 

  

של  י  השנ בשלב   : מרסלו

על  לדבר  ר  עבו נ חה  השי

התנגדויות וקשיים שעולים 

בסדנאות, ואולי חשוב יותר – על המקום שלנו כמנחות ומנחים ועל שאלת המפתח: איך אפשר בכל זאת 

להתמודד עם כל אלה ולצלוח את האתגרים שכרוכים בתהליך החינוכי המורכב הזה?

עופר: הכלי המרכזי שאני עובד איתו הוא הסיפורים האישיים של המשתתפות והמשתתפים. פה ושם 

אני מזכיר כמה נתונים, אבל בסופו של דבר סטטיסטיקות ונתונים לא כל כך משנים. העניין הוא תמיד 

לעבוד עם מה שיש בקבוצה, עם מי שיש בחדר – לגעת בסיפורים האישיים של המשתתפים ולהפנות 

תשומת לב אליהם. 

באחת המכינות, לדוגמה, היה בחור אתיופי שסיפר על עצמו, והניסיון שלי היה לייצר בקבוצה אווירה של 

הקשבה, דרך שאלות. למשל: במה אתה גאה בלהיות אתיופי? במה זה קשה? מה אתה 

אוהב בקהילה שלך? ואם יש מספיק תשומת לב, אז בזהירות אני אנסה לשאול אותו אם 

הוא נתקל בגזענות כאן, במכינה, בקבוצה שלו. מבחינתי, אם מקשיבים לסיפור האישי 

של בן אדם, וזה מישהו שיש להם קשר איתו והם מחבבים אותו, והוא מספר איזשהו 

סיפור שהם מצליחים לשמוע ממנו משהו – אז יש שם הצלחה. 

כמובן, יש כאלה שקשה להם מאוד להקשיב לזה, יש הרבה מאוד אשמה ופחד שמקשים 

על ההקשבה. זה לא קל לעשות את העבודה הזאת, בטח לא במסגרת זמן מוגבלת של 

שעה וחצי למפגש; ובכל מקרה זה לא קורה בהתחלה, אלא בשלב מתקדם יותר בתהליך. 

כמובן שבעזרת זה גם עושים חיבורים – מדברים על המפה של הדיכוי, איזה קבוצות 

מדוכאות ואיזה לא. מבחינתי הסיפור האישי מספיק כדי להמשיל את המציאות, וזה נותן 

למשתתפות ולמשתתפים אפשרות להסתכל על הדברים וגם לבדוק את עצמם. זה צריך 

להיעשות עם הרבה תשומת לב – גם לגבי איפה שהקבוצה נמצאת וגם לגבי מה שקורה למי שמספר. כי 

בסוף אני יוצא משם; הוא צריך להישאר לחיות שם ואני לא. לפעמים אפשר לשלם על זה מחיר אמיתי, 

אם פותחים את הדברים.

ג׳והיינה: זה באמת אחד האתגרים, או אחת הדילמות, גם כשאני עובדת עם חדרי מורות ומורים, בדיוק 

השאלה הזו: עד כמה אפשר לפתוח את הדברים. כי בסופו של דבר המורות נשארות שם, לעבוד ביחד. זה 

קורה הרבה פעמים בחברה הפלסטינית. אני רואה את זה, ובאיזשהו שלב אני גם שמה את זה על השולחן 

יונית  הלא-שוו המציאות 
נתפסת הרבה פעמים כטבעית; 
וזה  "ככה העולם מתנהל". 
המקום להגיד: אני לא רוצה 
לקבל את זה. יש פה מציאות 

שיש בה דיכוי.

