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 מקום של תקווה בין פליטות להגירה: -בבל בלסבוס 

 2פליטים ילדיל 1בית ספר השלום

 

 צביה ולדן, איתן שחר, אפרת הוס, סמדר בן אשר, שפרה שגיא

 

 תקציר

ורים, אפגנים ועירקים, ס -ם פליטי 20,000-כ 2019 ועד שנת 2015לאי לסבוס ביוון הגיעו מאז 

מהם ילדים, והם חיים בו בתנאי מצוקה קשים ביותר. בוגרי תנועת  30%, כורדים, ייזידים וקונגולזים

רבי, ע-שלהם ניסיון בחינוך חברתי ובשיתוף פעולה יהודי أجيال 'אג'יאל'ותנועת  'השומר הצעיר'

והשיעורים כולם  ,בני הקהילות הםהמורים כל ; 'שלוםה - בינלאומיבית ספר ' את הקימו באי

 מתנהלים בשפות האם. 

שכפול שיאפשר עריך את עתידו ולחלץ ממנו דגם תחומי בחן את המיזם כדי לה-צוות בין

( מחקר איכותני שבמסגרתו ניתוח פנומנולוגי 1)ים: מוקדה שלושו שבוהפצה. בוצע מחקר משולב 

מחקר איכותני  (3) ;( מחקר כמותני שבמסגרתו נאספו שאלונים בנושא התקווה2) ;מנותומבוסס א

, ושאליו נלווה ניתוח תוכן נות קצריםראיוו נות עומקראיומעוגן שדה, שהתבסס על תצפיות, על 

מן המחקר האיכותני מעוגן השדה נציין מספר מהארץ.  אנשי התנועהשל  דו"חות ומסמכיםשל 

 ממצאים:

  בתנאים קשים צליח לשמור על יציבות והמשכיות ההצוות המתחלף של השליחים הישראלים

בזכות פרקסיס מעוגן של חינוך בלתי פורמלי, ובזכות עמידה של תהפוכות וחוסר יציבות 

 ,ערכית על כינון בית ספר שבו כולם שווים ושבו הידברות היא הדרך היחידה לפתרון סכסוכים

  שלום. לשחינוך  באמצעות ,למעשה

 מפתח בהיותו הוהמורים  פש של התלמידים, ההוריםאנגלית היא משאת הנידיעת השפה ה

 לחיים חדשים באירופה.

 .יש הבדל בבחירות הלשוניות בין פליטי חרב ומשטר לבין פליטים שהם מהגרי עבודה 

  ,מאפשרת ת להתנהלותו המוצלחת וותורמהמצטיירת מערכת של שפות שנוצרו בבית הספר

 של מגדל בבל.המורכב תקשורת במצב 

 

 

 

 

 ערבי-, יהודישלוםל חינוך ם,ילדיפליטים, תנועות נוער, בית ספר,  : מילות מפתח

  

                                                             
 ' המחנךחינוך לשלוםלבין 'מממש חיי שלום בפועל ה 'חינוך של שלוםמייסדי בית הספר מבחינים בין '  1

 לקראת שלום עתידי.
יכולים  ינםאכמבקשי מקלט וכמי ש והוכרהגיעה ליוון דרך הים, הניצולים האוכלוסייה שבה מדובר   2

 ולפיכך הם נקראים פליטים. ,לחזור לארצם
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 פתיח

: לשתי המילים האלהאיננו יכול שלא להתייחס  'הגירה ומקום'בגיליון המוקדש למאמר בעברית 

ַרי " :(א ,טז)בראשית  נגזרת משמה של הגר, השפחה של אברהם אבינו הגירה הגירה ומקום. וְשָׂ

ם לֹא  גָׂרֵאשֶׁת ַאְברָׂ ית ּוְשמָּׂה הָׂ ְצרִׁ ְפחָׂה מִׁ ה לֹו; וְלָּׂה שִׁ ָׂלְדָׂ לגרש עם בנה אברהם בחר  אותהש ,"י

ִַׁקח" :(יד ,יבבראשית )ישמעאל  ם ַבבֹקֶׁר וַי הָׂ ִֵׁתן אֶׁל וַיְַשכֵם ַאְברָׂ ִׁם וַי ם וְֵחַמת ַמי גָׂר לֶׁחֶׁ שִׁכְמָּׂה  שָׂם ַעל הָׂ

ֶׁלֶׁד וְאֶׁת ; וֵַתלְֶׁך  ַהי הָׂ ְדַבר ְבֵאר שַָׂבעוַיְַשלְחֶׁ , הוא ם בנוארש את בנו ואת יאותו אברהם שג ."וֵַתַתע ְבמִׁ

 בראשית)בגין הרעב הכבד ששרר בארצו  ר מכנען למצרייםלהגֵ  -מן הארץ  'לרדת'ר חגם זה שבו

ה לָׂגּור שָׂם כִׁי" :(י ,בי ְצַריְמָׂ ם מִׁ ד ַאְברָׂ ץ וַיֵרֶׁ עָׂב בָׂאָׂרֶׁ י רָׂ עָׂב כָׂ -וַיְהִׁ רָׂ ץֵבד הָׂ    ."בָׂאָׂרֶׁ

, סח)בראשית רבה  לפי המדרש וגם אחד השמות של האל ,בעברית הוא גם מרחב מקום

  ".וא וקוראין אותו 'מקום'? שהוא מקומו של עולםה-רוךב-"מפני מה מכנין שמו של הקדוש :(ט

שנוסד  ,עבור פליטי חרב ומהגרי עבודה חסרי מעמד מתאר מקום של תקווההנוכחי מאמר ה

 .ידי 'צאצאיהן' של שרה והגר-עלבאי לסבוס 

 

 רקע 

ייזידים  ,סורים, אפגנים ועירקים, כורדים - זרם הפליטים לאי לסבוס ביוון לשיאהגיע  2015-ב

השואפים להגיע וקונגולזים. באי, שקרבתו הגדולה לתורכיה הפכה אותו למחנה מעבר עבור 

 היו 2011-ב בתחילת המלחמהחישו את המצוקה: מנתונים בודדים י .תושבים 85,000 , ישהלאירופ

 -בעקבותיה ; 55-שנה ל 70-; במהלך המלחמה ירדה תוחלת החיים ממיליון תושבים 21בסוריה 

ברחו שסורים  -מיליון פליטים  6מיליון פצועים;  2אזרחים;  250,000הרוגים, מתוכם  600,000

 INSSפי סיכומי המכון למחקרי ביטחון לאומי -)על מיליון עקורים 7-ו; מסוריה

/subjects-https://www.inss.org.il/research.) 

 שעריה פתחה אתגרמניה  2015בפברואר נתונים נוספים מציירים את תמונת הבריחה: 

 ,.Afouxenidis, et al) בדרכם לאירופה מבוגרים וילדים 5,000את הים ליוון  חצוומדי יום  ,לפליטים

 ;Franck, 2018) ביום אחד איש 12,500 -נרשם מספר שיא של חוצים  2015אוגוסט ב (.2017

institute-policy-ization/migrationhttps://reliefweb.int/organ).3 מהיו באי קצת יותר  2017-ב-

 3,000-פליטים שמתוכם כ 7,000-כבלסבוס  וחי 2019-ב. 18מתחת לגיל מהם  800, פליטים 3,000

 (.https://data2.unhcr.org/en/search) 18לגיל מתחת 

 ונמשך כחצי שנה, 2018אוקטובר -בחודשי ספטמבר החל כאן צגהמומאחר שהמחקר 

רישומים כפי שדווחו ב זאתבבית הספר בשנה  המדוברותהתפלגויות הפליטים והשפות מובאות 

 מספריםללא פחות מאשר בנתונים חשוב לשים לב לתנודות  ,ל האתגרוד. כדי לעמוד על גפנימיים

 עצמם.

 

 

  

                                                             
, 17.9.2019-הנתונים לאורך המאמר לקוחים מתוך דו"ח מסכם של מכון המחקר האמריקאי שהופיע ב  3

 .אלא אם מצוין מקור אחר

https://www.inss.org.il/research-subjects/
https://reliefweb.int/organization/migration-policy-institute
https://data2.unhcr.org/en/search
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 4המדוברות השפותו הלאוםפי -עלשל התלמידים חלוקה  :1טבלה 

  2019מרץ  2018ט אוגוס השפה לאום

 םסורי
 ערבית 

80 30 

 25 יםעיראק

י ניםאפג רִׁ  100 45 5 דָׂ

 התלמידים פוזרו בין  20 כורדית כורדים

רידוברי הערבית וה  דָׂ

 20 10 צרפתית 6לינגלה לזיםקונגו

 150 180  סך הכול

 

 מעין בית פועלומוגן יותר, שבו מוסדר (, peTe Kara) קרטפה :שני מחנות פליטים  7נמצאיםבאי 

 .צפוף וקשה יותר מבחינת התנאיםהוא ש, (Moriaמוריה )ו ;ספר

 (Moria)מחנה מוריה           (Kara Tepe)מחנה קרטפה 

 

 

 4,000-3,000-הוא יועד לקלוט כ ;גדול בהרבה מהקיבולת שלוהיה  2019-בבו ים שוההמספר 

 & Greussing) פחתובו וההתעניינות התקשורת ש אלא ,15,000-הגיע ל בשיאופליטים, אך 

Boomgaarden, 2017) . ידי -על 2017-בהוקם בקמפוס מחוץ למחנותSwiss Cross  מתנדבים )ארגון

