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הקדמה
נייר זה מעדכן דו"ח קודם בכותרת "התפקיד החינוכי הבעייתי של אונר"א בסכסוך המזרח-תיכוני".
הדו"ח האמור ,שיצא לאור בספטמבר  ,2017סקר את תרומתה של אונר"א להנצחת הסכסוך המזרח-
תיכוני ע"י השימוש במשך עשרות שנים בספרי לימוד שמציגים כבלתי לגיטימי הן את קיומה של מדינת
ישראל והן את עצם הימצאות אזרחיה היהודים בארץ ,עושים דמוניזציה לישראל וליהודים בהקשרים
שונים ומטיפים למאבק אלים נגדם במקום לשלום ולדו-קיום .הדו"ח הנ"ל כיסה את ארבע השנים
האחרונות של פעילות אונר"א והסתמך על כ 150-ספרי לימוד שהוצאו לאור בין השנים .2017 – 2013
בינתיים ,החלה הרש"פ ב 2016-בפרוייקט חדש של הדפסת ספרי לימוד (וחלק מהספרים של 2016
הודפסו מחדש עם שינויים ב .)2017-דוברי אונר"א טענו אז שהדו"ח הוא "בלתי מדוייק ומטעה" מאחר
שהוא כולל ספרי לימוד ישנים שכבר לא היו בשימוש בבתיה"ס של אונר"א בזמן שיצא לאור .הבעיה
בטיעון הזה היא התעלמותו משיתוף הפעולה הפעיל של אונר"א עם האינדוקטרינציה המלחמתית של
הרש"פ במשך השנים שקדמו ליוזמתה של האחרונה להדפיס את ספרי הלימוד מחדש .על כל פנים ,וכדי
לעמוד באתגר ,הנייר הנוכחי כולל אך ורק ספרי לימוד הנמצאים בשימוש עכשווי בבתיה"ס של אונר"א.
חלק מספרים אלה עתידים להיות מוחלפים בחדשים בינואר  ,2018דבר שיחייב עידכון נוסף של נייר זה
בקרוב.
אונר"א – סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי מלחמת  1948בא"י – החלה את פעולתה ב1950-
ומאז היא מקיימת נוכחות בסוריה ,לבנון ,ירדן ושטחי יו"ש (כולל מזרח-ירושלים שבשלטון ישראל)
ועזה .שלא כארגון המקביל לה – הנציבות העליונה של האו"ם לפליטים ( – )UNHCRאשר פועל
במטרה ליישב מחדש את כל יתר הפליטים בעולם – אונר"א הרחיבה את מעמד הפליט של הפליטים
המקוריים באופן שנכללו בו צאצאיהם מזה ארבעה דורות עד כה ,בעודה מחזיקה אותם במחנות זמניים
בתנאים ירודים ומטפחת בהם את תקוות השווא שבבוא היום ישובו למקומות מגוריהם הקודמים בישראל
שמלפני  .1967כך ,מאוכלוסיה של כ 700-אלף ב ,1948-עבר היום מספרם של אלה המכונים פליטים
פלסטינים את החמישה מיליון.
כמחצית מתקציבה הרגיל של אונר"א מוקדש לחינוך ( 363,076,000דולר של ארה"ב  49.35% -מתוך
 735,748,000דולר של ארה"ב ב 1.)2017-אונר"א מספקת גם שירותי בריאות וסעד .בשנת הלימודים
 2017/18היא החזיקה  276בתי"ס ברצועת עזה ובהם  271,216תלמידים 2,ו 96-בתי"ס ביו"ש עם כ-
 50,000תלמידים 3,כך שהיא אחראית על חינוכם של כרבע מתלמידי הרש"פ בכיתות א' עד י' (אונר"א
אינה מפעילה בתי"ס תיכוניים בשטחי הרש"פ).
אונר"א משתמשת בספרי הלימוד שהוצאו לאור ע"י הרש"פ .היא אמנם מוסיפה ספרי לימוד משלה
העוסקים בנושאים כמו זכויות אדם ,סובלנות וערכים חברתיים אחרים ,אך בדיקה שיטתית של ספרים
אלה העלתה כי הם מצמצמים את הדיון בנושאים אלה לחברה הפלסטינית בלבד ,ללא כל התייחסות
ל"אחר" היהודי-ישראלי .במלים אחרות ,ספרי הלימוד שהוצאו ע"י הרש"פ ואשר משתמשים בהם
http://www.unrwa.org/sites/default/files/2016_2017_programme_budget_blue_book.pdf 1
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/gaza-situation-report-205 2
http://www.unrwa.org/tags/west-bank 3
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בבתיה"ס של אונר"א הם היחידים שמתייחסים ל"אחר" היריב ולאפשרות של שלום עימו .לצרכי נייר
מעודכן זה נבדקו  102ספרי לימוד בנושאים שונים (ראו את הרשימה המלאה בסוף) שכולם נלמדים כעת
בבתיה"ס של אונר"א .מאחר שהפרוייקט הנוכחי של הרש"פ להדפסה מחודשת של ספרי הלימוד שלה
עדיין לא הושלם וספרי הלימוד של סמסטר ב' השנה עדיין אינם בנמצא ,נכללו במחקר המעודכן הנוכחי
כמה ספרי לימוד ישנים יותר של אותו סמסטר .גירסה סופית של נייר זה תפורסם לאחר השלמת
הפרוייקט החדש להדפסת הספרים ע"י הרש"פ.
יש להדגיש כי ,באופן כללי ,הספרים החדשים יותר שהוכנסו לשימוש ע"י הרש"פ מאז  2016והתקבלו
לשימוש ע"י אונר"א הינם קיצוניים יותר מאשר קודמיהם .מאפיין בולט בעניין זה הוא ההימנעות
השיטתית מהשימוש בשם "ישראל" ,אפילו בתיאורים הדמוניזטוריים המרובים שלה  -בניגוד למה שהיה
נהוג בעבר .כעת ,נזכרת ישראל ברוב המכריע של המקרים בכינוי "הכיבוש הציוני" ,ו"הסכסוך הערבי-
ישראלי" הפך להיות מכונה "הסכסוך הערבי-ציוני" .נראה כי שינוי זה מבטא הקצנה מצד המחנכים
הפלסטינים של עקרון אי ההכרה בישראל עד לכדי השמטת שמה מספרי הלימוד.
ספרי הלימוד החדשים משמיטים גם את ההתייחסויות הבודדות ,שהופיעו בספרים הישנים יותר ,לנוכחות
היהודית בארץ בתקופה העתיקה ובכך הם מחזקים את הקו הכללי ,שהיה קיים כל העת ,של שלילת כל
מעמד ליהודים בהיסטוריה של הארץ.
נוסף על כך ,הספרים החדשים שאונר"א החלה להשתמש בהם מוסיפים רמזים מעוררי דאגה לגבי מה
שאמור להיעשות בששת מיליוני היהודים החיים בארץ לאחר "שחרורה" כביכול ,לצד תמיכה ברורה
יותר מבעבר בפרטים פלסטינים שביצעו מעשי טרור נגד אזרחים ישראלים.
להלן דוגמאות מייצגות של היחס לישראל ,היהודים והשלום בספרי הלימוד של הרש"פ שנמצאים
בשימוש עכשווי בבתיה"ס של אונר"א.

