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5

תקציר

החומש  תוכנית  כלפי  ירושלים  במזרח  הערבי  הציבור  עמדות  מוצגות  להלן  במחקר 
הממשלתית בתחום החינוך )בהמשך להחלטת הממשלה 3790 ממאי 2018(, ובעיקר כלפי 
הלימודים  תוכנית  פי  על  הלומדים  התלמידים  מספר  את  להגדיל  הישראלית  המדיניות 
הישראלית בבתי הספר המתוקצבים על ידי המדינה, אשר עד לשנים האחרונות למדו בהם 

רוב התלמידים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית )תווג׳יהי(. 

עמדות הציבור המוצגות במחקר מובאות בהקשר של השיח הנערך במרחב המקוון, בזירות 
שיח המזוהות באופן מובהק עם הציבור המזרח ירושלמי דובר הערבית. במסגרת המחקר 
בוצע ניטור של עשרות זירות שיח שונות ומגוונות. להשלמת המחקר נערכו 15 ראיונות 

המעניקים ממד עומק נוסף למחקר הרשתות החברתיות.

כבר בשלהי שנת 2015, על רקע גל המחאה והאלימות שפרץ במזרח ירושלים )בו תפסו 
לקדם  ירושלים  לענייני  והמשרד  החינוך  וצעירים מקום מרכזי(, החלו משרד  נוער  בני 
תוכנית שמטרתה לעודד תלמידים במזרח ירושלים לעבור ללמוד על פי תוכנית הלימודים 
הישראלית. עם התגברות הצעדים של הממסד הישראלי להעמקת האחיזה של התוכנית 
הישראלית במזרח העיר, החל להתגבש קמפיין נגדי המזוהה, לפחות בחלקו, עם הרשות 
ירושלים  ואת אנשי החינוך במזרח  נועד להניא את הורי התלמידים  הפלסטינית, ואשר 
של  השנייה  המחצית  מן  החל  זאת,  עם  הישראלית.  המערכת  צעדי  עם  פעולה  מלשתף 
2018 חלה דעיכה בהיקף ההתבטאויות והפרסומים המאורגנים נגד התוכנית הישראלית, 
והתחולל מעבר הדרגתי מקמפיין ממוקד ואינטנסיבי נגד התוכנית הישראלית לשיח ציבורי 
מתמשך ופתוח יותר סביב הנושא ברשתות החברתיות. מחקרנו התמקד אפוא בשיח ציבורי 

זה, כפי שהוא בא לידי ביטוי ברשתות החל בינואר 2019 ועד סוף 2020�

הממצאים שעלו מן המחקר מלמדים על שתי גישות מרכזיות — הגישה הפרגמטית והגישה 
גיסא,  בין שתי הגישות. מחד  ומאבק  ניתן להבחין בבירור במתח מובנה  האידאולוגית. 
הורים רבים במזרח ירושלים סבורים כי תוכנית הלימודים הישראלית טובה יותר ומתאימה 
יותר לילדיהם ולרוח הזמן. היא הולמת מודלים חינוכיים מודרניים, מעשירה את עולמו 
של התלמיד באמצעות פיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית ופותחת בפניו דלתות לעתיד, הן 
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באמצעות לימודי העברית ותעודת הבגרות והן באמצעות המסלולים הנוספים של החינוך 
הטכנולוגי. בנוסף לכך, בתי ספר המלמדים על פי תוכנית הלימודים הישראלית מקבלים 
תמיכה משמעותית מצד העירייה ומשרד החינוך: זוכים לסבסוד, לתשתיות טובות יותר, 
פרטניים  שירותים  ולמתן  פורמלי  הבלתי  החינוך  במסגרת  ופעילות  חוגים  של  למערכת 
היא  שונים:  בהיבטים  ככושלת  נתפסת  התווג׳יהי  בחינת  כן,  כמו  יותר.  גבוהה  ברמה 
נתפסת כמיושנת, ״מלחיצה״ שלא לצורך, אינה מאפשרת השלמות ותיקונים של הציונים, 
מאופיינת בתפיסה של ״הכול או לא כלום״, ובעיקר אינה מתאימה לתנאי החיים ולשאיפות 

המעודכנות של חלקים ניכרים מתושבי מזרח ירושלים.

מזרח  משכונות  בחלק  הורים  ועדי  חברי  ובתוכם  אחרים,  רבים  הורים  גיסא,  מאידך 
ירושלים ואנשי ועד ההורים המרכזי )שיש לו זיקה לרשות הפלסטינית והוא מנהל עימה 
קשרים(, מגנים בחריפות את הפעולות הישראליות להרחבת מספר התלמידים הלומדים 
על פי תוכנית הלימודים הישראלית. פעולות שלטוניות אלה מוצגות כניסיונות ישראליים 
ומחיקת  ישראלית  אינדוקטרינציה  של  תהליך  להובלת  פוליטי  ככלי  בחינוך  להשתמש 

הזהות הפלסטינית של תושבי מזרח ירושלים. 

ירושלים לשלוח  המתנגדים לתוכנית הישראלית מפעילים לחץ כבד על ההורים במזרח 
ההורים  הפלסטינית.  הלימודים  תוכנית  לפי  לומדים  שבהם  ספר  לבתי  רק  ילדיהם  את 
המעבירים את ילדיהם לבתי ספר שבהם לומדים על פי התוכנית הישראלית נתפסים כמי 
שמוותרים על זהותם ופוגעים במערכת החינוך הפלסטינית תמורת טובות הנאה ותנאים 
טובים יותר לילדיהם. בתגובה מסבירים ההורים העושים זאת כי אין להם פתרון אחר על 
רקע המחסור הקשה בכיתות לימוד ובמסגרות חינוכיות ברמה ראויה ובשל המצב הכלכלי 
הקשה במזרח ירושלים, שמקשה על תשלום שכר הלימוד בבתי הספר של החינוך המוכר 
הבנה  לגלות  מבקשים  הם  החברתיות  ברשתות  בדיונים  הפרטי.  ובחינוך  רשמי  שאינו 
למניעיהם, ובמקרים רבים הם מבהירים מפורשות כי בהתנגשות בין הערכים של שמירת 
הזהות הפלסטינית מול טובת הילד והבטחת עתידו, יעדיפו בלב כבד ובלית ברירה את 
הערך השני. רבים גם יטענו שאפשר לשמור על הזהות הפלסטינית של התלמידים הלומדים 
על פי תוכנית הלימודים הישראלית בדרכים שונות — בין השאר באמצעות החינוך בבית, 
במשפחה ומחוץ לבית הספר, כפי שמוכיחים ״ערביי 1948״, קרי אזרחי ישראל הערבים. 

מהם. הן. ומהראיונות. החברתיות. הרשתות. ממחקר. העולות. הגדולות. השאלות. שתי.

יחסי.הכוחות.בין.שני.הצדדים.בוויכוח,.ועד.כמה.הדיון.ברשתות.משקף.את.התהליכים.

המתרחשים.במציאות.המורכבת.והמשתנה.במזרח.ירושלים..לדעתנו,.ניתן.להבחין.—..

שלוש.שנים.לאחר.החלטת.הממשלה.3790.—.בשינוי.שעיקרו.יחס.חיובי.יותר.בחברה.

היקפו. אולם. הבגרות.. ולבחינות. הישראלית. הלימודים. לתוכנית. ירושלמית. המזרח.
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של.השינוי.ועוצמתו.עדיין.אינם.ברורים.די.הצורך,.כמו.גם.קצב.התקדמותו..מחקרים.

הבנתנו. להעמיק.את. יוכלו. התוכנית. שונים.של. בהיבטים. נוספים.שיעסקו. וסקרים.

מעמדם. לסוגיית. הנוגע. בכל. בחשיבותה. להפריז. אפשר. שאי. זו,. רגישה. בסוגיה.

ועתידם.של.תושבי.מזרח.העיר,.לשאלת.השתלבותם.בחברה.הישראלית,.לעתידה.של.
העיר.ולסוגיית.ירושלים.כמרכיב.מרכזי.בסכסוך.הישראלי־פלסטיני� 

מחקר זה הוא חלק ראשון ממחקר משותף גדול יותר של מכון ירושלים למחקרי מדיניות 
החרויות,   לקיום  נאומן  פרידריך  קרן  בתמיכת   ,)INSS( לאומי  ביטחון  למחקרי  והמכון 
מזרח  על  ובהשפעתה  הישראלית  החומש  תוכנית  של  נוספים  במרכיבים  יעסוק  אשר 
ירושלים. במחקר הנוכחי בחרנו להתרכז בסוגיית החינוך משום שהיא מעמתת את תושבי 
מצדדי  בין  נוקב  פנימי  וויכוח  ציבורי  דיון  פותחת  היא  זהותם.  שאלת  עם  העיר  מזרח 
ובין  פרגמטיים־תועלתניים  מטעמים  הישראליים  העבודה  ובשוק  באקדמיה  ההשתלבות 
השמרנים, המחזיקים בתפיסות לאומיות נוקשות יותר ומדגישים את החשיבות בשמירה 
על הזהות הפלסטינית ובמאבק מתמיד נגד השלטון הישראלי. הסוגיה מאתגרת גם את 
הרשות הפלסטינית ומציבה סימן שאלה באשר למעמדה של מזרח ירושלים בהסדר הקבע 

כבירת המדינה הפלסטינית העתידית.
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מבוא  .1

החומש  תוכנית  כלפי  ירושלים  במזרח  הערבי  הציבור  עמדות  מוצגות  שלהלן  במחקר 
הממשלתית בתחום החינוך )בהמשך להחלטת הממשלה 3790 ממאי 2018(,1 ובעיקר כלפי 
הלימודים  תוכנית  פי  על  הלומדים  התלמידים  מספר  את  להרחיב  הישראלית  המדיניות 
הישראלית בבתי הספר המתוקצבים על ידי המדינה, אשר עד לשנים האחרונות למדו בהם 

רוב התלמידים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית )תווג׳יהי(. 

בעשורים  ירושלמית  המזרח  החברה  על  העוברים  העומק  תהליכי  על  מקרוב  התבוננות 
האחרונים מלמדת על מגמת התחזקותה של זהות מזרח ירושלמית ייחודית, אשר הולכת 
ניכרים  חלקים  עזה.  ורצועת  המערבית  הגדה  תושבי  של  מזו  נפרדת  כזהות  ומתייצבת 
בשנים  פונים  ירושלמי,  בלוקל־פטריוטיזם  המתאפיינת  ירושלמית,  המזרח  החברה  מן 
האחרונות לגישה פרגמטית ומעשית יותר כלפי הרשויות הישראליות, המתבטאת בין היתר 
בהגברת הדיאלוג והנכונות לשתף פעולה במינונים שונים עם הממסד הישראלי. תהליך זה 
בא לידי ביטוי בגידול במספר מבקשי האזרחות במזרח ירושלים, בפנייה גוברת ללימודי 
עברית, בגידול במספר הסטודנטים במכינות ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל ועוד.2 
מכבלי  מבעבר  יותר  משוחררים  עצמם  מוצאים  ירושלים  מזרח  מתושבי  רבים  במקביל, 
הממסד הפוליטי של הרשות הפלסטינית ברמאללה, ונכונים לקיים סדר יום עצמאי מזרח 
ירושלמי משלהם. נראה גם שדווקא חלקים גדולים מתוך אוכלוסיית הדור הצעיר המזרח 
ירושלמי נכונים יותר מבעבר לקבל תמיכה מעיריית ירושלים וממוסדות וגופים ישראליים 
נוספים, לבוא במגע עם מוסדות אלה, ואף לתבוע מהם זכויות ושירותים כתושבים שווי 
זכויות בבירת ישראל. בהתייחס.לתהליכים.אלה.ובהקשר.זה.אנו.מבקשים.לבחון.את.
כניסתה.של.תוכנית.הלימודים.הישראלית.למזרח.העיר,.לתאר.את.אופן.התקבלותה.
בקרב.חלקים.שונים.של.החברה.המזרח.ירושלמית.ולהשמיע.את.הקולות.השונים.בעד.
ונגד.המהלך.הדרמטי,.שעשוי.לשנות.את.אופיו.של.מזרח.העיר.ולהשפיע.על.עתידה.

של.העיר.כולה.

 

ירושלים במזרח  כלכלי  ופיתוח  כלכליים  חברתיים  פערים  צמצום   —  3790 מספר  ממשלה  החלטת   1

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018 )משרד ראש הממשלה, 2018(
2 ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 316־322; רמון, 2021�

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3790_2018
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2.1 תוכנית החומש הממשלתית במזרח ירושלים — רקע כללי

נמוך במיוחד, הן בהשוואה  ירושלים הערבים  המעמד החברתי־כלכלי של תושבי מזרח 
ולמגזר  במדינה  האוכלוסייה  לכלל  בהשוואה  והן  העיר,  במערב  היהודית  לאוכלוסייה 
במזרח  המשפחות  מן   58�8%  3,2018 לשנת  הרשמיים  הנתונים  פי  על  בישראל.  הערבי 
ירושלים נמצאות מתחת לקו העוני )לעומת 3%�45 במגזר הערבי בישראל ו־5%�17 בכלל 
 57�8% )לעומת  העוני  לקו  מתחת  נמצאים  ירושלים  במזרח  הילדים  מן   65�8% ישראל(. 

במגזר הערבי בישראל ו־1%�29 בכלל ישראל(.

התפשטות מגפת הקורונה וגלי התחלואה שהיכו בישראל פגעו קשות באוכלוסייה הערבית 
והחמירו את המצב הכלכלי במזרח ירושלים. באפריל 2020 מספר המובטלים הרשומים 
במזרח ירושלים עמד על 38,352, לעומת 5,532 מובטלים רשומים בחודש פברואר 2020, 
לפני פרוץ משבר הקורונה.4 16,500 עובדים מובטלים נרשמו בענפי המסחר והתיירות, 

שספגו פגיעה קשה במיוחד בעקבות המשבר.5

https://jerusaleminstitute.org.il/  ,2020 מדיניות  למחקרי  ירושלים  מכון  שנתון  נתוני   3

yearbook/#/3588/19193. ראו גם דוח המוסד לביטוח לאומי, 2018: ממדי העוני והפערים החברתיים — 
את  מדגיש  הדוח   .upload.ynet.co.il/news/oni2018.pdf־https://pic  ,2019 דצמבר  שנתי,  דוח 
״רמות העוני העצומות במזרח ירושלים״, שהשפיעו על דוחות הביטוח הלאומי על ממדי העוני בכלל 
המדינה בשנים הקודמות. שם, עמ׳ 14. ברור שחלק ניכר מן ההכנסות של תושבי מזרח ירושלים אינן 
מדווחות לרשויות הישראליות ויש במזרח ירושלים כלכלה שחורה או אפורה בהיקפים ניכרים, אולם אין 

מחלוקת שרוב האוכלוסייה מאופיינת ברמות עוני ומצוקה גבוהות במיוחד.
4 נתוני שירות התעסוקה שאספה החוקרת נטע פורזיקי ממכון ירושלים למחקרי מדיניות, יוני 2020�

)לעומת 5,570 בחודש  2020 נרשמו בשירות התעסוקה 30,070 דורשי עבודה  ל־20 באוגוסט  נכון   5

ינואר(. ראו: מערכת ״כל העיר״. )2 בספטמבר 2020(. מצוקת האבטלה במזרח העיר: 30,071 דורשי 
�news/138068־https://www.kolhair.co.il/jerusalem .עבודה. כל העיר

https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/3588/19193
https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/3588/19193
https://pic-upload.ynet.co.il/news/oni2018.pdf
https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/138068
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מצב התשתיות במזרח העיר — המדרכות והכבישים )הראשיים והפנים־שכונתיים(, תאורת 
הרחובות, הניקיון ופינוי האשפה — לוקה בחסר. גם מערכות אספקת המים, הביוב והניקוז 

נמצאות בפיגור גדול לעומת מערבה של העיר.6

למזרח  הישראלי  הממסד  של  ביחסו  מפנה  חל   2014 משנת  שנים  ארוכת  הזנחה  לאחר 
ירושלים. עד כה, שיאו של התהליך היה בהחלטת הממשלה 3790, שהתקבלה במאי 2018, 
ומטרותיה: ״צמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים לצורך חיזוק 
יכולת ההשתלבות של תושבי מזרח ירושלים בחברה ובכלכלה הישראלית וחיזוק חוסנה 
הכלכלי והחברתי של ירושלים כולה״.7 היקף ההשקעה לחמש השנים )בין 2018 ל־2023( 

נאמד בכ־1�2 מיליארד ש״ח. 

בין־משרדי של אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד  התוכנית הוכנה בשיתוף פעולה 
ירושלים ומורשת, משרד החינוך ומשרדי ממשלה  נוספים, ועל עיריית ירושלים והמשרדים 
הרלוונטיים הוטלה המשימה להוציא את התוכנית אל הפועל. התוכנית מתמקדת בשישה 
תחומים: חינוך והשכלה גבוהה; כלכלה ותעסוקה; תחבורה; שיפור השירות לאזרח ושיפור 

איכות החיים; בריאות; ותכנון ורישום מקרקעין.8

משרד  מובילים  שנים,  בחמש  ש״ח  מיליון   445 מושקעים  שבו  החינוך,  תחום  במסגרת 
החינוך ומנח״י )מינהל חינוך ירושלים בעיריית ירושלים( תוכניות חדשות להעמקת לימודי 
העברית, להגדלת היקף החינוך הבלתי פורמלי והחינוך הטכנולוגי ומתן תמריצים למעבר 

לתוכנית הלימודים והבגרות הישראליות. 

יש לציין כי כמעט מחצית מהתקציב המיועד לנושא החינוך מוקצה למעבר של תלמידים 
הלימודים  תוכנית  פי  על  לומדים  שבהן  למסגרות  הפלסטינית  הלימודים  מתוכנית 
הישראלית. 69 מיליון שקלים הוקצו ליצירת ״מעטפת ליווי״ ותוכניות ייחודיות למוסדות 
פיזי  לפיתוח  הוקצו  מיליון   54�5 הישראלית,  הלימודים  תוכנית  פי  על  המלמדים  חינוך 
פי  על  המלמדים  חינוך  למוסדות  מבנים  שכירת  לצורך  מיליון  ו־67  אלה  מוסדות  של 
התלמידים  רוב  למדו   2018 בשנת  הממשלה  החלטת  עד  כי  יצוין  הישראלית.  התוכנית 

6 על פי הערכות, כ־40% מן הבתים במזרח ירושלים אינם מחוברים בצורה מסודרת למערכת אספקת 

30 ק״מ של קווי ביוב(,  ניכר מן השכונות אינן מחוברות למערכת הביוב )חסרים לפחות  המים. חלק 
ותושבים רבים משתמשים בבורות ספיגה. מדי חורף מתגלות בשכונות בעיות ניקוז חריפות, שמקורן, בין 
השאר, בטופוגרפיה התלולה ובשיפועים החדים בחלק המזרחי של העיר. מקור: הרצאות רן עציון, מינהל 
אגף מזרח העיר, חטיבת התשתיות בחברה העירונית מוריה, בצוות החשיבה לענייני מזרח ירושלים של 

מכון ירושלים, 3 ביולי 2020�
7 משרד ראש הממשלה, 2018. על תהליך השינוי ביחס השלטון הישראלי למזרח ירושלים ראו בהרחבה: 

רמון, 2021� 
8 משרד ראש הממשלה, 2018. הנתונים להלן מפורטים בהחלטת הממשלה. 
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במזרח ירושלים על פי תוכנית הלימודים הפלסטינית )92% מהתלמידים בשנת הלימודים 
תשע״ח(, כשבמרכז התוכנית ניצבת בחינת התווג׳יהי, כמקובל בגדה המערבית ובמזרח 

ירושלים עוד מן התקופה הירדנית. 

הישראלי  המאמץ  כי  נראה   ,3790 הממשלה  החלטת  שהתקבלה  לאחר  שנים   שלוש 
לעודד מעבר של תלמידים ללימוד על פי תוכנית הלימודים הישראלית החל לשאת פרי. 
בשנת הלימודים תשפ״א )2021-2020( הגיע שיעור התלמידים הלומדים על פי תוכנית 
הלימודים הישראלית במזרח ירושלים ל־7%�14 מתוך כלל התלמידים הלומדים במוסדות 
חינוך המתוקצבים על ידי המדינה בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי )לעומת 8% 
בשנת הלימודים תשע״ח, 2018-2017(�9 שיעור התלמידים בכיתות א׳ עלה מ־5%�6 בשנת 
תשע״ח ל־5%�16 )700 תלמידים(. שיעור הזכאים לבגרות ישראלית עלה מ־19% בשנת 
לא  שכמעט  הטכנולוגי,  החינוך  בתחום  תלמידים(.   223( תשפ״א  בשנת  ל־27%  תשע״ח 
היה קיים במסגרת התוכנית הפלסטינית, עלה מספר התלמידים מ־1,950 בשנת הלימודים 
תשע״ח ל־2,499 בשנת תשפ״א, ושיעור הזכאים לתעודה טכנולוגית ישראלית עלה מ־37% 

ל־51%�10

במחקרנו נבקש לבחון כיצד מתייחסת האוכלוסייה המזרח ירושלמית על גוניה לשינויים 
דרמטיים אלה, שככל הנראה יתעצמו בשנים הקרובות לנוכח ההשקעה הישראלית. 

המאבק על הרחבת תוכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים   2.2
)2019-1967(

בשנים הראשונות לאחר מלחמת ששת הימים נעשה ניסיון ישראלי להחליף את תוכנית 
הלימודים  בתוכנית   ,1967 עד  ירושלים  במזרח  נהוגה  שהייתה  הירדנית,  הלימודים 
רבה  במידה  נכשל,  זה  ניסיון  אולם  בישראל.  הערבי  במגזר  שנלמדה  כפי  הישראלית 
בגלל התנגדות ההורים וכלל הציבור המזרח ירושלמי, ומשנת 1978 כמעט כל התלמידים 

9  מוסדות החינוך הרשמי במזרח ירושלים נמצאים בבעלות העירייה ונהנים מתקצוב מלא של המדינה. 

מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי )מוכש״ר( נמצאים בבעלות פרטית או ציבורית אחרת )לא עירונית(, 
והם נהנים רק מתקצוב חלקי של המדינה. בחלק גדול מהם משלמים ההורים שכר לימוד. חלקם פועלים 
בין השאר גם למטרות רווח. קיימים במזרח ירושלים גם בתי ספר של הרשות הפלסטינית, הווקף, אונרר״א 

ובתי ספר פרטיים, שאינם מקבלים תקציב מן המדינה ולא מפוקחים כלל על ידי משרד  החינוך. 
10 הנתונים נמסרו על ידי ד״ר דוד קורן ועומרי קופרשטין מצוות תוכנית החומש במחוז ירושלים של 

משרד החינוך במסגרת מפגש צוות החשיבה לענייני מזרח ירושלים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות 
מכון  באתר  ומצגת  הפגישה  סיכום  ראו   .2020 בנובמבר  ב־18  תשפ״א  הלימודים  שנת  פתיחת  בנושא 

https://bit.ly/30u5YyS :ירושלים

https://bit.ly/30u5YyS
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תוכנית  פי  על  למדו  הישראלי(  החינוך  משרד  )שמתקצב  העירונית  החינוך  במערכת 
הלימודים הירדנית ונבחנו בבחינת התווג׳יהי הירדנית )למעט מספר קטן של בתי ספר 

שלמדו על פי התוכנית המצרית(.11

הישראלית  הלימודים  תוכנית  להחלת  והתלמידים  ההורים  של  האפקטיבית  ההתנגדות 
בבתי הספר העירוניים במזרח ירושלים לאחר 1967 נחשבת עד היום בעיני רבים מתושבי 
מזרח העיר לאחד מהישגיהם הבולטים בשמירת זהותם הערבית־פלסטינית. היא ניכרת 
הלימודים  תוכנית  את  להחיל  החינוך  ומשרד  ירושלים  עיריית  לניסיונות  בהתנגדות  גם 

הישראלית בכמה מבתי הספר העירוניים במזרח ירושלים בשנים האחרונות. 

בית.ספר.במזרח.ירושלים,.ספטמבר.1967
)מקור: ארכיון המדינה(

גם  1967 הצטרף  לתוכנית הלימודים הישראלית לאחר מלחמת  להתנגדות האידאולוגית 
גורם ״מעשי״, והוא חששם של הורים ותלמידים רבים, בעיקר בבתי הספר התיכוניים, 
כמובן  הכירו  שלא  השכנות,  ערב  במדינות  לאוניברסיטאות  להתקבל  הסיכוי  את  לאבד 

11 ראו בהרחבה: רמון, 2017, עמ׳ 152-141� 
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בתעודת הבגרות הישראלית.12 לימודים באוניברסיטאות במדינות אלה היו מסורת מושרשת 
בקרב צעירי המעמד הבינוני והגבוה במזרח ירושלים.13 סוגיית תוכנית הלימודים ובחינות 
והמשכיל  הצעיר  הדור  של  לעתידו  הנוגעת  יותר,  רחבה  שאלה  כמובן  ביטאה  הבגרות 
או  בישראל  העבודה  ובשוק  הגבוהה  ההשכלה  במערכת  ולהשתלבותו  ירושלים  במזרח 

בגדה המערבית ובארצות ערב. 