בהקשר לדברי ג׳והיינה בנוגע לאפליה מתקנת, ראוי להזכיר 

 )CRT - Critical Race Theory( שתיאוריות הגזע הביקורתיות

דוחות את "החיבוק הליברלי" בדמות עיוורון הצבעים או האפליה 

המתקנת, משום שבאופן הזה הליברליזם רק שומר על סף 

מינימלי של שוויון, ולא מתקן את העיוות מהיסוד.5 

הכלי המרכזי שאני עובד איתו 
הוא הסיפורים האישיים של 
והמשתתפים.  המשתתפות 
בעזרת זה גם עושים חיבורים — 
מדברים על המפה של הדיכוי, 
ת  ו א כ ו ד מ ת  ו צ ו ב ק ה  ז י  א

ואיזה לא. 
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ונותנת לזה שם – הן פשוט נמנעות. הן נמנעות מלפתוח את העניינים והסוגיות הללו, בהקשר של גזענות 

וחינוך, כי הן לא רוצות שתהיה שם אחר כך איזו אי-נעימות, או איזשהו קונפליקט שיהיה נוכח. כלומר, 

זה בסדר מבחינתן להשאיר את הדברים מתחת לשטיח ולא מדוברים. בהחלט, החשש הזה קיים. הרבה 

פעמים העבודה היא לנסות לעבוד עם החשש הזה ועם ההימנעות הזאת. לא רק מול מנהל או מנהלת בית 

הספר, אלא גם ברמה של הצוות וקונפליקטים בתוכו. אפשר לעשות עם זה עבודה, ואפשר להראות להן 

שניתן לעשות תהליך: לדבר על הדברים, לפתוח אותם, להתמודד איתם, ועדיין להישאר במקום שבו אנחנו 

יכולות להישאר קולגות ואפילו בקשר טוב. 

היכולת שלי להתמודד עם המשתתפות בתהליך הזה מתחילה לפני הכל מיצירת אמון: בשלב הראשון שלהן 

בי, ואחר כך, לאט לאט, אפשר לכוון את זה – מבחינת ההנחייה, מבחינת השאלות והתהליכים שקורים 

במרחב הקבוצתי – כדי ליצור ולהרחיב את האמון ולהתמודד עם הדברים. אם לא עושים את זה, אז 

מבחינתי כמנחה עלול באמת להיווצר מצב מסוכן, כי יש משתתפות ומשתתפים שעלולים לשלם מחירים, 

או, מצד שני, הדיון עשוי להישאר ברמה מאוד שטחית. 

אחד הכלים שאנחנו עובדים איתם, ברוח ה"כיתה כמיקרוקוסמוס" של מרסלו,6 זה לקרוא מיהם חברי 

הקבוצה שלי, איפה ועם מי אני עובדת, ועד כמה אני יכולה – ותוך כמה זמן – לעשות את התהליך הזה. 

אין כאן אפשרות ל"העתק-הדבק", אין איזו תוכנית מגירה, נוסחה או הרצאה שאפשר לעשות אותה בדיוק 

אותו הדבר בכל פעם מחדש. זה לא עובד. היכולת הזאת, להבין את ההקשר ולעשות את ההתאמות, זה 

מה שעומד ביסוד ההנחייה. 

מרסלו: חלק מהפוזיציה שלנו הוא שאנחנו שוחים נגד הזרם, נרצה או לא נרצה. כלומר, כבר מראש יש 

לנו איזו ציפייה מקדימה, שברגע שנדבר נגד גזענות ואפליה, או בעד סולידריות וזכויות אדם – מיד 

תהיה איזושהי התארגנות, סמויה או גלויה, של הקבוצה, או של חלק ממנה, נגדנו. בדרך כלל, אם אנחנו 

מוכנים מראש לתהליכים האלה, זה חוסך לנו המון זמן של הורדת מחסומים, יצירת אמון וכו׳. זה חלק 

מההתנגדות: אל תדבר איתנו על דברים שגם אם אנחנו יודעים אותם – אנחנו לא רוצים לחשוב עליהם ולא 

רוצים להרגיש אותם. אנחנו סבבה, מה אתה בא לטלטל אותנו, בשביל מה זה טוב? אגב, זה תהליך טבעי; 

ההתנגדות המקדימה הזו מתעוררת אצל כולנו כשאנחנו נדרשים להתעסק עם נושאים רגישים כמו אלה. 

