ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית :ההתייחסות
ליהודים ,לישראל ולשלום
)השלמה ועדכון ,יוני (2018
 22ביולי 2018

מימין :הצגת הכותל המערבי )כותל אלבוראק( 1כמקום קדוש למוסלמים באופן בלעדי..." :כותל אלבוראק חלק
מהחומה המערבית של מסגד אלאקצא הזכות המוחלטת עליו נתונה למוסלמים לבדם" )חינוך אסלאמי ,כתה ה',
חלק א' ) (2017עמ'  .2(54משמאל :דמוניזציה של ישראל ,המואשמת בעריכת חפירות תחת הר הבית ,כדי לגרום
להתמוטטות המסגדים הנמצאים שם )לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א'  2017עמ' .(64

מחקר זה מהווה השלמה ועדכון למחקר קודם אודות ההתייחסות ליהודים ,לישראל ולשלום בספרי
הלימוד של הרשות הפלסטינית .3המחקר נכתב ע"י ד"ר ארנ ון גרויס ,בהזמנת המרכז לחקר מדיניות
המזרח התיכון בהנהלת דוד בדין .המחקר הקודם הסתמך על כ 150-ספרי לימוד במקצועות השונים,
שרובם הודפסו ע"י הרשות הפלסטינית בין השנים  .2017-2013ב 2016-החלה הרשות בפרויקט של כתיבה
מחדש של ספרי הלימוד ,דבר שחייב עדכון .עם השלמת מבצע ההדפסה מחדש של ספרי הלימוד הרשות
לכיתות א-י' נעשה מחקר עדכני נוסף ,שממצאיו מובאים להלן .המחקר העדכני כולל  118ספרים ,שרובם
המכריע הודפסו ב 2017-והחליפו את רוב ספרי הלימוד של .2016

 1אלבראק הינו שמה של בהמת הרכיבה השמימית שעל פי המסורת המוסלמית נשאה את מחמד במהלך מסעו הלילי
ממכה לירושלים משם עלה לשמים.
 2הטיעון לפיו אין ליהודים כל זכות על הכותל המערבי בא גם לידי ביטוי בדבריו של אסאמה אלקואסמי ,דובר פתח,
שאמר כי הכותל המערבי הוא חלק ממסגד אלאקצא ,אשר שוכן על אדמה פלסטינית שנכבשה בשנת .1967
אלקואסמה הוסיף ,כי הוא נתמך בדבריו בהחלטת בית המשפט הבריטי משנת  1929לפיה הכותל הוא אתר מוסלמי
והחלטות אונסק"ו לפיהן כל ירושלים היא מוסלמית וליהודים אין קשר היסטורי או דתי לעיר )ערוץ אלמיאדין 17 ,בדצמבר
.(2017
 3בהמשך לפרסום מרכז המידע מה 26-בדצמבר " :2017ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית :ההתייחסות ליהודים,
לישראל ולשלום".
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בדיקת ספרי הלימוד החדשים שהוצאו ע"י הרשות מעלה ,כי הם ממשיכים לבטא ,ולעיתים אף להקצין ,את
אותם עיקרי יסוד ,שהופיעו בספרי הלימוד הקודמים :דה-לגיטימציה של מדינת ישראל ,דמוניזציה שלה,
עידוד מאבק אלים נגדה והעדר חינוך לשלום .ספרי לימוד אלו ,המבטאים עוינות קשה כלפי ישראל והעם
היהודי ,נמצאים גם בשימוש בבתי הספר שמפעילה אונר"א ,שכמחצית מתקציבה מוקדש לחינוך.4
ממצאי מחקרו של ד"ר ארנון גרויס תואמים מחקרים נוספים אודות ספר הלימוד הפלסטינים ,שנעשו
ע"י חוקרים וגופים שונים בעשור האחרון )חלקם מצאו ביטוי בפרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור( .מחקרים
אלו שבו והצביעו על העויינות כלפי ישראל המוטמעת במערכת החינוך הפלסטינית ,שהינה פועל יוצא
מהאתוס הפלסטיני ,שעל ברכיו התחנכו דורות רבים של פלסטינים ,כולל הדור הנוכחי .אתוס זה שעל
ברכיו מתחנך הדור הצעיר הפלסטיני מוביל לתרבות של שנאה כלפי מדינת ישראל והעם היהודי ומתדלק
את ההסתה ,הטרור והמשך המאבק האלים נגד ישראל.

בברכה,
ד"ר )אל"מ מיל (.ראובן ארליך
מרכז המידע למודיעין ולטרור

 4ד"ר ארנון גרויס ,כותב המחקר ,מציין :אונר"א שכמחצית מתקציבה מוקדש לחינוך ,עושה שימוש בספרי לימוד
היוצאים לאור ע"י הרשות הפלסטינית ומוסיפה ספרי לימוד משלה המלמדים נושאים כגון זכויות אדם ,סובלנות וערכים
חברתיים אחרים .סקירה שיטתית של ספרים אלה העלתה שהם מגבילים את הדיון בנושאים הללו לחברה הפלסטינית
בלבד ללא כל התייחסות ל"אחר" היהודי-ישראלי .במילים אחרות ,ספרי הלימוד היוצאים לאור ע"י הרשות ,הנמצאים
בשימוש בבתי הספר של אונר"א ,הם היחידים המתייחסים ל"אחר" היריב ולאפשרות של כינון שלום עימו.
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ישראל ,היהודים והשלום בספרי הלימוד החדשים של הרשות
הפלסטינית
דה-לגיטימציה
עפ"י ספרי הלימוד של הרש"פ ,אין ליהודים כל זכויות או מעמד לגיטימי בארץ ,ומתייחסים אליהם כאל
כובשים בה" :נושא לדיון :אשוחח על תפקידה של האישה הפלסטינית בהקרבה ובעמידה האיתנה במסגרת
העימות עם הכובש היהודי-ציוני" )חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק ב' ) (2017עמ'  .(77התנועה הלאומית של
היהודים בזמן המודרני – ציונות – מוצגת כ"תנועה פוליטית קולוניאליסטית ]איסתיעמאריה[" )גיאוגרפיה
והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ) (2017עמ'  (79ומצופה מהתלמיד "לקשר בין
האימפריאליזם ]המערבי – איסתיעמאר[ 5עם הציונות" )שם ,עמ'  .(66קטע אחר באותו ספר מדבר על
"השאיפות החמדניות ]אטמאע[ של התנועה הציונית בפלסטין )שם ,עמ' .(74
ספרי הלימוד החדשים ממשיכים את הקו של קודמיהם שמכחיש בשיטתיות את קיומם של מקומות
קדושים ליהודים בארץ .הכותל המערבי בירושלים ,למשל ,המובא בתמונה שלהלן כשמתחתיו השם "כותל
אלבוראק" ,מוצג כמקום קדוש למוסלמים בלעדית:
"הארה :כותל אלבוראק נקרא כך על שם ]בהמת הרכיבה השמימית[ אלבוראק שנשאה את השליח
]מוחמד[ במהלך המסע הלילי ]איסראא – ממכה לירושלים עפ"י המסורת המוסלמית[ והעליה השמימה
]מיעראג'[ .כותל אלבוראק הוא חלק מהחומה המערבית של מסגד אלאקצא והזכות המוחלטת עליו נתונה
למוסלמים לבדם".

)חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק א' ) (2017עמ' (54

 5כפי שכבר הוסבר במחקר קודם ,המונח הערבי "איסתיעמאר" משמש לתרגום המונחים המערביים "קולוניאליזם"
ו"אימפריאליזם" כאחד ,אף כי לעיתים משתמשים במונח הערבי "אימבריאליה" לתרגום "אימפריאליזם" .במחקר זה
וקודמיו נעשה התרגום לפי ההקשר.
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ספר לימוד אחר מפנה האשמה ספציפית נגד "הציונים" בהקשר זה ,שממנה יכול התלמיד להניח שהקניית
הקדושה למקום ע"י היהודים נעשתה רק לאחר :1967
"הם סיפחו את המאפיינים האסלאמיים ]של ירושלים[ לרשימת המורשת הציונית באופן שהפכו את כותל
אלבוראק לכותל הדמעות ...הם הסירו חלק מהאבנים מחומת ירושלים והחליפון באחרות שעליהן קישוטים
וצורות ציוניים; הם פתחו בתי כנסת יהודיים בעיר העתיקה של ירושלים ,ובימים אלה הם מתאמצים בחוזקה
להשתלט על המקום המקודש הנאצל ]אלחרם אלשריף – הר הבית[ ע"י מתן היתר למתנחלים הציונים להיכנס
אליו יומיומית מתוך הכנה להשתלט עליו השתלטות מלאה ולמנוע כל קשר מוסלמי למקום זה הקדוש
למוסלמים".
)לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ) (2017עמ'  ,62וראו תרגיל בעמ'  63ובו המשפט שלהלן" :הכיבוש הציוני שינה
את השם 'כותל אלבוראק' ל'כותל הדמעות' ]חאיט אלמבכא בערבית[" וכן את המטלה" :אפרט כמה מצעדי
הציונים המכוונים למחוק את קווי האופי הערביים והאסלאמיים של העיר ירושלים"(.
אשר למערת המכפלה בחברון:
"שלטונות הכיבוש הציוני חילקו את המקום המקודש של אברהם ]אלחרם אלאיבראהימי – מערת המכפלה[,
מנעו את הקריאה ]המוסלמית[ לתפילה ]שם[ והרשו למתנחלים לקיים בו את טכסי הדת שלהם".
)גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ) (2017עמ' (52
ששת מיליוני אזרחיה היהודים של ישראל ,שמעולם לא נחשבו בספרים הישנים כתושבים לגיטימיים של
הארץ ,ממשיכים להיות בלתי נחשבים ככאלה .ההתייחסות אליהם היא כאל "זרים" )שפתנו היפה ,כתה ג',
חלק ב' ) (2017עמ'  (64או "מסתננים" )שפתנו היפה ,כתה ד' ,חלק א' ) (2017עמ' .(52
הדבר מתבטא גם בהיעדרן מהמפה של ערים שנוסדו ע"י היהודים בארץ בזמן המודרני כמו תל אביב,
נהריה ,פתח תקווה ,ראשון לציון ,נתניה ,דימונה וכד' .לדוגמה ,המפה שלהלן בכותרת "פלסטין" מראה את
הערים עכו ,חיפה ,צפת ,נצרת ,שכם ,יפו ,בית לחם ,ראמאללה ,חברון ,עזה ,רפיח ובאר שבע .במקרים אחדים
מוצגות ערים יהודיות מודרניות בשם הערבי של המקום בו נוסדו .במקרה שלפנינו ,מופיעה העיר המודרנית
אילת תחת השם של המקום הבלתי מיושב שבו נבנתה אח"כ – אום אלרשראש:
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)לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק ב' ) (2017עמ' (40