מבוגרים  שליועד בבסיסו לפעילויות ש ,(Family-OHF)  One Happyמרכז קהילתי (,משוויצריה

 . (Sotiris & Miller, 2017)ילדים לפעילויות עבור לא , אךוצעירים

 

 

 

 

 

                                                             
 שבה נערך המחקר. 2018הצעיר בשנת הנתונים לקוחים מדו"חות של שליחי השומר   4
רי  5 מנם נכתבת וא - ניב של פרסית. אחת משתי השפות הרשמיות באפגניסטן )دریבפרסית: ) דָׂ

אירופאית. היא מדוברת על ידי כמחצית מאוכלוסיית אפגניסטן, -דוושפה הבאלפבית הערבי, אך היא 
 פרנקה )שפת המסחר בין הקבוצות השונות(. כלינגווהומשמשת 

השפה הרשמית. יש לה  -אחת מארבע השפות הלאומיות המוכרות בקונגו לצד הצרפתית  היאלינגלה   6

 במדינה.ה פרנקה ומשמשת לינגוהיא מיליון דוברים נוספים ביבשת.  20-מיליון דוברים ילידיים וכ 15-כ
 .(18)עמ'  מורטום. ראו פוסט 2019נתונים אלה תקפים לראשית   7
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 )מימין( ובית ספר השלום )משמאל( המרכז הקהילתי :צילום אוויר

 

השומר הצעיר ואחותה אג'יאל  – הביאה בוגרים משתי תנועות נוער בישראל פליטיםהת מצוק

לשלב  . מטרתם הייתהובשיתוף פעולה בין יהודים וערביםשלהם ניסיון רב בחינוך חברתי  – أجيال

שלום' הבית ספר 'את  השנאותה ולהקים ב "לסיוע הומניטארי בינלאומי - נתן"עמותת כוחות עם 

 המלא השותפ ייתה'יאל האג תנועתלהציע מענה לילדים.  , כדיהמשולב בקמפוס המרכז הקהילתי

 מרחוק. ובליווי ובהמשךבשנתיים הראשונות  בהפעלתובית הספר,  תהקמב

ערבית ומלחמת האזרחים בסוריה, הן שתיים משלוש אבני -"עשייה יהודיתכי  העידו המייסדים

, 'התנועה'א השלישית שהי דרךהראשונות שמתוכן צמח סיפור בית הספר. יחד עם אבן ה דרךה

 . 1):2019, ואחריםלייבל )על אנשיה ומהויותיה" 

שתי תנועות הנוער  של ותמיכה של יחידים תרומותגיוס המונים, עזרת ב הושג למיזם המימון

הפורום הישראלי לסיוע הומניטרי  –"ישראייד  ףהצטרשל פעילות לאחר כשנה . מישראל

על מנת להחליט על במשך שנה. מעטפת לפרויקט והיה  'נתן'את ף שהחלי IsraAid)) "בינלאומי

ולחלץ ממנו דגם בר  ,דרכי פעולתון את ובחלתחומי -ביןחוקרים צוות עתידו של המיזם, התבקש 

 בית הספר שלמקורות החוסן באשר לו ממצאיהיבט אחד מתוך שכפול והפצה. מאמר זה עוסק ב

 עם ריבוי השפות. ושל אופן ההתמודדותו

 

 ההיערכות הפיזית והארגונית ודרכי העבודה  – שלוםהבית ספר 

הגיעו ללמוד  15גיל בדיעבד רק צעירים בודדים מעל אם כי  - 18עד  6יועד לילדים בני בית הספר 

מתנדבים בשיתוף פעולה בין קהיליות הפליטים במקום לבין  2017פברואר מהחל נבנה  הוא. בו

עקרונות הומניסטיים ודמוקרטיים,  על תמושתת. פעולתן של תנועות הנוער שהגיעו מישראל

 & Kahane ;2007)כהנא ורפפורט,  ברוח של חינוך משלים בלתי פורמלי ,שיתופיים באופיים

Rapaport, 1997.) היא  ,שעלו לצרכים להיענותכדי  ,ובהמשך ,פעילות בלתי פורמלית ראשיתה

 3,000-עברו בו כ מולקיובשלוש השנים הראשונות . רשמי בית ספרהוקם  וכך ארוכת טווחנעשתה 

 דוברי ערבית. שלושהושני מרואיינים דוברי עברית  –למדנו מפי המייסדים גלגוליו על  .ילדים
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 והארגונית ההיערכות הפיזית

הוקמו בעזרת מתנדבים ש ,יחסיתכולות הדורשים תשתיות צנועות ממבני עץ וממ בית הספר עשוי

 .להיות כיתות לימוד ונצבעו בצבעים עליזים הותאמוו ,בשיתוף פעולה עם הפליטים מישראל

ו דכפי שהעי .ספסלי ישיבה, פינת בישול קטנה וכיור עם מים זורמיםבנו  אג'יאלתנועת משליחים 

 .םבתים בעצמלבנות את הבחברה שלהם מקובל  ,על עצמם

 2017בית ספר השלום, אפריל חנוכת        2017הקמת בית ספר השלום, מרץ    

 

 דרכי העבודה

ריאפגנית )ערבית ו – כיתות שתיבו היו  אשרכ נחנךבית הספר  בהמשך דוברי ערבית. רוב הו ,(דָׂ

פי שפות -הכיתות היא על חלוקת 9חדשני באופיו:המקום  002.8-ל 120בין  נע מספר התלמידים

המורים  16 .בהןנלמדים  –אנגלית ו אם, מתמטיקה, לימודי סביבה-שפת –המוצא, וכל השיעורים 

ולמעשה מהווים כוח פנימי מצמיח  ,(stipendמקבלים מענק חודשי ) – כולם פליטים בעצמם –

 כיתות 3ערבית; כיתות  2 :האם שלהם-יהם ושפתפי גיל-לכיתות על שובצוהילדים מנהיגות. 

 תהארגוניהמעטפת הפדגוגי ו עיצובלינגלה(. הו)צרפתית  קונגולזית כיתות 2-ו רי(;דָׂ )אפגנית 

חבריו מגיעים ששל התנועות, באחריות המטה בליווי ומישראל המגיעים  ידי שליחים-על יםנעש

מומחה במצבי משבר  – בתחום הפסיכוסוציאליללסבוס מפעם לפעם. כמו כן הם נעזרים ביועץ 

אחד  .יחדמשחקים התלמידים מכל הכיתות בהפסקות המלווה אותם מרחוק ומקרוב.  –וטראומה 

"אז הם היו צריכים למצוא כי בהתרגשות והסביר  מפגשים אלה זמןהמייסדים זכר את ההחלטה ל

 דרך לדבר אחד עם השני. והם יודעים לעשות את זה".

מיועד להשתלמויות יום נוסף הימים בשבוע, אך המורים עובדים  חמישהבית הספר פועל 

', קרי ימים של פעילות חברתית יזומה שההכנה ימי שיא'הם  בבית הספרימי שישי ולגיבוש הצוות. 

בהשתתפות  פעילויות קהילתיות מתקיימותשנה לאורך ה לקראתה נמשכת כל השבוע.

כל קבוצה שרה ורוקדת בשפתה  –תרבותיות -הדגמה מרהיבה של רבמתרחשת  ובהן ,המשפחות

 .ולפי המסורות שלה

 

                                                             
 .2019פברואר  2018מתייחסים למקום בחודשי ספטמבר  להלןוהתיאור  הנתונים  8
, מרכז פרס לשלום ולחדשנותהוא נבחר לשמש דוגמה לחדשנות ישראלית בחינוך ומוצג ב  9

 /center.org/foundation/projects/leadership-https://www.peresיפו. 
 

https://www.peres-center.org/foundation/projects/leadership/


 לילדי פליטים בלסבוס "בית ספר השלום"

6 
 

אוכלים ארוחת אחרי טקס קצר הם , 15:30-בבאוטובוסים  קמפוסמגיעים למשני המחנות הילדים 

הם אוכלים ארוחת ערב  19:00-ב ותחזרה למחנלפני צאתם  ים לכיתות הלימוד.קבצומת ארבע

יש תפקיד חשוב בהתגבשות  היוםרגעי ההתכנסות בסדר . לישובים ליד שולחנות ערוכיםכשהם 

 שבה נעסוק בהמשך.' בית הספר'שפת 

; ורצויים משום כללי היסוד שלו: כל בני האדם שווים "שלוםהספר  בית"כבית הספר מוגדר 

החתירה לשלום היא על כללים אלה חתומים כל המעורבים במיזם.  .הידברות במקום אלימותו

 .מטרה מוצהרת של העוגן הרעיוני שלו

משתי מכולות אדומות ועייפות, כבר בימיו הראשונים, כשבית הספר לא היה יותר 

התחילה להתעצב השותפות האנושית שמלווה אותו עד היום. עוד לפני שהיו מורים 

סיה ויאסין ממרוקו, וניבבית הספר, והרבה לפני שהיו בו תלמידים, היו אלו יאסין מת

ממצריים וחבורת אמני עץ נפאלים שהפכו את השטח  אבו סמיר ומוחמד מסוריה, ג'אפר

עליו עומד היום בית הספר לסמל של אחוות עמים. מאז ועד היום עבר המפעל הזה 

סיפורה של אבן היסוד  זהוכמו לפיד בין אלפי נפשות שבנו, לימדו ולמדו בבית הספר. 