חלק מהתהליכים הקבוצתיים והאישיים שאנחנו עושים צריכים להיות הקשבה לביטויים 

של ההתנגדויות האלה, מתוך הבנה מראש שהן חלק ממה שקורה בקבוצה נורמטיבית, 

שלא יכול להיות שזה לא יקרה. האומנות שלנו כמנחות וכמנחים היא לנסות לחפש את 

הסדק שנוח לאדם שמולנו מצד אחד, ונוח לנו מן הצד השני, שיאפשר לנו להיכנס פנימה, 

במובן החיובי, ולעשות שינוי בתודעה. סדקים תמיד קיימים, ואותם אנחנו מחפשים. בדרך 

כלל, כשעולה התנגדות שנדמית כחזיתית, המשמעות היא שלא מצאנו את הסדק הזה, 

ולא ידענו לדבר ולקיים דיאלוג עם האנשים במקום הנכון שלהם. יכול להיות שלא זיהינו 

את המקום הזה, וחלק מהעניין הוא לעשות תיקון תוך כדי, אפילו אם זה במסגרת סדנה 

חד-פעמית של שעה וחצי. כלומר, אם זה לא עובד – כנראה שהבעיה היא באופן שבו 

קראתי את הקבוצה. זו האחריות שלי, כמנחה. 

עוד דבר חשוב, כדי שהתהליך יצליח, הוא שהמשתתפות והמשתתפים ימצאו את המקום שבו הם יכולים 

לראות שאני כמוהם, דרך משהו שיעשה את החיבור בינינו. אצלי, לפעמים, זה ברמה של השפה; למשל, 

לדבר באנגלית מאוד קשה לי. אז המצב הזה, שבו גם אני כמנחה יכול להיות פגיע, זה מה שעושה את 

החיבור – את היכולת של המשתתפים והמשתתפות להזדהות איתי, לדבר איתי. 

ג׳והיינה: אני לוקחת את הדברים שאתה אומר לתובנה שאני, כמנחה, מהווה משאב מאוד משמעותי 

בתהליך החינוכי הזה. זה שאני נכנסת כאישה פלסטינית ומדברת עם קבוצה יהודית, או קבוצה מעורבת, 

או קבוצה פלסטינית – כבר בהתחלה זה אומר משהו. כשאני מדברת בערבית, או מדברת בעברית ומכניסה 

כמה מילים בערבית, כל דבר הוא משמעותי. ואם אני מודעת למקום הזה, ואני מביאה את הדברים מתוך 

הבנת המשמעות של מי ומה שאני, ועושה בזה שימוש בתוך התהליך החינוכי – יש בזה מודלינג. כלומר, 

המודעות צריכה להיות לא רק לתוכן שאנחנו מביאים איתנו, אלא גם למה שאנחנו מביאים מעצמנו לתוך 

המפגש. השימוש במרכיבים של הזהות שלנו זה משהו שאפשר לעשות נכון ככל שמתרגלים אותו יותר. 

זה בא עם הזמן ועם הניסיון – היכולת לראות איזה מקומות מפעילים אותנו, איזה מקומות קשים לנו, 

ולנסות להיערך להם. 

זה לא מבטיח שזה יעבוד תמיד, אבל ההבנה הזאת, ההיכרות שלנו עם עצמנו – מה זה יעשה לי 

אם משתתף יהודי או פלסטיני יגיד ככה או ככה, או יגיב בצורה מסוימת בתוך הקשר מסוים – מאוד 

משמעותית. ללא ספק, גם אני, כמנחה, עושה דרך: דברים שהרגיזו אותי לפני שנתיים, יכול להיות שהיום 

ת  ו ח נ מ כ ו  נ ל ש ת  ו נ מ ו א ה
וכמנחים היא לנסות לחפש 
את הסדק שנוח לאדם שמולנו 
ונוח לנו מן הצד  מצד אחד, 
השני, שיאפשר לנו לקיים איתו 

דיאלוג במקום הנכון שלו. 
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כמורה, כמרצה, כמנחה, אני 
הקבוצה.  את  לאהוב  חייב 
שאני  להרגיש  צריכים  הם 
י  מאחור ש  י ש להם.  נאמן 
במובן  אהבה,  שלי  המילים 
הפדגוגי, שאני מאמין באופן 
בלתי מותנה ביכולת שלהם 

להשתנות.

לא מרגיזים אותי. המודעות העצמית והיכולת שלנו כל הזמן לעשות רפלקציה – לבדוק מה עבד ומה לא, 

איפה המקומות שהפעילו אותי במקום הרגשי, מהם הדברים שהגבילו את היכולת המקצועית והחינוכית 

שאני יכולה להביא לידי ביטוי – זה משהו שאני לא מפחדת ממנו. אלה דברים שאפשר כל הזמן לעבוד 

עליהם, אפשר לשפר ולפתח אותם עוד.