בהמשך לקו של הספרים הישנים ,ישראל לעולם איננה מוצגת כמדינה ריבונית ,לא על גבי המפה ולא
בטקסט ,אפילו בגבולותיה שמלפני  .1967במקרים רבים כל הארץ מתוארת כפלסטין .פלסטין הזאת ,ששטחה
מכסה את שטחה של כל מדינת ישראל ,מוצגת כמדינה הריבונית באזור ,במקום ישראל.
להלן מפה בכותרת "מפה מדינית של המולדת הערבית" שבה מופיעה כל הארץ כיחידה אחת לצד השם
"פלסטין":
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)לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק א' ) (2017עמ' (22

שיעור  2בדוגמה שלהלן הוא בכותרת "פלסטין היא ערבית ]ו[מוסלמית":

מפה בכותרת "מדינות המולדת הערבית" באה באותו עמוד אחרי הכותרת וחומר נוסף .השם "פלסטין" מופיע
במפה לצד הארץ כולה ,כולל שטח ישראל שמלפני  ,1967כשהדגל הפלסטיני מתנוסס מעליה:
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)טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ד' ,חלק א' ) (2017עמ' (7

המטלה בדוגמה שלהלן אומרת" :א .אצבע את מפת מולדתי בצבעי הדגל הפלסטיני" והמפה עצמה
מסומנת עפ"י קווי הדגל וצבעיו:

)חינוך לאומי ולחיים ,כתה ב' ,חלק א' ) (2017עמ' (8

מפת כל הארץ המכוסה בדגל הפלסטיני מופיעה בעוד מקום ,בלוויית מסר חד-משמעי באנגלית" :פלסטין
החופשית" ,כלומר ,שחרור פלסטין מהכיבוש חייב לכלול את היעלמותה של מדינת ישראל:
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)מדעים וחיים ,כתה ג' ,חלק א' ) (2017עמ' (65

הדגש על שטח ישראל מלפני  1967כשטח כבוש נעשה ברור יותר בקטע הבא:
"פעילות 1א :נתבונן במפה שלהלן ,נסיק מסקנות ואז נשיב ":המפה ,בכותרת "מפת פלסטין" ,ריקה ,כרגיל,
מהערים שנוסדו ע"י יהודים בזמן המודרני .המטלה הראשונה מימין אומרת" :נבחין בין הערים הפלסטיניות
שנכבשו ע"י הציונים ב 1948-לבין אלה שהם כבשו ב".1967-

)לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ) (2017עמ' (56

התופעה הזאת שבה פלסטין מחליפה את ישראל כמדינה הריבונית באזור מודגשת גם בחומר טקסטואלי:
"פלסטין נמצאת באגף האסייתי של המולדת הערבית באזור הידוע כלבנט ]בילאד אלשאם בערבית[ והכולל
את המדינות פלסטין ,ירדן ,סוריה ולבנון".
)גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת -זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ) (2017עמ' (7
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"פלסטין נמצאת במחצית הצפונית של כדור הארץ ,בחלק המערבי של יבשת אסיה .היא אחת ממדינות
הלבנט ]בילאד אלשאם[ )פלסטין ,סוריה ,ירדן ולבנון( .בצפון גובלות בה לבנון וסוריה ,במזרח – ירדן ,במערב –
הים התיכון ,ובדרום – מצרים ומפרץ עקבה"...

)לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק א' ) (2017עמ' (23

ומידע שקרי זה מופיע גם על המפה .המפה שלהלן בכותרת "מדינות הלבנט ]בילאד אלשאם[" כוללת את
"סוריה"" ,לבנון"" ,ירדן" ו"פלסטין" ,כאשר האחרונה מקיפה את כל הארץ:

)לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק א' ) (2017עמ' (42

ערים בתוך ישראל שמלפני  1967מתוארות כערים פלסטיניות בלבד:
"]מטלה [:אחפש באינטרנט את העיר הפלסטינית עכו"...
)טכנולוגיה ,כתה ה' ) (2016עמ' (49
"אני יפו ...אני עיר פלסטינית שבנו אבותיכם הערבים הקדומים לפני ששת אלפים שנה לחוף הים התיכון"...
)שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק א' ) (2017עמ' (106
במטלה שלהלן מתבקש התלמיד להציב שם של עיר – העיר הישראלית חיפה במקרה הזה – במשפט:
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" .3העיר ]...חיפה[ ...היא אחת מערי החוף הפלסטיניות".
)חינוך לאומי ולחיים ,כתה ב' ,חלק א' ) (2017עמ' (81
שאלה בספר לימוד מתמטיקה פותחת במשפט שלהלן המציג את העיר הישראלית טבריה כפלסטינית:
"טבריה היא עיר פלסטינית".
)מתמטיקה ,כתה ד' ,חלק ב' ) (2017עמ' (7
במינוח של הרש"פ ,ערים פלסטיניות אלה הן כבושות ,ממש כערי הגדה המערבית ורצועת עזה .כך הדבר,
למשל ,לגבי העיר הישראלית רמלה:
"הכנופיות הציוניות כבשו את העיר רמלה ב ...21.7.1948-והעיר עדיין כורעת תחת עול הכיבוש הציוני".
)לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ) (2017עמ' (60
בנוגע לירושלים ,ספרי הלימוד שבשימוש אונר"א אינם מזכירים אף פעם שיש לה איזשהו קשר היסטורי
ליהודים ,לא מבחינה פוליטית ולא מבחינה דתית .היא מתוארת כעיר ערבית מרגע היווסדה:
"ירושלים ]אלקודס[ היא עיר ערבית שנבנתה ע"י אבותינו הערבים לפני אלפי שנים .ירושלים היא עיר קדושה
למוסלמים ולנוצרים".

)טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ג' ,חלק א' ) (2017עמ' (28

"אסביר :לירושלים חשיבות עצומה למוסלמים ולנוצרים".
)גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ) (2017עמ' (49
יתירה מזו ,מאמץ רב נעשה בספרים שבשימוש אונר"א להכחיש קיומו של כל קשר שעשוי להיות ליהודים
עם העיר הזאת:
"...הפולשים הזמניים והעריצים הגזלנים ,אשר תפסו אותה ]ירושלים[ בזה אחר זה בעבר ועד היום הזה ,עדיין
שופכים עליה את משטמתם ואת מופקרותם המתועבת ,בחושבם כי השתלטו עליה ,רכשו לעצמם עליונות
בתחומיה והצליחו בזכות כח מדכא וע"י קפיצה מעל מאות בשנים לקפל את רישומי התרבות הערבית הטהורה
שלה דף אחרי דף כדי לחבר בין עבר שעוות ונותק להווה המבוסס על שוד ,כפיה ,זיוף וגזל .הם אינם יודעים
שהם משלים את עצמם ...לירושלים שורשים ערביים ...זוהי ירושלים ,והיא תישאר עיקשת נגד התוקפנים ,ככל
שתדבק בה יותר שפלות העריצות וכן המשטמה שאוצרים בתוכם הזייפנים מסיגי גבולם של המקומות
הקדושים של המוסלמים והנוצרים ושל ההיסטוריה שלה ואתריה הארכיאולוגיים המעידים על מקורה הערבי
האמיתי מזה אלפי שנים"...
)השפה הערבית ,כתה י' ,חלק א' ) (2017ע"ע  .20 - 18הטקסט הזה אף מציג את האות העברית כמאיימת על
האופי הערבי של ירושלים ומתייחס ליהודים שם כזרים ומתחזים – עמ' (17
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הדה-לגיטימציה של ישראל ושל הנוכחות היהודית בארץ בספרים הישנים אף כללה זיוף גלוי :הכתובת
העברית נמחקה מבול מנדטורי .בספרים החדשים המצב מורכב מעט יותר .מצד אחד ,נאמר בספר לימוד
מתמטיקה" :הלירה הפלסטינית היא המטבע החוקי הרשמי של ממשלת פלסטין בזמן המנדט הבריטי על
פלסטין ועל אמירות עבר הירדן בין השנים  ,"1948 - 1927וניתנת תמונה של שני צידי מטבע מאותה תקופה
עם הכתובות העבריות שעליהם:

)מתמטיקה ,כתה ט' ,חלק ב' ) (2017עמ' (86

מצד שני ,בספר מתמטיקה אחר לכתה נמוכה יותר ,מובאת מטבע מתקופת המנדט הבריטי כשהכתובת
העברית מחוקה ממנה )והשוו עם תמונת המטבע המקורית להלן(:

)מתמטיקה ,כתה ו' ,חלק ב' ) (2017עמ'  .63התלמיד מתבקש לעבור בעפרונו על קו המעגל של המטבע .הכיתוב
אומר" :אדון :איך אוכל למדוד את היקף המטבע(?...

