
סטודנטים דיווחו - גילויי גזענות
בשנה האחרונה אספו נציגי פורום אורנים למאבק בגזענות מקרי גזענות עליהם 

דיווחו סטודנטים וסטודנטיות באורנים. במהלך התהליך קיבלו סטודנטים וסטודנטיות 
 אחרים הזדמנות להגיב ולהשיב. את המקרים והתגובות ליקטנו כאן עבורכם:

מה דעתכם על המקרה או העמדה שנכתבהמקרה גזענות אפליה או שנאה

נתקלתי בהתבטאויות של אנשים בפייסבוק 
נגד להט"בים ונגד נישואים חד- מיניים.

אני חושבת שצריך לאפשר לכל אדם להביע 
את האהבה שלו ולהתגמש במי שהוא 

ובמשפחה שהוא בוחר להקים. לא משנה 
אם זה זוג נשים או זוג גברים. אני לגמרי 
מעד חוק המאפשר נישואים חד- מיניים וכל 

ההתבטאויות נגד להטבים ונישואים 
חד- מיניים זאת גזענות נוראית בעיני.

האירועים האחרונים וסדרת הפגיעות
בתושבים ושוטרים בירושלים, וההפגנות

במגזר הערבי. גם אני כסטודנטית 
הרגשתי שהיחס של מורים מרצים 

באורנים היה שונה, ונדהמתי. אורנים
המכללה שדיברה דו-קיום מקבלת פנים

חדשות ומשתנה. 

אני לא חושבת שהמכללה משתנה לרעה, אולי 
כי לא נתקלתי באירועים מסוימים. 

אני מסכימה כי מחוץ לגבולות הקמפוס שוררת
גזענות, אפליה ושנאה. אני מאמינה כי ניתן 

להילחם בה. 

סיפור של חבר. דתו היא דרוזית. הוא 
ישראלי הרבה יותר מחברים יהודים 

שאני מכיר. שירת בצבא כלוחם, מדבר 
עברית רהוטה, לומד באקדמיה, אבל 
כשרצה להיכנס למועדון וראו את שמו 

הערבי בתעודת הזהות לא נתנו לו להיכנס.
סטירת לחי לאדם לא יהודי שעבר 

ישראליזציה מלאה כמו שהחברה שלנו 
דורשת גם בכוח לפעמים ולמרות זאת 

נתקל בדחייה וגזענות.

אני מתלבטת אם להתייחס לתגובה של הסלקטור
כ"חוסר ידיעה"/ טמטום או כפחת שנובע 

מדעות קדומות/ ניסיון קודם.

הרבה פעמים אנחנו מפחדים מהלא מוכר, 
הלא ידוע. עצוב לי שזה ככה, אבל אני 

גם מבינה את  החשש הבטחוני. אני חושבת 
שהיו צריכים לברר מי זה הבן אדם לפני 

שישר דוחים אותו. בתור מישהי ישראלית, אך לא
יהודייה אני. מזדהה עם התיאור של 

הישראליזציה (העניין של "בכוח"). קשה לשמור 
פה על הזהות האתנית שלך ועל האמונות שלך.

גזענות זו אפליה פסולה על הבדל דת, 
גזע ומין ממניעים שאינם מוצדקים. 

נתקלתי השבוע בחדשות בגזענות
כאשר מהרטה ברוך, נציגת הראליטי
בתוכנית השגריר הייתה נוכחת ביחס

סטראוטיפי משפיל כאשר היא נכנסה 
לביתה שבצפון תל-אביב, שנחשב 

לשכונה של אוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי 
גבוה. כאשר היא נכנסה לביתה, שאלו 

אותה, אם היא המנקה של הבתים.
יש סטיגמה כלפי אתיופים שהם בדרך 
כלל אנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, 

ואינם יכולים להרשות לעצמם לגור בשכונות 
של אוכלוסיות עמידות. 

אני מכירה את המקרה שפורסם כאן גם מן 
החדשות. הסטריאוטיפ המיוחס לאתיופים

שמוזכר כאן הוא לצערנו, דבר נפוץ בחברה.
עצם העובדה שייחסו את הסטריאוטיפ לאישה

אתיופית שידועה בציבור והגיעה למעמד גבוה
בעבודה קשה מעצבן מאד וההכללה הזו היא 

חוצפה וגזענות. 

במשלחת לפולין בנושא השואה שהשתתפתי 
בה בכיתה י"א הייתה משלחת מעורבת 

[של יהודים וערבים], והייתי אחת מתוך 5
התלמידים הערביים שמשתתפים לראשונה 

שמשלחת שמדברת על נושאה השואה 
מתוך 30 תלמידים יהודיים מכל רחבי הארץ. 

היינו התלמידים הבולטים כי היינו חמשת
הערבים היחידים. בזמן המשלחת שמעו 
אותנו חבורת חיילים כשדיברנו בערבית 

והתחילו לזרוק מילים כמו: ערבים! בקטע 
של זלזול ולעג! אני לא שוכחת את הקטע 

הזה! כי ברגע שאני בתור מיעוט משתתפת 
במשלחת שמטרתה לקרב בין שני הצדדים, 
מתאמצת למרות כל הקשיים והקונפליקטים

להבין את הצד האחר, אני מקבלת יחס מפלה,
יחס של זלזול ולעג! אז הבנתי שישנם אנשים
 לא משנה מה תעשה להם בחיים. לא משנה 
כמה תשקף נאמנות להם, הם תמיד יתייחסו 
אליך לפי עיקרון "כבדהו וחשדהו" בחיים!

אני חושבת שזה באמת לא בסדר לדבר בצורה
 כזו בסיטואציה כזו כלפי התלמידים, אבל אני

 מבינה את המקום שהפריע להם (לחיילים). 

לדבר בערבית במקום שלא כולם מבינים זה
קצת לא יפה. אבל יש דרכים לדבר ולהגיב
ולא לנהוג בצורה לא יפה שגורמת לריחוק 

מעבר למה שנוצר. צריך לכבד את המקום 
הטיול והסיטואציה ולא לנהוג בגסות.

  

אנחנו נוסעות לאורנים באופן מאורגן
 במכוניות. הרבה פעמים הרכב 

הבנות הוא יהודיות וערביות 
נוצריות/מוסלמיות. כבר כמה פעמים

 שנתקלתי באמירות גזעניות 
שנאמרות מפי הנוסעות היהודיות 

(לרוב כפליטת פה) כלפי האוכלוסייה
 הערבית. לפעמים בהקשר של 

נסיעה על הכביש  ("נוהג כמו 
ערבוש!"), ולפעמים בהקשרים 

אחרים ("יש שם המון ערבים"), ועוד
 דברים שאפילו מביך אותי לכתוב. 