מרסלו: יש כאן גם עניין של יחסי כוח – המנחה לעומת הקבוצה. לנו כמנחות וכמנחים יש את הזכות, 

למשל, לשים גבולות לשיח וכדומה. אבל אנחנו צריכים לקיים את ההנחייה שלנו מתוך צניעות, מתוך 

הערכה מאוד גדולה לאנשים. כמורה, כמרצה, כמנחה, אני חייב לאהוב את הקבוצה. מכיוון שאם אין לי 

אהבה כלפיהם, אז אני לא יכול להאמין שאוכל ללמד אותם ולהעביר אותם תהליך של שינוי תודעה. זה 

חלק מסוגיית היחסים והמיקומים של המנחה ושל הקבוצה: הם צריכים להרגיש שאני, כמנחה, נאמן להם. 

שיש מאחורי המילים שלי אהבה, במובן הפדגוגי, שאני מאמין באופן בלתי מותנה ביכולת 

שלהם להשתנות. על זה צריכה להיות עבודה מתמדת שלנו: להתמודד עם קושי, עם 

התנגדויות, אבל מתוך אהבה לא שיפוטית כלפי המונחות והמונחים שלנו ואמון ביכולת 

שלהם לעשות שינוי.

ג׳והיינה: אני משתמשת הרבה במילה הזו, אהבה; אבל גם חושבת שראוי להשתמש בה 

במקום הנכון ובמינון הנכון. אני באמת רואה שזה עובד – איך זה פותח, מרכך, איך זה 

מאפשר לאנשים לעבור פוזיציה עם הזמן. אבל זו דרך שצריך לעשות, של בניית אמון. 

זה לא מתכון שאפשר להשתמש בו. הם צריכים להאמין שאני באמת מתכוונת לזה, שאני 

מכירה אותם מספיק, שאני נאמנה להם באמת.

עופר: אני מאוד מסכים. השאלה היא איך אני עושה את זה, עם מה אני צריך להתמודד 

עם עצמי, ובעיקר כשזה עם החניכות והחניכים שקשה לי איתם יותר. גם אם הגזענות 

שלהם מופנית כלפי מישהו אחר, זו חוויה קשה. מבחינתי זאת שאלה שקיימת: איך אני יכול לראות את 

האנושי אצל מישהו שמתנהג בצורה שבעיניי היא מאוד לא אנושית; ואני מניח שזה היה עוד יותר קשה 

אם הגזענות הזו הייתה מופנית כלפיי.

מרסלו: הדילמה הזאת קיימת תמיד, הרי גם אנחנו בני אדם. העניין הוא לדעת לתרגם את ההתנהגויות 

האלה למשהו שיכול להועיל לאותו אדם באותו רגע, להעביר מסר שיספיק לו לפחות כדי להרהר על 

המקום שבו הוא נמצא. במובן הזה אני מכבד אותו – ולא בהכרח את מה שהוא אומר או את איך שהוא 

מתנהג – בזה שאני תמיד נותן לו עוד צ׳אנס, עוד אפשרות ללכת לכיוונים אחרים. זה התפקיד שלי, אני 

חייב לתת לכולם את המקום הזה. אף פעם בחיים שלי לא הייתה לי סיבה להצטער על כך, כי חלק מהבנייה 

של הדיסוננס הרגשי והקוגניטיבי, של היכולת לעשות שינוי בתודעה, מתרחש ברגע שאנחנו מתייחסים 

לדברים האלה בצורה בלתי צפויה. זה בדיוק למצוא את הסדק: "אה, לא הגבת כמו שחשבתי – התייחסת 

אליי בכבוד". הדיסוננס הזה הוא הדרך להיכנס, כדי שאותו אדם יוכל אולי להגיע אחר כך למקום אחר 

מהמקום שבו הוא נמצא. הסדקים האלה בתודעה הם בדיוק במקומות האלה, שבהם אנחנו מסוגלים להציב 

גבול אבל יחד עם זאת לתת אפשרות ואלטרנטיבה. מבחינתי, מה שמפעיל אותי זה ההשתאות בכל פעם 

מחדש – הגילוי שזה אפשרי, למרות כל ההתנגדויות.