תם אנשים חינוך של שלום. אבן ששייכת לכל או –בית הספר  השביעית והאחרונה של

שלאחר מסע פליטות ארוך, בעודם בורחים מרדיפות ומדיכוי אדם, ביקשו להיות חלק 

לייבל ) ממקום בו בני ובנות אדם יוצרים מערכות יחסים חדשות בין עמים וקבוצות

 .(2 :2019 ,ואחרים

 

 המערך המחקרי

להבטיח את קיומו  במגמה בנגב נקרא להעריך את עבודת בית הספר ןצוות מאוניברסיטת בן גוריו

במקומות שכפול ובר הפצה לגבש דגם פעולה  למעורבים במיזםלעזור כדי ו ,כל עוד הוא נחוץ

ל כדי לבסס ו"קודם כ –של השומר הצעיר  תנועת הבוגריםרכז  – מיורקבלשונו של חגי  .נוספים

וכן לבסס את בית הספר כמודל יעיל  ,את המשך בית הספר, שבמקור קם לשלושה חודשים

  ."וייחודי להתמודד עם הדרמה של הפליטים בעולם

בתחום  מומחהומנות ומבוסס א מומחית במחקר –סוציאליים  שני עובדיםכלל המחקר צוות 

פסיכולוגית חינוכית  –פסיכולוגיות  שתי; טראומה ומשברבמצבי  ההתארגנות הקהילתית

 נהנבוכן בלשנית התפתחותית חברתית.  ;ויישוב סכסוכים קונפליקטופסיכולוגית מומחית במצבי 

שתי חוקרות ערכו מחקר פנומנולוגי ( 1)הצוות נחלק לשלוש קבוצות: ו ,מערך מחקרי משולב

 Hussנות קצרים ותצפיות )ראיומנותית, ושכלל גם שיחות בעקבות הפעילות הא ,מנותומבוסס א

et al., 2020 ;)(2 ) בן אשר ואחרים, התקווה )שתי חוקרות ערכו תצפיות ואספו שאלונים בנושא

מעוגן שדה )שקדי,  חוקר וחוקרת אימצו מערך מחקרי איכותניBen Asher et al., 2020) ;(3 )בדפוס; 

ובמסגרתו ערכו תצפיות חוזרות בבית הספר וסדרה גדולה של ראיונות עומק חצי מובנים  ,(2003

בוגרים ה השל השליחים ומסמכים פנימיים של מט דו"חות ניתחו. כמו כן הם ותומללו שהוקלטו

 אופןהמתייחסים להמחקר ממצאי ב תמקדמ הנוכחי מאמרה. (, בדפוסואחרים תנועות )שחרהשל 

 .ללמד בשפות הבית של המייסדים הבחירהלנוכח ות שפעם ריבוי ה ההתמודדות של בית הספר

  



, איתן שחר, אפרת הוס, סמדר בן אשר, שפרה שגיא  צביה ולדן
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. של החוקרים בהרכבים שונים ביקורים בארבעה במועדים שוניםנערכו והראיונות התצפיות 

 :שש קטגוריותמדוברים  , המרואיינים הםישראלנערכו בלסבוס ובהראיונות 

 מאג'יאל.  3-ומהשומר הצעיר  2 – שהקימו את בית הספרמהמייסדים  5 (1

 . מאג'יאל 1-ומהשומר הצעיר  5 –ישראל שליחות ושליחים מ 6 (2

 .ה את המוריםתחנהש היניורכזת פדגוגית יו (3

  קונגולזי. 1-אפגנים ו 2סורי,  1כורדי,  1 – כולם פליטים מוריםמורות ו 5 (4

  ייזידי, סורי, אפגני וקונגולזי. – תלמידיםתלמידות ו 4 (5

 . מקונגו וזוג הורים זידייי – הורים שלושה (6

 24 נותחו הכול-בסך נוסף על המרואיינים והמתורגמנים.ברוב הראיונות נכחו שני חוקרים, 

 .תרגוםחלקם באנגלית וחלקם באמצעות , חלקם בעברית :ראיונות

 

 ממצאים 

( אנגלית 1שפות : ) מתוך הממצאים עולה כי נוצרה בבית הספר 'שפת המקום' השזורה משלוש

( שפת החינוך, קוד ערכי ברור 2כשפת ביניים או כלאיים, המשמשת בעיקר לצורך תקשורת; )

שבאמצעותה נשמרו השגרה ( שפת בית הספר, 3ועקבי, שעליו הושתתו כללי ההתנהגות; )

 שפת סרק. שפה מומצאת, מעין והטקסים, והיא 

; בין אנגלית ליוונית – בין פליטים למהגרים (1) :צירים נושאייםשלושה פי -עלזאת נציג תובנה 

תקשורת בבית הדפוסי  – לסבוסבבל ב( 3); אנגלית כמשאת נפש – כוחשפות לאם  שפותבין ( 2)

 . במציאות של ריבוי לשונות הספר

 

 בין אנגלית ליוונית –בין פליטים למהגרים . 1

. כפי שהעידו של התלמידים ללמד בשפות האםאידאולוגית נעשתה בחירה שלום הר פבבית ס

"]עקרונות[ . לגורלן תוכך שיהיו אחראי בנייה של הקהילותהושפעה מהרצון לאפשר  היאו מייסדי

: עבודה עם הקהילה וחיזוק החוסן (Swiss Cross) שקיבלנו משותפינו בארגון נתן וב"סוויס קרוס"

, ואחריםלייבל ) חינוך בשפת אם" –שלנו  דרךהישית שבאבני שאישי... הולידו באופן טבעי את הה

ללא מורים מלמדים אותה . האנגלית נלמדת בזיקה הדוקה לשפת האם אפילוזאת ועוד,  .(2 :2019

מנם המחשבה המנחה הייתה לשמור על ואהכשרה להוראה בכלל, ולהוראת שפה בפרט. 

הלכידות האתנית באמצעות שפת האם, אולם הלכה למעשה בית הספר התנהל תוך צמצום 

 –לשפת כלאיים, ותוך ויתור על היוונית  –שפת הכוח של העולם המערבי  –מקומה של האנגלית 

הכלכלית  הממסדית, השליטה בעלי שלההגמונית הכוח היא השפה  שפת .שפת הכוח המקומית

  .(Mayr, 2009 & nSimpso)והתרבותית במקום 

, וכן מהגרי ביניהם סורים, עיראקים ואפגניםפליטי חרב ודיכוי בין הפליטים באי אפשר למצוא 

. המשותף לכולם כמו הקונגולזים –שלא יכלו לשרוד בכלכלה ובתנאים הקשים בארצם  עבודה

של שתי הקבוצות האלה ליוון נבדל בהתאם: . יחסן שהגיעו בדרך היםחסרי מעמד הוא היותם 

ם. חדשיהיא ארץ יעד לחיים יוון אך עבור חלק ממהגרי העבודה  ,עבור הפליטים היא תחנת מעבר

 בושיש , ומקום ןשלה שהותהיוון היא עדיין מקום  ,המעורער והפריך של שתי הקבוצות ןבמצב

עידה על המעמד השפה היוונית. גע לבנוכאן השאלה ומ ,באופן ארעי וחלקי , ולולהתפרנס סיכוי

 :המקומית היחידה בבית הספר ,היכך הרכזת הפדגוגית היווני
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היו שנים שהגיעו הנה מהגרים מבולגריה ומאלבניה. שם לא הייתה להם כל נגישות 

לחינוך. הם באו הנה במטרה להישאר כאן. אבל הפליטים שמגיעים עכשיו לא רוצים 

 . זה לא אותו דבר. תוכניות אחרותבעצם להישאר כאן. יש להם 

 

ם התלמידי של הפליטים, אין מקום להעמיס על צםשיוון איננה מחוז חפ מאחרבמילים אחרות, 

 ,באופן פרדוקסלי. , וכך גם נמנעה נוכחות ושותפות של גורמים מקומייםרכישה של שפה נוספת

לבית הספר לשמור על מקומו  ה'התעלמות' משפת המדינה הקובעת את מעמד הפליטים, אפשר

 ולהציע מציאות יומיומית שאיננה תלויה במי שאחראים לשרירותיות ,כאי שקט בים סוער

שפת  –מעין טריטוריה בלתי תלויה, שלה שפה משלה  הכך נוצר ם במחנות.חייה את המכתיבה

 . נחזור בהמשך, ולעניין זה אף אחת מהן לא יווניתשהשזורה משלוש שפות  – המקום

ות זרות לבין לימוד יוונית כסממן בחינה בין לימוד יוונית או אנגלית כשפההרכזת  ,עם זאת

 של המערכת הפורמלית:

ברים ילידיים אילו הייתי יכולה לשנות דבר אחד, זה יהיה שאת השפות הזרות ילמדו דו

 [יםטהפלי]כשהם [ ...] או יוונית. כי לי זה נראה הכי חשוב שלהן. למשל, אנגלית

אני לא רוצה להישאר כאן. אני לא רוצה 'מגיעים למערכת החינוך היוונית, הם אומרים 

. ומה שאני מסבירה להם, זה שעליהם להיות רשומים במסגרת החינוך 'ללמוד יוונית

יהיה להם הרבה יותר קל להיקלט  [...] הפורמלי. זה לא עניין של בתי הספר היווניים

ודשים של לימודים במערכת ומר שיש להם כמה חבגרמניה, למשל, אם הם יוכלו ל

 פורמלית.