184-18

12

יתירה מזו ,בספר אחר ללימוד מתמטיקה משמש כסף מנדטורי לתמיכה בטיעון השקרי כאילו מדינה פלסטינית
עצמאית הייתה קיימת לפני הכיבוש הציוני של :1948

"פעילות  :2הלירה הפלסטינית היא המטבע של מדינת פלסטין ]דוולת פלסטין[ לפני הכיבוש .מטבעות
המתכת היו בנות  50 ,20 ,10 ,5 ,2 ,1ו 100-מיל".

)מתמטיקה ,כתה ז' ,חלק ב' ) (2017עמ'  .95בתמונה המצ"ב מובא חלקו של שטר כסף מנדטורי שעליו מופיע

הכיתוב הערבי בלבד ,אולי כדי להדגיש כי אכן הייתה קיימת לפני  1948מדינה ערבית בשם "פלסטין" .הכיתוב
בערבית אומר 1" :לירה פלסטינית"(.

דמוניזציה
הדמוניזציה של היהודים אינה מוגבלת לסכסוך .היא מתחילה בהקשר הדתי של היריבות הפוליטית בין
נביא האסלאם ויהודי חצי האי ערב .הדמוניזציה של ישראל מתחילה בעצם הקמתה המכונה "כיבוש" ,כפי
שכבר ראינו .מה שמחריף את תהליך הדמוניזציה בספרי הלימוד שבשימוש אונר"א הוא ההיעדר המוחלט של
מידע אובייקטיבי כלשהו על ההיסטוריה והתרבות היהודית ,או על ישראל – המבנה הפוליטי שלה ,הדמוגרפיה,
הכלכלה והתרבות שלה – שעשוי היה לאזן ,ולו במקצת ,את הדמוניזציה שלהם כאויב.
מאפיין נוסף של הדמוניזציה בספרי הלימוד של הרש"פ שבשימוש בבתיה"ס של אונר"א הוא ההימנעות
השיטתית מהצגת הפרט היהודי או הישראלי כאדם רגיל – בניגוד מוחלט לגישת ספרי הלימוד הישראליים
ביחס לפרט הפלסטיני .למעשה ,ה"אחר" היהודי/ישראלי מוצג ברוב המכריע של המקרים כקבוצה בלבד ,על
כל המשתמע מכך מבחינת ניכור ואיום.
להלן מספר דוגמאות לדמוניזציה של היהודים .הדוגמה הראשונה לקוחה מקטע המתאר את התנהגות
היהודים מול מוחמד בעיר אלמדינה ,עפ" ההיסטוריוגרפיה המוסלמית:
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"...אבל היהודים לא כיבדו את ההסכם ]שעליו חתמו עם מוחמד[ ופנו לכל סוגי הבוגדנות ,הבגידה והאיבה,
דבר שחייב את המוסלמים להילחם בהם".
)חינוך אסלאמי ,כתה ז' ,חלק א' ) (2017עמ' (50
ודוגמה חמורה יותר:
"הבה נצפה בסרטון וידאו מהדיסק המצ"ב על ניסיונם של היהודים להרוג את שליח אלוהים ]מוחמד[".

)חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק ב' ) (2017עמ'  ,65וראו בעמ'  66את המטלה" :נושא לדיון :ניסיונותיהם החוזרים
ונשנים של היהודים להרוג את השליח ]מוחמד["(.

האשמה דמוניזטורית חמורה ביותר מופיעה באותו ספר בהקשר דומה:
"נושא לדיון :פעילות היהודים ]בימינו[ לחלל את קבריהם של של כמה מחברי הנביא ]מוחמד[ והצדיקים,
לגרוף אותם ולהוציאם מבתי הקברות של המוסלמים בירושלים במיוחד ובפלסטין בכלל".

)חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק ב' ) (2017עמ' (71

קטעי הדמוניזציה מתרבים בהקשר של הסכסוך הנוכחי:
"...כנופיות ציוניות פראיות שבאו מעולם זר מלא איבה ושנאה לערבים ולפלסטינים פלשו אליה ]אל הארץ[
ללא רשות"...
)השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק א' ) (2017עמ' (23
"]מטלה .6 [:הבה נציין את המניעים של הכנופיות הציוניות לבצע השמדה קולקטיבית וכפיית הגירה
]אלאיבאדה אלג'מאעיה ואלתהג'יר אלקסרי[ לגבי בני עמנו בשנת ".1948

)השפה הערבית – המסלול האקדמי ,כתה י' ,חלק ב' ) (2017עמ' (26
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" .1הציונים השתיתו את ישותם על טרור ,השמדה ]איבאדה[ וקולוניאליזם ]איסתיעמאר[ .הבה נפרט זאת".
)השפה הערבית – המסלול האקדמי ,כתה י' ,חלק ב' ) (2017עמ' (27
"נאמר לנו שצבא הבוגדנות באותו לילה
קטע את אברי האנשים במקצועיות ובתשומת לב
הם עינו אותם ,חתכו את חלקי גופם לחתיכות
ואז השליכום אל ציפרני המוות".
)שיר על דיר יאסין מאת משורר אלג'ירי ,השפה הערבית – המסלול האקדמי ,כתה י' ,חלק ב' ) (2017עמ' ,30
וראו את אותו קטע כתרגיל לשון בעמ' (.69
בקטע שלהלן הלקוח מתוך שיר מכונים היהודים "עוזרי השטן":
"היכן הפרשים ]שידהרו[ אל ]מסגד[ אלאקצא לשחררו מאגרוף הכפירה ,מעוזרי השטן ]אעוואן שייטאן[?"

)השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק א' ) (2017עמ' (66

וישנן גם האשמות יותר ספציפיות .אחת מהן ,לדוגמה ,היא הריגה בכוונה תחילה של ילדים וצעירים
פלסטינים .הדוגמה הראשונה שלהלן לקוחה מתוך שיר:
"הילד והזקן שבינינו ימותו ולא ייכנעו
האם תיפול על בניה ההרוגים ולא תיכנע".
)השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק ב' ) (2017עמ' (65
"בעת האינתיפאדה הפלסטינית הראשונה הצעירים הפלסטינים השתמשו ברוגטקה לעמידה בפני חיילי
הכיבוש הציוני ובהגנה על עצמם מפני כדוריהם הבוגדניים".

)מדעים וחיים ,כתה ז' ,חלק א' ) (2017עמ' (77
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ותרגיל לשון בהקשר זה:
" .4החיילים תוקפים את הילדים מתוך פחד מחלומותיהם".
)השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק ב' ) (2017עמ' (58
ומטלה:
"נכתוב מאמר שבו נדבר על ההפרות הישראליות נגד ילדים פלסטינים ,תוך שמירה על כללי המאמר
העיתונאי ותוך התרכזות ב:
 .1נפילת הילדים כמרטירים.
 .2הריסת בתיהם וגירוש בני משפחותיהם.
 .3מעצרם.
 .4מניעתם מללמוד.
 .5מניעתם מלשחק".
)השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק א' ) (2017עמ' (135
וכך מתוארת גדר הביטחון בגדה המערבית שהופכת לקיר בטון באזורים עירוניים ואשר הוקמה כדי לעצור
התקפות טרור פלסטיניות נגד אזרחים ישראלים בראשית שנות ה:2000-
"המפלצת הזאת ,המתפתלת סביב לאדמות הגדה המערבית הכבושה ,מהווה פשע נגד האנושות בגלל
ההשפעות האיומות היומיומיות שלה על חיי התושבים .החומה ,עפ"י מהלכה ,מהווה סמל למפעל הציוני כולו
שכל הזמן בולע עוד ועוד אדמה פלסטינית".
)השפה הערבית – המסלול האקדמי ,כתה י' ,חלק ב' ) (2017עמ' (116
האשמות אחרות כוללות :הריסת בתים ,כריתת עצים ,מעצר ילדי בי"ס ,עינויים ואפילו שילוח חזירי בר אל
שדות הפלסטינים:

)שפתנו היפה ,כתה ב' ,חלק ב' ) (2017עמ' (24

"מדוע כורת הכיבוש בכוונה עצי תאנה וזית בארצנו?"
)השפה הערבית ,כתה י' ,חלק א' ) (2017עמ' (72
"]מטלה [:נכין מחזה על מעצרם של תלמידי בי"ס וחקירתם במחלקות החקירות הציוניות".
)לימודי חברה ,כתה ט' ,חלק א' ) (2017עמ' (45
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" .2הכיבוש הציוני משתמש בסוגים ]שונים[ של עינויים נגד השבויים והשבויות בבתי הכלא שלו .הבה נבהיר
זאת".
)השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק ב' ) (2017עמ' (41
"הוא ]הכיבוש[ שילח עדרי חזירי בר שגרמו נזק לתושבים ]הפלסטינים[ וליבוליהם".
)לימודי חברה ,כתה ט' ,חלק א' ) (2017עמ' (21
ישראל מואשמת גם בעריכת חפירות תחת הר הבית על מנת לגרום להתמוטטות המסגדים הנמצאים שם.
הכיתוב מתחת לקריקטורה שלהלן אומר:
"נחשוב ונתבונן בקריקטורה ונכתוב פיסקה על המסר שהקריקטוריסט רצה להעביר".

)לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ) (2017עמ' (64

הדמוניזציה מקבלת מימד חי יותר בקטע המכיל גילויים קיצוניים של התקרבנות ,שמטבע הדברים עושה
דמוניזציה לגורם המקרבן .זהו שיעור בכותרת "מכתב מילדה פלסטינית לילדי העולם" ,ובו "היא מתארת את
הסבל הנגרם לה ולילדים בני גילה "...להלן קטעים:
"מאז שנולדתי הם רצחו את ילדותי .הם קרעו את בובתי לגזרים ואני החבאתיה בלבי .מאז שנולדתי חדרו
שריקות הכדורים את אוזני ואפלה כיסתה כל אשר מסביבי .אני רואה עיניים בוכיות :זוהי אימו של מרטיר ,זוהי
בתו של שבוי וזוהי אחותו של נעדר .וזהו ילד שפצצה הפכה לבעל מום :היא רצחה את בובתו ויחד עימה נטלה
את עינו ,את ליבו ואת שמחתו .העצב מצא אל ליבו את הדרך שהשמחה לא תדע עוד לעולם .וזוהי אשה
צעירה שאיבדה את בעלה והצער חפר בלחייה את תלמי היאוש...
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מאז שנולדתי ראיתי את שדותינו נתונים להפקעה ואת סמטאותינו חסומות .המוות והחיילים צועדים שם.
אני רואה את חורבות הבתים ההרוסים שאבניהם פוזרו לכל עבר ותחתן עדיין נאנחים זכרונות הילדים וחלומות
הציפורים...
חלמתי שיש לנו בי"ס שבו לא אפחד פן אירמס במגפו של חייל גזלן ...מדוע הם שחטו את ילדותי לנגד עיני
ורצחו את השושן בשדות? מדוע הם רצחו את הפרפרים בגינות והפחידו את הציפורים? מדוע הם חסמו את אור
השמש ,הפיצו חשכה וסגרו את הדרכים?"
)השפה הערבית ,כתה ח' ,חלק א' ) (2017ע"ע (61 - 59

אינדוקטרינציה למלחמה
ספרי הלימוד של הרש"פ שנלמדים בבתיה"ס של אונר"א אינם ריקים לחלוטין מקריאה לשלום .ישנו קטע
אחד המוקדש לכך:
"פעילות  :3נקרא את השיחה ,נדון ונסיק מסקנות:
בזמן שמשפחת אבו עלי צפתה בחדשות ,אמרה עביר' :מהם המראות המכאיבים האלה ,אבא?'
סעיד' :אי אפשר שהמלחמות האלה ייפסקו? האם המדינות אינן יכולות לעשות משהו כדי להפסיקן?'
אבא' :אלה שסובלים מהמלחמות האלה הם העמים .לכן על המדינות להפסיקן'.
עביר' :אבל איך ,אבא?'
אבא' :על המדינות לפתור את הבעיות ביניהן באמצעות דו-שיח ובדרכי שלום .הן צריכות להפיץ אהבה ושלום
בין העמים .על העולם להפנות את ההתקדמות המדעית וההמצאות לכיוון הבאת תועלת לעמים .על המדינות
להיות מחוייבות למניעת הפצת נשק ולעזור זו לזו בפתרון הסכסוכים'
סעיד' :האסלאם קבע כללי מוסר אנושי לזמן מלחמות .אין דבר המוכיח זאת יותר מהתדריך של ]הח'ליף[ אבו
בכר לצבא אוסאמה בן זייד :אל תהרגו ילד קטן ,ולא זקן מבוגר ,ולא אשה; אל תעקרו עץ תמר ואל תשרפו אותו
ואל תכרתו עץ פרי'.
לביצוע:
נתחלק לקבוצות.
נקרא את השיחה ונדון בה.
איך אנו יכולים לפתור בעיות בין אנשים?
באילו אמצעים נוקטות המדינות על-מנת לשים קץ למלחמות ולהשכין שלום?
כיצד נכוון את ההתקדמות הטכנולוגית לשירות המדינות והעמים ,הרחק מהמלחמות?
למדתי:
מלחמות גורמות להרס ,הורגות מספר רב של אנשים ,הורסות את הסביבה ומזהמות אותה .לכן ,על מדינות
העולם למנוע מלחמות ולהפיץ שלום .זאת ,ע"י פתרון הבעיות בין המדינות בדו-שיח ובאמצעי שלום ,הפצת
תרבות הסובלנות והאהבה בין האומות ,הגברת המודעות בקרב האזרחים לסכנת המלחמות ולהשפעתן
ההרסנית על האדם והסביבה ,יצירת מוסדות לפיקוח על הפצת נשק קטלני ולמניעת מכירתו וסחר בו ,ניצול
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התקדמות המדע לשירות האנושות ולא להריסתה והחרבת הסביבה ,יישום ההסכמים הבינ"ל הקוראים לשלום
ולמניעת מלחמות ,ובייחוד ]שמירה על[ זכויות האזרחים בזמן מלחמות וסכסוכים מזויינים".

)לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק ב' ) (2017ע"ע (84 - 83

אבל זהו מקרה בודד של קריאה לשלום והוא מתייחס לשלום כאל אידיאל אוניברסלי ,ללא כל איזכור של
הסכסוך בהקשר זה.
מצד שני ,כאשר תהליך אוסלו מתואר באחד הספרים בפירוט )גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו
של פלסטין ,כתה י' ,חלק ב' ) (2017ע"ע  – (78 – 75כולל ההכרה הרשמית מצד ראש אש"פ יאסר ערפאת
בזכותה של ישראל לחיות בשלום ובבטחון ,כפי שבאה לידי ביטוי במכתבו לראש ממשלת ישראל יצחק רבין
בספטמבר ) 1993עמ'  – (76הדבר נעשה בלשון נייטראלית ללא כל מאמץ לשכנע את התלמיד בנחיצותו של
פתרון של שלום לסכסוך ,בניגוד למה שנעשה בספרי הלימוד הישראליים בהקשר זה.
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כך ,אף אחד מספרי הלימוד של הרש"פ ,כולל אלה שבשימוש אונר"א ,אינו מטיף לשלום ולדו-קיום עם
ישראל ,או מרמז על האפשרות של פתרון הסכסוך בדרכי שלום .לאמיתו של דבר ,לישראל – כפי שראינו
בחומר עד כה – נעשית דה-לגיטימציה ודמוניזציה במידה כזאת שאין אדם בעל היגיון יכול לראותה כשותף
לדו-קיום בשלום.
ואכן ,הפתרון היחידי לסכסוך אשר נדון בספרים שבשימוש בכל בתיה"ס הפלסטיניים ,כולל אלה של
אונר"א ,הוא מאבק אלים לשחרור כל פלסטין שפירושו חיסול מוחלט של של ישראל .במלים אחרות :במקום
שלום ,החינוך הפלסטיני מפיץ אינדוקטרינציה למלחמה אשר בה אונר"א היא שותף מלא.
אינדוקטרינציה זו למלחמה מיוצגת יפה בהימנון הלאומי של הרש"פ שאותו לומדים התלמידים בכיתות
הנמוכות .שמו "פידאי" – מונח מסורתי שמובנו "אדם המקריב עצמו" ובימינו הוא משמש לציון חברי הארגונים
הפלסטיניים החמושים .להלן ההימנון המלא שמקדים לו המשפט" :נכיר את הימנוננו הלאומי":
"פידאי ,פידאי ,פידאי ,הוי ארצי ,ארץ האבות
פידאי ,פידאי ,פידאי ,הוי עמי ,עם הנצח
בנחישותי ,אשי ובהר הגעש של נקמתי
ובגעגועי דמי לארצי וביתי
טיפסתי על הרים ונכנסתי למאבק
הבסתי את הבלתי אפשרי וניפצתי את הכבלים
פידאי ,פידאי ,פידאי ,הוי ארצי ,ארץ האבות
פידאי ,פידאי ,פידאי ,הוי עמי ,עם הנצח
בסער הרוחות ובאש כלי הנשק
ונחישות עמי להמשיך במאבק
פלסטין היא ביתי ונתיב נצחוני
פלסטין היא נקמתי וארץ העמידה האיתנה
פידאי ,פידאי ,פידאי ,הוי ארצי ,ארץ האבות
פידאי ,פידאי ,פידאי ,הוי עמי ,עם הנצח
בשבועה בצל הדגל
בנחישות עמי ובאש הכאב
אחיה כפדאי ,ואמשיך כפדאי
ואמות כפדאי עד אשר אשוב
פידאי ,פידאי ,פידאי ,הוי ארצי ,ארץ האבות
פידאי ,פידאי ,פידאי ,הוי עמי ,עם הנצח"
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)טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ג' ,חלק א' ) (2017ע"ע (16 - 15