דלגיטימציה
עפ"י ספרי הלימוד של הרש"פ הנמצאים בשימוש בבתיה"ס של אונר"א ,אין ליהודים שום זכויות בארץ
והם מוגדרים ככובשים בה" :היהודים כובשים את ארצנו מזה זמן" (קריאה וטקסטים ,כתה ח' ,חלק ב'
( )2015עמ'  .)25התנועה הלאומית שלהם בזמן המודרני  -הציונות  -מוצגת כ"תנועה פוליטית-
קולוניאליסטית/אימפריאליסטית [איסתיעמאריה]" (גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין,
כתה י' ,חלק א' ( )2017עמ'  )79ועל התלמיד להיות מסוגל "לקשר את האימפריאליזם [המערבי] עם
הציונות (שם ,עמ'  .)66קטע אחר באותו ספר מדבר על תמיכתה של התנועה הציונית בהתערבותן של
המדינות האימפריאליסטיות [המערביות] בענייניה הפנימיים של המדינה העות'מאנית "כדי להגשים את
שאיפותיה החמדניות [אטמאע] בפלסטין" (שם ,עמ' .)74
כפי שכבר נאמר ,ובניגוד להתייחסויות הבודדות בספרי הלימוד הישנים יותר לנוכחות היהודית
ההיסטורית בארץ בעת העתיקה ,ספרי הלימוד החדשים אינם מזכירים זאת כלל .ניתן לראות באחד מהם
הסבר אידאולוגי לגישה חדשה זו" :הכיבוש הציוני מכוון נגד ההיסטוריה והקיום שלנו .הוא הופך על
פיהם את העובדות והארועים ההיסטוריים ,מזייף ומעוות אותם ,וטווה היסטוריה מזוייפת המתאימה
למטרותיו .לכן ,אנו מחוייבים להיות מודעים להיסטוריה שלנו ולהכיר את הארועים האמיתיים שהתרחשו
על אדמתנו ,כדי שנבדיל בין מה שאמיתי לבין מה שמזוייף ונלמד את הלקחים אשר יאפשרו לנו לבנות
את עתידנו ולייסד את המדינה העצמאית שלנו עם ירושלים כבירתה" (לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק א'
( )2017עמ' .)18
מצד שני ,ספרי הלימוד החדשים ממשיכים את הקו של קודמיהם המכחיש בשיטתיות את קיומם בארץ של
מקומות קדושים ליהודים .הכותל המערבי בירושלים המקודש ליהודים מוצג כמקום קדוש למוסלמים
בלעדית:
"הארה :קיר אל-בוראק [הכותל המערבי] נקרא כך על שם [בהמת הרכיבה השמימית] אל-בוראק שנשאה
את השליח [הכוונה למוחמד בתוארו "שליח האל"] במהלך המסע הלילי [איסראא  -ממכה לירושלים,
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עפ"י המסורת המוסלמית] והעליה השמימה [מיעראג'] .קיר אל-בוראק הינו חלק מהחומה המערבית של
מסגד אלאקצא והזכות המוחלטת עליו שמורה למוסלמים לבדם".

(חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק א' ( )2017עמ' )54
ספר אחר מפנה האשמה מפורשת נגד "הציונים" בעניין זה:
"הם סיפחו את קווי האופי האסלאמיים [של ירושלים] לרשימת המורשת הציונית והפכו את קיר אל-
בוראק לכותל המערבי ...הם הסירו חלק מאבני חומת ירושלים והחליפון באחרות הנושאות על-גבן
עיטורים וצורות ציוניים; הם פתחו בתי כנסת יהודיים בעיר העתיקה בירושלים והם משתדלים במרץ
בימים אלה להשתלט על המקום המקודש הנאצל [אלחרם אלשריף  -הר הבית] ע"י מתן היתר למתנחלים
הציונים להיכנס אליו יומיומית כהכנה להשתלטות מלאה עליו ולמניעת כל קשר בין המוסלמים למקום זה
שהינו מקודש למוסלמים".
(לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ( )2017עמ'  ,62וראו בעמ'  63תרגיל ובו המשפט" :הכיבוש הציוני שינה
את שמו של קיר אל-בוראק לכותל המערבי [חאיט אלמבכא  -קיר מקום הבכי  -השם הערבי המוסלמי
לכותל כמקום קדוש ליהודים ,לצד השם המסורתי האחר הקשור במסורת המוסלמית] .כמו-כן ראו שם
את המטלה" :אפרט כמה מצעדי הציונים המכוונים למחיקת קווי האופי הערביים והאסלאמיים של העיר
ירושלים").
לגבי מערת המכפלה בחברון הקדושה ליהודים:
"שלטונות הכיבוש הציוני ביצעו חלוקה של המקום הקדוש האיבראהימי [מערת המכפלה] ,מנעו את
הקריאה לתפילה [של המוסלמים שם] והירשו למתנחלים לקיים בו את טכסיהם הדתיים".
(גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ( )2017עמ' )52
ששת מיליוני אזרחיה היהודים של ישראל ,אשר מעולם לא נחשבו  -גם לא בספרים הישנים  -כתושבים
לגיטימיים של הארץ ,ממשיכים להיות מודרים .מתייחסים אליהם כאל "זרים" (שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק
ב' ( )2017עמ'  )64או כאל "מסתננים" (שפתנו היפה ,כתה ד' ,חלק א' ( )2017עמ' .)52
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מגמת אי הההצגה על המפה של ערים שנבנו ע"י יהודים בארץ בתקופה המודרנית ,כמו תל אביב ,נמשכת
גם בספרי הלימוד החדשים .במקרה המובא כאן ,העיר המודרנית אילת מצויינת בשמו הערבי של המקום
השומם ששרר שם לפני כן  -אום אלרשראש:

(גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ( )2017עמ' )4
בהמשך לקו של הספרים הישנים ,ישראל אינה מוצגת אף פעם כמדינה ריבונית ,לא על גבי המפה ולא
בתוך טקסט ,אפילו בגבולותיה שמלפני  .1967במקרים רבים מתוארת כל הארץ כפלסטין ,כולל שטח
ישראל ,ופלסטין זו מוצגת כמדינה הריבונית באזור במקום ישראל.
להלן מפה בכותרת "מפה מדינית של המולדת הערבית" שבה כל הארץ מוצגת כיחידה אחת ולצידה השם
"פלסטין":
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(לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק א' ( )2017עמ' )22
שיעור  2בדוגמה שלהלן מופיע בכותרת "פלסטין היא ערבית [ו]מוסלמית" .מפה בכותרת "מדינות
המולדת הערבית" באה לאחר אותה כותרת וכמה ביטויים נוספים .השם "פלסטין" מופיע במפה לצד
הארץ בשלמותה ,כולל ישראל בגבולותיה מלפני  ,1967כשהדגל הפלסטיני מתנוסס מעליה:

(טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ד' ,חלק א' ( )2017עמ' )7
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המטלה בדוגמה שלהלן אומרת" :א .אצבע את מפת מולדתי בצבעי הדגל הפלסטיני" ,והמפה עצמה
מסומנת בקווי הדגל וצבעיו:

(חינוך לאומי ולחיים ,כתה ב' ,חלק א' ( )2017עמ' )8
הארץ בכללותה המכוסה בדגל הפלסטיני מופיעה גם בספר אחר בתוספת מסר חד-משמעי באנגלית
"פלסטין החופשית" (או" :שחררו את פלסטין") ,כלומר ,שחרור פלסטין מהכיבוש צריך לכלול גם את
היעלמותה של מדינת ישראל:

(מדעים וחיים ,כתה ג' ,חלק א' ( )2017עמ' )65
הדגש המושם על ישראל מלפני  1967כשטח כבוש נעשה ברור יותר בקטע הבא:
"פעילות -1א :נתבונן במפה שלהלן ,נסיק מסקנות ואח"כ נענה ":המפה בכותרת "מפת פלסטין" ריקה,
כמו תמיד ,מערים שנוסדו ע"י יהודים בזמן המודרני .המטלה הראשונה מימין למפה אומרת" :נבחין בין
הערים הפלסטיניות שכבשו הציונים ב 1948-ובין אלה שהם כבשו ב".1967-
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(לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ( )2017עמ' )56
חומר טקסטואלי גם הוא מדגיש את התופעה הזאת שבה מחליפה פלסטין את ישראל כמדינה הריבונית
באזור:
"פלסטין נמצאת בתוך האגף האסייתי של המולדת הערבית ,באזור הידוע כלבנט [בילאד אל-שאם
בערבית] הכולל את מדינות פלסטין ,ירדן ,סוריה ולבנון".
(גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ( )2017עמ' )7
"פלסטין נמצאת במחצית הצפונית של כדור הארץ ,בחלק המערבי של יבשת אסיה .היא אחת ממדינות
הלבנט (פלסטין ,סוריה ,ירדן ולבנון) .מצפון היא גובלת בלבנון וסוריה ,במזרח  -בירדן ,במערב  -בים
התיכון ,ובדרום  -במצרים ובמפרץ עקבה"...

(לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק א' ( )2017עמ'  .23המלים המודגשות מופיעות כך במקור).
ומידע מזוייף זה מופיע גם על המפה .המפה שלהלן בכותרת "מדינות הלבנט" כוללת את "סוריה",
"לבנון"" ,ירדן" ו"פלסטין" ,כשהאחרונה כוללת בתוכה את הארץ במלואה:
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(לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק א' ( )2017עמ' )42
ערים בתוך ישראל שמלפני  1967מתוארות כפלסטיניות בלבד:
"[מטלה ]:אחפש באינטרנט את העיר הפלסטינית עכו"...
(טכנולוגיה ,כתה ה' ( )2016עמ' )49
"אני יפו ...אני עיר פלסטינית שנבנתה ע"י אבותיכם הערבים הקדומים לפני ששת אלפים שנה על חוף
הים התיכון"...
(שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק א' ( )2017עמ' )106
במטלה שלהלן מתבקש התלמיד לשבץ את שמה של עיר  -העיר הישראלית חיפה במקרה זה  -במשפט:
" .3העיר [...חיפה] ...היא אחת מערי החוף הפלסטיניות".
(חינוך לאומי ולחיים ,כתה ב' ,חלק א' ( )2017עמ' )81
שאלה בספר לימוד במתמטיקה פותחת במשפט הבא:
"העיר [הישראלית] טבריה היא עיר פלסטינית".
(מתמטיקה ,כתה ד' ,חלק ב' ( )2016עמ' )7
בסגנון הדיבור הפלסטיני ,ערים פלסטיניות אלה הן תחת כיבוש ,ממש כמו ערי יו"ש ורצועת עזה .כך הוא
הדבר ,למשל ,לגבי העיר הישראלית רמלה:
"הכנופיות הציוניות כבשו את העיר רמלה בתאריך  ...21.7.1938והעיר עדיין כורעת תחת עול הכיבוש
הציוני".
(לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ( )2017עמ' )60
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בנוגע לירושלים ,ספרי הלימוד שבשימוש אונר"א אינם מזכירים אף פעם שיש לה איזשהו קשר היסטורי
ליהודים ,לא מדיני ולא דתי .היא מתוארת כעיר ערבית מאז היווסדה:
"ירושלים היא עיר ערבית שנבנתה ע"י אבותינו הערבים לפני אלפי שנים .ירושלים היא עיר קדושה
למוסלמים ולנוצרים".

(טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ג' ,חלק א' ( )2017עמ' )28
"[מטלה ]:אסביר :לירושלים חשיבות עצומה למוסלמים ולנוצרים".
(גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ( )2017עמ' )49
יתירה מזו ,מאמץ רב נעשה בספרי הלימוד שבשימוש אונר"א לבטל את קיומו של כל קשר שעשוי להיות
ליהודים עם העיר ירושלים:
"...הפולשים הזמניים והעריצים הגזלנים אשר כבשו אותה בזה אחר זה בעבר ,ועד ליום הזה ,עדיין
שופכים עליה את קיתונות משטמתם ואת פריצותם המתועבת ,בחושבם כי השתלטו עליה ,השיגו בשטחה
עליונות והצליחו  -בתוקף הכוח המדכא וע"י דילוג מעל למאות השנים  -להעלים את עברה התרבותי
הערבי הטהור דף אחרי דף על-מנת לחבר עבר מעוות ולא-קשור להווה המושתת על שוד ,כפיה ,זיוף
וגזל .הם אינם יודעים כי הם משלים את עצמם ...לירושלים שורשים ערביים ...זוהי ירושלים ,והיא
תישאר עיקשת נגד התוקפנים ,ככל ששפלות העריצות תדבק בה ,וכן המשטמה המקננת אצל הזייפנים
אשר פוגעים במקומות הקדושים המוסלמים והנוצרים שלה ובאתריה ההיסטוריים והארכיאולוגיים
המעידים על המוצא הערבי הטהור שלה מזה אלפי שנים"...
(השפה הערבית ,כתה י' ,חלק א' ( )2017ע"ע )20 - 18

דמוניזציה
הדמוניזציה של היהודים אינה מוגבלת לסכסוך .היא מתחילה בהקשר הדתי של היריבות הפוליטית בין
נביא האסלאם ויהודי חצי האי ערב .הדמוניזציה של ישראל מתחילה בעצם ייסודה המכונה "כיבוש" ,כפי
שכבר ראינו .מה שמחמיר את תהליך הדמוניזציה בספרים שבשימוש אונר"א הוא ההעדר המוחלט של כל
מידע אובייקטיבי על ההיסטוריה והתרבות היהודית ,או על ישראל  -המבנה הפוליטי ,הדמוגרפיה,
הכלכלה והתרבות שלה  -שיאזן ,ולו במקצת ,את הדמוניזציה הנעשית לה כאוייב.
קו אופי נוסף של תמונת הדמוניזציה הוא ההימנעות המוחלטת מהצגת הפרט היהודי או הישראלי כאדם
רגיל  -בניגוד גמור ליחסם של ספרי הלימוד הישראליים לפרט הפלסטיני .ה"אחר" היהודי/ישראלי
מתואר כקבוצה בלבד ,על כל המשמעויות הנלוות לכך של זרות ואיום.
הדוגמה הראשונה לקוחה מקטע המתאר את התנהגותם של היהודים מול מוחמד בעיר מדינה ,עפ"י
ההיסטוריוגרפיה המוסלמית:
"...אך היהודים לא כיבדו את האמנה [עליה חתמו עם מוחמד] ופנו לכל סוגי הבגידה והאיבה ,דבר שחייב
את המוסלמים להילחם נגדם".
(חינוך אסלאמי ,כתה ז ,חלק א' ( )2017עמ' )50
קטעי דמוניזציה בהקשר הסכסוך הנוכחי:
"...כנופיות ציוניות פראיות שבאו מעולם זר מלא איבה ושנאה לערבים ופלסטינים פלשו אליה [אל
הארץ] ללא רשות"...
(השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק א' ( )2017עמ' )23
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"איה הפרשים [שירכבו] לקראת [מסגד] אלאקצא כדי לשחררו מאגרוף הכפירה ,מעוזרי השטן".
(השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק א' ( )2017עמ' )66
"הכובשים ממשיכים את פשעיהם נגד עמנו".
(מדעי הלשון ,כתה י' ( )2015עמ' )45
"הוי אחי ,יש לנו אחות בירושלים שהשוחטים הכינו עבורה את הסכינים".
(מדעי הלשון ,כתה ח' ,חלק ב' ( )2014עמ' )14
וישנן גם האשמות ספציפיות יותר .למשל ,רצח מכוון של ילדים ובני נוער פלסטינים:
"הילד הפלסטיני עמד מול כדורי האויב בחייל אמיץ"

(קריאה וטקסטים ,כתה ח' ,חלק ב' ( )2015עמ' )28
"במהלך האינתיפאדה הפלסטינית הראשונה עשו בני הנוער הפלסטינים שימוש בקלע ("רוגטקה") כדי
לעמוד מול חיילי הכיבוש הציוני ולהגן על עצמם מפני כדוריהם הבוגדניים".