 

כנראה ה והעדיפ ,שפההבינה את תרומתו של דובר ילידי להוראת הבהיותה בעלת מקצוע היא 

בעלת ניסיון כעל פני בחירה ערכית של בניית הקהילה וחוסנה. כמורה לשפה שיקול מקצועי 

לאלה שיאה להם עצה מעשית, גם העל היכרותה עם תולדות הפליטים באי, היא  המסתמכת

 יך מיוון למדינות אחרות באירופה.להמש השואפים

מליצה לפליטים וכמובן למהגרי העבודה ההרכזת היוונייה המצוטטת היא בת המקום, והיא 

להלן דבריו של אב העונה על קריטריון של מהגר עבודה יותר מאשר של ם ללמוד יוונית. יהבינש

ילמדו גם יוונית ולא רק  בנותיוש חשוב לוהוא רוצה להישאר ביוון ולחיות בה, ולפיכך פליט. 

  .של הרכזת ומשלימים אותה עמדתה דבריו עולים בקנה אחד עםאנגלית. 

אין לי לאן ללכת. אנחנו נישאר ביוון. אני לא יודע  .[ארבע בנות]יש לי ארבעה ילדים 

ולדבר עם הילדים  ,אני רוצה ללמוד יווניתלדבר אנגלית. למדתי קצת אנגלית כאן. 

איפה שאני חי, את השפה שלהם אני רוצה ללמוד. אחרת לא אוכל לבטא  [...] בבית

כדי שיהיה לנו מקום ועתיד  [...] הילדות שלנו לומדות בקרטפה בבוקר יוונית את עצמי.

בית ]בזכות בית הספר הזה ללמוד אנגלית.  [שלוםהספר  לבית]הן באות הנה  בחברה.

הילדים הם ילדים. הם גדלים  הן למדו אפילו לכתוב ולקרוא בצרפתית. [שלוםהספר 

אפגנים, סורים, כורדים. כולנו כאן כעת, ביוון. ואנחנו מחויבים ללמוד את  –יחד. כולם 

 השפה.

 

מכאן גם צרפתית היא השפה הרשמית בקונגו והאב חושף את המורכבות הלשונית של משפחתו. 

שפת הלימוד במערכת החינוך, אך בטרם הגיעם לבית הספר מדברים רוב הילדים את השפה 

המשפחה ברחה, הן שמאחר שהבנות היו צעירות כ , במקרה זה לינגלה.הלאומית שלהם בלבד

שפה  , ואין להםצרפתיתלא למדו קרוא וכתוב ב לא נחשפו לאוריינות, קרי ,בית הספרללא הגיעו 

לאמץ את שפת המקום מעוניינים הורים אלה עבודה  ימהגר ים. כפליטבמשפחהכתובה משותפת 

, מה שעולה בקנה אחד עם מערכת השיקולים להישאר ואפילו להפוך אותה לשפת הבית –יוונית  –
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שום שפה יחמיצו  הםבנותיש יםרוצ םאינעם זאת הם  במקום ולא בהכרח להמשיך לאירופה.

 הריים.ויוונית בבוקר, צרפתית ואנגלית אחרי הצ – עבור בנותיהם יום לימודים ארוך וצריולפיכך 

שמבחינתו גם  – 'כולנו כאן כעת' –של אוכלוסיית הפליטים דגיש את שותפות הגורל האב ה

מכתיבה את השפה שילמדו. בלהט שלו לחיות חיים חדשים, ולהבטיח לבנותיו חיים טובים יותר 

יש זכות לגדול לעולם אחר, טוב יותר. ילדים ל ,בעיני האב .שיח חובק כול מץימאלה שהיו לו, א

 ם ויכולים לחיות יחד בהבנה מלאה.אנגלית הם שוויומאחר שהילדים מדברים ביניהם 

 

 ת נפש אנגלית כמשא –שפות אם ושפות כוח . 2

 'הצטלבויות מיקומי שוליים'את מצוקותיו אפשר לאפיין בעזרת המונח  .ייזידי שרואיין הואאב אחר 

 מיעוט אתני נרדףזידי הוא היי :(2012נבו וקומם, -)קרומר כפולהומשוליות סבל מהדרה כן הוא ש

 שיב:ה ,הגיעו ילדיו לבית הספר שיספר כיצדבקשתנו על  ביוון. פליטוסלמית מומדינה ב כורדי –

 

אוטובוס של בנסעתי ]הגדול מבין שני מחנות הפליטים באי[  (Moria) כשגרנו במוריה

שלום? באיזו שפה מלמדים? אמרו לי ההילדים לבית הספר. שאלתי מה זה בית ספר 

  10כורדית, ערבית, שמחתי שהילדים יהיו בכיתה כורדית.

  ..ספר. יש לי שבעה ילדים, חמישה בבית

 מה הציפיות שלך מבית הספר?  -

אבל .. ספר וזה טוב בשבילם.שהם ילמדו אנגלית. באמת הילדים לומדים אנגלית בבית 

. כי אם ערבית אם יהיה יותר אנגלית, אני אשמח. אבל אני לא רוצה שהילדים ילמדו

  תנו.ית אחרת מאחברּומבינים  . וערביםחברים ערבים , יהיו להםערבית הם ילמדו

כשהייתי ילד לא יכולתי ללכת לבית ספר. איפה שגרתי היו ערבים. הילדים הערבים 

כל הזמן, ונאלצתי לעזוב את בית ספר. אני לא יודע לכתוב ולקרוא לא התנכלו לי 

בכורדית וגם לא בערבית. כאן בבית הספר, המורים מתייחסים לכולם בשוויון. לא 

 מבחינים בין הקבוצות. אין כאלה ששווים פחות.

 

ידיעת קשר באופן ברור בין שפה ואויב, או שפה ורודף, עד כדי כך שהוא חשש שמא זה הורה 

תקרב בין ילדיו  –עבורו מדובר במוסלמים דוברי ערבית שבקרבם הוא חי  – השפה של האחר

השפה מסמלת את היריב ומגלמת בתוכה קונפליקטים לא לבין אלה שהם צאצאי הרודפים. 

הוא לא לפליטות.  את הייזידיםמוד ערבית נעוצה בסכסוך שלמעשה הביא ילל והתנגדותפתורים. 

פתח להתקרבות לצורך פיוס או חיים כואף לא הערבית כצוהר לתרבות וד לימהתייחס אל 

 מן הקִׁרבה. ביטא חששהוא  –משותפים חדשים, נהפוך הוא 

תרבותי, המקפיד על עקרון -חינוכי רבעם זאת, האב הפנים היטב את היות בית הספר מוסד 

זמתו ליכולת ההכלה וביתייחס הוכה לשאלה ספציפית יחלא השוויון בין כל הבאים בשעריו. הוא 

כי בבית הספר מתייחסים לכולם  ביודעושל בית הספר ולתחושת הערך העצמי שלו שהתגברה 

 כיר תודה על כך שבבית ספר זה לא יסבלו מהתנכלויות. העריך את היחס לילדיו וה. הוא בכבוד

ו". תנית אחרת מאכדאי לשים לב להתנסחות הכמעט דיפלומטית שלו "ערבים מבינים חברּו

עלתה בשיח חופשי שו ,ת תחושה שהיא לא רק שלובטאית מאנגלנראה כי בקשתו ללמוד יותר 

אחד צודק יותר. פתוח יותר ואנגלית מייצגת עולם אחר, ליטים נוספים שהגיעו לבית הספר. עם פ

של התמודדות עם משא כבד היה צריך לעמוד בפניהם היה ההאתגרים הגדולים שבית הספר 

                                                             
 בשנה הראשונה של בית הספר היו בו שתי כיתות כורדיות.  10
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 ,ת כמעט מובנית בין קבוצות מסוימותעוינו קיימת . למעשהעבר רצוף רדיפות והשפלה –הפליטים 

על אף , מקוםבו להן לא היה , וועמו היריבויות האלההלבית הספר,  ואולם מרגע שהילדים נכנס

 נמשכו.הן שבמחנה עצמו 

הוא  .רצה שילדיו ילמדו מה שיותר, כולל את שפת המקום גם אב זהכמו האב הקונגולזי, 

מיעוט נרדף על רקע דתי או תרבותי.  יסבלו מתיוג שללא שבשפת 'המדינה החדשה' הם אמין ה

 ושוב: רצואתנהל באמצעות מתורגמן ה ןאיוירה

ל הילדים שלי יידעו לדבר שלוש שפות. שהם יידעו מה שאני לא החלום שלי הוא שכ

 יודע. אנגלית ויוונית, בנוסף על הכורדית. 

 מה קודם?  -

 אנגלית. 

 ואחר כך?  -

 ...יוונית. כורדית הם כבר יודעים

  

מוד יוונית. לל מדוע חשוברש יפלא אנגלית היא תמיד הראשונה בסדר העדיפויות. לצערנו הוא 

ואולי  ,אולי דרך להיטמע בתוך ציבוריות חדשה, לחזור לשגרה, לנורמליות, למה שלא היה לו

, שפת המורשת תייחס לתרומה של לימודהיה היחיד שה ייזידיההורה ה להתפרנס במקום.סיכוי 

 :של ילדיו בבית הספרשיש קוראים לה שפת הבית 

קודם הילדים לא היו שומעים בקולי ולא הקשיבו לי כל כך. היה לנו מצב קשה. הילדים 

כי הילדים למדו כורדית, ויכולים  ,אף פעם לא הלכו לבית ספר. עכשיו יש הבדל גדול

 למורים יש עליהם השפעה מצוינת. יותר טוב. [ההורים] להבין אותנו

 

שמשפחתו שייכת לקבוצת מהגרי העבודה. שקדן, חרוץ ו, 11תלמיד קונגולזי בן  יהה נוסףמרואיין 

למד הוא כן -כמו. אםהשפת בו וארץ מוצאב ,וצבע עורב 11שונה מרוב אוכלוסיית הפליטיםוא ה

 ניסיון אורייני. יחסו לאנגלית מעניין ומלמד. לו  היהבמערכת חינוך מסודרת טרם הגיעו לאי ו

בשבילי, אני באתי לבית הספר כדי ללמוד. המקצוע שאני הכי אוהב זה אנגלית, כי זה 

לומדים מדעים, צרפתית, אנגלית כאן גם  מאפשר לי ליצור קשר עם אנשים שונים.

