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 מי יגרום לתלמידים לבכות יותר": מה באמת עובר על הילדים שלכם בפולין –התחרות "

מסעות עם תיכוניסטים לפולין: "עושים הכל כדי שהתלמידים יחזרו עם  5ד"ר עידן ירון עבר 

 "םילמת ולא לחיים האמפתיה הוא שחסר מה" ■מוטיבציה להתגייס לקרבי" 

 רותם שטרקמן

 ליאור דטל

4.5.2016 

 

ד"ר עידן ירון, בחודשים האחרונים ניסינו לקבל אישור ממשרד החינוך להצטרף לאחד המסעות 

 ?ויר משהשל תלמידי תיכון לפולין, והם לא איפשרו לנו. הם מנסים להסת

אולי הם חוששים שתדווחו על תופעות של אלימות וונדליזם שרואים לפעמים בעיתונים, אבל אלה 

בכל  ות חשוב בהקשר של המסעות לפולין.תופעות שוליות. מנפחים את זה יותר מדי, וזה גם פח

מקרה חבל שמשרד החינוך לא מגלה שקיפות בנושאים כאלה. אני חושב שזאת טעות שלא נתנו 

 .אין מה להסתיר –כם להצטרף ל

 
 ן.בניגוד אלינו, אתה דווקא השתתפת במסע לפולי

 ה.בחמיש –לא באחד 

 
 ק?למה חמישה? אחד לא מספי

אני מאמין שהדרך הנכונה ביותר להבין את הדברים היא לצאת לשטח. יציאה למסע אחד יכולה 

ותו משתקפות היטב במסע לעוות את התמונה בגלל ההבדלים בין המשלחות. רוח בית הספר ותרב

 ם.לצאת לכמה מסעות עם בתי ספר שוניהזה, ולכן היה לי חשוב 

 
 ?ךמה היתה מטרת המחקר של

לראות את המסע דרך עיני התלמידים. אלה היו שלוש שנים שבהן השתתפתי לא רק במסעות 

אלא גם בהכנות אליהם ובהליך העיבוד שהתלמידים עובדים לאחריהם. המסע לפולין הוא 

האירוע הכי אינטנסיבי במערכת החינוך. זה לא עוד טיול, זה האבא של כל הטיולים ואחת מגולות 

 .הכותרת של החינוך בישראל

 
 "?"טיולאתה קורא לזה "האבא של כל הטיולים", אז למה זה בכלל נקרא "מסע" ולא 

שונה בחו"ל. זה באמת מוזר, כי בכל זאת מדובר בטיול ועבור חלק מהתלמידים מדובר בפעם הרא

 ."עאי אפשר לדכא את זה ולהגיד להם "אתם לא בטיול בחו"ל, אתם במס
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 אוליבייה פיטוסי, עידן ירון   

 
אולי כי ל"מסע" יש פחות קונוטציה של חגיגות, אלכוהול, עישון בחדרים ומסעות שופינג 

 ?יבדיוטי פר

ם ומועדונים. לילדים יש זה ממש לא נכון. באף אחד מהמסעות שבהם השתתפתי לא היו בילויי

סדר יום מלא לחלוטין. אלה ימים קשים, עמוסים ומפרכים ואין מקום וזמן לזה. יש מדי פעם 

כאלה שמגיעים לבקבוק אלכוהול. היה מקרה באחד המסעות שילדים לא קמו בבוקר כי שתו 

דולה, בלילה, וכשאנשי האבטחה פתחו את הדלת מצאנו אותם מעולפים במיטות והיתה מבוכה ג

אבל אלה מקרים בודדים. התופעות האלה מנופחות מאוד. לילדים אפילו לא מאפשרים להיכנס 

לדיוטי פרי לפני הטיסה, ואם תופסים מישהו עם אלכוהול אז זאת גם עילה לסילוק מיידי 

מהמסע. בחדר זה קשה לעשן, כי אם גלאי העשן מופעל אנשי הביטחון ישר מגיעים ומדווחים 

ץ מזה כיום, בניגוד לעבר, תרבות השתייה בקרב בני נוער כל כך מפותחת שהם ימצאו למורים. וחו

 ה.הזדמנויות אחרות. הם לא נואשים דווקא בימים האלה בפולין להתפרק באמצעות שתיי

 
 ם?נתקלת בכל זאת במקרים של אלימות וונדליז

ז השיח. היו כמה כן אבל זה לא הסיפור המרכזי של המסעות לפולין ולא צריך להיות במרכ

אירועים של השחתת ציוד בכוונה או שלא, טינוף חדרים וכמובן בעיות של רעש. נתקלתי במצב 

שבו תלמידים קנו שוקרים חשמליים והתפתחה תקרית שבה הם פשוט חישמלו תלמידים אחרים. 

בדרך כלל המקרים האלה מטופלים בצורה מסודרת, כי התלמידים משלמים מראש סכום שנשמר 

 ן.צל המורים כפיצוי על נזקים למלוא
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 ש?...מעין עירבון למקרה 

כן, באחת המשלחות קבוצת נערים ששיחקה בחדר הכושר של המלון בעטה בכדור יוגה והתקרה 

האקוסטית נהרסה. כבר בדרך למטוס ראש המשלחת קיבל מייל מהמלון עם תיעוד של הנערים, 

 ס.ובית הספר הטיל עליהם לשלם את הקנ

 
 ת?נובעת ההתנהגות הזאממה 

אחת הבעיות היא שהמסע אינטנסיבי מאוד ויש תלמידים שמראש לא יכולים לעמוד בו, ולעתים 

 17וצה של נערים בני הסינון של בית הספר בנוגע למי יוצא ומי נשאר לקוי. ובכלל, זאת קב

ורה. אם והם צריכים לשתוק ולהתנהג יפה. ברור שזה לא ק ,סוף לחו"ל וביחד-ףשיוצאים סו

אוסרים על תלמידים מעשנים לעשן כל הזמן, אז בסוף הם יישברו ויעשנו במקום הכי לא ראוי, 

 ץ.כמו בשירותים באושווי

 
 ת.אז בכל זאת יש בעיו

אבל  ;ם, ולפעמים יש תופעות של ונדליזםכן, הם לא ישנים, מקשקשים בלילות, מתפרעים לפעמי

הוא בהקשר של "איך אנחנו נראים בפולין". גם חלק  בעיות המשמעת שוליות. רוב הדיבור על זה

גדול מההכנה של התלמידים למסע עוסק בכך שהם "נציגים של מדינת ישראל בחו"ל". אתה 

מביא תלמידים לישון בבית מלון בחו"ל ומטרטר להם את המוח כל הזמן על בעיות התנהגות 

י את העיסוק האובססיבי של ישראל ובעיות ביטחון ועל זה שהם מייצגים את ישראל. זה מזכיר ל

 ת.במקום להתייחס לאיך אנחנו באמ – בהסברה

 
 ?רכלומ

כלומר, צריך לשנות את האופן שבו אנחנו נוהגים אחד כלפי השני בחברה הישראלית, ואז גם פנינו 

בחו"ל יהיו שונות. ואם מסתכלים על מצב מערכת החינוך ועל הערכים שמנחים אותה, ברור 

 ן.מאוד ואי אפשר לקצר אותה על ידי מסע לפולי שהדרך ארוכה

 
 ?ראולי התלמידים פשוט לא בשלים למסע כזה, וצריך לצאת אליו בגיל מבוגר יות

בעיני זאת לא הבעיה, הנוער בשל. הבעיה היא המערכת, שלא בשלה להתמודד בצורה פתוחה עם 

 .בעיות שבני נוער מתמודדים אתן

 
 ?האז איפה הבעי

כים שמקודמים במסעות. במתכונתם הנוכחית המסעות מונעים מתוך אג'נדה הבעיה היא הער

אנחנו כאן כדי להישאר". , שואהוחוטאים למטרות החינוך. הסיפור הוא "אנחנו גברנו על ה

לאומית והמערכתית. וכשאנחנו רותמים הראינו להם. זה הנרטיב ברמה ה –לים שלי יבמ –ואנחנו 

זאת בעיה. אנחנו מחטיאים את  –לקדם אג'נדה של חיזוק הלאומנות  את המסע לפולין כדי

המטרות האחרות, והמסר הכללי והאנושי של השואה מיטשטש. חוזר המנכ"ל של משרד החינוך 

די ואת בנושא המסעות מדגיש את הצורך לחזק את הקשר של התלמידים עם עברם היהו

 ל.המחויבות האישית להמשכיות החיים היהודיים ולקיומה של מדינת ישרא

 
 ב.זה דווקא נשמע כמו מסר חשו
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זאת באמת מטרה חשובה וראויה, אבל למה רק זה? יש לנו מסמך חשוב יותר והוא חוק החינוך 