1976, במכתב לעורך ׳מעריב׳, הודה ראש עיריית ירושלים טדי קולק כי כבר  בראשית 
הערבי  הנוער  לבני  הולמים  עבודה  מקומות  במציאת  ״נתקשה  כי  לו  ברור  היה  ב־1967 
ממזרח ירושלים, ומסיבה זו מצווים היינו לאפשר להם להמשיך את לימודיהם בארצות 
ויכולתם״.  ערב השכנות על מנת שייקלטו שם במעגלי העבודה ההולמים את השכלתם 
של  לעתידם  מלא  פתרון  למצוא  במדינה  השכלנו  לא   1967 לשנת  ״עד  כי  הוסיף  קולק 
הערבים הישראלים, בוגרי בתי הספר התיכוניים והאוניברסיטאות ]בישראל[, ועד היום 
הזה לא הצלחנו להתגבר על הבעיות הכרוכות בשילובם במשק ובחברה היהודית״.14 דברים 
דומים כתב גם עמנואל קופלביץ, הממונה על החינוך הערבי במשרד החינוך, בסקירה על 
יתרונות המעבר לתוכנית הלימודים הירדנית: ״הנהגת התוכנית הירדנית תתרום לעליית 
מספרם של הבוגרים מבני ירושלים שילכו ללמוד באוניברסיטאות בארצות ערב וחלקם 

ימצאו להם בהן משרות ועתיד״.15

בפעם השנייה עלתה סוגיית החינוך במזרח ירושלים לדיון בין מקבלי ההחלטות בישראל 
ב־1994 בעקבות הקמתה של הרשות הפלסטינית במסגרת תהליך אוסלו.16 בהסכם הביניים 
1995 בוושינגטון העבירה ישראל באופן רשמי את  שחתמה עם הרשות ב־28 בספטמבר 
הלימודים  תוכנית  כולל   — עזה  וברצועת  המערבית  בגדה  החינוך  בנושאי  הסמכויות 
ובחינות הבגרות — לידי הרשות. העברת סמכויות זו השפיעה גם על ניהול מערכת החינוך 
העיר  במזרח  לפעול  אמורה  הייתה  לא  הפלסטינית  שהרשות  למרות  ירושלים,  במזרח 

12 בשנת הלימודים 1970-1969 התרוקנו כמעט לגמרי מתלמידים בתי הספר התיכוניים העירוניים במזרח 

ירושלים שבהם הונהגה תוכנית הלימודים הישראלית. הסיבה לכך הייתה מעבר של תלמידים לבתי הספר 
התיכוניים ה״פרטיים״ — רובם בבעלות גופים כנסייתיים־נוצריים או מוסדות הווקף שתוקצבו על ידי 
 ,2017 ירדן וגופים נוספים, שבהם נמשכו הלימודים על פי התוכנית הירדנית או המצרית. ראו: רמון, 

�144-143
13 קומץ סטודנטים ערבים תושבי מזרח העיר שנרשמו לאחר המלחמה לאוניברסיטה העברית נשרו מן 

הלימודים לאחר זמן קצר. ראו: בנזימן, 1973, עמ׳ 182�
14 ט׳ קולק אל עורך מעריב, 15 בפברואר 1976, א״מ )ארכיון המדינה( ג 6799/8� 

15 סקירתו של ע׳ קופלוביץ׳ על תוכנית הלימודים במזרחירושלים, 27 ביולי 1975, א״מ ג 6799/8, עמ׳ 

6. רבים מבוגרי בתי הספר התיכוניים במזרח ירושלים מצאו עבודה בשכר גבוה בארצות המפרץ ובערב 
הסעודית.

16 ראו מסמך רקע לדיון בוועדת השרים לענייני ירושלים, שהגיש אהוד אולמרט, ראש העיר ירושלים, 25 

באוקטובר 1994, ארכיון מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמ׳ 12-7� 
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בתקופת הסכם הביניים. עד ספטמבר 1995 התנהל הקשר בין עיריית ירושלים לבין משרד 
החינוך הירדני באמצעות המינהל האזרחי ביהודה ושומרון שהיה אחראי על ניהול מערכת 
לידי  החינוך  בתחום  האזרחי  המינהל  סמכויות  הועברו  כאשר  המערבית.  בגדה  החינוך 
הרשות הפלסטינית, הועברו אליה — באין ברירה וללא תכנון מראש וחשיבה מוקדמת — 
גם סמכויות החינוך במזרח ירושלים בכל הנוגע לתוכנית הלימודים ולבחינות הבגרות.17 
בדיעבד עורר המהלך שאלות ותהיות רבות, אולם ניתן לראות בו במידה רבה צעד מחויב 
לאפשר  הימים,  מלחמת ששת  לאחר  שהתקבלה  בהחלטה,  נעוצים  ששורשיו  המציאות, 
לתלמידי בתי הספר העירוניים במזרח ירושלים ללמוד ולהיבחן לפי התוכנית הירדנית. 
משרי  כמה  ושל  אולמרט,  אהוד  ירושלים,  עיריית  ראש  של  מחאותיהם  חרף   — למעשה 
הממשלה — נכנסה הרשות הפלסטינית לנעליה של ירדן בכל הנוגע לפיקוח על תוכנית 

הלימודים ולבחינות במזרח ירושלים.

17 חושן, 2008, עמ׳ 263; קליין, 1999, עמ׳ 48; ריאיון המחבר עם מאיר קראוס, סגן מנהל מנח״י באותן 

שנים ובהמשך מנהל מנח״י, 12 בספטמבר 2019� 

ביקור.ראש.הממשלה.יצחק.רבין.בבית.ספר.בשכונת.שועפאט,.ספטמבר.1992
)צילום: זיו קורן, לע״מ(
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שהוכנה  הלימודים  תוכנית  הבאות:  בשנים  שאת  ביתר  התחדדה  הישראלית  הדילמה 
ברשות הפלסטינית הייתה אמורה להחליף בהדרגה את זו הירדנית בשטחי הרשות ובמזרח 
1995 הודיע שר החינוך, אמנון רובינשטיין, כי יפעל  ירושלים החל מ־1995�18 באוגוסט 
לסכל את החלת התוכנית הפלסטינית במזרח ירושלים. אולם הפלסטינים השתהו בגיבוש 
תוכנית לימודים משלהם ולא מימשו את כוונתם.19 גם ממשלת נתניהו הראשונה, שהחלה 
לכהן ביוני 1996, לא החילה את תוכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים, ובניגוד 
להצהרות כמה משריה אף לא מנעה את מעורבות הרשות בניהול בחינות התווג׳יהי בבתי 
הספר העירוניים שבמזרח העיר. עניין זה וקשיי התפקוד של מערכת החינוך במזרח העיר 
עוררו ביקורת בדרג הממשלתי והעירוני, שבעקבותיה הוקמה ועדה של פקידים בכירים, 
הלימודים  תוכנית  את  להחיל   )1967 מאז  השנייה  )בפעם  האפשרות  את  העלתה  והיא 
ירושלים  לענייני  השרים  ועדת  החליטה   1998 ביוני  אולם  ירושלים.  במזרח  הישראלית 
שאין  שהתברר  לאחר  שהוא,  כפי  המצב  את  להותיר  נתניהו  הממשלה  ראש  בראשות 
היתכנות לצעד כזה. ועדת השרים הסתפקה בהחלטה לקיים בקרה הדוקה יותר על תוכנית 
בידי הרשות  ולא  בידי משרד החינוך  יודפסו מעתה  כי ספרי הלימוד  וקבעה  הלימודים 

הפלסטינית.20

במקביל לפולמוס סביב תוכנית הלימודים יזמו ראש העיר אולמרט וראשי מינהל החינוך 
בירושלים )מנח״י( במחצית השנייה של שנות התשעים תוכנית ראשונה וחסרת תקדים 
לשיפור מערכת החינוך במזרח העיר. התוכנית כונתה ״התוכנית ההוליסטית״, והיא הוגשה 
לוועדת השרים לענייני ירושלים בקיץ 1998. מטרת העל שלהתוכנית הייתה לצמצם את 
ובתוצריו,21  באיכותו  החינוך,  בתנאי  בירושלים  היהודי  לזה  הערבי  המגזר  בין  הפערים 
ומשרד החינוך תקצב אותה לחמש שנים )בהיקף של 30 מיליון שקלים לשנה(. היא החלה 

לפעול ב־1999 ונועדה לפעול בשלושה מישורים עיקריים: 

בינוי כיתות ובתי ספר חדשים לנוכח הביקוש הגובר מצד ההורים והתלמידים ללמוד  א.  
שאליהם  התקציביים  הקשיים  מן  השאר  בין  נבע  הביקוש  העירוניים.  הספר  בבתי 

18 בפועל גובשו התוכנית וספרי הלימוד הפלסטיניים בהדרגה החל משנת 1998. ראו: ורגן, 2010, עמ׳ 7-6�

19 קליין, 1999, עמ׳ 49� 

ועדת החינוך  ישיבת  2019. ראו גם פרוטוקול  12 בספטמבר  1999; ריאיון עם מאיר קראוס,  20 קליין, 

שהספרים  היא  כיום  המציאות   .1999 בינואר   12 ירושלים,  במזרח  החינוך  על  הכנסת  של  והתרבות 
שהודפסו ברשות הפלסטינית עוברים צנזורה ובדיקה ישראליות ומודפסים מחדש במימון משרד החינוך. 
הם מחולקים חינם לתלמידים בבתי הספר הרשמיים. בחלק ניכר מבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים 

לומדים לפי הספרים הלא מצונזרים שהודפסו ברשות הפלסטינית. 
21 חושן, 2008, עמ׳ 264-263� 
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הראשונה22  המפרץ  ממלחמת  כתוצאה  ירושלים  במזרח  הפרטיים  הספר  בתי  נקלעו 
וממעבר של תלמידים רבים לבתי הספר העירוניים.23

באמצעות  העיר  במערב  הנהוגים  לאלה  ושירותים  תקנים  להשוואת  לפעול  ניסיון  ב.  
כמו  ייעודיים  לתחומים  והן  הירדנית  התוכנית  של  הבסיסי  לתקן  הן  שעות,  תוספת 
בתקנים  החסר  את  להשלים  מאמץ  נעשה  כן  כמו  וכדומה.  מחנך  שעות  טיפוח,  סל 

למפקחים, ליועצים חינוכיים, לקציני ביקור סדיר, למדריכים, לפסיכולוגים ועוד. 

ל־35  )שהגיעה  נשירה  הפחתת  היסוד,  במיומנויות  הישגים  שיפור  פדגוגי:  פיתוח  ג.  
הספר  בתי  צוידו  במקביל  הספר.  בבתי  האלימות  וצמצום  ז׳—י״ב(  בכיתות  אחוזים 
החובה  גני  לארגון  תוכניות  הופעלו  ומעבדות;  מחשבים  כמו  חדש,  בסיסי  בציוד 

באשכולות גנים; הופעלו תוכניות לחינוך חברתי, תוכנית למחוננים ועוד.

יותר״, מבלי  התוכנית נועדה להעניק למערכת החינוך במזרח ירושלים ״פנים אנושיות 
לשנות את תוכני הלימוד ואת בחינות הבגרות שהתבססו על תוכנית הלימודים הירדנית 
נשארה  מנח״י,  ראשי  שיזמו  התוכנית,  אולם  פלסטינית.24  לתוכנית  בהדרגה  שהפכה 
יצרה שינוי משמעותי במערכת החינוך  לא  והיא  לה המשך  היה  לא  ומוגבלת,  נקודתית 
לימודים  תוכנית  היותה  עצם  הייתה  ביישומה  הגדולות  הבעיות  אחת  ירושלים.  במזרח 
יצרה  ולא  החינוך  משרד  של  אפקטיבי  פיקוח  אפשרה  שלא  עובדה  ירדנית־פלסטינית, 
מחויבות של ממש מצד המשרד להשקעה במערכת החינוך במזרח ירושלים לאורך זמן. 
בכירי משרד החינוך ושר החינוך לא גילו עניין ומוטיבציה להשקיע דווקא בבתי הספר 
זר במערכת החינוך הישראלית.25 היוזמה לשינוי באה  ירושלים, שנתפסו כנטע  במזרח 

מראשי מנח״י בעיריית ירושלים.

בפעם השלישית עלתה סוגיית החינוך במזרח ירושלים לדיון בין מקבלי ההחלטות בשנת 
2015. כבר בשלהי שנת 2015 — על רקע גל המחאה והאלימות שפרץ במזרח ירושלים, 
ירושלמיים — החלו משרד  וצעירים מזרח  נערים  ואלימות של  שבו בלטו מעשי דקירה 
תלמידים  של  מעבר  לעודד  שמטרתה  תוכנית  לקדם  ומורשת  ירושלים  ומשרד  החינוך 

22 התייצבותם של אש״ף ויאסר ערפאת לצד עיראק וסדאם חוסיין במלחמת המפרץ הראשונה )1990-

החולים  ולבתי  הפרטיים  הספר  לבתי  המפרץ  וממדינות  מכווית  בתרומות  ניכר  לצמצום  הביאה   )1991
הפלסטיניים במזרח ירושלים. 

ספר  בתי   18 נבנו   )2003-1993( עיר  כראש  כהונתו  בתקופת  כי  אולמרט  טען  שלו  באוטוביוגרפיה   23

חדשים במזרח העיר: ״אחרי 26 שנים בהן לא נבנה שם אך בית ספר אחד ]...[ למרות שהעיר ׳חוברה׳ 
והיא בירתנו ׳המאוחדת׳. מביש! אך אלה העובדות״, אולמרט, 2018, עמ׳ 490�

24 חושן, 2008, עמ׳ 265-263. ראו גם פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת על החינוך 

במזרח ירושלים, 12 בינואר 1999, ארכיון המחברים.
25 חושן, 2008, עמ׳ 266-265; ריאיון עם מאיר קראוס, 12 בספטמבר 2019�
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במזרח ירושלים ללמוד על פי תוכנית הלימודים הישראלית. משרד החינוך בראשות השר 
נפתלי בנט פעל בשיתוף פעולה עם משרד ירושלים ומורשת ועם עיריית ירושלים במטרה 

להעניק תמריצים למוסדות חינוך שבחרו ללמד על פי התוכנית הישראלית. 

יום.הספר.במזרח.ירושלים,.ינואר.2018
)מקור: דף הפייסבוק של ראש עיריית ירושלים בערבית26(

התוכנית נועדה ״לחזק מוסדות קיימים המלמדים את התוכנית הישראלית במלואה, או 
מוסדות המקיימים במסגרתם מסלול לתוכנית הישראלית״ ו״לעודד מוסדות נוספים להכניס 
את התוכנית הישראלית או את מקצועות הליבה ]של התוכנית הישראלית[״. שר החינוך 
בנט הצהיר במפורש שהוא מבקש ״לתת רוח גבית חזקה לכל בית ספר שבוחר בתוכנית 
שעות  תוספת  הציעה  התוכנית  הישראליזציה״.27  לתהליך  לעזור  רוצה  אני  הישראלית. 
לימוד לכל בית ספר שיעבור לתוכנית הלימודים הישראלית באופן מלא או חלקי ו״מעטפת 
חינוכית״ שתכלול הגדלת מספר שעות הייעוץ החינוכי, שעות השקעה במוזיקה ובאמנות, 

https://www.facebook.com/JerusalemMayorArabic 26

אם  רק  ירושלים  במזרח  ספר  בבתי  ישקיע  החינוך  משרד   .)2016 בינואר   29( נ׳  וחסון,  א׳  קשתי,   27

https://www.haaretz.co.il/news/education/. �יאמצו את תוכנית הלימודים הישראלית. הארץ
premium-1.2834042

https://www.facebook.com/JerusalemMayorArabic
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2834042
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2834042


1617

ע
ק

 ר
.2

השתלמויות מורים ועוד. במשרד החינוך הדגישו כי ״התוכנית לא מקצצת בתקציב בתי 
הספר ]הרגילים, שבהם נלמדת תוכנית הלימודים הפלסטינית[, כך שמי שיישאר בתוכנית 
הפלסטינית לא אמור להיפגע״. מאחורי התוכנית עמדה התפיסה שהתוכנית הישראלית 
תקל על כניסת התלמידים המזרח ירושלמיים למוסדות להשכלה גבוהה ולשוק העבודה 

הישראליים, אבל ״שום דבר לא ייעשה בכפייה, כל אחד יבחר איפה הוא רוצה להיות״.28
גול, לשעבר מנהלת בית ספר  נוהא  התוכנית נתקלה כמובן בהתנגדות בצד הפלסטיני. 
צריכה  היא  לחינוך,  כסף  נותנת  הממשלה  ״אם  כי  טענה  העתיקה,  בעיר  לבנות  יסודי 
זה  על  בונה  החינוך  ש״משרד  הוסיפה  היא  בסיסית״.  זכות  זו  תנאים,  בלי  אותו  לתת 
להסכים  להם  אסור  פוליטית.  התערבות  זו  אבל  נגדו,  למאבק  ללכת  יפחדו  שהמנהלים 
לפגיעה בזהות הפלסטינית״. התנגדות דומה השמיע גם עבד אל־כרים לאפי, לשעבר יו״ר 
ועד ההורים הכלל מזרח ירושלמי, שטען ש״זו לא תוכנית חינוכית אלא תוכנית פוליטית 

שרוב התושבים לא רוצים״.29

עם התגברות הצעדים של הממסד הישראלי להעמקת האחיזה של התוכנית הישראלית, 
החל להתגבש במזרח העיר קמפיין נגדי, המזוהה לפחות בחלקו עם הרשות הפלסטינית, 
ואשר נועד להניא את הורי התלמידים ואת אנשי החינוך במזרח ירושלים משיתוף פעולה 

עם צעדי המערכת הישראלית. 

הקמפיין נגד התוכנית הישראלית הגיע לשיאו בחודשים ינואר-פברואר 2018, במקביל 
ירושלים לבתי הספר העירוניים לשנת הלימודים העוקבת.  עיריית  למבצע הרישום של 
באותה עת אפשרה העירייה לראשונה רישום מקוון לבתי הספר, ובמסגרתו ניתנה אפשרות 

להירשם למוסד המלמד על פי התוכנית הישראלית.

או  למוסדות  ילדיהם  את  לרשום  שלא  העיר  במזרח  להורים  קרא  הפלסטיני  הקמפיין 
תוכנית  מטרת  כי  והדגיש  הישראלית,  הלימודים  תוכנית  פי  על  המלמדים  למסלולים 
הלימודים הישראלית היא למחוק את הזהות הערבית הפלסטינית במזרח ירושלים ולהטמיע 

בקרב התלמידים את הנרטיב הישראלי והיהודי.

28 קשתי וחסון, שם. ראו גם: ברקת, 2019, עמ׳ 324-323� 

שנות  על  נתונים  וכלל  תשע״ו  הלימודים  בשנת  שנערך  מנח״י  של  הורים  בסקר  שם.  וחסון,  קשתי   29

לימודים  ירושלים מעוניינים בקיום מסלול  48% מההורים במזרח  כי  הלימודים תשע״ה-תשע״ו נמצא 
חלופי לתווג׳יהי, קרי מסלול טכנולוגי או מסלול של תוכנית לימודים ובגרות ישראליות. אולם יש לזכור 
כי הסקר נערך רק בבתי הספר היסודיים והעל־יסודיים במערכת החינוך הרשמית ולא בבתי הספר של 
החינוך המוכר שאינו רשמי. בהמשך התברר שגם אם קיימת נכונות עקרונית של כמחצית מן ההורים 
לבחון חלופה לתוכנית הפלסטינית אין הכרח שהם אכן ישלחו את ילדיהם ללמוד לפי תוכנית הלימודים 
הישראלית. ניסיונות של מנח״י לפתוח מסלולים בכמה שכונות )דוגמת עיסאוויה( נכשלו בשל לחצים 
כבדים מצד הרשות הפלסטינית וגורמים נוספים. ראו: נייר עמדה מפורט בנושא ״עידוד לימודי תוכנית 

ישראלית במזרח ירושלים״, משרד ירושלים, מרץ 2018, ארכיון משרד ירושלים. 
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ההורים  ועד  היה  הישראלית  התוכנית  כנגד  הציבורי־תודעתי  המהלך  את  שהוביל  מי 
המרכזי של מזרח ירושלים, אשר קרא ״לטהר את ילקוטי התלמידים מתוכנית הלימודים 
הישראלית״.30 בשנים 2018-2017 קיים הוועד עשרות מפגשי הסברה עם הורים ברחבי 
מזרח העיר, ובהם הציגו נציגיו בפני ההורים את הסכנות הגלומות בתוכנית הישראלית 
ואת ההשלכות ההרסניות שעלולות להיווצר עבור העם הפלסטיני מכניסת התוכנית למזרח 
ירושלים. הוועד החל להפיץ ברחבי השכונות כרוזים המזהירים את ההורים לבל ירשמו 
את ילדיהם לאחד מבתי הספר המלמדים על פי התוכנית הישראלית. במקביל ערך הוועד 
פעילות הסברה מקיפה בתקשורת וברשתות החברתיות במטרה להעביר לציבור את מסריו 
בגנות התוכנית הישראלית וקרא לכל הגורמים הפלסטיניים בירושלים לאחד כוחות לטובת 
המאבק ההיסטורי הזה. לטובת העניין הפיק הוועד חומרי הסברה שונים ומגוונים, לרבות 
כרזות, פוסטים מעוצבים בפייסבוק, כתבות וסרטונים. מוקד הפעילות של הקמפיין היה 
פייסבוק  עמוד  הוקם  ולצידו  להלן(,  בהרחבה  יתואר  )אשר  הוועד  של  הפייסבוק  עמוד 
ייעודי תחת הכותרת ״הקמפיין הלאומי לסירוב לתוכנית הלימודים הישראלית״.31 עמוד 
זה היה פעיל לאורך תקופה קצרה בסוף ינואר ובראשית פברואר 2018. הועלו בו פוסטים 
בודדים, והוא זכה לחשיפה מצומצמת ביותר של כ־500 עוקבים. בין היתר פורסם בעמוד 
הפלסטינית,  זו  במקום  הציונית  התפיסה  את  להטמיע  נועדה  הישראלית  ״התוכנית  כי 
המתנכר  דור  להכשיר  ירושלים,  של  והנוצרית  האסלאמית  הערבית  הזהות  את  לטשטש 
לזהותו הפלסטינית, וללטש את זהותו של דור חדש הפועל לפי ערך הנאמנות למדינת 
ישראל״. בד בבד החלו חברי הוועד להתראיין לעיתים קרובות לכלי תקשורת פלסטיניים 
למזרח  הישראלית  התוכנית  של  בכניסתה  הגלומות  הסכנות  מפני  ולהזהיר  מרכזיים 

ירושלים. 

במקביל הודיע משרד החינוך של הרשות הפלסטינית על כוונתו לנקוט שורה של צעדים 
ציין  לתקשורת  התבטאויות  בכמה  בירושלים.  הפלסטינית״  החינוך  מערכת  ל״חיזוק 
שר החינוך הפלסטיני דאז, צברי סידם, כי הרשות פועלת ״להגן על תוכנית הלימודים 
לספרי  קלה  נגישות  לתלמידים  תאפשר  והיא  ו׳ישראליזציה׳  ׳ייהוד׳  מפני  הפלסטינית 
על  חמדאללה,  ראמי  דאז,  הפלסטיני  הממשלה  ראש  הודיע  כן,  כמו  שלה״.32  הלימוד 
במזרח  הפלסטיני  החינוך  ובאנשי  במוסדות  לתמיכה  ש״ח  מיליון   24 של  סכום  העברת 
העיר. בעקבות השקת אתר הרישום של עיריית ירושלים, פרסם משרד החינוך הפלסטיני 
אזהרה לתושבי מזרח ירושלים מפני הליך הרישום המקוון ״המבקש לעודד רישום לתוכנית 

הלימודים הישראלית״.33

30 מתוך הדיווח בעיתון אל־קודס, 28 בדצמבר 2017�

https://bit.ly/321NXc6 31

https://bit.ly/3pMwJIT 32

https://bit.ly/37HUzzy 33

https://bit.ly/321NXc6
https://bit.ly/3pMwJIT
https://bit.ly/37HUzzy
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בחברה  מובילים  דת  אנשי  גם  נרתמו  הישראלית  התוכנית  נגד  הלאומי  הקמפיין  אל 
הפלסטינית. הגדיל לעשות דרשן מסגד אל־אקצא דאז, שיח׳ עכרמה צברי, אשר פרסם 
גם  הישראלית.  הלימודים  תוכנית  עם  קשר  כל  על  האוסר  הלכה  פסק   2017 בספטמבר 
והרשות הפלסטינית, שיח׳ מחמד חסין, הלך בעקבותיו של שיח׳  ירושלים  המופתי של 
צברי, והוציא באותה שנה פסק הלכה דומה הקובע כי חל איסור חמור ללמוד או ללמד 
על פי תוכנית הלימודים הישראלית בבתי הספר בירושלים: ״תוכנית הלימודים הישראלית 
סותרת את האמונה האסלאמית ואת הזהות הערבית, היא מתעלמת מהסבל שעובר העם 
הפלסטיני ]...[, היא חושפת את הדור הצעיר לשטיפת מוח ובלבול ]...[, היא תגרום להם 

]לבני הדור הצעיר[ לעבור על איסורי הדת ותחליש את זהותם הערבית והמוסלמית״.34

איורים:.חומרי.הסברה.נגד.״שטיפת.המוח״.של.התוכנית.הישראלית..
ספטמבר. החודשים. בין. המרכזי. ירושלמי. המזרח. ההורים. ועד. הפיק. החומרים. את.

2017-פברואר.2018� 
)המקור: עמוד הפייסבוק של ועד ההורים המרכזי(35

https://bit.ly/3t4RmTg 34

http://bit.ly/3khWcJf 35

אזהרה מפורשת בנוגע לטופס הרישום המקוון 
של עיריית ירושלים, שבו נדרשו ההורים לסמן 

את בחירתם בתוכנית לימודים ישראלית או 
פלסטינית

התוכנית הישראלית היא כלי לשטיפת מוחם של 
תלמידי מזרח ירושלים ולעיוות תפיסותיהם על 

ההיסטוריה של העם הפלסטיני בירושלים

כרזה המבשרת על פתיחת ״הקמפיין הלאומי 
לטיהור בתי הספר בירושלים מתוכנית הלימודים 

הישראלית״

השוואה בין תוכני הלימוד בתוכנית הישראלית 
ובזו הפלסטינית, בדגש על היסטוריה וגאוגרפיה

https://bit.ly/3t4RmTg
http://bit.ly/3khWcJf
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הקמפיין נגד התבססותה של תוכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים, שבו השתתפו 
כלל הגורמים שצוינו לעיל, הגיע לשיאו במחצית הראשונה של שנת 2018, שעה שהדוברים 
הרשמיים מטעם הרשות הפלסטינית, ועד ההורים המרכזי והממסד הדתי במזרח ירושלים 
החריפו את הטון כנגד התוכנית וכנגד כל מי שבוחר לשתף פעולה עם הרחבתה והחלתה 
במזרח ירושלים. אל ההתבטאויות הפומביות הצטרפו גם שורה של כרזות וחומרי תעמולה 

שהתפרסמו ברשתות החברתיות. 