לפי דעתי, זהו מקרה מצער מאד. חוסר 
הכבוד כלפי הנוסעים ברכב תוך תיוג "תוויות"

על סמך הדת, וחוסר היכולת לשמור על הדעה
לעצמו. זו בהחלט דוגמה לגזענות.  

כמורה בכיתה לעיתים מורכבת הכיתה
מבני תרבויות ודתות שונות. בשנה שעברה
לימדתי בכיתה שבה היו דרוזים, נוצרים,

מוסלמים ויהודים. הכיתה הייתה רוויית 
מתחים ו"תקלות" על רקע גזעני. מהערות

פוגעניות שמסתננות מתחת לאף ועד 
להתבטאויות פומביות קשות. לאחר אירוע
קשה במיוחד החלטתי ליצור יחידת לימוד 

שכולה עובדת על נושא "האחר". עלו סוגיות 
חשובות. התלמידים נדרשו להשאיר את הדעות

הקדומות שלהם בצד, ולנסות להקשיב ולהכיר 
את החבר בכיתה. התהליך ארך לאורך כל 

השנה. הוא לא היה פשוט, אבל הדרך
שהכיתה עברה הייתה משמעותית ושיפרה 

את האקלים בכיתה. 

זה כיף לשמוע ומעודד אותי. אני חושבת
שתהליך כזה הוא משמעותי, הכרחי ומייחלת

שיהיה יותר פופולארי. אני בטוחה שאם אתקל
במצב דומה בעתיד, אפעל לשינוי, ואקח 

לדוגמה מהפרויקט הנ"ל ליצירת אקלים נעים 
בכיתה ללא הפרעות לא רלוונטיות. כל הכבוד! 

יישר כוח!

הייתי עדה לכמה מקרי גזענות. לפי דעתי,
גזענות נובעת מאי קבלת השונה כפי שהוא

וזה נבע במדינה מאז הקמתה בכך
שהגדירו כל אחד בתעודת הזהות שלו

"לאום". למה כולנו לא משתייכים תחת זהות
אחת - "ישראלי", כמו אמריקה או ארצות 
אחרות? בחברה הישראלית קיימת גזענות
רבה לא רק לגבי "ערבי" – "יהודי", אלא

גם בין הערבים והיהודים עצמם. 

אני משתייכת לעדה הדרוזית! נתקלתי
בכמה מקרים שלא פנו אלי ספציפית. כמו
במלחמה האחרונה ואחריה - שאנחנו שווים 

רק על מדים! כמה מוערכים בצבא וכולם 
מכבדים אותנו, אך כאשר נערים דרוזים 

רוצים להיכנס למועדון לא נותנים להם!

אני חושבת שהגזענות מושרשת בחברה שלנו,
הן הערבית והן הישראלית. ביסודות של 

החברה הבעיה מתחילה מהשנאה ש"בעלי 
הכוח" מפתחים אצל כולנו. משרשים את השנאה
אצל הילדים, והם גדלים ומפיצים אותה. זוהי 

הבעיה האמיתית בעיני. אני מסכימה עם כך 
שכולנו שווים לא רק על מדים. כולנו שווים 

מעצם היותנו בני אדם, לכולנו זכויות שוות. 

גזענות- המילה הזו מתארת לי 
תחושה עליונות על אדם אחר, ניצול, 

קיפוח. ההרגשה לפעמים האם 
באמת זה הכרחי צורך הקיום הזה?

 
דוגמה: מקרה שבו היה תלמיד אחרי 

סיום לימודים ממוצא יהודי שקבוצה של 
נערים ממוצא ערבי (גם יש מקרים שקורים 

הפוך) נטפלו אליו, וניסיתי להגן עליו.

בדרך כלל  בקבוצות הלחישות 
משום שלא נשמע הרבה בדיבור.   

המקרה שנכתב כאן הוא מצער. קשה לקבל 
גזענות בכל מובן שהיא ובייחוד על קבוצת

חלשים/ מיעוט. לגבי הדעה הכתובה על 
גזענות, גזענות  איננה עליונות של אדם. 

להיפך, האדם הגזען הוא חלש. אחד שמנצל
את המצב ופועל לרעה. 

פוגשת בקרב תלמידי ביה"ס התנהגות
גזענית לשונה והאחר מהמוכר והידוע

להם. ילדים אתיופים נכנסים לעיתים 
ונחווים כ"ברווז מכוער", וזוכים ליחס
מזלזל מצד חבריהם. לדוגמה בשעת 
סעודת בוקר אם האוכל שלהם שונה 

ואינו מוכר, הילדים מגיבים בחוסר 
כבוד באמירות כמו: "אתה  והאוכל 
המסריח שלך".. "אתם הרוסים אוכלים 

גבינה עם נקניק"...אמירות כאלו ואחרות.
לא ניתן לרסן תגובות אלו מאחר והן נטועות

בדעות קדומות ולבטח מייצגות את 
ביתם האישי. 

 

לדעתי, זהו מקרה מזעזע. אף אדם לא צריך
 להתייחס כך לשונה ממנו, ובוודאי לא ילדים,

 אך, לצערי, ילדים בדרך כלל לומדים התנהגויות
 מסביבתם - מההורים, מהאחים, מהחברים 

ומהמורים. לכן בתור מורים או מורים לעתיד
 בתוך הכיתות יש לנו את האחריות לחנך ילדים

 לקבלה ולשלום. עלינו ללמדם שאין להתנהג כך 
ולהתייחס כך לשונה. עלינו ללמדם לזהות יופי 

וייחוד בדברים שונים ולעזור להם לראות
 ש"הברווז המכוער" הוא בעצם ברבור.

 

במהלך השירות הצבאי הייתי
מתחקרת בתפקידי ונחשפתי 

לספורים רבים על מהלך החיים של 
החיילים שבאו לתחקיר. נחשפתי 

פעמים רבות לסיפורים של
"מתוחקרים" שבגיל ביה"ס יסודי 

היו דחויים חברתית על רקע היותם
עולים חדשים. זכור לי מקרה שבו 

חיילת סיפרה על תלמיד שלא דיבר
אתה במשך שנתיים בבי"ס יסודי,

וכינה אותה בשמות גנאי רבים, ואף 
היכה אותה, והיא ניסתה להתאבד 

בתחילת חטיבת הביניים.

זהו מקרה מצער מאד וברור שהוא אחד 
מתוך אותם מקרים שאנו לא מודעים ויודעים

עליהם. חשוב לעצור את התופעה של הגזענות.
ילדים זה עם רשע מאד וגם אם הם לא

מתכוונים שזה ייגמר במוות חייבים להסביר
 להם לאן זה יכול להגיע כי בסופו של דבר
הם לא באמת מבינים את המשמעות. כיום 
גם אנשים בכל הגילאים סובלים מגזענות

וזה עצוב. חייבים להפסיק את זה
ולהוריד את זה!