 .ומתמטיקה

 מה אתה מעדיף? -

 .אנגלית

 

מאפשרת לו ליצור קשרים עם אנשים חדשים. פתח לחיים הל שפה ואנגלית עבורו היא קודם כ

 חדשים. אבל לא רק. 

תם, זה עוזר לי גם במחנה. כי אם אחרים רוצים יאם אני יודע אנגלית ויכול לדבר א

 ...כל מיני דברים ילהגיד עלי

 טובים? -

 מרים. לא טובים. אבל אם אני יודע שפה אחרת, אז אני אומר להם שאני מבין מה הם או

 

בעלי עור כהה, ומאחר שרוב הפליטים לבמחנה מתנכלים תקשורתי. אנגלית נותנת לו גם יתרון 

 הילדים בבית הספר מדברים ביניהם .(2004, פנון) כפולה הדרהממדברים ערבית, הוא סובל 

מטרות עוינות. האנגלית שהוא רוכש נותנת לו  רתאנגלית כשפת ביניים, שעלולה לפעמים גם לש

במושגים  – גם הון לשוני וגם הון תרבותי –, והיא נכס כפול עבורו אפוא עמדת כוח מול האחרים

                                                             
 בשיחות חופשיות עם הפליטים התברר שרבים מהם מעולם לא ראו כהי עור בטרם הגיעו למחנה.  11
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יכול הון לשוני מתייחס לסמכות שהשימוש בשפה  .(2010רגב,  ;2005)בורדייה, של בורדייה 

עניק לדובר והון תרבותי מתייחס לעולם הידע והתוכן שלו ושל הקבוצה. לשני סוגי ההון האלה לה

 בריבוד החברתי. ובשעתוק אי השוויון מהותי יש חלק 

 אילו היו נותנים לך ללמוד כל יום אנגלית, ורק פעמיים בשבוע צרפתית. מה היית אומר? -

עוזרת לי לחשב כל מיני דברים.  התשובה שלי היא: שבוע ככה ושבוע ככה. מתמטיקה

 האנגלית עוזרת לי להבין מה קורה.

 מה נותנת לך הצרפתית? -

 אני לומד לקרוא ולכתוב היטב. 

 מה נותנת לך האנגלית? -

 אני יכול לדבר עם האנשים שמסביבי.

 

תכליות השונות שהן ללמעשה , ובתפקוד להבדלים בין השפות בכוח ותמודעגילה  התלמידגם 

חשיב את שתיהן, כי הן עונות על צרכים שונים; צרפתית לצורך טיפוח היכולת הו ,ממלאות

 . ומיצוב חברתי האוריינית שלו, ואנגלית כשפת תקשורת

מקטן ועד גדול.  – מורים והורים ,ילדים –הפליטים אנגלית היא ללא ספק משאת הנפש של 

שפתם של המתנדבים גם היא  היא לינגואה פרנקה לעתיד אחר, לתקווה ולאופק חדש. אנגלית

גם  נחשבומעמדה פלאפון, לוטכנולוגיה להיא מפתח ; והזרים הבאים להקל על מצוקת הפליטים

האנגלית משמש של הלטיני האלפבית שואפים להגיע לגרמניה ולא לאנגליה. ההפליטים בקרב 

ריוההערבית ות, למשל, הוא שונה מהכתב הערבי שבו נכתבושפות אחרות באירופה,  זה מסביר . דָׂ

 אולפן לאנגלית. גםמצופה להיות  בית ספר – של הילדים וההורים כאחדהציפיות את 

 

 דפוסי התקשורת בבית הספר במציאות של ריבוי לשונות  – בבל בלסבוס. 3

ם ילמדו. לא זו בלבד השפות שילדיבאשר לבחירת הפליטים מהגרים להצבענו על הבדלים בין 

תים דוברי השפות השונות הם בני יארבע שפות שונות, אלא שלע שהפליטים מדברים לפחות

בפני בית הספר מעולם לא למדו בבית ספר.  ואחרים לרבים מהם אין רקע אורייני,קהילות עוינות. 

כיצד נפרצים גבולות השפות לאפשר תקשורת בתוך מגדל הבבל הזה.  –עומד אתגר יומיומי גדול 

ים תמודדאיך מדוברי השפות השונות?  ביןם יגשים הכללימה קורה במפשל הקבוצות השונות? 

הממצאים הידברות כדרך יחידה לפתרון בעיות, כאשר שפת התקשורת איננה שפתו של איש?  עם

להלן  .שפת המקום יצר אתמעידים על שלוש שפות שבהן מדברים בבית הספר, שהתלכיד שלהן 

 .שלהןתיאור 

 

  שפת כלאייםמעין  ,א. שפת ביניים

( היברידית)השפה הנשמעת בכל פינה בבית הספר והמשמשת לתקשורת בו היא שפת כלאיים 

 הםאותה הדוברים לא יודעים על אף שכי  ןסיבות. בחלקכמה 'שבורה' מוראשונית אנגלית  –

 , שעל פניו מדברים אנגלית,משום שהדוברים המבוגרים ןבחלק ;מדברים בה כדי לתקשר

שפתם. צורך זה נובע מן הרצון להתכוונן לתלמידים, וניזון מאמונה לא מרגישים צורך לפשט את 

 Hiebertבדוקה ולא מבוססת שפישוט ודילול מקלים, תוך התעלמות מהתפקיד השמור לעודפות )

& Sailors, 2006 .)ברכישת שפת אם  לבין המתרחשהפנייה לתלמידים אופן  בין השוונ(Birdsong, 

. (1978)זיידנר,  מתיילדים מתוך רצון לדבר עם הילדים ב"גובה העיניים", כשהמבוגרים (1999

 – בלשונם ,'רפיוג'ית' – הדיבור של השליחים, לא רק עם התלמידים, אלא גם בינם לבין המורים
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שליחה 'מטומטם' בלשונה של  – באופיוצנום עצמם הוא  בינם לביןהשיח באנגלית אפילו ו

  ה.רואיינש ישראלית

שאין הרבה שָׂפָׂה עבורי זה היה אתגר מאוד גדול. אני חושבת שזה דבר הרבה העובדה 

יותר חשוף... כמו בת הים הקטנה שנותנת את הקול שלה... באנגלית זה אחרת. גם 

בכלל, האנגלית שלנו נהייתה פה לגמרי מטומטמת. זה גם באיזשהו שלב הציק לי. 

אני  – paperולכת להגיד להם ואני לא ה ,חשבתי על זה יום אחד: מחר אני הולכת

ללמד אותם את השאלה. כאילו לא  – ?Can you give me a paperהולכת ללמד אותם 

עוזרות, עוזרות לי,  לוותר על ה... דווקא מההתעקשות כן שיידעו את המילים, כי מילים

 שיעזרו להם.

  

התלמידים, המורים והשליחים מדברים ביניהם אנגלית אינסטרומנטלית, רצוצה, הנשענת על 

 ?You want this? How is foodהנגנה )אינטונציה( במקום על תחביר. כך למשל מוצגות שאלות: 

When teacher guitar left?.  תים הוא תרגום ילע .בלי להזדקק לדקדוקדיבור זה משיג את התוצאה

הוא תים קרובות ימה שהופך אותו למחוספס, ולע , After food go home ל העבריתשטוח ש

מיותר לומר שהוא חסר עידון,  .Bring me glass , כמווהנימוס בשפה מתעלם מכללי התקשורת

 .שלא בטובתו בוטהאפילו ולפעמים 

של השליחים מתפקדת כסוג של 'פעולות דיבור'. פעולת דיבור מבטאת את העברת  שפתם

בדוגמאות (. כך למשל, 2006)אוסטין,  האמירהולא את עצם  –המסר או הכוונה של הדובר 

מילה אחת מספיקה כדי לבטא  –כשתלמיד רוצה לקבל דפים מהמורה, די שיגיד 'נייר' שלעיל, 

כיצד מנסחים לא את כוונתו ולהשיג את הדרוש לו. אולם הוא איננו לומד ממנה כיצד מבקשים, 

 יו.לחבר אפילואו למבוגר,  ,בקשה, ואף לא כיצד פונים למורה

 

  החינוךשפת  .ב

הביאו למקום.  ןת הנוער ושליחיהושתנועהערכית למעשה קוד. מדובר בשפה שפת החינוך היא 

ילדיהם להצטרפות  , מעין תנאיכנקודת מוצאלמשפחות הזאת השפה  אתמנם השליחים מציבים וא

 שלושלא כנורמה מוכתבת. להלן ובתהליך של הידברות וחיברות מטופחת היא  אך, לבית הספר

 דוגמאות שיבהירו זאת: 

לכבד את  תחייבותוה ויתור על כל שימוש בכוחשל  ,או אמנה , מעין חוזההסכםהחתימה על 

 .ההורים מגיעים לבית הספר לרשום את ילדיהםש ברגע, מתבצעת כללי היסוד של בית הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשונית-מנה של בית הספר בגרסה דוהא
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השפה  – החינוךשל שפת  הבאותה שעה מונחת התשתית לשפה מוסכמת ומתחילה היווצרות

