
 "עולתךןכעש״ה
 לימודית־חינוכית,

י הביקוות א ו  שרה זמיר תהליך 1

 , נטלה על עצמה מערכת החינוך, להפוך
 ם" ולתרגם את הערן לעשייה

 ״ה זו בביקורת, מתון המערכת ומתוצה
 בשלושה טיעונים מרכזיים: תינוך לשלום הנו

 בעשור האתרון, בניגוד לעבו־
 את השלום מ״תזון" ל״דךן

 תינוכית. בד בבד נתקלת
 לה, המתמקדת בעיקר,

 עש

 ״י י•' ״• ו
 חינוך פוליטי המערב אינ|־וקטרינציה בחינוך, תינון לשלום מטיל
 ובןנוסף, חינוך לשלום מאופיין בחוסר

 שלם את העובדה שאנו שונים זה מזה אך שווים זה לזה" (חוזר
 מיוחד ה, "חינוך לדמוקרטיה״, 1985). לעומת זאת, חוזר מנכ״ל
 מיוחד תשנ״ד, מציין: "את השגת השלומ בינינו לבין שכנינו
 הפלשתינים וארצות ערב יש להציג כיעד לאומי מוסכם ולהסביר
 את חשיבותו החיונית, את תרומתו לביטחונה לביסוסה
 ולשגשוגה של ישראל(חוזר םנכ״ל, "תהליך השלום - ישראל
 במזרח התיכון״, 1994). השלום כבר אינו מוצג כעניין ישראלי
 פנימי בלבד, אלא נם כעניין בין־לאומי בין ישראל לשכנותיה

 בבחינת"שלום עושים עם אויבים".

 בעקבות חוזר זה, הוכחה שנת הלימודים תשנ״ה כשנת
 1"החינוך לשלום" ואל החוזר נלווה קטלונ חומרי למידה שהציע

 שפע של חומרי למידה (ספרים, חוברות, קלטות, שקפים,
 !כחות), ימי עיון, סדנאות, הרצאות והשתלמויות - כולם בנושא

 תהליך השלום.
 מן הסקירה שלעיל עולה כי למעשה השינוי הממשי כלפי
 ערך השלום וחשיבות החינוך לשלום משתקפים רק בשנים
 •שלאחר חתימת הסכם אוסלו: בעשור זה מתקיימת התייחסות
 :מפורשת למילה ״שלום" וכוונתה אינה מוצנעת עוד בפחות
 ;מקורבות כגון"אהבת הבריות" או"דו־קיום" כפי שנעשה קודם
 לכן. יתר על כן, ה יתוסף לגיםוח אף ממד אופרטיבי הדן בדרכים,
 כגון שיתוף פעולה ושמירת זכויות האדם, להשגת השלום

 המיוחל.

 הגדרות ה״שלום"
 ניתן ללמוד על הקושי בהנדרת המונח ״שלום" מתוך גיתוח
 תשובותיהם של הורים לילדים ולמתבנרים לגבי השאלות ״מהו

 אשם במחחנך ובמורשתו
 פרקטיות.

 מבוא
 מערכת החינוך רואה לעצמה כמטרה, מהד ניםא, להנחיל את
 מורשת העבר, ומאידך גיסא, להכשיר את המתחנך להיקלט
 ,בתברת העתיד. לכאורה, דומה שאין טבעי יותר מן החינוך לערך
 השלום המאחד בתוכו עבר ועתיד: ערך השלום לא רק מושרש
 במורשת היהודית - במקרא, במאמרי חז״ל ובספרות, אלא אף

 מגלם בחובו שאיפה לעתיד טוב יותר.
 למרות זאת, נראה שמערכת החינוך, בבואה לחנך לשלום,
 מתחבטת בבעיות רבות. מקורן של בעיות אלה נעוןן, ככל הנראה
 בעצם הצורך להנחיל את הערך הלכה למעשה; בניגוד לעבר

 נטלה על עצמה מערכת החינוך להפוך את השלום מ״חזון" ל״דרך
 חיים" ולתרגם את הערך לעשייה חינוכית.

 ניתוח מטרות החינוך, במישור הפרלמגטרי, מורה על
 התפתחות ביחס אל ערך השלום: במטרות החינוך תשי״נ קיימת
 התייחסות לחיי אחווה בין"הבריות״ (ספר החוקים, 131,
 אוגוסט 1953) בעוד שבניסוח מטרות החינוך, בהצעת החוק
 שנת 2000, מופיע ערך השלום בשמו המפורש והוא נכרך בערכים
 דמוקרטיים וחירויות היסוד של אדם באשר הוא אדם. בסעיף 2
 של הצעת החוק נכתב: "לפתח יחם של כבוד לזכויות האדם,
 לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו
 ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לתתירה לשלום ולסובלנות

 ביתסים בין בני אדם ובין עמים״.

 התפתחות ביחסה של מערכת החינוך אל ערך השלום ניכרת
b ,גם דרך חוזרי מנכ״ל הדנים בנושא: בחוזר מנכ״ל תשנ״ה 
 אף אזכור הסכסוך הישראלי־ערבי, השלום בכל זאת מוצג כעניין
 חברתי פנימי: "מכל להתקיים בתוכגו בשלום רק אם גקבל בלב



 "שלום שלילי" (Negative Peace) שאינו אלא שלילת
 המלחמה: הפסקת המלחמה, הפסקת אש, שביתת נשק ופירוק
(Positive Peace) "והתימוש. השנייה נקראת ״שלום חיובי 
 שעניינו פיתוח סגנון חיים המכבד את זכויות האדם, שאיפה
 לצדק סוציאלי, הימגעות מאפליה וגזענות ושמירה על איוון
 אקולוגי. שתי ההגדרות, גם יחד, ישימות הן ברמת המיקרו,
 היינו, ברמת הפרט - ביחסי אגוש בחיי היום־יום, והן ברמת

 המאקרו - ברמת העם והמדינה וביחסים בין־לאומיים.
 על פי יונה ודהאן (1997), אחת המכשלות הקרדינליות,
 במםנרת הדיון הישראלי בנושא השלום, היא הגדרת המושג
 ״שלום״ באופן כללי ואבסטרקטי, כ״מין ישות ערטילאית־
 דמיונית" המנותקת מכל מציאות קונקרטית. לדעתם, הנדרח
 השלום מחייבת הגדרה מחדש של המציאות החברתית, הצבאית,
 הפוליטית, הכלכלית והתרבותית שתעצב מחדש את אופי

 היחסים בין הצדדים הניצים.

 אשר על כן, מציעים המחברים שלוש הגדרות שונות למושנ
 "שלום״ המייצגות שלושה אידאלים של"שלום". מתוך שלושת
 האידאלים הללו עזרות תפיסות ערכיות ופרקטיות שומת במגע
 לאופי היחסים בין ישראל לשכגותיה. מתוך שלוש ההגדרות

 נגזרות, בהתאמה, גם שלוש תפיסות חימכיות שוגות.
 ההגדרה הראשוגה היא ״שימת קץ למצב הלוחמה". האידאל

m a איור: חיבל 
Myers-Walls, Myers-Bowman & Pello,) "?שלום?״ ו״מהי מלחמה 
 1993). מקידוד התשובות שגיתגו לשאלות שלעיל, עולים מספר
 ׳הבדלים םננוגיים בין גיסוחי ה״שלום״ לגיסוחי ה״מלחמה".
 !ניסוחי התשובה לשאלה ״מהי מלחמה?" היו אקטיביים
 וקונקרטיים וכללו התייתסות לגבי הגורמים שהביאו לפריצתה
 של המלחמה. לעומת זאת, ניסוחי התשובה לשאלה
 ״מהו שלום?״ היו פחות עקביים וכללו יותר ניסוחים על דרך
 השלילה, דהיינו, מהו המצב שאינו שלום. במסף, הגדרה
 ה״מלחמה״ כללה התייחסות למעשיהם של אנשים (מה עושים
 האנשים בומן מלחמה?), בעוד שהנדרת ה״שלום״ כללה
 התייחסות לרגשותיהם של אנשים(כיצד מרגישים האנשים בעת

 שלום?).
 את ההבדלים הללו בין הגדרות ה״שלום״ וה״מלחמה״ יש
 לייחס, תלקית, לעובדה שמלחמה גתפסת כאירוע אשר לו מועד
 התחלה וסיום ברורים. כמו כן, מלחמה אף מכוגה בשם ספציפ
 המעיד על אורכה, מועדה או מיקומה; לעומת זאת השלום נתפס
 יותר כ״ומן שבין המלחמות״ או כ״היעדר מצב לוחמה״ שאין
 הכרח לכנותו בכינוי או בשם. בשל כך, הגדרת ה״שלום" היא
 מופשטת יותר ומנותקת מחיי היום־יום כדוגמת ההגדרה"חזון

 אחרית הימים״.

 הספרות מבחינה בין שתי הגדרות ל״שלום": האחת נקראת



 תינון לשלום : מטרות, עקרונות והקשרים
 בדומה להגדרות ה״שלום", גם למושג ״חינוך לשלום" נקשרה
 קשת רתבה של הגדרות הטומנות בחובן אידאות שונות, תלויות
 זמן ומקום, בנוגע לאופן התנהלותו הרצוי של חינוך זה. היקס
 (Hicks, 1988), לדוגמה, מבחין בשלושה תתומי יסוד המהווים
 את התשחית למטרות החיגוך לשלום: מיומגויות (כחשיבה
 ביקורתית, פתרון בעיות), ידע (אודות מלחמות, אקולוגיה,

 תורות גזע וכד) וגישות(ככבוד, צדק, סובלנות).

 רירדון (Reardon, 1988), לעומתו, חבחינה בין גישוח
 גלובליות ולוקליות לחינוך לשלום. ההגדרות בעלות הגישה
 הלוקלית של הקונפליקט, דנות בתינוך שתכליתו הפיכת האויב
 המסוים לאוהב ושותף מלא; לעומת זאת ההגדרות בעלות הגישה
 הגלובלית של קונפליקטים בעלמא דנות בחינוך לשלום במגותק
 מסיטואציה של קונפליקט ספציפי וחטיפות לחיגוך בזכות הצדק
 החברתי, פתרון קונפליקטים, הדברת האלימות וזכויות האדם.
 על פי רוזנדיק (Rozandic, 2000), יש להבחין בין הגדרות
 המאופיינות בגישה קוגגיטיבית לבין הגדרות בעלות גישה
 אמוציונלית לגושא: ההגדרות הקוגניטיביות עוסקות בלימודי
 שלום פורמליים, לימוד עובדות ותהליכים, ולעומתן ההגדרוח
 המאופיינות בגישה רגשית מצדדות בהפנמת ערכים, אימון
 גישות שונות לקונפליקט ושינוי התנהגות ולפיכך יש לסווגן

 כהולמות את החינוך לשלום בהקשרי קונפליקט.

 סלומון(2002) מציע שלוש קטגוריות שונות של תינוך לשלום
 המובחנות זו מזו בעיקר בהקשר הסוציו־פוליטי.

 חינוך לשלום בהקשרים נטולי קונפליקט או מחח: קטגוריה זו
 של תוכניוח חינוך לשלום תימצא בעיקר בהקשרים נטולי
 קונפליקט או מתח. מסיבה זו הם גם נטולי יריב או בר פלונתא
 קונקרטי כלשהו שעמו מבקשים להניע לשלום או שאת נקודת
 הראות שלו צריך להבין. תינוך לשלום כאן הוא לעתים תינוך ע7
 שלום יוחר מחה שהוא חינוך לשלום, משמע חינוך הבא לגרום
 להבנת השלום ויתרונותיו וכך ליצור תמיכה עקרונית ברעיון
 השלום, כפי שהדבר מתבטא ביעד שארנון אונסק״ו הציב -
 "תרבות של שלום". עיון בתוכניות החינוך לשלום בניו זילנז
 (Ministry of Educatin, ANZ, 2003) מראה כי לצד ניסוח
 מטרות לא מותשיות, כגון ״שיתוף פעולה עם האחר", ״פיתוח
 חשיבה ביקורתית" !"אכפתיות כלפי האחר", כולל החינוך
 לשלום אף את נושא ״כיתת השלום״. ארבעת יעדיו של המשא
 הזה הם: שיפור האקלים הכיתתי, הפחתת לחן, הגברת היצרנוח
Ministry)הכיתתית ולימוד מיומנויות פתרוןבעיות. באוסטרליה 

 העומד בבסיסה של הנדרה זו הוא אידאל ההפרדה, או בלשון
 ציורית יותר, אידאל החומה. המשמעות הפיסית של אידאל זה
 היא קיום גבולות בטוחים לשם שמירת האינטרסים הביטחוניים
 של ישראל בצורה אופטימלית; המשמעות המנטלית של אידאל
 זה, היא שמירת הזהות הלאומית והתרבותית של ישראל: החומה
 וההפרדה אמורות להיות ערובה לשמירת יתרונה האיכותי של
 ישראל כאי של דמוקרטיה, קדמה טכנולונית ועליונות תרבותית
 בתוככי המרחב הערבי המאיים. תפיסת החינוך לשלום הנמרח
 מהגדרה דו מצומצמת ביותר: היא כרוכה בעיקר במסירת מידע
 אודות השיגויים שחלו בעמדות הצדדית בסכסוך, לרבות פירוט
 הסכמי השלום והשלכותיהם המעשיות. השלום - פירושו
 הפסקת מצב המלחמה, האויב אמנם חדל מאלימות! אולם עדיין

 יש להתייחס אליו בבחינת"כבדהו וחשדהו".

 ההנדרה השנייה - עניינה"שנשונ אזורי". האידאל החייצג
 הגדרה זו הוא אידאל הפיתוח הכלכלי שיביא לפריחת עמי האזור.
 את השגשוג העתידי הזה תנהיג ישראל שנהנית מעליונות מדעית
 ותרבותית. על פי המחברים, השלכות הגדרה זו לגבי החינוך
 לשלום אינן גושאות כל תרומה ממשית לפיתוחה של תרבות
 שלום, שכן בבסיסה עומדת חפיסה פטרנליסטית מתנשאת.

 לדעתם, ניתן למצוא סימוכין לתפיסה זו בספרי לימוד
 המתארים את התרבות הערבית ובספרות הילדים המתארת את

 דמותו הססראוסיפית של הערבי.

 ההגדרה השלישית היא"שיתוף פעולה בין שווים", שבבסיסה
 מצוי, כמובן מאליו, אידאל השוויון: שיתוף פעולה המכבד אח
 האוטונומיה של האחר ואת תרבותו, שיתוף פעולה הפועל

 לתועלת הכלל ושבו אין מעמד מועדף לאף אחד מן הצדדים.
 בניגוד להגדרה הראשונה(קן מצב הלוחמה על ידי הפרדה),
 המודל המונח בבסיס ההנדרה הנוכחית אינו חושש מהשתלבות
 באזור, ובניגוד להגדרה השגייה(שגשוג אזורי), אינו מניח קיומה
 של היררכיה כלכלית ותרבותית. הגדרה זו מתארת שיתוף פעולה
 כלכלי ללא מנצלים ומנוצלים, לרבות יחסי גומלין בין תרבויות
 בעלות ערך עצמי שווה המפרות זו את זו מבלי לבטל זו את זו.
 ההשלכות של ההגדרה השלישית לנבי החינוך לשלום הן
 רדיקליות ודורשות שיגוי יסודי של עולם המושגים, סולם הערכים
 והמערך הרעיוני השליט כיום בבית הספר הישראלי. שיגוי זה
 דורש, בין היתר, נטישת דעות קדומות וסטראוטיפים המחייחסים
 אל עצמנו ואל האתרים וכן נטישת מנטליות המצור המתבטאת

 בספרי הלימוד ובטקסים במסגרת הבית ספרית.



31 

 פ
a 

 כיתתי היפים יותר לאזורי רגיעה כ״הקשבה״, ״שיפור התקשורת
 הביךאישית" ו״שיתוף פעולה״. לעומת זאת, בעשור שלאחר
 חתימת הסכמי אוסלו מתגבשת ההכרה כי חינוך לשלום חייב
 להיות קונקרסי יותר ולהתמקד בהכרת הגרטיבים באופן הדד

 הביצוע של תובנה וו בא לידי ביטוי בביקורי ערבים במחנות
 ההשמדה ופרסומם של נרטיבים פרי עטם של "ההיסטוריונים

 החדשים" המתייחסים לפליטי 1948.

 הביקורת על תהליך החינוך לעולום
 המקטרנים על תהליך החינוך לשלום מתייחסים, בעיקר,

 לשלוש טענות מרכזיות:
 אינדוקטרינציה בתהליך החינוך לשלום, הטלת אשם במתחנן

 !במורשתו וחוסר הפרקטיות של תינוך מסוג וה.
 יש הטוענים כי הואיל והחינוך לשלום הוא חינוך פוליט
 במהותו, מטבע הדברים נטייתו להביא לאינדוקטרינציה בחינוך

(of Education, Peace Education in Schools, 2003 
 מציינים שלושה מוטיבים בחינוך לשלום הכוללים חינוך לפיתוח
 עולמי, פירוק החימוש ושימור הסביבה. התמות שלעיל

 ממחישות היטב את העיסוק האבסטרקטי בשלום ואת הכללתם
 &ל גושאים כגון ״כיתת השלום״, בתחום החינוך לשלום,
 שלמדיגות העסוקות בקוגפליקט אקוטי קשה בכלל להתפגות

 ילדון בהם.
 חינוך לשלום בהקשר של מתחים בין קבוצות שבטיות או
 אתניות: על פי סלומון(2002), תוכניות חינוך לשלום בקטגוריה

 לדעתם, חינוך לשלום בכל עת ובכל מקום מוטה על פי המדיניוח
 הפוליטית השלטת, יעדיה, תפיסת עולמה וכמובן, האינטרסים

 המנחים אותה.
 לטענתם חינוך לשלום, שכאמור הנו פוליטי במהותו, מופנה
 לילדים שעדיין לא רכשו ידע היסטורי מספק על מנת לגבש
 ןשלות מספקת להבנת ההשתלשלות ההיסטורית של הסכסוך

 •זאת ועוד, רמתם הקוגגיטיבית של הילדים איגה מגעת לכדי
 הבנתם של טיעוגי בעד וגגד בתחומים פוליטיים ואקטואליים כן
 שלא רק שאין ביכולתם לגבש עמדה מושכלת, אין באמתחתם
 כלל כלים לדון בסכסוך ובפתרונו בצורה מעמיקה. הפועל הגגזר
 ^ל הנחות יסוד אלו הוא שתהליך השלום ייערך, כמעט ללא
 מודעותו של המתחנך, בצורה מניפולטיבית, שוות ערך לשטיפה

 מוח.

 טענה שנייה, של המקטרנים על החינוך לשלום, נסובה סביב
 האשמה הגנרמת למתחנך. אליבא דה טענה וו, חינוך לשלום
 עלול להחדיר בתלמידים תחושות אשם כבדות כלפי מורשתם
 ועברם ולהטות אותם להאשים דווקא את עמם שלהם ביצירח

 הסכסוך ובקיומו.
 לטענתם, חינוך המערב האשמה עצמית יוצר דיםוגגם
 קוגגיטיבי, הייגו, הפרת האיזון ההגיוני וההרמוגיה הרגשית ש7

 הפרט, דווקא בשנים הפורמטיביות והקריטיות להתפתחותו.
 עניינה של הטענה השלישית הוא בחוסר הפרקטיות של תהלין
 החינוך לשלום. על פי טענה וו, המתתנך לשלום אינו יוצא מן
 התהליך כשבאמתחתן יכולות, כישורים ומיומנויות לפתור

 זו מתנהלות בהקשרים שטיפוםי להם מתח בין קבוצות אתניות,
ע או דת או בין קבוצות מיעוט ורוב (למשל, בין הוולונים  ף
 לפלמים בבלגיה, או בין הגרמנים למהגרים הטורקיים). נם כאן
 הדגש הוא על שימי של סטראוטיפים ודעות קדומות כלפי
 ה״אחר" הקולקטיבי והבנת תרבותו, אולם אין המדובר
 בהתמודדות עם ויכרונות היסטוריים רוויי כאב והשפלה מסוג
 אלה שיש בהקשר של קוסובו, קפריסין או ישראל. זאת ועוד,
 חימך לשלום בקטגוריה זו מדגיש את השינוי של התנהגויות
 ספציפיות כלפי הקבוצה האחרת כהימגעות מהשפלה, שוויון

 בקבלה לעבודה וכד.
 חינוך לשלום בהקשר של קוגפליקטים עיקשים וגמשכים

 תוכניות של חינוך לשלום בקבוצה זו מתנהלות באופן טיפוסי
p^wnm בהקשרים סוציו־פוליטיים של קונפליקטים עיקשים 
 בין קבוצות שונות המתחרות ביניהן על משאבים, שליטה או:
 חבלי ארן. אלה הם קונפליקטים טוטליים, נמשכים זמן רב]
 !מרכזיים לחברה ומלווים באלימות. קונפליקטים כאלה מלווים!
 בנרטיבים אתניים, לאומיים, דתיים או שבטיים־קולקטיביים
 המתארים "אותנו״(הטובים) לעומת"ההם״(הרעים). על פי
 סלומון, חינוך לשלום בקטגוריה זו אינו יכול להסתפק בחינוך
 תאורטי לדמוקרטיה, סובלנות ופלורליזם אלא חייב לכלול את

 הנרטיב הקולקטיבי של האחר. ארבע מטרותיו הן: (א) קבל
 ןהנרטיב של ה״אחר". (ב) בחינה ביקורתית את תרומתו של
 הצד ״שלי״ לקונפליקט ולמה שנובע ממנו(כולל סבלו של הצח
 השני), (נ) תחושת אמפתיה עם סבלו של הצד השני והנברת
 האמון בו, (ד) פתירת קונפליקטים בין שני הצדדים בדרכים לא

 אלימות.

 הפער בין הרצוי והמצוי בחינוך לשלום באזורי קונפליקט
 מתבטא בדרך כלל במוטיבים פושרים של שלום בעלמא שאינם
 מתאימים להקשר של קונפליקט עיקש. כך לדונמה, הדור הישן
 של תוכניות החינוך לשלום בישראל כלל מערכי שיעור לדיון



 אכן, חינוך לשלום עלול להחדיר בתלמידים תחושות אשם
 !כלפי מורשתם ועברם ולגרום להם להפנוח אצבע מאשימה דווקא
 אל הלאום שהם משתייכים אליו. אך האם אנו רוצים כי ההפך
 הוא שיתרחש? האם באמת ובתמים היינו מקבלים בשלוות נפש
 את הידיעה כי עמים שפשעו או מנהיגים שיזמו פשעים ומעשים
 נפשעים נגד האנושות ונרח את עמם למעשים כאלה, ימחלו
 לעצמם על עברם וינהנו כאילו עולם כמנהנו נוהנ? במקרים
 אקוטיים מסוג זה האיזון ההגיוני וההרמוניה הרנשית של הפרט,
 דווקא נתרמים מחשבון הנפש ההיסטורי. אין הכוונה שבכל תגאי
 ובכל מצב, ללא כל ביסוס אמתי, יאשימו עמים את עצמם בנחמת
 עוולות. הכוונה היא כי עם כאדם, יפשפשו במעשיהם וישאלו
 את עצמם האם יש במעשי העבר וההווה כדי לחולל סכסוך ומה

 ניתן להיעשות על מנת לתקן את המעוות.

 סכסוכים או בעיות אקטואליות בוערות. במילים אחרות, תהליך
 החינוך לשלום הוא בעצם חינוך עקר שכן אין באפשרותו להעניק
 למתחנך כלים ביצועיים שיאפשרו לו לממש, הלכה למעשה,

 את תקוות השלום.

 תשובה למקטרגים כנגד תהליך החינוך לשלום
 שאלת האיגדוקטחגציה בתיגוך היא שאלה הגוגעת לכל תחומ

 החינוך כולם ואינה שאלה הרלוונטיח לנושא החינוך לשלום
 בפרט. לא בכדי, ניתן לזהוח קווי דמיון בין חינוך
 לאינדוקטרינציה: הן החינוך והן האינדוקטרינציה שואפות להביא
 לשינויים בידיעותיו ובהתנהגותו של הפרט לפי יעד שהוגדר על
 ידי המחנך, או לחילופין - האינדוקטרינטור. להבדיל מן המורה
 שעניינו בעיקר הקניית ההשכלה והידע, המחנה

 הטענה השלישית, כאמור, טוענת כנגד חוסר הפרקטיות של
 תהליך התינוך לשלום; שוב, טענה זו יכולה להתגולל על כל
 תהליך חינוך באשר הוא: חב רובן של מטחה החינוך בתחום
 הערכי הן מופשטות וארומת טווח מטבע הדברים. לדונמה, כל
 ניסוח מטרות חוק החינוך הממלכתי, התש״ס, נופלות בדיוק
 בקטגוריה זו של מטרות מופשטות שטווה השנתן ארוך. לדונמה:
 "לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת
 !כשרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבגי אדם החיים
 חיים של איכות ושל משמעות״. כל המטרות הללו אינן נופלות
 ׳ממטרות החינוך לשלום במידת הפרקטיות שהן מציעות ואינן
 עולות עליהן ובכל זאת יצא המינוך נפסד אם ייפקד מקומך,
 החינוך, כתהליך ארוך וםיזיפי לעתים, מחויב לבנות את אמות
 הסיפים של החברה הראויה, אינו מחפש לעצמו קיצורי דרך

 זאת מבחן הישגיו אין לחפש בתחום המידי או הממשי בלבד
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 והאינדוקטרינטור ישאפו לטפל גם באופיו, במידותיו ובהרגלי!
 של המתתנך. אולם בכך םסתיים הדמיון: בעוד
 שהאינדוקטרינציה תשאף להשאיר את המתחנך במצב בערות
 כדי שלא יוכל לערער עליה, המחגך ישאף להפך הגמור: בניגוז
 לאינדוקטחנטור, ישאף המחנך להצמיח אדם חושב ומבקר בע7
 תובנות. תהליך החינוך לשלום יכול בנקל ליפול לפח ההטפה
 של החינוך הפוליטי: תינוך לשלום אינדוקטחנח יצינ בפני!
 המתחנך את מרכולתו בבחינת ״זה ראה וקדש" ללא אפשרות
 לבחון את האספקטים השונים וללא דיון ענייני. לעומת זאת,
 חינוך אחראי לשלום לא יעז לטשטש חילוקי דעות אלא יאפשץ
 שקלא וטריא והתנצחות אמתית בין הדעות המגוונות. בעוז)
 שהאינדוקטחנציה תכוון את המתחנך לעמדה האזרח הסביל
 שאינו מהין לקרוא תיגר על המוכתב לו מלמעלה, מחויב החינוך
 לשלום לחינוכו של אזרח פעיל, בר דעת. סכנת האינדוקטרינציה
 אינה רק מנת חלקו של החינוך לשלום, אלא מנת חלקה של כ7
 דיסציפלינה: כל תהליכי הברירה והמיון של כל עולם תוכן,
 הבוררים עבור המתחנך את הראוי להיתקר ובה בעת מצניעים
 מעיניו את אשר נוגד את השקפת העולם הנבתרת, עלולים

 להביא את האינדוקטרינציה אל התינוך.

 כמו כל חינוך ראוי לשמו, גם החינוך לשלום ראוי לו שייערן
 בצורה ספירלית, בהתאם לשלב הקונניטיבי של המתחנך. אין
 כל מניעה לדרוש מן התלמידים בתטיבות העליונות ללמוד
 ולחקור את ההשתלשלות ההיסטורית של הסכסוך, בעקבות
 זאת יוכלו לדון בסכסוך ובפתרונו בצורה מעמיקה ולנבש עמדה
 מושכלת בנושא. לגבי התינוך לשלום במסגרות הצעירות, ספרות
 החינוך לשלום משופעת בפעילויות בנושא, המתאימות לשלב
 הקוגניטיבי של המתחנך. כך לדוגמה, בשכבה הצעירה ניתן
 לבנות ״כיתת שלום" מושתתת על עקרונות של צדק, אחווה
 ונישור, עוד לפני שעוסקים בהיבטים הפוליטיים של נושא השלום

 ברובד המדיני.