בספטמבר 2018, זמן קצר לאחר פתיחת שנת הלימודים תשע״ח, עמד שיעור התלמידים 
הלומדים על פי התוכנית הישראלית בכיתות א׳ עד י״ב על 8% מכלל התלמידים הלומדים 
בבתי ספר המתוקצבים בידי המדינה במזרח ירושלים. מנקודת זמן זו ואילך נראה שחלה 
הישראלית,  התוכנית  נגד  המאורגנים  והפרסומים  ההתבטאויות  בהיקף  מסוימת  דעיכה 
והתחולל מעבר הדרגתי מקמפיין ממוקד ואינטנסיבי נגד התוכנית הישראלית למציאות 
של שיח ציבורי מתמשך סביב הנושא ברשתות החברתיות. נראה שההצלחה הישראלית 
והתחזקות הגישה הפרגמטית במזרח ירושלים תרמו לדעיכה זו. במחקר זה בחרנו לנתח 
לעומק את השיח הרחב כפי שהוא מתקיים ברשתות החל מינואר 2019 ועד סוף 2020� 

ממצאי הניתוח יוצגו בהמשך, בפרק 4�

התמודדות הרשות הפלסטינית עם אתגרי תוכנית החומש למזרח   2.3
ירושלים — מבט מרמאללה

מנקודת מבטה של הרשות הפלסטינית החלטת הממשלה 3790 ותוכנית החומש הישראלית 
הן מהלומות נוספות בסדרה ארוכה של מהלומות שהונחתו עליה מאז החל הנשיא דונלד 
טקס  לפני  אחד  יום   ,2018 במאי  ב־13  פורסמה  היא   .2017 בינואר  כהונתו  את  טראמפ 
האמריקאי  הממשל  של  ההכרה  את  שביטא  לירושלים,  האמריקאית  השגרירות  העברת 
בעיר כבירת ישראל. מהלכים אלה הצטרפו לסדרה של צעדים אמריקאים כנגד הרשות 
הפלסטינית: קיצוץ רחב של הסיוע האמריקאי לתקציב השנתי של הרשות הפלסטינית, 
סילוק השגריר הפלסטיני מנציגות אש״ף בוושינגטון, האשמת הרשות הפלסטינית בתמיכה 
)אונרר״א(.  האו״ם  של  והתעסוקה  הסעד  לסוכנות  האמריקאית  התמיכה  וקיצוץ  בטרור 
חודשים אחדים לאחר מכן )באוגוסט 2019( אף נודע על מחיקת השם פלסטין מרשימת 
המדינות והישויות המרכיבות את המזרח התיכון על פי מחלקת המדינה האמריקאית.36 
מהלכים אלה הצביעו על שינוי היחס של הממשל האמריקאי כלפי הפלסטינים והרשות 

 https://bit.ly/3dMF63f,  :)25—26�8�2019( פלסטיניים  חדשות  באתרי  כך  על  הדיווחים  ראו   36

https://bit.ly/2PFxmZ3

https://bit.ly/3dMF63f
https://bit.ly/2PFxmZ3
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הפלסטינית, על דחיקתם לקרן זווית ועל אימוץ כמעט מלא של עמדות ממשלת ישראל 
בראשותו של בנימין נתניהו לגבי פתרון הסכסוך בין ישראל לפלסטינים — כפי שהדבר 
)עסקת המאה(, שעליה הכריזו הנשיא  גם בתוכנית השלום של טראמפ  ביטוי  לידי  בא 

האמריקאי וראש ממשלת ישראל בוושינגטון ב־28 בינואר 2020� 

על רקע זה אפשר להבין את עמדת ההנהגה הפלסטינית הרואה את תוכנית החומש כניצול 
הרשות  של  היחסית  לחולשתה  וכביטוי  לישראל  המוענק  הרחב  האמריקאי  הגיבוי  של 
המונעת ממנה לפעול ביעילות במזרח ירושלים נגד תוכנית זו,37 וכן כניסיון לנצל את ימי 
ממשל טראמפ ליצירת שיקבעו את השליטה הישראלית במזרח ירושלים וימנעו כל הסדר 

עתידי שיהיה כרוך בחלוקת העיר. 

אולם נראה כי ממדי ההתנגדות של הגורמים הרשמיים הפלסטינים לא חרגו מביקורות 
מילוליות על ישראל ולא הצליחו להוביל פעילות מחאה ברמת השטח בהיקף רחב לאורך 
זמן. תושבי מזרח ירושלים נותרו למעשה ללא גיבוי משמעותי מצד הרשות הפלסטינית. 
השר לענייני מזרח ירושלים והמושל שלה לשעבר, עדנאן אל חסייני, הרבה לבקר את 
התוכניות הישראליות והצביע על ניסיונות מתמשכים זה שנים להרחיב את תהליך ה״ייהוד״ 
של מזרח ירושלים. אולם הוא התקשה להוביל מאבק המוני כנגד הצעדים הישראליים, בין 
השאר בגלל היעדר גיבוי מספיק מרמאללה ובגלל ההגבלות שהטילה ישראל על פעולותיו 
ניסה  רית׳,  עדנאן  הפת״ח  איש  ירושלים,  כמושל  חסייני  של  מחליפו  גם  העיר.  במזרח 
אך  פלסטינים מבתיהם,  פינוי  ונגד  הישראליות  התוכניות  נגד  פעילות מחאתית  להוביל 

נעצר על ידי ישראל פעמים רבות והתקשה לפעול.38

המאבק שמנהלים הפלסטינים נגד סעיפי החינוך וההשכלה הגבוהה בתוכנית החומש תפס 
מקום מרכזי למדי בסדר היום שלהם, בגלל פגיעתם הפוטנציאלית בזהות הלאומית של 
וכן בשל החשש מהתפתחות תפיסות פרגמטיות בשיקולי  ירושלים  הדור הצעיר במזרח 

ההורים והצעירים וזניחת הממד האידאולוגי־לאומי של המאבק בישראל. 

עם זאת הביקורת הפלסטינית מקיפה את כלל סעיפי תוכנית החומש, והיא מדגישה את 
הסכנות ואת האתגרים שהתוכנית מציבה בפני החברה הפלסטינית בשורה של נושאים: 

את  לשרת  באה  שהתוכנית  היא  הפלסטינית  ההנחה  התוכנית:  של  המוצא  נקודת  	

את  ולא  ישראלית,  ריבונות  תחת  אחת  עיר  של  הישראליים־יהודים  האינטרסים 

 :)22�5�2018( האסלאמי  הג׳יהאד  עם  המזוהה   ,Paltoday האינטרנט  באתר  הדיווח  ראו   37

רוב  פי  על  ומנסה  הפלסטינית,  הרשות  כלפי  ביקורתי  כלל  בדרך  האתר   .https://bit.ly/3s3qgdV
לחשוף את שהיא מבקשת להסתיר. 

38 ראו בהרחבה: קורן, 2019�

https://bit.ly/3s3qgdV
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הדוברים  מרבים  זה  בהקשר  הפלסטיניים.  העיר  מזרח  תושבי  של  האינטרסים 
הפלסטינים לציין את חוק הלאום שנחקק בישראל לאחר פרסום התוכנית )ב־19 ביולי 
2018( ומעגן בחוק יסוד את זהותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי 

בלבד.39

אי שיתוף התושבים הפלסטיניים בהכנת התוכנית וההתייחסות אליהם כאל  	

״שקופים.״

החשש הישראלי מפני האיום הכלכלי־חברתי שיוצר המצב הקשה במזרח העיר: ממדי  	

אלה  כל  נמוך.  השתכרות  וכושר  הפיתוח  היעדר  הנמוכה,  ההכנסה  העמוק,  העוני 
מנקודת מבט ישראלית הם נטל שהעיר המאוחדת תתקשה לעמוד בו. 

התכנון  תחום  על  השלכות  לו  )שיש  המקרקעין  והסדר  הקרקעות  רישום  סוגיית  	

בתחום  הישראליים  הצעדים  הפלסטינים.  בקרב  רבה  לב  לתשומת  זוכה  והבנייה( 
זה נתפסים כניסיון להרחיב באורח חד־צדדי את השליטה הישראלית על הקרקעות 
במזרח העיר ולסלול את הדרך לפינוי תושבים פלסטיניים מבתיהם לאחר שנרכשו או 
הועברו בדרכים שונות לגופים יהודים, כחלק מתהליך מתמשך שהפלסטינים מגדירים 

כדחיקתם מן העיר. 

הגברת הנגישות של תושבי מזרח העיר אל שוק העבודה הישראלי במערב העיר —  	

 — טכנולוגי  חינוך  וקידום  העברית  לימודי  הגברת  מקצועיות,  הכשרות  קידום  דרך 
מעלה חשש בקרב גורמים אסלאמיים ולאומיים מפני ניצול החולשה הפנים פלסטינית 
במטרה להגביר את תלות תושבי מזרח העיר במגזר היהודי ולחזק את הקשר בין שני 
חלקי העיר.40 כל זאת כדי לקבע מציאות של עיר אחת וכדי להחליש את התביעות 

הפלסטיניות לריבונות במזרח העיר�

האתגר שבתוכנית החומש בתחום החינוך וההשכלה הגבוהה

לא בכדי מקבל סעיף החינוך בתוכנית החומש את ההקצאה התקציבית הגדולה בהשוואה 
הספר  בתי  מספר  ואת  התלמידים  מספר  את  להגדיל  שואפת  התוכנית  הסעיפים.  לשאר 
והמקצועות  העברית  לימודי  את  להרחיב  הישראלית,  הלימוד  תוכנית  פי  על  הלומדים 

39 ראו למשל דברי אבו מאזן בנאומו בעצרת האום נגד חוק הלאום: לוי, א׳ )27 בספטמבר 2018(. אבו 

https://www.ynet.co.il/ �Ynet .מאזן באו״ם: בירתנו מזרח ירושלים כולה, אחרת לא יהיה שלום
articles/0,7340,L-5359323,00.html

2019�1�7, אתר אינטרנט חדשותי העוסק רבות בסכסוך  אלערבי.אלג׳דיד מיום  40 ראו הדיווח באתר 

בדוחא.  היושב  בשארה,  עזמי  ב־2014  ייסד  בלונדון,  לאור  היוצא  האתר,  את  הישראלי-פלסטיני. 
האתר מסקר בביקורתיות רבה את הפעילות הישראלית ואת הפעילות של הרשות הפלסטינית. מרבית 
פלסטינית. לאומית  רוח  חדורי  צעירים  הם  המאמר(,  )כותב  קאצ׳י  סעיד  אחמד  כמו  בו,  הכותבים 

https://bit.ly/3dTtDyR

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359323,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5359323,00.html
https://bit.ly/3dTtDyR
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הטכנולוגיים וכן להגדיל את מספר בתי הספר המשתתפים בתוכניות ההעשרה המופעלות 
לאחר שעות הלימודים בתחום החינוך הבלתי פורמלי. המאמצים להכנסת תוכנית הלימודים 
ויכוח פנימי ער בקרב התושבים המזרח  הישראלית לבתי הספר במזרח העיר מעוררים 
ירושלמיים. המתנגדים מציגים ניסיונות ישראלים כושלים מאז 1967 להחיל את תוכנית 
הלימודים הישראלית במזרח ירושלים, ניסיונות שהאוכלוסייה המזרח ירושלמית דחתה 
בגיבוי השלטון הירדני. רוב מערכת החינוך במזרח ירושלים המשיכה לפעול, כאמור לעיל, 
על פי תוכנית הלימודים הירדנית עד שהרשות הפלסטינית השלימה את כתיבת תוכנית 
הלימודים שלה בראשית שנות ה־2000. אז עברו רוב בתי הספר במזרח ירושלים ללמוד 

על פי תוכנית הלימודים הפלסטינית, שהתבססה על תוכנית הלימודים הירדנית. 

תוכנית הלימודים הפלסטינית מעוררת ביקורת קשה מן הצד הישראלי, המוצא בהם ביטויים 
של הסתה נגד ישראל וגילויים של אנטישמיות המנוגדים להתחייבות הפלסטינית בהסכמי 
אוסלו לחנך את התלמידים הפלסטיניים לדו־קיום ולשלום. עיריית ירושלים מפיצה את 
ספרי הלימוד הפלסטיניים אחרי שהיא מדפיסה אותם מחדש ומצנזרת מתוכם את ביטויי 
ההסתה והאנטישמיות. היא מחייבת את בתי הספר העירוניים הרשמיים להשתמש בהם. 
מהלך זה אינו מיושם בכל בתי הספר של החינוך המוכר שאינו רשמי בגלל התנגדויות 
של ועדי הורים בכמה בתי ספר. כך למשל בא־טור ובעיסאוויה ממשיכים ללמד על בסיס 
הספרים שהודפסו ברשות הפלסטינית. התנגדות נוספת למהלך זה באה מכיוונן של ועדות 
עממיות המזוהות עם הרשות הפלסטינית, והן אף השביתו בשל כך כמה בתי ספר במחאה 
שהם  הלימוד  בספרי  השימוש  את  לחייב  הישראלי  החינוך  ומשרד  העירייה  ניסיון  על 

מספקים.41

מטרידה  ירושלים  במזרח  החינוך  בתחום  בפעילותה  ישראל  שמפגינה  הרבה  הנחישות 
את מתנגדיה ברשות הפלסטינית.42 הם סבורים שזהו מאבק שישראל מוכנה להשקיע בו 
רבות כדי לנצח — הן במשאבים, כדוגמת בניית בתי ספר חדשים, והן בהגמשה של תנאי 
בפני  הישראליות  האקדמיות  והמכללות  האוניברסיטאות  שערי  את  לפתוח  כדי  הקבלה 
בוגרי התיכונים המזרח ירושלמיים. במצב זה כיום, לאחר נטרול הפעילות של מנגנוני 
הרשות הפלסטינית ונציגיה בידי רשויות הביטחון, אין לממסד החינוכי ולמנהיגות המזרח 
יכולת להתמודד עם פעולות השלטון הישראלי. לכשתושלם בנייתם של בתי  ירושלמית 
הספר החדשים, כמתחייב מתוכנית החומש, יקל על הרשויות הישראליות להטמיע בהם 

את תוכנית הלימודים הישראלית.43

41 ראו הפרסום באתר Metras מיום 2018�8�25. את האתר, המקיים מעקב אחר פעולות ישראל והרשות 

ופרסומיו ביקורתיים מאוד כלפי ישראל, מנהלים צעירים פלסטיניים חדורי רוח לאומית.  הפלסטינית 
https://bit.ly/3wHMdmi

https://bit.ly/2PK4sXN :28�8�2016 42 ראו הדיווח באתר אל־ג׳זירה מיום

43 ראו הדיווח באתר Metras מיום 2018�8�25: معركةاملنهاجفيالقدس�� تسلسٌلتاريخّي | متراس

https://bit.ly/3wHMdmi
https://bit.ly/2PK4sXN
https://metras.co/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d9%91/
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במזרח  התלמידים  רוב  לומדים  עדיין  החומש  תוכנית  מהחלת  משנתיים  למעלה  בחלוף 
ירושלים על פי תוכנית הלימודים הפלסטינית, אולם, כאמור לעיל, חל גידול משמעותי 
במספר התלמידים הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית )שיעורם הגיע בתשפ״א 
ל־15% מכלל מערכת החינוך במזרח ירושלים המתוקצבת על ידי ישראל(. הממד האידאולוגי־

את  גם  להדגיש  יש  ירושלמי.  מזרח  הפנים  בוויכוח  מרכזי  תפקיד  למלא  לאומי ממשיך 
הסתירה הפנימית המלווה את המדיניות הישראלית לאורך השנים: מצד אחד, נעשה בשנים 
האחרונות ניסיון לנתק את מערכת החינוך במזרח ירושלים ממערכת החינוך של הרשות 
הפלסטינית, ומן הצד השני, במסגרת תהליך אוסלו והסדרי הביניים הכירה ישראל במעמד 
המיוחד של תושבי מזרח ירושלים ובזיקתם למוסדות הרשות הפלסטינית, כפי שהדבר בא 

לידי ביטוי בהסכמה על זכותם לבחור ולהיבחר למוסדות הרשות הפלסטינית.44

בעיני הפלסטינים ארבע שנות כהונתו של ממשל טראמפ נתנו היתר לישראל לעשות 
בירושלים פעולות רבות שהיא נמנעה מלעשות בעבר. מנגד הן חשפו את ממדי חולשת 
הפלסטינים והרשות הפלסטינית שננטשו הפעם גם בידי שתיים ממדינות המפרץ הערביות 
עתירות המשאבים הכספיים( איחוד האמירויות ובחריין )ששיתפו פעולה עם ממשל טראמפ 

ופגעו בתמיכה הערבית האוטומטית בעניין הפלסטיני�

נכון לעכשיו, ידה של הרשות הפלסטינית קצרה מלהושיע. נראה כי ללא סיוע בין־לאומי 
מסיבי וחיזוק מעמדה היא תתקשה להתמודד עם תוכנית החומש ועם העוצמה הישראלית. 
הטיעון האידאולוגי־לאומי עשוי להיחלש נוכח הטיעון התועלתני־פרגמטי שמעלים הורים 
רבים במזרח ירושלים הרואים את היתרונות שבהשתלבות בתוכנית הישראלית ודואגים 
זה.  עם  זה  מתנגשים  שלעיתים  ערכים  עולמות  שני  בין  מתח  כאן  יש  ילדיהם.  לעתיד 
בעידן שבו צעירים פלסטיניים רבים מחפשים דרך להתקדם ופתח להגשמה עצמית, הדעת 
פנויה פחות לעניין הלאומי. אולם שינויים חיצוניים, כמו התחזקות מעמדה של הרשות 
השלטון  נגד  גדול  מחאה  גל  של  התפרצות  ביידן,45  ממשל  עליית  בעקבות  הפלסטינית 

הישראלי ומאורעות בלתי צפויים נוספים, עשויים להפוך את הקערה על פיה.
  

44 ראו: נספח 1 בהצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי בין ישראל ואש״ף מיום 1993�9�13 

ובסעיף   ;https://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=37 הכנסת:  באתר 
6 בנספח 2 של הסכם הביניים הישראלי־פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה מיום 1995�9�28: 

https://www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb3.htm#6
להרחבה נוספת ראו: רמון, 2017, עמ׳ 228-220 והערה 45� 

45 בסוף מרץ 2021 הודיע ממשל ביידן על חידוש התמיכה ברשות הפלסטינית בהיקף של 15 מיליון דולר. 

ראו: רויטרס. )25 במרץ 2021(. ממשל ביידן מחדש את כספי הסיוע: יעביר 15 מיליון דולר לעזה ולגדה 
�https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9655964 �המערבית. הארץ

https://www.knesset.gov.il/process/asp/event_frame.asp?id=37
https://www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb3.htm#6
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9655964
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מחקר הרשתות החברתיות מוגבל מעצם טיבו בהיקפו וביכולתו לייצג באופן מלא ומקיף 
והגישות הקיימות בשיח הציבורי הרחב. לממצאים הכמותיים העולים  את מגוון הדעות 
בשיח  המרכזיים  הרוח  והלכי  הכלליות  המגמות  בהבנת  חשיבות  יש  זה  מסוג  ממחקר 
הציבורי, אולם אין בכוחם לספק תמונה מדויקת. עם זאת, הערך המוסף שבמחקר רשתות 
זירת  תפיסותיהם.  ואל  הכותבים  של  עולמם  אל  צוהר  פותחות  שהן  בכך  הוא  חברתיות 
הרשתות החברתיות מתייחדת בהיותה במה לשיח פומבי, פתוח, ולעיתים קרובות עם פחות 
נוסף על כך, דווקא העובדה שהמשתתפים בדיון  עכבות או מחסומים מצד הכותבים.46 
נדרשים לנסח את דעותיהם בכתב הופכת את הדיון לעיתים קרובות למעניין ולחושפני 
יותר עבורנו, החוקרים והקוראים, ולכזה המעלה תובנות רבות בפן האיכותני, יותר מאשר 

זה הכמותני.

עמדות הציבור המוצגות במחקר מובאות בהקשר של השיח הנערך במרחב המקוון, בזירות 
שיח המזוהות באופן מובהק עם הציבור המזרח ירושלמי דובר הערבית. במסגרת.המחקר.
בוצע.ניטור.של.עשרות.זירות.שיח.שונות.ומגוונות.על.פי.החלוקה.הבאה:.רשתות.
פורומים. וחדשות,. תוכן. אתרי. ויוטיוב(,. אינסטגרם. טוויטר,. )פייסבוק,. חברתיות.
ובלוגים. מאגר הידע הגדול שהתגבש במהלך המחקר כלל 120 דיונים שהתקיימו במרחב 

המקוון, ובהם השתתפו במצטבר כ־1,500 משתתפים מכלל שכונות מזרח ירושלים. 

ביניהם  לדיון,  מחקרנו החל במיפוי כלל מקורות השיח העוסקים בנושאים הרלוונטיים 
ועוד. מטבע הדברים, המקורות  תחומים כגון: חינוך, קהילה, תרבות, חדשות מקומיות 
הציבור  אל  ושפונים  ירושלים  במזרח  שממוקמים  ככאלה  מזוהים  השיח  נוטר  שמהם 
סינון  שכלל  רלוונטיים,  דיונים  של  ידני  חיפוש  נערך  בהמשך  הערבית.  דובר  המקומי 
של המידע הרלוונטי וסימונו לצד חיפוש משלים באמצעות כלי חיפוש אוטומטיים, על 
פי שאילתות חיפוש ייעודיות )למשל: חיפוש מילות מפתח דוגמת ״בגרות״, ״תווג׳יהי״, 
״תוכנית לימודים״ ועוד(. כל המידע שנאסף הוכנס לתוך בסיס נתונים ותויג באמצעות 
קטגוריות תיוג אחידות. לאחר מכן תומצתו הדיונים הרלוונטיים והם נותחו לפי קטגוריות 

46 אם כי ברור שהפעילים ברשתות החברתיות במזרח ירושלים מודעים היטב למעקב של רשויות הביטחון 

הישראליות אחרי ביטויים של הסתה והתנגדות אלימה לפעולות השלטון הישראלי במזרח העיר. ראו: 
ברבינג וגליק, 2019, עמ׳ 147-127�
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התיוג השונות. על בסיס התהליך הזה מופו ונותחו כלל התמות וגישות השיח, הן מבחינה 
כמותית והן מבחינה איכותית.

הרשתות. למחקר. נוסף. עומק. המעניקים.ממד. ראיונות. .15 נערכו. להשלמת.המחקר.

החברתיות..המרואיינים.היו.אנשי.חינוך.)מורים.ומנהלים(,.הורים.ובוגרים.של.שתי.
תוכניות.הלימודים..

ניתוח הידע שנאסף — הן ממחקר הרשתות החברתיות והן מן הראיונות — מאפשר לנו להציג 
תמונה מקיפה של הלכי הרוח והמגמות השונות בקרב האוכלוסייה המזרח ירושלמית כלפי 
למטרה  לה  ששמה  המדיניות  כלפי  ובעיקר  החינוך,  בתחום  הישראלית  החומש  תוכנית 

להגדיל את מספר הלומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית. 
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4.1 השיח הנחקר ברשתות החברתיות במבט־על

בתקופה  הישראלית  הלימודים  תוכנית  בנושא  העיסוק   ,1 בתרשים  לראות  שאפשר  כפי 
הנחקרת )2020-2019( הגיע לשיא בינואר 2020, שעה שעיריית ירושלים ומשרד החינוך 
פתחו בקמפיין לעידוד הרישום למוסדות החינוך העירוניים לקראת שנת הלימודים הבאה. 
הקמפיין העירוני אומנם לא עסק במישרין בעידוד מעבר לתוכנית הלימודים הישראלית, 
תוכנית  פי  על  מלמדים   2020 בספטמבר  העירייה  שפתחה  החדשים  הספר  בתי  כל  אך 
זו. הדבר הביא לעלייה בהיקף הפרסומים מטעם הגורמים המתנגדים לתוכנית הלימודים 
יובאו  )דוגמאות  בנושא  ערים  לדיונים  וגרם  עליה  השיח  את  מחדש  עורר  הישראלית, 

בהמשך(. 

ניתוח השיח ברשתות החברתיות  .4
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תרשים 1: מספר דיונים ברשתות החברתיות בנושא תוכנית 
הלימודים הישראלית, 2020-2019
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במהלך שנת 2020 אפשר להבחין בהלימה של ממש בין גלי התחלואה של מגפת הקורונה 
משבר  בשל  ירושלים.  במזרח  הישראלית  הלימודים  תוכנית  בנושא  השיח  היקפי  לבין 
הקורונה, בחודשים מרץ-אפריל 2020 נסגרו בתי הספר במזרח ירושלים, ונושא התוכנית 
הישראלית כמעט נעלם מסדר היום. עם החזרה המדורגת ללימודים בחודשים מאי-יוני 
2020 התחדש העיסוק בנושא. בחודשי הקיץ ניכרת שוב ירידה, והעלייה בהיקף השיח 
מתרחשת עם פתיחת שנת הלימודים תשפ״א, בחודש ספטמבר 2020. בחודשים אוקטובר-

ונשנים  חוזרים  בסגרים  נתונה  ירושלים  במזרח  החינוך  שמערכת  שעה   ,2020 דצמבר 
ומצויה גם בחופשת חורף, הנושא כלל אינו מקבל ביטוי בשיח.

לצד השיח על החלתה של תוכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים, בחרנו לעסוק 
בשלושה תחומים נוספים הבאים לידי ביטוי בתוכנית החומש, ויש להם משקל רב בשיח 
וחינוך  פורמלי  בלתי  חינוך  לימודי עברית,  הם  והתקשורתי. שלושת התחומים  הציבורי 
פי  על  המלמדים  ספר  ובבתי  חינוכיות  במסגרות  ביטוי  לידי  באים  כפי שהם  טכנולוגי, 

התוכנית הישראלית. 

בתרשים 2 מוצגת התפלגות נפח השיח לפי נושאים. מהתפלגות זו עולה כי חלק הארי של 
השיח ברשתות החברתיות נסב עדיין סביב עצם כניסתה של תוכנית הלימודים הישראלית 

למזרח העיר )65%(, ויתר השיח מתחלק בין שלושת התחומים האחרים.