במסגרת קורס מדריכים צעירים בקיץ
התפרסמה הידיעה על רצח שלושת 

הנערים. לאחר האבל הראשוני 
וההתכנסות נשמעו בקרב הילדים 
החניכים קריאות למוות לערבים. יש 

לציין כי הקורס מנה 220 ילדים 
וביניהם נערה ערביה אחת. עם הישמע 

הקריאות נעטפה הילדה על ידי 
חבריה לקבוצה אבל הדברים נאמרו. 

כואב לי לשמוע מה שכתוב. יחד עם זאת 
האירוע של שלושת הנערים עורר מהומה רבה 

אשר ביטאה כאב רב בקרב רוב תושבי 
המדינה. כאב והזדהות.

נורא בעיני שילדים החלו עם קריאות כאלו. 
כולנו בני אדם! לכולנו יש זעות לחיות בכבוד! 

ליבי נשבר ששלושה נערים נרצחו אבל אני לא 
מעודדת התנהגות כזו. אלימות מילולית 

פוגעת יותר מאלימות פיזית.  

במכללה לא נתקלתי בגזענות, אך ישנה 
הפרדה ברורה בחוג שלנו, שהוא החוג 

לחינוך מיוחד. החוג נוטה להפריד בין 
ערבים ליהודים וזה בא לידי ביטוי בחינוך
מיוחד וערבית (חנ"מ) וזה מרצים שונים 

והכל שונה ואפילו ההתנהלות. 

לדעתי, ההפרדה החד משמעית הזו בין 
יהודים לערבים היא שגוייה. נכון שכולנו כבני 

אדם נבדלים זה מזה במוצא , צבע גוף,
עדה, שפה מראה וכו', אך בסופו של דבר

כולנו בני אדם עם נפש ונשמה.

באחד השיעורים שהיו לי, בחורה מוסלמית 
שהגיבה לשאלת המרצה - מהי הזהות שלנו – 
בבכי, ואמרה שהמצב של היום מאלץ אותה 
להיות קרועה בין שני חלקים ושני עולמות. לא 

צריך לקטלג את האחר- במקרה זה הערבים, 
ולשלול אותם בגלל עצם היותם ערבים, בגלל 

סטיגמות וסטריאוטיפים. 

לצערי, בקמפוס אני נתקלת פעמים רבות
באפליה כלפי סטודנטים שאינם חושבים
שדעתם אינה שמאלנית. באופן אישי אני 
נפגעת מכרזות ומיילים שמתייחסים רק 
לצד אחד של המטבע, ואינם מזכירים 
פגיעות ומופעי גזענות של הצד השני.

במקום העבודה שלי ישנה אוכלוסייה 
מעורבת, והיחס בין כולם הוא יחס של 

אהבה גדולה ושיתוף פעולה (אוכלוסייה
מעורבת- ערבים, אתיופים, רוסים, דתיים
וכו'). לכן ברור לי שגזענות ניתנת לריפוי, 
דו- קיום וחברה מעורבת שיוויונית הינה 

אפשרית, וחבל שבמקום שיכול להוביל רעיון
ומוטו כזה בוחרים להציג אחד ולהתעלם

בבוטות מהצד האחר. זה מפריע לי 
באופן אישי ובהחלט מדיר שינה מעיני.

צר לי באמת לשמוע שזאת החוויה שחווים
ומקווה שזה ישתפר.

יש לי אירוע פרטי של גזענות: אבי מעדות 
אשכנז, ואמי מעדות המזרח. לאחות של 
אבי קשה עם העובדה שאמי מעדות 

המזרח, ולכן נוצר נתק בין אמי לגיסתה.
בנוסף יחסית לאחי צבע עורי שחום ולכן 

גם אתי אין קשר ואילו עם אחי- יש. 

המקרה הזה בטח משותף למשפחות רבות. נתק
משפחתי לפי מוצא, לדעתי מיותר כל כך. בסופו 

של דבר משפחה זה הדבר הכי חזק וקשור
 לאדם, וחבל שקשרים משפחתיים נופלים בגלל 
מוצא. אני מסכימה מאד עם הפסקה השנייה 
שמתארת מהי גזענות. בני אדם צריכים להיות 

מודעים יותר להתנהגותם.

שמי הוא אסאלה. אני ערבייה מוסלמית
בדואית. התחלתי לעבוד בחנות קרוקס

(חנות נעליים). בהיותי עובדת חדשה לא 
כל-כך הכרתי את החוקים של החזרת 

מוצרים. יום אחד באה אלי יהודייה חרדית
הביאה נעל פגומה. דיברתי עם המנהלת 

שלי ושאלתי אותה איך לקבל את הנעל. אחרי 
שנתתי לה כמה נתונים היא אמרה שללקוחה 

לא מגיע זיכוי. דיברתי עם הלקוחה 
בצורה מנומסת והיא התחילה לצעוק עלי: 
" ערביה מסריחה. איך את מעיזה בכלל 
להחליט בחנות של יהודים!" וזרקה עלי 

את הנעל כשהיא מלוכלכת ומסריחה. 
ביקשתי ממנה לצאת מהחנות וסגרתי את 

הדלתות והתחלתי לבכות! חייבת לציין 
שעבדתי עם יהודים לקוחות ועובדים 

שבע שנים וזה מקרה הגזענות 
היחיד שפגשתי. 

גזענות מתייחסת לתופעה של קישור בין מוצא
של אדם מסוים (מבחינת מין גזע דת צבע 

וכד') לבין תכונותיו מחשבותיו ומאפייניו על פי 
התופעה הזו נהיה כבר דבר שבשגרה לשמוע 

שלשחורים אסור שיהיה זכויות. שהומואים הם 
שמאלנים טבעוניים ושהערבים רוצחים.

הכללות מהסוג הזה הן מסוכנות יותר מכל 
דבר אחר באנושות. הגזענות שוללת בצורה

ברוטאלית את הראייה כי כל אדם הוא קודם 
כל אדם. זוהי אחת התופעות המחליאות ביותר

בעולם, וברצוני להילחם בה בכל דרך שהיא.

בטיול לארצות הברית אני וחברה שלי 
יצאנו בערב למועדון. בכניסה אמרו לנו 
שיש הערב הופעה של להקה מקומית. 