(מדעים וחיים ,כתה ז' ,חלק א' ( )2017עמ' )77
"כאשר האימהות הפלסטיניות נבדלות מיתר האימהות בעולם וממשיכות זה העשור השישי ברציפות
לקבור את ילדיהן בלוויית צהלולי שמחה! כאשר האבות הפלסטינים ממשיכים לטמון את בניהם בשקט
ומבטיחים להשלים [את מיכסתם] ביתרת [בניהם]! כאשר [הפרט] הפלסטיני ,ללא הבדל גיל ,דת ,מין
ושייכות ,הופך להיות פרוייקט של מרטיריות! כאשר היתמות הופכת להיות לדבר רגיל ,האלמנות הופכת
להיות נפוצה ונישואין בהתכתבות [מהכלא] הופכים להיות מאפיינים של המשפחה הפלסטינית! כאשר כל
זה קורה ,הקריאה להעלאת רמת הביצוע הציבורי לזו של זרימת הדם הנוכחית הופכת לזכות לאומית
מקודשת שקשה להתכחש לה או להתייחס אליה בקלילות"...
(שפתנו היפה ,כתה ז' ,חלק ב' ( )2014עמ'  .58סימני הקריאה מופיעים במקור).
האשמות אחרות כוללות :מניעת הגעתם של מתפללים מוסלמים מיו"ש לירושלים להתפלל במסגד
אלאקצא ,כריתת עצים ,מאסר ילדים ושילוח חזירי בר אל תוך שדותיהם של פלסטינים:
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"[שאלה... ]:בשבוע הראשון של רמדאן מנעו כוחות הכיבוש מ 192-אנשים מהעיר טולכרם מלהגיע
למסגד אלאקצא .הם מנעו [זאת] גם מ 95-אנשים מהעיר חברון באותו יום .אמצא את מספרם [הכולל]
של האנשים משתי הערים שמהם מנעו המחסומים מלהגיע למסגד אלאקצא באותו יום [הכוונה ליום ששי
הראשון של רמדאן]".
(מתמטיקה ,כתה ב' ,חלק ב' ( )2016עמ' )8
"מדוע כורת הכיבוש בכוונה עצי תאנה וזית בארצנו?"
(השפה הערבית ,כתה י' ,חלק א' ( )2017עמ' )72
"[מטלה ]:אכין מחזה על מעצרם של תלמידי בי"ס וחקירתם במרכזי החקירות הציוניים".
(לימודי חברה ,כתה ט' ,חלק א' ( )2017עמ' )45
"הוא [הכיבוש] שחרר עדרי חזירים שגרמו נזקים לתושבים וליבוליהם".
(לימודי חברה ,כתה ט' ,חלק א' ( )2017עמ' )21
ישראל אף מואשמת בביצוע חפירות תחת הר הבית על-מנת לגרום להתמוטטות המסגדים הנמצאים שם.
הכיתוב מתחת לקריקטורה שלהלן אומר:
"נחשוב ונתבונן בקריקטורה ונכתוב פיסקה על המסר שהקריקטוריסט רצה להעביר".

(לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ( )2017עמ' )64
להלן קטעים שנלקחו משיר בכותרת "האופק עטוי להבות" מאת המשורר המצרי עבד אלסתאר סלים.
השיר מתאר כובש באופן כללי ,לא דווקא ישראל ,אך הכללתו בספר לימוד של הרש"פ הופך אותו
בהכרח לכלי דמוניזציה נגד ישראל ,בייחוד לאור האיזכור בתוך השיר של פרדס התפוזים שהוא מוטיב
חוזר בשירה הפלסטינית העוסק בגעגועים לפלסטין:
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" במה תשיב
אם יתקוף את בני ביתך
אדם זר
שהיותו בעל נשק פיתה אותו
והוא חשף ניבי זאב
...
במה תשיב אם יסוכסכו
שורשיך בתוכך בעוד היריב נוטע
בלב אדמתך את רומחו
ופותח באש על השדה
ששורפת את חיטתו
ומתמיד בעקשנותו
ומשחית,
הורס ,רוצח ומסתיר
את שמשך ממך ,וחונק
את רעננות זמנך
מערער בכל זמן עליך
את קירות ביתך
וצובע בדם את אור היום
המבהיק,
במה תשיב?
במה תשיב אם יטען
שמטע התמרים
ופרדס התפוזים
וזיתיך הערביים,
ואתה,
ואשתך סלמא,
ובניך הטובים
[הם] שלל מלחמה
ורכוש שנתפס בחוזק יד,
[כך שהברירה היא] או הישארות בלא שום זכות
לכם בחיים
או כליה למי שלפקודות אינו
נענה,
במה תשיב?"

...
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...

(קריאה וטקסטים ,כתה ט' ,חלק ב ( )2014ע"ע  ,53 - 51וראו את השאלה בעמ' " :55למי מתכוונים
באדם הזר שבטקסט?" וכן התרגיל בעמ'  56שבו התלמיד אמור להסביר ביטויים מסויימים ,כולל את זה
שלהלן" :פרדס התפוזים = הארץ הגזולה").
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יש לראות שיר זה כקטע של דמוניזציה קיצונית ,מאחר שהוא מעלה את היריבות עם ישראל והיהודים
בעיני התלמיד לדרגה של איום קיומי לפרט הפלסטיני ,עם השלכות חמורות על האפשרות לפתור את
הסכסוך בדרכי שלום.
הדמוניזציה מקבלת מימד חי בקטע אחר המכיל ביטויים קיצוניים של התקרבנות ,אשר עושים בהכרח
דמוניזציה למי שנראה כמקרבן .זהו שיעור בכותרת "מכתב מילדה פלסטינית לילדי העולם" שבו ,כמאמר
העורכים" ,היא מתארת את הסבל שנגרם לה ולילדים בגילה "...להלן קטעים:
"...מאז שנולדתי רצחו את ילדותי ,קרעו לגזרים את בובתי והחבאתיה בלבי .מאז שנולדתי מפלחות
שריקות הכדורים את אוזני והשחור עוטף את כל הדברים מסביבי .אני רואה עיניים בוכיות :זוהי אם של
מרטיר ,זוהי בת של שבוי וזוהי אחות של נעדר .וזהו ילד שפצצה עיוותה אותו :רצחה את בובתו ויחד
עימה סילקה את עינו ולבבו ושמחתו .העצב מצא אל ליבו את הדרך שהשמחה לא תדע עוד לעולם .וזוהי
אשה צעירה שאיבדה את בעלה והיגון חפר בלחייה את חריצי היאוש...
מאז שנולדתי אני רואה את שדותינו נתונים לשרירות לב ואת סמטאותינו מסוגרות .צועדים בהן המוות
והחיילים .אני רואה חורבות בתים הרוסים שאבניהם התפזרו לכל עבר ועדיין נאנחים תחתיהן זיכרונות
הילדים וחלומות הציפורים ...חלמתי שיש לנו בי"ס בלי שאפחד פן ידרסני בו מגף של חייל גזלן ...מדוע
שחטו את ילדותי לעיני ורצחו את השושן בשדות? מדוע הרגו את הפרפרים בגינותינו והבהילו את
הציפורים? מדוע מנעו את אור השמש ,הפיצו אפילה וחסמו את הדרכים?"...
(השפה הערבית ,כתה ח' ,חלק א' ( )2017ע"ע )61 - 59

אינדוקטרינציה למלחמה
אף אחד מספרי הלימוד שבשימוש בבתיה"ס של אונר"א אינו דן בצורך בשלום ובדו-קיום עם ישראל ,או
רומז לאפשרות של פתרון הסכסוך בדרכי שלום .לאמיתו של דבר ,ישראל  -כפי שראינו בחומר לעיל -
נעשית לה דלגיטימציה ודמוניזציה במידה כזאת עד שבלתי אפשרי לראות בה שותף לדו-קיום בשלום.
בהתאם לכך ,רק פתרון אחד לסכסוך נדון בספרים בהם משתמשים בכל בתיה"ס הפלסטיניים ,כולל אלה
של אונר"א :מאבק אלים לשחרור כל פלסטין ,שפירושו  -השמדה מוחלטת של ישראל .באופן כזה מפיץ
החינוך הפלסטיני אינדוקטרינציה למלחמה במקום לשלום ,ואונר"א מהווה לכך שותף פעיל.
אינדוקטרינציה זו למלחמה מוצגת היטב בהימנון הרש"פ הנלמד ע"י תלמידים בכיתות הנמוכות .הוא
נקרא "פדאי"  -מונח מסורתי שפירושו "המקריב עצמו" והמשמש בזירה הפלסטינית של היום ככינוי
לחברי הארגונים הפלסטיניים המזויינים .להלן הנוסח המלא של ההימנון באחד מספרי הלימוד עם המשפט
המקדים "הבה נכיר את ההימנון הלאומי שלנו":
"פדאי ,פדאי ,פדאי ,הוי ארצי ,הוי ארץ האבות
פדאי ,פדאי ,פדאי ,הוי עמי ,הוי עם הנצח
בנחישותי ,אשי ובהר הגעש של נקמתי
ובגעגועי דמי לארצי וביתי
טיפסתי על הרים וניהלתי מאבק
הבסתי את הבלתי אפשרי וניפצתי את הכבלים
פדאי ,פדאי ,פדאי ,הוי ארצי ,הוי ארץ האבות
פדאי ,פדאי ,פדאי ,הוי עמי ,הוי עם הנצח
בסער הרוחות ובאש כלי הנשק
ונחישות עמי לעמוד במאבק
פלסטין היא ביתי והדרך לנצחוני
פלסטין היא נקמתי וארץ העמידה האיתנה
פדאי ,פדאי ,פדאי ,הוי ארצי ,הוי ארץ האבות
פדאי ,פדאי ,פדאי ,הוי עמי ,הוי עם הנצח
בתוקף השבועה בצל הדגל
בתוקף נחישות עמי ובתוקף אש הכאב
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אני אחיה כפדאי ואמשיך כפדאי,
ואמות כפדאי עד אשר אשוב
פדאי ,פדאי ,פדאי ,הוי ארצי ,ארץ האבות
פדאי ,פדאי ,פדאי ,הוי עמי ,הוי עם הנצח"

(טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ג' ,חלק  )2017( 1ע"ע )16 - 15
ברור מתוך הטקסט ,בייחוד מהביטוי "עד אשר אשוב" המתייחס לשיבה האלימה של צאצאי הפליטים
הפלסטינים של  1948אל שטחי ישראל שמלפני  ,1967שהמאבק הנ"ל אינו מוגבל בשום אופן לשטחי
יו"ש ועזה לבדם .כדי להבהיר נקודה זאת עוד יותר ,מובא בספרי הלימוד שבשימוש אונר"א גם השיר
שלהלן בכותרת "ילדי פלסטין" ובו התייחסויות ספציפיות לערים הישראליות חיפה ויפו:
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"הבה נשיר:
אני גור אריות ; אני פרח ; נתנו את הנפש למהפכה
אבותינו בנו לנו בתים בארצנו החופשית [לשעבר]
אני גור אריות; אני פרח; נשאנו את גחלת המהפכה
אל חיפה ,אל יפו ,אל [מסגד] אלאקצא ,אל [כיפת] הסלע"
4

5

6

(שפתנו היפה ,כתה ב' ,חלק א' ( )2017עמ' )42
לדוגמאות אלה ,שכולן נלמדות בבתיה"ס של אונר"א ,יש להוסיף את הקטעים שלהלן ,שנלקחו משיר
בכותרת "חירותי" מאת המשוררת הפלסטינית פדווא טוקאן אשר רומז לצורך במאבק אלים עד אשר כל
אדמתה של פלסטין תשוחרר:
"...חירותי! חירותי! חירותי!
אמשיך לחרות את שמה בעודי נאבק...
אמשיך לחרות את שמה עד אשר אראנו
מתפשט במולדתי וגדל
וממשיך לגדול
וממשיך לגדול
עד אשר יכסה כל טפח מאדמתה [כלומר ,גם את ישראל של היום]
עד אשר אראה את החירות האדומה [מדם] פותחת כל דלת [של בתיהם הקודמים של פליטי "...]1948
(שפתנו היפה ,כתה ז' ,חלק ב' ( )2014עמ'  ,79וראו את השאלה בעמ' " :80הסבר את מילות המשוררת
'עד אשר אראה את החירות האדומה פותחת כל דלת')".
 4שיבל בערבית  -תואר לחבר בתנועת הנוער של הפתח
 5זהרה  -תואר לחברה בתנועה הנ"ל
 6ת'וורה  -תואר לפעילות ארגון פתח שהחלה ב ,1.1.1965-כלומר  -לפני .1967
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לאחר שהתלמידים קולטים את אווירת המאבק האלים הנוצרת ע"י ספרי הלימוד ,הם נשאלים:
"פעילות :2
כיצד יכולים אנו לפעול יחד לשחרור מולדתנו פלסטין מהציונים הכובשים ,לדעתך?"

(חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק א' ( )2017עמ' )93
מאבק לאומי זה לשחרור כל המולדת הפלסטינית מהציונים מועצם בספרי הלימוד ע"י הוספת האלמנט
הדתי אליו:
"לתשומת לב :אני מוסלמי ואקריב [כל] קורבן למען שחרור מסגד אלאקצא".

(חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק א' ( )2017עמ' )56
במסגרת גישה זו ,עושים ספרי הלימוד שימוש במושגים אסלאמיים מסורתיים ,כמו ג'יהאד ומרטיריות,
כדי לחזק בקרב התלמידים  -שרובם באים מסביבה חברתית מסורתית  -את מחוייבותם האישית למאבק
האלים.
הג'יהאד מועלה על נס הן כאידיאל כללי והן בהקשר הפלסטיני:
"לג'יהאד למען האל דרגה נעלה בעיני האל ...ג'יהאד למען האל טוב יותר בעיני האל מכל מעשה טוב
וחסוד אחר".
(חינוך אסלאמי ,כתה י' ,חלק א' ( )2017עמ' )20
הבית הראשון של שיר בכותרת "פלסטין" ,אשר מובא בדוגמה הבאה כתרגיל לשון אומר:
"הוי אחי ,העושקים עברו [כל] גבול ,לכן נחוצים ג'יהאד והקרבה"
(מדעי הלשון ,כתה ח' ,חלק ב' ( )2014עמ' )14
ובתרגיל לשון אחר:
"שני לוחמי הג'יהאד שהניפו את הדגל היו שמחים".
(שפתנו היפה ,כתה ד' ,חלק ב' ( )2016עמ' )8
גם מרטיריות מועלית על נס בתרגילי הלשון שלהלן ,הן באופן כללי והן בהקשר הפלסטיני ,וישנם מקרים
שבהם היא מוצגת כמסיבת חתונה:
"למרטיר מעלה מעל כל המעלות".
(מדעי הלשון ,כתה י' ( )2015עמ' )108
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"הוי מולדתי,
לא אבכה במסיבת חתונה [עורס] זו
שכן ערביותנו מסרבת שנבכה את המרטירים".