תרשים 2: התפלגות נפח השיח לפי נושאים

חינוך טכנולוגי
7%

חינוך בלתי פורמלי
12%

לימוד עברית
16%

תוכנית הלימודים
65%
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בהסתכלות כוללת ניתן לראות כי הדיונים שאספנו וניתחנו זוכים בממוצע ל־3�19 תגובות, 
ל־9�4 שיתופים ול־2�101 לייקים. לכאורה מדובר בנתוני חשיפה והשפעה גבוהים יחסית 
זאת, חשוב  ירושלים. עם  בזירת הרשתות החברתיות במזרח  לנושאים אחרים שנדונים 
וגורף  לציין כי העיסוק בחינוך הטכנולוגי מתבלט במיוחד בהשוואה לנושאים האחרים 
את הכמות הגדולה ביותר של אינטראקציות )תגובות, לייקים ושיתופים — בעיקר שבחים 
לצוות ולתלמידים(. שאר הנושאים גוררים כמות קטנה בהרבה של אינטראקציות, ומכאן 
ניתן להסיק כי השפעתם על דעת הקהל מצומצמת למדי. מעניין לראות כי דווקא הנושא 
במזרח  הישראלית  הלימודים  תוכנית  של  התקבלותה  עצם   — במחלוקת  ביותר  השנוי 
לזכור  יש  אולם  ושיתופים.  לייקים  תגובות,  ביותר של  הנמוך  למספר  זוכה   — ירושלים 
ההורים  של  ואהדה  שבח  בדברי  בעיקר  עוסקות  האינטראקציות  האחרים  בתחומים  כי 

לביצועי הילדים ולא בשיח ביקורתי.

ניטרנו את כלל הזירות שבהן אפשר לצפות למצוא שיח,  אשר לזירות השיח — תחילה 
יוטיוב  )פייסבוק, טוויטר,  ורשתות חברתיות  ובעיקרן: אתרי חדשות, פורומים, בלוגים 
ואינסטגרם(. את השיח הרלוונטי איתרנו במידה מועטה באתרי חדשות ותוכן שבהם מצאנו 
מאמרי דעה ומידע על תוכנית הלימודים הישראלית. אולם עיקר השיח אותר בפלטפורמת 
לתגובות,  פתוחה  היותה  עובדת  בשל  ביותר  הפורייה  השיח  לזירת  שהפכה  פייסבוק, 
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תרשים 3: היקף אינטראקציות והשפעה לפי נושאי שיח
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 like, love, care, haha, wow,( לשיתופים ולהבעת עמדה רגשית כלפי הנושא הנדון
sad, angry(. בתוך כך התוודענו לעמודי פייסבוק ולקבוצות פייסבוק שבהם מתנהלים 
תדיר דיונים בין תושבים, הורים, תלמידים ואנשי חינוך. הם מספקים חלון הצצה לשיחות 

יום־יומיות המתנהלות סביב הפעילות של משרד החינוך ומנח״י במזרח ירושלים. 

פלטפורמות השמות דגש על תוכן ויזואלי, דוגמת אינסטגרם ויוטיוב, או רשתות נגישות 
פחות לאדם הממוצע, דוגמת טוויטר, כמעט שלא תרמו לניתוח ולהבנת השיח. תוכן השיח 
בשימוש  המתאפיינים  אינפורמטיביים  דיווחים  בעיקר  כלל  בתקשורת  בכתבות  שעלה 
בטרמינולוגיה שלילית כלפי מדינת ישראל וכלפי תוכנית החומש, ולחילופין מאמרי דעה 
סרטונים  כתבות,  שיתופי  בו  והיו  מאוד  מגוון  שיח  אותר  בפייסבוק  מנגד,  ביקורתיים. 
ולתלמידים, שאלות פתוחות,  להורים  ביקורתיים, מידע  שהכינו תלמידים, מאמרי דעה 

שרשורים ארוכים של תגובות, הזמנות לפאנלים ועוד.

שונים(,  פייסבוק  דפי   40( פייסבוק  מקורות  של  מאוד  רחב  במגוון  איתרנו  השיח  את 
ועדים  עמודי  לצד  המרכזי  ירושלמי  המזרח  ההורים  ועד  של  העמוד  בלט  ומתוכם 
בתחום  הישראלית  המדיניות  על  מאוד  חריפה  ביקורת  זוהתה  אלה  בעמודים  שכונתיים� 
החינוך במזרח ירושלים, ובעיקר נגד הניסיון להגדיל את מספר התלמידים הלומדים על 

פי תוכנית הלימודים הישראלית�

תרשים 4: התפלגות זירות השיח 
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לצד זאת בלטו העמודים של ראש עיריית ירושלים, של מינהל החינוך בעיריית ירושלים 
ושל מחוז ירושלים במשרד החינוך בערבית, המספקים מידע אינפורמטיבי על הפרויקטים 
השונים שמקדמים בתי הספר בתחומי הפעילויות השונים של תוכנית החומש� ההתייחסות 

העולה מהתגובות כלפי התוכנית נחלקת כמעט שווה בשווה בין יחס חיובי לשלילי�

לפי  לומדים  שבהם  ירושלים  במזרח  ספר  לבתי  המתייחסים  תכנים  אותרו  כך,  על  נוסף 
תוכנית הלימודים הישראלית, בעיקר סביב נושא לימוד העברית, אך גם בנושאי החינוך 
התלמידים,  שהכינו  תוצרים  הצגת  לרוב  כלל  התוכן  פורמלי�  הבלתי  והחינוך  הטכנולוגי 
תמונות של פעילויות ספורט, שיתוף סרטונים בעברית ועוד� תוכן זה זכה לשבחים חמים 

ורבים מצד הורי התלמידים�

22
20

10
9

4

תרשים 5: פילוח מקורות פייסבוק בולטים
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4.2 ניתוח הזירות ומחוללי השיח הבולטים

השיח  עיקר  מתחולל  המרכזיות שבהן  הזירות  על  להצביע  בידנו  עלה  המחקר  במסגרת 
בפרק  איכותית.  מבחינה  והן  כמותית  מבחינה  הן  הישראלית,  הלימודים  תוכנית  סביב 
זה נציג כמה מן הזירות המרכזיות משני עברי המתרס, נעמוד על מאפייניהן הייחודיים 

ונתייחס לאופיין ולמידת ההשפעה שלהן על השיח הרלוונטי לענייננו. 

דף הפייסבוק של ועד ההורים המזרח ירושלמי — ״احتاد اولياء 
امور طالمبدارس القدس״

חשיפה:.13,154.עוקבים,.12,821.לייקים

קישור

הורי  של  כאיגוד  עצמו  את  ומציג   2005 בשנת  הוקם  ירושלמי  המזרח  ההורים  ועד 
התלמידים בבתי הספר במזרח ירושלים וכגוף הפועל להגשמת זכויות התלמידים ולשיפור 
רמת החינוך. עמוד הפייסבוק של הוועד משמש פעמים רבות כפלטפורמה להעלאת תוכן 
חינוכי, קידום יוזמות ותוכניות בתחום החינוך, ולעדכונים שוטפים על פעילות מוסדות 
החינוך במזרח העיר. בתקופת התפשטות מגפת הקורונה עסק הדף גם בעדכון שוטף של 
הנעשה במערכת החינוך במזרח ירושלים מן הבחינה הבריאותית, לרבות הנחיות משרדי 

החינוך והבריאות, הן הישראליים והן הפלסטיניים, להתנהלות בצל המגפה.

בקרב  וחשיבותו  הרבה  פעילותו  ועקב  יום־יומי,  כמעט  באופן  חדש  תוכן  עולה  בעמוד 
הציבור המזרח ירושלמי הוא זוכה לחשיפה רחבה. אלפי משתמשים נחשפים לכל פוסט 
שעולה בעמוד, משתמשים רבים מגיבים לתוכן בהודעות תמיכה, בהפניית שאלות לוועד 
ההורים ובהעלאת הצעות בניסיון להשפיע על ועד ההורים, שנחשב לגוף בעל כוח שיכול 

להניע ולהביא ליצירת שינוי במציאות. 

פעילות העמוד בעניין תוכנית הלימודים הישראלית

היחס של ועד ההורים המזרח ירושלמי כלפי תוכנית הלימודים הישראלית הוא בעיקרו 
הוועד   של  הפייסבוק  בדף  פורסמו   2020 לפברואר   2019 אפריל  בין  וביקורתי.  שלילי 
פוסט  כל  כאשר  הישראלית,  הלימודים  תוכנית  על  ביקורת  עלתה  שבהם  פוסטים   15
עומדת הטענה שעיריית  לייקים. במוקד הביקורת  ולכ־20  תגובות  לכ־10  זכה בממוצע 
ירושלים משתמשת בתוכנית הלימודים כבכלי פוליטי, שמטרתו לפגוע בליבה של הזהות 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-1470948446452695/?ref=page_internal
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הפלסטינית של התלמידים ולבסס תחתיה זהות ישראלית. השיח שקידם העמוד ברשתות 
החברתיות התמקד במספר סוגיות מרכזיות:

מחיקת.הזהות.הפלסטינית.— שוב ושוב נטען כי הרשויות הישראליות מנסות למחוק  א..
הזהות  מחיקת  הישראלית.  הלימודים  תוכנית  החלת  בעזרת  הפלסטינית  הזהות  את 
נעשית באמצעות שימוש בטרמינולוגיה ישראלית )״מסגד אל־אקצא מוצג כהר הבית״, 
״אל־קודס מוצגת כירושלים״, ״הנכבה מוצגת כמלחמת העצמאות״(. נטען שהתוכנית 
הישראלית נמנעת במתכוון מעיסוק בזהויות הפלסטינית, המוסלמית והערבית. בנוסף 
לכך, נטען כי התוכנית הישראלית עוצבה בשיתוף עם גורמי שב״כ כדי להשיג מטרות 
כפיית  הנטען,  פי  על  הלימוד.  ספרי  מעוותת של  עריכה  דרך  בין השאר  פוליטיות, 
התוכנית הישראלית על הציבור הפלסטיני במזרח ירושלים פוגעת בזכויותיו כמיעוט 
לאומי לנהל בעצמו מערכת חינוך התואמת את ערכיו, והיא מהווה פגיעה בדמוקרטיה 
לפגוע  שלא  ישראל  התחייבה  שבהן  אוסלו  תהליך  מתקופת  ההסכמות  של  והפרה 
בתקופת הסכם הביניים במוסדות הפלסטיניים הפועלים במזרח ירושלים — ובכלל זה 

גם במוסדות החינוך.47
ועד  לתוכנית הישראלית, קרא  פוסטים להעלאת המודעות להתנגדות  מלבד פרסום   
ההורים להורי התלמידים לשלוח את ילדיהם רק לבתי הספר שבהם לומדים לפי תוכנית 
הלימודים הפלסטינית ולהקפיד להשתמש בספרי הלימוד של התוכנית הפלסטינית. 
ככאלה  בפוסטים  מוצגים  הישראליים  הספר  לבתי  ילדיהם  את  ששולחים  ההורים 

ש״נפלו במלכודת״ ו״הפקירו את ילדיהם לשטיפת מוח ולמחיקת הזהות שלהם״.

כי  נטען   — הפלסטינית. התוכנית. לפי. המתנהלים. במוסדות. מכוונת. פגיעה. ב..
ישראל מפתה הורים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר שבהם נלמדת תוכנית הלימודים 
הישראלית באמצעות הזרמת תקציבים גדולים וארגון הסעות לבתי ספר אלה. בנוסף 
לכך נטען כי משרד החינוך הישראלי פועל בשיטתיות לסגירת בתי הספר המתנהלים 
לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית. מספר פוסטים עוסקים באופן ישיר בבתי הספר 
היסטורי  ערך  להם  שיש  העתיקה,  העיר  באזור  ו״אלקודס״  אלסכאכיני״  ״ח׳ליל 
והם פועלים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית מקדמת דנא.48 לפי הנטען,  וסמלי, 
לבתי  בנוסף  זאת  למוסדות אלה,  דווקא  ילדיהם  מונעת מהורים לרשום את  ישראל 

הולסט,  יורגן  יוהן  הנורווגי,  להישען על מכתבו של שר החוץ שמעון פרס לעמיתו  יכולה  זו  47 טענה 

מיום 13 באוקטובר 1993 )חודש לאחר החתימה על הצהרת העקרונות בוושינגטון(, ובו מאשר פרס כי 
ירושלים  מזרח  של  הפלסטינים  של  וטובתם  האינטרסים  וכן  ירושלים  במזרח  הפלסטיניים  ״המוסדות 
הם בעלי חשיבות רבה״; כל המוסדות ״ובהם מוסדות הכלכלה, החברה, החינוך והתרבות וכן האתרים 
הקדושים הנוצריים והמוסלמיים ממלאים תפקיד חיוני בעבור האוכלוסייה הפלסטינית״ ו״למותר לציין 
כי לא נפריע לפעילותם, וכי להיפך, נעודד מילויה של משימה חשובה זו״. ראו בהרחבה: רמון, 2017, 

עמ׳ 224-222�
48 ההרשמה לבתי ספר אלה אכן הצטמצמה באופן משמעותי. 
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החינוך  משרד  בהוראת  לכן  קודם  שנסגרו  ו״אלפרסאן״,  אלצאדק״  ״אלועד  ספר 
)ראו הרחבה בהמשך בנושא זה(. ועד ההורים מעדכן על פועלו למען השגת היתרים 
לפתיחה מחדש של בתי הספר שנסגרו באמצעות ארגון מחאות לתמיכה בבתי ספר 
אלה. במקביל הוא קורא להורים לרשום את תלמידיהם לבתי הספר שבהם לומדים 
לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית, אשר נמצאים בסכנת סגירה עקב כמות נרשמים 
מעטה, ומדגיש כי ההרשמה של תלמידים רבים תאפשר להם להשקיע בשיפור רמת 
החינוך. כל זאת בהדגשת העובדה שבתי ספר אלו הם המסגרת היחידה המשמרת את 

הזהות הפלסטינית.

עידוד.הרשמה.למוסדות.פלסטיניים.להשכלה.גבוהה — ועד ההורים פועל לגיוס  ג..
תרומות ומענקים לסטודנטים בעלי רקע סוציו־אקונומי נמוך, בין השאר כדי לתמרץ 
סטודנטים לבחור באוניברסיטאות הפלסטיניות על פני המוסדות הישראליים להשכלה 

גבוהה.

 
״בתי.הספר.שלנו.ומוסדותינו.הם.קו.אדום״ .

)מתוך דף הפייסבוק של ועד ההורים המזרח ירושלמי(  

פגיעה.בחינוך.הנוער.ובאפשרויות.התעסוקה.— כחלק מהמאבק בתוכנית הישראלית  ד..
החינוך  ומשרד  העירייה  שנוקטות  שהפעולות  ירושלמי  המזרח  ההורים  ועד  מציין 
הישראלי, וביניהן סגירת בתי הספר שבהם לומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית 
של  ובהשכלה  בחינוך  לפגוע  למעשה  נועדו  אליהם,  התקציבים  הזרמת  וקטיעת 
ההורים  ועד  יצא  בעבר  שעלו  פוסטים  במספר  מכך,  יתרה  הפלסטיניים.  התושבים 
של  לצורכיהם  מותאמת  איננה  הישראלית  שהבגרות  וטען  הישראלית,  הבגרות  נגד 
התלמידים וההורים, ועקב כך גם מקבלת אליה בעיקר תלמידים בעלי הישגים נמוכים 
ולקויי למידה. כמו כן נטען כי התלמידים שלומדים את תוכנית הלימודים הישראלית 

סובלים מירידה ברמת ההישגים ומבעיות התנהגותיות שונות.

שינוי מגמה

2020, עם פרוץ משבר מגפת הקורונה, עלה בדף הפייסבוק  החל מסוף חודש פברואר 
של ועד ההורים המזרח ירושלמי פוסט אחד בלבד התוקף את תוכנית החומש הישראלית. 
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נראה שמגמת ההתנגדות לתוכנית הישראלית, שהגיעה לשיאה בינואר 2020 עם פתיחת 
הרישום לשנת הלימודים העוקבת, הלכה ופחתה במהלך השנה, בצל הקורונה, ובחודשים 
האחרונים כמעט שלא נראים פוסטים או תכנים המכוונים נגד התוכנית הישראלית. ניתן 
להניח כי מגמה זו התחזקה עקב המשבר, שחייב את ועד ההורים המזרח ירושלמי לעסוק 
בעיקר במאמצים לקיים שגרת לימודים בצל המגפה ולדאוג להעברת מידע ומסרים חיוניים 
לציבור ההורים והתלמידים בתקופת הקורונה. עם זאת, גם במהלך משבר הקורונה המשיך 
הוועד לפרסם בדף הפייסבוק שלו מידע על מלגות המעודדות לימוד במוסדות פלסטיניים 

להשכלה גבוהה והמלצות בנוגע ללימודים באוניברסיטאות הפלסטיניות.

חשיפה והשפעה

עוקביו  ציבור  של  אוהדות  לתגובות  רוב  פי  על  זוכה  ההורים  ועד  של  הפייסבוק  עמוד 
המזרח ירושלמי. הוא נחשב לאחד העמודים הבולטים במזרח העיר ונתפס כמהימן ובר 
תוכנית  נגד  שעלו  הפוסטים  דווקא  כי  להבחין  מעניין  זאת,  עם  החינוך.  בתחום  סמכא 
הלימודים הישראלית לא עוררו שיח ער ורחב ולא זכו לתהודה משמעותית ביחס לתכנים 
אחרים. כמות התגובות לפוסטים אלה עומדת על פחות מ־10, ומספר השיתופים נמוך עוד 
יותר. פוסטים אשר זכו למספר רב יותר של תגובות ושיתופים הם אלה שעסקו בסגירה של 

בתי ספר במזרח העיר בימי הקורונה ובחששות של ההורים שהחינוך של ילדיהם ייפגע.

פוסטים מרכזיים בעניין תוכנית הלימודים הישראלית

דגימה מתוך הפוסטים המרכזיים שעלו בעניין התוכנית הישראלית ותיאור השפעתם:

במאי 2019 פורסם פוסט הקורא לציבור ההורים לרשום את ילדיהם לבתי הספר שבעיר    .1
העתיקה — ״אלקודס״ ו״אלסכאכיני״ — הנמצאים בסכנת סגירה ובהם מלמדים את 
התוכנית הפלסטינית. נטען שם כי זוהי הזדמנות לסכל את ניסיון העירייה )המכונה 
״עיריית הכיבוש״( לסגור את בתי הספר הפלסטיניים בעיר העתיקה כדי לשנות את 

אופי האזור ולייהד אותו.
הרי. לתגובות,. אשר. הפוסט.. של. ישירים. שיתופים. ו־8. לייקים,. .100 השפעה:. .

שרובן.המכריע.מביע.הסכמה.כללית.ותמיכה.בפעילות.של.הוועד.
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=2360071 קישור:   

090873755&id=1470948446452695

באפריל 2019 פורסם פוסט ולפיו העירייה הסירה את שמותיהם של אותם בתי הספר,    .2
״אל־סכאכיני״ ו״אלקודס״, מרשימת בתי הספר לרישום לשנת הלימודים העוקבת. 
לטענת הוועד, העירייה ביקשה לסגור אותם ולעודד את ההורים להירשם לבתי ספר 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2360071090873755&id=1470948446452695
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2360071090873755&id=1470948446452695
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המיועדים  הספר  בתי  של  הגבוהה  רמתם  את  ההורים  ועד  מדגיש  בפוסט  חלופיים. 
האחרים,  הספר  בבתי  צפיפות  ייצור  מובילה  שהעירייה  המהלך  כי  וטוען  לסגירה, 
כוונת  כי  נטען  כן  כמו  בהם.  החינוך  ברמת  ויפגע  התלמידים,  את  לקלוט  שייאלצו 
העירייה היא להעביר את המבנים של בתי הספר הללו לציבור היהודי ובכך לפגוע 
בחינוך הפלסטיני. ועד ההורים הדגיש כי הוא עושה מאמצים למנוע את סגירת בתי 
הספר בעתירות לבתי המשפט, ומבקש את עזרת ההורים שלא יתנו יד למהלך ויימנעו 
מלרשום את ילדיהם לבתי הספר של העירייה שבהם לומדים לפי תוכנית הלימודים 

הישראלית. 
6.תגובות..המגיבים.עודדו.את.ועד.ההורים. 11.שיתופים,. 80.לייקים,. השפעה:. .
ותמכו.בו..מגיב.אחד.טען.שמקרה.דומה.של.סגירת.בית.ספר.בראס.אל־עאמוד.

נמנע.בלחץ.ההורים,.ולכן.חשוב.מאוד.להגיב.כנגד.פעילות.העירייה.
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=23431522 :קישור  

62565638&id=1470948446452695

בינואר 2020 עלה פוסט העוסק בסיפורם של בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים,    .3
״אלועד אלצאדק״ ו־״אלפרסאן״, שהעירייה ומשרד החינוך הפסיקו לתקצב בשל אי 
תוכנית  פי  על  ללמד  עברו  אלה  שמוסדות  נטען  בפוסט  חמורים.  תקציביים  סדרים 
ומהעירייה,  החינוך  ממשרד  נוספים  תקציבים  לקבל  במטרה  הישראלית  הלימודים 
אולם בפועל הכספים הללו שימשו להגדלת הרווחים של בעלי המוסדות על חשבון 
הזרמת  מהפסקת  כתוצאה  מתמשכת(.  שכר  מהלנת  )שסבלו  והמורים  התלמידים 
התקציבים סגרו בתי הספר את שעריהם והתלמידים נזרקו לרחוב. ועד ההורים ציין 
ולהבטחת  הספר  בתי  של  המחודשת  לפתיחה  הפלסטיני  החינוך  משרד  פעילות  את 
פי התוכנית הפלסטינית בבתי הספר  על  ללמוד  זכותם של התלמידים  על  השמירה 

הללו ובבתי ספר אחרים במזרח ירושלים.
בבעיות. התמקד. השיח. עיקר. תגובות.. ו־28. שיתופים. .7 לייקים,. .62 השפעה:. .
הקיימות.בכמה.בתי.הספר.במסגרת.החינוך.המוכר.שאינו.רשמי,.אשר.פועלים.
לא.אחת.כדי.להביא.רווחים.גבוהים.לבעליהם.על.חשבון.התלמידים.והמורים,.
הרשויות. מצד. לעידוד. שזוכה. הישראלית. הלימודים. לתוכנית. לעבור. ומוכנים.
למצוא. הקושי. על. וסיפרו. בקשייהם. הגולשים. את. שיתפו. מגיבים. הישראליות..
ביקורת. כן,.עלתה. כמו. הספר.שנסגרו.. בתי. במקום. ספר.חדשים. בתי. לילדיהם.
מצפון. ערבים. סגל. אנשי. בירושלים.שמעדיפה. העירונית. החינוך. מערכת. כנגד.

הארץ.ולא.מקומיים.מזרח.ירושלמים..
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=2553254 קישור:   

271555435&id=1470948446452695

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2343152262565638&id=1470948446452695
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2343152262565638&id=1470948446452695
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2553254271555435&id=1470948446452695
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2553254271555435&id=1470948446452695
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מהתלמידים  מונעת  ישראל  כי  ההורים  ועד  טען  שבו  פוסט  עלה   2019 בנובמבר    .4
אמונתם.  ואת  תרבותם  את  התואמת  חינוך  במערכת  ללמוד  זכותם  את  הפלסטיניים 
שמקום  הפלסטינית,  הרשות  של  החינוך  ִמנהלת  נציגי  של  מעצרם  רקע  על  זאת 
מושבה ברובע המוסלמי.49 ועד ההורים ציין כי ישראל פועלת כנגד מוסדות הלימוד 
הפלסטיניים במטרה לפגוע בחינוך הפלסטיני ו״להחדיר חינוך ציוני״. הוועד טען כי 
במעשים אלה ישראל פוגעת בדמוקרטיה ושוללת מהתלמידים את זכותם ללמוד לפי 

העדפותיהם, והדגיש כי יפעל להגנת זכויות התלמידים.
השפעה:.38.לייקים,.4.שיתופים,.ו־5.תגובות..המגיבים.חיזקו.את.פעילות.הוועד. .
וציינו.שישנה.אפליה.בין.הציבור.החרדי,.הזוכה.למערכת.חינוך.עצמאית,.לבין.
קרא. אחד. מגיב. הישראליות.. הרשויות. עם. קו. ליישר. שנאלץ. הערבי,. הציבור.

לנקוט.בצעדי.מחאה.בשטח.כלפי.גל.המעצרים..
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=2501287 קישור:   

563418773&id=1470948446452695

2019 עלה בעמוד פוסט הטוען שבתי הספר בעיר העתיקה נתקלים ביחס  באוגוסט    .5
לתלמידים  אליהם  הרישום  אפשרות  את  חסמו  אשר  השלטון,  מוסדות  מצד  מפלה 
חדשים, והם אינם נהנים מאותן ההקלות שמקבלים בתי הספר הפועלים באותו אזור 

ומלמדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית.
השפעה:.57.לייקים,.2.שיתופים.ו־5.תגובות..מגיב.אחד.טען.שהעניין.הופך.את. .
ההחלטה.על.סוג.החינוך.למדיניות.שפוגעת.בילדים..הסגל.של.בתי.הספר.נאלץ.
שהתוכנית. למרות. תקציבים. לקבל. כדי. הישראלית. לבגרות. עצמו. את. להתאים.
עמדה. הביעה. אחרת. מגיבה. הלימודים.. באיכות. ופוגעת. כושלת. הישראלית.
פרגמטית.יותר.וטענה.שהעיקר.הוא.שייפתחו.בתי.ספר.חדשים.כדי.להפחית.את.

כמות.התלמידים.בכל.כיתה.
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=2421721 קישור:   

091375421&id=1470948446452695

כנגד  הישראלית  הפעילות  מן  כחלק  מראשיה  אחד  את  ועצרה  המנהלה  את משרדי  סגרה  49 המשטרה 

 �)2019 )20 בנובמבר  נ׳  ירושלים. ראו: חסון,  מוסדות הקשורים לרשות הפלסטינית הפועלים במזרח 
המשטרה פשטה על בי״ס במזרח ירושלים בטענה שהרשות פועלת בו, יו״ר הוועד נעצר. הארץ�

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2501287563418773&id=1470948446452695
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2501287563418773&id=1470948446452695
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2421721091375421&id=1470948446452695
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2421721091375421&id=1470948446452695
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דף הפייסבוק של ראש עיריית ירושלים בערבית — 
״رئيس بلدية أورشليم القدس״.