שני העקרונות של סח ונבההורים  משתפים אתילדים, הורים ומורים. היא נולדת כאשר שחולקים 

אחד פותרים הכול במילים ולא באלימות.  כאןוים של בית הספר: כאן כולם שווים; יהראש

. הוא להוריםסביר אותם הציג את העקרונות והרשמה, הה היה מופקד עלש םהישראלי יםהשליח

 :העיד על פעולתו

באיזה שהוא שלב הבנתי שיש הרבה הורים שהדרך היחידה שהם יתנו אמון בבית 

שהם יהיו בבית ספר, יראו את בית ספר, ידברו  היא הספר וירשמו את הילדים שלהם

לדבר גם להורה וגם לילד זה לתת לשניהם את מה שהם  [...] עם מישהו בבית ספר

וגם  ,אני אומר ש'אין אלימות' אז אני גם אומר לילד 'אתה לא תרביץ'כשצריכים. כאילו, 

 .'אומר להורה 'לא ירביצו לילד שלך

 

 ושימוש בשיחה כחלופה להפעלת כוח. הכוחגבולות סביב  ניםדיוב עלות ונוספ ותדוגמאשתי 

שנותר בידם יחיד הלמעשה הכלי היא שפה הריבוי השפות קשה לכולם ובמיוחד למורים, שכן 

פרסית ברור למורה היה זה קיבלו על עצמם לוותר על שימוש בכוח. בו רגע שהמ ,לצורך הידברות

רידוברת  , וחילוקי תהיאהסכימו את עמדתה, אך לא כל המורים הדגישה ש, להלן המצוטטת דָׂ

  :למשבר המתואר בדבריה הביאודעות ה

להבין אחד את השני. לפעמים העבודה כאן לא קלה. מדברים הרבה שפות, ולא קל 

, הוא שליח הישראליכשיש לנו בעיה, בין המורים או התלמידים, לפני שאנחנו מגיעים ל

הוא  .ואז מתחילים לדבר .בואו ננהל שיחה ,בואו נדבר -כבר יודע את זה. והוא אומר 

כמו עורך דין, מסביר כל פרט לכל צד ומקשיב. הוא מסביר לנו טיעון אחרי טיעון. ואז 

מה החוקים, מה הכללים, מה אפשר  :הוא מזכיר לנו את הכללים של בית הספר

צריך לנהל שיחה. צריך לדבר. בין תלמיד לתלמיד,  –והוא תמיד אומר  [...]לעשות. 

 בין מורה למורה. 

עזר לנו לפתור בשיחה, אני מעריכה אותו עוד יותר. הוא לא  כזרשהאחרי המשבר 

 .עוד דיבוריםו , שיחותרק דיבורים –הפעיל עלינו סמכות, לא השתמש בכוח 

 

והחתירה בשפה מנומק השימוש ואת חלקם של ההמורה הפנימה את דגם ההתנהגות של השליח, 

דגם וזה זאת שפת החינוך, לניעות פנימית שמחליפה סמכותיות שרירותית.  יםמביאלהידברות כ

 יכול לשמש את המורים במפגש עם התלמידים. ש

מקובל בתרבות הבכוח של מורה השימוש  התחבטות לגבידוגמה נוספת עלתה בעקבות 

נתקל במורה שנכנס לכיתה עם מקל. הוא  רכז ישראלי .כאמצעי להשלטת משמעתהמוצא שלו 

 :העיד

אחרי ההכשרות שעשיתי ואיך להכיל את  [...] והיה לי מקרה אחד קיצוני בתוך כיתה

"המורה נכנס לכיתה עם מקל'. עכשיו, אני  :מגיע מישהו מהצוות ואומר לי ,התלמידים

אמרתי: מה עם מקל? אנחנו כל הזמן מדברים שאלה עברו טראומה, עברו מלחמה, 

עברו לא יודע מה, כל דבר רע בחיים. אנחנו צריכים לתת להם את המעטפת, את 

זה  [...] אבל [...]המקום, את הרגש, להכיל אותם. מה אתה נכנס לי עם מקל לכיתה? 

עם שפם, כזה קשוח. כאילו אני בגיל הילדים שלו, נראה  [...]אדם מבוגר, מורה כזה בן 

לי. איך אני אפנה אליו לאיש מבוגר להגיד לו 'תזרוק את המקל, לא נעים, לא יפה'. 

והוא מדבר רק פרסית ולא מבין אנגלית. איך אני אעביר לו את המסר? זה ממש מורכב. 

איך היה לך  ?איך הולך ?ואז דיברנו על 'מה נשמעשקרא לו  אחרואז פניתי למורה 

עשינו איזה תה,  [...] לאט כזה הוא הבין שיש פה איזה שיחה-לאט [...] ?בהכשרות

הילדים האלה עברו דברים "כאילו  [...]קפה, לא זוכר, וישבנו. התחלתי להגיד לו 
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ואז התחלתי להבין שהמקל הזה זה  "?קשים בחיים ולמה אתה נכנס עם מקלמספיק 

חלק מהאישיות של המורה בארצו, פרגון לעוצמה, לכוח ולכבוד כשהוא נכנס כזה עם 

זה הסטטוס של המורה. הוא לא נותן מכות, לא מעניש. פשוט אם הוא נכנס  [...] מקל

ה שלו. עד שהוא הבין וירד מהעניין סבלי מקל כאילו אתה נכנס בלי תיק. זה בתפי

לקח איזה שעתיים שיחה. אבל ממש  –יוותר על המקל וייכנס בלי המקל לכיתה  שהוא

הצלחתי להכניס אותו בלי מקל. וכל הצוות של אג'יאל והשומר הצעיר מסתכלים ככה: 

 .'אה, המורה נכנס בלי מקל'

 

את ו שלוםהשל בית ספר  יפנימו את שפת החינוךוהמורים התלמידים  כיצד תהההרכז השליח 

ילדים, ובראיונות עם ות שיחבבתי הספר בארצות המוצא שלהם. השפה של לבין  נהביההבדל 

אמצעי יעיל כההלקאות  אתלא ציין אף אחד מהם ביניהם תלמידים טובים, ממושמעים ורציניים, 

הם תיארו את המכות בלימודים.  עיהשקתלמידים ל ואף לא כדרך לעודד ,משמעת להשלטת

 .דיכוי והפחדה ואת המורים כאכזרייםשקיבלו בבית הספר כחוויית 

יומית של -םבמציאות היו וללחציםלרעש , )סטרס( לעקהתשובה גם מציעה  ת החינוךשפ

מאפשרת זאת שהיא כנראה ויונקת ממערכת ערכים עמוקה היא . הילדים ומשפחותיהם במחנות

 שליחה מישראל: הפריסבין השליחים והרכזים המתחלפים. המשכיות 

נורא המשכי... יש פה כאוס באי ובלגן, ואנשים באים ואנשים הולכים... יש פה משהו 

כמו מרוץ שליחים, שיד לוחצת יד, מעבירה כאילו את המקל הלאה. והמקל עובר, 

כאילו, ַחלָׂק... יש את ההמשכיות והרציפות. בגלל גם שהוא טעון ערכית מאוד ברור. 

 אז זה מַשמר את הדברים. .פיהםיש כאן ערכים מוצקים שמאוד מאוד ברור שעובדים ל

 

  בית הספרשפת  .ג

 לעולם עומדת. –השפה הערכית  –שפת החינוך המורים והשליחים מתחלפים, אך התלמידים, 

היא באה  .בית הספרשפת במרחב בית הספר מתוך ההוויה של התלמידים והמורים  הצמחלצידה 

תכנים החוזרים על במועדים וב –היומי והשבועי  לו"זבמסגרות קבועות ב – לידי ביטוי בריטואלים

 דוגמאותלהלן שגרות לשון.  יםמהווהמים וסמלים ושל טקסים, דקל מערךמעין  ,עצמם

 .שגרות הלשון האלה אתהממחישות 

מתכנסים בחצר הפנימית ויחד  הם הילדים לבית הספר,עם הגעת  :ברכה לפתיחת היום

בהיותם בשפה  הם חסרי פשר שעבור חלק מהילדיםדקלומים , כמעט צועקים, בקול רם קוראים

 ולא מושר המדוקלם אנגלישיר ילדים  למשל,. זרה להם

(https://www.youtube.com/watch?v=Sx18ZDqn6kk); ספירה המשלב , בערביתמשחק שיר כן ו

אחד  (.�👏👏👏👏�خمس ... ��وحد  ,�👏👏�وكمان تالته , �👏👏�اعطيني تالته ) כפיים מחיאותו

ספר אחרי שנה ה חזר לביתשיתף אותנו בתחושת הסיפוק שהייתה לו, כאשר  'אג'יאל'המייסדים מ

את השיר דים ומדקלם אתם תלמישאיננו דובר ערבית, מקהיל את ה מורה ומצאשלא היה שם, 

אחרי גם  כבר לא בבית הספר.הם  אף, שבינתיים לימדו את הילדים המייסדיםראשוני בערבית ש