(מדעי הלשון ,כתה ח' ,חלק ב' ( )2014עמ' )60
"המרטירים בכלא הנגב מתחרים זה בזה
הם נטועים כעצים על נתיב המרטיריות
המרטירים מתחרים זה בזה
הם מתלכדים עם החול העתיק ונוסעים אל מסיבת חתונתם".
(מדעי הלשון ,כתה י' ( )2015עמ' )29
בתרגיל שלהלן ,מרטיריות הופכת להיות להתחייבות אישית של תלמידים בכתה י':
"נשבעתי :אמשיך לפעול בנתיב המרטירים"
(מדעי הלשון ,כתה י' ( )2015עמ' )93
ובאותו עמוד ,הבית האחרון של שיר מפורסם בכותרת "המרטיר" אומר:
"בחייך ,זהו מות גברים ,ומי ששואף למוות אצילי  -הריהו זה"
(מדעי הלשון ,כתה י' ( )2015עמ' )93
חלק בלתי נפרד ממאבק השחרור הוא מה שמכונה "זכות השיבה" שלפיה צאצאי הפליטים של שנת
 1948זכאים לשוב לבתיהם הקודמים של אבותיהם ולקבל חזרה לידיהם את רכושם במלואו .לשיבתם
מוקנה אופי אלים בספרי הלימוד שבשימוש אונר"א וישנן בהם התייחסויות המצביעות על כך ששטחי
ישראל מלפני  1967שאליהם הם אמורים לשוב יהיו תחת ריבונות פלסטינית .במלים אחרות ,ברורות
יותר ,ישראל חייבת להיעלם:
"נשוב עם הנשרים הדואים; נשוב עם הרוחות הנושבות בחוזקה; נשוב אל הכרם ואל עצי הזית; נשוב
להניף את דגל פלסטין ...על גבעותינו הירוקות".

(השפה הערבית ,כתה ה' ,חלק א' ( )2017עמ' )82
"אני הוא הבעלים של הזכות הכבירה ,שממנה אצור את המחר
אדרוש אותה בחזרה; אדרוש אותה בחזרה כמולדת יקרה וריבונית
אזעזע את העולם מחר ואצעד כצבא מלוכד
יש לי פגישה עם מולדתי ולא יתכן שאשכח את הפגישה"
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(קטעים מהשיר "זעקת פליט" מאת הארון האשם רשיד ,השפה הערבית ,כתה ה' ,חלק א' ( )2017עמ'
85ת וראו בין השאלות הנלוות" :המשורר קבע את דרך השיבה .אנו נבהיר אותה כפי שהיא מופיעה
בשיר)".
יתירה מזו ,ישנה דחייה מפורשת של שיבה תחת כיבוש:
"האין הוא משוגע ,זה אשר מגורש ממולדתו ואז מוכן לשוב אליה כאורח אצל השודדים שתפסו אותה?"
(השפה הערבית ,כתה י' ,חלק א' ( )2017עמ' )57
פעולות טרור נגד אזרחים ישראלים גם הן חלק מהמאבק נגד הכיבוש הציוני של פלסטין .זה לא נאמר
במפורש ,אך הספרים מעלים על נס את הטרוריסטים הפלסטינים שהשתתפו בפעולות כאלה .דלאל אל-
מוגרבי ,למשל ,שנהרגה בהתקפת טרור שעליה פיקדה נגד אוטובוס אזרחי בכביש החוף ב 1978-ואשר
בה נרצחו יותר משלושים גברים ,נשים וטף ,מוזכרת בשני ספרים ,ושניהם נלמדים בבתיה"ס של
אונר"א .באחד מהם היא מתוארת כמרטירית של ההיסטוריה הערבית והמוסלמית בארץ (השפה הערבית,
כתה ה' ,חלק א' ( )2017עמ'  ,)14בעוד שבאחר נכתב..." :דלאל אל-מוגרבי שפיקדה על הפעולה
הפדאית 'דיר יאסין' על החוף הפלסטיני ב 1978-שבה נהרגו יותר משלושים חיילים( "...לימודי חברה,
כתה ט' ,חלק א' ( )2017עמ' .)74
ספרי הלימוד החדשים של הרש"פ מ ,2017 - 2016-הנלמדים גם בבתיה"ס של אונר"א ,מתאפיינים
בהחמרת תיאור המאבק האלים נגד ישראל ,כולל כמה פריטים מרשיעים המהווים הסתה לביצוע פשעי
מלחמה .בפעם הראשונה בהיסטוריה של תכניות הלימודים של הרש"פ ישנה התייחסות לגורלם של ששת
מיליוני היהודים החיים בארץ לאחר שחרורה כביכול :גירוש הגזלן (שם-קוד לישראל) והשמדת השרידים
המובסים הפזורים של "הזרים" .האלמנט החדש הזה בספרי הלימוד של הרש"פ מפעיל את צליל האזעקה
במלוא עוצמתו וגם אונר"א חייבת להאזין לו:
"הבה נשיר ונלמד בע"פ :אדמת האצילים [ארד אלכורמאא]
[תצלום של העיר העתיקה בירושלים עם כיפת הסלע]
נשבעתי! אקריב את דמי כדי להרוות את אדמת האצילים
ואסלק את הגזלן [ע'אצב] מארצי ואשמיד [אוביד] את השרידים הפזורים של הזרים [פלול אלע'ורבאא]
הוי אדמת [מסגד] אלאקצא והמקום המקודש [חרם  -הר הבית] ,הוי ערש הגאווה והאצילות
סבלנות ,סבלנות ,שכן הנצחון לנו הוא ,והשחר יפציע מתוך האפלה"
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(שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק ב' ( )2017עמ' )64
מדאיגה באותה מידה היא ההתייחסות הראשונה בספרי הלימוד של הרש"פ לצד המהווה מטרה למאבק
השחרור הפלסטיני ,כלומר  -ה"אחר" היהודי/ישראלי .אחד הסיפורים המופיעים בספרים מ 2017-מספר
על הטלת עוצר בחלקים של העיר אל-בירה בעקבות התקפת טרור על הישוב היהודי השכן פסגות.
ההתייחסות לקורבנות ההתקפה הזאת מזעזעת:
"השכן' :העוצר אינו חל עלינו ב[שכונת] אל-שרפה .הוא מוטל על [שכונת] אל-נתאריש .נראה שיש שם
מסיבת צלי [חפלת שיוואא] בבקבוקי תבערה על אחד האוטובוסים של המושבה [מוסתעמרה  -כינוי
לישוב יהודי] פסגות בהר אל-טוויל".

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

סיכום
בדיקת ספרי הלימוד שבשימוש אונר"א בבתיה"ס שלה מעלה תמונה מדאיגה מאד:
מישראל  -מדינה חברת או"ם  -נשללת הלגיטימציה .עצם היווסדה ב 1948-בתוקף החלטה של האו"ם מ-
 1947מתואר ככיבוש .שמה אינו מופיע על שום מפה ובמקרים רבים פלסטין מופיעה במקומה כמדינה
ריבונית ששטחה מכסה את זה של ישראל עצמה .זה מה שמופיע גם בחומר טקסטואלי .אפילו שמה של
ישראל בקושי נמצא בספרים הנלמדים בבתיה"ס של אונר"א ,שכן היא מאוזכרת בד"כ בשם "הכיבוש
הציוני" .ערים ישראליות מתוארות כפלסטיניות בלעדית ובמקרה אחד מוצגת עיר ישראלית כנתונה תחת
כיבוש ציוני.
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הנוכחות היהודית בארץ נשללת מהבחינות ההיסטורית ,הגיאוגרפית והדתית .אין שום התייחסות בספרים
להיסטוריה היהודית בארץ בעת העתיקה ,שום ערים שנוסדו ע"י יהודים בזמן המודרני אינן נראות על-גבי
המפה ,והמקומות הקדושים ליהודים מוצגים כמקומות קדושים למוסלמים שנגזלו בידי הציונים .נשלל כל
קשר של היהודים לבירתם העתיקה ירושלים אשר מוצגת כעיר ערבית מאז ייסודה לפני אלפי שנים.
יתירה מזו ,עצם נוכחותם בירושלים היום מוצגת כתוקפנות נגד האופי הערבי של העיר.
דמוניזציה חמורה נעשית הן ליהודים והן לישראל .ליהודים נעשית דמוניזציה אפילו מחוץ להקשר של
הסכסוך ,על בסיס יריבותם הפוליטית עם נביא האסלאם בערב .בהקשר הסכסוך משתמשים ספרי
הלימוד ,כולל אלה שבשימוש אונר"א ,בביטויי גנאי לתיאור ישראל והיהודים ,וה"אחר" היהודי/ישראלי
מוצג כקבוצה בלבד  -על כל המשמעויות הנלוות לכך של ניכור ואיום  -ולא כבני אדם רגילים .נוסף על
כך ,שום מידע אובייקטיבי אינו נמסר בספרים על ישראל או היהודים ,דבר שעשוי היה לתת משקל
שכנגד לדמוניזציה הכבדה שנעשית להם.
מעבר להאשמות ספציפיות נגד ה"אחר" היהודי/ישראלי ,כולל השימוש בחזירי בר להשחתת יבולים של
פלסטינים ,הוא מתואר כאיום קיומי על הפרט הפלסטיני אשר מקורבן בתורו באופן מסיבי.
במסגרת תמונה קודרת זו המוצגת בספרים שבשימוש אונר"א ,שלום ודו-קיום עם ישראל אינם אופציה.
במקום זאת ,מפיצים הספרים את רעיון המאבק האלים לשחרור פלסטין בשלמותה ,שכן ,אם הכיבוש
האמיתי של פלסטין ארע ב 1948-ולא ב ,1967-הרי שפעולת השחרור חייבת לכלול את היעלמותה של
מדינת ישראל ,בפרט לאור הדלגיטימציה והדמוניזציה הכבדות שנעשות לה .זה מה שלומדים התלמידים
בבתיה"ס של אונר"א ,והדבר סותר לחלוטין את כל החלטות האו"ם בנוגע לפתרון הסכסוך במזה"ת
בדרכי שלום.
מושגים אסלאמיים מסורתיים ,כגון ג'יהאד ומרטיריות ,ממלאים תפקיד חשוב במטרה להפוך את המאבק
למחייב יותר בקרב התלמידים שבאים ברובם מחברה מסורתית יחסית .מושג אחר" ,זכות השיבה" ,גם
הוא הופך לחלק בלתי נפרד של אותו מאבק אלים לשחרורה של כל פלסטין.
נוראים יותר הם הטקסטים בספרי הלימוד החדשים של הרש"פ שהתקבלו לשימוש ע"י אונר"א ואשר
מדברים על השמדת יהודי ישראל שיישארו בחיים לאחר "שחרור פלסטין" ,מתארים שריפת יהודים
באוטובוס אזרחי שהותקף בבקבוקי תבערה כ"מסיבת צלי" ומפארים טרוריסטית שרצחה מעל שלושים
אזרחים ישראלים באוטובוס אחר .לימוד פריטים כאלה בבתיה"ס של אונר"א גובל ללא ספק בהסתה
לפשעי מלחמה.
רשימה זו של פריטים הנלמדים בבתיה"ס של אונר"א היא בעלת אופי מרשיע .מעבר לבגידתה הברורה
של אונר"א בחובתה המוסרית כלפי זכויות האדם ושלומם של הילדים ובני הנוער הפלסטינים
שבאחריותה ,ע"י כך שהיא מאפשרת לרש"פ להכינם למלחמה עתידית נגד ישראל ,סוכנות זו של האו"ם
מנפצת את כל עקרונות האו"ם של שלום עולמי ודו-קיום בשוויון .למעשה ,המספר המצטבר העצום של
בוגרי בתיה"ס של אונר"א שעברו אינדוקטרינציה במשך כמעט שבעת עשורי פעילותה  -מעל  2מיליון
סה"כ  -הוא תרומתה של אונר"א להנצחת הסכסוך.
הגיע הזמן שאונר"א תשנה את דרכיה .ישנם דברים שאסור לה ללמד! יש לצפות מהמדינות התורמות
הדמוקרטיות לפעול מיידית לכך שאונר"א תמלא אחר עקרונות האו"ם בנוגע לשלום ולדו-קיום במזה"ת.
לאור חלקה הגדול יחסית בפעילות החינוכית הפלסטינית ,אסור לאונר"א להמשיך ולהכפיף את עצמה לקו
הפוליטי ,האידיאולוגי והתעמולתי של הרש"פ בנוגע ליחסה לישראל ולנושא השלום ,ולא  -עליה לפרוש
מפעילותה החינוכית ולהעביר את בתיה"ס וסגל ההוראה שלה אל תחת סמכות הרש"פ.
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רשימת מקורות
שפה
 .1שפתנו היפה ,כתה א' ,חלק א' ()2017
 .2שפתנו היפה ,כתה א' ,חלק ב' ()2016
 .3שפתנו היפה ,כתה ב' ,חלק א' ()2017
 .4שפתנו היפה ,כתה ב' ,חלק ב' ()2016
 .5שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק א' ()2017
 .6שפתנו היפה ,כתה ג' ,חלק ב' ()2017
 .7שפתנו היפה ,כתה ד' ,חלק א' ()2017
 .8שפתנו היפה ,כתה ד' ,חלק ב' ()2016
 .9השפה הערבית ,כתה ה' ,חלק א' ()2017
 .10שפתנו היפה ,כתה ה' ,חלק ב' ()2014
 .11השפה הערבית ,כתה ו' ,חלק א' ()2017
 .12שפתנו היפה ,כתה ו' ,חלק ב' ()2014
 .13השפה הערבית ,כתה ז' ,חלק א' ()2017
 .14שפתנו היפה ,כתה ז' ,חלק ב' ()2014
 .15השפה הערבית ,כתה ח' ,חלק א' ()2017
 .16קריאה וטקסטים ,כתה ח' ,חלק ב' ()2015