חשיפה:.53,909.עוקבים,.51,306.לייקים

קישור

פוסטים לדוגמה 

יולי 2020, פרסום של תוכנית מטעם העירייה לתלמידים במזרח ירושלים המעוניינים   .1
בהשלמת בגרות ישראלית. 

השפעה:.51.לייקים,.2.שיתופים.ו־9.תגובות..באופן.כללי.היחס.ליוזמה.חיובי,.  

מגיבים.התעניינו.אם.גם.אנשים.מעל.גיל.18.)שאינם.תלמידים(.יכולים.להשלים.
בגרויות.

 https://www�facebook�com/JerusalemMayorArabic/posts/ קישור:   
1514713578713121

ספטמבר 2020, פוסט על הקמת מבנים חדשים בבתי הספר בשכונות שועפאט ובית   .2
חנינא ועל פתיחתן של 100 כיתות חדשות וגני ילדים — בכולם מלמדים לפי התוכנית 
מדעים  ללימוד  מיוחדות  תוכניות  יופעלו  אלה  שבמוסדות  גם  מצוין  הישראלית. 

ואומנויות וללימוד השפה העברית.
השפעה:.434.לייקים,.5.שיתופים.ו־99.תגובות..מרבית.התגובות.מביעות.תמיכה. .
דאגה. הביעו. מגיבים. מספר. חדשות.. לימוד. כיתות. לפתוח. העירייה. של. בצעד.
בעניין.מצבן.הפיזי.של.הכיתות.החדשות.והיכולת.של.בתי.הספר.האלו.לקלוט.
תלמידים.בתקופת.הקורונה..נטען.שבחלק.מהכיתות.אין.חלונות.ואין.ריהוט.או.

ציוד.מספק.לקיום.הוראה.תקינה..
 https://www�facebook�com/JerusalemMayorArabic/posts/ קישור:   

1572233412961137

https://www.facebook.com/JerusalemMayorArabic/?ref=nf&hc_ref=ARQW2K7hHBNK7CTXnSXR78IvkSZFcpD-uQe6dJp7EgBAK9bX8sOvHoPlP3QRQ1C1Egc&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/JerusalemMayorArabic/posts/1514713578713121
https://www.facebook.com/JerusalemMayorArabic/posts/1514713578713121
https://www.facebook.com/JerusalemMayorArabic/posts/1572233412961137
https://www.facebook.com/JerusalemMayorArabic/posts/1572233412961137
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דף הפייסבוק של מחוז ירושלים במשרד החינוך הישראלי

חשיפה:.13,988.עוקבים,.13,256.לייקים

קישור

העמוד מוצג כפלטפורמה מטעם משרד החינוך למידע על תוכניות ויוזמות בתחום החינוך 
בבתי הספר במזרח ירושלים. ההעמוד מכיל עדכונים יום־יומיים על פעילויות ופרויקטים 
בתקופת  להנחיות  בנוגע  ועדכונים  רלוונטי  מידע  הספר,  בית  כותלי  בין  המתרחשים 
הקורונה, וכן מידע על תוכניות להוראות עברית, על החינוך הטכנולוגי ועל פעילויות של 

החינוך הבלתי הפורמלי.

גישה חיובית כלפי לימודי העברית ולימוד הבגרות

מטבע הדברים היחס כלפי מערכת החינוך הישראלית, כפי שעולה מן העמוד, הוא חיובי. 
ושל  נציגי העירייה, של משרד החינוך  בשנתיים האחרונות נסקרו בעמוד ביקורים של 
גורמים נוספים העוסקים בתוכנית החומש הישראלית בבתי הספר. ביקורים אלו זכו לרוב 
לתגובות אוהדות מצד המגיבים ששיבחו את קידום בתי הספר במזרח העיר וכמעט לא 
התוכנית  של  המסגור  הישראלית.  התוכנית  כלפי  ישירה  ביקורת  המותחות  תגובות  עלו 
הישראלית הוא חיובי, בשימת דגש על לימודי השפה העברית והחינוך הטכנולוגי. חשוב 
הנלמדים  תכנים  גם  מעלה  אלא  הישראלית  בתוכנית  רק  מתמקד  אינו  שהדף  להדגיש 

בתוכנית הפלסטינית )התווג׳יהי(.

פוסטים לדוגמה

נובמבר 2019, פורסם פוסט המעדכן על ביקור נציגי העירייה ומשרד החינוך בבית    .1
בשיח׳  ״אקסלנס״  לבנות  התיכון  הספר  ובבית  אל־ג׳וז  שבואדי  ״אלוואדי״  הספר 

ג׳ראח ועל התרשמות הנציגים מהישגי התלמידים.
השפעה:.95.לייקים,.5.שיתופים.ו־16.תגובות..רובן.המוחלט.של.התגובות.אוהדות. .
ומפרגנות..עלו.שתי.תגובות.המבקרות.את.התנהלות.בתי.הספר:.מגיב.אחד.התלונן.
על.כך.שאין.מורה.ללימודי.אסלאם.בבית.הספר.״אלוואדי״.כבר.שלושה.חודשים,.
ומגיב.אחר.טען.שהתוכנית.הישראלית.נועדה.לייצר.״נורמליזציה״.ולכפות.את.

ה״לימוד.היהודי״.על.מוסלמים.
https://www�facebook�com/EAST�JERUSALEM�EDUCATION/ קישור:   

posts/491723801444842

https://www.facebook.com/EAST.JERUSALEM.EDUCATION/posts/435168343767055
https://www.facebook.com/EAST.JERUSALEM.EDUCATION/posts/491723801444842
https://www.facebook.com/EAST.JERUSALEM.EDUCATION/posts/491723801444842
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ספטמבר 2019, עלה פוסט לרגל פתיחת שנת הלימודים. בפוסט הופיעו נתונים לגבי    .2
בצורה  מתוארת  והעירייה  החינוך  משרד  פעילות  ירושלים.  במזרח  החינוך  מוסדות 
ולפתח את מוסדות  כדי לשפר  חיובית. הפוסט מפרט את המאמצים הרבים שנעשו 
החינוך במזרח ירושלים וכדי לקדם את הלימודים הטכנולוגיים והשפה העברית, כל 
זאת במטרה לאפשר לתלמידים בסיס טוב יותר ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה 

בעתיד.
השפעה:.61.לייקים,.ו־2.תגובות.. .

https://www�facebook�com/EAST�JERUSALEM�EDUCATION/ קישור:   
posts/435168343767055

דף הפייסבוק של ועד הורי סילואן —.״اللجنة املركزية 

ألولياءامور مدارس سلوان״

חשיפה:.4,634.עוקבים,.4,577.לייקים

קישור

ובתוכניות  בפעילויות  עוסק  העמוד  סילואן.  משכונת  ההורים  ועד  של  הפייסבוק  דף 
חינוכיות בבתי הספר בשכונה, ומתכתב במידה רבה עם התכנים העולים בעמוד של ״ועד 

ההורים המזרח ירושלמי״ המרכזי. 

יחס שלילי כלפי תוכנית הלימוד הישראלית והרשויות

לאורך השנתיים האחרונות עלו בעמוד 10 פוסטים העוסקים בסוגיית תוכנית הלימודים 
הישראלית  התוכנית  את  המלמדים  הספר  בתי  תוארו  הללו  הפוסטים  בכלל  הישראלית. 
באופן שלילי. במרבית הפוסטים נטען כי החינוך הישראלי בבתי הספר במזרח העיר משמש 
ככלי בידי השלטון הישראלי בניסיונו למחוק את הזהות הפלסטינית של התושבים. בנוסף 
לכך, בפוסטים רבים נכתב שישראל באופן מכוון יוצרת אפלייה בין בתי הספר שמלמדים 
את תוכנית הלימודים הישראלית וזוכים לתקציבים ולהשקעה רבה בתשתיות, במבנים, 
הפלסטינית  התוכנית  את  שמלמדים  הספר  בתי  לבין  העירייה,  מצד  הסעות  ובסבסוד 
אינן  בכוונה  בישראל  שהרשויות  מאחר  ובציוד,  בכיתות  בתקציבים,  ממחסור  וסובלים 
באמצעות  כי  נטען  חדשים.  תלמידים  לקבל  עליהם  ומקשות  תקציבים  אליהם  מזרימות 
ילדיהם  ישראל למעשה מפתה הורים לשלוח את  בין בתי הספר השונים,  היחס המפלה 

https://www.facebook.com/EAST.JERUSALEM.EDUCATION/posts/435168343767055
https://www.facebook.com/EAST.JERUSALEM.EDUCATION/posts/435168343767055
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-763661396995015/?ref=page_internal
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לבתי הספר המלמדים לפי התוכנית הישראלית, וכך פוגעת ביכולת הישרדותם של בתי 
במספר  להורים  העמוד  קורא  זאת  בעקבות  הפלסטינית.  התוכנית  לפי  המלמדים  הספר 
פוסטים לשלוח את ילדיהם לבתי הספר המלמדים לפי התוכנית הפלסטינית, וכך להבטיח 

את שרידותם כחלופה לחינוך הישראלי. 

בזו  והרמה  האיכות  לעומת  ורמתם  הישראלית  בתוכנית  הלימודים  איכות  סביב  השיח 
הפלסטינית אינו נמצא במרכז השיח, אם כי במספר פוסטים נטען כי הבגרות הפלסטינית 
התמיכה  לצד  כי  לראות  מעניין  זאת  למרות  יותר.  גבוהים  להישגים  מביאה  )תווג׳יהי( 
במוסדות הפלסטיניים עולים גם קולות מצד המגיבים המציעים לשפוט לכף זכות הורים 
כבחירה  זאת  ורואים  הישראלית,  התוכנית  פי  על  ללמוד  ילדיהם  את  לשלוח  הבוחרים 
לגיטימית ואף ראויה, בעיקר משיקולים פרגמטיים. מגיבים לא מעטים מותחים ביקורת 
נפשי  מחיר  וגובים  מאוד  תחרותיים  ביותר,  קשים  שהם  בטענה  התווג׳יהי  לימודי  על 
את  שלחו  חלקם  אשר  המגיבים,  אותם  לטענת  רב.  ללחץ  הנתונים  מהתלמידים  כבד 
האידאולוגית  מהמלחמה  יותר  חשובה  לילדים  הדאגה  ישראלית,  בגרות  ללמוד  ילדיהם 
במוסדות הישראליים, ולכן אם מדובר בטובת הילד הם יעדיפו לשלוח אותו ללמוד בגרות 

ישראלית. 

פוסטים לדוגמה

יוני 2020, פוסט הפונה לתושבים בשאלה לגבי דעתם על בחינות התווג׳יהי. כותב    .1
הפוסט מציין כי לימוד התווג׳יהי עדיף על הבגרות הישראלית ומביא להישגים גבוהים 
העבירו  רבים  ומגיבים  נרחב,  שיח  התעורר  הפוסט  סביב  זאת,  עם  לבוגרים.  יותר 
להיבחן  הילדים  את  לשלוח  עדיף  כי  וטענו  הקשות  התווג׳יהי  בחינות  על  ביקורת 

בבגרות הישראלית.
בשאיפה. תמיכה. שיש. שנראה. פי. על. אף. תגובות.. ו־59. לייקים,. .90 השפעה:. .
שיתפו. רבים. מגיבים. הפלסטינית,. הזהות. את. התואם. חינוך. לילדים. להקנות.
והמליצו. התלמידים. על. להשפעתה. ובאשר. לתווג׳יהי. ביחס. שליליות. בחוויות.

לשלוח.את.הילדים.לבגרות.הישראלית.כחלופה.הטובה.ביותר..
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=3488969 :קישור  

737797487&id=763661396995015

ינואר 2019, פוסט המבקר את הרשויות הישראליות על כך שהן פועלות כנגד מוסדות    �2
הלימוד הפלסטיניים. הפוסט מציין שישראל בונה מבנים חדשים ומקימה בתי ספר 
חדשים רק בתנאי שבתי הספר האלה יתנהלו לפי התוכנית הישראלית. בנוסף לכך, 
נטען שישראל פועלת לפגוע בפעילותם של בתי הספר הפלסטיניים באמצעות איום 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3488969737797487&id=763661396995015
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3488969737797487&id=763661396995015
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על מנהלי בתי הספר בהסרת התמיכה בהם אם לא יכניסו את התוכנית הישראלית. 
כל זה כחלק מניסיון של ישראל להשיג שליטה על כלל מוסדות החינוך בירושלים 

המזרחית.
השפעה:.41.לייקים,.שיתוף.אחד.ו־7.תגובות..למרות.שהמגיבים.הביעו.תמיכה. .
בכותב.הפוסט,.עלו.טענות.על.כך.שכרגע.אין.חלופה.טובה.מבחינת.רמת.החינוך,.
המבנים.והאמצעים.הטכנולוגיים.)מעבדות.וחדרי.מחשבים(.שבהם.מצוידים.בתי.

הספר.של.העירייה.
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=2424137 קישור:   

834280688&id=763661396995015

לבתי  להירשם  התלמידים  את  ״משחדת״  אשר  ישראל  על  ביקורת   ,2020 פברואר    .3
הספר שלה באמצעות מתן הסעות ותקציבים גדולים במטרה לפגוע בחינוך הפלסטיני. 
קריאה להורים לתמוך בבתי הספר שבהם לומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית 

כדי שיוכלו גם הם לספק הסעות לילדים וחינוך ראוי.
השפעה:.40.לייקים,.2.שיתופים.ותגובה.אחת..באופן.כללי.נראה.כי.ישנה.תמיכה. .
במסר.העולה.בפוסט..המגיב.היחיד.טען.כי.לפני.הטיפול.בבעיה.מול.ישראל.צריך.

לפתור.את.בעיית.האלימות.בין.תלמידים.ערבים.בבתי.הספרבסילואן.
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=3215803 קישור:   

855114078&id=763661396995015

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2424137834280688&id=763661396995015
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2424137834280688&id=763661396995015
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3215803855114078&id=763661396995015
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3215803855114078&id=763661396995015


4243

ת
תיו

בר
ח

ה
ת 

תו
ש

בר
ח 

שי
ה

ח 
תו

ני
 .4

ניתוח דפים רלוונטיים נוספים  4.3

בחרנו לסקור שני דפי פייסבוק נוספים, אשר השפעתם על השיח אומנם פחותה מהדפים 
טובה  להבנה  תורמת  הפלסטיני  הלאומי  לממסד  מקושרים  היותם  אולם  לעיל,  שנסקרו 
יותר של עמדת הרשות הפלסטינית כלפי התהליכים המתחוללים בשנים האחרונות במזרח 

ירושלים.

דף הפייסבוק של משרד ירושלים ברשות הפלסטינית — 
״العاصمة احلقيبة اإلخبارية״

חשיפה:.581.עוקבים,.574.לייקים
העמוד.מקושר.לאתר.חדשות.המעלה.אותם.תכנים.

קישור לעמוד הפייסבוק; קישור לאתר החדשות

הדף נוצר באוקטובר 2019 מטעם משרד ירושלים ברשות הפלסטינית, והוא מעלה באופן 
יום־יומי פוסטים וקישורים לאתר חדשות אינטרנטי בשם ״القدس احلدث״ )״מה שמתרחש 
לרשות  לירושלים,  הקשורים  בנושאים  בעיקר  כתבות  מתפרסמות  באתר  בירושלים״(. 
הפלסטינית ולישראל. הנרטיב של העמוד ושל האתר הוא אנטי־ישראלי. ישראל מוצגת 
בו בתואר ״הכיבוש״ ומתוארת כמי שמנסה להשתלט על שטחי מזרח ירושלים והרשות 

הפלסטינית ו״לייהד״ אותם.

פעילות בנושא תוכנית החינוך הישראלית

בחודש ינואר 2020 פורסמו מספר פוסטים המבקרים את מדיניות הרשויות הישראליות 
ספר  בתי  של  בפעילותם  לפגוע  פועלת  שישראל  נטען  העיר.  במזרח  הספר  בתי  כלפי 
ולהביא  אונרר״א,  בתי הספר של  וביניהם  הפלסטינית,  הלימוד  תוכנית  לפי  המתנהלים 
לסגירתם.50 פעילות זו מוצגת כניסיון של הרשויות הישראליות לגרום להורים לשלוח את 
כחלק  הישראלית,  התוכנית  לפי  מלמדים  שבהם  העירייה  בבעלות  הספר  לבתי  ילדיהם 
מתהליך ״ייהוד״ מזרח ירושלים בחסות העירייה. בתוך כך נטען שישראל מקימה בתי ספר 
ישראליים ומשקיעה בהם כדי ליצור חלופה לבתי הספר הפלסטיניים שאינם זוכים לסיוע 
הפלסטינית  הלימודים  תוכנית  לפי  לומדים  שבהם  הספר  בבתי  הפגיעה  העירייה.  מצד 

50 בסוף 2018 נעשה, ביוזמת ראש העיר ניר ברקת, ניסיון ישראלי לסגור את בתי הספר והמרפאות של 

למוסדות  חלופיות  הציעה מסגרות  לא  ישראל  כי  בין השאר  נכשל  הניסיון  ירושלים.  במזרח  אונרר״א 
אונרר״א. ראו: ברקת, עמ׳ 323-321�

https://www.jrusalemnews.com/
https://www.facebook.com/JerusalemAffairsUnit/
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ובבתי הספר של אונרר״א מוצגת כהפרת זכויות התושבים ללמוד בהתאם לזהותם וכפגיעה 
בעתידם של התלמידים.

בחודשים אוקטובר-נובמבר 2020 התפרסמו מספר כתבות באתר החדשות שבהן עלתה 
ביקורת כנגד תוכנית הלימודים הישראלית. בביקורת נטען שישראל מעוותת את החומר 
הלימודי ועושה מניפולציות באמצעות הסתרת כל תוכן בעל מאפיין לאומי פלסטיני כדי 
למחוק ולטשטש את הזהות הפלסטינית. בהתאם לכך, בחלק מהכתבות ומהפוסטים תוארו 
לחיזוק  לפעול  להורים  קריאה  ועלתה  הישראליות  הרשויות  מפעילות  המוטרדים  הורים 
הזהות הפלסטינית אצל ילדיהם ולרשום אותם רק לבתי הספר שבהם מלמדים לפי תוכנית 

הלימודים הפלסטינית. 

פוסטים וכתבות לדוגמה

ינואר 2020, פוסט המצטט את השר לשעבר לענייני ירושלים ברשות, עדנאן אלחסיני,    .1
שטוען שישראל פועלת למחוק את הזהות והמורשת הפלסטיניות באמצעות תמיכה 
בבתי הספר השייכים לעירייה, בעוד בתי הספר של אונרר״א במזרח העיר עומדים 
בסכנת סגירה. בנוסף לכך מצוטט דובר משרד החינוך הפלסטיני צאדק אלח׳ד׳ור, 
שטוען שישראל סגרה את מינהלת החינוך הפלסטינית בירושלים כחלק ממאמץ לכפות 

את התוכנית הישראלית על תושבי ירושלים הפלסטיניים.
 https://www�facebook�com/JerusalemAffairsUnit/posts/ קישור:   

165389961538924

הזהות  את  למחוק  ישראל  מנסה  שבו  האופן  את  המסקרת  כתבה   ,2020 אוקטובר    .2
לאומי  תוכן  מחיקת  בין האמצעים המתוארים:  החינוך.  דרך  ולטשטשה  הפלסטינית 
בבתי  הישראלית  התוכנית  לפי  ללמוד  התלמידים  הכוונת  הלימוד,  מספרי  פלסטיני 
הספר של העירייה ופגיעה בבתי הספר הפלסטיניים. בכתבה מתוארות גם עדויות של 

הורים שנחשפו לטענתם לעיוות החומר הלימודי בידי הרשויות הישראליות.
https://www�jrusalemnews�com/2020/10/blog-post_982�html :קישור  

הפלסטינית,  ברשות  החינוך  שר  צאלח,  בצרי  מצוטט  שבו  פוסט   ,2020 אוקטובר    .3
תוכנית  לפי  ללמוד  בירושלים  פלסטיניים  תלמידים  אלף  מכ ־100  שנמנע  הטוען 
לפי  לזהותם מכיוון שישראל דוחפת אותם ללמוד  הלימודים הפלסטינית המתאימה 

תוכנית הלימוד הישראלית.
 https://www�facebook�com/JerusalemAffairsUnit/posts/ קישור:   

122762825801638

https://www.facebook.com/JerusalemAffairsUnit/posts/165389961538924?__cft__%5b0%5d=AZW4dRgpCD-v9mGLhGGb-iM8kiiFkzLYqHXZAWxq_i7J2Vcb5d3soTsBR483wMK4Gd0Xoe_xj9cMeXoJAIEJ5S2HmJe0TQQ_0HN6wwHRwpDdArW9JpYxH6Q9I4JCEoeOsICXt9ibDiWjesGCje546kTA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/JerusalemAffairsUnit/posts/165389961538924?__cft__%5b0%5d=AZW4dRgpCD-v9mGLhGGb-iM8kiiFkzLYqHXZAWxq_i7J2Vcb5d3soTsBR483wMK4Gd0Xoe_xj9cMeXoJAIEJ5S2HmJe0TQQ_0HN6wwHRwpDdArW9JpYxH6Q9I4JCEoeOsICXt9ibDiWjesGCje546kTA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.jrusalemnews.com/2020/10/blog-post_982.html
https://www.facebook.com/JerusalemAffairsUnit/posts/122762825801638
https://www.facebook.com/JerusalemAffairsUnit/posts/122762825801638


4445

ת
תיו

בר
ח

ה
ת 

תו
ש

בר
ח 

שי
ה

ח 
תו

ני
 .4

פוטנציאל השפעה 

עמוד הפייסבוק זוכה לכמה מאות עוקבים בלבד, ובהתאם הפוסטים והקישורים העולים 
בו אינם מעוררים שיח של ממש ואינם יוצרים מעורבות של ממש מצד הגולשים )פחות 
מתגובה אחת לפוסט(, ולכן נראה שאינם זוכים לחשיפה רחבה. עם זאת, הן עמוד הפייסבוק 
והן אתר החדשות )שקשה להעריך את מידת הפופולריות שלו( פעילים מאוד ומעלים תוכן 

באופן כמעט יום־יומי�

דף הפייסבוק של מינהלת החינוך הפלסטינית — ״مديرية 
التربية والتعليم القدس״

חשיפה:.12,380.עוקבים,.12,036.לייקים

קישור

דף הפייסבוק של מינהלת החינוך והתרבות הפלסטינית בירושלים. המינהלת היא למעשה 
זרוע של הרשות הפלסטינית, שמפקחת על הפעילות המתקיימת בבתי הספר שמפעילה 

הרשות הפלסטינית בירושלים )רובם באמצעות הווקף(. 

בעמוד הפייסבוק עולים מדי כמה ימים פוסטים הקשורים לפעילויות בין כותלי בתי הספר, 
לגיוס והכשרות סגל, ולתוכן הקשור לבחינות התווג׳יהי.

חשוב לציין כי בנובמבר 2019 משרדי המינהלת בירושלים נסגרו בידי המשטרה למשך 
חצי שנה מכוח צו של השר לביטחון פנים, וזאת כחלק מן המדיניות הישראלית למנוע 

פעילות של הרשות הפלסטינית בתחום ירושלים.

שיח ביחס לתוכנית הלימוד הישראלית

פעילות העמוד כנגד תוכנית הלימוד הישראלית היא מינורית. בשנתיים האחרונות פורסמו 
פוסטים בודדים הנוגעים בעניין. עם זאת, עקב סגירת משרדי המינהלת עלו לעמוד תכנים 
רבים המבטאים קו אנטי־ישראלי, ובהם הוצגה ישראל כמי שמנסה לפגוע במוסדות החינוך 

הפלסטיניים ולהשתלט עליהם לצרכים פוליטיים. 

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-380408372012812
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פוסטים לדוגמה

פברואר 2020, סרטון שהופק לטלוויזיה הפלסטינית ומסקר את פעילות המינהלת ואת    .1
ההשפעות השליליות לטענתם של סגירתה על מצב בתי הספר הפלסטיניים בעיר. 

השפעה:.7.לייקים. .
https://www�facebook�com/permalink�php?story_fbid=2627474 קישור:   

230639537&id=380408372012812

אוקטובר 2019, פוסט על משלחת מאירלנד שהגיעה לראות את בתי הספר של הווקף,    .2
שבהם לומדים לפי התוכנית הפלסטינית. בפוסט נטען שבתי הספר נתונים בקשיים 

עקב הפגיעה של הרשויות הישראליות והם סובלים מהיעדר תקציבים והשקעות.
השפעה:.18.לייקים,.שיתוף.אחד.ותגובה.אחת. .

4.4 ציטוטים נבחרים מן הרשתות החברתיות

בתת־פרק זה בחרנו להביא שורה של ציטוטים נבחרים51 מתוך פוסטים שאיתרנו ברשתות 
המוסף  הערך  את  ממחישים  אלה  ציטוטים  אלה.  לפוסטים  התגובות  ומתוך  החברתיות 
שבמחקר רשתות חברתיות, מן הטעם הפשוט שהם פותחים צוהר אל עולמם של הכותבים 
ואל תפיסותיהם. זירת הרשתות החברתיות מתייחדת בהיותה במה לשיח פומבי, פתוח, 
זירות שיח אחרות. העובדה  יש בה פחות עכבות או מחסומים לעומת  ולעיתים קרובות 
שהמשתתפים בדיון נדרשים לנסח את דעותיהם בכתב הופכת את הדיון למעניין יותר, כפי 

שניתן לראות מן הדוגמאות הבאות:

שיח בעד ונגד התוכנית הישראלית מנקודת מבט פרגמטית

הדבר  כושלת.  הפלסטינית  הלימודים  שתוכנית  השם,  למען  להבין,  צריכים  ״אתם   .1
הנכון הוא תוכנית הלימודים הישראלית, עם כל הכבוד למדינה שלי, פלסטין״.

ואני  מאוד  טובה  והיא  אותה  למדתי  אני  מצוינת,  הבגרות  של  הלימודים  ״תוכנית   .2
ממליצה לך. הם לומדים הכול — דת, היסטוריה והכול. הבגרות טובה ומאוד מעניינת 

ומועילה לתלמיד עצמו.״

כניסה לאוניברסיטאות הישראליות  חינוכי, שמבטיח לתלמיד  ״הבגרות היא מנגנון   .3
בקלות. מי שיש לו תעודת תושב ורוצה להיכנס לאוניברסיטה ישראלית חייב ללמוד 

51 הציטוטים נכתבו במקור בערבית, ותורגמו לעברית על ידי בן אברהמי. 
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לבגרות בשלוש השנים האחרונות של בית הספר. זה מנגנון חלופי לתווג׳יהי ]...[. 
ירושלים לאוניברסיטאות  ילדי  ישנה החלטה לאומית שלא להכניס את  השאלה אם 

ישראליות? לא נראה לי...״.

את  לשנות  ילדים  חמישה  או  לארבעה  כהורים  מאיתנו  לבקש  מעיזים  אתם  ״איך   .4
דעתנו כלפי בתי הספר הישראליים כשאנחנו מוצאים בהם את כל מה שהילד צריך: 
תוכנית לימודים, ביטחון ומתן כל שירותי בית הספר בחינם וגם הסעות? אם מדובר 
בהיסטוריה הפלסטינית, אז אל תדאגו — אחינו בצפון הארץ לומדים באותה תוכנית 
ועדיין לא שוכחים שיש להם זכות במולדת שלהם ]...[. אנחנו הקורבן ואנחנו בוחרים 

בטוב עבור ילדינו...״.

״האסון הוא שתוכנית הלימודים שלנו ]התווג׳יהי[ גם היא כושלת. אין פירות לקצור,   .5
ואין כלום״. ועד ההורים, בתגובה: ״אתה טועה, יקירי. כל בוגרי התווג׳יהי הפלסטיני 
כשניגשו  הישראלי,  החינוך  משרד  נתוני  לפי  באוניברסיטאות,  תואר  שסיימו 
למבחני רישוי לעיסוק במקצוע מסוים — אחוז ההצלחה עמד במקום הראשון על 94 

אחוזים״.52

רואה שרוב המגיבים מתרשמים ממערכת הבגרות, אבל לאחר  אני  ״למרבה הצער,   .6
התיכון התלמיד נדרש לעשות מבחן פסיכומטרי כדי שיוכל להיכנס לאוניברסיטאות 
הגזעניות של היהודים, שמונעות ממנו הרבה התמחויות רק בגלל שהוא ערבי. לדוגמה, 
לכי לאוניברסיטת אלנג׳אח או ג׳נין ותראי כמה תלמידים מקרב ערביי ישראל לומדים 
באוניברסיטאות הערביות, ובתוכם כאלה שלמדו במסלול הבגרות ולא קיבלו אותם 
לאוניברסיטאות היהודיות בגלל הציונים שלהם בפסיכומטרי, במבחן אמי״ר ]מבחני 
מיון באנגלית[ ובבחינות פנימיות שנועדו להרחיק סטודנטים ערבים. מערכת התווג׳יהי 
שלנו חזקה וגם עוזרת למעורבות הסטודנטים שלנו באוניברסיטאות הערביות, אל 

תסטו לעבר בתי הספר המלמדים לבגרות, תודה.״

שיח אידאולוגי

״האם תסכים שהילד שלך ילמד שמסגד אל־אקצא הוא הר הבית, אל־קודס הערבית —   .1
בירת מדינת ישראל, הנכבה — יום העצמאות, ההמנון הלאומי הפלסטיני — התקווה, 

הגדה המערבית — יהודה ושומרון?״

תווג׳יהי(  בוגרי  )שהם  אל־קודס  אוניברסיטת  בוגרי  של  הגבוהה  לרמתם  כנראה  מתייחסת  התגובה   52

בלימודי רפואה, מקצועות פרה־רפואיים ועבודה סוציאלית, שנאבקו לקבל הכרה בישראל. בוגרי שני 
התחומים הראשונים זכו בהכרה כזו בעקבות מאבק משפטי ועתירות לבג״ץ. ראו: חסון, נ׳ )4 בדצמבר 

2018(. שר הרווחה כץ יבטל את ההכרה במאות עובדים סוציאליים ממזרח ירושלים. הארץ�



48

בין פרגמטיזם להתנגדות לאומית

49

״באלוהים, אני לא ממליצה על מסלול של בגרות לילדים מגיל צעיר, רק אחרי כיתה   .2
ו׳. כי בבגרות כל ההיסטוריה זה נורמליזציה ]עם ישראל[. תסתכלי על הספר ותראי. 
אני שמתי את הילדים שלי כמה ימים בבית ספר ]של התוכנית הישראלית[ והעברתי 
אותם. אחרי כיתה ו׳ אני ארשום אותם למסלול בגרות, אחרי שיבססו אצלם את הידע 

הנכון.״

בתגובה לפוסט המתאר כי נפתח מסלול לבגרות בבית ספר בכפר עקב: ״מינוי המנהלת   .3
נעשה באמצעות שאלה אחת: ׳האם את מסכימה להיות שפחה לנורמליזציה?׳, ׳כן׳, 

׳אם כך, את מנהלת׳. אין הנהלה ואין כלום״.

התיכון  הספר  בית  תלמידות  של  היקף  ורחבת  משותפת  גדולה,  למחאה  ״קריאה   .4
הלימודים  תוכנית  את  להמיר  הכיבוש  כוונת  בעקבות  ג׳ראח,  בשיח׳  עבדאללה 

לישראלית במקום זו הפלסטינית״.

״קריאה, קריאה: אנשינו בעיר העתיקה, אנו קוראים לכם לרשום את בניכם ובנותיכם   .5
אלסכאכיני׳  ׳ח׳ליל  לבנות  הביניים  ולחטיבת  ׳אל־קודס׳  לבנים  הביניים  לחטיבת 
לגרום לעיריית הכיבוש להחמיץ את ההזדמנות לסגור אותם.  ובכך  בעיר העתיקה, 
בעיר  ]היהודית[  ההתנחלות  של  למוסדות  יועברו  הילדים  המסוכנת,  התוכנית  לפי 
העתיקה, באזור שער הפרחים ]...[. אנו קוראים לכם לרשום את ילדיכם לבית הספר 
החדש  הספר  לבית  יועברו  ותלמידיו  שייסגר,  מחשש  אל־ג׳וז  בוואדי  אונרר״א  של 

בוואדי אל־ג׳וז, שמלמד לפי תוכנית הלימודים הישראלית״.

התנגשות בין הגישות

להבין  צריך  אתה  הפוסט,  כותב  ״אבל,  הישראלית:  התוכנית  על  לביקורת  בתגובה   .1
איפה אתה חי. הרי אתה חי איתם )הישראלים(, עובד איתם, מקבל זכויות. למה אתה 
פועל על הגב של התלמידים האלה ועושה בלגן? אנחנו חיים תחת כיבוש. עזוב את 

הזהות שלך, תתחיל קודם עם עצמך ואז תצא ותדבר על לאומיות...״.

״אנחנו נגד כל בתי הספר האלה )של התוכנית הישראלית(, אבל איפה הפתרונות?!   .2
בבתי הספר של הווקף אין מקום לכל התלמידים של ירושלים, ואפילו לבתי הספר של 
תוכנית הלימודים הפלסטינית אין. בתי הספר הפרטיים התישו אותנו בשכר הלימוד, 
ואין להורים מקום אלא בבתי הספר של הבגרות ]הישראלית[. הם ]ההורים[ נאלצים 
לרשום את ילדיהם כי אין חלופה אחרת. אפשר אולי להציע פתרון של תמיכה בבתי 
הספר הפרטיים כדי לעזור להורים עם עול ההוצאות, וכך הם יוכלו לרשום את ילדיהם 

או למצוא להם חלופה. יש לפעול במדיניות מחושבת״.
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5. התוכנית הישראלית מול התווג׳יהי — 
סיכום ראיונות עומק  

להשלמת התמונה שעלתה ממחקר הרשתות החברתיות ערכנו 15 ראיונות עומק בקרב אנשי 
הדברים  עיקרי  הלימודים.  תוכניות  שתי  של  ובוגרים53  הורים  ומנהלים(,  )מורים  חינוך 

מובאים כאן בחלוקה לפי הטיעונים המרכזיים שחזרו שוב ושוב בדברי המרואיינים: 

גישה פרגמטית מול התנגדות אידאולוגית לתוכנית הישראלית

הפתוחה  הפרגמטית  הגישה  בין  את המתח  בדבריהם  הבליטו  המרואיינים  מן  ניכר  חלק 
ירושלים כדי לאפשר לתלמידים  יותר להכנסת התוכנית הישראלית לבתי הספר במזרח 
ללא  לעומת הדרך  בישראל,  ולשוק העבודה  גבוהה  למוסדות להשכלה  יותר  גישה קלה 
מוצא שאליה מובילה התוכנית הפלסטינית ובחינת התווג׳יהי. הם ציינו את חוסר ההיכרות 
של  למסורת  ההיצמדות  ואת  הישראלית  הבגרות  עם  ירושלים  מזרח  מתושבי  רבים  של 
התווג׳יהי, שהיא חלק מן הזהות הערבית־פלסטינית ומרכיב מרכזי באורח החיים המזרח 
במגמה  בעיקר   — התווג׳יהי  יתרונות  את  הדגישו  המרואיינים  מן  אחר  חלק  ירושלמי. 
ועבודה  גבוהה  להשכלה  במוסדות  לימודים  לקראת  התלמיד  את  ה״מחשלת״  הריאלית 
מודעות  היום  שיש  ציינו  המרואיינים  רוב  ההיי־טק.  בתחום  למשל   — מלחיצה  בסביבה 
רבה יותר לנוכחות הבגרות במזרח ירושלים ולניסיונות של השלטון לקדם את התוכנית 

הישראלית בכל האמצעים העומדים לרשותו. 

להלן כמה דוגמאות לטיעונים שהשמיעו המרואיינים בסוגיה זו:

באוניברסיטה. המחשב. מדעי. לומד. וכעת. שנתיים. לפני. בגרות. שסיים. תלמיד. ס׳,.
וטוענים  פוליטית־לאומית  מזווית  הישראלית  לבגרות  מתייחסים  אנשים  העברית: 
שהיאחזות בתווג׳יהי היא היאחזות בזהות שלנו, ושבחירה בבגרות היא הליכה נגד הזהות 
שלנו. בפועל המציאות יותר מורכבת, ועל אף המודעות הפוליטית הגבוהה, יותר ויותר 

בוחרים בבגרות.

53 רוב המרואיינים ביקשו לא לזהות אותם בשמם המלא או לא לציין את שמם כלל.
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התנגדות  יש  משפחתי:  בעסק. עובד. ועתה. שנתיים. לפני. בגרות. שסיים. תלמיד. ו׳,.
יש  ולשינויים.  לחידושים  להתנגד  נוטים  אנשים  חדש.  בדבר  שמדובר  כיוון  ]לבגרות[ 
כאלה שמפרשים את התוכנית הישראלית כניסיון למחוק את הלאומיות הפלסטינית. הרבה 
משווים את זה למה שקרה בסוריה, שם הכריחו את האזרחים הסורים ללמוד צרפתית, 
לפגוע  שיכולה  העברית,  עם  דבר  אותו  קורה  עכשיו  הערבית.  בזהות  פגיעה  בזה  וראו 

בערבית ובזהות הערבית.

ח׳,.מורה.לשעבר.בבית.ספר.לתווג׳יהי,.ועכשיו.מורה.בבית.ספר.לבגרות.ישראלית: 
אסור לשכוח שההתנגדות של האנשים היא בגלל שהם אומרים שבתי הספר של הבגרות הם 
בתי ספר מעורבים ]של בנים ובנות[ וזו דרישה של הממשלה לעשות בתי ספר מעורבים 

של בנים ובנות במזרח ירושלים.

ה׳,.תלמיד.שניגש.גם.למבחני.התווג׳יהי.וגם.למבחני.הבגרות )לאחר שעבר מן התוכנית 
הפלסטינית לתוכנית הישראלית(: לימודי ההיסטוריה שמלמדים לקראת בחינת הבגרות 
הישראלית הם שקר בעיניים של המזרח ירושלמים וזה שונה ממה שהכרנו בבית הספר 
היסודי ]שם למדו לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית[. בהתחלה הייתה התנגדות לבגרות 
אבל עכשיו זה נהיה חלק מהמציאות כי בישראל יש יותר סיכוי להצליח עם הבגרות, במיוחד 
כשבאים לחפש עבודה. אז היום כבר אין ממש התנגדות פוליטית ]לבגרות הישראלית[. 
למשל, בירושלים בתקופת הקורונה רואים שהממשלה מעודדת את בתי הספר של הבגרות 

להמשיך ללמד, ואת אלה של התווג׳יהי היא לא. אז כולם רואים שעדיף בגרות...

ט׳,.תלמיד.שסיים.לפני.חצי.שנה.מסלול.בגרות.וכעת.לומד.במכינה.האקדמית.להנדסה.
חלשים.  תלמידים  בשביל  היא  שהבגרות  חושבים  ירושלים  במזרח  עזריאלי:  במכללת.
ושבחינת  מדי,  קלה  ושהיא  טוב,  דבר  לא  היא  שהבגרות  לי  אמרו  שלי  ההורים  אפילו 
התווג׳יהי יותר טובה, קשה ורצינית. אבל אני חושב שהבגרות היא טובה יותר מהרבה 
מאוד בחינות. אני חושב שההתנגדות באה בגלל שאנשים לא מכירים את הבגרות. הם 

התרגלו לתווג׳יהי כבר הרבה מאוד שנים.

לי לעשות בירושלים עם תעודה מאוניברסיטת ביר  יש  מ׳,.אימא.לשני.תלמידים: מה 
כל  את  לעשות  מה  לנו  שאין  להבין  התחלנו  זה  בגלל  מצוינת?  אוניברסיטה  שזו  זית, 
הסיבוב הגדול הזה ]של לימודים גבוהים בשטחים[. אנחנו עושים ישר בגרות ולומדים 
בלי  אתה  תווג׳יהי  עם  יוצא  כשאתה  העברית.  זה  שני  דבר  ישראלית.  באוניברסיטה 
עברית בכלל. הבנו שרק עם השפה הזו נוכל לעבוד. בסופו של דבר אנחנו רוצים לעבוד 
ולהתפרנס, ועם הבגרות אתה מקצר את הדרך. בתווג׳יהי לומדים לכאורה עברית, ובוא 
נגיד שרק את האותיות ]העבריות[ הם יודעים בסיום התיכון. בהתחלה הייתה התנגדות 
פוליטית ]לתוכנית הישראלית[, אבל הבנו שאנחנו חיים בסופו של יום פה — בירושלים. 
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משלמים ארנונה, קונים וכו׳, אז אם כבר, שהילדים גם ירוויחו מזה. בתווג׳יהי התוצאה 
הסופית קובעת הכול. אבל אם בתור מזרח ירושלמי יש לך תווג׳יהי, תצטרך לעשות גם 
מכינה וגם פסיכומטרי ]לקבלה למוסדות להשכלה גבוהה ישראליים[, וזה בזבוז של זמן 

וכסף. מהבגרות אתה כבר מתקדם לפסיכומטרי, וזה חוסך כאב ראש גדול וטרחה. 

א׳,.אימא.לארבעה.תלמידי.תיכון.שלומדים.בבית.ספר.פרטי: אני לא אשלח את הילדים 
כי האוניברסיטאות  ישראלי. ברמת האוניברסיטאות המצב שונה לחלוטין,  לחינוך  שלי 
פחות פוליטיות, והמכשול היחיד הוא העברית. בתי למדה עברית באופן עצמאי ולומדת 
עתה הנדסה. אני ממליצה בחום שתלמידים ילמדו עברית בבתי הספר הפלסטיניים, גם אם 
הם נבחנים בבחינות התווג׳יהי, בייחוד תלמידים ממזרח ירושלים. אני לא חושבת שלימודי 
עברית הופכים את התלמידים לפחות פלסטינים, זהו פשוט האופן שדברים צריכים להיות. 
ישראליות,  לאוניברסיטאות  להתקבל  מתקשים  תווג׳יהי  שעושים  תלמידים  זאת[  ]עם 
ובדרך כלל צריכים לעשות שנת מכינה בין לבין, שהיא יקרה ולוקחת זמן, וחלקם כבר 
מעדיפים ללמוד באוניברסיטאות פלסטיניות בגדה. האוניברסיטה העברית מריצה מסלול 
החוגים  ]התארים,  התוכניות  כל  לא  אבל  התווג׳יהי[,  ]לבוגרי  מהלימודים  הישר  קבלה 

באוניברסיטה[ כלולות במסלול זה. 

פ׳,.עובדת.באוניברסיטה.העברית: אני לא מוכנה לשלוח את ילדיי למערכת בית ספרית 
שפועלת נגד הזהות הפלסטינית של בניי. מערכת בתי הספר הפלסטיניים מעודדת יותר 
חשיבה עצמאית ומאפשרת לילד להישאר נאמן למסורת שלו. אם היה ערך למערכת החינוך 
לבגרות  המלמדים  העירוניים  הספר  בתי  בפועל  אבל  זה,  את  שוקלת  הייתי  הישראלית 

מפותחים פחות, ופעמים רבות נמצאים באזורים בעייתיים יותר. 

בבית  הלימוד  שכר  כנסייתי:  ספר. בבית. חובה. לגן. בתה. את. שולחת. אדריכלית,  פ׳,.
הספר יקר וכל חוג כרוך בתשלום נוסף ]ההורים לא תמיד יודעים שבית הספר גם מקבל 
תקציב מן המדינה משום שהוא נמנה על בתי הספר של החינוך המוכר שאינו רשמי[. צריך 
לשלם גם עבור ההסעות. החינוך של המורות הנזירות נוקשה, אין גם התייחסות רצינית 
ללימודי דת האסלאם. אבל אין לי ברירה אלא לשלוח את הילדה לבית הספר הזה. רמת 
הלימוד גבוהה. אין נשירה וציוני התווג׳יהי גבוהים )כולל במסלול הריאלי(. יש גם רמה 
טובה של אנגלית. חינוך ברמה כזאת ייתן לילדה שלי כלים טובים להצלחה בחיים. אחותי 
שלחה את ילדיה ללמוד לפי תוכנית הלימודים הישראלית, אבל שם אין התייחסות לזהות 

הלאומית הפלסטינית והמוסלמית שלהם. 

בתי  מפתיחת  מושפעת  הישראלית  בתוכנית  ירושלים  במזרח  רבים  הורים  של  הבחירה 
אלה  חדשים  ספר  לבתי  חלופה  אין  למעשה  זו.  תוכנית  לפי  המלמדים  החדשים  הספר 
בגלל המחסור העצום בכיתות לימוד במזרח ירושלים ובמסגרות חינוך ברמה ראויה. זו 
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בעצם החלטה של כל משפחה לאן לשלוח את הילדים והיא נעשית באופן פרטני לכל ילד. 
השיח הפרגמטי במזרח ירושלים — הבטחת עתיד טוב יותר לילדים וכלים להצלחה — אכן 
מתגבר, אבל לדעתי יש גרעין אידאולוגי בחברה המזרח ירושלמית שלא יוכל לקבל את 

התוכנית הישראלית.

בגידול במספר התלמידים הלומדים לפי התוכנית הישראלית אפשר לראות התפתחות של 
התהליך של ניתוק המזרח ירושלמים מן הגדה והרשות הפלסטינית. קיימת היום תפיסה 
צריכים  והם  טוב,  לחינוך  לתושבים  שידאג  ישראל  מלבד  גורם  שאין  ירושלים  במזרח 

להבטיח קודם כל את עתיד ילדיהם. ולפעמים זה חזק יותר — מעבר לכל אידאולוגיה. 

מ׳,.עובדת.במגזר.הציבורי:.למזרח ירושלמים נמאס מהפוליטיקה. ההורים מבינים את 
ללימודי  רבה  רגישות  כמובן  יש  לבוגרים.  העבודה  לשוק  לכניסה  הכלים  מתן  חשיבות 
אזרחות למזרח ירושלמים, שהם אינם אזרחים. הועלו רעיונות לשנות את מקצוע האזרחות 
ולהתאימו למציאות במזרח ירושלים. עד כה בלי הצלחה. בעניין זה קיימת עמדה נוקשה 
המוסלמית  הדת  לימודי  עם  בעיה  גם  יש  פוליטיות.  מסיבות  כנראה  החינוך,  במשרד 
דתית  זהות  נותנים  איך  יש שאלה  זו.  לנקודה  גם  להתייחס  צריך  הישראלית.  במערכת 
לתלמידים בבתי הספר של התוכנית הישראלית. זה חשוב להורים מוסלמיים רבים. בעיה 

זו קיימת במידה מסוימת גם בבתי הספר הנוצריים.

בת. לתינוקת. אב. העיר,. מזרח. בדרום. ליסאן. באום. מתגורר. שיפוצים,. קבלן. ע׳,.
שנתיים: אני בעד התוכנית הישראלית. אני מודע למצב של תלמידים רבים הלומדים לפי 
תוכנית ישראלית בבית הספר בצור באהר מהשכונה שלנו. תוכנית ישראלית יכולה להוביל 
למוסדות להשכלה גבוהה בישראל וזה טוב — למשל, בן דוד שלי ובת דודה שלי לומדים 

באוניברסיטה העברית. 

חזק  הוא  הישראלית  התוכנית  הרחבת  של  המהלך  ירושלמית:. מזרח. חינוך. אשת. פ׳,.
ובעל עוצמה. אי אפשר לעמוד נגדו. אין חלופות אחרות. אין רמז לכיוון אחר במדיניות 
של משרד החינוך ומנח״י. אני שמחה שהילדים יקבלו עכשיו יותר בתוכנית הישראלית, 
שבהם  האחרונות  בשנים  ספר  בתי   10 הקימו  מדי.  ממהרות  הישראליות  הרשויות  אבל 
לומדים לפי התוכנית הישראלית, וכל שנה נפתחים 3-2 בתי ספר נוספים. תהליך השינוי 
מהיר מדי. המורים שלימדו לתווג׳יהי נפגעים כשפותחים בית ספר חדש וסוגרים בית ספר 
ישן. מורים ומנהלים ותיקים משלמים את המחיר ומפוטרים. צריך לחשוב יותר על הממד 

האנושי בשינוי מנקודת מבט של המורים.

לימודי. סיים. העיר,. במערב. מרקט. ובסופר. חשבונות. בהנהלת. עובד. .,28 בן. ד׳,.
תווג׳יהי.במגמה.ריאלית.בציון.גבוה.בבית.ספר.כנסייתי. זה היה בית ספר טוב. גם 
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האחים שלי למדו שם. כולם למדו על פי תוכנית התווג׳יהי. בית הספר הוא ברמה גבוהה, 
אבל שכר הלימוד יקר וכן צריכים לשלם על הספרים וכל השירותים שנותן בית הספר. 
לא  היא  גבוהה.  ברמה  היא  הריאלית  התווג׳יהי  בחינת  ריאלית־מדעית.  מגמה  סיימתי 
במתמטיקה  והחוקים  העקרונות  את  להבין  חייבים  הבחינות  את  לעבור  כדי  שינון.  רק 
ובמדעים. עם הציונים הטובים שקיבלתי הייתי יכול להתקבל לאוניברסיטה העברית וגם 
לאוניברסיטאות בשטחים ובמדינות ערב. הבעיה היחידה שלי הייתה העברית. אני מודה 
ללמוד  כדי  פסיכומטרי  עשיתי  לתווג׳יהי.  לא  שזה  בגלל   — העברית  בלימודי  שזלזלתי 
באוניברסיטה העברית. קיבלתי ציון גבוה. רציתי ללמוד תקשורת שם, אבל הייתה איזו 
בעיה ופספסתי את ההרשמה. הלכתי ללמוד באוניברסיטת ביר זית מינהל עסקים וראיית 
חשבון. ראיית חשבון הפכה למקצוע העיקרי שלי. עכשיו אני עושה בחינות כדי לקבל 

הכרה ישראלית ולעבוד בראיית חשבון.

גמישות מול קיבעון: הבדלים מהותיים בין הבגרות לתווג׳יהי

ואת  הישראליות  והבגרות  התוכנית  של  הגמישות  את  ציינו  המרואיינים  מן  ניכר  חלק 
במוסדות  ללימודים  גם  בהמשך  שתסייע  עצמאית,  מחשבה  של  כישורים  לפתח  יכולתן 
שמאפיינים  והנוקשות,  השינון  של  המרכיבים  לעומת  זאת  בישראל.  גבוהה  להשכלה 
את תוכנית הלימודים הפלסטינית. אחרים ציינו דווקא את הרמה הגבוהה ואת הקשיים 
הרבים בלימודים לתווג׳יהי, המאתגרים את התלמידים הטובים אבל לא משאירים סיכוי רב 

לתלמידים החלשים יותר. להלן כמה דוגמאות לטיעונים שהשמיעו המרואיינים בסוגיה זו:

באוניברסיטה. המחשב. מדעי. לומד. וכעת. שנתיים. לפני. בגרות. שסיים. תלמיד. ס׳,.
העברית: עד כיתה י׳ למדתי בבית הספר המלמד על פי התווג׳יהי, ואז הלכתי לבית ספר 
עם מסלול בגרות בכיתות י״א-י״ב. בחרתי בבגרות בשביל להביא ציון פסיכומטרי טוב 
כי רציתי ללמוד באוניברסיטה טובה בישראל. בבגרות אתה לומד לחשוב מחוץ לקופסה. 
למשל, במתמטיקה ובפיזיקה חשוב להתמיד לתרגל עוד ועוד, עד שאתה מגיע לפתרון. 
שמעתי מחברים שלי שלומדים לתווג׳יהי שהם לומדים קובץ תרגילים מוכן שממנו באים 
כל התרגילים וככה הם מצליחים, כלומר הם לומדים בעל פה ולא עוברים תהליך לימודי של 
״לחשוב מחוץ לקופסה״. בנוסף לכך, עם התווג׳יהי אתה יכול להיכנס מקסימום ללימודים 
של מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה העברית, ולא למדעים מדויקים כמו מדעי המחשב. 
לתלמידי התווג׳יהי יש יתרון אחד. התלמידים לומדים להתמודד עם לחץ ומתח וזה קשור 
למבנה של התווג׳יהי, כי כל המבחנים מרוכזים בשניים-שלושה חודשים עם חומר רב 
בסוף התיכון. אם יש לך ציון גבוה בתווג׳יהי, האוניברסיטאות שמות יותר דגש על ציון 

הפסיכומטרי שלך. 



