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 תמצית מנהלים. א

 

הגישה המוסדית  המבוסס על בדיקה של,  IMPACT-SEלהלן דוח מחקר שנערך על ידי מכון :כללי

כפי שמשתקף  ,יני וכלפי תהליך השלוםפלסטי העם הכלפ, יניםפלסטהחינוכית הישראלית כלפי ה

בשנים  דתי בישראל-במערכת החינוך במגזרים הממלכתי והממלכתימספרי לימוד הנלמדים 

 . 1(2312-2332) ב"תשע-ע"תש

 

של על ידי משרד החינוך אושרו ש ספרי לימוד 142 המחקר מונהקורפוס  :המחקרומדגם מבנה 

 ל"לשנה ב"י-'בכתות א, (ד"ממ: להלן)דתי -ממלכתי והממלכתיה, מדינת ישראל למגזר היהודי

 :2להלן סיווג הספרים לפי חטיבות גיל. (2332-2312) ב"תשע-ע"תש

   

 

 

 

 

 

 רותספו שפה: עיקרייםמקצועות לימוד  הששלמחקר נבחרו ספרים מן התכנית המעודכנת ב

. בכל שכבות הגיל 2312-2332ים לשנוערבית  ך ויהדות"תנ, אזרחות, גיאוגרפיה, היסטוריה, עברית

 :על פי תחומי לימוד להלן סיווג הספרים

 

 

 

 

 

 

 

לבדוק האם התכנית עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים היא  מטרת המחקר :מטרת המחקר

" אחר"תכנים ומסרים ביחס ל אילול :ובפרט, בתחום החינוך לשלום ובניית תרבות של סובלנות

מחנכת תכנית הלימודים את ילדי ישראל במגזר  ,ביחס אליו ולסובלנות עמו לשלום, יניפלסטה

בחר המכון קריטריונים המבוססים על החלטות , לשם כך .היהודי הממלכתי והממלכתי דתי

 ,בנוסף. ו באשר לחינוך לשלום ולסובלנות כדי לבחון ספרים אלה לאורם"והמלצות אונסק

ומדים בסטנדרטים אלה בהשוואה תייחס למידה בה הספרים הישראלים עבוחר גם לה המחקר

 .נוכח מחקר מקביל שנוהל במכון בנושא זה, פ"לספרים הנלמדים ברש

 

                                                
1
 .ל אלה"אך עדיין מופיעים בתכניות הלימודים לשנה 2332בכלל זה כלולים ספרים שיצאו לפני  

ולכן אי ההתאמה בין . ובמקרה כזה הוגדר בשניהם' ז-ו' או לכיתות ו, ב ולתיכון"חלק מספרי הלימוד נועדו לחטה 2
 (.כ"סה 142)כ מספר הספרים שנבדקו "מה שנראה כסכום הכולל של הספרים בתרשים לסה
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את שמקדם כלי כ יםישראליהספרי לימוד חוקרים אחרים בתחום זה תארו בעבר את  :רקע

 כנגדדעות קדומות הסטריאוטיפים וה, הציוני ואת העויינות תנוצנטריאהנרטיב הקולקטיבי ה

ה לשלום זיקכלפי הפלסטינים וביחס התלמידים בטענה שתכנית הלימודים פגעה ב, הפלסטינים

שיפרו  יםישראליהספרי הלימוד , רובם ככולם ציינו שהחל משנות התשעים, עם זאת. עמם

ושכבר אז , וסלמיהדתי המ" האחר"וכלפי  פלסטיניוה ערביהלאומי ה "האחר"עמדותיהם כלפי 

בעיקר  -פלסטיני בכיוון מאוזן ואובייקטיבי יותר -ישראליהסכסוך חל שינוי לטובה בתיאור ה

ספרי על  2332-2333בשנים מחקר מקיף ביצע  IMPACT-SE מכון. אזרחותהיסטוריה ובספרי הה

בהקשר  נמצא כי ל"הנבמחקר . ספרי לימוד 515 בו נבדקו, ב"י-'לכיתות א הלימוד המאושרים

, ם ערכי השלוםודילק, סטריאוטיפים רתסהל מאמץ ד"והממ בחינוך הממלכתימופיע  ,הפלסטיני

 . לסכסוךיחסי שלום בין הצדדים וכבוד הדדי ולטיפוח , הבנת האחר הלאומיר ופילש

 

-אף הסלמת הסכסוך הישראליעל מהמחקר הנוכחי עולה כי  :מסקנות הדוח הנוכחיתמצית 

שלום עם הם להעביר מסרים לפיהישראלים ממשיכים ספרי הלימוד , 2111-בשנות ה פלסטיני

ספרים או מתכנית הלימודים  הוסרו, בנוסף. אם כי מורכב - אפשריו רצויהוא הפלסטינים 

, המעבירים מסרים העלולים לפגוע בחינוך לשלום ולסובלנות בהקשר הפלסטיני תכנים

 : בהםש העיקריים .זה בחינוך להציג תכנים נוספים התומכים ומסייעים התכנית ממשיכהו

או הצדקה  האדרת המלחמה, דמוניזציה שלהם, אלימות נגד הפלסטיניםאין כל קריאה ל (א)

 ;של פתרון הסכסוך בדרכים אלימות

 ; ללא משוא פנים והרציונל הפלסטינים העמדות, ההיסטוריה, הצגת נקודת המבט (ב)

  ;הנובע מהסכסוך סבל הפלסטיניתיאור והכרה ב (ג)

  ;(אתנוצנטרי ופחות) יביל ואובייקטערבי באופן שקו-הסכסוך היהודי סיון לתאר אתינ (ד)

  ;ככזו הכרה בפלסטינים כעם ובלגיטימיות של הזהות הפלסטינית (ה)

 ;(בטקסט ובמפות) פ לפי הסכמי אוסלו"הכרה בגבולות הרש (ו)

לאזורים גיאוגרפים ולמקומות קדושים הדתית והלאומית הכרה בזיקה הפלסטינית  (ז)

 ;(ובכלל זה ירושלים) בתחומי ארץ ישראלבשטחים ו

 ;ואף לפני העלייה הראשונה 1248ני בישראל לפהנרחבת  חות הפלסטיניתהכרה בנוכ (ח)

 ;כצעד חיובי התומך בשלום, ובכללם הסכמי אוסלו, תיאור הסכמי שלום קודמים (ט)

   ;פלסטיני כשלום-בסכסוך הישראליהאידיאלית הצגת המטרה הסופית  (י)

או  ים בשלוםכמי שאינם חפצאו /ו יוזמי אלימותכלעתים מוצגים הפלסטינים : עם זאת  (יא)

 .שהשלום עמם אינו מתאפשר באשמתם
 

 

 : נמצא כי מקצועות הלימודבחלוקה לפי 

-מציגים אירועים היסטורים הנוגעים לסכסוך באופן מקצועי ספרי ההיסטוריה (א)

גם אם מוטלת בהם האחריות על , אובייקטיבי וללא הצגת העדפה לצד זה או אחר

מציגים את  ספרים אלה, כמו כן .3רביעל הצד הע( 1248ובעיקר על מלחמת )הסכסוך 

 מספריתוך תיאור )ולפני העליות הראשונות  1248הנוכחות הפלסטינית בישראל לפני 

                                                
 .אם כי ניתן לטעון שהדבר נובע מהדיוק העובדתי ההיסטורי שבכך 3
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ומכירים בהקמתה ובפעילותה של התנועה הלאומית  ,כנרחבת מזו היהודית (מדוייק

והתחושות של הצד  העמדות, בספרי ההיסטוריה אף מופיעים הרציונל .הפלסטינית

ומופיעה התייחסות לסבל  ,ללא שיפוט (ומעט אחריה 1248בעיקר עד שנת )י הפלסטינ

 .הגירוש ומצב הפליטות שנוצר כתוצאה ממלחמת העצמאות, הפלסטיני עקב הבריחה

מכבד ואובייקטיבי את התפתחות , ספרי ההיסטוריה מתארים באופן נרחב, בנוסף

 .אל בתקופות השונותאת נוכחות הכיבוש הערבי והמוסלמי בארץ ישרכן האסלאם ו

מציגים מפות הכוללות את השטחים הפלסטינים ומגדירות אותם לפי  ספרי הגיאוגרפיה (ב)

הם עוסקים רבות , בנוסף. (בנושא בו עוסק הפרקלרוב תלוי  הדיוק) הסכמי אוסלו

ועם )בהסכמי השלום ומציגים עמדה לפיה הסכם שלום סופי וכולל עם הפלסטינים 

כמו גם , קרוב וישים, הוא אפשרי( סוריה ולבנון, ירדן, יםמדינות ערב ובכללן מצר

של  מצבם ואת הנרטיביםספרים אלה אף מציגים את . לכל הצדדים אופטימלי ומועיל

 כןו, וללא משוא פנים, מכבד, מעמיקבאופן , בדוויםאו /פלסטינים ו ,ערבים אזרחי ישראל

 .היהודית את הבעייתיות והמורכבות שבמצבם כאזרחים ערבים במדינה

מכילים התייחסויות רבות המציגות את השלום עם  ספרי הספרות והלשון העברית (ג)

של ( המובנת מאליה)הערבים בכלל ועם הפלסטינים בכלל כחיובי מאוד וכמשאת נפשם 

וכן , שירים רבים מופיעים ובהם השאיפה לשלום ולהפסקת המלחמה. כל אזרחי ישראל

 .יהודי כחיובי-(פלסטיני) קיום ערבי-מופיע דו מוצגים סיפורים וטקסטים רבים בהם

מציגים ציטוטים הלקוחים מהמקורות ומהספרות היהודית  ך והיהדות"ספרי לימוד התנ (ד)

ואף מתייחסים , המאוחרת התומכים בשלום ובפתרון סכסוכים לאומיים ללא אלימות

 .ראי מקורות אלהב אוסלובהקשר זה לארועים כגון הסכמי 

חוקי ההיסטוריה ואת את  באופן נרחב ומכבדמתארים  וד האסלאםספרי הערבית ולימ (ה)

ומכילים תמונות ותיאורים של מקומות מצטטים סורות שונות , האסלאםועיקרי 

ספרים אלה אף מכילים נרטיבים  (.ובכללם אלה המצויים בישראל)הקדושים לאסלאם 

 .כחיובי מאודוכמעשי ערבי -קיום יהודי-טקסטים המציגים דוכן ו אישייםפלסטינים 

ולהכחדת  מציגים את הצורך בפתרון סכסוכים בדרכי שלום בלבד ספרי האזרחות (ו)

וככזה המכיל  פלסטיני כמורכב-אם כי הם גם מראים את הסכסוך הישראלי, האלימות

ואת העמדות הם מתארים את הסכמי השלום . לכל הנוגעים בדבר בעיות קשות

, מצדדים בערכי השוויון והסובלנות, טיביותבאובייקהפוליטיות בתוך החברה הישראלית 

ומניחים לתלמידים להביע את דעתם לגבי סוגיות ישראלי -מציגים את הנרטיב הערבי

 . ישראלים-כגון אפלייה חברתית ומוסדית נגד ערביםהנוגעות לסכסוך מורכבות 

 

 

ישראליים מעשרות ספרי לימוד מופיעים עשרות ציטוטים  ,ח זה"דופרק הממצאים שבב: הערה*

המופיעים בנושא מכלול הציטוטים . המחקר יהפלסטיני ומדגימים את ממצא" אחר"עוסקים בה

 . se.org-www.impact: ספרי הלימוד הישראלים שנבדקו במחקר זה מופיעים באתרכל ב

 

 

http://www.impact-se.org/
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  מתודולוגיה. ב

 

 ובכלל זה 2312-2332בתכנית הלימודים הישראלית לשנים ספרי לימוד ש 142 מחקר הנוכחי בדקה

 .ולרשות הפלסטינית יניםפלסטל ,ישירות ובעקיפין, נוגעוה ספרים אלהמופיע בהכל מסר  נבדק

המופיעים ברשימת ( ד"ממ)דתי -המחקר בדק ספרי לימוד מהמגזר היהודי הממלכתי והממלכתי

 . ב"תשע-ע"ל תש"ב בשנה"י-'לכיתות א הספרים המאושרים והמומלצים על ידי משרד החינוך

 

של מדינת על ידי משרד החינוך שאושרו  ספרי לימוד 142קורפוס המחקר מונה  :ורציונל מדגם

והוא כולל , (2312-2332)ב "תשע-ע"ל תש"דתי לשנה-והממלכתי הממלכתי מגזר היהודיישראל ל

, גיאוגרפיה, היסטוריה, תעברי ספרותושפה : הבאים הלימוד מקצועותלספרי לימוד השייכים 

בחירה במקצועות לימוד אלה ולא באחרים נובעת מכמות ה. וערבית ך ויהדות"תנ, אזרחות

לעומת זה המצוי בספרי הלימוד  – המצוי בספרים האלה הנוגע לנושא הפלסטיניהרב יותר החומר 

שבוצעו המקיפים מיים המחקרים האקדראוי לציין כי מרבית . של מקצועות הלימוד האחרים

 .הישראלים ההיסטוריה והאזרחות ת ספריא כמעט אך ורקבעבר בנושא זה כללו 

 

בכל  (2312-2332) ב"תשע-ע"לשנות הלימודים תש המחקר בדק ספרים שנכללו בתכנית הלימודים

אך  2332משמעות הדבר היא שגם ספרים שראו אור לפני . ב"ועד כיתה י' מכתה א – שכבות הגיל

זאת כיוון שהמחקר ניסה לשקף את תכנית  ;במחקר כללול זו נ"מודים בשנהנכללו בתכנית הלי

  .הלימודים הנלמדת באופן מעשי בכיתות בשנים אלו

 

  :לפי חטיבות הגילשנבדקו במחקר הספרים  חלוקת

 

 

 

 

 

 

 

 :על פי תחומי לימודשנבדקו במחקר הספרים  חלוקת 
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לחקר השלום והסובלנות בחינוך  במכון נים שפותחוקריטריושמונה התבסס על המחקר בוצע ב

  .5חינוך לשלום ולסובלנותסטנדרטים לל ו"לפי המלצות אונסק ,4 (IMPACT-SE)בבתי הספר 

 

, היסטוריה( א) :מקצועות הלימודששת  לפי פרקים-תתל יחולקממצאים פרק ה: ממצאיםה הצגת

את ויכלול , ערבית( ו)ו ך ויהדות"תנ( ה) ,עברית ספרותושפה ( ד), אזרחות( ג), גיאוגרפיה( ב)

התכנים  .הנוגעים לנושא הפלסטיני ,מתוך ספרי הלימודישירים ציטוטים ובכלל זה , המסרים

לצורך אם כי , והוזכרו לעיל IMPACT-SE-קריטריונים שפותחו בהלפי יחולקו נושא  בכל שנמצאו

  :ה סעיפים בלבדדוח זה אלה ירוכזו בארבע

 ; פלסטיני ועידוד התלמיד לשיקול דעת עצמאי-סכסוך הישראליה של מאוזןתיאור   .1

 ;הפלסטיני "אחר"ב הכרה .2

 ;של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, לעמדות קידום מודעות .3

 .פתרון סכסוכים בדרכי שלוםהעברת מסרים התומכים ב .4

 

הנוגעים מעשרות ספרי לימוד בנושאים השונים מייצגים ח זה מופיעים עשרות ציטוטים "בדו

מכלול , עם זאת. ח זה"מכאן שלא כל הציטוטים שמצאו במחקר מוצגים בדו. הפלסטיני" אחר"ל

: הציטוטים הרלוונטיים המופיעים בספרי הלימוד הישראלים שנבדקו במחקר זה מופיעים באתר

se.org-www.impact . 
 

 

כלל התכנים ויכללו סיכום של מסקנות דיון והבפרק ה חקר מוצגיםמסקנות המ :מסקנות המחקר

כפי שהם מאפיינים כל מקצוע לימוד , םיהישראלי הפלסטיני בספרי הלימוד" אחר"הנוגעים ל

 (. בהתאם לחלוקת הממצאים)

                                                
" אחר"של הכרה ב, מידה בינלאומיות של חינוך לשלום ולסובלנות-האם התוכן של ספרי הלימוד מתאים לאמות. 1  4
 ? או שהוא מכיל תפיסות פוגעניות וסטריאוטיפיות כלפיו, הפלסטיני[ החברתי וההיסטורי, הדתי, הלאומי]
 ?שיתוף פעולה ושלום עם הפלסטינים, פיוס, משא ומתן, האם המסר החינוכי מעודד סובלנות. 2
 ?סובלנות ביחס לפלסטינים-האם ספר הלימוד מצטט מקורות של חוסר. 3
 ?ערכיו ואורחות חייו, הישגיו, הפלסטיני" אחר"האם החינוך תומך בהבנה ובכבוד בתרבות ה. 4
, שליטה, לחמה למטרות הרחבהמ, הקבילות של תוקפנות לשמה-גישה לתלמידיה את איהאם תכנית הלימודים מד. 5

 ?להחליט לפתור סכסוכים באופן בלתי אליםיכולת  היא מנסה לפתח אצל התלמידהאם ו? אלימות לצורך דיכוי
 לוםתהליכי שובקידום , שמירה על השלוםהחינוך בבתי הספר מעודד את התלמיד להבין את אחריותו בהאם . 1

 ?הבנה ושיתוף פעולה בינלאומי ומקדם
סטנדרט האם נעשה שימוש ב? ללא משוא פנים ניםמאוז, יםמלא, יםמדויק, יםעדכני האם התכנים הנלמדים הנם. 7

 ? ההדדיתשווה כדי לקדם את הידע ההדדי וההבנה 
לקבל ו, שלעילהמטרות  נוגד את כאשר הואלהעריך מידע תלמידים סייע לרחב שעשוי לידע  תכנית מספקתהאם ה. 8

 ?שיקול דעת עצמאיולפתח חשיבה ביקורתית , וכן, החלטות מושכלות
שיתוף פעולה ושלום וחינוך ביחס לזכויות אדם , ו ביחס לחינוך להבנה בינלאומית"על בסיס המלצות ארגון אונסק  5

החלטה , 1274בנובמבר  12ב, פאריס, עשר שלה-כפי שאומצו על ידי האסיפה הללית במושב השמונה, וחירויות יסוד
III.3  ;4.2סעיף , 1225בנובמבר  11ו ב"הצהרת העקרונות לסובלנות חתומה על ידי המדינות החברות של אונסק . 

