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 הבעיה הצגת  –חלק ראשון 

 ליאן, מה? הבאת לנו משהו הספקת לחשוב?  מיר:א

 מחליפה מבטים עם חברתה שלוחשת לה "לא!"  ליאן

 ליאן?  אמיר:

 ...אז אההה יש בעייה בבריכה.  ליאן:

 באיזה קטע?   אחת מהתלמידות:

 מה עכשיו?  ,נו :(מסתובבת אל חברותיה המנסות למנוע ממנה לתאר ולוחשת לעברן) ליאן

 קורה? ליאן, מה  אמיר:

 אני אביא לשיעור הבא, בסדר? : ליאן

 . מנהל בית הספר() לא, אין שיעור הבא, זה או עכשיו או שניפרד כידידים וד"ש לזאב אמיר:
 ? אז יש בעייה בבריכה

  כנסילא, הבריכה סבבה, כאילו באים לשם כל מיני... טוב. באנו אתמול לבריכה, איך שאנחנו באות לה ליאן: 
 למים, יושבים שם שני ערבים, מסתכלים עלינו בלי בושה ואז זורקים דיבור מזעזע. 

 או קי.  אמיר:

המגעילה שלהם    שבי לי על הפנים. תזרמי איתנו. עכשיו ברור, ברור שפתחתי עליהם, אבל אז האמא ליאן: 
באה. אמרתי לה: תחנכי את הילדים שלך שיתנו כבוד! אומרת לי: תשימו על עצמכן משהו, לא  

 יסתכלו. למה מה?  

. עיניים של גבר, זה מה שהיא אמרה. איכס. הם עושים לנו בכוונה, הם יודעים שאנחנו  לגמרי : חברה של ליאן
 מפחדות. 

 טייבה כל פעם. למה אנחנו צריכות להוריד את הראש?נכון ודי, כל הערבים האלה מטירה ומ ליאן: 

 לגמרי  חברה של ליאן: 

 . אוקי, זה מבאס מאד. אז את בעצם מעלה בעייה של הטרדה מינית במרחב הציבורי אמיר:

 של ערבים.  ליאן: 

  אבא שלי לא נותן לאחותי ללכת לבד לבריכה. רק בגללם הוא ביטל לה את המנוי. סתם אחד התלמידים:
 שות בלגן. באים לע

 בבקשה. אה, וזה גם דאבל זכות שנפגעת, כי זה גם פגיעה בביטחון האישי וזה גם פגיעה בכבוד האדם. ליאן: 
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 כניסה לערביםאין  –חלק שני 

 ואיך היית מציעה להתמודד עם הבעיה הזאת? הרי אנחנו חותרים כאן לתוצר.   או קי. אמיר:

 שלא יבואו לבריכה. שיהיה שלט: "אין כניסה לערבים."  ליאן: 

 "אין כניסה לערבים?" ככה?  אמיר:

 . גזענותך פנימה. בברכה ,ליאן  אחת התלמידות:

 גזענות למה? למה אמרתי אתיופים? בוכרים חלילה?  ליאן: 

 את הכיתות, את השירותים.רגע, נניח האדיל טוחנת אתכם כל היום בבגרויות, חמודי מנקה לכם   אמיר:

 יש מקום לשיפור בשירותי בנות, אבל...  ליאן: 

 בסוף היום להתרענן. מה ? אין כניסה?  מגיעים אמיר:

 ניתן להם אישור חריג.  ליאן: 

 נו, אז זה בדיוק העניין. אז יש אחד או שניים שהם בסדר? עדיין נוח לך עם אין כניסה לכל הערבים?  אמיר:

 אני לא אעמוד עכשיו אחד אחד ואבדוק. ליאן: 

 זה לא פתרון, זה גם פגיעה בזכות לשוויון. נו, בדיוק, יפה. אז אין כניסה לא משנה למי, לא רק ש אמיר:

 אז זה שיש בחדר מורים אין כניסה לתלמידים, אז זה גם פגיעה בשוויון? אני אתלונן.  ליאן: 

 יפה, יפה. רק שתיכון הוא לא מוסד דמוקרטי והמטלה שלך חייבת להציע פתרון דמוקרטי.  אמיר:

אבל מה אתה עושה סיבובים? פעם אחת לא ראיתי לא את חמודי, לא את האדיל בבריכה. לא, ליאן   אסי:
צודקת במאה אחוז. אלה באים סתם בשביל לחפש יהודיות שיזרמו. אין להם כבוד לאישה זה בדם  

 שלהם.