ברור מהטקסט ,ובייחוד הביטוי "עד אשר אשוב" שמתייחס לשיבה האלימה של צאצאי פליטי 1948
הפלסטינים לשטח ישראל בגבולותיה שמלפני  ,1967שהמאבק הנדון אינו מוגבל בשום פנים לשטחי הגדה
המערבית ורצועת עזה בלבד .כדי להבהיר נקודה זאת עוד יותר ,מובא באחד הספרים השיר שלהלן בכותרת
"ילדי המהפכה" ,ובו התייחסות ספציפית לערים הישראליות חיפה ויפו:
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"הבה נשיר:
נתנו את הנפש למהפכה

אני גור אריות; 6אני פרח

7

אבותינו בנו בתים

8

לנו בארצנו החופשית ]בעבר[

אני גור אריות; אני פרח

נשאנו את גחלת המהפכה

אל חיפה ,אל יפו

אל ]מסגד[ אלאקצא ,אל ]כיפת[ הסלע"

)שפתנו היפה ,כתה ב' ,חלק א' ) (2017עמ' (42

ותרגיל לשון אומר:
"יהיה זה ראוי שיפו תשוב אל חיקנו".
)השפה הערבית ,כתה ח' ,חלק ב' ) (2017עמ' (101

 6שיבל בערבית – מונח המציין חבר בתנועת הנוער של ארגון פת"ח.
 7זהרה – מונח המציין חברה בתנועה הנ"ל.
 8ת'וורה – מונח המציין את פעילות ארגון פת"ח שהחלה בינואר  ,1965כלומר ,לפני כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה
ע"י ישראל ב.1967-
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אשר לעיר צפת:
"צפת היא אחת הערים הפלסטיניות היפות ביותר בגליל .היא מתפארת במוצאה הכנעני האציל למרות ערפל
הכיבוש שיתפזר יום אחד".
)השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק ב' ) (2017עמ' (21
תיאור המאבק האלים באמצעות איור:

)שפתנו היפה ,כתה א' ,חלק ב' ) (2017עמ' (81

לאחר שקלטו את אווירת המאבק האלים שנוצרה בספרי הלימוד ,התלמידים מתבקשים:
"פעילות  :2לדעתך ,כיצד נוכל לפעול יחד לשחרור מולדתנו פלסטין מהציונים הכובשים?"

)חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק א' ) (2017עמ' (93

מאבק לאומי זה לשחרור המולדת הפלסטינית מהציונים בשלמותה נעשה אינטנסיבי יותר בספרי הלימוד
ע"י הוספת האלמנט הדתי אליו:
"לתשומת לב :אני מוסלמי ,אני מקריב ]קורבנות[ למען שחרור מסגד אלאקצא".

)חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק א' ) (2017עמ' (56
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במסגרת זו נעשה שימוש במושגים אסלאמיים מסורתיים ,כמו ג'יהאד ומרטיריות ,כדי לחזק בקרב
התלמידים – שבאים ברובם מסביבה מסורתית מבחינה חברתית – את מחוייבותם האישית למאבק האלים .יש
לציין ,עם זאת ,שספרי הלימוד החדשים מכילים את המושגים האלה בהיקף קטן יותר מקודמיהם .כך ,למשל,
הושמטו  3שירים המחנכים לג'יהאד ומרטיריות וכן קטע כזה של שיר נוסף ששימש כתרגיל לשון.
מפארים את הג'יהאד הן באופן כללי והן בהקשר הפלסטיני:
"לג'יהאד למען האל יש מעמד נעלה בעיני אלוהים ...ג'יהאד למען האל טוב יותר מכל מעשה אחר של טוב או
חסידות".
)חינוך אסלאמי ,כתה י' ,חלק א' ) (2017עמ' (20
"]מטלה .4 [:ג'יהאד נחשב לפיסגת האסלאם .נבהיר זאת".

)השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק ב' ) (2017עמ' (5

"ג'יהאד הוא אחד משערי גן עדן".
)תרגיל לשון ,השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק ב' ) (2017עמ' (92
ובהקשר הפלסטיני:
"הוי הג'יהאד ,אשר לו מחאה התהילה כף ...כבוד שבו התגאתה פלסטין".
)השפה הערבית – המסלול האקדמי ,כתה י' ,חלק ב' ) (2017עמ' ( 122
גם המרטיריות מועלית על נס .להלן תרגילי לשון ומטלה המציגים זאת:
" .3המרטירים מכובדים יותר מכולנו".
)השפה הערבית ,כתה ו' ,חלק ב' ) (2017עמ' (34
" .6המרטירים נהנים ממעמד נעלה בנפשות הפלסטינים ,דבר המתבטא בהרבה תופעות .נרשום כמה מהן".

)השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק ב' ) (2017עמ' (79

" .2התלמידים הלכו לבקר את קברי המרטירים".
)שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק ב' ) (2017עמ' (100

הקצנת ההתייחסות של ספרי הלימוד החדשים 2017 – 2016
יש להדגיש שהספרים החדשים שהוצאו לאור ע"י הרש"פ מאז  2016והתקבלו לשימוש ע"י אונר"א הם יותר
רדיקליים באופן כללי בהשוואה לקודמיהם .מאפיין בולט אחד הוא ההימנעות השיטתית מהשימוש בשם
"ישראל" ,אפילו בתיאורים הדמוניזטוריים המרובים שלה – בניגוד למה שהיה נהוג לפני  .2016כעת,
ההתייחסות לישראל ברוב המכריע של המקרים היא באמצעות המונח "הכיבוש הציוני" .גם המונח "הסכסוך
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הערבי-ישראלי" הוחלף ל"הסכסוך הערבי-ציוני" .אפילו לחברותה של ישראל בארגון האו"ם מתייחסים
באמצעות כינוי דומה" :נציג מדינת הכיבוש באו"ם" )גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין,
כתה י' ,חלק ב' ) (2017עמ'  .(41אלמנט אחר בהקשר זה הוא הכנסת השם "ישראל" בתוך סוגריים שמשמשים
בערבית לעיתים כמרכאות .שינוי זה מבטא ,ככל הנראה ,העמקה מצד המחנכים הפלסטינים של אי-הכרתם
במדינת ישראל עד לכדי השמטת שמה מהספרים )תופעה זו פחות בולטת בספרים במקצועות המדעיים
שעורכיהם ,כנראה ,עדיין לא "התיישרו" עם הקו החדש( .השינוי מציין גם רמה גבוהה יותר של דמוניזציה:
במקום סכסוך בין שתי ישויות ממשיות ,ישראל והפלסטינים ,האחרונים נתונים עתה במאבק קיומי נגד כח מיתי
שכולו רוע – הציונות העולמית.
הספרים החדשים משמיטים גם את ההתייחסויות המועטות שהיו קיימות בספרים הישנים לנוכחות היהודית
בארץ בעת העתיקה .להלן דוגמה לאחת מהן שהופיעה בתוך טבלת זמן היסטורית שהיום כבר איננה קיימת
בספרי הלימוד .בקטע המצוטט נכתב )מלמעלה למטה ומימין לשמאל(" :היהודים ממלכת דוד 923 - 1000
לפנה"ס; הפיניקים  700 - 925לפנה"ס; ממלכת ישראל הצפונית  722 - 923לפנה"ס; ממלכת יהודה - 923
 586לפנה"ס; האשורים  612 - 700לפנה"ס; הבבלים  539 - 586לפנה"ס"