הלומדים שבית הספר הוצת ונשרף כליל, התלמידים שרו את השיר בכינוס שלהם. המורים ו

דוגמה לדקלום בפרידה:  (.2012)ולדן,  התחלפו, אבל המנגינה והמילים נשארו

https://video.wixstatic.com/video/6463fe_49591c31c26a4ada935faa11d2f7c255/480p/mp4/fil

e.mp4 

 

https://video.wixstatic.com/video/6463fe_49591c31c26a4ada935faa11d2f7c255/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/6463fe_49591c31c26a4ada935faa11d2f7c255/480p/mp4/file.mp4
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שונה ו, ליד שולחן ערוךת המוגשארוחה ב אפשר כמעט לומר לסעוד, שכן מדובר :הזמנה לאכול

 .ביד )פנכה( עם מסטינגארוך בתור העומדים המבוגרים הקשה של הפליטים חוויה ה במהותה מן

 אחריה. ו!Yesוהילדים משיבים בקול גדול  ?Are you ready –המורה המנחה שואל  בהזמנה זאת

בני למוכר הג'ים ג'ים...  ימליה ג'ימליה'ג ג'ימליה -לחש חסר פשר דקלום או אומרים כולם יחד 

דוגמה לדקלום בעת ההתכנסות:  שונות.בתרבויות נוער 

https://video.wixstatic.com/video/6463fe_64c1c5030fb24058b63597494062bb90/480p/mp4/f

ile.mp4 .של שפה מומצאת שאיננה שפתו של איש, אך היא שפתם של  בסוגסרק, שפת מדובר ב

היא מקבלת מעמד מיוחד  .קצביותו הוא שימוש בתנועות נלוות המרכזי של אפיוןו ,באי בית הספר

מורים ה ,צפיותכפי שלמדנו מהת. ומכאן גם שואבת את כוחה ,קבוצההשפת כומחברת  מאחדתכ

 ,רחובקריאות  לשפת הדקלום. םהאם שלה שפתבין לים את הדקלומים בקבוצה ללא קשר מובי

עמידותם כוחם המלכד וגם ומכאן גם  ,ותאוניברסליב מתאפיינים ,ילדים שיריכן ו ,לגינויעידוד או ל

יבה ומגדירים את ( כפזמונים המעצבים את הסב2005ידי דלז וגואטרי )-תוארו על הם. גבוההה

 החלל ואת המרחב.

אלה התכווננות של הילדים מזמנת היא גם אבל , רםבקול אמנם נעשית השירה בצוותא 

, מצעקה ללחישהלעבור  תאפשרמת הקול צמושליטה בעזאת הזדמנות לגלות עד כמה  .אלהל

 יש בה שיתוףשקבוצה בולעמוד על הכוח הטמון  אדונים לקולות היוצאים מפינו,אנחנו  להבין כי

 ,מופעלים בשעת ריקוד בקבוצה גדולה. אותם עקרונות מוסכמת פי הנחייה-פועלת עלהיא פעולה ו

 הןאלה פוגשים בבית הספר  , ואתובמשימות קבוצתיות ספורטיביות במהותן במשחקי חברה

הן  ,ללא קשר לשפות האם שלהם מכל הכיתות ילדיםהביניהם ם שחקימ ןבהפסקות שבה

תרבותיים היזומים -רבהבאירועים  ', קרי,ימי השיא'ב הן ,המוריםעם במפגשים  הנערכותבהפעלות 

 עם ההורים.

 

 דיון ומסקנות

יום של הקהילות, ובניסוחה של אחת המורות "פיסת גן עדן -םבית הספר מציע מרחב מובחן ביו

מתקיימת בו שגרה באווירה של הידברות  ,הגיהינום הכללי". למרות התנאים המאתגריםבתוך 

 ;)בן אשר ואחרים, בדפוס לפתח תקווה לעתיד טוב ףחיים ואשמור על רצף של המאפשרת ל

(Ben Asher et al., 2020.  המהויות המייחדות אותו יוצרות חוויה של מוגנות בתוך סביבה כאוטית

היווצרות 'שפת המקום' היא עדות . שלוםשל חיים לשל אפשרות חוויה , וגועשתרוגשת  לא יציבה

 .חוויות האלה, והיא אף מבצרת אותןהן של נוספת לכוח

הורים, התייחסות מפורשת להיבט של , מורים ובראיונות שערכנו עם תלמידיםנו לא מצא

 ותייחסה. אולי בגין מצב ההישרדות, כאן ועכשיו, (Benmamoun et al., 2010) שימור שפת המורשת

שיבה במיוחד משום שלמה שיכול לשרת באופן היעיל ביותר את המשימות המידיות, הפליטים 

פליטים הם  המוריםש לכךת ייחסו חשיבות רבה הקהילואפשרית או מעשית. לא נראית 'הביתה' 

שהיא למעשה שפת  שפת המוצא וזכר באופן מודע עצם שימורה שלהבעצמם, אך בשיחות לא 

אולי אפשר לקשור הימנעות זאת למטען הרגשי הכבד הנלווה לעיסוק בשפה כנושאת  הבית.

והוא רוצה  , שהגיע ממקום שבו דוכאה הזהות האתנית שלו,יייזידהורה יוצא מן הכלל היה זהות. 

 לבטא זהות. הזדמנותעבורו הפליטות מהווה נראה שלשמור עליה. 

https://video.wixstatic.com/video/6463fe_64c1c5030fb24058b63597494062bb90/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/6463fe_64c1c5030fb24058b63597494062bb90/480p/mp4/file.mp4
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בין העובדה שהמורים שלימדו היו שייכים בעצמם לאותן קהילות כמו  קשה להפריד

כן הנושא לא עלה. בדיון שנערך בסדנה עם המורים, -פי-על-התלמידים, לבין השימוש בשפה. ואף

כאמור לעיל, לשפת מורשת נו רעיון זה באופן מפורש. מורה אחד בלבד בחר להתייחס אליו. יהעל

הנוחה  תבשפת הבית במסגרת בית הספר תרמה לתחושה הביתיקוראים גם שפת בית, והשימוש 

  .הבסדנלא אף  ,, אך ערכה כאמצעי לשימור התרבות לא הוזכר מפורשותשל התלמידים בו

האנגלית של בית שהאנגלית היא משאת נפש של כלל הציבור בבית הספר ובמחנות.  מצאנו

דיבור בסביבה שאיננה דוברת אנגלית. וא אנגלית בסיסית שנרכשה מתוך שמיעה יהספר השלום 

. יש דיון מורכבשעליה מתנהל בשנים האחרונות  ,'translanguaging'היא מתאימה להגדרה של 

ויש הטוענים שהשימוש , ניצול כל אמצעי שעומד לרשות הדובר לצורך תקשורתבהמצדדים 

ל השפה מעבר טלות נוספות שכל לשון הבאה ליד' פוגם בערכים תרבותיים ובמ'החופשי ב

  (García & Li, 2014; Lopez et al., 2017). לתקשורת

, נוטים לאמץ שפה מישראל , כמו השליחיםבצורה מסודרת גם אלה שלמדו אנגלית

היא חשה ששימוש כזה בשפה  .ממנהג זהמורת רוחה ביטאה את אחת השליחות  .אלמנטרית

 יםחסרוגם למורים מאחר שלילדים  תפיסת התפקיד שלה.רגיש והגון דיו, ועומד בסתירה לאיננו 

לא  ,, מוטלת האחריות על חברי המשלחת להדגים שימוש מלא ויעיל בשפהוהתנסותידע 

, אלא לחלוק עם האחרים את צנוםעד כדי שלד גרמי ו אותהלא לפשט ורזה  לשוןלהסתפק ב

מימוש של עקרון  מאפשרכוחן של המילים. זאת ועוד, שימוש מושכל, מפורט ומדויק בשפה 

ת הכלאיים איננה אנגליההידברות הנוהג בבית הספר, ולכן חשוב להקפיד עליו ולטפח אותו. 

השפה של השחקנים  –הקבוצה  שפת האם של איש מהשחקנים במגרש הזה, ועם זאת היא שפת

כולם. השפה המשותפת לכולם היא שפה שאיננה שייכת לאזור הנוחות של אף אחד 

זאת צורה מסוימת של שוויון, שבו מנם וא. בה ואין לאיש יכולות רטוריות מובהקות ,מהמשתמשים

זאת אך  ,לא ממומש ההון הלשוני ולא מתקיים היתרון השמור בדרך כלל לדוברי שפת הכוח

 שמחת עניים.

'שפת  –צטייר הסבר אפשרי לשפה של מגדל הבבל הזה המתוך כלל החומרים שנאספו 

'שפת החינוך',  ,'שפת ביניים' -מקום הנוהגות בהמקום'. שפה זאת היא חיבור של שלוש שפות 

נוסף על שפות האם של התלמידים והמורים. היווצרותה מגלמת את הייחודיות  – 'שפת בית הספר'

 בית הספר כמוסד חינוכי וכמקום לחיים חדשים עבור הבאים בשעריו. בסקירת הספרות של

 & Aydin) פליטיםבבתי ספר להרלוונטית לא נמצאו דגמים זהים המבוססים על עקרונות דומים 

Kaya, 2019; Hos & Cinarbas, 2018; Rutter & Crispin, 2012). 