" מגניב"! חשבנו לנו ונכנסנו, אך 
כשנכסנו למועדון הייתה מוזיקה 

מגניבה וישר שמנו לב שאנחנו "הלבנות" 
היחידות שם. כולם "שחורים". בהתחלה 

לא חשנו אי נוחות אך המבטים לעברנו 
התחילו להיות מטרידים וגם שמענו 
איזה מילה או שתיים שלא נשמעו 
לנו במקום. ובסוף במקום לבלות 

וליהנות בכיף יצאנו משם מהר עם 
תחושות לא נעימות.

מה שמצחיק במקרה זה הוא שבדרך גלל 
הגזענות היא בד"כ כלפי "השחורים" ולא כלפי 

"הלבנים". גם אני הייתי מרגישה חוסר נעימות 
אם היו נועצים בי מבטים ואולי הייתי יוצאת 

מהמועדון. דבר זה מלמד אותנו ונותן לנו את 
התחושה וההרגשה שחווים "השחורים" או 

השונים במדינתו מידי יום.

מקרה גזענות אקטואלי לזמן זה הוא
האירוע שהיה במעדנייה הכשרה בצרפת.
המחבלים תכננו את הפיגוע זמן רב ללא 
התייחסות לנפש אלא לרצח אנשים תמימים 
בעלי זהות יהודית. מקרה זה גורם לנו 

להטיל וטו על כלל הערבים ולהכליל 
שכולם "רעים" ו"אכזרים".

לפי דעתי, נכון שזהו "אשכרה" מקרה 
גזענות, וזה גורם להיווצרות סטיגמה

רעה כלפי הערבים, שהיא בטח לא נכונה 
שהם רשעים ועושים רע לאנשים. כך שנכון 
שיש ערבים רשעים, אבל יש ערבים שהם 

חמודים וטובי לב. לא צריך לשפוט את כוווול 
האנשים לפי איש אחד או קבוצה אחת.

הדבר הזה קורה לכל האנשים והתרבויות
האחרים, כלומר לא להכליל אף פעם!! 

ישבתי בתור לקופת חולים, וישבה שם
נערה יום לאחר מקרה ניסיון הפיגוע 

שהיה, פיגוע הדריסה בירושלים. בתור 
חיכה בחור ערבי שנתן לזוג יהודים
שתינוקם בכה להיכנס לפניו לרופא,
והייתה אישה שאמרה לנערה שעמה

ישבה: "כל הכבוד לו". הנערה בתגובה
ענתה: "שילך לעזאזל. הם כולם אותו 
דבר. אותו זבל. מצד אחד עוזרים . 

מצד שני הורגים, שונאת אותם, את כולם."

המקרה מתאר גישה בעייתית ומדאיגה מאד 
שלצערנו רווחת מאד. הכללה של אוכלוסייה 
שלמה והתייחסות אליה כיחידה אחת שהיא 

האויב, וללא אבחנה בפרטים - האנשים שרוצים
 ושואפים לחיים שלווים, בטוחים וטובים עבור 
עצמם, עבור ילדיהם בכל הצדדים, לא נוכל 

להתקדם לקראת שלום אמתי. ככל שדעות כאלו 
רווחות יותר בקרבנו, כך השלום מתרחק. היום 

המצב קיצוני כל כך  שעצם רעיון השלום נשמע 
ונחשב כמעט גס.

המצב מטריד מאד וגורם לי לחשוב בפסימיות 
שהמצב צריך להידרדר באופן קיצוני שישפיע על 

כולנו באופן אישי לפני שתוכל להיות התעוררות 
גורפת של החברה שתאפשר שינוי לטובה. 

(מלחמת אזרחים? מלחמת עולם? מדינת 
הלכה? מיעוט יהודי ומדינת אסלם?) מפחיד 

מאד!

מקרה גזעני שנתקלתי בו הוא הטענה 
והשאלה שאני תמיד נתקלת 

בה: "את לא נראית ערבייה וקבלי 
זאת בתור מחמאה".

טענה זו הינה טענה גזענית 
ופוגענית שבה אני שואלת למה איך

 ערבי/ה צריך/ה להיראות? מפלצת 
עם זנב וקרניים?

המקרה מאד פוגעני בעיני. מלבד פגיעה בדת
ישנה פגיעה אישית שלפעמים מאד חשובה

לנשים" אידאל יופי". מי בכלל מחליט מהו 
אידאל היופי? ומי יודע מי יותר טוב? לדעתי,
הבחורה שנתקלה בהערה זו הייתה צריכה 
לשים את מי שאמר לה אותה, במצב מביך, 

ולהגיד לו מה שהיא כתבה למעלה.

מקרה שהייתי עדה לו הוא במשחק
כדורגל כאשר האוהדים קיללו שחקן

על רקע הדת שלו וצבע העור שלו.

אני מסכימה עם ההגדרה של גזענות 
שכתבו בקבוצה א'. המקרה שנכתב הוא 

מקרה של גזענות, והיה צורם לי מאד להיות
נוכחת באירוע כזה, ולשמוע אדם מתבטא

בצורה כזו.

במכללה לא נתקלתי בגזענות אך
 ישנה הפרדה ברורה בחוג שלנו

 שהוא חוג לחינוך מיוחד, החוג נוטה 
להפריד בין ערבים ליהודים. וזה בא 

לידי ביטוי בחינוך מיוחד וערבית 
(חנ"מ) וזה מרצים שונים והכל שונה 

אפילו ההתנהלות

לדעתי ההפרדה החד משמעית הזו בין יהודים
לערבים היא שגויה. נכון שכולנו כבני אדם

נבדלים זה מזה הן במוצא, צבע גוף, עדה, 
שפה, מראה וכו'.. אך בסופו של דבר כולנו בני 

אדם – עם נפש ונשמה. 

באחד השיעורים שהיו לי, בחורה מוסלמית 
שהגיבה לשאלת המרצה – "מהי הזהות שלנו?" 

בבכי ואמרה שהמצב של היום מאלץ אותה 
להיות "קרועה" בין שני חלקים ושני עולמות.

לא צריך " לקטלג" את האחר-במקרה זה
הערבים-  ולשלול אותם מעצם היותם ערבים 

בגלל סטיגמות וסטראוטיפים.  

המקרה עליו שמעתי הוא מקרה
שקרה לחברתי במסגרת לימודיה. 

החברה היא אתיופית , מדברת
עברית שוטפת בחורה אינטליגנטית 
ומיוחדת. באחד משיעוריה במכללה
אחת המרצות ערכה דיון בכיתה 

ושם התברר כי יש חילוקי דעות 
בינה לבין המרצה. לכל אחת דעה 

שונה, חשיבה שונה. כאשר המרצה 
הבינה זאת היא אמרה לה גם "ככה
אתם (האתיופים) לא מבינים כלום...."