 
 

http://www.impact-se.org/
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 ממצאים .ג

 

" אחר"ניתן לראות מגמות דומות של מסרים המעודדים שלום וסובלנות כלפי ה, ככללאף על פי ש

 -פרקים בעלי כותרת זהה כדי ליצור את החלוקה הפנימית בפרקים -ולכן נבחרו תת - הפלסטיני

מקצוע לימוד משתנים בין ספרי הלימוד של  הרי שדרכי הביטוי ודרכי ההגשה של אותם מסרים

הנוגעים לסכסוך  בפרק זה נראה כיצד כל מקצוע לימוד מעביר בספריו מסרים. אחד למשנהו

ומה המידה בה הוא עומד  ,הפלסטיני" אחר"ולסובלנות כלפי ה לשלום טיני וכמובןפלס-הישראלי

 "(.מתודולוגיה"בפרק ה)שצוינו לעיל  בארבעת הקריטריונים

 

 
 

 ספרי היסטוריה  .0
 

 

 פלסטיני ועידוד התלמיד לשיקול דעת עצמאי-סכסוך הישראלישל המאוזן תיאור  .א

 

פלסטיני באופן -לתאר את הסכסוך הישראלי ישנו ניסיון ברור בספרי ההיסטוריה הישראלים

מוצגים כמי ( לצד מדינות ערב)אף על פי שהפלסטינים . וללא משוא פנים, מדוייק ומלא, מאוזן

 גם אם) הרי שניתן לייחס זאת, 1248 יזם את הפגיעות ביהודים עדוכמי ש 1248שיזם את מלחמת 

את הרציונל שמאחורי ההתנגדות  םראימה גם שמרבית הספרים מ, תולעובדות היסטורי (חלקית

כמעט בכל , ההתייחסות, מעבר לכך. בארץ ישראל הפלסטינית להתיישבות ולמדינה היהודית

 אלא התייחסות אובייקטיבית, "הם"ו" אנחנו"של  צדדית-חדאינה התייחסות  ,הספרים

גות ללא כשהנסיבות מוצ, המראה את השתלשלות העניינים באופן עובדתי וכרונולוגי ומקצועית

התלמידים נשאלים שאלות המזמינות אותם להתמודד עם נושאים מורכבים , כמו כן .שיפוט

 .לימינו ולגבש את דעתם באופן עצמאי בהתבסס על העובדות המוצגות בפניהם ורלוונטים

 

  

 :דוגמאות

 

 0222אירועי אוקטובר 

במחאה על סיורו , ואלימותהיקף -פתחו הערבים אזרחי ישראל בהפגנות רחבות 0222בספטמבר  02-ב

שכללו חסימת כבישים ויידוי , ההפגנות. בהר הבית שבירושלים, אז ראש האופוזיציה, של אריאל שרון

במהלך דיכוי המהומות השתמשה . נמשכו שלושה ימים ודרשו מעורבות רבה של המשטרה, אבנים

אלה הוקמה ועדת חקירה בעקבות אירועים . אזרחים ערביים 20המשטרה בנשק חם וגרמה למותם של 

חברתי של ערביי -הוועדה קשרה את ההתפרצות האלימה למצבם הכלכלי]...[. ועדת אור  –ממלכתית 

אשר יצרו , אופיים החריג ותוצאותיהם החמורות הם תולדה של גורמי עומק, האירועים: "וקבעה, ישראל



 9 

כשלו , ממשלותיה לדורותיהןכולל המדינה ו, גורמים אלה. מצב נפיץ בקרב הציבור הערבי בישראל

בחוסר התמודדות מעמיקה ומקיפה עם הבעיות הקשות שמעמיד קיום מיעוט גדול של ערבים בתוך 

המדינה לא . ]...[ הטיפול הממשלתי במגזר הערבי התאפיין ברובו בהזנחה ובקיפוח. המדינה היהודית

. סיר את תופעת האפלייה והקיפוחכדי להקנות שוויון לאזרחיה הערבים ולה, ולא התאמצה די, עשתה די

"]...[ 

 (211' עמ ,0222, "בונים מדינה במזרח התיכון: הלאומיות: "מתוך)

 

 :שאלות

 ?גוריון-לדעת בן, מדוע טרור יהודי נגד ערבים יפגע ביהודים .2

 ?אילו שני יתרונות עולים מדרך שבירת ההבלגה לדעת רזיאל .0

3. ]...[ 

 . נמקו את תשובתכם? "עין תחת עין"ה מבוקרת או הבלג –איזו דרך נראית לכם נכונה יותר  .4

 (.43' עמ, 0222, בונים מדינה במזרח התיכון: הלאומיות בישראל ובעמים: מתוך)

 

 

 :כתבו על מלחמת ששת הימים משלוש נקודות מבט

 .חייל ישראלי הכותב מכתב הביתה .א

 .שבוי מצרי כותב למשפחתו מהשבי הישראלי .ב

 .שה על ידי ישראלתושבת מחנה פליטים בעזה שנכב .ג

 

 (.263' עמ, 2222, על סף המחר: 02-המאה ה -היסטוריה היום : מתוך)

 

 

ליחסי ישראל והאוכלוסייה הפלסטינית יש היסטוריה ארוכה של ? ומה בין ישראל לרשות הפלסטינית

בשטחי יהודה ושומרון , הפלסטינים תובעים לכונן מדינה ריבונית בתחומי ארץ ישראל. סכסוך אלים

יש התומכים , בקרב ממשלות ישראל במשך השנים היו עמדות שונות בנוגע לתביעה זאת .רצועת עזהו

 .בה ויש המתנגדים לה באופן נחרץ

, בראשותו של יצחק רבין, ממשלת ישראל – 2223-במסגרת הצהרת העקרונות של הסכם אוסלו ב

 –מאז מנהלים הצדדים . תקיבלה החלטה עקרונית להתקדם במתווה שיוביל להקמת מדינה פלסטיני

המשא ומתן לא הבשיל  0221אבל עד חורף , מגעים מתמשכים –הרשות הפלסטינית ומדינת ישראל 

 .לכדי הסכם המאפשר קביעה של גבול מוכר וקבוע בין הצדדים

   .(26' עמ, 0222, הכנה לבגרות, 02-ישראל במאה ה: מתוך)
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 [2241-ב] המלחמה בערים המעורבות

החלו הערבים במעשי טרור נגד יהודים ( וצפת, טבריה, חיפה, ירושלים, יפו)מעורבות בכל הערים ה

. בהטלת פצצות ורימונים והנחת מטעני נפץ, הטרור התבטא בירי צלפים לעבר שכונות יהודיות. ורכושם

דוגמאות לפעולות . ירושלים וחיפה היו שתי הערים בהן בוצעו עיקר פעולות הטרור משני הצדדים

טבח של עשרות פועלים יהודים בבתי הזיקוק , פיצוץ מכונית דואר במרכז חיפה: הערביות הטרור

בפיצוץ שתי מכוניות טעונות חומר נפץ . בירושלים" פלסטיין פוסט"פיצוץ בנין מערכת העיתון , בחיפה

אשר במרס ביצעו הערבים פעולת טרור נועזת כ 22-ב. איש בשנתם 02נהרגו , ברחוב בן יהודה בירושלים

 .הצליחו להחדיר מכונית תופת לחצר המוסדות הלאומיים בירושלים וגרמו להרס רב ולפגיעות בנפש

בשער יפו ובשער )זריקת פצצות בשווקים הערביים של ירושלים : שלושת המחתרות הגיבו בטרור נגדי

, חיפהפיצוץ בתים במסגרת של פשיטות אנשי ההגנה על העיר התחתית ב, ל"על ידי אנשי האצ( שכם

בשכונת " סמיראמיס"י ופיצוץ מלון "ידי אנשי הלח-הישן בכיכר השעון ביפו על" סאראיה"פיצוץ בנין ה

 .קטמון על ידי אנשי ההגנה

 

 .(063' עמ ,0226 ,2292-2232' חלק ג -מהפכה וגאולה בישראל ובעמים  :מתוך)

 

 

 

 הכרה באחר הפלסטיני .ב

 

רים החדשים ביותר אף מדגישים את הזהות מכירים באחר הפלסטיני והספספרי ההיסטוריה 

גם אם הציונות מוצגת כמה , תה קיימת זמן רב לפני קום המדינההפלסטינית ככזו שהייהלאומית 

ספרים ה .הפוליטית של הפלסטיניםוההתגבשות שהייתה זרז להתפתחות השאיפות הלאומיות 

ים בנוכחות הערבית ומכיר העליות הגדולותישראל לפני  מראים כי היה רוב ערבי בארץ

  .הטריטוריאלית ההיסטורית בישראל

ככינוי לערבים הפלסטינים שישבו " ערביי הארץ"או " ערביי ארץ ישראל"ביטוי השימוש ב: הערה

מופיע בחלק " פלסטינים"הכינוי . נפוץ בספרי ההיסטוריה השונים 1248בתחומי ארץ ישראל עד 

פרים אלה אינם מכחישים בכך את הזהות ס, עם זאת. מן הספרים ובעיקר בחדשים יותר

ניתן לראות את שני לעתים ו, ואת ההתגבשות הפוליטית הלאומית של תושבים אלההפלסטינית 

 .לימודהאותו ספר סוגי הכינויים ב

 

 :דוגמאות



 11 

והחל תהליך גיבושה של , בעקבות הכיבוש הבריטי נותקו ערביי ארץ ישראל מן המרכז ההיסטורי בסוריה

 . ינית נפרדתזהות פלסט

 

 .(202' עמ, 2221, 2192-2202' חלק א: זמנים מודרנים: מתוך)
 

 

 2240-מצב היישוב היהודי הארץ ישראל ב   2229-מצב היישוב ההיהודי בארץ ישראל ב
 

 -יהודים מול כ 002,222-אוכלוסייה של כ  ערבים 622,222-יהודים מול כ 62,222-אוכלוסייה של כ

 .ערבים 2,022,222

 

 .(22' עמ, 0222, בונים מדינה במזרח התיכון: הלאומיות :וךמת)

 

 

הם . גישה אחרת בקרב ערביי ישראל[ 02-של המאה ה]במציאות זו גברה בראשית שנות העשרים 

פלסטין "שבמרכזה התביעה , ניתקו את עצמם מסוריה הגדולה והחלו לגבש זהות לאומית מיוחדת להם

ניה את מימוש הזכויות הלאומיות הפלסטיניות והתנגדו לכל הם תבעו מבריט, בנוסף". לפלסטינים

 .  הידברות עם הציונים בעניין ארץ ישראל

 

 .(262-262' עמ, 0222, עידן האימה והתקווה - 2292-2192: מתוך)
 

 

גם רבים מערביי ישראל החלו . הלכו והתגבשו תנועות לאומיות ערביות במזרח התיכון כולו 32-ה בשנות

אלא גם , התפיסה שהם אינם רק חלק מהאומה הערבית הגדולה, כלומר –לאומית לגבש תודעה 

 […. ]תושבי פלסטין, פלסטינים

רובם . הערבים הפלסטינים עדיין לא היו מאורגנים בתנועות ובמוסדות פוליטיים בדומה לתנועה הציונית

בהתיישבות הציונית שראו , הושפעו ממטיפים דתיים ומסורתיים, שהיו פלאחים חסרי השכלה, הגדול

 .[…]בארץ ישראל חילול קודש 

 [.…]מנהיגי היישוב הבינו כבר בשנים אלה כי הם אינם מיישבים ארץ ריקה מאדם 

 

 .(10' עמ, 2222 ,על סף המחר: 02-המאה ה -היסטוריה היום : מתוך)
 

 

של היישוב היהודי מה היית חושב על סיכוייו , כיהודי[ 32-שנות ה]אילו חיית בארץ ישראל בשנים אלה 

מה היית חושב על סיכויי הצלחתה של התנועה הלאומית , אילו היית ערבי פלסטיני? להמשיך ולצמוח

 ?הפלסטינית

 

 .(264' עמ, 2222 ,בזכות החירות -המאה העשרים : מסע אל העבר: מתוך)
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 של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, קידום מודעות לעמדות .ג

 

את לא רק את העמדות הישראליות והיהודיות אלא גם גים לעתים קרובות מציספרי ההיסטוריה 

ומאוחר יותר בשנות , (1248לפני ועד  עיקרב)ערבי -העמדות הפלסטיניות לאורך הסכסוך הישראלי

בחלק מהספרים ניתן . (בתיאור האינתיפדה הראשונה והשנייה והסכמי אוסלו) השמונים ואילך

 . לגבי הסכסוךהאישית מנהיגים ואזרחים פלסטינים ועמדתם אף למצוא ציטוטים ישירים של 

מוצג לעתים , 1248בפרט זה הנובע ממלחמת , ערבי-הסבל הפלסטיני עקב הסכסוך הישראלי

המשמש לתאר את נקודת המבט הפלסטינית , "נכבה"המושג . קרובות בתיאור השלכות המלחמה

סבל אחריות ישראלית על מוצגת , כן כמו .מוצג אף הוא במספר ספרי לימוד, בנוגע לסבל זה

אירועים קשים כדיר המשטר הצבאי שלאחר המלחמה ו, י"כבגירוש החלקי של ערביי א, פלסטיני

החלקית )אינם מסתירים את האחריות הישראלית והספרים , כפר קאסם וסברה ושתילה, יאסין

 .ארועים אלהל( או המלאה

 

 

 :דוגמאות

 

 

 (.229' עמ, 0222, ונים מדינה במזרח התיכוןב -הלאומיות  ,ישראל: מתוך)
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תיארו את המצב העגום בקרב הפלסטינים , הקומוניסטים הערבים, הפלסטינית גם מתנגדי האליטה

 :בירושלים

ה נמשכת מכל השכונות המקורבות לרבעים הבריח...בות נעזבו על ידי תושביהןשכונות ערביות ר"

מור עד כי פת לחם שחורה הייתה לדבר היקר ביותר המצב הכלכלי הורע באופן כה ח. היהודיים

כל התחבורה נפסקת ... ננעלות החנויות, עם כל ירייה מייד מושתקים החיים הכלכליים בעיר... בעולמנו

 ..."והעיר ירושלים מנותקת מכל חלקי הארץ

 :2241מרס כותב ביומנו בחודש , המחנך והסופר הפלסטיני תושב קטמון שבירושלים, סכאכיני-חאליל אל

הם . או אפילו לארץ אחרת, אין פלא שתושבי קטמון חושבים כל העת על מעבר לשכונה אחרת"

יותר מכל מדכאת אותם האימה הפוקדת . מבקשים לברוח מהדאגות והסכנות הניצבות לפניהם יום ולילה

טים מבעלי מע, לקהיר ולמקומות אחרים, לעמאן, אנשים רבים עזבו לעיר העתיקה. את הנשים והילדים

 " ]...[.הנכסים נשארו

 .(13' עמ, 0222 ,בונים מדינה במזרח התיכון: הלאומיות: מתוך)

 

 

היו מהם שברחו עוד לפני שהיהודים הגיעו לכפר או . במהלך הקרבות גורשו רבים מערביי הארץ

 .ידי הכוח הכובש-והיו מהם שגורשו על, לשכונה הערבית בעיר

 

 .(243' עמ, 2222, ף המחרעל ס: 02-ה ההמא -היסטוריה היום : מתוך)
 

 

שנקראת בפי היהודים בשם , 2241בגלל התבוסה הצבאית ובעיית הפליטים מכנים הערבים את מלחמת 

 . האסון, בערבית, "אל נכבה" –" מלחמת העצמאות"

 

 .(213' עמ, 0229, 02-המאה ה*  22-המאה ה. נושאים נבחרים בהיסטוריה : מסע אל העבר: מתוך)

 

 

הם אימצו את הטענה שהיהודים . הערבים העלו טיעונים גם נגד זכותם של היהודים על ארץ ישראל

 –לעומת זאת . ומשום כך אין ליהודים זכות לריבונות על טריטוריה, אינם אומה והיהדות היא דת בלבד

 .ייכת להםארץ ישראל ש, לטענתם, ולכן, הערבים הם אומה

 

 .(40' עמ ,0222 ,נה במזרח התיכוןבונים מדי: מסעות בזמן :מתוך)
 

 

]...[ , השוכן במרכז הארץ, בכפר. ביומה הראשון של מלחמת סיני התרחש בכפר קאסם אירוע מחריד

בשל הפתיחה במלחמה הוקדמה . גברים וטף בידי פלוגת משמר הגבול שפעלה במקום, נשים 42נרצחו 

מבלי ליידע את התושבים שעבדו מחוץ , שעת העוצר על הכפרים בגבול ירדן לשעות אחרי הצהריים
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בכפר . לכן שבו מעבודתם לאחר שכבר החל, תושבי הכפרים היו מורגלים בעוצר משעות הלילה. לכפר

. לירות במי שמפר את העוצר: קאסם מילא קצין משמר הגבול את ההוראות שניתנו בעת מתן הפקודה

שגם בהם הגיעו , דגיש כי בכפרים האחריםיש לה. חייליו ירו למוות בשבים מהשדות ומעבודתם במחסום