  

רהאדה: מבחינתי, הדברים שנאמרו עד עכשיו מסתכמים בכך שהמפתח הוא להאמין במה שאני עושה. 

הרבה פעמים אני עשויה לצאת מסדנאות שאני מעבירה בתחושה שאין להן השפעה ממשית, רחבה, שהמצב 

על הפנים. כלומר, אולי היה כאן איזה תהליך מאתגר ונחמד, ואולי גם למדתי משהו ברמה האישית, אבל 

אין לכל זה השפעה יותר מדי החוצה, זה נשאר בחדר. ודווקא בנושא הזה, בסדנאות על גזענות, מתוך זה 

שאני מאמינה שלא זה הטבע של הבן-אדם, אלא שמשהו גרם לו להיות ככה – זה מאוד עוזר לי לקבל 

ולרצות לעבוד עם כולם, עם כל אחד. ולא משנים ההבדלים בעמדות או ביחסי הכוחות; אני פשוט רואה 

את כולם כשווים. 

היה לי ויכוח עם מישהו לגבי האקטיביזם הנשי שעולה עכשיו, כשיש נשים שלקחו על עצמן לעשות שיימינג 

במדיה כלפי גברים שהטרידו נשים, גם אם זה בלי הוכחות ובלי לבדוק. לי יש כזה כעס גדול על גברים 

כאלה, שאני אומרת: באמת מגיע להם. אנחנו רגילות לזה שגברים מנצלים את העמדה ואת הכוח שלהם 

ויכולים להטריד; לא מתחשק לי להתחשב בהם יותר מדי, אז כן, שיעשו להם שיימינג. ואילו הטענה שלו 

הייתה שאם אני רוצה באמת לעשות איזשהו תהליך חינוכי, לשנות את החברה ולנסות להשפיע – אני 

צריכה למצוא דרך להכיל את הגבר הזה ולנסות לראות גם בו קורבן; לנסות להבין מאיפה ולמה הוא 

מתנהג ככה. ואז, מהמקום הזה, אני אוכל להשפיע על כולם, אני אוכל לעשות שינוי. וזה בדיוק העניין. 
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אם אני, כפלסטינית, מנחה 

קבוצה שיש בה גם יהודים, 

אותי  שדיכאו  אלה  שהם 

 – וכבשו את האדמה שלי 

אני צריכה לעשות עם עצמי 

עבודה מאוד קשה, שתאפשר 

לי להכיל אותם ולראות בהם 

בני אדם, להרגיש שאני יכולה להשפיע עליהם ולנסות באמת להעביר אותם תהליך כלשהו.

שרון: iiאני מרגישה שבאיזשהו מובן חזרתי לנקודת ההתחלה. המורכבות של הדברים התחדדה לי: אני מבינה 

עכשיו הרבה יותר טוב מה השימוש במושג גזענות – ואולי גם, אם אבחר, במושג הגזעה – מייצר בקבוצות, 

 .)blaming( אוטומטית זה מוביל לתחושה של האשמה ,)naming( ולמה. ברגע שאני עושה את השיום

כלומר, שאם אני אומרת שאירוע מסוים שבו אנחנו עוסקים קשור בגזענות, או בהגזעה – בעצם מבחינת 

המשתתפות והמשתתפים יש בזה האשמה. 

כך שלמעשה, אני עדיין נשארת עם השאלה: איך אני, מצד אחד, כן מחזיקה את המילה הזאת, כי אני 

לא רוצה לטשטש אותה; ומצד שני, איך אני לא מאיימת על הקבוצה בצורה כזו שכל מה שיישאר להם 

זה לסתום את האוזניים ולא לרצות לשמוע כלום. בשבוע שעבר הצגתי בשיעור משהו שקשור לשפת 

צרכים ושפת זכויות, ואמרו לי שאני "יפת נפש". ועכשיו, בשיחה שלנו, הבנתי שזה שם קוד שהוא התרגום 

ל"הגזמת": את משתמשת בשפה שמערערת אותנו והופכת את העבודה שלנו ליותר מסובכת, במקום 

לקדם אותה. כאילו שלהגיד 

"גזענות" זה להיות גיבורה 

על חשבון מישהו אחר, זו 

האסוציאציה שזה עשה לי.

הזו,  הסוגיה  מבחינתי  טל: 

גם  אבל  לטשטש  לא  איך 

דילמה  מהווה  לאיים,  לא 

הזמן,  כל  ממש  תמידית, 

מה  קבוצה:  בתוך  רגע,  כל 

מה  על  להגיד,  בוחרת  אני 

מה  ועל  לפסוח,  בוחרת  אני 

מה  להתעכב.  בוחרת  אני 

שמרסלו דיבר עליו – להגיב באופן כזה שייצור סדק – אני חושבת שזה עובד, לפחות עבורי, כשזה לא 

טקטיקה. כלומר, כשאני מצליחה לא להשתמש בזה כטקטיקה של שיח, אלא כשאני באמת רואה את 

הקושי של האדם שמולי, את התסכולים שלו ואת העצבים שלו. רק דרך זה אני יכולה להגיב באופן לא 

מתייפייף, ולא מתנשא, ולא כמנחה יודעת כל. כלומר, כשזה מגיע מתוך המקום הזה – שבו גם נוח לי 

יכולה להבין באמת את המקום של האחר, כשאני  וגם אני  לעמוד על התפיסות שלי 

מוצאת את נקודת האהבה הזאת, לא כפרקטיקה אלא באמת מבפנים – אז אני מרגישה 

במיוחד  לי,  עצמי שזה קשה  על  להעיד  יכולה  אני  לזה קשב.  לעבוד, שיש  יכול  שזה 

במקומות האלה שבהם אני נחווית כמתנשאת, כמתייפייפת; ומה שעוזר לי כדי שזה לא 

יהיה טקטיקה, זו התחושה שאני עוברת תהליך עם הקבוצה. אני כל הזמן עוברת תהליך, 

כל פעם מחדש, ואני מקווה שאני מצליחה להשתפר ולזוז מהמקומות שלי.

עופר: אני מאוד מתחבר למה שרהאדה אמרה. אני חושב שיש לנו פה מלחמה, אבל 

המלחמה שלנו היא לא עם אנשים אחרים, אלא עם מה שקרה להם. מהבחינה הזאת 

אני חושב שאני לא נגד אף אחד. אני לא חושב שמישהו נולד בן אדם רע, אלא שמשהו 

קרה לו, ואני לא מכיר את הסיפור שלו. כלומר, המלחמה שלי היא באופן שהמצוקות של אנשים מנצחות 

אותם ואת כל האנשים האחרים סביבם. ובטח ובטח כשאלה אנשים שיושבים אצלי בקבוצה: הם לא 

אנשים שקבעו איזושהי מדיניות, הם בדרך כלל אפילו לא בורג קטן במערכת; אלא הם אנשים שהמערכת 

על כך ראו עוד במאמרה של גליה בונה בספר זה: כיצד מפרקים הבניה חברתית? מודל להתמודדות עם גזענות במרחב   ii
החינוכי.

ת  א ה  א ו ר ת  מ א ב י  נ א ש כ
הקושי של האדם שמולי, את 
התסכולים שלו ואת העצבים 
יכולה  אני  זה  דרך  רק  שלו, 
להגיב באופן לא מתייפייף, ולא 
מתנשא, ולא כמנחה יודעת כל. 

רהאדה מתייחסת לתפיסה של גזענות לא כדבר טבעי אלא כהבניה 

חברתית, שאת ההיררכיות שהיא מייצרת כולנו הפנמנו: חלקנו 

הפנמנו עליונות וחלקנו נחיתות, לפי המיקום הסוציומטרי החברתי 

שלנו; ולכן כולנו "קורבנות" של הגזענות, כשיטה. נוכל להשתחרר 
ii.ממנה אם נצליח לפרק את ההבניות החברתיות שהפנמנו

