
 חינוך והקרבה
 הקורבן במקראות לספרות אופיו והיקפו עול נרטיב

 יצירות ספרותיות, הדנות בדמותו של הקורבן הלאומי, מצינות דילמה של ממש בפני
 כל מערכת חינוך העוסקת בחינוך לשלום: מצד אחד, רבות מן היצירות הנוללות את

 נרטיב הקורבן מתייחסות לסבל אמתי, תקופות היסטוריות ואתוסים לאומיים. אולם,
 מצד שני, שימוש מונזם בנרטיב הקורבן, כאשר הוא שזור בחומרי הלימוד, עלול לחנן

 לחוסר אמון אימננטי ואף להנצוח עוינות. דילמה זו מנולמת במקראות לספרות
 עכשוויוח לחטיבות הביניים בישראל, הכוללוח סיפורים ושירים המבטאים אח נרטיב

 הקורבן של העם היהודי.

 מסתיים ב״םוף טוב״, הרי שמבחינה סימבולית הוא ממצה אח
 ההקרבה האולטימטיבית הנדרשת מבן אנוש.

 בחברה הישראלית, שזור נרטיב הקורבן, בצורות ביטוי שונות,
 בתגי ישראל, בטקסטים דתיים ובטקסים אזרחיים, ביציחח
 תרבות, בשיח הפוליטי וכן בתוכניות הלימודים ובספרי הלימוד

 מקראות הלימוד כסוכנות סוציאליזציה
 ן אחת הדרכים המהותיות לבחינת הקודים הערכיים של חברה
 נתונה היא בחינתם של ספרי הלימוד. על פי ההגות המרקסיסטית
 של החימך, ספרי הלימוד, כתלק מן הידע המאורגן של החברה,
 מבנים את המציאות החברתית של התלמידים, מנחילים להם
 אמונות, נורמות, אידאולוגיות, תפיסות לגבי העצמי והאחר,
 (לרבות תפיסות מוסר ומעבירים את האתוס החברתי מדור לדור.
 בהתאמה, כאשר החברה עוברת שינויים אידאולוגיים ומדיניים,
 |ניתן לצפות כי ספרי הלימוד ישוכתבו כך שיענו על התפיסות
.(Apple & Christian-Smith, 1991) והאמונות החדשות 

 הן המחקר והן ההגות על תפקידם של ספרי הלימוד מצביעיה
 על כך כי בין ספרי הלימוד העיקריים, הטומנים בתובם אח
 פוטנציאל האכיפה של האתוס הנבחר, מצויות האנתולוגיה(
 ללימוד ספרות. זאת, ככל הנראה, משום התעסקותן הישירה
 והמידית בהבניית הנרטיב הלאומי, הזיכרון הקולקטיבי ובהדגשה
 ויתודיותה של החברה אליה שייך המתחנך. בתהליכי הבריו ה
 והמיון של הפריטים הנכללים במקראות בספרות מתגבשת, הלכה
 למעשה, השקפת עולם מובנית המתבקשת להיות מונחלת
 לתלמידים הצעירים התסרים עדיין את הכלים לבחינתה ובדיקתה

 של האסופה המונחת לפניהם.
m מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את היקפו ואופיו 

