
המרצה ד"ר קידר עולה להתקפה  (עיבוד קטעי עיתונות)

עד לפני שנתיים ד"ר מרדכי קידר היה מרצה מן השורה, כמעט לא מפורסם 
בציבור. המזרחן מהמחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן ניהל חיי אקדמייה 

מפוהקים, לימד, הנחה סטודנטים, השתתף פה ושם בכנסים אקדמיים.

ראיון קצר ברשת אל ג'זירה הפך אותו לכוכב. בערבית שוטפת הוא תקף את 
המראיין שכמעט קיבל שבץ. הראיון הזה הפך אותו לגיבור תרבות.

קידר בא בכלל ממשפחה אשכנזית דוברת יידיש. בזכות שליטתו בערבית, 
הרהיטות והיכולת שלו להעביר מסרים ימניים ציוניים הוא הפך למרואיין 

פופולרי ברשתות הערביות, וביחוד באל ג'זירה.

אומר קידר בלא מעט גאווה:"באל ג'זירה מזמינים אותי כשק חבטות. אבל 
במקרה שלי השק חובט בחזרה."

מאז אותו ריאיון השתנו חייו של קידר. הוא הפך למרואיין מבוקש, מאמריו 
ופרשנויותיו מפורסמים בעיתונים. והשנה הוא אף מכהן כיו"ר עמותה ימנית 
העוקבת אחרי אנשי שמאל קיצוניים באקדמיה, אלה המכונים "פוסט ציונים" 
או "אנטי ציונים" ומבקרים בחריפות את מדיניותה של ישראל ואת זהותה 

היהודית.

"אם אנשי השמאל האלה חושבים שישראל היא מדינת-אפרטהייד שמדכאת 
את הערבים, שיילכו לגור במקום אחר", אומר קידר. "הרי בדרום אפריקה לא 
נתנו לשחורים לגור בכל מקום. הרי שם היו אוטובוסים ובתי חולים שנועדו 
ללבנים ולא לשחורים. הרי היו שם מוסדות חינוך רק ללבנים. אף לא אחד 
מהדברים  האלה קיים בישראל. כל ערבי יכול לנסוע באוטובוס בלי שאף אחד 
יוריד אותו, כל ערבי יכול ללמוד בכל מוסד חינוכי. אז אם חוקר מוצא ואומר 
שישראל היא מדינת אפרטהייד, אז אין לי בעייה שהוא יגיד את זה כל עוד הוא 

ייתן את זכות הדיבור למי שיוכיח שהוא טועה.

אני אספר לכם סיפור. מוזיאון המדע של בוסטון הציג את ההישגים של 
הטכניון. פנו אליו שתי מרצות מאוניברסיטת תל אביב ודרשו להסיר את 
המוצגים בטענה שהטכניון הוא חלק מהזרוע שמדכאת את הפלסתינים. אנחנו 
חשפנו את זה ששתי המרצות המכובדות קראו להחרים את הטכניון. אני יכול 
להגיד לך שמאחורי הקלעים, הצעקות בין הטכניון לאוניברסיטת תל אביב 

הרקיעו שחקים.

בעוד חודשיים ייצא קידר למסע הרצאות בארה"ב. מול קהילות יהודיות וקהל 
נוצרי הוא ירצה על הסכסוך הישראלי-ערבי, על ירושלים ועל איראן.

גם בארץ הוא מרצה מבוקש. מזמינים אותו לכנסים בתור בעל הדעה ההפוכה. 
מסביר קידר:"היה באוניברסיטת תל אביב כנס על התנועה האיסלאמית. פנה 
אליי המארגן וביקש שאתן הרצאה מהכיוון ההפוך. הוא מראש פנה אליי כי 
הוא הניח שאני אתן הרצאה בניגוד לכל הפוסט ציונים שיושבים בתל אביב. הוא 
לא רצה שהכנס שלו יהיה בכיוון אחד, אז הוא הזמין אותי בתור ההיפכא 



מסתברא, בעל הדעה ההפוכה. פונים אליי כי אני לא מזמר את הזמירות של 
העדר."

קידר עשה את הדוקטורט שלו על השלטון הסורי. הוא חוקר חברות ערביות, 
סוגיות מגדר בעולם האיסלמי, אסלם מודרני, תנועות איסלמיות, רדיקליזם 

אסלמי וארגוני טירור. 

הרי  חלק גדול מהראיון באל ג'זירה:

המראיין: מר מרדכי, ההחלטה הזו - המשך הבנייה בירושלים היא תקיעת 
מסמרים נוספים בארון הקבורה של המו"מ הפלסתיני-ישראלי?

קידר: אני באמת לא מבין את הדיבורים האלה. האם על ישראל לבקש רשות 
ממישהו בעולם? זוהי בירתנו כבר שלושת אלפים שנה והיינו בה כאשר 
אבותיכם היו שותים יין וקוברים בנות בחיים וסוגדים לאלילים. למה בכלל 
אנחנו צריכים לדבר על הדבר הזה? זוהי עירנו מאז שלושת אלפים שנה לעד 

ולעולמי עולמים.

המראיין: סליחה, מר מרדכי, סליחה, אני מבקש ממך לא להעליב את 
המוסלמים. אם אתה רוצה לדבר על ההסטוריה, אז נדבר בבקשה על הקוראן.

קידר: ירושלים לא מוזכרת בקוראן אפילו פעם אחת. אי אפשר לשכתב את 
הקוראן מעל מסך אל ג'זירה.

המראיין: נחזור לנושא שלנו, בבקשה. נדבר על פוליטיקה.

קידר: ירושלים מחוץ למו"מ, ירושלים שייכת ליהודים, נקודה.

המראיין: ההתנחלויות, מר מרדכי, ההתנחלויות! אתם בונים אלף דירות 
חדשות בירושלים ויש הדלפה על עוד עשרת אלפים יחידות.

קידר: אחי, ישראל לא סופרת את הדירות שבונה קטר בחצי האי הקטרי. 
ירושלים היא עירנו לנצח נצחים.

אני מזמין אותך, אחי, לבוא לירושלים ולראות איך הפכנו אותה לעיר פורחת. 
תחת שלטון המוסלמים עד  67 היא הייתה עיר חרבה, סגורה ליהודים וגם 
סגורה לנוצרים בתקופות מסוימות. אנחנו בנינו את העיר מחדש.  היום היא עיר 

פתוחה ליהודים, למוסלמים ולנוצרים.

המראיין: בכל פעם שיש מו"מ, אתם נוגסים עוד שטח ועוד שטח, מיהדים עוד 
שטח פלסטיני. ירושלים המזרחית היא עיר כבושה, כבושה! כולם יודעים את 

זה.

קידר: הגדה המערבית לא שייכת לאף אחד, כמו אנטארטיקה בדרום. לאף 
מדינה אין ריבונות על הגדה המערבית. ירדן כבשה את הגדה ועכשו היא תחת 

שלטון ישראל ולכן מותר לנו להקים עליה מה שאנחנו רוצים.



enfoncer un clou dans le cercueil de  לתקוע מסמרים נוספים בארון הקבורה של
בסירובה לפגוש את נציגי השובתים, תקעה הממשלה מסמרים נוספים בארון 

הקבורה של ההסכם.
בסירובם לחתום על ההסכם, תקעו נציגי השובתים מסמרים נוספים בארון 

הקבורה של סיום השביתה.

idolâtrer,   vouer un culte à לסגוד ל-: סוגד  סוגדת  סוגדים  סוגדות  ס.ג.ד  פעל
סגדתי...

ֹ ּגד... ִ ּתְס ֹ ּגד  ֶאְס
mosquée ִמְסָ ּגד  ז   מסגדים

הוא סוגד לעגל הזהב, רודף אחרי עושר ותהילה. 
למה את סוגד לאלילי העושה והתהילה?

אני לא סוגדת לסופר הזה אבל אני מבינה שאפשר לסגוד לו.

injurier, offenserְלַהֲעִליב: ַמֲעִליב  ַמֲעִליָבה  ַמֲעִליִבים  ַמֲעִליב ֹות    ע.ל.ב  הפעיל
ֶ ּתם/ן  ֶהֱעִליב ּו ְ ּת     ֶהֱעִליב   ֶהֱעִליָבה   ֶהֱעַלְבנ ּו  ֶהֱעַלְב ָ ּת   ֶהֱעַלְב ִ ּתי   ֶהֱעַלְב ֶהֱעַלְב

ַ ּתֲעִליב ּו  ַיֲעִליב ּו ַ ּתֲעִליב  ַנֲעִליב   ַ ּתֲעִליִבי  ַיֲעִליב   ַ ּתֲעִליב    ַאֲעִליב   
offense  ֶעְל ּב ֹון   ז   ֶעְל ּב ֹונ ֹות

תוכנית הטלוויזיה הזאת אנשים מעליבים זה את זה באופן קבוע.
אל תעליב אותי. אל תעליבי אותי. אל תעליבו אותנו. בלי עלבונות, בבקשה.

לא ראוי להעליב אנשים. חז"ל אסרו להעליב.

récrire ּתב ֹות ְ ַ ׁשְכ ְ ּתִבים  ְמ ַ ׁשְכ ֶ ּתֶבת  ְמ ַ ׁשְכ ֵ ּתב ְמ ַ ׁשְכ ֵ ּתב: ְמ ַ ׁשְכ ְל
ְ ּתב ּו ִ ׁשְכ ֶ ּתם/ן   ַ ּתְב ִ ׁשְכ ַ ּתְבנ ּו   ִ ׁשְכ ְ ּתָבה    ִ ׁשְכ ֵ ּתב    ִ ׁשְכ ְ ּת   ִ ׁשְכַתְב ָ ּת   ַ ּתְב ִ ׁשְכ ִ ּתי   ַ ּתְב ִ ׁשְכ

ְ ּתב ּו ַ ׁשְכ ְ ּתב ּו  ְי ַ ׁשְכ ְ ּת ֵ ּתב  ַ ׁשְכ ֵ ּתב ְנ ַ ׁשְכ ְ ּת ֵ ּתב   ַ ׁשְכ ְ ּתִבי ְי ַ ׁשְכ ְ ּת ֵ ּתב   ַ ׁשְכ ְ ּת ֵ ּתב   ַ ׁשְכ ֲא
remaniement ׁשְכ ּת ּוִבים ִ ִ ׁשְכ ּת ּוב  ז    

היא אמרה לי שצריך לשכתב את הטקסט שלי. אני חושבת שהיא טועה. היא 
חושבת שהיא כותבת יותר טוב מכולם. אבל אני חושבת שגם אותה צריך 

לשכתב.

פטריציה קאס לא כתבה את האוטוביוגרפיה שלה בעצמה. היא נפגשה עם 
עיתונאית ודברה איתה וגם כתבה כמה רעיונות.  העיתונאית שכתבה אותם 

וכתבה את הספר.

judaïser .ְלַיֵהד: ְמַייֵהד, ִייֵהד, ְיַיֵהד      קק"ל ִיֲהָדה, ְמַיֶהֶדת  ּוְתַיֵהד אדמות

conquérir  ּב ׁש    לכבוש שטחים ֹ ָ ּכַב ׁש, ִיְכ ֹ ּב ׁש:  ּכ ֹוֵב ׁש,  ִלְכ
conquis ׁשים ִ ְ ּכב ּו ָ ּכב ּו ׁש, שטחים  שטח 

mordre à belles dents  .ּגס      נגסתי מהכריך ושברתי שן ֹ ֹ ּגס: נ ֹוֵגס  ָנַגס ִיְנ ִלְנ

התנחלות נ  התנחלויות. השמאלנים מתנגדים להתנחלויות. הימנים תומכים 



בהתנחלויות.

bâiller  ְלַפֵהק:  ְמַפֵהק  ְמַפֶהֶקת  ְמַפֲהִקים  ְמַפֲהק ֹות
ִ ּפיֲהק ּו ִ ּפיֲהָקה   ִ ּפיֵהק   ִ ּתי   ִ ּפיַהְק

bâillement  ּפה ּוִקים ִ ִ ּפה ּוק  ז  

ennuyeux  (qui fait bâiller)      מפוהק  מפוהקת  מפוהקים  מפוהקות

diriger   ְלַהְנח ֹות:  ַמְנֶחה  ִמְנָחה  ַמְנִחים  ַמְנח ֹות    נ.ח.י    הפעיל
ִהְנֵחיִתי  ִהְנֵחיָת  ִהְנֵחית   ִהְנָחה  ִהְנֲחָתה  ִהְנֵחינ ּו  ִהְנֵחיֶתם/ן  ִהְנח ּו

ַ ּתְנֶחה ַיְנח ּו ַאְנֶחה ַיְנֶחה 

chien guide d'aveugle    ּכְלֵבי ְנִחָ ּיה ַ ֶ ּכֶלב ְנִחָ ּיה    

המרצה הזה מאוד פופולרי והרבה סטודנטים רוצים שהוא ינחה אותם בתיזות 
שלהם. הרבה רוצים שהוא יהיה המנחה שלהם.

הטכנאי הנחה אותי בטלפון איך לתקן את הקלקול במחשב.

attaquer, agresser ֹקף:  ּת ֹוֵקף   ּת ֹוֶקֶפת   ּת ֹוְקִפים   ּת ֹוְקפ ֹות ִלְת
ָ ּתְקפ ּו ָ ּתְקָפה   ָ ּתַקף   ִ ּתי   ָ ּתַקְפ
ֹקף ִיְתְקפ ּו ֹקף ִנְת ֹקף  ִיְת ֶאְת

agression  ּתִקיפ ֹות ְ ְ ּתִקיָפה  נ  

הגנב תקף את הסוחר בחנות התכשיטים.  
שפתו שוטפת והוא תוקף את משצריך לתקוף.

éloquent ָרה ּוט  רהוטה  רהוטים   רהוטות
המרצה לא היה רהוט וההרצאה שלו הייתה מפוהקת.

cogner   ּבט: ח ֹוֵבט  ח ֹוֶבֶטת  ח ֹוְבִטים  ח ֹוְבט ֹות ֹ ַלְח
ִ ּתי   ָחַבט  ָחְבָטה  ָחְבט ּו ָחַבְט

ְ ּבט ּו ְ ּבט ּו  ַיְח ַ ּתְח ֹ ּבט   ֹ ּבט  ַנְח ַ ּתְח ֹ ּבט  ְ ּבִטי  ַיְח ַ ּתְח ֹ ּבט   ַ ּתְח ֹ ּבט   ֶאְח

coup   ֲחָבָטה  נ  ֲחָבט ֹות

בכל דיון הוא חובט כמו שצריך. 
הייתה תאונה קלה והמכונית קבלה כמה חבטות.

commentateur (פ.ר.ש)  ׁשִנ ּי ֹות ָ ַ ּפְר ָ ׁשִנים   ַ ּפְר ָ ׁשִנית   ַ ּפְר ָ ׁשן   ַ ּפְר
commentaire   ׁשנ ּות  נ  פרשנויות ָ ַ ּפְר

הפרשנויות שלו בתחום הפוליטיקה הפכו אותו למבוקש מאוד בתוכניות 
בטלוויזיה. הוא הפך לפרשן מפורסם.



suivre ֹקב: ע ֹוֵקב   ע ֹוֶקֶבת  ע ֹוְקִבים  ע ֹוְקב ֹות ַלֲע
ִ ּתי  ָעַקב  ָעְקָבה  ָעְקב ּו ָעַקְב

ַ ּתַעְקב ּו  ַיַעְקב ּו ֹקב   ֹקב  ַנֲע ַ ּתֲע ֹקב   ַ ּתַעְקִבי  ַיֲע ֹקב   ַ ּתֲע ֹקב   ֶאֱע

בדרך כלל הוא לא עוקב אחרי אירועים פוליטיים אבל הפעם הוא יעקב כדי 
שיוכל להבין את ההרצאה.

opprimer    ּכא ֹות ד.כ.א  פיעל ְ ְ ּכִאים  ְמַד ֵ ּכאת  ְמַד ֵ ּכא  ְמַד ֵ ּכא:  ְמַד ְלַד
ְ ּכא ּו ֵ ּכאֶתם/ן  ַ ּד ִ ּד ֵ ּכאנ ּו   ִ ּד ְ ּכָאה   ִ ּד ֵ ּכא   ִ ּד ֵ ּכאת   ִ ּד ֵ ּכאָת   ִ ּד ֵ ּכאִתי   ִ ּד
ְ ּכא ּו ְ ּכא ּו   ְיַד ְ ּתַד ֵ ּכא   ֵ ּכא  ְנַד ְ ּתַד ֵ ּכא   ְ ּכִאי  ְיַד ְ ּתַד ֵ ּכא   ְ ּתַד ֵ ּכא   ֲאַד

הפוסט ציונים טוענים שישראל מדכאת את הפלשתינאים.

oppression  .דיכוי  ז    דיכוי מיעוטים

נועד  ל-       ְלַמה נ ֹוַעד המכשיר הזה? למה נועדה המכונה הזאת? הנעליים האלה 
destiné à     .נועדו להליכה? הן נראות מאוד לא נוחות

prouver  ְלה ֹוִכיַח:  מ ֹוִכיַח  מ ֹוִכיָחה  מ ֹוִכיִחים  מ ֹוִכיח ֹות
ִ ּתי   ה ֹוִכיַח  ה ֹוִכיָחה  ה ֹוִכיח ּו ה ֹוַכְח

א ֹוִכיַח י ֹוִכיַח   ּת ֹוִכיַח י ֹוִכיח ּו
ה ֹוָכָחה  נ  

הוא הוכיח את כל מה שאמר. אני רוצה להוכיח את ַח ּפ ּוִתי. יש הוכחה שהוא 
התוקף. ד.נ.א שלו נמצא במקום התקיפה.

enlever, retirer    ְלָהִסיר: ֵמִסיר  ְמִסיָרה  ְמִסיִרים  ְמִסיר ֹות
ִ ּתי ֵהִסיר ֵהִסיָרה ֵהִסיר ּו ֵהַסְר

ָ ּתִסיר ּו ָיִסיר ּו ָ ּתִסיר ָנִסיר  ָ ּתִסיִרי ָיִסיר   ָ ּתִסיר  ֲאִסיר 

המוזיאון סרב להסיר את המוצגים של הטכניון. לא אסיר את הספרים 
מהמדפים.

donner une conférence ְלַהְרצ ֹות:  ַמְרֶצה  ַמְרָצה  ַמְרִצים  ַמְרצ ֹות  ר.צ.י  הפעיל
ִהְרֵציִתי ִהְרֵציָת  ִהְרֵצית   ִהְרָצה  ִהְרְצָתה  ִהְרֵצינ ּו  ִהְרֵציֶתם/ן  ִהְרצ ּו

ַ ּתְרצ ּו  ִיְרצ ּו ַ ּתְרֶצה  ַנְרֶצה   ַ ּתְרִצי  ַיְרֶצה   ַ ּתְרֶצה   ַאְרֶצה  
ַהְרָצָאה  נ  ַהְרָצא ֹות

על מה הוא ירצה?  על מה ההרצאות?

boycotter   ְלַהְחִרים:  ַמְחִרים  ַמְחִריָמה  ַמְחִריִמים   ַמְחִרימ ֹות
ִ ּתי  ֶהְחִרים  ֶהְחִריָמה   ֶהְחִרימ ּו ֶהְחַרְמ

ַ ּתְחִרימ ּו ַיְחִרימ ּו ַ ּתְחִרים  ַנְחִרים   ַ ּתְחִריִמי  ַיְחִרים   ַ ּתְחִרים   ַאְחִרים  
ֵחֶרם  ז      

מרצות ישראליות קראו להחרים את הטכניון. קידר פועל נגד גורמים שרוצים 
להחרים את ישראל או מוסדות בה.