ילת? ביוון?  או קי. קודם כל אני שמח שהצטרפת אלינו, אסי. להזכיר לך מה קרה בקפריסין? בא  :אמיר
 באשקלון? חבר'ה משלנו. מה עם נבחרי העם בממשלה? בצבא? נשיא. ישבו בכלא 

 מה זה לא אותו דבר  אסי:

מעמד האישה בחברה הערבית זו  זה בדיוק אותו דבר אסי, זה בדיוק אותו דבר. הטרדה זו בעיה.  אמיר:
 ם, זו כבר גזענות. בעיה. אבל לייחס תכונה לגזע? לייחס הטרדה לגברים רק בגלל שהם ערבי

 ואם הוא אומר לך כוס יהודי יפה, יהודי. מי הגזען?  ליאן: 

 זה מחריד, מחריד מאד, ולאף אחד אין שום זכות לדבר ככה... אמיר:

 אבל זה לא אף אחד, זה ערבים!  ליאן: 

 או קי  אמיר:

 שילכו לבריכות שלהם, עם כל הערביות שנכנסות עם הפיג'מה שלהם למים.  אחד התלמידים:

אין   כי אין להם. הרשויות הערביות עניות. או קי. חשבתם פעם למה הם באים דווקא לבריכה שלכם? אמיר:
 להם לא בריכה, לא פארקים.

 אוי, מה זה, נשבר הלב.  ליאן: 
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גם לא יבואו לכאן. גם מסר. מגיע לכם, אתם   אז אני אומר, בואי תדאגי להם לבריכה, מה את אומרת?  אמיר:
 ה? חלק מהמדינה. מ

 מי שמתייחס אלי כמו זונה, כי לא הלבישו עלי חיג'אב, הוא לא חלק מהמדינה שלי.  ליאן: 

 טוב? מה לעשות? אבל הם אזרחי המדינה בדיוק כמוך ולכן המטלה שלך לא יכולה להתקדם. אמיר:

 אבל כל הכיתה אומרת לך שיש בעיה. לך פעם לבריכה תראה בעצמך.  ליאן: 

 הכתה, סליחה. הי, לא כל    אחת התלמידות:

 ואני נמצא שם לא מעט בבריכה הזאת.  במקרה הבת שלי בנבחרת שחייה  אמיר:

 אה, אז כשאבא שלה שם אף אחד לא אומר לה כלום, לא זורק לה מילה, לא נוגע בה.  : ליאן

 ! הי, ליאן אמיר:

   סבבה. ליאן: 

 החיים האישיים שלי מחוץ לתחום.  אמיר:

שערבי נגע לה בתחת, כי היא יודעת שאתה תתחיל לחשב אם זה הטרדה  אולי היא לא רוצה להגיד לך  ליאן: 
 או ערבי, או גזענות, או... 

 ליאן, ליאן, די. את מגזימה. אמיר:

 למה? כי זה לא בשפה גבוהה. אתה אמרת לי שזה בסדר, לא ?  ליאן: 

 ליאן, זכותך לא לאהוב ערבים. אמיר:

 תי. אני אוהבת אותם בדיוק כמו שהם אוהבים או ליאן: 

 על מה אנחנו מועמדים לאות הנשיא?  אמיר:

 על המפגשים בכפר קאסם   :אחת התלמידות

יפה, על המפגשים בכפר קאסם. ולמרות הפחד ולמרות המבוכה של שני הצדדים, הצלחנו להיפגש   אמיר:
 והצלחנו לדבר.

 מה אתה אומר לה להתערבב עם מחבלים? אסי:

, אבל אני אומר שאם שניכם הייתם למפגשים האלה אולי  לא, לא אומר לה להתערבב עם מחבלים אמיר:
 הייתם חושבים שיש עוד דרך.

דרך למה? מה, לדבר עם טרוריסטים שרוצים לרצוח אותי? או להציק לליאן ולחברות שלה? עלק עוד   אסי:
 דרך. מה עוד דרך. דיבור של שמאלני. 

 מזל ששמאלני זה עוד לא קללה.  אמיר:

 ? דוואלה. שמאלני בוג אסי:

 זה לא משהו שכדאי להגיד בשיעור הזה, אסי.  אמיר:

 אתה אומר לליאן שהיא גזענית. על מה? שלא יבואו לבריכה. אסי:

מה הבעייה אסי? אני לא מבין. מה, הבריכה זה הבעיה? מה עם בתי הקולנוע? מה עם בתי החולים?   אמיר:
 קניון? מה, הם לא באים לבתי חולים ולקניון ? 