השיח על גזענות ועל עליונות מופנמת כולל, בין היתר, התייחסות 

לתופעות כגון: הכחשה או שתיקה אל מול דיכוי של אחרים; תחושה 

של זכאות לנוחות )"מגיע לי", או – "אם לא נוח לי, אני עוזבת או 

משנה את המרחב כדי שיתאים את עצמו אליי"(; אוניברסליזציה 

)"אם אני בסדר, בטח כולם בסדר", "אם אני לא רואה את זה, 

כנראה שזה לא קיים"(; שבריריות )"קשה לי לדבר על זה"(; ושיכחון 

סלקטיבי. דרך תגובות והתנהגויות כאלה אנו מקבעים ומחזקים 

את ההיררכיות החברתיות ואת המקום שלנו בהן, בדרך כלל מבלי 
להתכוון לכך.7
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מעכה אותם, באופן כזה או אחר. אני מנסה לזכור את זה, בלי לעמעם את החלק שלהם עצמם יש בתוך 

הדבר הזה. 

לסיכום, אגיד שעבורי העבודה שאני צריך לעשות היא להיות מסוגל להרגיש את הכאב על הניתוק שגרמו 

לי, ולהראות את זה למישהו. זה אומר לפעמים לבכות, ולהיות מסוגל להרגיש רגשות מאוד חזקים בשביל 

להיות מחובר לאנושיות הזאת. בלי זה אני לא יודע איך לעשות את זה.

על-פי שנהב, י׳ )2015(. מהי גזענות? בתוך נ׳ ריבלין )עורכת(, שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון )עמ׳-22. 1

19(. תל אביב: האגודה לזכויות האזרח בישראל.

בהקשר של אפליה על בסיס קטגוריות מובחנות ראו: כהן־אליה, מ׳ )2016(. פוליטיקת הגועל בחוק איסור הפליה . 2

במצרכים ובשירותים. בתוך ע׳ מורגנשטרן, י׳ לושינסקי וא׳ הראל )עורכים(, זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, 

נטייה מינית וזהות מגדרית )עמ׳ 526-497(. ירושלים: נבו והפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית; ביטון, י׳ )2018(. 

על שלושה דברים העולם )הליברלי( עומד, והשוויון צולע. עבודה, חברה ומשפט, ט"ו )55(, 71-68; כהן-אליה, מ׳ )2006(. 

שלוש הסתייגויות ממפעל ההרחבה של איסורי ההפליה בחקיקת העבודה בישראל. עבודה, חברה ומשפט, י"א 195, 

 Kelman, M. (2001). Market discrimination and groups. Stanford Law Review, 53, 833-896, in pp. ;199 בעמ׳

863-864; Hellman, D. (2008). When is discrimination wrong? Harvard: Harvard University Press; Lippert-
 Rasmussen, K. (2014). Born free and equal? A philosophical inquiry into the nature of discrimination.
 Oxford: Oxford University Press, in pp. 33-34; Khaitan, T. (2015). A theory of discrimination law. Oxford:
 Oxford University Press; Baer, S. (2009). Dignity, Liberty, Equality: A fundamental rights triangle of
 constitutionalism. University of Toronto Law Journal, 59(4), 417-468, in p. 420; Baer, S. (2013). Traveling

concepts: Substantive equality on the road. Tulsa Law Review, 46(1), 59-80
ממי, א׳ )1982(. הגזענות. ירושלים: כרמל, בעמ׳ 72.. 3

4 . Fraser, N. (1995). From redistribution :על ההבחנה בין אי-שוויון מעמדי לאי-שוויון על בסיס קטגוריית זהּות ראו

.to recognition? Dilemmas of justice in a ‘post-socialist’ age. New Left Review, 212, 68-93
5 . Romero, V. C. (2002). Critical race theory in three acts: Racial profiling, affirmative action, and the diversity 

visa lottery. Albany Law Review, 66, 375-386

וקסלר, מ׳ )2015(. הכיתה כמיקרוקוסמוס: התמודדות עם התנהגויות ואמירות גזעניות בתוך הכיתה. בתוך נ׳ ריבלין . 6

)עורכת(, שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון )עמ׳ 31-23(. תל אביב: האגודה לזכויות האזרח בישראל.

בונה, ג׳ )2017(. חברה משוחררת מגזענות: מודל ללמידה ולהובלת שינוי. הצגת פרויקטים מחזור כ"ד – בית ספר . 7

מנדל למנהיגות חינוכית.


