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  מחאמיד כתבה: רימא

שהיא שונה בתרבות  התיכוןגיל ילדים בללמד  חששתיספר בבתי ה היציאה להתנסות המעשיתלפני 

למד בבית ספר ערבי, שאעדיף שיותר מקובל ומכמה זוויות וראיתי  בחנתי את הנושא מהתרבות שלי.

, המנחה לנהיההצעה של א אתקיבלתי  .ותה תרבותאוהתרבות היא השפה היא שפת אם, כן ש

השתנו לגמרי, כל הפחד יי ותמחשבהמאמן "שי עגנון". כל ספר הבית התרשם מל הלכתיו להוראה,

 הכניסו ביוחיוך הברכה של התלמידות קיבלה אותי בכבוד, המורה המאמנת  נעלם כלא היה.

  ! שלא תכננתי ושונה לאתגר את עצמי, לקחת "סיכון" ולנסות משהו חדש והחלטתי מוטיבציה

יות מעורבת אלה גם לה ,הציעו לי לא רק ללמד חינוך גופני ,והמנחה להוראההמורה המאמנת שלי 

 .על המגזר הערבי שיעור "כישורי חיים" אחד הרעיונות שעלו היה ללמד במסגרת .מאוד בבית ספר

  לקחתי על עצמי לאתגר את עצמי כמה שיותר. ,שציינתי, אבל כמו פחדתי ,לא אשקר

על על החגים,  סיפרתי .כישורי חיים על המגזר הערבימסגרת ב יםשיעורשני לימדתי  1כיתה ט"ב

 .מושל הבנות שגם אני הולכת עראש הכיסוי על פילות, הרמדאן, קצת על הדת ,על התחודש 

 , על כך שאני סטודנטית ערבייהעל עצמי. סיפרתי להם ושאלו שאלות  גילו סקרנות התלמידים

. שאינו מקובל במסורת שלנודבר , לגור רחוק מהורים שלי שחייב אותימי מוסד אקדב בחרה ללמודש

לא כמה דוגמאות שקרו  הבאתיבשיעור השני דיברתי על נקמת הדם שהייתה לפני תחילת האסלאם ו

   , שאלו, ספרו על הידוע להםשתפו פעולה שהתלמידים אותימח יושהפתיע באום אל פחם! מזמן 

עם תחושת סוף השיעור יצאתי עם הרגשה ממש טובה, כל אלה תרמו לכך שב מעניינות.שאלות 

ביני לבין התלמידות וגם התלמידים  הוא שהקשר והערך המוסף. אי אפשר לתאר אותהשמחה יש

  התחזק.

כבר כי  ,לשיעור בערבית כנסהיל חשבתי, מיד שיעור התבטלרביעי בשבוע השני של ההצמדה  ביום

הוא מי מלמד? מורה ערבי או יהודי? מה הוא מלמד? מה רמת החומר ש לראות אותי סקרןמזמן 

לומדים ערבית? האם התלמידים ה התלמידים לשמה רמת התלמידים? איך ההרגשה מעביר? 

ביקשתי היינו קטנים ולא ידענו עברית? כשאנחנו כמו לא אוהבים אותה, אוהבים את השפה או 

כשכל תלמיד נכנסתי לכיתה  כנס ולעזור למורה בשיעור.היכנס והיא כרגיל עודדה אותי להילנה לימא

תי להם התלמידים ראו אותי כאילו ירד בשיעור הבא.להם והתכונן למבחן בערבית שהיה מד לבד ל

על ישבתי עם כמה תלמידות וחזרתי איתן  ךמהשמיים, הם ביקשו את עזרתי ללמד אותם למבחן, כ

לי, גרם לי להיות גאה בעצמי  שהודוקות של התלמידות יהחיוך והעיניים המברהחומר של המבחן, 

 די אותנותבואי את ותלמ"ואמרו בסוף השיעור הן הודו לי מאוד  , עשיתי משהו טוב ועזרתי להן.שכן

  ספיק לי המשפט הזה.ה. , את יותר טובה וחמודה"ערבית

"חבל שאת  :ליאמר , עברנו את המבחן. היה תלמיד שההצמדה הבנות אמרו תודה ביום שני לאחר

ללמד אותי  תוכליאת המבחן עוד פעם  כשאעשה .נכשלתי .אולי גם אני הייתי עובר מדת אותי,יללא 

   " בבקשה?



חוויה ב להתנסותי לנה שדחפה ועודדה אותימהמון תודות לא חוץדבר אני לא יכולה לומר  לסיום,

והחיבוקים שאני  ם כל החיוכיםהיה לי קצת קשה עם השפה, אבל עהקשה והמאתגרת. אמנם 

  ג גדול!הישמבחינתי הם מקבלת מהתלמידים 

 