 .17מדעי הלשון ,כתה ח' ,חלק ב' ()2014
 .18השפה הערבית ,כתה ט' ,חלק א' ()2017
 .19קריאה וטקסטים ,כתה ט' ,חלק ב' ()2014
 .20מדעי הלשון ,כתה ט' ,חלק ב' ()2015
 .21השפה הערבית ,כתה י' ,חלק א' ()2017
 .22קריאה וטקסטים ,כתה י' ,חלק ב' ()2015
 .23מדעי הלשון ,כתה י',חלק ב' ()2015
מתמטיקה
 .1מתמטיקה ,כתה א' ,חלק א' ()2017
 .2מתמטיקה ,כתה א' ,חלק ב' ()2016
 .3מתמטיקה ,כתה ב' ,חלק א' ()2017
 .4מתמטיקה ,כתה ב' ,חלק ב' ()2016
 .5מתמטיקה ,כתה ג' ,חלק א' ()2017
 .6מתמטיקה ,כתה ג' ,חלק ב' ()2016
 .7מתמטיקה ,כתה ד' ,חלק א' ()2017
 .8מתמטיקה ,כתה ד' ,חלק ב' ()2016
 .9מתמטיקה ,כתה ה' ,חלק א' ()2017
 .10מתמטיקה ,כתה ו' ,חלק א' ()2017
 .11מתמטיקה ,כתה ז' ,חלק א' ()2017
 .12מתמטיקה ,כתה ח' ,חלק א' ()2017
 .13מתמטיקה ,כתה ט' ,חלק א' ()2017
 .14מתמטיקה ,כתה י' ,חלק א' ()2017
מדעים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מדעים וחיים ,כתה ג' ,חלק א' ()2017
מדעים וחיים ,כתה ג' ,חלק ב' ()2016
מדעים וחיים ,כתה ד' ,חלק א' ()2016
מדעים וחיים ,כתה ד' ,חלק ב' ()2016
מדעים וחיים ,כתה ה' ,חלק א' ()2017
מדעים וחיים ,כתה ו' ,חלק א' ()2017
מדעים וחיים ,כתה ז' ,חלק א' ()2017
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 .8מדעים וחיים ,כתה ח' ,חלק א' ()2017
 .9מדעים וחיים ,כתה ט' ,חלק א' ()2017
חינוך אסלאמי
 .1חינוך אסלאמי ,כתה א' ,חלק א' ()2016
 .2חינוך אסלאמי ,כתה א' ,חלק ב' ()2016
 .3חינוך אסלאמי ,כתה ב' ,חלק א' ()2016
 .4חינוך אסלאמי ,כתה ב' ,חלק ב' ()2016
 .5חינוך אסלאמי ,כתה ג' ,חלק א' ()2016
 .6חינוך אסלאמי ,כתה ג' ,חלק ב' ()2016
 .7חינוך אסלאמי ,כתה ד' ,חלק א' ()2017
 .8חינוך אסלאמי ,כתה ד' ,חלק ב' ()2016
 .9חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק א' ()2017
 .10חינוך אסלאמי ,כתה ה' ,חלק ב' ()2015
 .11חינוך אסלאמי ,כתה ו' ,חלק א' ()2017
 .12חינוך אסלאמי ,כתה ו' ,חלק ב' ()2015
 .13חינוך אסלאמי ,כתה ז' ,חלק א' ()2017
 .14חינוך אסלאמי ,כתה ז' ,חלק ב' ()2015
 .15חינוך אסלאמי ,כתה ח' ,חלק א' ()2017
 .16חינוך אסלאמי ,כתה ח' ,חלק ב' ()2015
 .17חינוך אסלאמי ,כתה ט' ,חלק א' ()2017
 .18חינוך אסלאמי ,כתה ט' ,חלק ב' ()2015
 .19חינוך אסלאמי ,כתה י' ,חלק א' ()2017
 .20חינוך אסלאמי ,כתה י' ,חלק ב' ()2013
חינוך נוצרי (לתלמידים הנוצרים במערכת החינוך של הרש"פ)
 .1חינוך נוצרי ,כתה א' ,חלק א' ()2016
 .2חינוך נוצרי ,כתה א' ,חלק ב' ()2016
 .3חינוך נוצרי ,כתה ב' ,חלק א' ()2016
 .4חינוך נוצרי ,כתה ב' ,חלק ב' ()2016
 .5חינוך נוצרי ,כתה ג' ,חלק א' ()2016
 .6חינוך נוצרי ,כתה ג' ,חלק ב' ()2016
 .7חינוך נוצרי ,כתה ד' ,חלק א' ()2016
 .8חינוך נוצרי ,כתה ד' ,חלק ב' ()2016
 .9חינוך נוצרי ,כתה ה' ()2004
 .10חינוך דתי נוצרי ,כתה ו' ()2000
 .11חינוך נוצרי ,כתה ז' ()2001
 .12חינוך נוצרי ,כתה ח' ()2008
 .13חינוך נוצרי ,כתה ט' ()2003
 .14חינוך נוצרי ,כתה י' ()2013
חינוך לאומי
 .1חינוך לאומי ולחיים ,כתה א' ,חלק א' ()2017
 .2חינוך לאומי ולחיים ,כתה א' ,חלק ב' ()2016
 .3חינוך לאומי ולחיים ,כתה ב' ,חלק א' ()2017
 .4חינוך לאומי ולחיים ,כתה ב' ,חלק ב' ()2016
 .5טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ג' ,חלק א' ()2017
 .6טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ג' ,חלק ב' ()2016
 .7טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ד' ,חלק א' ()2017
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 .8טיפוח לאומי וחברתי ,כתה ד' ,חלק ב' ()2016
לימודי חברה
 .1לימודי חברה ,כתה ה' ,חלק א' ()2017
 .2לימודי חברה ,כתה ו' ,חלק א' ()2017
 .3לימודי חברה ,כתה ז' ,חלק א' ()2017
 .4לימודי חברה ,כתה ח' ,חלק א' ()2017
 .5לימודי חברה ,כתה ט' ,חלק א' ()2017
טכנולוגיה
 .1טכנולוגיה ,כתה ה' ()2016
 .2טכנולוגיה ,כתה ז' ()2016
 .3טכנולוגיה ,כתה ח' ()2016
 .4טכנולוגיה ,כתה ט' ()2017
 .5טכנולוגיה ,כתה י' ()2016
מקצועות אחרים
 .1גיאוגרפיה והיסטוריה מודרנית ובת-זמננו של פלסטין ,כתה י' ,חלק א' ()2017
 .2פיזיקה ,כתה י' ()2017
 .3כימיה ,כתה י' ()2017
 .4ביולוגיה ,כתה י' ()2017
סה"כ 102 :ספרים

המחבר

ד"ר ארנון גרוס הוא חוקר בתחום לימודי המזרח התיכון ,בעל תואר ד"ר בתחום זה מאוניברסיטת
פרינסטון בארה"ב ,נוסף על תואר מ.א .במינהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד .ד"ר גרוס הוא עיתונאי
בשפה הערבית ועבד בקול ישראל בערבית מעל ארבעים שנה שבמהלכן רכש ידע מעשי נרחב בנושאים
ערביים ומזרח-תיכוניים .מאז שנת  2000הוא עוסק בחקר היחס ל"אחר" ולשלום בספרי הלימוד
במזה"ת .הוא בחן מעל אלף ספרי לימוד של מצרים ,סוריה ,סעודיה ,איראן ,תוניסיה והרשות הפלסטינית
ופרסם דו"חות רבים בנושא .ד"ר גרוס הציג את ממצאי מחקריו בפני קובעי מדיניות בקונגרס של
ארה"ב ,הפרלמנט האירופי ,הפרלמנט הבריטי ,האסיפה הלאומית הצרפתית ,הפרלמנט הקנדי ובכנסת,
כמו גם במכוני מחקר ובפני אמצעי התקשורת בארץ ובעולם.
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