54

בין פרגמטיזם להתנגדות לאומית

55

ו׳,.תלמיד.שסיים.בגרות.לפני.שנתיים.ועתה.עובד.בעסק.משפחתי: דרך הלימוד של 
במבחן.  ולשפוך  חומר  לבלוע  היא  בתווג׳יהי  והדרך  לחיים,  מעבדה  כמו  היא  הבגרות 
התווג׳יהי היא לא החיים האמיתיים. בבגרות כל מקצוע יש לו מאפיינים משלו, ובתווג׳יהי 
הכול אותו דבר, לבלוע ולהוציא, אין הבדל בין המקצועות. בבגרות הישראלית במקצוע 
האנגלית מביאים לך קטע שאתה לא מכיר ואתה צריך להתמודד. בלימוד ההיסטוריה אתה 
מגדיל את המוח שלך, אתה לומד לחשוב בצורה מדעית, ללמוד תהליכים והתפתחות בכל 
המקצועות. רק לימודי הערבית לא כל כך שונים, כי דקדוק זה דקדוק. אבל במקצועות 
האחרים יש הבדל גדול. בתוכנית הישראלית יש ממש לימוד מדעי. זה בונה אישיות, זה 
כרטיס כניסה לחיים, וזה מכין אותך למערכה של החיים. התווג׳יהי לעומת זאת מלחיצה 
אותך, שאם לא תשקיע בשנה הזו ]האחרונה[ הלך עליך הכול. הבגרות גמישה יותר, נגיד 
אם לא הצלחת במקצוע אחד, אז אתה משפר אותו. בתווג׳יהי זה הורס הכול, וצריך לחזור 

על כל מערכת המבחנים מחדש, וזה תוקע אותך בחיים.

ט׳,.תלמיד.שסיים.לפני.חצי.שנה.מסלול.בגרות.וכעת.לומד.במכינה.האקדמית.להנדסה.
במכללת.עזריאלי: ההבדל בין הבגרות לתווג׳יהי גדול מאוד. התווג׳יהי קל, אבל לא יעזור 
לך באוניברסיטה ]ישראלית[. לבגרות יש הרבה יתרונות, כמו למשל שבמסגרת הבגרות 
בית ספר מדבר איתך על מה אתה רוצה ללמוד ולמה יש לך כישרון, ובשבילי זה יותר טוב 
מתווג׳יהי. בתווג׳יהי לא מדברים איתך על העתיד, אתה כמו רובוט: תקרא מפה עד פה 
ועל זה המבחן. לא כל התלמידים מצליחים בתווג׳יהי. בן דוד שלי קיבל 95, אבל הוא לא 
יודע מה הוא רוצה ללמוד והוא לא זוכר כלום מהחומר של התווג׳יהי. החומר של הבגרות 
קשור יותר לחומר של האוניברסיטה, למדתי פיזיקה בתיכון ]בתוכנית הישראלית[ וזה 
אותו חומר באוניברסיטה, וזה עוזר לי מאוד עכשיו במכינה. בתוכנית הישראלית עובדים 
מדברים  לא  בתווג׳יהי  בעתיד,  להיות  רוצה  אתה  מה  אותך  שואלים  האישיות שלך.  על 
עם הילד, אין יחס. הבגרות לא קלה, יש כמה מקצועות קשים אבל זה שווה. בבגרות כל 
פעם החומר משתנה ומתעדכן משנה לשנה, ובתווג׳יהי זה אותו חומר שלא משתנה אף 
פעם ]...[. בבגרות יש יותר יחס אישי לתלמידים. אני מכיר את זה מבתי ספר שמלמדים 
לבגרות, למשל, בבית צפאפא. התלמידים אומרים שמתייחסים אליהם יפה. לפני ארבע 
שנים לא הכרתי בכלל את המילה בגרות. ראיתי מודעה בעיתון, הלכתי ליום פתוח ולאט־

לאט הבנתי מה זה בגרות ושיש לה יתרונות בשבילי. התווג׳יהי היא משהו מאוד ותיק. הם 
לא מכירים משהו אחר. הבגרות זה לא בזבוז זמן, זה לא רק ציונים. נותנים לך כישורים 
לחיים האמיתיים והכנה לאוניברסיטה, מלמדים אותך להיות עם סבלנות ללימודים, להיות 

מוכן לאוניברסיטה. 

ח׳,.מורה.לשעבר.בבית.ספר.לתווג׳יהי.ועכשיו.מורה.בבית.ספר.לבגרות: אני כמורה 
מכיר גם את התווג׳יהי וגם את הבגרות. עבדתי בשתיהן וגם הייתי בעצמי תלמיד תווג׳יהי. 
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בבגרות יש יותר הזדמנויות, יש לך מועד חורף וקיץ, ואילו בתווג׳יהי אם נפלת אתה צריך 
לחזור אחרי שנה. הבגרות גמישה יותר. אם נגיד מישהו יבוא להתייעץ איתי אני אשאל 
אותו היכן הוא רוצה ללמוד ולעבוד לאחר מכן, ואם הוא רוצה לעבוד במגזר היהודי אז 
והתווג׳יהי מלחיצה  יותר קלה  זו הכנה טובה. הבגרות  כי  לבגרות  ללכת  לו  אני אמליץ 
מאוד, ]כי במשך[ חודשיים ניגשים לבחינה ב־12 נושאים שונים. בבגרות התלמיד יכול 
עובד  המורה  גם  שוב.  לגשת  או  נושא  על  לחזור  להחליט  למשל  התהליך,  על  להשפיע 
יותר קשה בבגרות כי יש עלינו פיקוח ממרכז המקצוע, מסגן המנהל, מהמנהל וממשרד 
החינוך, ]ואילו[ בתווג׳יהי אין פיקוח ואין יחס לתלמיד, אין ביקורת וניטור למה קורה עם 
התלמידים והציונים. אני הייתי תלמיד תווג׳יהי בעצמי וזה לא היה לי קל, כי בתווג׳יהי 
צריך רק לזכור ובבגרות אתה חייב לבדוק, לנתח ולחשוב. בתווג׳יהי התלמיד יכול להיות 
גרוע ובחודשיים של תקופת המבחנים בכיתה י״ב ילמד ויצליח, ואילו בבגרות יש מבחן 
מגן, יש תהליך ויש גם גמישות, כי אפשר לחזור ולשפר. ולעומת זאת בתווג׳יהי זה או 
שחור או לבן. בבגרות יש אחריות גם על התלמיד. בתווג׳יהי המורה מלמד את החומר ואז 

אומר לתלמיד: ״אוקיי, זה המבחן״, הצליח — הצליח, לא הצליח — לא הצליח. 

ה׳,.תלמיד.שניגש.גם.למבחני.תווג׳יהי.וגם.למבחני.בגרות: עכשיו הרבה עושים בגרות 
כי זה חוסך הרבה כאב ראש, כמו לתרגם את תעודת התווג׳יהי אצל עורך דין, כולל חתימת 
ועכשיו  בגרות,  מסיימי  רק  מקבלים  שבהן  משרות  יש  ומכינות.  קבלה  מבחני  נוטריון, 
בהרבה בתי ספר פותחים כיתות בגרות. התווג׳יהי קשה יותר כי יש לך רק הזדמנות אחת 
וזה יוצר לחץ שמכריח אותך ללמוד, ולעומת זאת בבגרות יש לך תמיד עוד הזדמנויות. 
בתווג׳יהי יכולים לדחות אותך חמש שנים עד שיתנו לך להשלים, ואם נפלת צריך לחזור 
על כל החומר של כל המקצועות מחדש. למשל, מכללת אונו קיבלה בוגרי תווג׳יהי, אבל 
נהיו הרבה סטודנטים, אז פתאום הורידו את התווג׳יהי ורוצים רק בוגרי בגרות ישראלית. 
אני ממליץ למישהו ללמוד ]במסלול[ בגרות ישראלית, כי בסופו של דבר אנחנו חיים כאן 
]בירושלים[, לומדים כאן ועובדים כאן. בקשר ללימודי ההיסטוריה בבגרות הישראלית — 
אמרתי לילדים של אחותי שאחרי הבחינה תשכחו מה שלמדתם, כי ההיסטוריה ]שלומדים 

לבגרות הישראלית[ היא שקר. 

מ׳,.עובדת.במגזר.הציבורי: לתוכנית הישראלית יש עדיין שם של תוכנית לחלשים — 
בחינה  של  סטיגמה  הישראלית  לבגרות  יש  למידה.  לקויי  בעצם  הם  מהתלמידים  חלק 
אלף  ה־15  מתוך  כמה  לשאול  למשל  צריך  להתמודד.  צריך  ואיתה  חלשים,  לתלמידים 
הלומדים כיום בתוכנית הישראלית הם לקויי למידה במידה זו או אחרת? כמה מהם יסיימו 
שיובילו  ונחשבים  יוקרתיים  במקצועות  באקדמיה  ללמוד  באמת  להם  שתאפשר  בגרות 

אותם למקום גבוה יותר בשוק העבודה? 
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ד׳,.בן.28,.עובד.בהנהלת.חשבונות.ובסופר.מרקט.במערב.העיר..סיים.ציון.תווג׳יהי.
ריאלית.בציון.גבוה: לדעתי התווג׳יהי ההומניסטית היא ברמה נמוכה יותר. שם באמת יש 
מרכיב של שינון ו״שפיכת החומר״ בעת הבחינה, אבל לא כך הדברים בתווג׳יהי הריאלית. 
בחינת התווג׳יהי הריאלית היא ברמה גבוהה. היא לא רק שינון. כדי לעבור את הבחינות 
חייבים להבין את העקרונות והחוקים במתמטיקה ובמדעים. עם הציונים הטובים שקיבלתי 
הייתי יכול להתקבל לאוניברסיטה העברית וגם לאוניברסיטאות בשטחים ובמדינות ערב. 
צריך  מקצועות  בשלושה  נכשלת  אם  הבגרות.  מן  יותר  נוקשה  שהתווג׳יהי  מסכים  אני 
לחזור על הכול. הבחינות של התווג׳יהי נעשות בתקופה קצובה ולא מחולקת כמו הבגרות 
לתקופה ארוכה ולנקודות שאפשר לשפר ולהשלים. אבל צריך לזכור שבחינת התווג׳יהי 
לך  והיא פותחת  יותר בהשוואה לבחינות בארצות השכנות,  הפלסטינית נחשבת לטובה 

הרבה דלתות בשוק העבודה. 

פרספקטיבה על העתיד: תלמידים כסוכני שינוי במזרח ירושלים 

כמה מן המרואיינים התייחסו גם לשאלה המסקרנת ביותר— האם יש תקרת זכוכית שתעצור 
החברה  מתוך  חלקים  יהיו  והאם  העיר,  במזרח  הישראלית  התוכנית  התרחבותה של  את 
המזרח ירושלמית שימשיכו להתנגד להתרחבותה בכל תרחיש עתידי? להלן כמה דוגמאות 

לטיעונים שהשמיעו המרואיינים בסוגיה זו:

באוניברסיטה. המחשב. מדעי. לומד. וכעת. שנתיים. לפני. בגרות. שסיים. תלמיד. ס׳,.
העברית: בסופו של דבר, אנחנו חיים כאן ואני צופה שהבגרות תכפיל את עצמה בקרב 

האוכלוסייה במזרח ירושלים ואנשים מבינים את זה. זה נהיה גלוי ומקובל וזה משפיע. 

ו׳,.תלמיד.שסיים.בגרות.לפני.שנתיים.ועתה.עובד.בעסק.משפחתי: אני חושב שבעתיד 
הבגרות תגדל עוד יותר, בהתחלה צחקתי על עצמי איך נכנסתי לבגרות כי במזרח ירושלים 
לא עושים בגרות בכלל. אבל הלכתי לזה ונכנסתי וראיתי שזה מפתח את הבן אדם ולאט־

לאט הבנתי שזה יותר טוב לי. אבל ברור שיש גם חסרונות... 

ט׳,.תלמיד.שסיים.לפני.חצי.שנה.מסלול.בגרות.וכעת.לומד.במכינה.האקדמית.להנדסה.
במכללת.עזריאלי: אני חושב שבעתיד יהיו הרבה תלמידים לבגרות, ולאט־לאט מספר 
תלמידי התווג׳יהי ירד. למשל, בת דודה שלי עכשיו רוצה ללכת לבגרות, כי אני אמרתי לה 
שזה יותר טוב מהתווג׳יהי. עכשיו היא במסלול בגרות וגם אח שלי עוד שנה—שנתיים ילך 
לבגרות. אני חושב שבעוד חמש שנים הבגרות תהיה יותר פופולרית כי התלמידים שעשו 

בגרות מדברים ומשפיעים.
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לדעתי,  לבגרות:  ספר. בבית. מורה. ועכשיו. לתווג׳יהי. ספר. בבית. לשעבר. מורה. ח׳,.
כמורה שמכיר את שתי המערכות, הבגרות הולכת להתרחב וזו אחת המטרות של משרד 
החינוך. בית הספר שעבדתי בו בעבר נסגר והוא עבר למסלול בגרות עם צוות חדש. חשוב 
להדגיש שהלימוד לבגרות זול יותר להורים מהתווג׳יהי כי בבתי הספר של החינוך המוכר 
שאינו רשמי והפרטי יש תשלומי הורים של כמה אלפי שקלים. בנוסף לכך, התקציב של 
ללמד  יותר  נהנים  המורים  וגם  יותר,  גבוה  ישראלית  תוכנית  לומדים  בתי הספר שבהם 

לבגרות כי השכר יותר ראוי, יש למשל גמול להכנה לבגרות וכו׳.  

פ׳,.עובדת.באוניברסיטה.העברית: אני לא חושבת שמערכת הבגרות הישראלית עוזרת 
כיוון שהתלמידים  יתרון למערכת הפלסטינית  באמת להתקדם בחיים. אני חושבת שיש 
יכולים ללמוד הרבה יותר בקלות בחו״ל. כעת, בעקבות שינוי בדרישות האוניברסיטאות 

הישראליות, הם אפילו יכולים ללמוד בישראל ולהצליח — אם יש להם ציונים טובים. 

א׳,.רואה.חשבון.מצפון.הארץ.)אזרח.ישראל(.שמתגורר.במזרח.ירושלים:.אם המטרה 
היא ללמוד ולעבוד בישראל, אני לא מבין למה לשלוח את הילדים למוסדות חינוך שלא 
משתלבים במערכת הישראלית. הרבה יותר קל להשתלב כשיודעים איך המערכת עובדת 
ומדברים עברית. ארבעת ילדיי למדו באוניברסיטאות ישראליות ללא קושי ומצאו עבודה 
בקלות רבה יותר מחבריהם שעשו את התווג׳יהי. אם לומדים בגדה צריך לקבל אישורים 
ואנרגיה  זמן  לוקח  וזה  בישראל(,  ולעבודה  ישראלית  לאוניברסיטה  )להתקבל  והכרה 

מיותרת. 

א׳,.איש.חינוך.ותיק.במזרח.ירושלים,.לשעבר.מנהל.בית.ספר: לגבי התרחבות התוכנית 
תוכנית  שלמדו  התלמידים  מן  משליש  צפאפא:  בית  על  להסתכל  מציע  אני  הישראלית 
ה״ישראלי״ של הכפר(  )יוצאי החלק  ה־90  בכפר במחצית השנייה של שנות  ישראלית 
עלינו היום ל־80 אחוז. השאלה המעניינת היא האם אפשר ללמוד מבית צפאפא על כלל 
מזרח ירושלים. האם היא מנבאת את העתיד? נראה לי שבכל מקרה כ־20 אחוז מתושבי 
הורים   — הקשה  לגרעין  הכוונה  הישראלית:  לתוכנית  סרבנים  יישארו  ירושלים  מזרח 
הספר  לבתי  הפלסטינית,  הרשות  של  או  הווקף  של  הספר  לבתי  ילדיהם  את  השולחים 
לתוכנית  ההתנגדות  תישאר  ששם  צופה  אני  וכדומה.  האליטות  את  שמשרתים  נוצריים 

הישראלית.
ספק  אין  ירושלים.  במזרח  היום  גובר  הפרגמטי־פרקטי  השיח  כללי  באופן  לדעתי, 
שהבגרות עדיפה במצב הנתון. הגדר המפרידה בין מזרח ירושלים לגדה המערבית ולרשות 
הפלסטינית מורידה את המוטיבציה ללמוד באוניברסיטאות בגדה. אני מכיר בן של חברים 
מוכרת  לא  שלו  התעודה  אבל  מהנדס,  הוא  בחברון.  בפוליטכניקום  הנדסה  שלמד  שלי 
בישראל, והוא מנסה במאמצים רבים לעשות הסבה להנדסאי בישראל. חשוב לתושבים 
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במזרח ירושלים לדעת מה ישראל רוצה ומה היא משדרת. חולשתה הגדולה של תוכנית 
אזרחות,  כמו  זהות,  של  לשאלות  הקשורים  לימוד  בתחומי  היא  הישראלית  הלימודים 
היסטוריה, לימודי דת וכדומה. במקצועות אלה תוכנית הלימודים אינה מתאימה למזרח 

ירושלים. למעשה במקצועות אלה יש בעייתיות גם בחינוך במגזר הערבי בישראל.
אם תימשך הפעילות השלטונית הרציפה בתחום החינוך בעידוד התוכנית הישראלית — 
יש סיכוי להתרחבות השינוי. יש הרגשה שישראל מתעוררת לפעול בתחום זה ומשקיעה 
כספים: תוכנית לימודים ישראלית בבתי הספר, מכינות באוניברסיטה העברית, במכללת 
הדסה ובמכללת עזריאלי. יש גם מספר גדול של סטודנטים שלומדים חינוך ותעודת הוראה 
במכללת דוד ילין, במכללת אונו )רבים לומדים בשלוחה בגן הטכנולוגי במלחה( ועוד. 

נראה שיש שינוי גם בבתי הספר וגם בתחום ההשכלה הגבוהה.

א׳,.עובד.כחוקר.במכון.מחקר.פלסטיני,.שולח.את.ילדיו.לבית.ספר.כנסייתי: מי ששולח 
את הילדים שלו ללמוד לפי תוכנית ישראלית זה פריפריה של פריפריה חברתית במזרח 
)למשל,  העיר  מזרח  דרום  באים משכונות  הישראלית  לבגרות  אלה שלומדים  ירושלים. 
אזור צור באהר(, הם דתיים ומסורתיים יותר. יש בהם כאלה הרוצים להשתלב בישראל 
מטעמים תועלתניים. אבל המעמד הבינוני והאליטות במזרח ירושלים לא ישלחו לעולם 

את ילדיהם לבתי ספר שבהם לומדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית.
יש תקרת זכוכית של אולי כ־40 אחוז מן ההורים במזרח ירושלים שעלולים לבחור בתוכנית 
ילכו בדרך הזו. האליטות עדיין בוחרות  ישראלית. המעמד הבינוני והמעמד הגבוה לא 
בבתי ספר נוצריים שם לומדים גם שפות ברמה גבוהה )חשובה במיוחד האנגלית(, ואפשר 
שמאפשרת  בריטית(,  או  )אמריקאית  מוכרת  בין־לאומית  ברמה  בגרות  גם  שם  לעשות 

לימודים בחו״ל. 
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ניתוח הגישות והתובנות המרכזיות   .6
העולות ממחקר הרשתות ומהראיונות  

ניתן לנתח את הממצאים שהתקבלו במחקר הרשתות החברתיות ומן הראיונות באמצעות 
כינוסם לשתי גישות מרכזיות — הגישה הפרגמטית והגישה האידאולוגית: 

הגישה הפרגמטית

 — זו  מבט  מנקודת  הפלסטינית:  פני  על  הישראלית  הלימודים  תוכנית  העדפת   �1
מעניקה  הישראלית  התוכנית   — בהווה  או  בעבר  והורים  תלמידים  לרוב  שמבטאים 
לתלמידים יכולת מעשית להשתלב במוסדות האקדמיים ובשוק העבודה הישראליים� 
זאת הן באמצעות לימוד השפה העברית ברמה גבוהה יותר ושימוש בחשיבה ביקורתית 
ועצמאית )לעומת הדגש על שינון בבחינת התווג׳יהי(, והן באמצעות תעודת הבגרות, 
החינוך  בנוסף,  בישראל�  גבוהה  להשכלה  למוסדות  יותר  נוח  כניסה  כרטיס  שהיא 
הטכנולוגי נותן אף הוא מענה, הן לתלמידים חלשים יחסית, שלא יכולים להתמודד 
עם הלימודים העיוניים ועם בחינות התווג׳יהי, והן לתלמידים חזקים הלומדים בבתי 
תוכנית  לפי  לומדים  )ובהם  האחרונות  בשנים  שנפתחו  החדשים  הטכנולוגיים  הספר 
הנדבך  איכותיות�  במשרות  העבודה  בשוק  ולהשתלב  ללמוד  ומעוניינים  ישראלית( 
אחר  בשעות  הספר  בבתי  השאר  )בין  פורמלי  הבלתי  בחינוך  ההשקעה  הוא  הנוסף 
הצהריים(, שביכולתו לתרום לעיצוב אישיותו, מיומנויותיו ויכולותיו החברתיות של 
התלמיד בתחומים ״רכים״ יותר, שחשיבותם גדולה לא פחות מן הלימודים העיוניים 
במערכת החינוך הפורמלית� בראיונות הדגישו כמה מן המרואיינים את חדשנותן של 

תוכנית הלימודים והבגרות הישראליות ואת התאמתן לאתגרי היום והמחר�

הפלסטינית  התוכנית  תוכנית הלימודים הפלסטינית על פני הישראלית:  העדפת   �2
נתפשת בעיני רבים במזרח ירושלים כיוקרתית יותר מזו הישראלית, ורמת ההוראה בה 
נתפשת כגבוהה יותר� בוגרי התוכנית הפלסטינית שמסיימים את התווג׳יהי התובעני 
)ובמיוחד במסלול הריאלי־מדעי( בהצלחה, נתפשים כמצטיינים וכתלמידים ״חזקים״ 
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יותר ממסיימי הבגרות הישראלית� במבט כולל ניתן לומר כי סיכויי ההצלחה בחיים 
של בוגרי התוכנית הפלסטינית — במיוחד במגמה הריאלית — עדיין נתפשים כגבוהים 
יותר, וכי האפשרויות העומדות בפניהם )בעיקר בגדה ובחו״ל( הן רבות יותר ומגוונות 

יותר�

הספר  בתי  הישראלית:  התוכנית  פי  על  המלמדים  ספר  בבתי  והטבות  סבסוד   �3
הטכנולוגי  ובחינוך  העיוני  בחינוך  הישראלית  הלימודים  תוכנית  פי  על  המלמדים 
זוכים לתקציבים מוגדלים, לתנאים פיזיים טובים יותר, לסבסוד של חוגים ופעילויות 
בתחום החינוך הבלתי פורמלי, לשירותי הסעות לתלמידים, למחשבים ורשת אינטרנט 
יחסית,  הגבוה  הלימוד  שכר  לעומת  זאת  כל  ועוד —  טובות  יותר, לתשתיות  טובים 
שאינו  המוכר  בחינוך  ויוקרתיים  לטובים  הנחשבים  הספר  בבתי  ההורים  שמשלמים 
רשמי, ועל רקע המחסור הקשה בכיתות לימוד בכלל מערכת החינוך במזרח ירושלים� 
כל אלה מביאים יותר ויותר הורים לבחור בבתי ספר רשמיים המלמדים את התוכנית 

הישראלית�

ביקורת על חלק מבתי הספר הפועלים במסגרת החינוך המוכר שאינו רשמי — בתי   �4
ספר אלה נתפסים כמי שמבקשים לנצל את הביקוש העולה לתוכנית הישראלית כדי 

לעשות רווח מהיר על חשבון התלמידים, כאשר בסופו של יום רמתם היא נמוכה�

בתי ספר המציעים מסלולים בשתי תוכניות הלימודים.)הפלסטינית והישראלית(   �5
בכוח  מחסור  עקב  כלל  מתפקדים  לא  או  לקויה  בצורה  שמתפקדים  ככאלה  נתפסים 
הוראה מתאים שיכול ללמד את התוכנית הישראלית, בשל היעדר תשתיות מספקות, 

מחמת חוסר תיאום בין התוכניות )כולל לוח החופשות והבחינות( ועוד�

הגישה האידאולוגית

עיקרם של הטיעונים האידאולוגיים הוא ביקורת חריפה על התוכנית הישראלית מטעמים 
זהותיים־לאומיים. המאבק נגד התוכנית הישראלית נתפס כלא פחות ממערכה על עתיד 

הזהות הפלסטינית בירושלים. הטיעונים העיקריים נגד התוכנית הישראלית הם:

״יהודיזציה״.ו״ישראליזציה״.של.תוכני.הלימוד.ושל.ירושלים.הפלסטינית: רבים  ..1
מן המגיבים ברשתות החברתיות והמרואיינים רואים בכוונה להחיל במזרח ירושלים 
הישראלי  הנראטיב  את  לייבא  ישראל  של  ניסיון  הישראלית  הלימודים  תוכנית  את 
הזהות  את  למחוק  במטרה  זאת  כל  העיר.  במזרח  החינוך  מערכת  על  ולהשליטו 
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ירושלים את הזהות הישראלית. המדיניות הישראלית  הפלסטינית ולהטמיע במזרח 
נתפסת כמכשיר ל״ייהד״ את ירושלים באמצעות ״ישראליזציה״ של מערכת החינוך 
המעצבת את הדור הצעיר במזרח ירושלים לדורות. מבחינת תוכני הלימוד נשמעה 
בנוסח  הפלסטינית  הלאומית  לזהות  הנוגעים  מקצועות  לימוד  על  חריפה  ביקורת 
ישראלי, כמו אזרחות, היסטוריה וספרות. כמו כן, גונתה השמטת הנכבה וההתעלמות 
מן ההיסטוריה של העם הפלסטיני בספרי הלימוד הישראליים, כמו גם לימוד המנון 
לציון  יהודית־ישראלית  בטרמינולוגיה  ושימוש  המדינה  סמלי  )התקווה(,  המדינה 
)במקום  וירושלים  אל־אקצא(  מסגד  )במקום  הבית  הר  דוגמת  אסלאמיים,  מקומות 
לתושבי  הרלוונטיות  חסרי  האזרחות  לימודי  כנגד  גם  מושמעת  ביקורת  אל־קודס(. 
מזרח ירושלים, שרובם אינם אזרחים בישראל. ביקורת מסוג אחר על רקע מסורתי־

דתי נשמעה על עירוב בנים ובנות בחלק מבתי הספר שבהם לומדים על פי התוכנית 
הישראלית. ובכלל יש להדגיש כי לימודי התווג׳יהי נתפסים כחלק מן המסורת ואורח 
את  הירדנית, מה שמעלה  לתקופה  והידוע, בהמשך  המוכר  ירושלמי  החיים המזרח 
החשד מפני כוונות ישראליות להטמיע דפוסי תרבות חדשים בתוך החברה הפלסטינית 
ולשנות סדרי בראשית. גינוי מיוחד נשמע כלפי תושבי השכונות בית צפאפא וצור 
באהר על כך ששיעורי הרישום לבתי הספר המלמדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית 
גבוהים במיוחד בשתי השכונות הללו. במקביל שיבחו רבים את שכונת ג׳בל מוכבר 
על היותה ראש החץ למאבק הפלסטיני ב״אינדוקטרינציה הישראלית״. עמדות מסוג 
זה הביעו לרוב חברי ועדי ההורים בחלק ניכר מהשכונות וחברי הוועד המרכזי של 
ההורים במזרח ירושלים )שאינם בהכרח הורים לתלמידים(, תושבי הגדה המערבית 
ורצועת עזה שעוקבים באמצעות הרשתות החברתיות אחרי הנעשה במזרח ירושלים, 
וטורקיה.  תימן  סוריה,  דוגמת  אחרות,  מוסלמיות  או  ערביות  מארצות  גולשים  ואף 
ו־#أسرلة_ אל־קודס(  )ייהוד  #تهويد_القدس  הם:  זה  בהקשר  הבולטים  ההאשטאגים 

التعليم )ישראליזציה לחינוך(.