)היסטוריה של ימי הביניים ,כתה ז' ) (2014עמ' (74

גישה חדשה זו של השמטת על התייחסות לנוכחות היהודים בארץ בעת העתיקה מקבלת ,כנראה ,כפי
הנראה ,צידוק אידיאולוגי באחד הספרים ,כלומר ,הכחשת "הנרטיב" ההיסטורי של ה"אחר" כאמצעי לחיזוק
זה של ה"עצמי"" :הכיבוש הציוני שם לו כמטרה את ההיסטוריה והקיום שלנו .הוא הופך על פיהם את העובדות
והארועים ההיסטוריים ,מזייף ומעוות אותם ,וטווה היסטוריה שקרית המתאימה למטרותיו .לכן ,אנו חייבים
להיות מודעים להיסטוריה שלנו ולהכיר את הארועים שארעו על אדמתנו ,כדי שנבחין בין מה שהוא אמת למה
שהוא שקר ונלמד את הלקחים שיאפשרו לנו לבנות את עתידנו ולהקים את מדינתנו העצמאית כשירושלים
היא בירתה" )לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק א' ) (2017עמ' .(18
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ושוב:
"עבור העם הפלסטיני ,זה ]כלומר ,המאבק הנוכחי[ הינו פרק מרכזי בקרב על קיומו והישארותו במולדתו אשר
מתנהל נגד זה שכבש את אדמתו ,גרש את בניו ושדד את משאביהם ,זה אשר עדיין פועל במרץ לערער את
יסודות זהותו ולעקור משורש את מורשתו ע"י שוד ,מחיקה ,זיוף והרס ,במטרה ליצור נרטיב סדוק המבוסס על
אגדות ,שמועות בלתי מבוססות וטיעוני שקר ...הוא בנה לעצמו ישות מלאכותית השואבת את זהותה ואת
הלגיטימיות של קיומה מסיפורי מעשיות ,אגדות ופנטזיות וניסה בדרכים ובשיטות שונות ליצור הוכחות חומריות
לאותן אגדות ,או ראיות ארכיאולוגיות ואדריכליות שיעידו על אמיתותן ,אך לשווא".
)השפה הערבית – המסלול האקדמי ,כתה י' ,חלק ב' ) (2017ע"ע (71– 70
ספרי הלימוד של הרש"פ מגבירים את תפקידם ככלי אינדוקטרינציה ,בהשוואה לקודמיהם מלפני .2016
מאפיין חדש זה שלהם מקבל את ביטויו ע"י שירבוב שיטתי של אספקטים שונים של הסכסוך לתוך נושאי לימוד
שאינם קשורים ,לכאורה ,כמו פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,ואפילו חינוך מקצועי .כך ,למשל ,בשיעור בישול
מתבקשים התלמידים להכין ,בסיוע בני משפחתם הזקנים ,מנה אופיינית לאזור מגוריהם "המקורי" ,כלומר,
מלפני ) 1948לימודי מקצוע – פרקטיקה ,כתה י' ) (2017עמ'  .(103בפיזיקה ,מובאת הערה במסגרת הדיון
בגלי הקול כי כוחות הכיבוש הציוניים אוסרים את הקריאה לתפילה מצריחי מסגד אלאקצא )מדעים וחיים ,כתה
ח' ,חלק ב' ) (2017עמ'  .(53בביולוגיה ,חשיבות עמוד השדרה האנושי מובהרת באמצעות סיפור על נער
שנפצע קשה ע"י חפץ שנשאר בשטח בעקבות "התוקפנות הציונית נגד עזה" )מדעים וחיים ,כתה ז' ,חלק ב'
) (2017עמ'  .(64בכימיה ,מובא האיור שלהלן .בכיתוב שמתחתיו נאמר" :התבונן וחשוב :מים ומלח מחזיקים
את השבויים הפלסטינים בחיים בעת שהם מנהלים את קרב המעיים הריקים ]כלומר ,שביתת רעב[":

)מדעים וחיים ,כתה ז' ,חלק ב' ) (2017עמ' (34

ולהלן קטע דמוניזטורי המנוסח כשאלה במתמטיקה:
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" .1מספר המרטירים במהלך האינתיפאדה הראשונה )אינתיפאדת האבנים( הגיע ל .2,026-מספר המרטירים
במהלך אינתיפאדת אלאקצא הגיע ל .5,050-מספר המרטירים של שתי האינתיפאדות הוא "...............

)מתמטיקה ,כתה ד' ,חלק א' ) (2017עמ' (25

ובגיאומטריה:
"פעילות  :1גידול עצי תמר נפוץ בשטחים הפלסטיניים באזורי יריחו ,הבקעה ועזה .כתוצאה מההפרות
הישראליות של חישוף הצמחיה ,כמה מהם נשברים .אם עץ תמר נשבר כמו בתמונה ,ואורכו של החלק השבור
הוא  13מ' ,בעוד שהאורך המלא של העץ לפני שנשבר היה  20מ' ,כיצד נוכל לדעת את גודל הזווית?"

)מתמטיקה ,כתה ט' ,חלק ב' ) (2017עמ'  .8בניגוד לאמור ,אין כאן סימנים לחישוף צמחיה שמטרתו מניעת
מסתור לתוקפים פוטנציאליים בצידי כבישים אסטרטגיים(.

אספקטים של הסכסוך מוזכרים לעיתים בתוך ארועים היסטוריים בלתי קשורים כגון הרס קרתגו ע"י
הרומאים במאה ה 2-לפנה"ס )לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק א' ) (2017עמ'  ,(80רדיפת נביא האסלאם מוחמד
ע"י תושבי מכה במאה ה 7-אחה"ס )לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק ב' ) (2017עמ'  ,(36הרקונקיסטה בספרד
במאה ה) 15-לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק ב' ) (2017עמ'  ,(28הטרגדיה של ילידי אמריקה שנגרמה ע"י
המתיישבים האירופיים מצד אחד" :אשווה את הטרגדיה של האינדיאנים ,תושבי אמריקה המקוריים ,לטרגדיה
של העם הפלסטיני" )לימודי חברה ,כתה ח' ,חלק ב' ) (2017עמ'  (33ומאבקם של המתיישבים האירופים של
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אמריקה נגד בריטניה ,מצד שני – "מסיבת התה של בוסטון" )שם ,עמ'  ,(36כיבוש הבסטיליה במהפכה
הצרפתית ב 1789-והמשלחת הצבאית של נפוליון למצרים ב 1799-ואח"כ )שם ,ע"ע  ,63 ,42בהתאמה(.
התפתחות חשובה מאד בספרי הלימוד של  2017היא המסר החדש שנוסף למה שמכונה "זכות השיבה"
שלפיה צאצאי הפליטים הפלסטינים מ 1948-זכאים לשוב לבתים הקודמים של אבותיהם ולקבל בחזרה את
רכושם במלואו .שיבתם מקבלת בספרי הלימוד שבשימוש אונר"א גוון של אלימות .כעת ,מוסיפים ספרי
הלימוד החדשים התייחסות לכך שהמקומות בתוך ישראל בגבולותיה שמלפני  1967שאליהם ישובו האנשים
האלה אמורים להיות תחת ריבונות פלסטינית .במלים אחרות ,ברורות יותר ,על ישראל עצמה להיעלם:
"אנו נשוב; אנו נשוב עם הנשרים הדואים; אנו נשוב עם הרוח הנושבת בחוזקה; אנו נשוב אל הכרמים ועצי
הזית; אנו נשוב כדי להניף את דגל פלסטין לצד פרח הכלנית על גבעותינו הירוקות".

)השפה הערבית ,כתה ה' ,חלק א' ) (2017עמ' (82

"אני הוא הבעלים של הזכות הכבירה שממנה אצור את המחר
אקחנה בחזרה; אקחנה בחזרה כמולדת יקרה וריבונית
אזעזע את העולם מחר ואצעד כצבא מלוכד
יש לי פגישה עם מולדתי ולא יתכן שאשכח את הפגישה".

)קטעים מהשיר "זעקת פליט" מאת הארון האשם רשיד ,השפה הערבית ,כתה ה' ,חלק א' ) (2017עמ'  ,85וראו
בין השאלות הנלוות" :המשורר קבע את צורת השיבה .נבהיר אותה כפי שהיא מופיעה בשיר(".
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יתירה מזו ,ישנה בספרים דחיה ברורה של שיבה תחת כיבוש:
"האין הוא משוגע ,זה אשר מגורש ממולדתו ואז הוא מוכן לשוב אליה כאורח אצל השודדים שתפסו אותה?"
)השפה הערבית ,כתה י' ,חלק א' ) (2017עמ' (57
פעילות טרוריסטית נגד אזרחים ישראלים הינה גם היא חלק מהמאבק נגד הכיבוש הציוני של פלסטין .כך,
מפארים ספרי הלימוד החדשים טרוריסטים פלסטינים שהשתתפו בפעולות כאלה ,בעוד שבעבר פיארו רק
מנהיגים של ארגוני טרור כדוגמת שיח' יאסין ואבו ג'יהאד .דלאל אלמוגרבי ,למשל ,שנהרגה במהלך התקפת
טרור שהנהיגה נגד אוטובוס אזרחי ישראלי בכביש החוף ב 1978-ושבה נרצחו יותר מ 30-גברים ,נשים וטף,
מוזכרת בארבעה ספרי לימוד ,שכולם נלמדים עתה בבתיה"ס של אונר"א .היא מתוארת בכולם כגיבורה
ומרטירית של פלסטין .להלן העמוד הראשון של קטע בן  4עמודים המוקדש לה:
"דלאל אלמוגרבי
]מאת[ המחברים ]של ספר הלימוד[
מול הטקסט:
ההיסטוריה הפלסטינית שלנו מלאה בהרבה שמות של מרטירים שנתנו את נפשם כקורבן למען המולדת.
ביניהם ]נמצאת[ המרטירית דלאל אלמוגרבי שציירה במאבקה תמונה של קריאת תגר וגבורה שהפכו את
זכרה לנצחי בליבותינו ומוחותינו .הטקסט שלפנינו נותן לנו מבט על דרך מאבקה".