אני חושבת שצריך לפטר כל מרצה שמביע 
דעה גזענית כזו או אחרת, כל מרצה ששולל

מקומו של אזרח מסוים שהוא שווה לו בכל
המובנים.  זו דעה אישית , סטיגמטית, 
מכלילה, ושמה קבוצת התייחסות מסוימת

תווית / תג / קטגוריה  אחת דומה

אני חושבת שכל הנושא של התפיסה
של החינוך וההוראה כמקצוע שהוא
רק של נשים הוא שגוי, וניתן לראות

לפעמים שיש מרצות/מרצים שמאוד 
מופתעים לראות גברים אשר לומדים 
את המקצוע הזה, דבר המעיד על 

ראיה מסוימת על הנושא.

צודקת לגמרי, לדעתי יש לשנות את התדמית 
המגדרית בתחום ההוראה. 

אך זו לא גזענות כלפי גזע אלא אפליה 
על סמך מין.

כשהייתי בת 10 אמי ואני טסנו לצרפת 
לטיול מאורגן. ביום היינו מטיילים עם 
הקבוצה ובערב היינו מטיילות לבד 

ברחובות פריז. ערב אחד טיילנו בשכונה 
שבה מתגוררים "שחורים" (אני לא גזענית!).

כאשר טיילנו שם בסביבה בחרנו לא לדבר
עברית. הם הסתכלו עלינו במבט מאיים 

וממש הרגשתי פחד ואיום. והחלטנו ללכת 
משם מהר על מנת לא להסתבך ולא להיתקל 

במקרה לא נעים. היה ממש מפחיד ואני 
לעולם לא אשכח את זה.

מקרה זה הינו מקרה שמחזק סטראוטיפ וגם
מחזק גזענות ושיפוט של אנשים/קבוצה

מסוימת. על פי צבע עורם, וגזע. כמו כן, לא 
רשום ולא התרחש שום מקרה גזעני, חוץ מזה 
שהבחורה פה מגדירה כך את זה – האנשים 
הסתכלו עליהם כאנשים מוזרים. נראה לי היה 
עדיף לדבר ולהסביר מאשר לשפוט. כל אדם 

מסתכל על השונה או האחר ממנו כמשהו שונה.

גזענות לדעתי היא אפליה לרעה של
אדם או קבוצה רק על סמך 

החיצוניות שלו/הם וללא כל מידע
אישי קודם עליהם

אני מסכימה עם הדעה , בנוסף אני אוסיף 
ואומר כי ישנם מרצים רבים אשר מפלים 

סטודנטים בשל דעות שונות משלהם.

הלכתי עם חברה אתיופית למועדון ואנשים
(בני מיעוטים) צעקו לה בערבית קללה

גזענית על צבע העור שלה (אנחנו 
מבינים ערבית). היא ענתה לו (לבחור 

המקלל) והוא ירד מהאוטו והתחיל לאיים 
עליה בקללות וכמעט בדחיפות (אמר 

שבפעם הבאה יתפוס אותה...) הזמנו 
משטרה ובקשו מהמאבטחים לשים עין
בכניסה למועדון. אבל, לא קרה עם 

זה משהו מיוחד . לא תפסו אותם

המקרה שמצוין פה הוא מקרה שמראה כמה 
החברה שלנו גזענית. מדובר בבן מיעוטים 
שהיא משהי  שגם היא מקבוצת מיעוטים, 

בגלל צבע עורה. כמובן, שאני חושבת שמקרה 
זה הוא מקרה שלא ניתן לעבור עליו בשתיקה 

ולהעליב בן אדם רק בגלל צבע עורו.

בתקופה האחרונה חוויתי תקופה
ארוכה של "בילוי" בבתי חולים עקב
אשפוז ממושך של אבי, חוויתי משהו

שלא הכרתי עד כה: מטופלים
רבים (בייחוד מבוגרים) סרבו לקבל
טיפול קל וחומר לעבור ניתוח על ידי
רופא ערבי, גם במחיר של דחיית

הניתוח/דחיית הטיפול ופגיעה 
בריאותית במטופל. 

לדעתי מקרה זה מראה על גזענות רבה. לא
חשבתי שזה יכול להגיע למצב כזה שאדם

מסוים יתנגד לעבור ניתוח או לקבל טיפול 
מרופא ערבי. מכוון שהמטרה של הרופא היא

לעזור לחולים ולהציל חיים, ולכן לא חשבתי 
שאדם יכול לבקש דבר כזה בגלל דתו או 

לאומו של הרופא המטפל שלו.  אני מזועזע !!
התגובה של החולה היא גזענית ולא צריכה
 להיות ככה. המטרה הן של הרופא והן של

החולה היא אותה מטרה שהחולה יהיה בריא.

בסדרה ה"מירוץ למיליון" יש זוג
עולים חדשים עם עברית קצת דלה,
אף אחד מהזוגות לא מצא בו עניין 
וצורך להתחבר אתו עקב היותו שונה

לדעתי זה מקרה מייצג של היחס של החברה
הישראלית ה"צברית" לעולים חדשים. לצעיר, 

המקרה הנ"ל אופייני לא רק ליחס כלפי העלייה
הרוסית אלה גם לעליה האתיופית.  חבל מאוד,

שהמדיה התקשורתית שאמורה לייצג את כל
הקשת התרבותית – עדתית במדינה מראים
יחס מביש לעולים חדשים ולא מראים דברים 
שמעודדים סבלנות ואכפתיות כלפי העולים

ידידה קרובה מוסלמית חכתה לאוטובוס
כמו כל בן-אדם רגיל ובזמן שעלתה

משהו (גזעני) פנה אליה עם הקריאה
" לכי מפה חתיכת מחבלת" וכל זה בגלל

כיסוי הראש שאפיין את השתייכותה 
לעדה המוסלמית

לפי דעתי זה מהווה מסר חשוב לחברה
בה אנחנו חיים. שהיא שקועה עמוק עמוק

בתוך מלכודת הסטראוטיפים, השנאה
והאנוכיות, וכן הלאה וכן הלאה וכמה חבל!!

גזענות לדעתי היא בין גזענים אין אותה
בין דרוזי למוסלמי ואין אותה בין חרדי

לחילוני אלא היא נמצאת רק בין גזענים
ולדעתי יש אותה בכל חברה.

אני לגמרי מסכימה עם העמדה שמוצגת כאן
ובמיוחד עם הדעה שגזענות היא בין גזענים.

המקרה המזעזע ומאוד מצער שקורים מקרים
כאלו במדינה שלנו נטו בגלל דת ומראה.