 מבוא
 נרטיב הקורבן

 מדינת ישראל הוקמה, בצל השואה, על מנת להיות מקלט בטוח
 ליהודי, קורבן הרדיפות, באשר הוא. בתהליך הסוציאליזציה,{
 במדינה המתחדשת, קם וקרם גידים המודל הפרדוקסלי של
 היהודי החדש: מצד אתד, היה עליו להיות תסון, עצמאי, אמין
 ולמוד מלחמה, אך מצד שני, הוא עדיין נדרש לשמר את נרטיב
 הקורבן. ככל שגבר הסכסוך הישראלי־ערבי, השתכלל נרטיב
 הקורבן ומצא לו אחיזה וצידוק במעשי האיבה שהלכו והתגברו.;
 נרטיב הקורבן, המעוגן באירועים רוויי סבל, הן מן ההיסטוריה
 הרחוקה והן מן המציאות המתרגשת, נשמר בזיכרון הקולקטיבי
 והוא בעל השפעה חזקה על האופן בו מתייחס כל אחד מן הצדדים
 בסכסוך אל זולתו, מפרש את פעולותיו ומייתם כוונות לצעדיו.
 מטבע הדברים, התופס עצמו כקורבן הנו אטום למצוקתו של
 העומד מולו ומתקשה להבינו בייחוד לאחר התגברותם של מעשי
 עוינות אקוטיים. הקורבן כלל אינו יכול לקבל כי במקרים מסוימים
 יריבו משכבר הימים הנו קורבן אף הוא הואיל והכרה בסבלו
 ובמצוקותיו של היריב מאיימת על עצם זהותו: קודם כול בש7
 העובדה כי הכרה בנגטיב הקורבן של האתר מאפילה על נרטיב
 הקורבן שלו עצמו שנית, הכרה בנרטיב הקורבן של היריב מנפצת
 את המשוואה הנוחה של אני ״הקורבן הטוב״ אולם יריבי הוא!

 ״המקרבן הרע" (סלומון, 2000; פירר ועדואן, 1997).

 נרטיב הקורבן היהודי לובש צורות ופנים רבות אולם סיפור
 עקדת יצחק(בראשית פרק כב) הוא, לכל הדעות, אחד ממייצגיו
 הנאמנים; למרות שהציווי האלוהי לאברהם (שם, פסוק ב)1
 ״קח את בנך את יתידך אשר אהבת את יצתק, ולך לך אל ארן
 1,שו יו,, והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך״,



 !״בתי, בתי! ברביד זהב, עוטה רקמה ושש,/בך יסתכל מן
 הגזוזטרה, כי יזרקוך באש.״

 הסיפור ״החזיר״(אידה פינק, המקראה לכיתה ת׳, עמי 275)
 שוזר אח חוסר אנושיוחם של הנאצים באדישוח השכנים הגויים

 רופא יהודי בפולין בזמן השואה, ששרד כבר ארבע אקציות,
 מסתתר במתבן לאחר ששילם לבעליו ״טבין ותקילין״ והופך עד
 ראייה לאקציה החמישית
 ״איש לא צעק, לא קרא בקול
 לא ייבב״ (שם, עמי 276)
 לפתע, נשמעת צוותה בלת
 אנושית, קמה מהומה רבת

 ותושבי הכפר רצים אל עבר
 הכביש ואפילו עלו ״קולות
 קינה״ מביניהם. בעל הבית,
 אתת התרגשות, מסביר לרופא
 המסתתר את פשר המהומה:
 ״שילכו (הנאצים) לכל
 הרוחות! הם דרסו חזיר!״
 סיפור זה מדגיש את אפסות
 חייהם של היהודים בתקופת
 השואה על ידי תיאור אדישותם
 של שכניהם הפולנים
 המתרגשים לנוכח חזיר שנדרס
 אך שלווים לנוכח הטבח

 ביהודים.
 לצד הגויים האנטישמיים,
 מצויים תמידי אומות העולם
 המצילים יהודים; בעוד
יר״, ניצל  שבסיפור ״החז
 הרופא בזכות השוחד ששילם
 לאיכרים הפולנים, הרי
 בסיפורה של אנה פרנק ״יומנה של נערה״(המקראה לכיתה ז׳
 עמ׳ 276) מובא סיפורה של משפחת פרנק שהוסתרה על יד
 ידידים הולנדיים באמסטרדם, מיולי 1942 ועד אוגוסט 1944
 בסופו של דבר, גם כאן, מוכרעת הכף לטובת חוסר האמון בגוי
 אנה מתגלית בעקבות הלשגה ומוצאת את מותה בברגן בלזן.

 מוטיב העקדה הנו מוטיב מרכזי במקראות ומופיע ארבע
 פעמים: למרות שבסיפור המקראי המקורי לא הוקרב למעשה

 קורבן אדם, הרי שבספרות קשור הנרטיב להקרבת החיים.
 שירו של איציק מאנגר, "אברהם אבינו מוליך את יצחק לעקדה״
 (המקראה לכיתה זי, עמי 239), מעביר את הסיפור המקראי אל
 העיירה הפולנית, לשקב. מאנגר בוחר שלא לאזכר בשירו את

 הייסוף הטוב״ המקראי ובכך רומז על הקורבנות בפולין.

 נרטיב הקורבן במקראות בספרות בחטיבות הביניים על בסיס
 !ההנתה כי יש בכוחו של נרסיב זה לעצב את השקפת עולמו של

 המתחנך המתבגר.

 מתודולוגיה
 הניתות מתייחס למקראות ״מגוון", שנערכו על פי תוכנית

 הלימודים התדשה בספרות
 לתחיבת הביניים הממלכתית
 תשנ״ב, ולמקראות"מראות"
 ו״עלי־ספרות", שנערכו על פי
 תוכנית הלימודים החדשה
 בספרות לחטיבת הביניים
 הממלכתית־דתית תשנ״א

 הארחיטאד, 10טםטר בורג.

 והיו המקראות השביתות
 בשנת הלימודים 2002-3.
 בסך הכול נבחנו 569 יצירות,
 מהן שלושים יצירות תופפות
 המופיעות במקראות של שני

 הזרמים.
 המתודולוניה המתקרית
 שנרתחה לבחינת המקראות
 בספרות הנה ניתוח תוכן
(Content Analysis) 
 משולב בעל זיקה איכותנית.
 ניתוח תוכן מוגדר
 כמתודולוגיה שבמסגרתה
 מפעילים סדרה של
 פרוצדורות על טקסט,במטרה
 ליצור אבתנות והכללות

mm,!635,בעלות משמעות מתוך ר0ברנדט,עקדת יצחק 
 הטקסט.

 בניתוח תוכן משולב מרבים לשלב ציטטות מפורטות מספרי
 הלימוד המוערך וזאת על מנת לשמור על מידת הדיוק המרבית

 במסירת התוכן.

 ממצאים
 מקראות בית הספר הממלכתי־כללי

 בניתוח התוכן של מקראות החטיבה הכללית מצויות שבע
 יצירות המבליטות את נרטיב הקורבן מתוכן חמש בקונטקסט

 הגלותי ושתיים בקונטקסט הארךישראלי.
 בבלדה ״בת הרב ואמה״ (שאול טשרניחובסקי, המקראה
 ׳לכיתה ד, עמי 234) בא לידי ביטוי חוסר האמון המוחלט באביר
 הנוי ששנאת היהודים המקננת בו צפויה לגבור על אהבת הגבר:



 הפורעים ביהודים, שוחטים בהם ובוזזים את רכושם. חוסר האמון
 בגוי, בא לידי ביטוי בעיקר בתיאורו של השכן הגוי, וסקה גריבוב,
 השמח על הפוגרום העומד להתרחש ״ומכריז בקולי קולו: ״ביי
 ז׳ידוב, ספאסיי מסיו(הך ביהודים והצל את רוסיה!)״(שם,

 עמ׳ 138).
 נרטיב הקורבן, כפי שהוא בא לידי ביטוי בבלדת ״בת הרב
 ואמה״ (שאול טשרניתובסקי, המקראה לכיתה חי, עמי 98)
 !המופיעה גם במקראות החינוך הכללי, מתוגבר במקראות החינוך
 הממלכתי־דתי בשתי בלדות נוספות. בבלדה ״קיר הפלא אשר
 בוורמיזא״(המקראה לכיתה ד, עמ׳ 80) המבוססת על האנדה
 כיצד ניצלה אמו של רש״י בנס מפניעת סוסים דוהרים של נדת
 אבירים ובבלדה ״בת הרב״ (שאול טשרניחובסקי, המקראה
, עמ, 99) המתארת מוות על קידוש השם לנוכח  לכיתה ח,

 האפשרות כי בת הרב תחולל על ידי ראש הקווקים:
 ״התהללו הנערים בדובנה העיר/ במקהלות חומות העין:/ה1י
 יפות למעטפות נחלקה הבד!/ שיכורים ממשובת תיילים ע7

 עד.״
 מוטיב העקדה מופיע בשירו של איציק מאגגר, הנמצא גם
 במקראות התינוך הכללי: ״אברהם אבינו מוליך את יצחק לעקדה״

 (המקראה לכיתה זי, עמי 100).

 דיון
 נמצאו חמש עשרה יצירות המייצגות את נרטיב הקורבן,
 שעיקרו הוא היהודי הנתון למידת רחמיו של מבקש נפשו; שבע
יציחת מצויות במקראות החינוך הממלכתי, ושמונה בתימן : 

 הממלכתי־דתי. במקראות החינוך הממלכתי, רוב היצירות
 העוסקות בכך נטועות באירופה בתקופת השואה, אחת בימי

 הביניים ושתיים בהקשר למלחמות ישראל.
 במקראות החינוך הממלכתי־דתי, העיסוק באנטישמיות נרחב
 הרבה יותר והוא מתפרס, הן כרונולוגית והן נאונרפית, ע7
 תקופות ומקומות רבים יותר. שתיים מיצירותיו ש7
 טשרניחובסקי, ״בת הרב ואמה״ ו״קיר הפלא אשר בוורמיוא״
 מתרחשות בימי הביניים(המאה ה־11, לערך) בעוד שהשלישית,
 "בת הרב״ מתרתשת ברוסיה בימי פרעות ת״ח ות״ט(1648-9).
 נם הסיפור ״דובובקה״, מאת אריכא יוסף, עוסק בפרעות אלו
 שנערכו על ידי הקוזקים בהנהגתו של חמלניצקי. הסיפור ״כוס
 'אליהו״ מאת בן־יוםף נטוע בזמן גירוש ספרד במאה ה־15,
 וסיפורו השני ״צלותית היין״ עוסק בניסיון לעלילת דם בירושלים,
 תחת השלטון העותימאגי. שיח של איציק מאמר, ״אברהם אבינו
 מוליך את יצתק לעקדה״ מתייחם לתקופת השואה והסיפור ״קט׳
- יומנה של נערה״ מאת רבקה קרן מתייתם לאנטישמיות

 בהוגגריה של שנות ה־50.

 לעומת זאת, מקראות החינוך הממלכתי־דתי אינן כוללות כלל

 זלדה, בשירה"עם סבי" (המקראה לכיתה טי, עמי 259) אף
 היא יוצרת זיקה בין השואה לסיפור בראשית: ״כאברהם אבינו/
 שבלילה ספר מזלות/ שקרא אל בוראו/ מתוך הכבשן/ שאת

 בנו־עקד / היה סבי.״
 בשירה של נעמי שמר ״עקדת יצהק״(המקראה לכיתה ז׳,
 עמי 298) המושמע תדיר בימי הויכרון לנופלים במלתמות ישראל,
 הסוף, שוב, איננו הסוף המקראי: "לא נשכת כי הונף/ הסכין/

 לא נשכת את בנך/ את יחידך/ אשר אהבנו.״
 שירו של אריה סיוון, "לתיות בארן ישראל״, (המקראה לכיתה
 ט/ עמי 255) מוקדש לזכרו של האב השכול, צבי הורובין: ״בארן
 ישראל הכול יכול לקרות:/ מקר שבור, קפין חלוד/ או הוראת

 ביטול בלתי צפויה/ כפי שאירע לאברהם בהר המוריה."

 מקראות בית הספר הממלכתי־דתי
 גם כאן, בדומה למקראות בית הספר הממלכתי־כללי, מצויות
 יצירות המבליטות את גרטיב הקורבן שעיקרן היהודי הגתון
 לגחמותיו של הגוי המתעמר בו. שתי יצירותיו של מיכה
 (ברדיצ׳בסקי) בךיוסף עוסקות באגטישמיות; היצירה ״צלוחית
 היין״(המקראה לכיתה זי, עמי 229) נםובה סביב ניסיון לעלילת
 דם המתרתש בירושלים תתת השלטון העות׳מאני. כומר יווני,!
 מטמין בסתר דם בתוך צלותית היין לקידוש בבית הכנסת ״תלמוד
 תורה״ בירושלים ומזמן את הפחה להיווכת כי ״הנה מלאה דם
 ילד נוצרי, אשר שתטוהו היהודים לקורבן אלוהיהם״(שם, עמ׳

.(230 
 תודעת רדיפות היהודים באשר הם נמצאים, באה לידי ביטוי
 גם ביצירתו השנייה שלבן־יוםף, ״כוס אליהו״(המקראה לכיתה
 ז׳, עמ׳ 232); יצירה זו מספרת את סיפורו של יצחק אברבנאל
 שגורש מספרד בעת גירוש ספרד והשתקע בוונציה; גם שם הוא
 גרדף, הפעם על ידי המלך האיטלקי החומד את גביע אליהו
 הגביא היקר השייך לאברבנאל: ״ויקצוף המלך ויצוו לשבור את

 האוצר ולקח בחוזקה את הכום״(שם, עמ׳ 232).
 גם בשער ״דף מספר״ מופיעה האנטישמיות, הפעם
 במתכונתה המודרנית: (״קטי - יומנה של נערה״ מאת רבקה
 קרן, המקראה לכיתה זי, עמי 330). הספר מספר את סיפורו!
 של קטי, ילדה יהודייה שגולדה בהוגגריה הקומוניסטית לאחר
 מלחמת העולם השנייה, הנאלצת לחוות יתס עוין ומנוכר כלפיה
 המגיע לשיאו בהכאתה על ידי מחנך הכיתה ביום מותו של
 םטאלין: ״יהודייה שפלה! הוא צורח כמתוך טירוף - אנחנו
 מכירים אתכם, את מזימותיכם... הוא מניף מקלו באוויר ומטיח

 אותו בקודקדי״ (שם, עמי 332).
 תודעת היהודי כקורבן מופיעה ביתר שאת בסיפור ״דובובקה״
 (מאת אריכא יוסף, המקראה לכיתה ת׳, עמי 132). שם מתוארות
 זוועות הפוגרום שערכו ״גייסות פטלורה״, מגהיג הקוזקים,



 את מולדתם הגזולה״("שפתנו היפה״ לכיתה אי, עמי 112)
 והקורבן השאהיד - ״העם הפלשתיני נלחם בשלטון הבריט
 והכיבוש הישראלי, ערך מספר הפיכות והקריב בהן אלפ

 שאהידים ופצועים״("חינוך לאומי" לכיתה וי, עמי 11).

 סיכום
 אין לכפור באמתות ההיסטוריות המצויות ברקע היצירוח
 שנסקרו במסגרח המחקר הנוכחי ואף בעצם העובדה כי היצירוח
 משקפות נאמנה הלכי רוח אנטישמיים שאף מומשו לכדי מעש
 זוועה; אין גם לכפור בהכללתן המוצדקת של חלק מן היצירוח
 הללו בתחום הספרות הקנוגית. אולם יש מקום להכיר בכך כ
 השתקפותה של תפיסה זו בספרות משרישה תחושה של חוסו
 אמון ב״גוי״ וכי אנו נידונים, עדיין, לחיות בצל הגויים ״הבאי•

 את נרטיב הקורבן בהקשר למלתמות ישראל. ייתכן כי יש בכ
 אמירה לגבי זהותו של הקורבן; היינו, הקורבן האותנטי, על פ

 החינוך הממלכתי־דתי, הוא יהודי ולא ישראלי.
 על פי סלומון (2000), יש לראות בנרטיב ״אנו הקורבן״
 המועבר כך לדור הצעיר, נרטיב המזין ומטפח את תתושת חוסו
 האמון. הדבר נעשה באמצעות יצירת זיכרונוח קולקטיביים
 הנותנים לקונפליקט ממד היסטורי שקשה מאוד להתמודד או

 להתווכח עמו.
 מגמה זו, של תפיסה עצמית כקורבן, מצויה נם בספר
 ההיסטוריה של חטיבזת הביניים. על פי בר־טל(1999), חמישה
 מבין שמונח הספרים בהיסטוריה של החטיבה המחלכתיח
 מתמקדים בנושא היהודים כקורבנות. ספרי ההיסטוריה מתארים
 את היהודים כקורבנות קבועימ ותמידיים בכל מקום שבו הם
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 עלינו לכלותינו״.
 להטמעת נרטיב הקורבן נודעת חשיבות רבה לצורך ההגנה
 העצמית שכן היא מפתתת אצל הנרדף מידת זהירות, עמידה ע7
 המשמר וחושים מחודדים העשויים להעניק לו יתרון על רודפיו
 אולם, בה בעת, היא עלולה להוות אבן נגף לחוכמה מדיניה
 הואיל והיא משמרת אצל הקורבן חוסר אמון אימננטי שאינו
 מניח לו לפרוץ את מעגל ה״חדף־נרדף״. כל סוציאליזציה
 פוליטית המכוונת גם לחינוך לשלום אמורה להכיל דיון ע7
 תרומתו של נרטיב כדה בתקופות של בניית שלומ: מצד אתד יש
 באמתתתו לזעוק ״לא עוד״ ולעולם לא תחזור הטרנדיה, אן
 מצד שני יש ביכולתו של נרטיב כזה לטפח רגשות טינה כלפ

 המקרבן ולהזין קונפליקט עבר ובכך להכשיל ניסיונות פיוס.
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 נמצאים וכוללים את ניתוח האנטישמיות המודרנית, רצח העם
 היהודי במלתמת העולם השנייה, וכן תיאור הרדיפות ש7|
 ההתיישבות היהודית בארץ בידי הטורקים, הבריטים ובמיוחד
 הערבים. כל ארבעת ספרי ההיסטוריה של התטיבה הממלכתית
 שנבדקו, מתחקרים בתפיסה זו ומציגים דימוי חזק וחד־משמעי
 של העם היהודי כקורבן של שנאה ורדיפות בגלל דבקותו בדת

 היהודית.
 נרטיב הקורבן אינו נחלת העם היהודי בלבד. ביפן, עד לשנת
 1952, עת נחתם חוזה השלום בין ארה״ב ליפן, נאסר לדון
 במוראות הירושימה ונגסאקי וקורבנותיהן מחשש כי הדבר
 יתפרש כהטלת דופי בארצות הברית. מאז שנות ה־60 ידועה
 תוכנית הלימודים "A Bomb Education" כתלק מן החינוך
 לשלום, בכוונה ליצור מודעות לזוועות שלא יישכחו ולא יישנו!
 בין היתר, על ידי תיעוד עדויות ניצולים ולימוד סיפורו של
 הקורבן. כזה הוא, לדוגמה, סיפורה הנוגע ללב של סדקו(״סדק!
 ואלף עגורי הנייר״) הילדה שמתה מלוקמיה, הנלמד במקראות

.(Murkami, 1993) בית הספר 
 בניגוד לגרטיב הקורבן הגכרך יתדיו במסרים של פציפיזס,
 כפי שנעשה בחינוך היפני, נכרך"נרטיב הקורבן״ בספרי הלימוד

 החדשים של הרשות הפלשתינית במסר חזק של מיליטריזם.
 בניתוח התוכן של ספרי הליםוד הפלשתיניים עולים למעשה
 שני סוגי קורבן: פליט הנכבה - שהוא הקורבן בעל כורחו
 והשאהיד המקריב עצמו מרצונו. למרות התמתנות מה שנצפיח
 בין הנרטיבים בספרי הלימוד הפלשתיניים החדשים לעומת ספרי
 הלימוד הירדניים, המצריים והפלשתיניים הישנים שהיו בשימוש
 עד לשנת הלימודים 2000/1, עדיין בולטת דומיננטיוח ״נרטיב
 הקורבן" גם בספרים החדשים (מרכוס, 2000). מרכוס מדגים
 את שני סוגי הקורבן בקטעים הבאים: הקורבן הפליט - ״לאחר
 שנות נדודים והלם הנכבה החלטחי לשוב ולחבר את ספרי מחדש
 ולהגיש אותו לכל הערבים ולבני פלשתין במיוחד כדי שיזכרו