ולא מילאו אחר פקודת , נקטו המפקדים בסלחנות ובהבנה למאחרים, השבים לביתם לאחר שעת העוצר

 .הירי

ובעקבותיו נולד המושג המשפטי , טבח כפר קאסם משמש נורת אזהרה לשלטון החוק בישראל]...[ 

זוהי פקודה שאסור בשום אופן לבצעה ולא חשוב (. באופן ברור=בעליל" )פקודה בלתי חוקית בעליל"

 .כי היא סותרת ערכים הומניסטיים בסיסיים ללא סיבה מהותית מאחוריה, מי נתן אותה

 

 .(023' עמ, 0222, בונים מדינה במזרח התיכון: הלאומיות בישראל ובעמים -לדעת היסטוריה : מתוך)
 

 

 

 

 םפתרון סכסוכים בדרכי שלוהעברת מסרים התומכים ב .ד

 

ספרי ההיסטוריה הישנים יותר ישנה נטייה לצמצם בתיאור האירועים שהתרחשו לאחר בעוד ש

ושל הסכמי השלום  מהלך הסכסוךישנו גם תיאור של הרי שבספרים החדשים יותר , קום המדינה

הוא עובדתי תיאור הסכמי השלום . השונים שהגיעו בשנות החמישים ועד לשנות האלפיים

מוצגים ללא ( הפלסטיני והישראלי)יכה וההתנגדות להם משני צידי המתרס והתמ, ואובייקטיבי

ככאלה ו, ומונומנטליכצעד חשוב בחלק מהספרים הסכמי השלום מתוארים , עם זאת .משוא פנים

 .לא היו אלה שקיווה להן הצד היהודי ,בינתיים, תוצאותיהםאם גם , שנעשו מסיבות חיוביות

 

 

 :דוגמאות

 

באמצעותם הושגה לראשונה פשרה בין . תה חשיבות גדולה ביותר בשני הצדדיםלהסכמי אוסלו היי

ולהביא לשיפור היחסים בין , פשרה שביקשה לפתוח פתח לתהליך פיוס רחב יותר, ישראל לפלסטינים

 . הסכמי אוסלו נתנו לפלסטינים לראשונה הזדמנות להקים מדינה. ישראל לשאר מדינות ערב

רוב ]...[. ההסכם אושר ברוב זעום בכנסת . גם התנגדות קשה בציבור הישראליאך ההסכמים עוררו  ]...[

ואילו במחנה הימין נמתחה ביקורת קשה על , מחנה השמאל תמך בהסכם וקיווה שיביא קץ לאלימות

ואף הסכים לוותר , הואשם יצחק רבין שהפקיר את ביטחונם של אזרחי ישראל, כמו כן]...[. יצחק רבין 

 .בים ממולדתו של העם היהודיעל שטחים נרח

מתנגדיו של ערפאת האשימו אותו בשהכיר . גם בקרב הערבים עוררו הסכמי אוסלו מחלוקת]...[ 

הוא הואשם בבגידה בעם הפלסטיני ובכך שחתם על הסכם שאופן יישומו . בקיומה של מדינת ישראל

 .והוא אינו פותר את הבעיות הבוערות של העם הפלסטיני, מעורפל
 

 

 .(026' עמ ,0222, בונים מדינה במזרח התיכון: מסעות בזמן :תוךמ)
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 (.021' עמ ,0222, בונים מדינה במזרח התיכון :הלאומיות: מתוך)

 

 

 23.2.2223, מתוך נאום יצחק רבין בטקס החתימה על הסכם אוסלו

... הטובים מתים לפנינואנו שראינו את בני משפחתנו וחברינו ... אנו החיילים שחזרנו משדות הקרב"]...[ 

 !די. די לדמעות ולדם: אומרים לכם היום בקול צלול, הפלסטינים, אנו שלחמנו בכם

לאהוב , לטעת עץ, אנשים שרוצים לבנות בית, כמוכם, אנו. אין אנו תאבי נקמה, אין בנו שנאה כלפיכם

 .כבני חורין, כבני אדם, באהדה, ולחיות בצדכם בכבוד

 ".עד כאן"י לשלום ואומרים בקול צלול אנו נותנים היום סיכו

 ..."לא עוד

 

 (.090' עמ, 0222, בונים מדינה במזרח התיכון: הלאומיות בישראל ובעמים -לדעת היסטוריה  :מתוך)

 

 

, שיח לקראת שלום עם הערבים הפלשתינאים החיים בשטחי יהודה-במשך שנות התשעים מתקיים דו

כי רצועת עזה ויריחו , במשא ומתן על שטחי יהודה ושומרון תהליך השלום הזה המתמקד. השומרון ועז

 .2224נמסרו לידי הפלשתינאים כבר בשנת 

סוף בשלום -אנו מקווים שנזכה סוף, שיצליח, אנו מקווים. משא ומתן זה מתקדם תוך קשיים מרובים

 .ויבוא שלום על ישראל. עם כל מדינות ערב

 

 .(063' עמ ,2222, ולדות ישראל במאה העשריםפרקים בת -בדרך אל התקומה והשלום: מתוך)
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  גיאוגרפיה ספרי

 

 פלסטיני ועידוד התלמיד לשיקול דעת עצמאי-סכסוך הישראלישל המאוזן תיאור  .א

 

באופן ואת תהליך השלום פלסטיני -להציג את הסכסוך הישראלי עושים מאמץ ספרי הגיאוגרפיה

לות נוקבות המצויות במרכז נקודות ושואלים את התלמידים שא, מאוזן ומלא, אובייקטיבי

ספרי , בנוסף. כדי לעודד שיקול דעת והבעת דיעה באופן עצמאי מהותיות העוסקות בקונפליקט

, על נושא הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל מרחיבים, בדומה לספרי האזרחות, יההגיאוגרפ

מפרט , אופן מכבדב –ב "יחס הממשלה והחברה אליהם וכיו, מאפייניהם, זהותםנושא , מצבם

  .(כלפי הממשלה והחברה הישראלית)ביקורתי ו

 

 :דוגמאות

 

הסכסוך הוא על השטחים שהיהודים . הוא גבול המעורר בעיות קשות הגבול בין ישראל והפלסטינים

ואילו הערבים הפלסטינים קוראים להם , ורואים בה חלק ממולדתם" ארץ ישראל"קוראים להם 

בין ישראל לפלסטינים החיים ביהודה ושומרון לא קיים . ממולדתם שלהם ורואים בהם חלק" פלסטין"

כיום , 0220ישראל פינתה את הרצועה באופן חד צדדי בשנת  –ואילו ברצועת עזה ; עדיין קו גבול כלל

 .יש באזור זה גבול זמני

 

 .(21' עמ, 0229 ,האדם והמרחב -ישראל: מתוך)
 

 

סי ישראל והאוכלוסייה הפלסטינית יש היסטוריה ארוכה של ליח ?ומה בין ישראל לרשות הפלסטינית

בשטחי יהודה ושומרון , הפלסטינים תובעים לכונן מדינה ריבונית בתחומי ארץ ישראל. סכסוך אלים

יש התומכים , בקרב ממשלות ישראל במשך השנים היו עמדות שונות בנוגע לתביעה זאת. ורצועת עזה

 .בה ויש המתנגדים לה באופן נחרץ

, בראשותו של יצחק רבין, ממשלת ישראל – 2223-במסגרת הצהרת העקרונות של הסכם אוסלו ב

 –מאז מנהלים הצדדים . קיבלה החלטה עקרונית להתקדם במתווה שיוביל להקמת מדינה פלסטינית

המשא ומתן לא הבשיל  0221אבל עד חורף , מגעים מתמשכים –הרשות הפלסטינית ומדינת ישראל 

 .מאפשר קביעה של גבול מוכר וקבוע בין הצדדיםלכדי הסכם ה

 

 (.26' עמ, 0222 ,ספר הכנה לבגרות, 02-מאה הישראל ב: מתוך)
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והקמת הרשות הפלשתינית הביאו ליצירת גדר המשמשת חיץ בין המרחב היישובי ( 2223)הסכם אוסלו 

ונעת פגועים רבים הגדר מקשה על חדירות אך לא מ. בישראל לרצועת עזה שבה חיים מיליון ערבים

בשנת . מצבם של יישובי גוש קטיף קשה במיוחד בשל סמיכותם לערים הערביות. ביישובים היהודיים

 . הציע ראש הממשלה אריאל שרון תכנית לפינוי חד צדדי של יישובי גוש קטיף 0224

 

 (.324' עמ ,0224 ,אדם וסביבה לאורך הדורות: הנגב :מתוך)

 

 

 חן ליהודים ולמוסלמיםמקום פול –מערת המכפלה 

. לאחר מלחמת ששת הימים נקבעו נהלים שיאפשרו תפילות של מוסלמים ויהודים במערת המכפלה

 . ]...[ובשני חדרים אחרים הוקמו במשך הזמן בתי כנסת ארעיים, נשאר מסגד, אולם יצחק, האולם הגדול

כניסתם של יהודים להתפלל המוסלמים מחו על עצם . שני הצדדים לא היו מרוצים מההסדרים החדשים

המתח . פתחו במאבק ציבורי להשגת שוויון עם המוסלמים, שזכויותיהם היו מוגבלות, והיהודים, במבנה

נכנס , רופא יהודי מקריית ארבע, ר ברוך גולדשטיין"ד(. 2224)ד "דתי הגיע לשיאו בפורים תשנ-הבין

מוסלמים נהרגו ועשרות  02. במסגד למערת המכפלה בשעת תפילת הבוקר המוסלמית וירה במתפללים

ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת האירוע . גולדשטיין עצמו נהרג על ידי המתפללים המוסלמים. נפצעו

כדי למנוע , המליצה על נהלים חדשים במטרה ליצור הפרדה מוחלטת בין המתפללים היהודים למוסלמים

 . חיכוכים בינהם

 

 (.020' עמ ,0220, השפלה ובקעת הירדן ,שומרון, יהודה: ההר המרכזי: מתוך)

 

 

 

 הכרה באחר הפלסטיני  .ב

ומציגים בין השאר את )לאומית -הפלסטיני מבחינה פוליטית "אחר"מכירים ב הגיאוגרפיה ספרי

אזכור המקומות הקדושים למוסלמים )דתית  ,(זהותם הפלסטינית של הפלסטינים אזרחי ישראל

מתווה הקו הירוק ובתוכו מצויינים כשהם מציינים את  –באופן גיאוגרפי  וכמובן (בארץ ישראל

שטחי הרשות פות המראות את או לחילופין במ (ב"עזה וכיו, רמאללה, כשכם)ישובים פלסטינים 

 .או מלא( Aלמשל רק שטחי )באופן חלקי  הפלסטינית לפי הסכמי אוסלו

 

 

 :דוגמאות
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 (.210' עמ, 0223, שומרון והעיר ירושלים, אוגרפיה של יהודהגי -הרים סביב לה : מתוך)
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 .(9' עמ ,0229 ,האדם והמרחב -ישראל: מתוך)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, בבית לחם, בחברון, בשטחי הרשות הפלשתינית ארבעה מפעלי מים אזוריים להספקת מים ביתית

 . ]...[. נין'בשכם ובג, ברמאללה

 

 .(93' עמ, 0220, השפלה ובקעת הירדן, שומרון, יהודה: הר המרכזיה, ישראל: מתוך)

 

החלו ערביי ארץ ישראל , עם התחזקותו של היישוב היהודי בארץ ומול מגמות הפיצול בעולם הערבי

 . לגבש את זהותם כפלשתינים
 

 (.24' עמ, 0224, אדם וסביבה לאורך הדורות: הנגב: מתוך)

 

 



 21 

 התפשטותו במסגרת - האסלאם במחשבת והלכו התקדשו, טבפר וירושלים בכלל ישראל ארץ

 הוא שאותו העולם מן יותר קלט שהאסלאם ככול. גאוגרפית מבחינה והן דתית מבחינה הן, והתפתחותו

, ומימיה צמחייתה ,ישראל ארץ קדושת זה ובכלל קלט שהוא הערכים את ואיסלם עיבד גם הוא כך, כבש

 האסלאם מן לחלק עת מאותה הפכו אלה כל. באלה וכיוצא בה הקבורה קדושת, בה החיים

 של מיוחדת להשפעה נתונים שהיו ופרושים מסתגפים, מתבודדים של בתיווכם בעיקר, האורתודוכסי

 צמד הקמת עצם ידי על ניתן באסלאם וירושלים ישראל ארץ לקדושת הביטוי. נודדים נוצרים נזירים

 .הבית בהר המסגדים

 

 .(262' עמ ,2222, ללימודי ארץ ישראלמבוא  -זאת הארץ :מתוך)

 

 

 של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, קידום מודעות לעמדות .ג

 

ואת סבלם עקב הסטאטוס שלהם מתארים את חייהם של הפלסטינים  ספרי הגיאוגרפיה

חלק מהספרים מעודדים את  .(קום המדינה לחימה סביבלצד הסבל הישראלי ב)כפליטים 

 .תר על שכניהם הפלסטינים אזרחי ישראלהתלמידים לגלות יו

 

 

 :דוגמאות

 

 הפליטים ומחנות הפליטים

ומצאו את , בזמן מלחמת העצמאות ובסופה נאלצו רבים מהתושבים הערבים לעזוב את בתיהם וכפריהם

התיישבו , שהוגדרו פליטי מלחמה, תושבים אלה. עצמם בתום המלחמה מחוץ לגבולות מדינת ישראל

חלק מהפליטים השתלבו באוכלוסייה המקומית והתיישבו בכפרים או ]...[. נות במדינות ערב השכ

בבקעת הירדן ובעבר הירדן , בשומרון, אולם רבים התגוררו במחנות פליטים שהוקמו ביהודה, בערים

למרות , תנאי החיים במחנות היו קשים והאוכלוסייה שהתגוררה בהם סבלה מדלות והזנחה. המזרחי

אוכלוסיית המצוקה של מחנות הפליטים הייתה המקור . לאומיים-ליטים מארגונים ביןהעזרה שקיבלו הפ

. ]...[ הגרעין של ארגוני חבלה שפעלו נגד ישראל –ומאוחר יותר , לשטחי ישראל" מסתננים"העיקרי ל

מתוך תקווה , עם זאת חלק ניכר מהפליטים שמרו על מעמדם כפליטים וסירבו להתבסס ולהשתקם

 .לחזור לבתיהם שבתחומי ישראל שיתאפשר להם

 

 (.346' עמ ,0220, השפלה ובקעת הירדן, שומרון, יהודה: ההר המרכזי: מתוך)

 

 

היעזרו בספרות על מלחמת . עירקית או המצרית-הירדנית, הלבנונית: בחרו את אחת החזיתות. 2
 :העצמאות

 .תארו בפירוט את אירועי מישור החוף באותה חזית .א
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 .יישוביםעמדו על מאבקם של ה .ב

 .  ותושביהם[ י"אב]גורלם של היישובים הערביים  .ג

 

 .(362' עמ, 2229 ,אדם וסביבה לאורך הדורות: מישור החוף: מתוך)

 

 

 

לא זכתה להכרה על ידי , המדינה החדשה שהקיזה דמה בעת לידתה ואיבדה כששת אלפים מבניה

הגבול הייתה גם היא בין הגורמים  בעיית הפליטים הערבים שעברו להתגורר מעבר לקווי. העולם הערבי

 . שהכבידו על היכולת להשכין שלום באזור

 (.422' עמ, 2222,גליל גולן ועמקים לאורך הדורות: צפון הארץ: מתוך) 

 

 

 :השתדלו לבקר באחד היישובים הערביים בארץ ישראל. 0

, ]...[יבוריים מוסדות צ, (חומרי הבנייה וסגנון הבנייה)בתי הכפר : דווחו על התרשמויותיכם .א

התייחסו לאיכות החיים במקום . סגנון לבוש, חנויות, כלי רכב, טיב רשת הדרכים, ממדי הכפר

 .בהשוואה לעיר תל אביב

 . נמקו? האם הכפר שביקרתם בו הוא כפר מסורתי או יישוב מודרני .ב

 

 (.224' עמ, 0221, .02-תמורות על סף המאה ה: גיאוגרפיה של המזרח התיכון: מתוך)

 

ובעת מלחמת ששת ( 2249-2242בשנים )רוב הפליטים הערבים יצאו מישראל בעת מלחמת העצמאות 

ובעיקר במדינות המזרח , אלפי הפליטים הערבים התפזרו במדינות שונות בעולם-מאות(. 2269)הימים 

 . ומספרם המדויק שנוי במחלוקת, "פליטים פלסטינים"הם ידועים בכינוי . התיכון
 

חלקם חזרו לבתיהם באישורה , הערבים השתקעו והשתלבו במקומות שאליהם הגיעו חלק מהפליטים

אם משום  –ורבים מהם מתגוררים מאז ועד היום במחנות פליטים ובשכונות עוני , של מדינת ישראל

ואם משום שהם עצמם נמנעו מלהשתלב , שמדינות ערב סירבו לקלוט אותם כאזרחים שווי זכויות

 –ותנאי החיים בהם קשים מאוד , במחנות הפליטים האוכלוסייה גדלה במהירות. עובמדינות שאליהן הגי

, החינוך והתברואה, הרפואהי ורמתם של שירות, ם צפופים ודליםהמגורי, שיעורי האבטלה גבוהים

 .ירודה

 

 (.224' עמ, 0229 ,אנשים ויישובים: מתוך)
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 פתרון סכסוכים בדרכי שלוםהעברת מסרים התומכים ב .ד

 