״סחיטה״.ישראלית:.ביקורת משנית לסוגיית האינדוקטרינציה היא שישראל מפעילה  ..2
ילדיהם  את  להעביר  להם  לגרום  כדי  ירושלים  במזרח  הורים  על  כלכלית  ״סחיטה״ 
ללמוד לפי תוכנית הלימודים הישראלית. הסחיטה הזו באה לידי ביטוי במתן תקציבים 
מוגדלים לבתי ספר העוברים ללמד על פי תוכנית זו, מה שמוביל לסגירת בתי ספר 
ותיקים המלמדים לפי תוכנית הלימוד הפלסטינית עקב שיעורי רישום נמוכים. נוסף 
על כך, ה״סחיטה״ באה לידי ביטוי במדיניות של אפליה בקבלה למוסדות אקדמיה 

ולמקומות עבודה ישראליים שבהם נדרשת תעודת בגרות כתנאי קבלה.

ערך. בעלי. שהם. רשמי,. שאינו. המוכר. לחינוך. השייכים. חינוך. מוסדות. סגירת. ..3
ופגיעה.במערכת.החינוך.הפלסטינית: טענה  ירושלמית,. סמלי.בתודעה.המזרח.
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זו, המושמעת לרוב בקרב נציגי ועדי ההורים, מדגישה את החשש מפני סגירת בתי 
ספר שבהם לומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית עקב שיעורי הרשמה נמוכים, 
בעיקר בבתי ספר בעלי ערך סמלי באזור העיר העתיקה. לא פעם התגלעו סביב נושאים 
אלה מחלוקות ועימותים בין הגולשים, שחלקם הגנו על הבחירה בתוכנית הלימודים 
הישראלית מול המבקרים. האשטאג נפוץ בהקשר זה הוא: #التكونوا_شركاء_في_السقوط 
)״אל תהיו שותפים לקריסה״( — טענה פלסטינית מוכרת המזהירה מפגיעה ישראלית 

במערכת החינוך ובזהות הפלסטיניות ומניצול החולשה של הרשות הפלסטינית.

מנקודת המבט של הנהגת הרשות הפלסטינית נתפסת החלת התוכנית הישראלית כניסיון 
ממשי לנצל את מעמדם השונה של ערביי מזרח ירושלים כתושבי ישראל כדי לשנות את 
התודעה הלאומית של הדור הצעיר הגדל שם. חששות ואתגרים אלה מלווים את ההנהגה 
האמריקני,  הממשל  בתולדותיה.  ביותר  הקשות  התקופות  באחת  ברמאללה  הפלסטינית 
שבראייתה היה הגורם המרסן את ישראל, נטש בעידן הנשיא טראמפ את תפקידו והתייצב 
ירושלים  במזרח  לפעול  כדי  מדי  חלשה  הפלסטינית  הרשות  ישראל.  של  לצידה  בגלוי 
ומרוחקת מדי מן האוכלוסייה כדי להשפיע. לעומת זאת, ישראל חשה משוחררת מכל לחץ 
או ביקורת חיצונית ונכונה לעשות במזרח ירושלים — אחד ממוקדי הסכסוך הישראלי־

פלסטיני הרגישים ביותר — מהלכים שבעבר נמנעה לעשות. על פי הראייה הפלסטינית, 
תחת מעטה של שיקום ופיתוח מנסה ישראל למחוק את הזהות וההיסטוריה הפלסטיניות 
ולהשתיל במקומן את הנרטיב הישראלי. היתרונות הרבים שמציעה התוכנית הישראלית 
לפרט הפלסטיני, והעתיד היותר מבטיח שהיא מאפשרת לו, מתנגשים עם השיח הלאומי 

שמתנגד בכל תוקף להרחבת מספר הלומדים לפי התוכנית הישראלית במזרח ירושלים. 
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סיכום, שאלות להמשך המחקר   .7
והמלצות מדיניות  

מתוך השיח העולה מן הרשתות החברתיות ומסיכום הריאיונות אפשר להבחין כי יש מתח 
מובנה ומאבק בין שתי הגישות — זו הפרגמטית וזו האידאולוגית. מחד גיסא, הורים רבים 
במזרח ירושלים סבורים כי תוכנית הלימודים הישראלית טובה יותר ומתאימה לילדיהם 
ולרוח הזמן. היא הולמת מודלים חינוכיים מודרניים יותר, מעשירה את עולמו של התלמיד 
באמצעות פיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית ופותחת בפניו דלתות לעתיד, הן באמצעות 
לימודי העברית ותעודת הבגרות והן באמצעות המסלולים הנוספים של החינוך הטכנולוגי. 
תמיכה  מקבלים  הישראלית  הלימודים  תוכנית  פי  על  המלמדים  ספר  בתי  לכך,  בנוסף 
יותר, למערכת  זוכים לסבסוד, לתשתיות טובות  מסיבית מצד העירייה ומשרד החינוך, 
גבוהה  ברמה  פרטניים  ולשירותים  פורמלי  הבלתי  החינוך  במסגרת  ופעילות  חוגים  של 
יותר. כמו כן, בחינת התווג׳יהי נתפסת ככושלת בהיבטים שונים: היא נתפסת כמיושנת, 
״מלחיצה״ שלא לצורך, אינה מאפשרת השלמות ותיקונים של הציונים, מאופיינת בתפיסה 
של ״הכול או לא כלום״, ובעיקר אינה מתאימה לתנאי החיים ולשאיפות המעודכנות של 

חלקים ניכרים מתושבי מזרח ירושלים.

מאידך גיסא, הורים רבים אחרים, ובתוכם חברי ועדי הורים בשכונות מזרח ירושלים ואנשי 
ועד ההורים המרכזי )המקיים זיקות וקשרים עם הרשות הפלסטינית(, מגנים בחריפות 
הלימודים  תוכנית  פי  על  הלומדים  להרחבת מספר התלמידים  הישראליות  את הפעולות 
הישראלית. פעולות שלטוניות אלה מוצגות כניסיונות ישראליים להשתמש בחינוך כבכלי 
פוליטי כדי להוביל תהליך של אינדוקטרינציה ישראלית ומחיקת הזהות הפלסטינית של 
ההורים  על  כבד  לחץ  מפעילים  הישראלית  לתוכנית  המתנגדים  ירושלים.  מזרח  תושבי 
במזרח ירושלים לשלוח את ילדיהם רק לבתי ספר שבהם לומדים לפי תוכנית הלימודים 
התוכנית  פי  על  לומדים  שבהם  ספר  לבתי  ילדיהם  את  המעבירים  ההורים  הפלסטינית. 
הישראלית נתפסים כמי שמוותרים על זהותם ופוגעים במערכת החינוך הפלסטינית תמורת 

טובות הנאה ותנאים טובים יותר לילדיהם. 

בתגובה מסבירים ההורים העושים זאת כי אין להם פתרון אחר על רקע המחסור הקשה 
במזרח  הקשה  הכלכלי  המצב  ובשל  ראויה  ברמה  חינוכיות  ובמסגרות  לימוד  בכיתות 
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ירושלים, שמקשה על תשלום שכר הלימוד בבתי הספר של החינוך המוכר שאינו רשמי 
למניעיהם,  הבנה  לגלות  מבקשים  הם  החברתיות  ברשתות  בדיונים  הפרטי.  ובחינוך 
הזהות  שמירת  של  הערכים  בין  בהתנגשות  כי  מפורשות  מבהירים  הם  רבים  ובמקרים 
ובלית ברירה את הערך  יעדיפו בלב כבד  הפלסטינית מול טובת הילד והבטחת עתידו, 
השני. רבים גם יטענו שאפשר לשמור על הזהות הפלסטינית של התלמידים הלומדים על 
בבית,  החינוך  באמצעות  בין השאר   — שונות  בדרכים  הישראלית  הלימודים  תוכנית  פי 
במשפחה ומחוץ לבית הספר, כפי שמוכיחים ״ערביי 1948״, קרי אזרחי ישראל הערבים.

הוויכוח.בין.שני.הצדדים.שתיארנו.לעיל.הוא.ביטוי.למתח.שמכניסה.החלת.התוכנית.

הישראלית.אל.תוך.השיח.הפנימי.במשפחות.רבות.במזרח.העיר..האם.הגישה.הפרגמטית.

תתרחב.ותהפוך.לזרם.המרכזי.בחברה.המזרח.ירושלמית.כשהיא.דוחקת.לשוליים.את.

הגישה.הלאומית?.ימים.יגידו..כרגע.נראה.כי.חולשת.הרשות.הפלסטינית.ודחיקתה.

ביטחונם.העצמי.של.הפרגמטיסטים.. להגברת. מסייעות. ישראל. בידי. העיר. ממזרח.

אולם.מגמה.זו.יכולה.להשתנות.אם.יתחזקו.מעמדה.של.הרשות.הפלסטינית.ויכולת.

הרוח. בהלכי. שינוי. לנוכח. או. ביידן. הנשיא. בעידן. ירושלים. במזרח. שלה. הפעולה.
במזרח.ירושלים.או.הקצנה.כלפי.השלטון.הישראלי.

הן. הראיונות. ומן. החברתיות. הרשתות. ממחקר. העולות. הגדולות. השאלות. שתי.

הדיון.ברשתות.את. כמה.משקף. ועד. לוויכוח,. בין.שני.הצדדים. הכוחות. יחסי. מהם.

התהליכים.המתרחשים.במציאות.המורכבת.והמשתנה.במזרח.ירושלים..כעת,.שלוש.

שנים.לאחר.החלטת.הממשלה.3790.)שהתקבלה.במאי.2018(,.אפשר.להבחין.בשינוי.

המזרח. בחברה. ולבגרות. הישראלית. לתוכנית. יותר. חיובי. יחס. שעיקרו. משמעותי,.

כמו. הצורך,. די. ברורים. אינם. עדיין. ועוצמתו. השינוי. של. היקפו. אולם. ירושלמית..

בסוגיה. ההבנה. את. להעמיק. יוכלו. נוספים. וסקרים. מחקרים. התקדמותו.. קצב. גם.

רגישה.זו,.שאי.אפשר.להפריז.בחשיבותה.בכל.מה.שנוגע.לסוגיית.מעמדם.ועתידם.

של.תושבי.מזרח.העיר,.לשאלת.השתלבותם.בחברה.הישראלית,.לעתידה.של.העיר.
ולסוגיית.ירושלים.כמרכיב.מרכזי.בסכסוך.הישראלי־פלסטיני.

ניתן לפרוט את שתי השאלות הגדולות האלה לכמה שאלות משנה המתייחסות גם למשבר 
הקורונה ולהשפעתו על מערכת החינוך במזרח ירושלים וגם לנסיבות המדיניות המשתנות 

בעקבות חילופי הממשל בארה״ב:

מה.תהיה.השפעת.משבר.הקורונה.על.הוויכוח.הזה? המשבר השבית את מערכת  א..
ניהול  כמו  סוגיות חדשות,  לדיון  והעלה  ארוכים  לחודשים  ירושלים  במזרח  החינוך 
הרשויות  עם  והקשרים  הזיקות  חיזוק  שחייב  )מה  הקורונה  בשגרת  החינוך  מערכת 
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כל  על  מרחוק  הלמידה  סוגיית  רשמי(,  שאינו  המוכר  בחינוך  בעיקר  הישראליות, 
הקשיים שהיא מעוררת במזרח ירושלים, החמרת המצב הכלכלי שיצרה מצוקה קשה 
ועוד. לענייננו,  זום״(  )כולל ״נושרי  גדולים  אצל תלמידים רבים, נשירה בהיקפים 
משבר הקורונה צמצם מאוד גם את הדיון בסוגיית תוכנית הלימודים הישראלית מול 
התווג׳יהי, כאשר תשומת הלב הופנתה לשאלת עצם קיום הלימודים ותפקוד מערכת 
החינוך במזרח ירושלים. מכאן עולות השאלות: האם יש לצפות שאחרי שוך משבר 
המזרח  היום  בסדר  יותר  מרכזי  למקום  הלימודים  תוכנית  סוגיית  תחזור  הקורונה 
ירושלמי? או שמא תהיה לתקופת הקורונה השפעה בכיוון של צינון ההתנגדות לתוכנית 
הישראלית, בין השאר בגלל שבתי הספר העירוניים הרשמיים )ובתוכם אלה המלמדים 
על פי התוכנית הישראלית( קיבלו סיוע רב יותר מן הרשויות — מחשבים, מודמים, 
שדרוג רשת האינטרנט, משאבים לטיפול פרטני ועוד — בהשוואה לבתי הספר של 
החינוך המוכר שאינו רשמי? על רקע זה עולה השאלה: האם שקיעת השיח על תוכנית 
הלימודים במזרח ירושלים והתחזקות הגישה הפרגמטית הן הזדמנות להשקיע ביתר 

שאת בהרחבת התוכנית הישראלית?

ירושלים?  במזרח. הישראלית. התוכנית. להרחבת. זכוכית״. ״תקרת. יש. האם. ב..
הבינוני  המעמד  ודווקא   — ירושלמית  המזרח  החברה  של  שחלקים  לצפות  יש  האם 
המשכיל והמעמד הגבוה )שחלקם קשור בזיקות שונות לרשות הפלסטינית( וחלקים 
תוכנית  פי  על  ילדיהם  של  ללימודים  פנים  בשום  יסכימו  לא   — הדתי  הממסד  של 
הלימודים הישראלית? ואם כן, מה תהיה השפעתן של אליטות אלה על הלכי הרוח 
בכלל האוכלוסייה המזרח ירושלמית? ומה תהיה השפעתו של הוויכוח הפנימי הזה 
על חוסנה של החברה המזרח ירושלמית? כיצד אפשר להסביר את הצלחת התוכנית 
הישראלית דווקא בשכונת צור באהר )המסורתית והדתית יותר( ובשכונות שועפאט 
ובית חנינא )החילוניות והמודרניות יותר(, שם נפתחו בשנים האחרונות שלושה בתי 
ספר הקולטים תלמידים מכל רחבי מזרח העיר? האם הגידול במספר התלמידים בבית 
במחצית  השכונה  מילדי  מכשליש   — הישראלית  התוכנית  פי  על  הלומדים  צפאפא 
השנייה של שנות התשעים לכ־80% היום — מנבא את התהליך שעשוי לקרות בכלל 

מזרח ירושלים? 

בהנחה.שהתהליך.יימשך.כמה.וכמה.שנים,.מה.צריכה.להיות.המדיניות.הישראלית. ג..

הפלסטינית. התווג׳יהי. תוכנית. לפי. ללמד. שימשיכו. הרבים. הספר. בתי. כלפי.
בחינוך.הרשמי.ובחינוך.המוכש״ר? האם יפעלו הרשויות הישראליות ל״ייבוש״ בתי 
ספר אלה מבחינה תקציבית? האם יש להמשיך את המדיניות להעדיף את בתי הספר 
הרשמיים שבהם יש פיקוח רב יותר של הרשויות הישראליות ולהעביר כמה שיותר 

בתי ספר מן החינוך המוכר שאינו רשמי לחינוך הרשמי? 
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מפוקח. הבלתי. הפרטי. החינוך. כלפי. הישראלית. המדיניות. להיות. צריכה. מה. ד..

בידי.הרשויות.הישראליות,.שכולל.בין.השאר.בתי.ספר.של.הווקף.ושל.הרשות.

הלימודים. תוכנית. פי. על. לומדים. שבהם. פרטיים. ספר. בתי. וכמה. הפלסטינית.
הפלסטינית?.

האם.חילופי.הממשל.בארה״ב.—.סיום.כהונתו.של.ממשל.טראמפ,.שתמך.בצעדי. ה..

ישראל.וִאפשר.לה.לפעול.בצורה.חופשית.במזרח.ירושלים,.ועלייתו.של.ממשל.

הפלסטיני. בצד. יותר. המתחשבת. יותר. מאוזנת. עמדה. לנקוט. שצפוי. ביידן,.

)בהמשך.לתקופת.ממשל.אובמה(.—.ישפיעו.גם.על.תחום.החינוך.במזרח.העיר?.
האם התחזקות של הרשות הפלסטינית וחידוש קשריה עם הממשל האמריקאי החדש 
יביאו ללחץ אמריקאי על ישראל ולריסון פעולותיה נגד מוסדות הרשות הפלסטינית 
ופעילותה בתחום החינוך במזרח ירושלים? כיצד ישפיע שינויים בהלכי הרוח במזרח 

ירושלים כלפי השלטון הישראלי על סוגיה רגישה זו?

תשובות.לשאלות.אלה.מצריכות.כאמור.מחקר.מקיף.נוסף.ומעמיק.יותר,.והוא.יידרש.

לרדת.לפרטים.ולעסוק.בין.השאר.בתהליכים.המתרחשים.בכל.אחת.מהשכונות.במזרח.
ירושלים.בתחום.החינוך..

בינתיים,.אנו.מציעים.את.ההמלצות.הראשוניות.הבאות:.

באופן  ירושלים  החינוך במזרח  הישראליות במערכת  המשך ההשקעה של הרשויות  א.  
ליצור  כדי  זאת  כל  תקציביות.  ותנודות  נסיגות  וללא  בעקביות  זמן,  לאורך  רציף, 
חלופה שלמה ותחרותית לתוכנית הפלסטינית ולבחינת התווג׳יהי הנטועה עמוק באורח 
החיים ובמסורת המזרח ירושלמיים. נראה כי רק השקעה גדולה ומתמשכת בכיוון זה 
למוסדות  הבוגרים  והפניית  העיר  במזרח  החינוך  מערכת  על  אמיתי  פיקוח  תאפשר 
להשכלה גבוהה בישראל ולשוק העבודה הישראלי. יש לזכור את הניסיון הישראלי 
מלחמת  שלאחר  בשנים  ירושלים  במזרח  הישראלית  התוכנית  את  להנהיג  הכושל 
ששת הימים )מ־1967 עד 1978( ואת הניסיון להשקיע במערכת החינוך במזרח העיר 
״התוכנית ההוליסטית״(,  )תחת הכותרת  ה־90  ולשפרה במחצית השנייה של שנות 
שנכשלו, נשכחו או שלא היה להם המשך. במקביל יש לתת את הדעת על השאלה 
כיצד יש להתמודד עם המשך ההתנגדות הצפויה של הרשות הפלסטינית, שמעמדה 
עשוי להתחזק בעקבות חיזוק הקשרים עם הממשל האמריקאי החדש בראשות הנשיא 

ביידן או לנוכח שינויים בהלכי הרוח במזרח ירושלים כלפי השלטון הישראלי.
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במקביל להשקעה בתוכנית הישראלית יש להשקיע גם בבתי הספר של החינוך הרשמי  ב.  
ושל החינוך המוכר שאינו רשמי, שבהם לומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית. 
יש לזכור כי בשנים הקרובות עדיין רוב בתי הספר במזרח ירושלים ימשיכו ללמד 
הישראלית  בתוכנית  רק  השקעה  ירדן(.  ידי  על  כבר  )שהונהגה  התווג׳יהי  לבחינת 
עלולה ליצור פערים גדולים בהישגים, שרק יעמיקו את ההתנגדות ואת המרמור כלפי 
השלטון הישראלי. ייתכן שדווקא משבר הקורונה, שחיזק את הזיקות בין בתי הספר 
הזדמנות  להיות  יכול  הישראליות,  הרשויות  ובין  רשמי  שאינו  המוכר  החינוך  של 
של השלטון להרחיב את תחומי אחריותו גם לבתי ספר אלה מתוך תפיסה שחובתה 
של המדינה לספק חינוך והשכלה איכותיים לכל תושביה. שיפור משמעותי בתחום 
החינוך במקביל לשיפור המצב הכלכלי ואיכות החיים במזרח ירושלים יוכלו לתרום 
להגברת היציבות בכלל העיר ולריכוך תחושות האפליה והקיפוח של התושבים המזרח 

ירושלמים.

יש צורך בהבנה מעמיקה של המציאות המורכבת בשכונות השונות, ב״הקשבה״ לשטח  ג.  
והקהילות  התושבים  לתפיסות  כבוד  ובמתן  ממנו(,  העולים  השונים  הקולות  )כולל 
השונות. יש להמשיך את המדיניות של אי־כפייה של תוכנית הלימודים הישראלית 

כדי לא לעורר התנגדויות מיותרות. 

יש לחשוב על התאמות של התוכנית הישראלית למציאות המיוחדת במזרח ירושלים,  ד.  
לשאלות  הנוגעים  והספרות,  ההיסטוריה  האזרחות,  מקצועות  של  התאמות  ובעיקר 
הזהות הפלסטינית והמעמד המיוחד של תושבי מזרח ירושלים. יש לתת את הדעת גם 

על סוגיית לימודי הדת בבתי הספר הרשמיים, שמטרידה הורים רבים.
האוכלוסייה  את  לקדם  עשויים  הישראלית  התוכנית  פי  על  שהלימודים  לזכור  יש 
על  לה השפעה  תהיה  אם  ספק  אולם  וחברתית,  כלכלית  מבחינה  ירושלמית  המזרח 
עצמם  את  לראות  ימשיכו  שרובם  ירושלמים,  המזרח  של  העמוקה  הלאומית  הזהות 

כחלק מן העם הפלסטיני. 
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אחד מן היעדים המרכזיים של החלטת הממשלה 3790 ותוכנית החומש הממשלתית להשקעה בתחום החינוך 
במזרח ירושלים היה הגדלת מספר התלמידים הלומדים על פי תוכנית הלימודים הישראלית במערכת החינוך 

במזרח ירושלים.
המחקר בוחן את עמדות הציבור הערבי במזרח ירושלים כלפי תוכנית הלימודים הישראלית. הוא מתבסס על 

ניתוח השיח במרחב המקוון, תוך התמקדות בניתוח הדיונים ברשתות החברתיות, וכן על ראיונות עומק 
המעניקים ממד נוסף לדיון. המחקר מציג תמונה מקיפה של הלכי הרוח והמגמות השונות בקרב האוכלוסייה 

המזרח ירושלמית בעד ונגד התוכנית הישראלית.
הממצאים שעלו מן המחקר מלמדים על שתי גישות מרכזיות ביחס התושבים אל תוכנית הלימודים 

הישראלית – הגישה הפרגמטית והגישה האידאולוגית – ועל מתח מובנה בין שתי הגישות. 
בבסיס המחקר עומדת ההבנה שסוגיית תוכנית הלימודים במזרח ירושלים היא סוגיית מפתח בכל הנוגע 

למעמדם ועתידם של תושבי מזרח העיר, לשאלת השתלבותם בחברה הישראלית, לעתידה של העיר 
ולסוגיית ירושלים כמרכיב מרכזי בסכסוך הישראלי־פלסטיני.

המחקר נערך בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ובתמיכת קרן פרידריך נאומן לקיום החרויות.

בן אברהמי, חוקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות, מתמחה בחקר היבטים חברתיים ותרבותיים של הקהילות 
הערביות במזרח העיר. שימש בשנים האחרונות כיועץ לענייני מזרח ירושלים בלשכת ראש העיר ירושלים. 
במסגרת עבודתו לקח חלק פעיל במימוש מדיניות העירייה בשכונות מזרח העיר והוביל שורה של תהליכי 

מחקר ותכנון אסטרטגיים. 
ד״ר אמנון רמון, היסטוריון, חוקר בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות וסגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל 

ויישובה ביד יצחק בן-צבי. תחומי התמחותו המרכזיים הם תולדות ירושלים בעת החדשה, נצרות מודרנית, 
זיקות העולם הנוצרי לארץ הקודש ולירושלים, האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים, הר הבית והמקומות 

הקדושים. 
יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). מתמחה בחקר יחסי ישראל-פלסטינים, 

החברה הפלסטינית, זיקתה לישראל ולהתנחלויות והמערכת הבין-ארגונית הפלסטינית. שימש בעבר במגוון 
תפקידים בתחומים אזרחיים וצבאיים, וביניהם יועץ לענייני ערבים של המנהל האזרחי ברצועת עזה, מזכ"ל 

תנועת נתיבות שלום וראש האגף הפלסטיני-ערבי במשרד לענייני מודיעין ואסטרטגיה.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית 
ומרחבית בת קיימא. המכון, שהוקם בשנת 1978, הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מדיניות לבירור, קידום 

והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות 
ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, שדה מחקר, 
מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה וחיזוק מעמדה הגלובלי 

עומדים בראש סדר היום של המכון.