נתקלתי באפליה בבית הספר בשיעורי 
אזרחות. המורה נקטה עמדה גזענית 

כלפי חלק מהתלמידים. דבר זה התבטא 
בקטלוג ושיוך אותם התלמידים לקטגוריה

מסוימת – ימנים/שמאלנים

עמדתה היתה שמאלנית קיצונית וכל
 מי שנקט בעמדה שונה (ימנית/ 

ימנית קיצונית) הופלה לרעה וזה בא
 לידי ביטוי בנתינת רשות הדיבור, 

השתתפות וציונים.

לדעתי אפליית המורה על רקע שוני עמדה
פוליטית היא דבר מאוד שלילי. 

אסור לאדם ובמיוחד למורה להתייחס  בצורה 
שונה בגלל דעותיהם ועמדתם.

מקרה שראיתי היה בעיר שלי, בגן 
משחקים שיחקו ילדה אתיופית 
ולידה ילדים ממוצא רוסי. אחת 

האמהות העדיפה (ואמרה לילד 
לנהוג..) שישחק עם הילדים שהם 
מאותו מוצא כמו שלו למרות שלילד 

היה רצון לשחק עם הילדה 
האתיופית ובגלל האיסור של האמא 
אז הוא המשיך לשחק עם החברים 

שלו.  פשוט דעתה של האם 
השפיעה עליו.

המקרה ממש נורא ולא נעים. זה לא צריך 
לקרות צריך ללמד את האבא שכולם שווים 

בלי שום העדפה לגזע או מין אחר.  בכך 
שנלמד את האבא הוא יפסיק להשפיע על 
הילד בדעותיו. בסוף צריך ללמד את הילד
בבית הספר שאין הבדל בין אנשים וככה

הוא גם ילמד את האבא להפסיק 
עם הגזענות.

בעבר סוקר בחדשות על מקרה בו נהג
הסעות הקניט תלמידות אתיופיות מדי 
בוקר בשעה שהסיע אותן לבית הספר

דברי הגזענות שספגו הבנות היו 
קשים מאוד ופוגעים בצורה מזעזעת.
בעקבות לחץ של התלמידות והעובדה 

שהקליטו את הנהג, המקרה סוקר 
בחדשות והנהג הושעה מעבודתו

המקרה הזה מזעזע, מדובר בנהג 
שאפילו לא התחרט על מעשיו

לדעתי אין זה פסול שלכל אדם תהיה דעה 
פוליטית משלו בנושאים מסוימים אך ביטול 

קבוצה אחרת לגמרי כחלק מהדעה 
הפוליטית זה משהו שאסור שיתרחש.

בצבא שרתתי בתפקיד מבצעי. הרבה 
פעמים השיח בצבא, בין החברות שלי 
ואפילו בין הסגל לא הבדיל בין ערבים 

למחבלים. בכל פעם שהיה אירוע 
בגזרה התייחסו בהכללה לכל הכמה

מאות אלפי ערבים שקיימים בארץ במקום 
לאותו המפגע ספציפית. ("שימותוכל 

הערבים..." וכו').

זה נורא צרם לי ועד עכשו אני מנסה
"לחנך" אותן להפסיק לדבר ככה 

(חברות שאני בקשר איתן מהצבא).

מקרה עצוב, כואב, מוכיח בורות, שנאה וחושך.

לצערי גם באורנים, מכללה למורים לעתיד, אין 
את ההפרדה הזו בין ערבים למחבלים.  קיימת 
שנאה וגזענות כמו שלא היתה מעולם ורק אם 
המורים (וההורים) לעתיד ישכילו לפעול נגדה 

היא תיעדר ותיפסק.

ברצוני להתייחס להיעדר הגזענות,
בעיני, באורנים. הסטודנטים ה"שונים"

במכללה משולבים לחלוטין בחברה הכוללת
ומקובלים בה.  לפני זמן מה היו מאבקים

בין יהודים לערבים ברחבי המדינה, 
אפילו בכמה מוסדות להשכלה גבוהה.

אך באורנים הכל היה כרגיל ושררו
שלום ואחדות בין כלל האוכלוסיה במכללה.

זהו דבר נהדר בעיני והלוואי שהיה 
כך בכל המדינה.

לדעתי גזענות לא מתבטאת רק באווירה 
ובשילוב סטודנטים מלאומים שונים בכיתות. 
זה לא אומר שאין איבה ושונות ביחס בין 

הלאומים, בהעדפה של לאום אחד, מילים 
ויחס בין הסטודנטים. לדעתי בכל מקום יש

גזענות כי מתבטאת אפילו במילים ובמחשבות. 

מקרה גזענות שקרה לי – הייתי בחנות
בגדים ושאלתי לגבי מחיר של בגד מסוים 

והמוכרת ענתה לי "פה אין בגדים בשבילך" 
והפנתה אותי למדף שבו יש הנחה של 50%

זוהי גזענות בעיני כי המורכת היתה ניזונה
מהמראה החיצוני שלי בלי להכיר אותי כלל.

המקרה המוצג כאן בעצמו מאוד שיפוטי 
על פי מראה חיצוני. בייחוד כשזה מורגש

על עצמך.

אם זה היה קורה לי אז הייתי מנסה להבין 
ולהיווכח למה היא חושבת ככה ולהבהיר לה

שזה לא בסדר שהיא ככה מדברת.

בכניסה למקום בילוי באילת, בזמן 
שחיכיתי להיכנס, הגיעו מספר צעירים 

ממוצא אתיופי. הסלקטורית בכניסה 
אמרה להם שהכניסה למקום היא רק 

למי שנרשם לפני, הצעירים התווכחו 
איתה ואמרו שהם יודעים בוודאות על 

כאלה שלא היו רשומים ונכנסו. היא
טענה כי מי שלא רשום צריך לשלם 
בכניסה מחיר שהיה בלתי הגיוני. 

הצעירים עזבו. יש לציין שאנחנו נכנסנו 
תוך מספר דקות מבלי שנרשמנו לפני.

מקרה זה מעורר בי סלידה ודחייה  לאופן שבו
נהגו בעלי מקום הבילוי כלפי האתיופים. לדעתי

אין בשום פנים ואופן להפלות אנשים על בסיס
מוצאם, צבע עורם, דתם או אמונתם.

צר לי שמקרים אלו עדין קורים במדינתנו ולפי
דעתי יש למנוע אותם באמצעות החוק!

בגן שעבדתי בו (גיל שנתיים עד שלוש) 
היה ילד יהודי-ערבי, יהודי מצד אמו
וערבי מצד אביו. הילד הקטן הפגין

המון אלימות (שאולי בהתייחס לגילו זאת
בעצם דרך התקשורת שלו).  נוצר דיון 

סביב המקרים הרבים ובו נוצרה הכללה
גזענית שכל הערבים הם אלימים, ובכלל 

על התנהלות המשפחה. נאמר עליהם 
מאחורי הגב שהם ערבים לא מתורבתים.