שיסתיים בקרוב , הגיאוגרפיה מציגים את היחסים עם הפלסטינים כתהליך שלום מתמשךי ספר

אומנם מציגים את מורכבות המצב של חתירה לשלום בצל הספרים . בחתימה על הסכם שלום

פלסטיני -אך עדיין רואים את השלום כפתרון המעשי והטוב ביותר לסכסוך הישראלי, הטרור

ובכלל זה גם חתימה על הסכמי שלום עם סוריה ולבנון וחיזוק ) ערבי בכלל-ולסכסוך הישראלי

 (. הקשרים עם מצריים וירדן

 

 

 :דוגמאות

 

הוסכם כי ועידה משותפת לישראל , 2220-שנחתמו באוסלו ב, בהסדרי הביניים ליהודה ושומרון

שר יידונו כא ]...[בהווה ובעתיד , ולפלשתינים תטפל בכל ההיבטים הקשורים בשימוש במי אקוות ההר

הסדרי הקבע בין ישראל לבין הפלשתינים יהיה צורך לדון ולסכם את נושא השימוש במי הירדן בידי 

וכן את הקצאת המים לכל אחד , דרכי אספקת המים ליישובים היהודיים ביהודה ושומרון, הפלשתינים

משותף של  בכל מקרה ברור כי במי האקוות שבהרי יהודה ושומרון יהיה תמיד שימוש. מהצדדים

 . ישראל והפלשתינים

 

 .(213' עמ ,0221, 02-תמורות על סף המאה ה: גיאוגרפיה של המזרח התיכון: מתוך)

 

 

 :לגבי גבולות הקבע בין ישראל לאוכלוסייה הפלסטינית קיימות שלוש גישות עיקריות

זהו . פלסטיניתובשטחים אלה תוקם מדינה  ]...[ "קו הירוק"ישראל תחזור ל :2269חזרה לגבולות ( 2

 .וכן קבוצות שונות בישראל, מדינות ערב, התרחיש שדורשים הפלסטינים

 ]...[.פשרה ותיקוני גבול ( 0

 ]...[ :ארץ ישראל השלמה( 3

שאלת הגבולות והשלום בין מדינת ישראל לשכנותיה לא ירדה מעל סדר היום הציבורי במהלך שנות 

דיונים והסכמים , שינויי גבולות, פיגועים וטרור, לחמותבתקופה זאת עברה ישראל תקופות של מ. קיומה

, אי השקט באזור. שמטרתם לקרב את הצדדים למצב של שלום שיביא ליציבות בינה לבין שכנותיה

על המצב הכלכלי ועל מתחים , על רמת הביטחון, משפיעים על החיים בארץ, והעדר גבולות מוסכמים

 .ובין ישראל לשכנותיה, הישראליתביחסים בין קבוצות שונות בתוך החברה 

הגישות לגבי קביעת גבולות של  3-הכרוכים בכל אחת מ, הקשיים והבעיות, פרטו את היתרונות .0 ]...[

 .קבעו את עמדתכם ונמקו אותה. קבע בין ישראל לרשות הפלסטינית
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יחסו לנושאים התי? על אזורנו, ובעקבותיו העדר גבולות מוסדרים, מה הן ההשלכות של העדר שלום. 3

תכנון , הגירה ועליה, חינוך ורווחה, כלכלה, מוסר חברתי, התיישבות, שמירת חוק, ביטחון: הבאים

 .לאומי של ישראל-מעמדה הבין, השקעות חוץ, ופיתוח

 

 .[22' עמ ,0222, 02-ישראל במאה ה: מתוך)

 

 

יא אחד הנושאים הקשים וה, בעיית הפליטים הערבים היא בעיה פוליטית סבוכה ובעיה אנושית כאובה

במסגרת השיחות על הסכמי השלום בין ישראל . השנים-ערבי ארוך-והמורכבים ביותר בסכסוך הישראלי

ואין ספק שפתרונו יהיה חיוני להשגת שלום במזרח , לשכנותיה עולה גם הנושא הזה על שולחן הדיונים

 . התיכון

 

 (.224' עמ, 0229 ,אנשים ויישובים: מתוך)
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  אזרחות ספרי .3

 

 פלסטיני ועידוד התלמיד לשיקול דעת עצמאי-סכסוך הישראלישל המאוזן תיאור  .א

מספקים מידע רב על אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל ומדגישים את ספרי האזרחות 

פלסטיני -הסכסוך הישראלילנושא של החברה מורכבות החברה הישראלית ובכלל זה יחסה 

בדומה לספרי . ומצב החברה הערבית הפלסטינית בישראל( יטייםהשסעים הפול)ופתרונו 

וגעים לפלסטינים באופן ישנו ניסיון להציג את האירועים ההיסטורים הנ, ההיטוריה והגיאוגרפיה

 .מאוזן ואובייקטיבי

 

 :מאותגדו

 

 

 ץ קאעדן"בג

יישוב לוועדת הקבלה של ה –רביה 'ע-משפחה ערבית מבאקה אל –פנתה משפחת קאעדן  2226-ב

פניית המשפחה נדחתה בטענה שהיישוב . קציר בבקשה להתקבל כתושבים ביישוב ולבנות בו את ביתה

טענתה הייתה ". האגודה לזכויות האזרח"ץ באמצעות "המשפחה עתרה לבג. מיועד ליהודים בלבד

ערבים  ולכן אין בסיס להפליה בין אזרחים יהודים לאזרחים, שהיישוב קציר ממוקם על קרקעות המדינה

קבע בית המשפט שעל מדינת ישראל לקדש את  0222בהחלטה תקדימית משנת . בהתיישבות עליהן

, אכן, בהתרת התיישבות על קרקעות המדינה רק ליהודים יש, ולכן, השוויון בין כל מגזרי האוכלוסייה

ת שהורתה ליישוב קציר לאפשר למשפח, ניתנה החלטה נוספת 0229בשנת . משום הפרה של החוק

 .ובעקבותיה גם למשפחות נוספות, קעאדן לבנות את ביתה בקציר

 

 .(021' עמ, 0222, 02-ישראל במאה ה: מתוך)
 

 

 

המיעוט הערבי טוען שאותה זכות לשוב לארצם יש לתת לערבים הפליטים ולמשפחותיהם שברחו 

טענה היא ישראל מתנגדת לכך וה. לכך הם קוראים זכות השיבה(. 2241)מהארץ במלחמת העצמאות 

שהמדינה הקטנה היהודית חייבת להישמר כמדינת הלאום היהודי עם כבוד וזכויות למיעוט הערבי החי 

 . בקרבה

 

 (.239' עמ, 0220 ,אזרחות ודמוקרטיה לחטיבות הביניים, לימודי מורשת עם: ישראל דמוקרטית: מתוך)
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הם זכאים לבחור : תיהם האזרחיותרקסים בישראל מממשים את זכויו'הדרוזים והצ, הערבים, מצד אחד

הן במישור הממלכתי לכנסת והן במישור המקומי לרשויות , ולהיבחר למוסדות הנבחרים של המדינה

בתחומים רבים , רמצד אח. ויש להם חופש התאגדות להקים מפלגות שייצגו אותם בכנסת, המקומיות

שוויון זה -אי. ן בין יהודים למיעוטיםשוויו-לשוויון של האזרחים הערבים אינה ממומשת ויש אי תהזכו

לרשויות מקומיות ובאפליה בתעסוקה ובקבלה , בא לידי ביטוי באפליה בהקצאת תקציבים לחינוך

 . בעיקר בשירות הציבורי, למקומות עבודה

והם מעולם לא הוזמנו , למעט הכנסת, המפלגות הערביות אינן מיוצגות במוסדות השלטון, זאת ועוד

 . אף על פי שיש בכנסת מפלגות ערביות, יציהלהצטרף לקואל

 
 (. 024' עמ, 0222, מדינה יהודית ודמוקרטית: להיות אזרחים בישראל: מתוך)
 

 

 

 

 הכרה באחר הפלסטיני  .ב

פ והן של אזרחי ישראל "הן של אזרחי הרשספרי האזרחות מכירים בזהות הלאומית הפלסטינית 

 .ית ובגבולותיה לפי הסכמי אוסלוברשות הפלסטינית כישות אוטונוממכירים וכן 

 

 

 : דוגמאות

בתמיכה , באה לידי ביטוי בסולידאריות עם העם הפלסטיני[ של ערביי ישראל]הזהות הפלסטינית 

הם דורשים לכלול יסודות פלסטיניים במערכת החינוך . ף ובפתרון של שתי מדינות לשני עמים"באש

רוב ערביי ישראל אינם מעוניינים . עם זהותם הפלסטיניתהם עדיין בקונפליקט , יחד עם זאת]...[  .שלהם

אף מדינה ערבית לא תספק שירותי רווחה ומעמד . להחליף את מדינת ישראל במדינה ערבית כלשהי

 . הולך ומתחזק( תהליך הפלסטיניזציה)מעמד ערביי ישראל כפלסטינים , יחד עם זאת. חופשי כאזרח

 

 (.000' עמ, 0222, מדינה ואזרחיה, חברה -ישראל : יוצאים לדרך אזרחית: מתוך)

 

אך עם ; הערבים אזרחי ישראל מזוהים מבחינה לאומית עם האומה הערבית ועם העם הפלסטיני, אמנם

אזרחי ישראל הערבים מטילים על ישראל . כאזרחים במדינת ישראל הם מחויבים למדינה ולחוקיה, זאת

. כן הם רואים בה כמי שפוגעת בבני עמם הפלסטיניםאת האחריות להיווצרותה של הבעיה הפלסטינית ו

בקרב קבוצות מסויימות באוכלוסייה היהודית קיימת תחושה של חוסר אמון כלפיהם בשל הזדהותם עם 

אחד הביטויים לתחושה זו הוא הקריאה . המאבק הפלסטיני לכינון מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל

ם של הערבים אזרחי ישראל להשתתף בחלק מהכרעות ותכל חלק מציבור היהודים לשלול את זש
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וכן התנגדות לשיתוף ערבים כשרים בממשלה , כגון עתיד שטחי יהודה ושומרון, ציבוריות ופוליטיות

יש לציין שהתנגדות זו נוגדת את אופיה הדמוקרטי של . ובתפקידים בכירים אחרים בממשל הישראלי

 . מדינת ישראל

 

 (.022-012' עמ, 0222, מדינה יהודית ודמוקרטית: ראללהיות אזרחים ביש: מתוך)
 

 

 

 
 

 (.23' עמ, 0222, מדינה יהודית ודמוקרטית: להיות אזרחים בישראל: מתוך)
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 של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, קידום מודעות לעמדות .ג

 

דדותו את התמו, פלסטיני במדינת ישראל-מתארים את הקשיים של המגזר הערבי ספרי האזרחות

נקודת המבט של הערבים . פלסטיני-פלסטינית ועם הסכסוך הישראלי-עם שאלת הזהות הערבית

בציטוט ישיר מפי אזרחים ומנהיגים ערביים , אזרחי ישראל מתוארת הן בעקיפין והן ישירות

מרבית הספרים מתייחסים לנושא הזהות הפלסטינית של ערביי ישראל אך עדיין . אזרחי ישראל

, לכל היותר)אם כי לא נראה שיש בכך אמירה פוליטית או אחרת " ערביי ישראל"נותם בוחרים לכ

הספרים מכוונים דווקא להראות את הערבים אזרחי ישראל כסוג נוסף של אזרחים ומנסים 

(. להראות כי יש להשוות את הסטאטוס האזרחי שלהם לזה של אזרחי המדינה היהודים

כגון ההתמודדות עם מצב , ינים שאינם אזרחי ישראלמתוארים גם חלק מהקשיים של הפלסט

  .ב"וכיו 1248הפליטות לאחר 

 

 

 :דוגמאות

 

במרס " במעלה"קטעים מראיון שהתפרסם בעיתון ]? מה אומר הנוער הערבי בישראל –ערבים בישראל 

2211.] 

. ש והסדןואנחנו נמצאים בין הפטי, מדריך נוער, מצהיר מוחסיין אלסח" ,אנחנו למעשה משפחה אחת"

כשאנו רואים ושומעים מה קורה עם , דינה ומצד שני לא נוכל לשבת בשקטממצד אחד אנו נאמנים ל

 ."אחינו מעבר לקו הירוק כמה קילומטרים מאתנו

והזדהותנו עם בני עמנו עולה לנו ", מוחסיין אלסח םמטעי" ,הערבי נאמן למדינת ישראל מהמגזר 22%

נין שווה בדיוק להזדהות היהודים עם אחיהם 'ברמאללה או בג, םההזדהות שלנו עם אחינו בשכ. בדם

 "?אבל למה אסור לי להזדהות עם בני עמי שבמצוקה, נאמנותי למדינה לא השתנתה. במוסקבה

ואינם יכולים ", אומרת סוהאד גרירה" ,הערבים בישראל רואים את קרוביהם בשטחים כשהם סובלים"

 ."ת גם לבני עמםהם חייבים להוכיח נאמנו. לשבת בשקט

 

 (.04' עמ, 2224, מסע אל הדמוקרטיה הישראלית: מתוך)

 

 

 

וכך , המוני ערבים בורחי וחלקם מגורשים משטחי מדינת ישראל החדשה – 2241מלחמת העצמאות 

 .הנשארים הם המיעוט הערבי של מדינת ישראל וצאצאיהם. נוצרת בעיית הפליטים הפלסטינים

 

 (.211' עמ, 0220 ,אזרחות ודמוקרטיה לחטיבות הביניים, ימודי מורשת עםל: ישראל דמוקרטית: מתוך)
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 (.211' עמ, 0222, כלכלית בישראל-מדיניות חברתית: במדינה הדמוקרטיתאתגר הרווחה : מתוך)

 

כאדם שנברא , אבל זכותי כאזרח, "יהודית"או " ציונית"תפסיק להיות [ ישראל]כי , איני דורש]...[ "

, להיות בטוח כי ילדיי שנולדו בארץ אבותיהם ואבות אבותיהם יזכו לזכויות הטבעיות ,בצלם אלוהים

 . ]...[המוענקות על פי כללי הצדק הטבעי לכל בני תמותה

מים  –אי אפשר שבמדינה מפותחת ודינמית כישראל יימצאו יישובים חסרי שירותים אלמנטריים 

ל היישובים האלה מאוכלסים סוג אחד של שותפים וכ –מרפאות ומתקני ביוב , תאורה חשמלית, זורמים

 . ערבים –

הוא מעורר רגשות תסכול ומשטמה מצד , קיום התופעה הזאת אינו מעיד על היעדר השוויון בלבד

החזקים " המיוחדים"ולהגנה על האינטרסים " קהות חושים"מקופחים ל-המקופחים ומרגיל את הלא

היעדר שוויון בתחומי . החוצצת בין יושבי הארץ, גשיתהצדקת האפליה מנציחה את התהום הר. שלהם

 ".  נותן את הצידוק' הקו הירוק'

 . 2210, 0חוברת , אחווה, "הפתרון בשוויון", עטאללה מנצור

 

 (.32' עמ, 0222, מדינה יהודית ודמוקרטית: להיות אזרחים בישראל: מתוך)
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 פתרון סכסוכים בדרכי שלוםהעברת מסרים התומכים ב .ד

 
י האזרחות מציגים באובייקטיביות את העמדות השונות בחברה הישראלית לגבי הסכמים ספר

הם מתארים את הסכמי השלום באופן עובדתי  (.מימין ומשמאל)הכוללים שטחים תמורת שלום 

אם כי המטרה הסופית הנובעת מהמסרים המוצגים בהם היא שלום עם , וללא משוא פנים

 .(לסכסוך ליםאתרון ולעולם לא פ)הפלסטינים 

 

 

 :דוגמאות

 

 

לפי סוגיה זו ניתן להציג את המפלגות על גבי רצף שבצדו הימיני התנגדות ]...[  –סוגיית חוץ וביטחון 

ובעד מדיניות תקיפה נגד , התנגדות להתנתקות משטחי יהודה ושומרון ורמת הגולן, למדינה פלסטינית

מכות בהתנתקות משטחי יהודה ושומרון ורמת בצדו השמאלי של הרצף ימוקמו מפלגות התו. המתנגדים

 .תומכות בהקמת מדינה פלסטינית ובעד מיצוי כל האפשרויות לפשרה ולהגעה לשלום, הגולן

 

 .(320' עמ, 0222, מדינה ואזרחיה, חברה -ישראל : יתיוצאים לדרך אזרח: מתוך)

 

מצרים ועם ירדן וקבענו מסגרת כבר עשינו שלום עם . אלא גם שלום, לא רק מלחמות עשינו, ואכן"]...[ 

אין די . שלא השלמנו את התהליך, הסיבה היא. ועדיין לא הוסר האיום, למשא ומתן עם הפלסטינים

במסגרת המשא ומתן עם הפלסטינים עלינו לצקת תוכן ולקבל את עובדת . בשלום עם מצרים ועם ירדן

יש , ת האיום מעל עתידה של ישראלכדי להסיר א. קטוע, אין די בשלום חלקי. קיומם הלאומי הנפרד

 . ]...["צורך בשלום מלא

  6.0.2221, מעריב, "ציונות של שלום", אריה נאור

 .(341עמ , 0222, ודמוקרטיתמדינה יהודית : להיות אזרחים בישראל: מתוך)

 

 
מי הסכ)במסגרת הסכמים שנחתמו בין הצדדים . הוחל בתהליך מדיני בין ישראל לבין הפלסטינים 2224-ב

הוקמה הרשות הפלסטינית שקיבלה לידיה את האחריות המנהלית על חלק משטחי יהודה , (אוסלו

התפיסה בהסכמי אוסלו היתה שאלו שלבים בתהליך שיביא בעתיד להשכנת . ושומרון ורצועת עזה

 . אולם תקווה זו לא נתגשמה עד כה, שלום בין העמים

 

 .(22' עמ, 0222, אזרחות במדינת ישראל: מתוך)
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  עברית ספרותושפה ספרי . 6

 

 פלסטיני ועידוד התלמיד לשיקול דעת עצמאי-סכסוך הישראלישל המאוזן תיאור  .א

-גם ספרי הלשון והספרות העברית מתארים את הקונפליקט הישראלי, כמו בספרי ההיסטוריה

מה , יפלסטיני ככזה שהמטרה בו היא שלום אך גם ככזה בו הצד הפלסטיני פגע קשות בצד היהוד

ספרי הספרות והלשון מתארים את , בניגוד לספרי ההיסטוריה, עם זאת .שמקשה על הדרך לשלום

 בעיקר בשירים, מצד אחד מובעת בהם שאיפה וכמיהה עזה לשלום: בפאתוס מוקצן שני הקטבים

פגיעת ומאידך מובע בהם הכאב והקושי הנובעים מ, (כפי שיוצג בסעיף האחרון בפרק זה)

בעיקר בסיפורים ובקטעי  – של הלוחמים ורוח הקרב הנאמנות, האדרת האומץו הפלסטינים

  .קריאה שונים

כמו . מכבד וללא משוא פניםישראלית באופן -חלק מהספרים מתארים את אופי החברה הערבית

נאומיו ותהליך השלום , שתומור, מקראות הספרות וספרי הלשון מרבים לאזכר את יצחק רבין, כן

  .והכרזת העצמאות 1248בעיקר בהקשר של מלחמת , ת בן גוריוןוכן א, שהוביל

 

 

 :דוגמאות

 

הערבים מתפרצים אל העיר מכל . הימים ימי מלחמת העצמאות. על ראש ההר עומדת העיר צפת

אלה ממלאים שקי חול ואלה  –ואנשי העיר . אחד נגד מאה. והבחורים הודפים אותם בגבורה. העברים

רעש המלחמה . אש עזה נתכת על העיר. ם תעלות ואלה מטפלים בפצועיםאלה חופרי; בונים עמדות

 ]...[. והנשק בידי הבחורים מעט ודל. אין בית שלא נפגע. גדול

  –בתוך מטר היריות , באש הגדולה ]...[ אותה שעה עלה נער אחד

אז לחמו  .ראו אנשי צפת את הדגל ותחי רוחם. טיפס על מוט שהיה על הגג ותלה עליו את דגל ישראל

 .כאריות ולא הניחו לאויב לפרוץ העירה

 .ח והצילו את העיר וגרשו את האויב מצפת ומסביבותיה"כך החזיקו מעמד בגבורה עד שבאו נערי הפלמ

 

 (.262' עמ ,0229 ,'ב ספר המילים דרך: מתוך)
 

 

 בר חנה/  רבין יצחק

 דם, נפצעו יהודים, ערבים של להתפרעות וחבריו הוא נקלעו, הספר מבית כשחזר, הפעמים באחת ]...[

 לעצור כדי דבר עשו לא, ישראל בארץ אז ששלטו, הבריטים. הרחוב את מילאו וצעקות ורעש, נשפך

 פליטים אלפי. המלחמה הסתיימה, ושלוש עשרים בן היה כשיצחק, 2240 בשנת. ]...[ ההתפרעות את

 שונות ובדרכים, לעזרה נרתם ח"והפלמ, להיכנס לכולם התירו לא האנגלים .ישראל לארץ לבוא רצו

 . בדרכים רכב כלי על וירו חנויות שרפו .בהתקפותיהם המשיכו הערבים. לארץ הכניסם
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 די. "השלום למען לוחם הפעם אך. ללוחם הפך ושוב, הממשלה לראשות שוב נבחר 2220-וב]...[ 

 ידו את ולחץ, הברית בארצות בןהל הבית מדשאת על אמר" ,הצדדים משני לקורבנות די... ולדם לדמעות

 שני בין ומתן במשא הסכסוך את לפתור דרכים לחפש התחייבו שניהם. ף"אש ראש יושב, ערפאת של

 .הצדדים

 

 (.202-242' עמ, 0223 ,'בשפת השורות ה: מתוך)
 

בדומה לחרדים , המוסלמים. תופעה הדורשת עיון היא השמות המובילים בין המוסלמים והדרוזים"

. ומוותרים במודע על דמיון יוצר בקריאת שמות, מגלים צמידות רבה יותר לשמות מסורתיים, םהיהודי

בין הבנות המגוון    .עלי עומר, יוסף, מחמוד, אחמד, מוחמד: ששת השמות המובילים בין הבנים הם

אם כי , רחיבעל צליל מז, שם עברי נפוץ, שימו לב לעדן. מרים, נור, פטמה, עדן, אסיל, איה: מעניין יותר

ארבעת . אצל הדרוזים הסיפור מפתיע ומעורר למחשבה[. ADEN]עדן , מבוטא בין הערבים קצת אחרת

אפשר . רני, עמרי, אדם, אמיר: יהודיים ואפילו נפוצים-השמות המובילים בין הבנים הם שמות עבריים

 ."אבל זה נושא למאמר בפני עצמו,לצאת מכאן למחקר מרתק על הזהות הדרוזית

00.22.20, מעריבעיתון : וךמת  

 (.223' עמ, 0229, הבעה ולשון, הבנה -עברית: מתוך)

 

 

 

 הכרה באחר הפלסטיני  .ב

 

, באופן ספציפים שאינם אזרחי ישראל בנושא הפלסטיני הספרות אינם עוסקים כמעט בכללספרי 

וכן , (מנקודת המבט הישראלית בדרך כלל)ערבי ככלל -אם כי הם מתייחסים לסכסוך הישראלי

 היצירות וקטעי הקריאה אינם מכילים ,עם זאת. פלסטינית בישראל-יה הערביתיאוכלוסל

ישנה הכרה ואזכור , עם זאת .זהות הפלסטינית של אזרחים אלהנושא התייחסות המתעמקת בה

 .תדיר למדי של הקשר המוסלמי והנוצרי לירושלים ולמקומות הקדושים

 
 

 :דוגמאות

 

 לוי רבקה/  ירושלים

 .ולמוסלמים לנוצרים, ליהודים קדושה עיר היא ירושלים []...

 .מסגדים וגם כנסיות, כנסת בתי הרבה בה יש

 

 (.214' עמ ,0221 ,'א המילים בדרך צועדים: מתוך)
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 פרחי רחל/  ירושלים

  מראש קורא אזיןוהמ, לבונה ריח מצלצל פעמון

 אבן על בסיס אבן על שצמח קטן ואזוב, מסגד

 .דקה דממה קול להתפי וקול קודקוד

 .עתיקה כך כל ועיר תפילות שלוש

 

 (.293מ "ע, 0223 ,'בשפת השורות ה: מתוך)
 

 

 [0220להקת הדג נחש ]שאנן סטריט / מספרים 

 הוא מספר המדינות מהירדן לים 2

 ]...[ מספר מדינות שיום אחד יהיו כאן 0

 

 .(260' עמ, 0226, 0כרך  ,הבעה ולשון, הבנה –עברית : שלב א: מתוך)
 

 

 

 

 של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, קידום מודעות לעמדות .ג

 

כאינדיבידואל וכבעל  ,אזרח ישראל, ספרי הלשון ומקראות הספרות מציגות את האחר הפלסטיני

הסבל הפלסטיני  (.ב"ידידותי וכיו, משפחתי)תכונות ההופכות אותו לאנושי יותר בעיני הקוראים 

אך זאת כיוון שהספרים אינם נוטים לעסוק בנושא הפלסטינים שאינם , אינו מוצג בספרים אלה

 .אזרחי ישראל

 

 

 :וגמאותד

 

 ובראן'רייס ג'איון עם אמיר גר

בתקופה שבה היה בארץ שלטון . ]...[ הוא בעל היסטוריה עשירה, אזור לוד ורמלה, האזור שבו אני גר

 .היא הייתה אפילו בירת הארץ, מוסלמי

אבל אבא , סבא וסבתא שלי גרו בנצרת ואחר כך עברו ללוד. ובראן הם בנצרת'גהשורשים של משפחת 

 . ]...[הוא שם נפוץ בין הנוצרים, ְרֵיס'ג  , שמו. שלי נולד כבר בלוד

 ]...[.בשכונה שלנו מתגוררת אוכלוסייה של יהודים וערבים במעורב ]...[ 

אבא נמצא בעבודה והוא חוזר בשבע . ממרלין ומאבא, חוץ מסמיר, בצהריים אנחנו אוכלים כולנו יחד

 . ]...[קפה או שוקו-אבל בחורף יותר תה ונס, המשקה שהכי אוהבים לשתות הוא קולה]...[ בערב 

וחוזר בשעה שבע , בחמש בבוקר, חלוקת התפקידים במשפחה אצלנו היא שאבא יוצא לעבוד מוקדם
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הבית ועל סידורו ואנחנו עוזרים לה  אימא אחראית על. זאת אומרת שרוב זמנו הוא מחוץ לבית. בערב

 . קצת

 

 (.222' עמ, 0221 ,הבנה הבעה ולשון: 2מילה טובה : מתוך)
 

 

הבתים גדולים . בצורת החיים של של המשפחה הערבית מקובל שהמשפחה המורחבת גרה במקום אחד

ים ודירות בישראל יש הרבה זוגות צעירים שחיים בנפרד מהוריהם בבת. ומרווחים ובעלי מספר קומות

 .  בני המשפחה הערבית גרים בכפר אחד ומתראים זה עם זה מדי יום. שאינם סמוכים לבית ההורים

 

 (.20' עמ, 0226 ,2כרך , הבעה ולשון, הבנה –עברית : שלב א: מתוך)
 

 

 סיפרה חנה ברנר / יוסי מרגלית/ באו ימים אחרים 
 

מדי חודש בחודשו היה . א שממערב לירושליםהבניין שבו גרנו היה שייך למוחמד מהכפר ליפת ]...[

אבי היה מזמין אותו לשבת במרפסת ואמי נהגה לכבד . מוחמד מגיע לביתנו כדי לקבל את שכר הדירה

בין לגימה ללגימה היה מוחמד שואל את אבי . מעשה ידיה, צימוקים תאותו בכוס תה ובפרוסה של עוג

. על מעשיו בכפר ועל בני משפחתו הקרובים והרחוקים ואבי היה מתעניין אצל מוחמד, על חייו בפולין

היום שבו הוחלט , 2249ט בנובמבר "סמוך לכ, המשפחות עד שמלאו לי שמונה יכך התנהל הווי]...[ 

 .מדינה יהודית ומדינה ערבית: בעצרת האומות המאוחדות על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות

יפגעו  ּפן, אנו נמנענו מללכת לליפתא ףא. אל ביתנו גל מעשי איבה שטף את הארץ ומוחמד חדל לבוא

 .  בנו בדרך

שיירה ' מאה שערים'ראיתי ליד שכונת "באחד הימים חזר אבי הבייתה עצוב ונסער , חלפו כמה חודשים

על . צרורות בגדים וכלי בית, מזרונים, כרים, ועליהן רהיטים", סיפר אבי" ,של עגלות רתומות לסוסים

מפחדים ממה שיעשו לנו  –?' למה'. ענה,' לירדן'. שאלתי אותו?' לאן'. מוחמדאחת העגלות ישב 

, אמרתי לו,' מוחמד, חזור הבית' '.פטימה אשתי והילדים עזבו לפני חודש?' והמשפחה היכן' '.היהודים

איץ הו, יב מוחמדהש, 'אני מפחד' '.ולכן גם לא יפגעו בכם, הרי אתה ומשפחתך לא תפגעו ביהודים'

 ."לצאת לדרךבסוסו 

מהלכו אבדה בו, עבר זמן"... הארץ תשקוט. "אמר אבא" ,אשמור לך את הדירה. "הרגשתנו הייתה קשה

לא , ומשפחתו, בעל ביתנו, גם את מוחמד. גיעו לארץהכי הקרובים בפולין ניצלו ו, תקוותם של הוריי

 .ראינו עוד

 

 (.243' עמ ,0226', ה ספר המילים דרך: מתוך)
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 פתרון סכסוכים בדרכי שלוםים התומכים בהעברת מסר .ד

 

מביעים בעיקר  ,בעיקר אלה המיועדים לבית הספר היסודי, ספרי הלשון ומקראות הספרות

עצם הצגת שירים , עם זאת. ואינם מתארים בדיוק לשלום עם איזה עם, מסרים מופשטים לשלום

 לכל קורא, מע מהםהמביעים תקווה לשלום כמובן מעבירה את המסר על הרצון בשלום ומשת

שירים אלה מופיעים לעתים . כי הכוונה היא לשלום עם מדינות ערב ועם הפלסטינים, ישראלי

 .קרובות במקראות הספרות

 

 

 :דוגמאות

 

, לא מבצרי בטון, לא מטוסים, לא טנקים, לא לוחות פלדה: יש פתרון אחד לשמור על חיי האדם]...[ 

השלום , לא נוותר, לא נרפה. ך השלום בנחישות ובדבקותנמשיך בדר. השלום –הפתרון האחד הוא 

 .כי האפשרות האחרת גרועה לכולנו, ינצח את כל אוייבנו

 

 .(029' עמ, 0229', ספר ו ,דתי-מקראה לבית הספר הממלכתי :בשפת השורות: מתוך)

 

 

 אדר תמר/  שלום

 

 ,ברכה זו" שלום"

 ,תפלה זו" שלום"

 שתשמע מילה זאת" שלום"

 .שעה כל יום כלב, עת בכל

 כשנפגשים אומרים" שלום"

 :אנשים גם, ילדים גם

 ,שלומכם ומה לכם שלום

 !לראותכם שמחנו כך כל

 כשנפרדים אומרים" םשלו"

 ,חברות או מחברים

 :מוסיפים גם, רוצים ואם

 !להתראות

 "םשלו" ממש, שלום אבל

 .חלום זהו, משאלה זו

 ,נבקש כלנו שלום

 אש לא, קרב לא, שלום תמיד
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 :ניחל כולנו כן על

 !ישראל על שלום יהי

 
 

  (.200' עמ ,0229 ,'ב ספר ,המילים דרך: מתוך)

 

 
 

 צרצור יוסוף רחמן-אר עבד גסאן/  השלום מכרה לי זדמןאם י

 

  – השלום מכרה לי יזדמן אם

 ,היקר' שלום' מעדן את ממנו ואחצוב תוכו אל אכנס

 . אתר בכל השלום וישרור – האדם בני בין אפיצהו

 ,אויבות ואומות גזעים בני יחדיו יועדו אז

 ,וקרבות מערכה בשדות לראשונה נפגשו אשר

 ]...[ רעהו את איש יחבקו

 השלום נהר הוא, הקדש נהר לא ילכו אחר

 ]...[ הנשק כלי את ינפצו ושם

 ,לאתים םתחרבו ויכתתו

 . המהללים ישעיה דברי את לקיים

 ]...[ מחיינו ואכזבה שואי יסורו אז

 ,השלום אילן אל בואו, נא בואו

 ,לשלום המושטת רעהו יד איש נלחץ

–  יבואו כי ואשר שמחה חיי נחיה למען

 !בואו, יחד בואו, נא בואו

 (.064' עמ, 0220 ,ספר ו: דרך המלים: מתוך)
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  יהדותלימודי ך ו"תנ ספרי. 5
 
 
 

 מאיפלסטיני ועידוד התלמיד לשיקול דעת עצ-סכסוך הישראלישל המאוזן תיאור  .א

 

, פלסטיני-ך והיהדות אינם מכילים חומר רב הנוגע באופן ספציפי  לסכסוך הישראלי"ספרי התנ

, ך"למצוא את הקשר בין אירועים המוזכרים בתנ, מפעם לפעם, ים את התלמידיםעודדאך הם מ

 . לבין אלה הקיימים היום, ובכלל זה אלה הנוגעים למקומות קדושים וליישובים במדינת ישראל

 

 :מאותדוג

 

 

 . נמקו דעתכם? יעקב או עשו, לדעתכם, [ג"בראשית ל]מי מתנהג באופן חיובי יותר בפרק זה 

 ?האם גם בימינו יכולה להיות התפייסות כזאת בין שני עמים עוינים

 .בססו דבריכם על דוגמאות מההיסטוריה העתיקה והמודרנית

 

ם נבחרים בספר בראשית ובספר פרקי / משפחת האבות והזיקה לארץ ישראל –סיפורי האבות : מתוך)

 .(209' עמ, 0223 ,יונה
 

 

 .עתיקות מצריות בכתובות כבר נזכר שמה. מאוד עתיקה עיר הייתה חברון

 .בארץ בנדודיהם בה ישבו, ויעקב יצחק, אברהם: האבות

 .המכפלה מערת את בה קנה אברהם

 . ולאה יעקב, ורבקה יצחק, ושרה אברהם נקברו המכפלה במערת

    .שלו הבירה עיר הייתה והיא, יהודה על המלך דויד מלך ברוןבח

 

, דברים, במדבר, ויקרא, שמות ספרי להוראת ופעילויות החובה פרקי: לדברים –משמות לומדים: מתוך)

 (.231' עמ ,0221

 

 בית את ושיקמו שנהרס הכנסת בית את שיחזרו, יהודיות שכונות הב ובנו[ חברון] לעיר חזרו היהודים

 הפלשתינית לרשות שהעביר' חברון הסכם' ואחריו', אוסלו הסכם' נחתם 2223 בשנת. העתיק קברותה

 לחברון בצמוד. ישראל באחריות היהודים גרים שבו המרחב את והותיר חברון של שטחה מרבית את

 . ארבע קריית – יהודית עיר נבנתה

 

 .(32' עמ, 0229, 'ב שמואל ספר שקרה ומה מקרא היסטוריה: מתוך)
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 הכרה באחר הפלסטיני  .ב

סביבם ישנה מתיחות למקום או אירוע י "אף על פי שעצם יצירת הקשר בין מקום או אירוע תנכ

הרי , להיראות כמסר בוטה התומך בנוכחות היהודית באותו מקום העשוי פלסטינית-ישראלית

 .הקדושים בהלישראל ולמקומות ( והנוצרי)ך דווקא מראים גם את הקשר המוסלמי "שספרי התנ

, מן הסתם, כיוון שרוב הטקסט עוסק, ראוי לציין שציטוטים בנושא הפלסטיני נדירים יחסית

 .י ובתקופתו"בניתוח הטקסט התנכ

 

 

 :דוגמאות

 

 231)אחרי מרד בר כוכבא . לארץ ישראל נקרא על שמם של הפלשתים שישבו בה" פלשתינה"השם 

על שם הפלשתים שבעבר , הם קראו לה פלשתינה ,כאשר כבשו הרומאים את ארץ ישראל, (לספירה

כאשר קיבלו הבריטים את המנדט על "(. פלשת"שנקרא , הם נכנסו לארץ מן הים לאזור השפלה)חיו בה 

, Palestineקראו לה בשם , (2221)אחרי מלחמת העולם הראשונה , ארץ ישראל מחבר הלאומים

או ערביי הארץ ופליטים ערבים בשם מאז קום מדינת ישראל נקר(. י"א)פלשתינה  -ובעברית

 (.פלסטינים -או לפי ההגייה בערבית" )פלשתינאים"

 

 (.99' עמ,  0226  ,מסוף ימי השופטים ועד דוד -התגבשות המלוכה בישראל: מתוך)
 

 

במאה . בימי בית שני הוקם על המערה בניין גדול לתפילה. מערת המכפלה מקודשת ליהודים ולמוסלמים

. ובמקומה הוקם מסגד, הכנסייה נהרסה לאחר הכיבוש המוסלמי. לו הנוצרים כנסייה השישית הוסיפו

על פי המסורת המוסלמית גם ישמעאל ועשיו קבורים במערת ]...[ בימי מסעות הצלב נהרס המסגד 

 . ]...[המכפלה

 

 (.221' עמ, 0224, סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל: מזהות אישית לזהות לאומית: מתוך)
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 של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, קידום מודעות לעמדות .ג

אינם מתייחסים לנושא הסבל הפלסטיני  ך והיהדות"ספרי התננמצא כי , מבין הספרים שנחקרו

בשל מיעוט  עיקרבאך זאת , פלסטיני-או לעמדות ולנקודת המבט הפלסטיני על הסכסוך הישראלי

לעתים  מעטות ועוסקות ודרנייםם מנושאיתייחסויות להה. י"ההתייחסות לכל אירוע שאינו תנכ

, ערבי-וכשהדבר נוגע לסכסוך הישראלי, (ב"עבדות וכיו, כגון חקלאות) נושאים אחריםקרובות ב

-ולא ספציפית לסכסוך הישראלי)באופן כללי  הרי שמוצגים בעיקר מסרים המכוונים לשלום

 .כפי שניכר בסעיף הבא, (פלסטיני

 

 

 .פתרון סכסוכים בדרכי שלוםומכים בהעברת מסרים הת .ד

 

ואף מדגימים  –של כל יהודי ההיסטורית מציגים את השלום כמשאת נפשו  ך והיהדות"ספרי התנ

אף . מה שנותן כמובן גושפנקא דתית לשאיפה לשלום, י"כיצד שאיפה זו מוצגת גם בטקסט התנכ

ר הכללי התומך בשלום המס, על פי שפה ושם ישנם אזכורים לשלום הספציפי עם הפלסטינים

 . באשר הוא נפוץ הרבה יותר

 

 :דוגמאות

 

 

 . נמקו? האם לדעתכם אפשרי השלום בין כל בני האדם בעולם

 

 ?אילו תכונות יהיה על בני האדם לשנות כדי לחיות בעולם של שלום ושלווה, בדומה לחיות ]...[

 

 (.029' עמ, 0220 ,פרקים נבחרים מספר שמואל ומספר ישעיהו: הקים ממלכהל: מתוך)
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 (4-2' ב" )לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. "א

היא מן המפורסמות בתרבות העולמית המערבית בהיותה , בת ארבעה פסוקים, נבואה זו של ישעיהו

, הימים שבהם חי ישעיה היו ימים של מלחמות. מבטאת שאיפה אוניברסלית לשלום שהכול רוצים בו

. הדרך לפתרון סכסוכים מאז ועד ימינו היא במאבקי כוחות ובמלחמות אלימות. יבושיםמחלוקות וכ

מאז ועד היום נשארה מציאות זו בלתי ממומשת ובגדר ציפייה . ישעיהו חוזה מציאות אחרת ושונה

 .לעתיד

 'ב" )לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"שבו , נבואתו של ישעיהו מתארת מצב נכסף .2

4.) 

 ?מה צריך לקרות כדי שיפסיקו לעשות זאת. ב  ?מה גורם לעמים לשלוף חרב זה מול זה. א

 

  .(232' עמ, 0226, מסוף ימי השופטים ועד דוד -התגבשות המלוכה בישראל: מתוך)
 

 

 

 

 (.219' עמ, 0220, פרקים נבחרים מספר שמואל ומספר ישעיהו: הקים ממלכהל: מתוך)

 
 

 

 ה לדורותבכיי -רצח גדליהו

במסגרת ". הסכם אוסלו" -חתם על הסכם עם הפלסטינים, שזכה בפרס נובל לשלום, יצחק רבין]...[ 

הסכם אוסלו שיקף את . הסכם זה הכירה מדינת ישראל בזכותו של העם הפלסטיני למדינה עצמאית

. שני העמים הרצון להגיע לסיום העימות האלים בינינו לבין הפלסטינים ולפתוח דף חדש של שלום בין

[...] 

 

 (.02' עמ, 0220, פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות -גלות וגאולה, חורבן: מתוך)
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 ערבית ספרי. 6
 
 

 פלסטיני ועידוד התלמיד לשיקול דעת עצמאי-סכסוך הישראלישל המאוזן תיאור  .א

י משרד החינוך ומאושרים על יד, ספרי הערבית המיועדים ללימוד ערבית במגזר היהודי בישראל

תוך ניסיון , מכילים ציטוטים הנוגעים לסכסוך הישראלי ערבי בנוגע לשני הצדדים, הישראלי

הם מכילים תיאורים הנוגעים לשיחות השלום עם : לשמור על אובייקטיביות ועל דיווח עובדתי

ראלי אך גם לפעולות טרור פלסטיניות או לפעולות של הממשל היש, מדינות ערב ועם הפלסטינים

  .העשויות להיתפס כפוגעות בפלסטינים

ם קרובות תיאורים ואזכורים מלאים ומכבדים של הקוראן ילעיתבספרים אלה מופיעים , בנוסף

 (.תורגמו לעברית הציטוטים שלהלן) .ההיסטוריה שלו ועקרונותיו הדתיים, ושל האסלאם

 

 

 :דוגמאות

 

בטחון דנה בתהליך השלום בין ישראל ושכניה סוכנות הידיעות הישראלית מוסרת שועדת החוץ וה( 3

  .הערבים

 

 (.4' עמ, 2229 ,לקט מהעתונות הערבית -הספר העברי-ערבית לבית: מתוך)

 

 

 ]...[ :קטעים מהעיתונות הערבית

 קדס-נעצר אדם בחשד לפיצוץ פצצה בקרבת מכונית שנהגו בה שני קצינים ישראלים צפונית לאל -0

 ר סבא ושלישית באשקלוןשתי פצצות התפוצצו בכפ -6

 ]...[ שתי פעולות צבאיות נגד מטרות ישראליות בלבנון -9

  שתי התנחלויות חדשות ברצועה -22

 ]...[ י'התפוצצויות בשני משרדים של שתי חברות תעופה אמריקאית וסעודית בקראצ -20

 שני חיילים ישראלים נפצעו בהתפוצצות מטען חבלה בנבטיה  -22

 ]...[ שראלים יסגרו שתי כניסות חדשות לעיר העתיקה בשכםהשלטונות הי -02

 ]...[ אן יונס'השלכת שני בקבוקי תבערה על שתי מכוניות צבאיות בח -00

 שני רימוני יד על שתי מכוניות צבאיות ברצועת עזה  -00

 

 (.062' עמ, 2220, השלישיהספר , ערביה-אל: מתוך)
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הוא הטוב שבימים . יום השישי הוא יום נכבד ועצום: "נאמר ועליו, יום שישי הוא היום הקדוש באסלאם

בו , בו נברא האדם הראשון –היום הטוב ביותר שבו זרחה השמש הוא היום השישי : עליו אמר הנביא

במרכזו של יום זה עומדת חובת  6".אין שעת רצון אלא ביום השישי. נכנס לגן העדן ובו הוצא ממנו

לפי פסוק זה ולפי הפסוק שבא . שישי בצהריים ולפניה נאמרת דרשה התפילה בציבור המתקיימת ביום

אך מצווה עליו להיות נוכח , מעה או אחריה'אחריו המוסלמי יכול להמשיך בעסקיו לפני תפילת הג

 .בתפילה עצמה

 

 .(44' עמ, 0222, פסוקי הקוראן בעין הפרשן: מתוך)

 

 

 .ברא את השמים ואת הארץהנוצרים והמוסלמים מאמינים באלוהים אשר , היהודים .2

, לספירה 600הנביא היגר בשנת ? האם אתם יודעים מהו תאריך הגירת הנביא ממכה למדינה .0

 .והיא השנה הראשונה לספירה המוסלמית

 .שקרא להם לעבודת אללה לבדו, השבטים הערביים שעבדו אלילים נלחמו בשליח אללה .3

 .ביוכי הוא נולד לאחר מות א, הנביא מוחמד גדל אצל סבו .4

 .אנחנו נלמד בשיעור הבא על חמש מצוות היסוד של האיסלאם .0

 !כתבו במחברותיכם מה שאתם יודעים על ראשית האסלאם: המורה אמר לתלמידיו .6

 .עד שחזר אליה וכבש אותה" מדינה"והיגר ממנה אל " מכה"הנביא גדל בעיר .  1

 ?מה למדתם בשיעור ההיסטוריה על חיי הנביא ומשפחתו.  2

 .שהערבים היו עובדים אותם ומאמינים בהם, נו על אליליםקרא. 22

 .נכבדי שבט קורייש נלחמו בנביא ולא האמינו בו ובאלוהים. 23

 (.לאישה)שהנביא נשא אותה , ה הוא שם אישה סוחרת עשירה'חדיג. 20

 .מאמין באלוהים ובשליחו(ה)האיש הזה הוא מוסלמי . 26

 !אסלאמי כתבו את שיעורי הבית שלכם על נושא. 29

 

 (. 030' עמ, 2223 ,הספר השני ,אל ערביה: מתוך)

 

 

 הכרה באחר הפלסטיני  .ב

בפרט כשמדובר בפלסטינים שאינם אזרחי , מגדירים את הפלסטינים ככאלהספרי הערבית 

הפלסטינים . אך באופן כללי אין התמקדות בנושא הלאומיות הפלסטינית או הסבר שלה ,ישראל

אם כי ראוי " )פלסטינים"ם או במקום מגוריהם ואינם מתוארים כמוזכרים בשמ אזרחי ישראל

                                                
ויש , ידוע כי יהודי ערב נהגו להתחיל בקידוש השבת כבר בבוקר יום שישי. 23' רובינזון עמ [:במקור 15' הערה מס] 6

 . ]...[קדושת יום השישיהושפע ממנהג זה בקובעו את  הגורסים כי ייתכן שמחמד
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 זו הייתהעצמית לציין שמפאת תאריך ההוצאה המוקדם של רוב ספרי הערבית יתכן והגדרה 

 (.מקובלת פחות

 
] 

 

 :דוגמאות

 

 ערפאת יקבל מברק ברכה מהמלך חוסיין

ר הרשות הלאומית "יו, סטיןר הועד הפועל של הארגון לשחרור פל"יו - הנשיא ערפאת ]...[ עזה

מלך הממלכה הירדנית ההאשמית לרגל , קיבל אמש מברק ברכה מהוד מעלתו המלך חוסיין -הפלסטינית

 .אן המבורך'חודש רמצ

איחל במברק שלו שמי יתן ונזכה שוב בהזדמנות זו ושיתגשמו משאלות ומטרות אומתנו [ המלך]

 .  כבוד ושגשוג, הערבית והאסלאמית בגאווה

 

 .(242' עמ, 2229 ,תלקט מהעתונות הערבי -הספר העברי-ערבית לבית: תוךמ)

 

 

 7:עיינו במשפטים הבאים

 .לשלוש הדתות הגדולות( מקודשת)ירושלים קדושה . 2

 .ירושלים קדושה לשלוש הדתות הגדולות. 0

 .ירושלים קדושה לשלוש הדתות הגדולות. 3

 

 .(229 'עמ, 2222', ב -הספר הרביעי, ערביה-אל: מתוך)
 

 
 : קטעים מהעיתונות הערבית

]...[ 

 .יריה על נושא ההתפייסות הפלסטינית'ערפאת ידון באלג -2 
 

 (.222' עמ, 2220, הספר השלישי, ערביה-אל: מתוך)
 

 

 של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, קידום מודעות לעמדות .ג

 

ו עקב פעולות ישראליות או א 1248אינם מתייחסים לנושא הסבל הפלסטיני עקב  ספרי הערבית

-אם כי מצב זה הוא חלק ממגמתו של הספר לא להביע דעה בנושא הישראלי, אחרות בכלל

                                                
 .אך כל משפט כתוב באופן שונה בערבית, המשפטים זהים בתרגום לעברית 7
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כלשהי  שאינם מכילים דעה, פלסטיני אלא רק לצטט מהעיתונות או לכתוב משפטים עובדתיים

 . לכאן או לכאן

מוצגת לעתים , לובפרט זו של הפלסטינים אזרחי ישרא, נקודת המבט הפלסטינית, עם זאת

קרובות מאוד ורבים מהדיאלוגים והסיפורים מכילים תיאורים מחיי היומיום של הפלסטינים 

לקידום , בתורו, מה שכמובן תורם, הזדהות הקוראים עמםהגברת הידע לגביהם ולובכך תורמים ל

 . הסובלנות והפיוס

 

 

 :דוגמאות

 

 יד הים-על

 . יפה ונקייה השוכנת בצפון הארץ בין הים והר הכרמל חיפה היא עיר. אני גר בחיפה על הר הכרמל

 .בתיה ישנים וחדשים ומתגוררים בהם יהודים וערבים

. שחינו ושיחקנו יחדיו, הלכנו לים, מאל מעכו'בקרני חברי ג, בבוקרו של יום שישי לפני שבוע[ ...]

מאל נסע באוטובוס 'מכן גלאחר , אכלנו ושתינו. בצהריים לבשנו את בגדינו והלכנו למסעדה קרובה לים

 .לעכו ואני חזרתי לביתי

 

 (.212-211' עמ, 0220, הספר הראשון, ערביה-אל: מתוך)
 

 

  :קטעים מהעיתונות הערבית

]...[ 

 .חודשה הלחימה סביב מחנות הפליטים הפלסטינים בבירות -22

 

 (.022' עמ ,2220, הספר השלישי, ערביה-אל: מתוך)
 

 

, אני יוסף"חיבר המשורר הפלסטיני מחמוד דרויש שיר בשם [ רשת יוסףפ]בהשראת פרק זה בקוראן 

 8:להלן השיר ותרגומו". הוי אבי

 אחי אינם אוהבים, אבי, הו אבי, אני יוסף

 .אינם רוצים שאבוא בקהלם. אותי

 מתנכלים לי ומידים בי חלוקי אבנים

 הם מבקשים את מותי שיוכלו. ומילים

 .והם סגרו את הדלת בעדי. לשבחני

 ,אבי. הם נתצו את צעצועי. הו אבי

 נתקנאו, כשחלפה רוח קלה ושחקה בשערי

                                                
 . יצוין שהשיר מובא בספר בערבית ומשמאל התרגום לעברית8
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 ומה עשיתי להם. בי וקמו עלי וקמו עליך

 הפרפרים נחתו על כתפי. אבי

 והשיבלים פנו לעברי והעופות חגו

 ?ולמה זה אני, אבי, ומה עשיתי, מעלי

 והמה השליכוני, אתה כניתני יוסף

 ,לבור האהבה והאשימו את הזאב

 !אוי לי אבי, ואלו הזאב רחום מאחי

 :האם חטאתי לאיש כשאמרתי

 ראיתי והנה השמש והירח ואחד עשר

 ?הכוכבים משתחוים לי 

 

  (.42-42' עמ, 0222, פסוקי הקוראן בעין הפרשן: מתוך)
 

 

 

 

 פתרון סכסוכים בדרכי שלוםהעברת מסרים התומכים ב .ד

 

אם כי בדרך כלל הם , ולתהליך השלוםספרי הערבית מכילים התייחסויות לשיחות השלום 

שלום הרי שהיא תומכת ב, במידה ומתוארת עמדה. נמנעים מלהביע עמדה כזו או אחרת בנושא

 .ומציגה אותו כמטרה הסופית האידיאלית

 

 :דוגמאות

 :מלא את הקו הריק בצורת הבינוני הפעול המתאימה :22תרגיל 

 . בוא בקרוב אם ירצה השםי_______[ המיוחל: תשובה.( ]ל.ח.י)השלום ה -9

 

 (.62 'עמ, 2222', ב -הספר הרביעי, ערביה-אל: מתוך)
 

 

 .אנו מושיטים את ידינו לשלום עם שכנינו

 

 (.40' עמ, 2222', א -הספר הרביעי, ערביה-אל :מתוך)
 

 

 

 .ראש הממשלה יאשר בנאומו את רצון ישראל בשלום

 

 .(12' עמ :שם)
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 יסרוסיות בתונ -שיחות פלסטיניות
 

מצפים שההנהגה הפלסטינית תיפגש בשבוע הבא עם מנהל מחלקת המזרח התיכון  -בלעדי -תוניס

מנת לקיים התייעצויות הקשורות בתהליך השלום -וזאת על, במשרד החוץ הרוסי כשליח מטעם ממשלתו

רוסית -ולקיים מערכה שנייה של ועידה רב צדדית ברומא במסגרת מדיניות התיאום הפלסטינית

 .תפת עליה סוכם כבר קודם לכןהמשו

השיחות יעסקו בהצעות הפלסטיניות שיוגשו לועדות בהן ייטלו הפלסטינים חלק ובייחוד ועדות , כמו כן

 .הפליטים והמים

 (אלקדס -"נהאר-אל"עיתון )
 

 (.292-291' עמ, 2222', ב -הספר הרביעי, ערביה-אל :מתוך)
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  דיון

 

אכן מכילים מסרים רבים המעודדים ומקדמים הישראלים ספרי הלימוד הממצאים הראו כי 

ו לחינוך לשלום ולסובלנות "בסטנדרטים שהוצבו על ידי אונסקשלום וסובלנות וכי הם עומדים 

 :ותורגמו לארבעת הקריטריונים הבאים

 ; פלסטיני ועידוד התלמיד לשיקול דעת עצמאי-סכסוך הישראלישל המאוזן תיאור  .1

 ;הכרה באחר הפלסטיני .2

 ;של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, קידום מודעות לעמדות .3

 .פתרון סכסוכים בדרכי שלוםהעברת מסרים התומכים ב .4

 

הלימוד השונים והם מראים כי אף על פי שכל מקצוע לימוד  לפי מקצועות חולקוהממצאים 

גם אם , עכמעט בכל מקצו מופיעיםהרי שארבעת הקריטריונים , מאופיין במגמות הספציפיות לו

במידה ואחד . באופן המייחד את האמצעים הטקסטואלים והגרפיים המאפיינים כל תחום ותחום

פלסטיני אינו עולה לעתים -הרי זה לרוב כיוון שנושא הסכסוך הישראלי, הקריטריונים אינו נענה

, םולא כיוון שהספרים מכילים תכנים מסיתי, נוגעים למקצוע לימוד זהתדירות בספרי הלימוד ה

 .כלפי הצד הפלסטיני ם או כאלה המעודדים אלימותיסטריאוטיפי

 

 ספרי ההיסטוריה

ם משתדלים להציג תמונה יהישראלי ספרי ההיסטוריהשהוצגו לעיל מראים כי הממצאים 

כשהם , פלסטיני-מאוזנת ונטולת משוא פנים של הסכסוך ותהליך השלום הישראלי, מדוייקת

חוויותיהם את הרציונל שלהם ואת , נרטיב שלהםאת ה ,מציגים גם את עמדות הפלסטינים

חשוב לציין כי לעיתים קרובות , עם זאת .לצד אלה של הצד הישראלי, האישיות והלאומיות

אם כי  –ראלי מתואר כמתגונן מפני המתקפה מתואר הצד הפלסטיני כצד התוקפני בעוד הצד היש

תגובה למה שנתפס כאיום בין אם כ –כלל  הרציונל הפלסטיני לתקיפה מוזכר בדרך ראוי לציין כי

  .מחאה על פעולה יהודית או ישראליתכובין אם כנקמה או , יהודי או ישראלי

 

כבר ההתעוררות הלאומית הפלסטינית מתוארת ככזו שהחלה בספרי הלימוד הישראלים , ככלל

היוו רוב מי שהיו תושבי הארץ ווהפלסטינים מתוארים כ, 23-בעשורים הראשונים של המאה ה

מציגים הספרים , בנוסף. הגעתם של היהודים בעליות הראשונות לפניישראל בארץ ברור 

מספקים מגוון ו( ובכלל זה הסכמי אוסלו)בעובדתיות את הסכסוכים השונים ואת הסכמי השלום 

ואלים הספרים אז ש. (משמאל ומימין)שונים  ,ולעתים גם פלסטינים, יהודיםדיעות של אישים 
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וכל  ,פלסטיני-ידים לדעתם באשר לסוגיות מרכזיות וקשות הנוגעות לסכסוך הישראליאת התלמ

  .בנושאים השונים כדי לסייע להם לגבש דעה עצמאיתזאת 

 

 

 גיאוגרפיהספרי ה

מופיעים גם שטחי הרשות הפלסטינית מציגים מפות שונות ובהן ספרי הגיאוגרפיה הישראליים 

בעיקר כשישנה , הקו הירוקבהן או לחילופין מוצג , יבאופן מלא או חלק לפי הסכמי אוסלו

פלסטיני או לגבולות -שאינן נוגעות לנושא הישראליבחלק מהמפות . התייחסות לנושא הפלסטיני

 . ין קו גבול אך מצויינים יישובים פלסטינים לצד יישובים יהודייםלא מצויישראל 

 

פלסטיני -קים בנושא הסכסוך הישראליעוסספרי הגיאוגרפיה , בדומה לספרי ההיסטוריה, בנוסף

חיי ומתייחסים ל, מציינים את הסבל הפלסטיני עקב הסכסוך, באופן עובדתי ואובייקטיבי

גם ספרים אלה מציגים את העובדות בפני התלמידים  .בעברכיום ו פלסטינים אזרחי ישראלה

 ספרי. יםולגבש דעה אישית בנושאים הרלוונטיומזמינים אותם לשפוט בעצמם את המצב 

, ובכלל זה בסוגיות ספציפיות כמים ומעבר טריטוריאלי עוסקים גם בהסכמי השלוםהגיאוגרפיה 

כשהשלום מתואר כפתרון , פלסטיני כתהליך שלום מתמשך-ומציגים את המצב הישראלי

 . קרוב ואפשרי לכל הצדדים, אופטימלי

 

 

 ספרי האזרחות

הן בנוגע לזהותם , ים את הנושא הפלסטיניספרי האזרחות מציגים בעובדתיות וללא משוא פנ

הלאומית של הפלסטינים אזרחי ישראל והן באשר לדעות השונות לגבי פתרון הסכסוך והאפשרות 

. ובכלל זה הדעות השונות לגבי הסכמי השלום עם הפלסטינים, לפשרה טריטוריאלית למען שלום

מציגים את הנרטיב שלהם , וןהספרים מדגישים את זכותם של אזרחי ישראל הפלסטינים לשווי

, בנוגע לזהותם הפלסטינים ולהזדהותם עם אחיהם הפלסטינים שבשטחי הרשות הפלסטינית

יהודית כלפי אוכלוסיית -ובוחנים באופן ביקורתי את התנהלות הממשלה והחברה הישראלית

 . הפלסטינים אזרחי ישראל

 

 

 ספרי הספרות והלשון 

, ה העברית מציגים קטעים העוסקים בהסכמי השלוםספרי הלשון והשפ, מקראות הספרות

תיאורים : בספרים אלה ניתן למצוא שני קטבים. מורשתובובבן גוריון ו, ביצחק רבין ובמורשתו

ולעומת זאת , מוצדקת-כקשה וכלאביהודים ( והערבית ככלל)המציגים את הפגיעה הפלסטינית 

-באופן כללי ובדו בשלוםבגלוי ך תומהמתנגד למלחמה וקטעים אחרים המעבירים מסר ברור 

 . פלסטיני באופן ספציפי/ערבי-קיום יהודי

 

 

 ך והיהדות"ספרי התנ

ומסורת ישראל מציגים לעתים את מה שהם  ך ואת דברי החכמים"המבארים את התנ םספריה
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ערבי ולסכסוך -בין השאר לסכסוך הישראלי, רואים כהקשרים המקבילים לאירועים אקטואליים

כיים התומכים במסר השלום "הספרים מציגים מקורות יהודיים ותנ. סטיני בפרטפל-הישראלי

מכילים כמות מוגבלת של ספרים אלה , עם זאת. ומתנגדים לפתרון סכסוכים בדרכים אלימות

ולכן לא נמצאו התייחסויות , טקסטים העוסקים בנושאים אקטואליים ובנושא הפלסטינים בפרט

 .הפלסטיני לנקודת המבט או לסבל, לנרטיב

 

 

 ספרי הערבית

מכילים סיפורים ודיאלוגים רבים ללימוד ערבית בקרב המגזר היהודי  הספרים המיועדים

: ולמעשה כוללים את כל אזרחי ישראל דוברי הערבית)הכוללים ערבים פלסטינים אזרחי ישראל 

י היומיום שלהם ומראים אותם ואת חי, (כמו גם יהודים דוברי ערבית, בדווים ודרוזים, פלסטינים

ההיסטוריה , גם על יסודות האסלאם, בין השאר, ספרים אלה מלמדים את התלמידים. לתלמידים

כולם באופן מכבד המציג את נקודת המבט  – קטעים עיקריים מהקוראןשל האסלאם ו

הסכמי השלום ואירועים הנוגעים לפלסטינים שאינם אזרחי ישראל  מתוארים באופן . המוסלמית

  .ת"והספרים נמנעים מלהביע דעה מלבד תמיכה כללית בשלום במזה, וקצרעובדתי 
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 סיכום ומסקנות

 

למגזרים  IMPACT-SEמכון ספרי הלימוד הישראלים של מחקר  תוצאותדוח זה מתאר את 

המחקר בדק את יחס ספרי . (2312-2332) ב"תשע-ע"ל תש"נהלשדתי -הממלכתי והממלכתי

פלסטיני ותהליך השלום -סכסוך הישראליה, הפלסטיני" אחר"הייצוג ל התייחסותתוך  הלימוד

 . בין מדינת ישראל לבין הפלסטינים

 

ו לחינוך לשלום "מיישמים את המלצות אונסקספרי הלימוד הישראליים  נמצא כיבמחקר זה 

מעודדים פלסטיני ו-סכסוך הישראלישל המאוזן תיאור מנסים לתת ( 0) :ולסובלנות כיוון שהם

הכרה באחר מקדמים ( 2); ם לשיקול דעת עצמאי בהינתן העובדות והדעות השונותיהתלמידאת 

 םמודעותמעלה את מספקים מידע לתלמידים ה( 3) ;ובזהותו הלאומית כלגיטימית הפלסטיני

 וברור מעבירים תדיר, באופן גורף( 6)ו ;של האחר הפלסטיניוהסבל המבט  ודותנק, לעמדות

 .בדרכי שלום פלסטיני-הישראליהסכסוך פתרון מסרים התומכים ב

 :נמצא כי, בהרחבה

להימנע מלערוך דמוניזציה לצד הישראליים נעשה ניסיון ברור של ספרי הלימוד  (א)

 ; ובעמדותיו או לזלזל בו הפלסטיני

  ;האפשרי של הסכסוך הוא בדרכי שלוםלהראות כי פתרונו האידיאלי ו (ב)

את  ציגיםמו, סובלנותזכויות האדם וה, הספרים מקדשים את ערכי הדמוקרטיה (ג)

  ;ל המעורביםלת תוצאות הרסניות לכוכבע אלימות כמוצא האחרוןה

, ספרי הלימוד מעודדים את התלמידים לגלות עוד על התרבות הערבית והפלסטינית (ד)

  ;ארץ ישראל ולמקומות הקדושים בה ה הפלסטינית והקשר הפלסטיני לאדמתההיסטורי

בעיקר את ) יםהפלסטיני המבט ואת הנרטיבים את נקודות, העמדותמציגים את ספרים ה (ה)

  ;(אלה של הפלסטינים אזרחי ישראל

את התנועה הלאומית ו מאפיינים את העם הפלסטיני כבעל זהות לאומית היסטוריתהם  (ו)

 .כתנועה לאומית לגיטימיתהפלסטינית 

 

מדינת ראוי לציין כי ספרי הלימוד הישראלים מציגים בעיקר מאורעות הנוגעים ל, זאתלעומת 

בין , אם כי ישנם ספרים שלמים העוסקים רק  בתרבויות ובעמים אחרים) ישראל ולעם היהודי

הנרטיבים ונקודות המבט הפלסטיניות המוצגות , בנוסף .(השאר במדינות ערב והאיסלאם

בספרים אלה שייכים לרוב לפלסטינים אזרחי ישראל וישנו מיעוט של נרטיבים אלה מצד 

מוצג לרוב כיוזם ( ובכלל זה הצד הפלסטיני)הצד הערבי  ,מו כןכ. רחי ישראלפלסטינים שאינם אז

ולעתים מופיעים בספרים קטעים המתארים את האלימות הפלסטינית , בין הצדדים האלימות

  .(1248בעיקר במלחמת ) כלפי הצד היהודי ככזו המצריכה תגובה צבאית מהצד היהודי המתגונן
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ם קרובות מציגים הספרים גם את הרציונל והסיבתיות שמאחורי עתיחשוב לציין כי ל ,זאתעם 

 פגיעה ביישוב או בתושבים הפלסטינים בישראלאיום או כניסיון למנוע  לדוגמה –תקיפות אלה 

, בגופם – על פגיעה יהודית או ישראלית בפלסטינים עממית-פוליטיתכמחאה לחילופין או 

 .בזכויותיהם או במעמדם ,ברכושם
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 רשימת ספרי הלימוד שנחקרו: 0נספח 

 

את המדגם הכולל בו נעשה שימוש  המהוויםספרים  142כוללת רשימת הספרים שלהלן : הערה*

כל הספרים , עם זאת. ח נלקחו רק מחלקם"הציטוטים המופיעים בדו ךא, לצרכי מחקר זה

רים מסוההתמות המסקנות לגבי שברשימה נקראו ונותחו במהלך המחקר כדי לנסות ולגבש את 

הנוגעים ניתן למצוא את כל הציטוטים , בהתאם. המרכזיים המופיעים בספרי הלימוד הישראלים

  .se.org-www.impact: באתר, ח זה"ובכלל אלה כאלה שאינם מוצגים בדו, הפלסטיני" אחר"ל

 

 

 רשימת הספרים

 

 .2313, מודן, אילת ברגר ,ון בהקשר טקסטואליהבעה ולש, הבנה: 'שלב א, אבני שפה (1

 .1222, אורט ישראל, זיוה מקסימוב, ישראל-פרקים בגיאוגרפיה של ארץ: אדם ונוף (2

 .2334, מודן, עמנואל אלון, לאה טל, דליה שגב, אוריינות ספרותית לתלמיד (3

  .2313, כנרת, דוד שחר ,במדינת ישראלאזרחות  (4

רכס , גשר, דורית למברגר, מוקרטית במבחן המציאותמדינה יהודית וד: אזרחות לבגרות (5

 .2331, הוצאה לאור

 .1228 ,מעלות ,ייחוד מול איחוד: אירופה (1

משרד החינוך האגף לתכניות , חוה אולמן, דרורה ועידה, ייחוד מול איחוד: אירופה (7

 .2333, לימודים

לתכניות  משרד החינוך האגף, אילן-אוניברסיטת בר, יהודה איזנברג, אישות ומשפחה (8

 .1227, לימודים

 .2333, ח"מט, אופירה גל, פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ: אל הנגב (2

 .2333, ח"מט, אופירה גל, פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ: אל הנגב (13

מפגשים בין  –עם ועולם )לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה : אל מול עולם חדש (11

, תל, העברית' האונ( / חלק ראשון, דשההעת הח: תרבויות ישראל ותרבויות העמים

     (.2335)ה "תשס

 .1228, משרד החינוך והתרבות, אברהם ינון, לינדה ישראלי, אלערביה (12

 .ב"תשס, משרד החינוך והתרבות, אביבה לנדמן, לינדה ישראלי, רוחמה אבני, אלערביה (13

החינוך משרד , אברהם ינון, לינדה ישראלי, ב"י-א"י: כיתות' חלק א 4אלערביה  (14

 .1228, והתרבות

משרד החינוך , אביבה לנדמן, לינדה ישראלי, רוחמה אבני, הספר השלישי, אלערביה (15

 .1222, והתרבות

משרד החינוך , אביבה לנדמן, לינדה ישראלי, רוחמה אבני, הספר השני, אלערביה (11

 .1224, והתרבות

http://www.impact-se.org/
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משרד החינוך , (מרכזת)לינדה ישראלי , 'ב -הספר הרביעי, מקראה ספרותית: אלערביה (17

 .1222, והתרבות

 .2338, כנרת, בינה טלימן, זיוה מימוני, אני וחברי, אני ומשפחתי (18

, ח"מט, צביה פיין, אסתר רפ, פרקים בגיאוגרפיה של אוכלוסיית העולם: אנשים במרחב (12

1227. 

, ח"מט, צביה פיין, אסתר רפ, פרקים בגיאוגרפיה של אוכלוסיית העולם: אנשים במרחב (23

1227. 