ת ומסגרמשתי הדגם של שלוש שפות שהבליל שלהן יוצר את שפת המקום יונק את השראתו 

 ו של קפקאסגנונאת  חפענל הנועדש גואטריפליקס דלז וג'יל הפילוסופים של האחת  .תותיאורטי

לטענתם אפשר להסביר את הכרעותיו של קפקא כסופר בעזרת מודל . (2005, )דלז וגואטרי

השפה המקומית,  :בלבדן היכינוי קוצר המקום ניאלץ להסתפק באזכורלשוני, שמפאת -ארבע

שפת אם או שפה טריטוריאלית; שפת המעבר, שפה אורבנית שהיא, למעשה, שפת הביורוקרטיה, 

והיא גם השפה שנמצאת בכל מקום, כמו האנגלית; השפה השלישית היא שפת התרבות, השפה 

הרפרנציאלית; ואילו הרביעית היא השפה המיתית, המיסטית. כדי שיוכל לבטא את עצמו היה על 

"מה שיכול להיאמר בשפה אחת, לא יכול  :יל של שפות', ובלשונםתמהסופר לאמץ מעין 'ה

להיאמר באחרת, והמכלול של מה שיכול להיאמר ושל מה שאינו יכול להיאמר משתנה בהכרח 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lopez%2C+Alexis+A
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ההבדלים  ףחרמנם, ווא (.2005, )דלז וגואטרי "בהתאם לשפה וליחסים שבין השפות הללו

מקום אחר גם בבית הספר יוצרות השפות מרחב חדש, ת חיים, הגדולים בין שפת יצירה לשפ

 שאתמִׁ  יום הקשה-םת לעצמם חיים חדשים למרות היומאפשר לדייריו לבנווויצירה,  לימוד זמןהמ

 שלהם. 

לקוחה מעולם הוראת והיא הבלשנית קליר קרמש צבה יעהשנייה התיאורטית המסגרת את 

השפות. לטענתה היה תחום זה שבוי בדיכוטומיות שמצמצמות אפשרויות, וכדי להשתחרר מהן 

במפגש בין שתי שפות, שאחת מהן היא  12.(Kramsch, 1993) 'מרחב שלישי'מושג של טבעה היא 

ת של . כדי לא ליפול למלכודת המצמצמןהיבינלעמת , מורים נוטים ידי הדובר-חדשה ונלמדת על

מקום שאיננו במפגש. נוצר נפתח מרחב )מקום( אחר הלהתמקד ב היא הציעהכזאת, דיכוטומיה 

שלא  שייך לאף אחד מהצדדים, ולפיכך הוא מאפשר לכל צד לראות את עצמו ואת האחר ממקום

המקום זה הוא בעצם תהליכי, דינמי ולא סטטי,  .ולהצליח בו בדרך אחרת ,היה קיים קודם לכן

הראשונית המפרידה אם דבקים בהנגדה  שעלולים להחמיץוהוא מאפשר לראות דברים חדשים, 

משאבים השימוש בשפת כלאיים וניצול כל הדווקא כי מאמינים היש חוקרים בין שתי השפות. 

ורבת  חדשהמשותפת שפה  מקום של ,מרחב שלישי יםמייצר, בית הספרשבהישג 

 .)2019Pilcher & ouZh ;1999et al.,  Gutiérrez ,( ממדים

מסייעת לפיתוח תחושת היא (. Nutting, 2019עצם קיומה )משפת המקום היא גם תרפויטית 

 –, נהילות ומשמעות מובנותמאפשרת לתלמידים ולמורים למצוא שייכות ולבניית משמעות, ו

 ;Brooks, 2006המביאים לתחושה של לכידות )קוהרנטיות( ) רכיבים מהותיים בגישה הסלוטוגנית

Sagy, 2014). בסקי ידי אנטונו-המשנה הסלוטוגנית שנהגתה על(Antonovsky, 1987)  תופסת את

תמידית על ידי תהליכים וגורמים  המערכת האנושית "כמערכת בלתי תקינה מיסודה, המותקפת

היא שואלת עד כמה אנו  ."הסופי של המערכת הזו(מפריעים שאינם ניתנים למניעה )כולל המוות 

 .(2014)שגיא, יודעים להתמודד עם העולם הקשה סביבנו ומהם המשאבים שלנו בהתמודדות זו 

ים עם בני המקום, וכנראה גם פליטמנם שפה כזאת לא תתאים לבית ספר שבו לומדים וא

אולם היא שפה של  ,(Daniel, 2019) לא לבית ספר של מהגרים המתכוננים לשהות בארץ המקלט

במשימתו ויוצר מקום של הפוגה, של שלום הבית ספר בעזרתה מצליח תקווה למקום של תקווה. 

כך נפתחת אפשרות חדשה להידברות . , השוצפת וקוצפתרוגע יחסי בתוך המערבולת האכזרית

לבין מורים שלימדו במפגש שנערך שנתיים אחרי הקמת בית הספר בין משלחת מישראל  ולשיחה.

כרך אחד המורים בין משמעות בית הספר עבור האנשים שעוברים בו ובין משמעותו  ,בבית הספר

הרחבה בעולם לגבי אוכלוסיות נרדפות. "שם בבית הספר, זה המקום היחיד על פני האדמה 

ביותר היום שמאמין שלאנשים הכי חלשים היום בעולם יש את אחד התפקידים החשובים 

 .(4 :2019 ,ואחריםלייבל )שות" באנו

חלק מן הבחירות נבע מכורח  ,ככללמגבלות. בו התקיים המחקר יצר מספר שההקשר 

. ידי המורכבות, התחלופה והארעיות שאתגרו את קהילת בית הספר-על והוכתבהן המציאות ו

כדי פרט למורה אחת שלמדה אנגלית בארץ המוצא שלה, כל המורים האחרים למדו אנגלית תוך 

מתורגמנים בראיונות. הראיונות רת פורמלית, והם היו אלה ששימשו השהות שלהם באי ולא במסג

נצרפו אפוא בכור התהליך של תרגום כפול,  –הילדים, ההורים והמורים כאחד  –עם הפליטים 

                                                             
מרחב  –מילים ה, ולפיכך מתורגם גם כאן באמצעות שתי placeוגם  spaceנקרא גם  המושגבאנגלית  12

 ומקום.
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בין החוקרים לא היה דובר ערבית  ולמעשה הגיעו מכלי שלישי, כרוחם יותר מאשר כלשונם.

שכן הגישה למחנות הייתה  המציאות המאתגרת הקשתה על איתור הוריםיתר על כן,  אם. שפתב

 מוגבלת.

מבטאת את הערכים כמוה כמקום שלישי. היא שחילצנו מדברי המרואיינים  'שפת המקום'

 שעליהם מושתת המפעל החינוכי, המתכנסים ליצירתה ומבטיחים את המשכיות המיזם; היא

יומיות; היא מבוססת על הקשבה והידברות, על סובלנות -םהוויה היומשקפת את החוויה ואת ה

ליצור יחד  –בתוך מגדל בבל, והיא ניזונה מהרבה רצון טוב  תרותקשמאפשרת וסבלנות; היא 

שפת '. משהו אחר, לא לתת ליריבויות מן העבר להתערב בהווה, להראות שאפשר גם אחרת

 טוב יותר. ה וסיכוי למחרושל שלום המייצר תקו , מרחבחייםהיא שפתו של מרחב  'המקום

 

 פוסט מורטום

 דווח על התפרצות נגיף קורונה ביוון. 26.2.2020-ב

 . זהות המציתים לא הובררה.ף כולוונשרהוצת בית הספר  7.3.2020-ב

 המחנה השרוף

 

  .פעילות של בית הספר במגרש ספורט, שנפסקה בגלל הקורונה 9.3.2020-ב

 .הוחזרו השליחים והרכזות לישראל בשל התפרצות הקורונה 20.3.20-ב

 .של מורים עם ילדי בית הספרבחוץ פעילות לא פורמלית  חודשה 2.5.2020-ב

 2020סככות במקום כיתות, יוני 
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 .להדריך קבוצת בני נוער בוגרים )מד"צים(החלו מורים מבית הספר  21.6.2020-ב

אירוע פרידה מהמורים, שני מורים ותיקים נותרו להוביל מיזם מטעם בית התקיים 29.8.2020 -ב

ריבני נוער דוברי  35-הספר שמתמקד ב  .דָׂ

 

על אף שאין בית ספר, יש שגרות לשון אחרי  :המחשת פעילות מתחדשת עם המד"צים

השריפה: 

https://video.wixstatic.com/video/6463fe_fa8be1a5c7c245519d0c6f229ad9e57f/360p/mp4/fil

e.mp4 

 

ילדים נותרו ללא  4,000-כפליטים מתוכם  12,000 -. כהוצת מחנה מוריה כליל 8.9.2020-ב

 הכביש. זהות המציתים לא הובררה. ולאורך מטעי הזיתיםו מחסה בסקורת גג, ותפ

 נפש. 9,000-פונו הפליטים למחנה אוהלים ארעי המאכלס כ 17-18.9.2020-ב

במרכז הקהילתי  מהארץ חודשה פעילות לא פורמלית של תנועת הבוגרים 3.10.2020-ב

(OHF .והיא כרגע המשימה המרכזית ,) 

 

פעילות מחודשת עם המד"צים, הכוללת דקלום בערבית: 

https://video.wixstatic.com/video/6463fe_2ae0134133be48dab896dc33beb2d4e4/720p/mp4/

file.mp4 

 

כך התגלתה פעם נוספת היכולת של השליחים לפעול ביצירתיות ובגמישות תוך התאמה של 

 צורת הפעילות למציאות המשתנה.

 

  

https://video.wixstatic.com/video/6463fe_fa8be1a5c7c245519d0c6f229ad9e57f/360p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/6463fe_fa8be1a5c7c245519d0c6f229ad9e57f/360p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/6463fe_2ae0134133be48dab896dc33beb2d4e4/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/6463fe_2ae0134133be48dab896dc33beb2d4e4/720p/mp4/file.mp4
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