אני חושבת שבמקרה הזה הייתי מנסה להראות
ילדים שמפגינים אלימות שהם יהודים, או ילדים

ערבים שלא מפגינים אלימות, כדי לנסות
 להפריך את הטענות שכל הערבים גזענים.

באחת ההפסקות בבית הספר ילדים
לא רצו לשתף ילד בגלל צבע עורו.

הם צחקו עליו ולעגו לו, ולא הסכימו
 לשחק איתו בכדור.

לדעתי יש צורך למנוע את הבעיה הזו מהשורש
וכבר מגיל קטן לא לתת לילדים להסתכל באופן
שונה על אנשים בגלל צבע עורם. בנוסף, יש 

צורך להעלות את הנושא בשיעורי חינוך בכיתה. 
אי אפשר להישאר אדישים למקרים כאלה כי עם 
השנים הילדים יגדלו והתופעה הזו יכולה להחמיר

ולהיות מושלכת אפילו על דברים אחרים בחיים. 
בנוסף, אין סיבה שהילד יפגע מהם וירגיש 

שהוא שונה, הוא לא שונה מהם בגלל צבע עורו.

בבסיס ששרתתי בו היו אתיופים
רבים גם טירונים וגם סדירים. 
הורגש שיש פער בגישה כלפי 

החילים האלו גם מחילים סדירים 
וגם טירונים אחד לשני. הרגשתי 
שלא היה מענה פיקודי על זה. 
זה ציער אותי מאוד. אני חושבת

שהבדלי תרבויות זו לא סיבה 
לגזענות. הייתי שמחה שהפער הזה 
יצטמצם ונוכל כולנו להיות חברים או 

לפחות להתנהג יפה אחד לשני.

מצער שאין מענה לבעיות הצקה בין חיילים. אך
מנגד אין תמיד אפשרות מספיק רחבה להתערב
בחיי החיילים. חשוב לזכור שהמפקדים בעצמם

חיילים והזמן שלהם קצוב ומוגבל הרבה יותר
משל החיילים הטירונים עצמם.

לפי דעתי מדינה שלא מאפשרת לכל
אזרח במדינה לקיים זוגיות לפי 

ראות עיניו ולגדל ילדים, גם אם זה 
לא נעשה בדרך המקובלת, זו מדינה
גזענית שלא מוכנה לקבל את האחר.

כל מדינה צריכה לדעתי להכיר בזוגות
מעורבים, יהודים ולא יהודים ובזוגות

חד מיניים כבני זוג וכמשפחה לכל דבר.

זוגיות ומשפחה זוהי זכותו הבסיסית
של כל אדם.

מסכימה עם הכתוב ומקווה שתופעת 
הגזענות תמוזער.

באורנים זה קרה לי כמה פעמים.
אבל אני זוכרת מקרה אחד בפרטיו

שהשפיע עלי תקופה ארוכה.
פקידה בבניין המנהלה שדיברה 

איתי בצורה אכזרית כשאיבדתי דף
עבודה (אני לא זוכרת מה זה היה 
בדיוק) וכשביקשתי ממנה לבדוק בין 

הדפים שהיו לה על השולחן היא 
התחילה לצעוק והסתכלה עלי במבט

מלא כעס ושנאה

לא נראה לי שהיתה מתנהגת ככה עם אחת
הסטודנטיות מהמגזר היהודי.  זה היה ברור.

בדרך כלל אני אוהבת את האווירה באורנים, 
אווירה שונה מכל מקום אחר. והאנשים פה 

נחמדים מאוד ומתייחסים לסטודנטים משני 
המגזרים בדרך טובה יחסית. 

המקרה הזה היה לפני הרבה שנים , 
נראה לי ב - 2003

כשלימדתי אומנות בחטיבת הבנים ביקשתי
מהתלמידים במסגרת שיעור שלמדנו על

קולאז' לנסות ולבטא עמדה או רגש. אחד 
התלמידים שילב תמונה של דתיים וערבים
מסביב הדביק ניירות בצבע אדום שחור

וצהוב וסימן עליהם איקס. 

הוא רצה לבטא שנאה.  כששאלתי את
התלמיד למה הוא שונא אותם הוא
סיפר לי על קרבתו למקרה בו היה 

מפגש אלים שיצר אצלו תחושה של פחד

לדעתי המקרה משקף ומאפיין כיצד פחד 
מתורגם לשנאה כשאין גורם של התערבות ידע.

לשמחתי אומנות מהווה במה לייצוג רגשות
והצפתן כך שהיא מהווה במה שמאפשרת שיח
על רגשות וטיפול מסויים בנושאים כואבים או

שמחים.

סוחר גרוטאות מהכפר ברטעה שהגיע
לאחד הכפרים הדרוזים, שלושה ימים 
לאחר הפיגוע בבית הכנסת בירושלים, 
נתקל בבחור דרוזי שלא אהב, בלשון 

המעטה את שהייתו בתוך הכפר ובקש 
ממנו לעזוב את המקום תוך קללות וגידופים.

המקרה תועד על ידי אחד האנשים שהיה
במקום האירוע והופץ ברשתות החברתיות.

כך המקרה עצמו זעזע אותי עד כדי כך
שהייתי צריך להתערב באופן אישי ולשלוח
הודעה לראש המועצה להתערב ולחפש 
את אותו בחור וליישב איתו את ההדורים 

עד כמה שניתן. ישנם גזענים וישנם עבריינים 
אבל ישנם אנשים שהם לא כאלה ומתקשים לא 

לשתוק במקרים כאלה...

מהתגובות שקיבלתי באותו היום נוכחתי לדעת
שהרב הדומם הוא נגד גזענות ונגד אלימות
ואסור לאותו רב לשתוק ולשבת בחיבוק ידיים 

אל מול תופעות אלו. 

בקשר למקרה שלנו, יצאה משלחת מכובדת אל 
אותו אדם שכל מטרתו היתה להתפרנס בכבוד

ובקשה ממנו סליחה בשם כל תושבי הכפר...

אני בתור סטודנטית מרגישה שיש גזענות
אצל חלק ניכר מהמרצים בעקבות מה
שקרה ומה שקורה במדינה לאחרונה.
אני גם כן מרגישה את זה אישית.

