
 80.51..518יום שישי י״ט אב תשע״ד, הארץ, 

 
למה מערכת החינוך לא יכולה ולא רוצה להתמודד 

 עם שנאת האחר
ספר שעומד לצאת בקרוב, המבוסס על תצפיות אנתרופולוגיות, מגלה עד כמה השנאה 

 והגזענות הפכו לחלק בסיסי ויומיומי בחייהם של בני נוער

 אור קשתי

זה דבר שאני לא יכולה לראות ולא לסבול. אני  ערבים,תלמידה מכיתה י' בתיכון במרכז הארץ: "אני אישית

נית. אני באתי מבית גזעני. אם ייֵצא לי בצבא לירות באחד מהם, אני לא אחשוב פעמיים. אני נורא גזע

מוכנה להרוג מישהו בידיים שלי, וזה ערבי. בחינוך שלי למדתי שהם החינוך שלהם להיות מחבלים, ואין 

חנה אמונה בהם. אני גרה באזור של ערבים, וכל יום רואה את הישמעאלים האלה, שהם עוברים בת

 ."ושורקים. אני מאחלת להם מוות

דבריה של התלמידה מופיעים בפרק המוקדש לעדתיות, לאומנות וגזענות של בני נוער, בתוך הספר 

"תמונות מחיי בית הספר" של ד"ר עידן ירון ופרופ' יורם הרפז. הספר מבוסס על תצפית אנתרופולוגית של 

רץ, "בית הספר הממוצע ביותר שיכולנו למצוא", אומר ירון במשך שלוש שנים בתיכון שש־שנתי במרכז הא

כפי  ,מופע גלוי וכל כך של גזענות ושנאת האחר הרפז. קשה להפסיק את הקריאה, במיוחד כעת, לאחר

 .שנחשף בשבועות האחרונים

נה מתאימה כאן, כי היא רומזת על הפתעה מעוצמת השנאה. התמונות שמביא ירון ואולי המלה "נחשף" אי

מבית הספר מעידות כי השנאה היא עניין בסיסי ויומיומי בקרב בני נוער, שהיא הפכה למרכיב חשוב 

בזהות שלהם. ירון מציג את השנאה בלי עדשות ורודות או שבחים ל"אחדות". שנאה בלי פילטר. מסקנה 

 .לטפל בבעיית הגזענות -וגם לא רוצה  -לא יכולה  מערכת החינוךלה מהפרק היא עד כמהנוספת העו

 

 צילום: אמיל סלמן .שנוצר עולה חוסר אמון בין אנשי החינוך לתלמידים ירון והרפז, השבוע8 מהרשומון
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לא כולם כאלה. יש כמובן מורים ואנשי חינוך הפועלים אחרת, המעיזים לנסות ולהתמודד, אבל הם בגדר 

מיעוט: ההיגיון הפנימי של המערכת פועל אחרת. ספרם של ירון והרפז ייצא לאור בעוד כשלושה חודשים 

 .חשבות על חינוך" של ספריית פועליםבסדרה "מ

חלק גדול מהפרק מוקדש לשיעור תנ"ך, באחת מכיתות ט' בבית הספר, במסגרתו ביקש המורה לנהל דיון 

על נקמה. "השיעור מתחיל, ועל הלוח נאספות הצעותיהם של התלמידים לנקמה", תיאר זאת המורה 

חשוב. הוא רותם את החומר הנלמד לפמפום  לירון. תלמיד בשם יואב "מתעקש להבהיר שנקמה היא רגש

צריך להרוג את כל הערבים. הכיתה מתחילה לסעור. חמישה תלמידים מסכימים  -גלוי שלו -המסר הסמוי

ים אותו וקוראים לילד בשמו: צריך להרוג את הערבים  ."עם יואב, מגבִּ

מלק, ויש ציווי להרוג את אחד התלמידים מספר ששמע בשבת בבית הכנסת כי 'ערבים זה ערב רב, וגם ע

כולם'. תלמיד אחר אומר שהוא היה נוקם במי שהיה רוצח את משפחתו, אבל לא היה הורג את כולם. 

 .""תלמידים אחדים מתקוממים על דבריו. הוא מבהיר שהוא לא אוהב ערבים ושהוא לא שמאלן

נקמה רק תייצר מעגל  מיכל, תלמידה אחרת בכיתה, אומרת שהיא מזועזעת מהדברים: היא מאמינה כי

דמים, שלא כל הערבים רעים, ובוודאי שלא כולם צריכים למות. היא מוסיפה ש"אנשים שחורצים גורלות 

של אנשים אחרים בקלות כזאת לא ראויים לחיים" )יואב שמע דברים אחרים, לטענתו היא אמרה "חבל 

, אחרים מתלהמים, ומיכל מוצאת שלא נהרגת בפיגוע"(. "מתפתחות צעקות, אחדים נעלבים באופן אישי

'אוהבת ערבים', 'שמאלנית'. אני מנסה להרגיע את  -את עצמה לבדה במערכה וסופגת את כל האש 

הטונים; הכיתה סוערת מכדי לעבור לסיפור התנ"כי. צלצול. אני משחרר את הכיתה ומציע להם להיות 

 .סובלנים יותר אחד כלפי השנייה", סיפר המורה

רים להפסקה. במסדרון מבחין המורה בהתקהלות של תלמידים, מכל השכבה, שיוצרים התלמידים ממה

הערבים ימותו". המורה: "התלבטתי חמש שניות אם להגיב או לחלוף  -"'רכבת" ושואגים למיכל: "טּו טּו טּו 

במסדרון; לבסוף נכנסתי לכיתה, פיזרתי את ההפגנה והתעקשתי שמיכל תבוא אתי לחדר המורים. היא 

 ."בׁשֹוק, מתבשלת עם העלבון שאוטוטו יתבטא גם בדמעות

שישה תלמידים מושעים ליומיים. בשיחה עם מיכל, מוסיף המורה, "היא ממשיכה להיות לקונית: אומרת 

שזה מה שקורה תמיד בכיתה, שהדעות גזעניות, ושהחרטה היחידה שלה היא לגבי העובדה שדיברה. אני 

שאני מצטער שגרמתי לה לעבור את הטראומה הזאת, ומקנא בה על רק רוצה לחבק אותה ולהגיד לה 

 ."האומץ לומר בקול רם דברים שלפעמים אני לא מסוגל לומר

ירון שוחח גם עם מיכל ויואב, עם תלמידים אחרים בכיתה, ועם המחנך והמנהלת. מהרשומון שנוצר עולה 

כל עולם מתנהל בנפרד, עם השפעה מעטה, קונפליקט עמוק וחוסר אמון בין אנשי החינוך לבין התלמידים. 

אם בכלל, של המבוגרים על הצעירים. קשה להאמין שההרחקה מבית הספר, או העונש שהוטל על כמה 

תלמידים להכין לוח שכבתי בנושא "הגזענות", שינו משהו בעמדות. כך גם לא הקביעה הנחרצת של 

אפילו דברים שמיכל התבקשה לכתוב על "חיים המנהלת כי "בבית הספר שלנו לא יהיו הערות גזעניות". 

ומוות ביד הלשון" נשכחו תוך זמן קצר. "הכוונה היתה לפתוח בתוכנית חינוכית, אבל בינתיים זה נדחה", 

 .הודה מחנך הכיתה

שנה לאחר התקרית, היא עדיין זכורה בבית הספר. אותה תלמידה שסיפרה לירון כי לא תחשוב פעמיים 

לירות באחד מהם", סיפרה גם ש"ברגע ששמעתי על הריב עם הילדה השמאלנית הזו, אם "ייצא לי בצבא 

הייתי מוכנה לזרוק עליה איזה לֵבנה בראש ולהרוג אותה. כל השמאלנים לדעתי הם עוכרי ישראל. לי 

 ."גם לערבים וגם לשמאלנים -אישית זה נורא כואב. לאנשים האלה אין מקום במדינה שלנו 
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טועה מי שחושב כי מדובר בהתפרצות מקומית, רגעית, אשר תחלוף בקרוב. בדומה לטענות של ספיר 

סבח מאורט קרית טבעון, גם כאן אפשר למצוא תלמיד שסיפר כי לאחר שאחד המורים "הצדיק את 

 הערבים" הוא קילל אותו וצעק עליו. "כשאתה מעליל עלילות על יהודים ואתה בעצמך יהודי, זה מרתיח

אותי, מוציא אותי מדעתי", אמר. התלמידים מספרים כי הסדנאות נגד גזענות, המועברות בידי גורם 

חיצוני, רחוקות מלהשאיר חותם. "גזענות זה חלק מהחיים שלנו, לא משנה כמה שאנשים יגידו שזה לא 

 .טוב", סיפרה אחת התלמידות

דעתם למגר את הגזענות. התשובה בדיון המסכם בסדנה, שאל המנחה את התלמידים כיצד אפשר ל

המיידית היתה "לדלל ערבים". "אני רוצה שתצאו עם הידיעה שהתופעה קיימת, שתהיו ביקורתיים כלפי 

עצמכם ואולי כך תמנעו אותה", אמר המנחה. "אם לא נהיה גזענים, אז נהיה שמאלנים", הגיב תלמיד. 

הו קטן מהסדנה הזאת". תלמידה: "שכל אחד המנחה, בנימה של ייאוש: "הייתי רוצה שתקחו לפחות מש

צריך לחיות איך שהוא רוצה, שאם הוא חושב שהוא גזעני, שיחשוב איך שהוא רוצה, וזהו". מזל שהשיעור 

 .נגמר

בצמוד לגזענות ולשנאה, פורחות גם הזהויות העדתיות, המזרחית והאשכנזית. יואב חושב שיש "אפליה 

מרה על המקרה )עם מיכל, א"ק(, ואם זה היה הפוך זה לא היה בין מזרחים לאשכנזים. נענשנו בחו

קורה". מאוחר יותר הוא סיפר לירון כי האמירה "מה זה פה, ׁשּוק?" פוגעת בו, כיוון שכל משפחתו עובדת 

 .בׁשּוק

העסק שלנו קיים מאז קום המדינה. אני גאה באבא שלי, שהוא איש שוק. מה הם רוצים לומר, שאבא שלי "

בת, לא בן אדם? כשאומרים משהו על 'ערבים', זה נחשב להכליל; אבל כשאומרים 'ׁשּוק' זה לא מתור

בסדר. כשאומרים 'ׁשּוק' מתכוונים בעצם ל'מזרחים'. צריך פעם לשנות את הדעות הקדומות האלו כלפי 

 ."הׁשּוק וכלפי המזרחים. אומרים לי שאני גזען, זה בדיוק ההפך

וגיית הגזענות, וככל הנראה גם לא יהיה", מודה מנהל התיכון, "אנחנו לא בבית הספר אין דיון סביב ס"

ערוכים לתהליך העמוק וארוך הטווח הנדרש. למרות שאני ער לבעיה באופן מתמיד, היא רחוקה מלהיות 

מטופלת. היא נובעת קודם כל מהבית, מהקהילה ומהחברה, וקשה לנו להתמודד איתה. צריך לזכור כי 

ה גם מכיוון שהיא קיימת גם בקרב המורים. נושאים כמו 'כבוד האדם' או 'הומניזם' קשה לטפל בבעי

 ."נחשבים בכל מקרה לשמאלניים, וכל מי שעוסק בהם נחשב לנגוע

 ,שי פירון ,פרופ' הרפז מלמד במכללת בית ברל ועורך את "הד החינוך". על רקע הבטחתו של שר החינוך

כי השיעורים בשבועיים הראשונים של השנה יוקדשו ל"היבטים רגשיים וחברתיים של אירועי הקיץ״, 

ת, "אינו מסוגל ובכללם "תופעות של גזענות והסתה", אומר הרפז כי בית הספר, במתכונתו הקיימ

להתמודד עם אישיות וזהות גזעניות. הוא לא בנוי לכך, אלא להקניית ידע ומיומנויות בסיסיים, בחינה 

תלמידים, כשיש תוכנית  04שלהם ומיון של התלמידים. גם את זה הוא מתקשה לבצע. בכיתות של עד 

 ."רכיםאי אפשר לעסוק בחינוך לע -לימודים מחייבת ובחינות שצריכות להיערך 

ד"ר ירון, מרצה בכיר לסוציולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, מדגיש כמה חשוב למורים ולמנהל )ובאופן 

כללי גם למערכת החינוך( להיצמד לתוכנית הלימודים ולמערכי שיעור, שני איים של שקט בתוך מציאות 

שמחייב פתיחות ועלול  רוויית סיכונים. "ההיצמדות הזו מאפשרת למורים לא להיכנס לתחום דינאמי,

שמישהו יתלונן,  -לפתוח גם תיבת פנדורה", הוא אומר, "האיום הגדול ביותר על מורים הוא שייווצר רעש 

והסיכון גדול במיוחד בנושאים שמעניינים את בני הנוער, כמו מיניות, עדתיות, אלימות  -שיתחיל ויכוח וכד' 

הדברים, מעבירים את הטיפול לגורמים חיצוניים, מה שרק  וגזענות. כיוון שאין למורים כלים להתמודד עם

 ."מסרס עוד יותר עוד עובדי הוראה
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הדרישה לשקט בבתי הספר היא לא רק עניין אינסטרומנטלי, הנובע מהקושי "להחזיק כיתה". יש לה גם 

י היבט אידיאולוגי: בחסות "הממלכתיות", יש שורה ארוכה של נושאים עליהם לא מומלץ לדבר בבת

הספר, כמו הנכבה, זכויות אדם או בחינה מוסרית של פעולות צה"ל. כך היה בפרשת אדם ורטה, וזוהי גם 

אחת הסיבות לאזהרות שפרסמו בימי הלחימה בדרום אוניברסיטאות תל אביב ובאר שבע מפני 

 .""התבטאויות קיצוניות ופוגעניות

נה של 'חינוך פוליטי', במסגרתו המורה מלמד לא פיתחו את דיסציפלי -המדינה הכי פוליטית  -בישראל "

את התלמידים כיצד לחשוב באופן ביקורתי על עמדות פוליטיות ושעמדות כאלה תמיד תמיד תלויות 

 .בנקודת מבט ובאינטרסים", אומר פרופ' הרפז

מה בכל זאת אפשר לעשות? הרפז חושב שהפתרון איננו "שעת מחנך" וכי אי אפשר להסתפק בגינוי, 

ש גם אם מאוחר, של שר החינוך. השינוי הנדרש הוא רדיקלי יותר. "ערכים ועמדות נרכשים מתבק

בתהליך ארוך של הזדהות עם 'אחרים משמעותיים', כמו המורים", הוא אומר, "המשמעות היא שכל ממד 

ך צרי -דפוס ההוראה, שיטת ההערכה, תוכנית הלימודים, המבנה הפיזי והאקלים התרבותי  -בבית הספר 

 ."להשתנות ולהיות הרבה יותר דיאלוגי ודמוקרטי

ועוד המלצה: לא לברוח מדילמות פוליטיות ומוסריות, גם לא מביקורת שעשויה להתעורר. "המנהיגים 

המטומטמים שלנו כל כך פוחדים מביקורת, אבל הם לא מבינים שחינוך ביקורתי דווקא מייצר קשר 

 ."והביםואכפתיות. אנחנו כועסים על מי שאנחנו א