 .1227, ח"מט, צביה פיין, פרקים בגיאוגרפיה של אוכלוסיית העולם: נשים במרחבא (21

 .1227, חוברת פעילויות –פרקים בגיאוגרפיה של אוכלוסיית העולם : אנשים במרחב (22

 .2337, ח"מט, צביה פיין, מאירה שגב, אנשים ויישובים (23

 .2338, וסבונ, דורית אופק, כתיבה ושיח, טיפוח מיומנויות קריאה: אשנב לשפה (24

 .2311, ח"מט, אתגר הרווחה במדינה הדמוקרטית (25

 .1287, ספרית פועלים, ערך גרשון ברגסון, לקט ספרותי: באומר ובשיח (21

אוניברסיטת בר , משרד החינוך האגף לתכניות לימודים, שפרה ספרא, בדרכו של אברהם (27

 .תשמז, אילן

ספר היסטוריה . יר גולדברגחנה אורבך וצפר, אליעזר דומקה, מדינה במזרח התיכוןבונים  (28

 .2332, ירושלים, מרכז זלמן שזר. מהדורה שנייה, לחטיבה העליונה

 .2333, כנרת, רבקה פלק, רנה אנטמן, בשפת השורות א (22

 .2335, כנרת, טליתמן-בינה גלר, רינה אנטמן, 'לכיתה ו –' בשפת השורות המחודש ו (33

 .2335, כנרת, ישי שמואל, רינה אנטמן, חוברת פעילות –' בשפת השורות ו (31

 .2331, כנרת, שמואל ישי, רינה אנטמן, חוברת פעילות –' ה, בשפת השורות (32

 .1222, כנרת, דומוביץ. ד, אנטמן. ר, מקראה בין תחומית: בשפת השורות (33

, לן-דלית גרוס, ארנון סופר, 21-תמורות על סף המאה ה: גיאוגרפיה של המזרח התיכון (34

 .2338, עם עובד

, לן-דלית גרוס, ארנון סופר, 21-תמורות על סף המאה ה: מזרח התיכוןגיאוגרפיה של ה (35

 .2331, עם עובד

, לן-דלית גרוס, פרארנון סו/  21-תמורות על סף המאה ה: גיאוגרפיה של המזרח התיכון (31

 .2335, עם עובד

 .2334, רכס פרויקטים חינוכיים, זמירה ברנע, אפרת עמית ליבוביץ, דברים שבינו לבינה (37

 .2335, כנרת, חנה שליטא, בינה טלימן, חוברת עבודה –ילים דרך המ (38

 .2337, כנרת, טלימן רחל רייזברג-בינה גלר, דרך המילים ב (32

 .2331, כנרת, רייזברג. ר, בינה טליתמן, 'דרך המילים ג (43

 .2331, כנרת, רחל רייזברג, טליתמן-בינה גלר, חוברת עבודה -' דרך המילים ד (41

 .2335, כנרת, חנה שליטא, בינה טלימן, 'כיתה ול, מקראה –' דרך המילים ו (42
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ספר אזרחות לתלמידים בחטיבה העליונה בבית הספר הכללי : חברה ומדינה בישראל, דת (43

 .2331, משרד החינוך, ח"מט, אורלי אילני, והדתי

 .2333, רכס פרויקטים חינוכיים, גילה שילה, הבנת הטקסט וכתיבתו (44

משרד , יד בן צבי, (עורכת)רות פלג , בקעת הירדן, השפלה, שומרון, יהודה: ההר המרכזי (45

 .2332, החינוך

, רכס, רבקה חגג, משעבוד מצרים עד השופטים: החברה הישראלית בהתהוותה (41

 .2334,גשר

. מבחר מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה: 21-המזרח התיכון בפתח המאה ה (47

 .2333 .הוצאת מטח. אופירה גל, יוסף גלס, אמנון קרטין: עורכים

-ספרי תל, אייל נווה', היסטוריה לכיתה ט/ על סף המחר : 23-המאה ה -היסטוריה היום  (48

  . 1222, אביב

, מרכז זלמן שזר, צפריר גולדברג, חנה אורבך, דומקה, 'ראשית הדרך חלק א: הלאומיות (42

2338. 

 .2331, אורט, גלי דינור, ערך מרכזי בנבואה: המאבק לחברה מוסרית (53

 .1222, ספרי תל אביב, אייל נווה, על סף המחר: המאה העשרים (51

משרד החינוך האגף , יד בן צבי, (מרכזת)רות פלג , אדם וסביבה לאורך הדורות: הנגב (52

 .2334, לתכניות לימודים

מרכז זלמן , אליעזר דומקה, 1223-1273: 1' העולם והיהודים בדורות האחרונים חלק ב (53

 .1222, שזר

מרכז זלמן , ישראל גוטמן, שואה וזיכרון: 2נים חלק ב העולם והיהודים בדורות האחרו (54

 .1222, יד ושם, שזר

 .2333, כנרת, אבי זהבי, רעיה בירן, הרים סביב לה (55

 .2331, גשר  ,רכס, חולדה רז,  מסוף ימי השופטים ועד דוד: התגבשות המלוכה בישראל (51

 .1222, צבי-בן יד יצחק, משרד החינוך, רות פלג, מבוא ללימודי ארץ ישראל: זאת הארץ (57

יד , (מרכזת)רות פלג , מראשיתה ועד התקופה המוסלמית:  זאת ירושלים חלק ראשון (58

 .1225, משרד החינוך האגף לתכניות לימודים, יצחק בן צבי

יד יצחק , (מרכז)מיכאל גרינצוויג , מהתקופה הצלבנית ועד ימינו:חלק שני, זאת ירושלים (52

 .1223, מודיםמשרד החינוך האגף לתכניות לי, בן צבי

 .2332, בונוס, רונית פירסטטר, חיה לוינזון, זה קורא לי (13

 .1228, ספרי תל אביב, אייל נווה, נביא-אלי בר, 1223-1873: זמנים מודרניים (11

 .2335, רכגולד, מנחם-יהודית בן, מלכה הוכברג, מקראה למתקדמים: חברי (12

 .2335, רכגולד ,מנחם-יהודית בן, מלכה הוכברג, מקראה לקורא המתחיל: חברי (13

אבי ורשבסקי , פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות: גלות וגאולה, חורבן (14

 .2335, ח"מט, ואחרים

 .2335, לילך הוצאה לאור, שולה ענבר, 1273-1223: יובל של מלחמות ותקוות (15
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, לילך הוצאה לאור, שולה ענבר, 1245-1223התקופה השנייה : יובל של מלחמות ותקוות (11

2335. 

בינה . אזרחות לחטיבה העליונה. מדינה ואזרחיה, חברה -ישראל  :יוצאים לדרך אזרחית (17

 .2311, רכס. ניסן נוה ואסף מצקין, גלדי

   חוברת פעילויות –ג של יישובים בעולם "פרקים בג: יישובים במרחב (18

-איריס שילוני, אסתר רפ, פרקים בגיאוגרפיה של יישובים בעולם: יישובים במרחב (12

 .1228, ח"מט ,צביאלי

 .1222, ח"מט, אסתר רפ, פרקים בגיאוגרפיה של יישובים בעולם: יישובים במרחב (73

 .2332, ח"מט, מאירה שגב, צביה פיין, איריס גרייצר, 21-ישראל במאה ה (71

אבינועם , אזרחות ודמוקרטיה לחטיבות הביניים, לימודי מורשת עם: ישראל דמוקרטית (72

 .2332, רכס הוצאה לאור גרנות

 .1221, ח"מט, מתיה קם, ל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיוישרא (73

 .2337, ח"מט, רחלי לביא, מאירה שגב, צביה פיין, האדם והמרחב: ישראל (74

, אייל נווה ,בונים מדינה במזרח התיכון: עמיםהלאומיות בישראל וב -לדעת היסטוריה  (75

 .2332, הוצאת רכס. דוד שחר, נעמי ורד

בלהה , ורדה אשכנזי, חנה אדן, יהודית ודמוקרטית מדינה: להיות אזרחים בישראל (71

 .2331, משרד החינוך האגף לתכניות לימודים, אלפרסון

יוחאי עדן , החברה הישראלית בהתהוותה משעבוד מצרים עד השופטים: להיות עם (77

 .2334, מורשה, ח"מט, ואחרים

, םזהר הרקוב ואחרי, פרקים מספר ישעיהו, פרקים מספר שמואל: להקים ממלכה (78

 .2335, ח"מט

 .2338, מודן, יונה זילברמן, שגב-דליה קרח, לומדים משמות לדברים (72

עקיבא דורון , ' חלק ב -שיעורים בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי דתי : מדור לדור (83

 .1224, משרד החינוך האגף לתכניות לימודים, ואחרים

עקיבא דורון  ,'שיעורים בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי דתי חלק ג: מדור לדור (81

 .משרד החינוך האגף לתכניות לימודים, ואחרים

 .2331, יסוד, חיה דוידזון, מה מסתתר בסיפור ועוד (82

 .2331, יסוד, חיה דוידזון, מה מסתתר בסיפור ועוד (83

 .לילך הוצאה לאור, שולה ענבר, 1223-1873מהפכה וגאולה בישראל ובעמים  (84

, לילך הוצאה לאור, שולה ענבר, 1223-1232' מהפכה וגאולה בישראל ובעמים חלק ב (85

2331. 

 .2331, לילך הוצאה לאור, שולה ענבר, 1232-1273: מהפכה וגאולה בישראל ובעמים (81

 .2335, לילך, שולה ענבר, 1223-1232מהפכה ותמורה בין שתי מלחמות עולם  (87

 .2334, לילך הוצאה לאור שולה ענבר, 1223-1873מבט על : מהפכה ותמורה (88

פרקים מספר : סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל -זהות לאומית מזהות אישית ל (82

 .2334, ח"מט, זהר הרקוב ואחרים, בראשית ללימוד והעשרה
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 .1228, ח"מט, מתיה קם, מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואביה (23

  .2338, ח"מט, שרה ליפקין, הבעה ולשון, הבנה: 1מילה טובה  (21

  .2338, ח"מט, רה ליפקיןש, הבעה ולשון, הבנה: 2מילה טובה  (22

משרד , יד יצחק בן צבי, (עורכת)רות פלג , אדם וסביבה לאורך הדורות: מישור החוף (23

 .1227, החינוך האגף לתכניות לימודים

  .2335, גשר ,רכס, יהודית שורק, דינה רום, מלכים ונביאים (24

ז זלמן מרכ, דניאל שוורץ, משיבת ציון ועד לעריכת המשנה: ממדינת מקדש לעם הספר (25

 .2338, שזר

 ,(מרכזת)יהודית מיזרוצקי , ספר לימוד באזרחות: מסע אל הדמוקרטיה הישראלית (21

 .ד"תשנ, משרד החינוך האגף לתכניות לימודים

 .1222, ח"מט, קציעה טביביאן, בזכות החירות, המאה העשרים: מסע אל העבר (27

 .1227, ח"מט, קציעה טביביאן, מימי הביניים ועד העת החדשה: מסע אל העבר (28

-קציעה אביאלי, 23-המאה ה, 12-המאה ה, נושאים נבחרים בהיסטוריה: מסע אל העבר (22

 .2337,  ח"מט, טביביאן

 .2333, ח"מט, טביביאן-קציעה אביאלי, 12-המאה ה, עולם מודרני נולד: מסע אל העבר (133

, בילי סביר, מאירה שגב, פרקים נבחרים בגאוגרפיה פיזית: מסע במרחבי כדור הארץ (131

 .2334, ח"מט

 .2332 ,ח"מט ,טביביאן-קמיעה אביאלי ,בונים מדינה במזרח התיכון :מסעות בזמן (132

 .2338, ח"מט, חביבה פדיה, דוד סורוצקין, ערים וקהילות: מסעות בזמן (133

, (עורכת)מרים פרנקל , מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים: מעיל תשבץ (134

 .2338, החינוך האגף לתכניות לימודיםמשרד , האוניברסיטה העברית בירושלים

חנה , מושאים נבחרים בגיאוגפיה לחטיבה העליונה 21-מערב אירופה לקראת המאה ה (135

 .1228, משרד החינוך האגף לתכניות לימודים, סורקיס ואסתר רפ

 .2311, הוצאת מגי, אברהם דיסקין ,יסודות האזרחות: ופוליטיקה בישראלמשטר  (131

התרבות , משרד החינוך, לילי יפה, ציפי אלדר, ' יה לכיתה חהיסטור: משמרנות לקידמה (137

 .1228, המינהל הפדגוגי, והספורט

משרד החינוך האגף , (עורך)יהושע מטיאש , 23-סוגיות נבחרות בתולדות המאה ה (138

 .1224, לתכניות לימודים

 .2334, ח"מט, רחלי כהן, מיכל טולדנו, דבורה אמיר, הבעה ולשון, הבנה: סימנים בדרך (132

 ,רכס, דסי אפרתי, חולדה רז, ישראל-משפחת האבות והזיקה לארץ: סיפורי האבות (113

 .2333, גשר

, הלל-משה בר, טיול היסטורי בשבילי הלאומיות בישראל ובעולם: ' עולם לאומי חלק א (111

 .2338, לילך, שולה ענבר

-קציעה אביאלי, פרקי היסטוריה לחטיבה העליונה, 1273-1873: עידן האימה והתקווה (112

 .2331, ח"מט, טביביאן

 .2334, מודן, עמנואל אלון, לאה טל, שגב-דליה קרח, 'על קצה הלשון המחודש ג (113
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, עמנואל אלון, לאה טל, שגב-דליה קרח, חוברת עבודה' על קצה הלשון המחודש ג (114

 .2334, מודן

 .2334, מודן, עמנואל אלון, לאה טל, שגב-דליה קרח, 'על קצה הלשון המחודש ו (115

 .2331, מודן, עמנואל אלון, לאה טל, שגב-דליה קרח, 'ון המחודש לכיתה בעל קצה הלש (111

 .2332, מודן, עמנואל אלון, לאה טל, שגב-דליה קרח, 'על קצה הלשון המחודש לכיתה ד (117

, מודן, עמנואל אלון, לאה טל, שגב-דליה קרח, 'על קצה הלשון המחודש לכיתה ה (118

2337. 

עמנואל אטקס , ומגמות בעידן האמנסיפציהלבטים  -אל מול עולם  חדש : עם ועולם (112

 .2335, האוניברסיטה העברית בירושלים, (עורך)

על  -( העת החדשה חלק שני) מפגשים בין תרבות ישראל ותרבויות העמים: עם ועולם (123

, האוניברסיטה העברית. או ריבוי תרבויות" תרבות ישראלית: "סיפה של ארץ חדשה

2335. 

משרד , (עורכת)לינדה ישראלי , ט מהעיתונות הערביתלק: הספר העברי-ערבית לבית (121

 .1227, החינוך האגף לתכניות לימודים

 .ס"תש, משרד החינוך האגף לתכניות לימודים, עידית בר, פסוקי קוראן בעין הפרשן (122

נירה לוין , סמדר אייל, 'פשוט ספרות מסע מודרך אל הספרות היפה מקראה לכיתות ז (123

 .2333, כנרת, (עורכות)

נירה , סמדר אייל, 'מסע מודרך אל הספרות היפה מקראה לכיתות ח: ספרות פשוט (124

 .2331, כנרת, (עורכות)לוין 

נירה , סמדר אייל, 'מסע מודרך אל הספרות היפה מקראה לכיתות ט: פשוט ספרות (125

 .2332, כנרת,  (עורכות)לוין 

, חק בן צבייד יצ, (עורכת)רות פלג , גולן ועמקים לאורך הדורות, גליל: צפון הארץ (121

 .1222, משרד החינוך האגף לתכניות לימודים

אורט , (מרכזת)ארי -נעמה לב, ב"י -' שירה וסיפורת לכיתות ט: קוראים ספרות (127

 .2333, ישראל

, שולמית פרידור, מרים מיינר, ' שורשים וכנפיים מקראה בספרות לתלמידי כיתות ז (128

 .2338, כנרת, טליתמן-בינה גלר

-נועה בדיחי,  1כרך ( י-לימוד ותרגול לכיתות ט)הבעה ולשון , הבנה -עברית : שלב א (122

 .2331, ח"מט, שרה ליפקין, קלפוס

, שרה ליפקין, 2כרך ( י-לימוד ותרגול לכיתות ט)הבעה ולשון , הבנה -עברית : שלב א (133

 .2331, ח"מט, קלפוס-נועה בדיחי

 .2337, ח"מט, סקלפו-נועה בדיחי, שרה ליפקין, הבעה ולשון, הבנה -עברית : שלב ב (131

 .2332, כנרת, חנה שליטא, בינה טלימן, דברים, במדבר, ויקרא, שמות (132

מגלות בבל עד –ספר ראשון  –מתקופת בית ראשון עד ימינו  –תולדות עם ישראל  (133

  .1222 ,"ישורון"הוצאת , חורבן בית שני
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ת מחורבן בי–' ספר שני חלק א –מתקופת בית ראשון עד ימינו  –תולדות עם ישראל  (134

  .1223, "ישורון"הוצאת , שני עד מסעי הצלב

 .2334, יסוד, רבקה סלע, אילנה פריד, יהושע: ך עם חברים"תנ (135

 .2331, יסוד, רבקה סלע, אילנה פרידה, 'שמואל א: ך עם חברים"תנ (131

 .2313, כנרת, דוד שחר, אזרחות במדינת ישראל (137

  .2311, מגי, אברהם דיסקין, יסודות האזרחות: משטר ופוליטקה בישראל (138

פרקים בתולדות ישראל במאה העשרים לתלמיד בבית : בדרך אל התקומה והשלום (132

 .1222, תל אביב' אונ/ יחס / תל , יסודי-הספר העל

, צפריר גולדברג, חנה אורבך, אליעזר דומקה, בונים מדינה במזרח התיכון: הלאומיות (143

 .2332, מרכז זלמן שזר

 .2311, רכס', זהויות בעולם משתנה כתות ז, ותיהדות ציונות וישראלי: גוונים של זהות (141

 .2332, מ''מל/ עברית' אונ/ תל,  זאב שטסל, אתיקה סביבתית (142

 .2311, היי סקול, יגאל משעול, הלאומיות המודרנית וראשית הציונות (143

נעמי ורד ודוד , אייל נווה, בונים מדינה במזרח התיכון: הלאומיות בישראל ובעמים (144

 .2332, רכס, שחר

 .2332לילך , בונים מדינה במזרח התיכון משה בר הילל שולה ענבר: 'לאומי בעולם  (145
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