אני חולה בדלקת פרקים ואני לא נוהגת.
אני באה עם אחת מהסטודנטיות ביקשתי

שנחנה קרוב יותר למכללה אז התשובה
שקיבלתי היתה שהאוטו שמסיע אותי יביא
אותי כמה שיותר קרוב למכללה ואחר כלך 

יחזור בחזרה ויחנה איפה שיש מקום.
דבר זה מביך ומאז לא ביקשתי 

מהסטודנטית שנוסעת איתה לעשות את
זה בשבילי ולהתחשב בי (היא לא חייבת)

אני לא רוצה להעמיס אבל כאן צריך 
להתחשב במצבים כמו המצב שלי.

אפילו שאני לא נוהגת חברתי שאני באה
איתה היא לא צריכה להכניס אותי

ואחר כך לחפש חניה. לפי דעתי הכל 
בא מגזענות ואני חשבתי פעמיים אם

להמשיך כאן ללמוד או לעזוב

הבחורה לא בררה מה באמת הסיבה ליחס
והסיקה מסקנה מבלי לאשש אותה. יכול להיות
שסתם הבחורה שנוהגת לא בן אדם נחמד 

והדבר לא קשור לגזענות.

אולי היא מסתובבת עם תחושה של קורבן 
כל הזמן

התחושה שלי היא כללית. כשאני משווה
בין כפר ערבי לבין ישוב יהודי אני רואה

הבדל עצום, בשירותים, בכבישים בתכנון
המושב עצמו ותמיד שואלת למה? למה לא
נותנים לערבים להתפתח מבחינת אדמות 

ושטחים כד לבנות עליהם מושבים חדשים
ולגור בכבוד ולא במצב שאיליו נקלענו. 

לצפיפות במגורים, בכבישים וכולה 
הגורם להם לשיעור רב של אלימות.

באופן כללי אני מסכימה עם זה שצריך להקצות
עוד שטחי אדמה לישובים באופן כללי. אני 

מכירה גם ישובים יהודים שלא מרחיבים אותם
ויש בעיה של מקום. אין לי ספק שצריך להקצות

משאבים לפיתו של כבישים וכו'.. אך לדעתי
הגורם שצריך לטפל בו הוא האלימות עצמה.

לידיעתך, המשטרה לא מתערבת (כמעט) 
באלימות ובפשע בכפרים הערביים מפחד.
לדעתי העשייה צריכה להיות במקביל!!! 

לדעתי קבלת שרותים מהמשטרה תוביל לשיוויון
אמיתי, תמנע פשע שמוביל למקום להיראות בין

היתר כמו שהוא נראה.

כאשר ילדתי את בני הבכור בבית חולים
סורוקה, בזמן המתנתי להעברתי לחדר
התאוששות לאחר הלידה היולדת שלידי

צעקה בקולי קולות כאשר התבשרה שהיא 
עוברת לחדר עם יולדת בדואית. האישה

השתמשה במילים לא ראויות, באגרסיביות
רבה מתוך כוונה ברורה לפגוע. בסופו של

דבר היא קיבלה את מבוקשה והעבירו
אותה לחדר עם אישה יהודיה. התביישתי 
מאוד שעדיין קיימים מקרים כאלו בארצנו.

לדעתי התגובה של היולדת ממש לא הגיונית 
גם אם יש לה בעיה כלשהי הרי היא במצבה
צריכה להתרכז בה ובלידה . איך התפנתה

בכלל לייחס חשיבות איזה יולדת שכבה לידה?
סביר להניח שגם אם היתה יולדת אחרת בחדר,

בדואית, אתיופית או כל דבר אחר זה היה
מפריע לה. לא הגיוני ללא היכרות להחליט

שהאישה הבדואית תפריע לה או לא לטעמה 

לפני כשנתיים העברתי שיעורים פרטיים 
לילדים בכיתות ז-ח. בית הספר כלל מגוון

רחב של ילדים מאוכלוסיות שונות. ילדים 
דרוזים, מוסלמים ילדים ממוצא אתיופי, 

עולים חדשים וכדו'. הגזענות כלפי
אוכלוסיות אלו היתה בולטת ומורגשת על

ידי התלמידים שסבלו מכך. 

אני באופן אישי ליוותי  תלמידה ממוצא
אתיופי שהצליחה אמנם להשתלב בחברת 
ילדי בית הספר אך תמיד הרגישה שעליה

להגן על כבודה לשמור שמקומה לא יפגע. 
היא היתה מדוכאת מכך והבחנתי שהדימוי

העצמי שלה הלך ודעך עם התרבות 
ההערות הפוגעניות. כמובן שניסיתי 
להוכיח לה ההפך אך את ההרגשה 
שקבלה מחבריה היה קשה להעלים.

אני חושבת שבתי ספר בכלל ובית ספר שכזה
בפרט צריכים לשים את המודעות לגזענות 
ועידוד כבוד האדם כערך עליון אצלם. לא 

הגיוני שהילדים יסבלו ככה בגלל המוצא 
שלהם. צריך לעשות מגוון של פעילויות בנושא

ואם רואים מקרים קיצוניים של יחס משפיל
כלפי אחד התלמידים צריך לפעול ביד קשה.

הייתי בשירות סדיר בצבא בשנת 1997,
בלשכת גיוס בחיפה. שירתי במדור ביקורת

באיתור כתובות של משתמטים לגיוס. יום
אחד הגיעה משאית עם ציוד, ואנחנו 

החיילים היינו צריכים לפרוק אותה. באמצע 
הפירוק הלכתי להתפנות וחזרתי לפרוק את
המשאית עם החברים. אחד מהחיילים שלא

ידע איפה הייתי שאל אותי בקול גבוה
"איפה היית כושי מסריח?!!!!!". נעלבתי 

מאוד. עליתי למפקדת הלשכה וסיפרתי
את כל מה שקרה. המפקדת כעסה

מאוד על החייל שאמר את זה וביקשה
ממני לקרוא לו. קראתי לחייל ושנינו התייצבנו 

מול המפקדת והיא ביקשה ממני לספר
מה קרה. סיפרתי. החייל הכחיש מכל וכל.

המפקדת ביקשה ממני להביא עדים ששמעו 
את הקללה שהוא אמר לי "כושי מסריח".

הבאתי שלושה חיילים אחד אחרי השני
ושלושתם אמרו שלא שמעו דבר כזה.

אני באותו זמן הבנתי שאולי כולם אומרים
לי כושי מסריח ובגלל זה הם לא רצו להעיד 

על מה ששמעו.

הבחורה לא בררה מה באמת הסיבה ליחס
והסיקה מסקנה מבלי לאשש אותה. יכול להיות
שסתם הבחורה שנוהגת לא בן אדם נחמד 

והדבר לא קשור לגזענות.

אולי היא מסתובבת עם תחושה של קורבן 
כל הזמן