 יכה, נגיע לכל המדינה. נתחיל בבר אסי:
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 מוות לערבים גירוש או  –חלק שלישי 

 שילכו לחברים שלהם. לבנון, סוריה, מה עוד יש? עקבה, ירדן... ליאן: 

 אומרת מה?  או קי. ואיך את עושה את זה? את קמה מחר בבוקר, באהל משפחה של אחמד, אמיר:

 נגמרה החגיגה, זהו. לא הקמנו מדינה בשבילכם.  ליאן: 

אבל אחמד יגיד לך: 'מה, אני הייתי פה לפנייך. זו אדמה שלי, זה בית שלי. הכסף ששילמתי מהעבודה   אמיר:
 שלי אצלכם' 

 מי שואל אותך, יא אחמד?  אסי:

 או קי, בסדר. ואיך אתה מוציא אותם הם אלפים?  אמיר:

 נביא עליהם את כל צה"ל.  ליאן: 

 לא חוקי. בעיה. או קי לא פעם ראשונה שצה"ל שלכם יעשה פשעי מלחמה. כפר קאסם, זוכרים?  אמיר:

 אחד התלמידים: מה זה קשור?

 ? מה זה? לא צבא שלך? הלו, הלו מה זה צה"ל שלכם  אסי:

ון זה  שלי, שלך, שלנו, של כולנו. נו, ליאן, את איתי? מיליון וחצי מחכים לך. תינוקות, זקנים. לבנ אמיר:
 רחוק. מה את עושה איתם?

 נארגן הסעה, אבל שהם ישלמו. ליאן: 

או קי. עולים על משאיות. נוסעים, נוסעים , נוסעים, מגיעים לגבול. החיילים לא רוצים אותם. לא   אמיר:
 זוריה, לא מצרים, לא ירדן. 

 נכנסים בכל הכוח  אסי:

 ה"ל. מה את עושה עם כל המשאיות האלה, ליאן? לא, אבל זה חיילים ערביים, אסי. לא נחמדים כמו צ אמיר:

 נזרוק אותם לים. סאלמטיקטוק!  ליאן: 

 קריאות בכתה: ערבים לים! ערבים לים! ערבים לים! 

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. להגיד על אנשים ממוצא מסוים שכולם... ואז לגרש בנשק, להעלות   אמיר:
 כיר לי? על רכבות, סליחה על משאיות. מה זה מז

 אחת התלמידות: זיג הייל. ליאן 

 מאיפה הבאת? מה קשור נאצים? ליאן: 

 לא קשור, מי אמר שקשור?  אמיר:

 לרצוח גרמנים? פוצצו להם אוטובוסים? דקרו אותם? למה יהודים באו  ליאן: 

 היה לאסור כניסה לבריכות? ליאן את יודעת שהחוק הראשון שיצא נגד יהודים בגרמניה אמיר:

אז היטלר טעה וליאן צודקת. הם, הנאצים, הם. הם מחנכים אותם מגיל אפס לשנוא אותנו, לרצוח   אסי:
 אותנו, להעיף אותנו מכאן מהאדמה שהיא שלנו. 

אבל למה זה ככה, אסי? מה הם נולדו ככה? אפשר להתנגד לאלימות ועדיין לנסות להבין מאיפה היא   אמיר:
 , יש עבר, מעניין  אותך?באה. יש לנו עובדות, יש היסטוריה
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אני לא מקשיב יותר לחרא הזה. תקשיב לי, באמא שלי, די! מחבלים היו מפוצצים לאח שלך את   אסי:
 המוח! נראה אותך מנסה להבין! 

אתה רוצה לצאת החוצה אולי? לשתות כוס מים, אסי? תראה אני מבין את הכעס שלך, אסי ומאד   אמיר:
 כואב לי על אלון. 

 ו. כן שמענ  אסי:

מאד כואב. אבל העבר כבר קרה ומה שיקרה תלוי בנו. ועם דיבור כזה של שנאה ושל אלימות, זה רק   אמיר:
 יביא עוד כאב. 

 מגיע להם ששונאים אותם. הם לא מסכנים.  אסי:

 חיילים מקריבים את החיים שלהם בשבילך, נפצעים. אתה מה? כואב לך על מחבלים?  ליאן: 

 לא. כואב לי שממילים כמו שיוצאות לך מהפה מתחילות מלחמות עולם, ליאן.  אמיר:

 כן, בבקשה, רק אני, בטח. ליאן: 

 כן, מדיבור כזה, מתחילה שואה. אמיר:

 בסדר. ליאן: 

 מרעיונות כאלה מתחיל רצח עם. :אמיר

 הלוואי, היה פה רצח עם, הלוואי. היו נפתרות כל הבעיות. אסי:

 בים. מוות לער ליאן: 

 כל הכיתה: מוות לערבים! מוות לערבים! מוות לערבים! מוות לערבים! מוות לערבים!

 ! 3! י"ב  3! י"ב 3י"ב  אמיר:

 את מקבלת אפס על המטלה.  אמיר:

 נראה לך?  ליאן: 

 ואפס כבן אדם!  אמיר:


