התיכון לשלום

אהרון ב ר ־ ע ו ז

מדינת ישראל נמצאת בסכסוך ממושך בינה לבין העם הפלשתיני.
מצב זה גורם לחוסר שקט ואף לקורבנות בתיי אדם וברכוש.
על מנת לצאת ממעגל הדמים הזה אנו מצפים כי שכננו יתנכו את עמם
ובעיקר את בני הנוער לאהןנת השלום .אנו  -העם היהודי ומדינת ישראל
האמונים על תיי שלום ,ףיי|כים לתנך את נערינו ונערותינו לאהבת השלום
והתתירה להשגתו .על פי המקורות היהודיים מימי המקרא דרך המשנה
והתלמוד המושג שלום גיה אורח־חיים :״עוטה שלום במרומיו הוא יעטה
טלום עלינו ועל כל ישראל ^אמרו אמן״.
במסכת אבות נאמר ״על שלושה דברים העולם עומד על הדי

התנאי לקיום האנושי במישור הפרטי וכן במישור לאומ

ועל האמת ועל השלום״ והחינוך הוא אמצעי טוב ומתמשך

ואוניברסלי.

להקנות ערכים המשמשים את האדם מיום לידתו ולמשך כל
חייו.

ברכת השלום מלווה אותנו על כל צעד ושעל ,אף בשפה
הערבית מברכים ב״סאלם עליכום״ ,זאת על פי התפילות.

ערך השלום הוא חרכיב חשוב ביותר לחיינו במדינה מוקפת

במסכת אבות נאמר ״הווי מתפלל בשלומה של מלכות.״ הברכה

אויבים המצהירים השכם והערב על רצונם לעקור אותנו מהאזור

לשלום היא חלק מברכת כוהנים ,במדבר ו ,כד־כו ״...וישם לך

הזה .לכאורה ,על פי מצב זה היה עלינו לחנך את ילדינו לשנוא

שלום״ ובתהלים כט ,יא :״ה׳ עוז לעמו ייתן ,ה׳ יברך אח עמו

את האויב ,לא לקוות להניע אתו להסדר ,לחשוד בו על כל צעד

בשלום״ .עולי התל הבאים לירושלים נצטוו :״שאלו שלום

ושעל.

ירושלים....״ ״יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך״.

המחנך למלחמה  -עליו לתנך לשלום בו־זמנית כי המלתמה

כאמור ,חזון השלום הוא חלק מהיאור הנביאים את אחרית

אינה תכלית ואינה מטרה .לעומת זאת השלום הכרחי אף על פי

הימים :״לא יישא גוי אל נוי חרב״ .ואם נלך בעקבות ההומניסטים

שהוא קשה להשנה.

גיתן לומר כי השלום הוליד בעקבותיו צדק סוציאלי ,משפט צדק

אם נבחן חלק ממקורותינו העתיקים נגיע למסקנה מעניינת

ואולי מכאן הגיעו לשלום המודרני ההומאני.

וברורה  -עולה מהם הכמיהה לשלום .כבר בספר דברים כ ,י־יא

חז״ל הלכו בעקבות המקורות והמשיכו להעלות על גס את

בפרשת ״כי תצא״)למלתמה( נאמר ״כי תקרב אל עיר להילחם

ערך השלום .הלל הזקן אמר במסכת אבות ״הווה מתלמידיו של

עליה וקראת אליה לשלום .והיה אם שלום תענך...״ אמנם

אהרון הכוהן אוהב שלום ורודף שלום״ ,ובמסכת ברכות ״תלמידי

ההכנות למלחמה הן בעיצומן אך תחילה יש לדבר שלום.

תכמים מרבים שלום בעולם״.

התזון המפורסם ביותר על אודות השלום מובא בספר ישעיהו

מקום נכבד הקצו חז״ל לשלום בית ,היינו ״הטלת שלום בין

ב ,ד ״לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה״ משמעו

איש לאשתו  -הוא מעשה רב״)ירושלמי סוטה א ,ד( .במסכת

 -יחיו בשלום .הצהרה זו של הנביא ישעיהו הייחה ״הפתח״

גיטין נט נאמר :״התורה כולה ניתנה מפני דרכי השלום״ ,במטרה

דרכו זרמו השאיפות לשלום ,והעדפתו על פני המלחמה .נם אם

לתקן את אופי האדם ולבסל ממגו סכסוכים .השלום היה אבן

הנביא ייחס זאת לאתרית הימים.

יסוד בבירור ריב באמצעות הדיינים .ההמלצה היא לתתור לפשרה

משמעות המילה ״שלום״ על פי המקרא עזרה מ־שלם ,אין
בו חיסרון .יוסף מבטיח לאחיו ״שלום לכם אל תראו״ בראשית

מוסכמת על הצדדים ,אף על פי שלעתים מטבעה של הפשרה
שהיא אינה משינה את האמת הצרופה.

מג ,כג.
השלום נכרת בין מדינות לאורך כל ההיסטוריה האנושית ,יש

בעקבות המקורות המקראיים והבריח החדשה המשיכה

שהמלחמה הייתה אמצעי להשגת השלום ,וברוב המקרים נכפה

הפילוסופיה לחפש דרכים לחנך לשלום .למרות הנתת היסוד כי

השלום על הצד החלש.

המלחמה היא צורך קיומי ודבר טבעי המלווה את החיים ,ואכן

השלום טמון בלב בין אנשים פרטיים ,כמצוות ספר תהלים

נם אפלטון ואריסטו סברו כי המלחמה היא הכרחית להמשך

לד ,טו :״סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו״ ,םכאן ניתן

קיום האנושות .קיסרות רומה טבעה את המונח ״השלום הרומאי״

להבין כי השלום אינו מושג בנקל ,יש לבקשו ולרדוף אחריו .זהו

 ,PAX ROMAHAוזאת כדי להקנות ביטחון ושלווה לנתינים.

הנצחת דבקה בשלום על פי המקורות המקראיים ובברית
החדשה מטיפים לאי־שימוש באלימות ולאהבת הזולת )מתי

הילדים היא אחת מאבני היסוד לחנך לשלום .עזור לי ואעזור לן
פירושו  -לא נריב אלא נשתף פעולה.
המתבונן במשחק ילדים יוכל להבחין כמעט במדויק מי אלים

.(V11-V
בעת החדשה נזקקו להנחה כי המלחמה היא הכרח בל ינונה.
לדעת מקיאוולי המלחמה נראית כגורל  .fortunaוכך בעת

ומי נינוח ,מי תוקפן ומי ותרן ,מי חזק ומי חלש ,מי כופה
דעתו ומי מתפשר.

החדשה אנו עדים למלחמות עקובות מדם שבסופן הושנ שלום,

כשאנו מבחינים בהבדלים כאלה ווהי השעה שבה נדרשת

אך הוא היה זמני .למשל המלחמות באירופה במאות ה־rm 19

הנננת לחנך את בעלי התכונות השתלטויות לוותר ,להסכים,

 ,20המלחמות באסיה ובאפריקה ובל נשכח את מלחמת האזרחים

לשתף פעולה .אכן הגננת השואפת להתמודד ״עם החזקים״

בארצות הברית ,המהפכה הצרפתית ועוד כהנה וכהנה.

מוצאת את העבודה קשה ביותר אולם היא מוצאת גחמה וחיסכון
באנרגיה אצל הילדים הניגוחים.

דווקא בגין היסטוריה וו ,ארוכת
השגים ,עליגו לחפש דרכים לחגך
לשלום .כיוון שהנושא שאני נדרש
אליו הוא החינוך לשלום .נשאלת
השאלה כיצד ניתן לחנך אנשים לשלום
כשרוב ימיה של האנושות היו רצופים
מלחמות במקומות שונים? אין וה מובן
מאליו כי הנער והנערה נוטים מטבעם
לאהבת השלום ,אם נסתמך על
הפילוסופיה היוונית שסימנה את
נטיית האדם למלחמה .משום כך עלינו
לדכא את הדחף ״הטבעי״ של האדם,
לחיות בקונפליקט מתמיד עם סביבתו.
האדם נמשך לוויכוח ולמריבות עד כדי
רצון לכפות את דעתו על הוולת בכוח
הורוע.
קבלת ״עול״ השלום פירושו ויתור
כלשהו מצד האדם על המלחמה וכאן
תפקידו של החיגוך .מגיל צעיר מאוד
אנו מחגכים ומלמדים את הרך הגולד
לחיות ב ש ל ו ם
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בגן הילדים ,במגרש המשחקים ,בבית הספר וכן הלאה .עלינו!

הוא הדין לגבי התנהנות התלמידים בבית הספר .ככל שהניל

לפתח את ההשקפה בקרב הילדים כי לחיות פירושו לחיות

עולה כך התכוגות הללו מתעצמות ,הן לחיוב והן לשלילה .תפקיד

בשלום ,ואין חיים בשלום ללא ויתור על הדחפים האפלים

המורים והמחגכים בבית הספר להמשיך את עבודתה של הגגגת

המצויים בקרב כל אחד מאתנו והשאלה מי יגבר על מי? יצר

)בתקווה שהייתה עבודה כזו( ולדכא את הדחף התוקפני בקרב

הרע  -הדוחף למלחמה ולמריבה או יצר הטוב

 -השואף

התלמידים.

לחיות בשלום ושלווה?
הוויתור כאמצעי חיובי

אמצעים ל ת י מ ן לשלום
השיתוף
בגיל צעיר מאוד ,בגיל גן הילדים חשוב ביותר להדניש את

לעתים אנו שומעים הורים הפוקדים על ילדיהם :״אם מרביצים
לך ,תרבץ בחזרה״ וזאת מתוך מטרה של ההורים לתשל א
הילד בפני תוקפנות חברתית .בבית הספר שומע תלמיד ״עלי

הכדאיות לחיות בצוותא .המשחק המשותף ,חלוקת הצעצועים,

לוותר ואף לסלוח״ .בוודאי הפסיכולונים היו מצביעים על

בנייה בארגו החול ביחד .העזרה ההדדית המתפתחת כבר בגן

הקונפליקט שבו מצוי הילד בין דרישת הוריו לבין הצעת מוריו

לעניות דעתי אסור לחנך את הילד לנקוט מידה כגגד מידה,
:מובן עד גבול מסוים.

לאהבה זו ערך רב והיא תנאי קיום יום־יומי .הקיום בתוך
התא המשפחתי ,בנן הילדים ,ובבית הספר יקל על המתחנן
לספוג את ההכרח לחיות בשלום בתוך חברה ובתוך המדינה.

ההתפייסות

יש לצפות כי חינוך זה יקרום עור וגידים בתפיסה הלאומית.

הפיוס הוא מכשיר להשכנת שלום .בעיקר אם אנו מצליתים

כך נוכל לבטוח בחניכינו כי ירצו לחיות בשלום וייתנו לאחרים

להשינ זאת אצל התוקפן .״מענה רך ישיב תמה״ ככתוב בספר

לחיות .אינני מתכוון להיכנס לוויכוח הפוליטי שאין הוא מענייני

חשלי .התוקפן אף מתעד לפיוס ,בעיקר בתתילת הדרך ,וכאן

ברגע זה .מבקש אני להדניש כי חשוב מאוד שנחנך את תלמידים

מקומה של עבודת המתנכים ,לרכך ולהראות כי התוקפנות אינה

לשלום כמו שאנחנו מלמדים את חיילינו איך להילחם.

משינה דבר .כל זאת מבלי שהצד המפויס והרך יפגין חולשה.
עצם תהליך הפיוס הנו אחד מאבני היסוד לקיום החברתי,

אין ספק כי החינוך לשלום הוא תהליך ממושך וחייב להיוח

זרי לא נוכל להשלים עם האמרה ״כל דאלים נבר״ .ההתפייסוח

מנובה בטקסטים הממליצים לבקש שלום)בקש שלום ורדפהו(.

היא מתכון לדיכוי האלימות .העוקב אחרי הנעשה בבית הספר

כיצד יש להיעזר בטקסט? התלמידים קוראים טקסטים

יהיה עד לאלימות ההולכת ומתגברת .אי־לכך מקומו של הפיוס

במקצועות רבים .בניתוח טקסט יש להבליט את המשפטים

זרבה יותר משמעותי בעיקר בימינו אלה .ועדה בראשותו של

המדברים על שלום .מן הראוי אף לרשום את המשפטים

ז״כ מתן וילנאי בדקה את נושא האלימות בבית הספר והצביעה

הרלוונטיים על נבי פלקט ולתלות בכיתות ובפרוזדורים .טקסטים

צל דרכים לצמצומה .הבדיקה הוכיחה כי התינוך לשלום בין

כאלה םופיעים לרוב במקרא ,במשנה ,בתלמוד ובספרות.

התלמידים מפחית את האלימות.

כנסים וסימפוזיונים
אין מקום לקיצוניות

תלמידי התיכון מסוגלים לנהל דיונים על נושאים שונים .נראה

המורים נדרשים לננות את הקיצוניות כי זו מולידה בהכרח

לי כי בגוסף לאמור לעיל יש להקדיש תודש או יותר לעיסוק

זזדקקות לכוח שהוא מנוגד לשלום .יש להביא לידיעת התלמידים

בצורך בשלום .התלמידים ישמעו הרצאות ,ידונו ,יתווכחו ,יכתב1

 :י הקיצוגיות היא גחלת המיעוט ובכך מתגלית חולשתו ,על כן

ואף יוציאו עיתון בית ספרי שנושאו יהיה שלום .הניסיון מלמד

11ב לו לאדם לחיות עם החב הפרגמאטי והשואף לקיום הדדי.

כי נושאים כאלה מטביעים את תותמם על השקפת עולמם של
התלמידים ומעשירים אותם לטווח ארוך.

נ1יפוח הסובלנות
ילדינו ואף בונרינו אינם מצטיינים )בלשון המעטה( בתרבות

טקסים ועצרות

זוויכוח .הצופה ״בשעת חינוך״ או בפעולה של תנועת נוער

בכל טקס או עצרת הקשורים ליום הזיכרון ,יום השואה ויום

ישמע בליל צעקות ואי־הםכמות על דברים אף בטרם נשחע

הזיכרון לרצח רבין יש לשים דגש על הצורך בתיים בשלום.

סופם .תרבות הוויכוח וקבלת השונה ,אף אם אין מסכימים

דווקא במעמד זה ,כשאנו מתאבלים על האסונות שפקדו את

לדעתו היא אמצעי יעיל להשכנת שלום .וכפי שנאמר :״כשם

עמנו ואת מדינתנו ,יש להדגיש את חשיבות השלום שהוא

^אין פרצופותיהן חמין זה לזה כך אין דעתן שחין וה לזה״

אלטרנטיבה למלחמה.

ילמד התלמיד כי יש לכבד את הזולת נם אם דעתו שונה .זה
זנאי ובסיס לקיום החברתי.

מפגשים בין תלמידים יהודים וערבים

בדומה לערכים אחרים שאנו מבקשים להנחיל לתלמידינו

הייתי עד למפנשים רבים וסדנאות משותפות של תלםידים,

:מו :אהבת הארך ,דו־קיום עם הזולת ,כיבוד החוק ועוד ...כך

מורים ומנהלים יהודים וערבים .במפנשים הראשונים היה שלב

ש לחנך לשלום כבר בגיל צעיר מאוד.

הנישוש בבחינת דע מי עומד לפניך .השלב השני היה המנצחות

אם נקנה אמצעים וערכים לילדים הצעירים כיצד לחיות

הדדיח מי אשם במצב .רק בשלב השלישי ,לאחר היכרוח

:סביבה חברתית ,מתחשבת ,סובלנית ,מקבלת את השונה

והתקרבות ,נוצר דיאלונ פורה .מה אנחנו עושים מהיום והלאה?

מעריכה את הדעות המנוגדות לדעתנו ,נפתח בקרב הילדים

אחת ההחלטות הראשוניות היא לא לדבר על העבר ,צריך לבדוק

^ ב ה לשלום.

מה עושים מהיום ואילך .וכך נוצר דו שיח מרחק המביא למסקנה:

השלום אינו מובן מאליו יש לחנך לרצון לחיות בשלום ,לכבד
את הזולת ,ולפתת את ת ש הסובלנות כלפיו.

החינוך לשלום צריך להימשך לאורך חיי האדם .יש לספחו.
לשמרו ולחזקו.
וכשם שאנו מלמדים על דברים אסורים בעשייה כך יש ללמז

מפגשים אלה הולידו גם אכזבות לאור הפיגועים המתרגשים

על השלום כהכרח קיומי .״ומתוך שלא לשמה בא לשמה״.

עלינו .אך אל לנו ״להרים ידיים״ .חינוך לשלום הוא צו עליון,
ככתוב ״עושה שלום במרומיו...״
תלמידת י״ב בבית ספר ״אליאנס״ ,ענבל ליבוביץ),(2000
כתבה עבודה מרתקת ומעניינת שנושאה :״פרשנות המושג שלום
וסיכוייו בקרב יהודים וערבים  -תלמידי כיתות י״ב״ .ענבל,
שבדקה במחקרה את עמדות שני הצדדים לגבי תפיסת המושג
שלום ,נוכחה לדעת כי האםונה בשלום והשנתו בצד היהודי
רבה יותר מאשר בצד הערבי .ביחס לעתיד  -האמונה בהשנח
השלום רבה יותר בקרב הנוער היהודי מאשר אצל הנוער הערבי
הישראלי.
ב־ 1999במסגרת תפקידי הקודם כיו״ר התאגדות המנהלים
העל־יסודיים ,עמדתי בראש משלחת של מגהלים שהשתתפר
בכנס בין־לאומי בהלסינקי ,ולכנס זה הוזמן ערפאת לגאום ע7
היחסים בין הפלשתינים לישראל .כראש המשלחת הישראליח
עמדתי על כך כי תינתן לנו הזדמגות להציג את עמדחנו
הישראלית בדבר חינוך לשלום גם בצד השני .כך ניתנה לי
הזדמנות להציע לאויבינו דרכים להשגת השלום באמצעוח
החינוך .בנאומי הצבעתי על השינויים החינוכיים והנחוצים
ברשות הפלשתינית ,שינויים בספרי הלימוד ,חינוך לםובלנוח,
אהבת השכנים והחינוך לשלום .בשיחה קצרה שקיימתי עם
ערפאת ,הסברתי כי לא ייתכן שלום בינינו אם לא נחנך לכך,
ועליהם לשנות את ספרי הלימוד מלאי ההסתה ע ד ישראל.
לצערי ,האינתפאדה השנייה שמה קץ)אני מקווה שרק לעת
עתה( למאווי השלום ,אבל לאחר חילופי השלםון ברשוח
הפלשתינית התקווה עדיין קיימת.

סימם
החינוך לשלום הוא הכרח קיומי ובאמצעותו ניתן לדכא יצרים
תוקפניים המצויים בתוכנו .העובדה כי המלחמה יכולה לכפוח
מדיניות ניאו־פוליטית כלכלית וחברתית מחייבת אותנו לחנן
לשלום בדרכים כפי שמנינו לעיל.
החינוך לשלום חובק ערכים נלווים כנון :כיבוד הזולת ,סובלנות
והתחשבות.
מכאן המסקנה שהחינוך לשלום הוא כורח קיומי למרות שלא
תמיד ניתן להשינו .התהליך ותוצאותיו חשובים לא פחות
לאמצעים להשגת השלום.
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