
    

 

 

 זהות נרקמת סביב שולחן  
 .הוראת האמנות של האחר על זהותה של מורה לאמנותהשפעות 

 
 תמר נסים

tamarnissim@gmail.com 



 הוראת תרבות האחר -הפלסטינאיתרקמה 

 

 שמלה פלסטינאית מבית דגן

 אמנות מסורתית העוברת מדור לדור

 מקודדיםשפה החזותית בעלת מסרים 

 מחוז זיכרוןלהבנית התודעה הלאומית  כאמצעי 



 

 .פרויקט הרקמה הפלסטינאית

 
 הפניית המבט לתרבות הנשים המקומית  :מטרת התוכנית

ורוקמת  פרויקט סיום בית הספר שהועבר במשותף עם מורה  :הספר היסודיבית 

 .  'מהקהילה עבור תלמידות  כיתות ו

 5-7פרטני של  לימוד " מלגת אמן מורה" פרויקט אמנות במסגרת  :חטיבת הביניים

 .יהודיה ( אני)הועבר על ידי מורה . תלמידות על חשבון שיעורים עיונים

מחשבתי על האופן בו אפשר לישם חינוך רב תרבותי  שינוי  :הפרויקטתוצאות 

 .בקבוצות מודרות



 היסטוריה טעונה ביחסי יהודים וערבים -כפר קאסם

  יום בסיום .קאסם כפר על עוצר הוטל 17:00 בשעה 1956 לאוקטובר 29 ב

  .העוצר פקודת על לדעת בלי לכפר הסביבה מישובי אנשים חזרו העבודה

  בארבעים למוות וירו דעת שיקול הפעילו לא לירות פקודה שקבלו החיילים

   .(2001 ,פרוש) וילדים גברים נשים ושבעה

 

 



 ' רקמות של תלמידות כיתה ו

 .  פוסטר שנעשה עבור חדר המנהלמתוך 

 



 בחטיבת הבינייםרקמה של תלמידות של דוגמאות 



,  זהות מתעצבת בתוך מערך כוחות אתני

 ומגדרילאומי 

 

 
 



 סיפור כיסוי

 . אני איתם: אני"

 ?  את מוסלמית: השוטר

 ?אני לא מוסלמית, לא: אני

 .אז את לא יכולה להיכנס: שוטר

אני  , אני המורה שלהם? אבל אני איתם: אני

 .באתי איתם

 ?כולם מוסלמים: שוטר

 .אני המורה שלהם. חוץ ממני, כולם, כן: אני

 .אז את לא יכולה להיכנס מפה: השוטר

. 

 לא ידעתי  : אני

כאילו הלבוש שלה הכל מדויק  : נוסףשוטר 

 .כמוהם

 .אני המורה שלהם, אני חייבת להיכנס: אני

 .את לא חייבת: שוטר

 .אני חייבת: אני

מה זה  ? מה זה מתחזה: המורה המלווה

 ?מתחזה

 "?למה את מצלמת: שוטר



 הזדהות/ התחזות
הסיפור המשפחתי אינו מבהיר אם הבגדים נועדו להתחפשות או  

 .להשתלבות במרחב המוסלמי

 בבגדיה מחופשת אימי תמונת

  שנות סוף-פורים) .סבתי של הבוכרים

   .(העשרים המאה של הארבעים

  מחופשת שלי תמונה (.  1928. )צלם אנונימי. צילום חתונה של סבי וסבתי

  .סבתי של הבוכרים בבגדיה

  שנות תחילת -פורים)

  המאה של השבעים

 .(העשרים



 הזדהות/ התחזות
הנרטיבים השונים משתלבים ומתלכדים בעבודה לסיפור בו 

 .  זיכרון ותיעוד, מעורבבים אגדה

Y52www.youtube.com/watch?v=VHUhGgGahttps:// 

 3:47דקה 

https://www.youtube.com/watch?v=VHUhGgGa52Y
https://www.youtube.com/watch?v=VHUhGgGa52Y
https://www.youtube.com/watch?v=VHUhGgGa52Y
https://www.youtube.com/watch?v=VHUhGgGa52Y


באמצעות לימוד הרקמה ברצוני לתת קול לנשים הנמצאות בפריפריה  

ליצור זיקה בין דורית ולתת אפשרות  , הכלכלית חברתית של מדינת ישראל

אך בעלת ערך  , כקבוצה בעלת זהות נבדלת, לנשים להשמיע את קולן

מתוך ההצעה לקבלת  ."  )ומתוך הכרה בייחודן כנשים ערביות בישראל

 (.  2012, מלגת אמן מורה

 

 

 

 באתי לחפש את הסבתות שלהן ומצאתי את סבתא שלי 

 
 



 

 

 

 זהותי  של הפרויקט על ההשפעה 

 נשית לאומית ומקצועית, האישית
 

 . 

 

 

 דימויים מתוך עבודת וידאו, שטח אש