)השפה הערבית ,כתה ה' ,חלק ב' ) (2017עמ' (51
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חטיפת מטוסים אזרחיים ,שהיתה חלק בלתי נפרד מפעולות הטרור של הארגונים הפלסטיניים החמושים,
מוזכרת גם היא ,ללא שמץ של ביקורת שלאחר מעשה:
"הארגונים הפלסטיניים הגיבו ]על התקפותיה של ישראל נגדם בלבנון[ ע"י תקיפת מטרות ציוניות ובכללן
חטיפת מטוסים".
)גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת -זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק ב' ) (2017עמ' (60
ספרי הלימוד החדשים של הרש"פ שנלמדים עתה בבתיה"ס של אונר"א מתאפיינים בהחרפת תיאור
המאבק האלים נגד ישראל ,כולל כמה פריטים מרשיעים הגובלים בהסתה לביצוע פשעי מלחמה .בפעם
הראשונה בתולדות תכנית הלימודים של הרש"פ מופיעה התייחסות לגורלם של  6מיליוני היהודים החיים בארץ
לאחר מה שנתפס כשחרורה מהכיבוש :גירוש הגזלן )כינוי מקובל של ישראל( והשמדת שרידיהם המובסים של
הזרים .אלמנט חדש זה בספרי הלימוד של הרש"פ משמיע את אות האזעקה בכל עוצמתו וגם אונר"א חייבת
להאזין לו:
"נשיר ונלמד בע"פ :אדמת האצילים ]ארד אל-כורמאא[
]תצלום העיר העתיקה של ירושלים עם כיפת הסלע[
נשבעתי! אקריב את דמי
כדי להרוות את אדמת האצילים
ואסלק את הגזלן ]ע'אצב[ מארצי
ואשמיד ]אוביד[ את שרידיהם המפוזרים של הזרים ]פולול אל-ע'ורבאא[
הוי ארץ ]מסגד[ אלאקצא והמקום המקודש ]חרם[
הוי ערש הגאווה והאצילות
סבלנות ,סבלנות ,שכן הנצחון לנו הוא
והשחר יפציע מבעד לחשכה"

)שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק ב' ) (2017עמ' (64
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מדאיגה באותה מידה ההתייחסות הראשונה בספרי הלימוד של הרש"פ לצד שנגדו מתנהל מאבק השחרור
הפלסטיני ,כלומר ,ה"אחר" היהודי/ישראלי .באחד מספרי הלימוד שיצאו לאור ב 2017-מופיע סיפור המתאר
הטלת עוצר בחלקים של העיר אלבירה בגדה המערבית בעקבות התקפת טרור על ההתנחלות היהודית
הסמוכה פסגות .ההתייחסות לקורבנות ההתקפה מזעזעת:
"השכן' :העוצר אינו כולל אותנו ב]שכונת[ אלשרפה .הוא מוטל על ]שכונת[ אלנתאריש .נראה שיש שם מסיבת
צלי ]חפלת שיוואא[ בבקבוקי תבערה על אחד האוטובוסים של הקולוניה ]מוסתעמרה – ישוב יהודי[ פסגות על
הר אלטוויל'".

)השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק א' ) (2017עמ'  .61הביטוי "מסיבת צלי" מסומן באדום(.

סיכום
בחינת ספרי הלימוד שבשימוש בבתיה"ס של אונר"א חושפת תמונה מדאיגה ביותר:
מישראל – מדינה חברה באו"ם – נשללת הלגיטימציה .עצם ייסודה ב ,1948-בתוקף החלטת או"ם
מ ,1947-מוגדר ככיבוש .שמה כלל אינו מופיע על המפה ,ובמקרים רבים פלסטין מופיעה במקומה
כמדינה ריבונית ששטחה מכסה את כל שטחה של ישראל עצמה .כך הדבר גם בחומר טקסטואלי.
יתירה מזו ,אפילו השם "ישראל" כמעט שאינו נמצא בספרים הנלמדים בבתיה"ס של אונר"א ,אלא
הכינוי "הכיבוש הציוני" .ערי ישראל ,כמו חיפה ,יפו ,עכו ,ורמלה ,מוגדרות כערים פלסטיניות תחת
כיבוש ציוני.
הנוכחות היהודית בארץ מוכחשת מבחינה היסטורית ,גיאוגרפית ודתית ,שכן אין שום התייחסות
בספרי הלימוד להיסטוריה היהודית בארץ בעת העתיקה ,שום ערים שנוסדו ע"י יהודים בזמן המודרני
אינן מצויינות על גבי המפה והמקומות הקדושים ליהודים מוצגים כמקומות קדושים למוסלמים שנגזלו
ע"י יהודים .נשללים מהיהודים קשריהם עם בירתם העתיקה ירושלים אשר מוצגת כעיר ערבית מאז
ייסודה לפני אלפי שנים .יתירה מזו ,עצם נוכחותם בירושלים היום מוצגת כתוקפנות נגד האופי הערבי
של העיר ,כביכול.
דמוניזציה חמורה נעשית הן ליהודים והן לישראל .הדמוניזציה של היהודים אף חורגת מהקשר
הסכסוך ומתבססת על היריבות הפוליטית בינם לבין נביא האסלאם בחצי האי ערב .הן בתיאור היהודים
והן בתיאור ישראל בהקשר הסכסוך משמשים ביטויי גנאי ,וה"אחר" היהודי/ישראלי מוצג כקבוצה בלבד
– על המשמעויות הנלוות לכך של זרות ואיום – ולא כפרטים בני אנוש רגילים .נוסף על כך ,לא ניתן
בספרים שום מידע אובייקטיבי על ישראל או על היהודים שעשוי היה לאזן במקצת את תדמיתם ספוגת
הדמוניזציה החמורה.

184-18

31
מעבר להאשמות ספציפיות נגד ה"אחר" היהודי/ישראלי ,כולל השימוש בחזירי בר לשם גרימת נזק
ליבולי הפלסטינים ,הוא מוצג כאיום קיומי על הפרט הפלסטיני שמוצג ,בתורו ,כקורבן האולטימטיבי.
במסגרת תמונה קודרת זו המוצגת בספרי הלימוד שבשימוש אונר"א ,שלום ודו-קיום אינם אופציה.
במקום זאת ,מטיפים הספרים למאבק אלים לשחרור פלסטין בשלמותה ,שכן ,אם הכיבוש האמיתי של
פלסטין התרחש ב 1948-ולא ב ,1967-אזי השחרור צריך לכלול את היעלמותה של מדינת ישראל לה
נעשית בספרים דלגיטימציה ודמוניזציה .זה מה שלומדים התלמידים בבתיה"ס של אונר"א והדבר
סותר בתכלית את כל החלטות האו"ם בנוגע לפתרון של שלום לסכסוך המזרח-תיכוני ואפילו את הקטע
הבודד המופיע באחד הספרים ומדבר על חשיבות השלום באופן כללי.
מושגים מסורתיים אסלאמיים ,כגון ג'יהאד ומרטיריות ,משמשים להפיכת המאבק למחייב יותר בקרב
התלמידים שרובם באים מחברה מסורתית באופן יחסי .מושג נוסף ,זה של "זכות השיבה" ,הפך גם הוא
לחלק בלתי נפרד מהמאבק האלים לשחרור פלסטין כולה.
נוראים יותר הם הטקסטים בספרי הלימוד החדשים של הרש"פ שאומצו ע"י אונר"א ואשר מדברים
על השמדת היהודים שיישארו בחיים לאחר השחרור המיוחל של פלסטין ,מתארים את שריפת היהודים
באוטובוס אזרחי שהותקף בבקבוקי תבערה כ"מסיבת צלי" ומעלים על נס טרוריסטית שרצחה מעל
שלושים אזרחים ישראלים באוטובוס אחר .לימוד פריטים כאלה ע"י אונר"א גובל בלא כל ספק בהסתה
לביצוע פשעי מלחמה.
רשימה זו של פריטים הנלמדים בבתיה"ס של אונר"א היא רשימה מרשיעה .מעבר לבגידתה הברורה
של אונר"א בחובתה המוסרית בהקשר של זכויות האדם ורווחתם של הילדים ובני הנוער הפלסטינים
שבחסותה ,ע"י כך שהיא מאפשרת לרש"פ להכינם למלחמה עתידית עם ישראל ,סוכנות זו של האו"ם
מפרה את כל עקרונות האו"ם בדבר שלום עולמי ודו-קיום בשלום ועושה דלגיטימציה למדינה – ישראל
– שהיא חברה מן המניין בארגון האו"ם .למעשה ,המספר המצטבר העצום של בוגרי בתיה"ס של
אונר"א שעברו אינדקטרינציה כזאת לאורך שבעת עשורי פעילותה באזורים השונים במזה"ת – מעל
 2,000,000סה"כ – הוא תרומתה של אונר"א להנצחת הסכסוך.
הגיע הזמן שאונר"א תשנה את דרכיה .ישנם דברים שאסור לה ללמד! יש לצפות מהמדינות
הדמוקרטיות התורמות לה לדאוג מיידית לכך שאונר"א תציית לעקרונות האו"ם בדבר שלום ודו-קיום
במזה"ת .לאור חלקה הגדול יחסית של אונר"א בפעילות החינוכית הפלסטינית עליה להפסיק לדבוק
בקו הפוליטי ,האידיאולוגי והתעמולתי של הרש"פ כלפי ישראל והשלום עימה ,או לחדול כליל
מפעילותה החינוכית.
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רשימת מקורות
שפה
 .1שפתנו היפה ,כתה א' ,חלק א' )(2017
 .2שפתנו היפה ,כתה א' ,חלק ב' )(2017
 .3שפתנו היפה ,כתה ב' ,חלק א' )(2017
 .4שפתנו היפה ,כתה ב' ,חלק ב' )(2017
 .5שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק א' )(2017
 .6שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק ב' )(2017
 .7שפתנו היפה ,כתה ד' ,חלק א' )(2017
 .8שפתנו היפה ,כתה ד' ,חלק ב' )(2017
 .9השפה הערבית ,כתה ה' ,חלק א' )(2017
.10השפה הערבית ,כתה ה' ,חלק ב' )(2017
.11השפה הערבית ,כתה ו' ,חלק א' )(2017
.12השפה הערבית ,כתה ו' ,חלק ב' )(2017
.13השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק א' )(2017
.14השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק ב' )(2017
.15השפה הערבית ,כתה ח' ,חלק א' )(2017
.16השפה הערבית ,כתה ח' ,חלק ב' )(2017
.17השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק א' )(2017
.18השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק ב' )(2017
.19השפה הערבית ,כתה י' ,חלק א' )(2017
.20השפה הערבית – המסלול האקדמי ,כתה י' ,חלק ב' )(2017

מתמטיקה
 .1מתמטיקה ,כתה א' ,חלק א' )(2017
 .2מתמטיקה ,כתה א' ,חלק ב' )(2017
 .3מתמטיקה ,כתה ב' ,חלק א' )(2017
 .4מתמטיקה ,כתה ב' ,חלק ב' )(2017
 .5מתמטיקה ,כתה ג' ,חלק א' )(2017
 .6מתמטיקה ,כתה ג' ,חלק ב' )(2017
 .7מתמטיקה ,כתה ד' ,חלק א' )(2017
 .8מתמטיקה ,כתה ד' ,חלק ב' )(2017
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 .9מתמטיקה ,כתה ה' ,חלק א' )(2017
 .10מתמטיקה ,כתה ה' ,חלק ב' )(2017
 .11מתמטיקה ,כתה ו' ,חלק א' )(2017
 .12מתמטיקה ,כתה ו' ,חלק ב' )(2017
 .13מתמטיקה ,כתה ז' ,חלק א' )(2017
 .14מתמטיקה ,כתה ז' ,חלק ב' )(2017
 .15מתמטיקה ,כתה ח' ,חלק א' )(2017
 .16מתמטיקה ,כתה ח' ,חלק ב' )(2017
 .17מתמטיקה ,כתה ט' ,חלק א' )(2017
 .18מתמטיקה ,כתה ט' ,חלק ב' )(2017
 .19מתמטיקה ,כתה י' ,חלק א' )(2017
 .20מתמטיקה ,כתה י' ,חלק ב' )(2017

מדעים
 .1מדעים וחיים ,כתה ג' ,חלק א' )(2017
 .2מדעים וחיים ,כתה ג' ,חלק ב' )(2017
 .3מדעים וחיים ,כתה ד' ,חלק א' )(2016
 .4מדעים וחיים ,כתה ד' ,חלק ב' )(2017
 .5מדעים וחיים ,כתה ה' ,חלק א' )(2017
 .6מדעים וחיים ,כתה ה' ,חלק ב' )(2017
 .7מדעים וחיים ,כתה ו' ,חלק א' )(2017
 .8מדעים וחיים ,כתה ו' ,חלק ב' )(2017
 .9מדעים וחיים ,כתה ז' ,חלק א' )(2017
 .10מדעים וחיים ,כתה ז' ,חלק ב' )(2017
 .11מדעים וחיים ,כתה ח' ,חלק א' )(2017
 .12מדעים וחיים ,כתה ח' ,חלק ב' )(2017
 .13מדעים וחיים ,כתה ט' ,חלק א' )(2017
 .14מדעים וחיים ,כתה ט' ,חלק ב' )(2017

חינוך אסלאמי
 .1חינוך אסלאמי ,כתה א' ,חלק א' )(2016
 .2חינוך אסלאמי ,כתה א' ,חלק ב' )(2016
 .3חינוך אסלאמי ,כתה ב' ,חלק א' )(2016
 .4חינוך אסלאמי ,כתה ב' ,חלק ב' )(2016
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 .5חינוך אסלאמי ,כתה ג' ,חלק א' )(2016
 .6חינוך אסלאמי ,כתה ג' ,חלק ב' )(2016
 .7חינוך אסלאמי ,כתה ד' ,חלק א' )(2017
 .8חינוך אסלאמי ,כתה ד' ,חלק ב' )(2017
 .9חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק א' )(2017
 .10חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק ב' )(2017
 .11חינוך אסלאמי ,כתה ו' ,חלק א' )(2017
 .12חינוך אסלאמי ,כתה ו' ,חלק ב' )(2017
 .13חינוך אסלאמי ,כתה ז' ,חלק א' )(2017
 .14חינוך אסלאמי ,כתה ז' ,חלק ב' )(2017
 .15חינוך אסלאמי ,כתה ח' ,חלק א' )(2017
 .16חינוך אסלאמי ,כתה ח' ,חלק ב' )(2017
 .17חינוך אסלאמי ,כתה ט' ,חלק א' )(2017
 .18חינוך אסלאמי ,כתה ט' ,חלק ב' )(2017
 .19חינוך אסלאמי ,כתה י' ,חלק א' )(2017
 .20חינוך אסלאמי ,כתה י' ,חלק ב' )(2017

חינוך נוצרי )לתלמידים נוצרים במערכת החינוך של הרש"פ(
 .1חינוך נוצרי ,כתה א' ,חלק א' )(2016
 .2חינוך נוצרי ,כתה א' ,חלק ב' )(2016
 .3חינוך נוצרי ,כתה ב' ,חלק א' )(2016
 .4חינוך נוצרי ,כתה ב' ,חלק ב' )(2016
 .5חינוך נוצרי ,כתה ג' ,חלק א' )(2016
 .6חינוך נוצרי ,כתה ג' ,חלק ב' )(2016
 .7חינוך נוצרי ,כתה ד' ,חלק א' )(2016
 .8חינוך נוצרי ,כתה ד' ,חלק ב' )(2016
 .9חינוך נוצרי ,כתה ה' )(2004
 .10חינוך דתי נוצרי ,כתה ו' )(2000
 .11חינוך נוצרי ,כתה ז' )(2001
 .12חינוך נוצרי ,כתה ח' )(2008
 .13חינוך נוצרי ,כתה ט' )(2003
 .14חינוך נוצרי ,כתה י' )(2013
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חינוך לאומי
 .1חינוך לאומי ולחיים ,כתה א' ,חלק א' )(2017
 .2חינוך לאומי ולחיים ,כתה א' ,חלק ב' )(2017
 .3חינוך לאומי ולחיים ,כתה ב' ,חלק א' )(2017
 .4חינוך לאומי ולחיים ,כתה ב' ,חלק ב' )(2017
 .5טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ג' ,חלק א' )(2017
 .6טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ג' ,חלק ב' )(2017
 .7טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ד' ,חלק א' )(2017
 .8טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ד' ,חלק ב' )(2017

לימודי חברה
 .1לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק א' )(2017
 .2לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק ב' )(2017
 .3לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק א' )(2017
 .4לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק ב' )(2017
 .5לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' )(2017
 .6לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק ב' )(2017
 .7לימודי חברה ,כתה ח' ,חלק א' )(2017
 .8לימודי חברה ,כתה ח' ,חלק ב' )(2017
 .9לימודי חברה ,כתה ט' ,חלק א' )(2017

טכנולוגיה
 .1טכנולוגיה ,כתה ה' )(2016
 .2טכנולוגיה ,כתה ו' )(2016
 .3טכנולוגיה ,כתה ז' )(2016
 .4טכנולוגיה ,כתה ח' )(2016
 .5טכנולוגיה ,כתה ט' )(2017
 .6טכנולוגיה ,כתה י' )(2016

נושאים אחרים
 .1גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' )(2017
 .2גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק ב' )(2017
 .3פיזיקה ,כתה י' )(2017
 .4כימיה ,כתה י' )(2017
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 .5ביולוגיה ,כתה י' )(2017
 .6לימודי מקצוע – תיאוריה ,כתה י' )] (2017טיוטה[
 .7לימודי מקצוע – פרקטיקה ,כתה י' )] (2017טיוטה[
סה"כ118 :

המחבר

ד"ר ארנון גרויס הוא מזרחן בעל תואר ד"ר מאוניברסיטת פרינסטון ומ.א .במינהל ציבורי מאוניברסיטת
הרווארד .ד"ר גרויס הוא גם עיתונאי בגימלאות של קול ישראל בשפה הערבית ובמשך למעלה מ 40-שנות
עבודתו שם התמחה בענייני ערבים והמזה"ת .מאז שנת  2000הוא חוקר את היחס ל"אחר" ולשלום בתכניות
הלימודים השונות במזה"ת ובמסגרת זו בדק מעל אלף ספרי לימוד של מצרים ,סוריה ,סעודיה ,איראן,
תוניסיה והרשות הפלסטינית וחיבר מחקרים רבים בנושא .ד"ר גרויס הציג את ממצאיו בפני קובעי מדיניות
בקונגרס האמריקני ,הפרלמנט האירופי ,בית הנבחרים הבריטי ,האסיפה הלאומית הצרפתית ,הפרלמנט
הקנדי והכנסת ,וכן בפני חוקרים עמיתים ואנשי עיתונות בארץ ובחו"ל.
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