יים , שמדבר גם על פיתוח יחס של כבוד לזכויות האדם, על ערכים דמוקרט1953-הממלכתי מ

 ,וחינוך לחתירה לשלום וסובלנות. כל מה שאני רוצה זה שמשרד החינוך יפעל לפי החוק הזה

 ן.ויחיל אותו במלואו גם על המסע לפולי

 
 ?םאז המערכת משדרת לתלמידים שהכל זה רק יהדות וציונות ואין מסרים אחרי

והרבה פחות על מסרים  ,כן. המסעות בנויים בדרך כלל סביב הסיפור היהודי־ציוני והיהודי־לאומי

אוניברסליים ועל משמעות השואה. זה כל כך מוכוון ומתוזמן ומנוהל באופן מניפולטיבי על ידי 

מערכת הדרכה משומנת מאוד, עד שאין כמעט מרחב לביטוי קבוצתי ואישי של החוויות 

על סבל שהתלמידים עוברים, וגם נוצרת אווירה שבה תלמידים לא יכולים להגיד "בואו נסתכל 

 ו.יש תחושה שזה צורם, זה כמעט טאב –אם מישהו מנסה לומר משהו בכיוון של עמים אחרים". 

למשל, הגעתי למשלחת של ישיבה לאומית ושאלתי את מי שעומד בראש המסע אם הוא לא 

חושש, כפי שטוענים מבקרים, שהמסע יגביר את הלאומנות של התלמידים. הם אמרו לי "כמובן, 

ו מעוניינים להשיג כאן". הם נפגשו עם משלחת מבית ספר חילוני והיה מרגש, אבל זה מה שאנחנ

אחר כך ראיתי שבאחד הטקסים ראש המשלחת הסביר לתלמידים שהשואה מלמדת שאנחנו 

חשובים יותר מהאמריקאים ומהאירופאים, שאנחנו לא רוצים את תרבותם ואת חוכמתם כי לא 

ה לא רק זה. במידה מסוימת מדובר במסע בבועה. פולין לא צריך להיות לנו עסק עם אויבים. וז

קיימת. התלמידים רק רואים אותה דרך חלונות האוטובוס הנוסע. גם כשמגיעים למחנות 

 .ההשמדה השלטים וההדרכות מסביב בעברית, ויש תחושה שאתה נמצא במובלעת ישראלית

 
 ?םמניוהמסרים האלה באמת מצליחים לחדור? התלמידים נהפכים ללאו

לא, אני יכול להרגיע את כל מי שחושש מזה ולומר שההשפעה של המסע על ההשקפות של 

התלמידים מבוטלת יחסית. הוא לא תורם באופן משמעותי ולאורך זמן לחיזוק התודעה היהודית 

או לתחושת הלאומיות, ולצערי גם לא מגביר את האמפתיה האנושית או הכללית. נכון שמנסים 

דים ערכים לאומניים שיכולים להתחזק בקרב תלמידים שכבר באו למסע עם להחדיר לתלמי

תפישות לאומיות מגובשות, אבל לא ראיתי מעברים מצד אחד של המפה לצד השני או מעמדה 

 ת.אחת לאחר

 
 ?האיך אתה מסביר את ז

והיא חולפת  –ם. גם למסע יש השפעה בטווח הקצר לבתי ספר יש השפעה שולית על התלמידי

 י.אבל חשוב לנקוט בהתמדה בקו חינוכי ראו שך.בהמ

 
 ?םאז איפה הפספוס בעצ

אנחנו מפספסים הזדמנות להעביר ערכים חינוכיים אמיתיים. זכר השואה הוא תמרור בחיי 

האנושות, לאו דווקא בחיי העם היהודי. אנחנו לא זקוקים באמת למונופול על השואה. התוצאה 

יהודי היא הרבה פעמים פרנויה, וזה אפילו מסוכן. ישראל המתבקשת של סיפור השואה כסיפור 

ולא  –לא מטפלת כראוי בשימור ובטיפוח זיכרון השואה. מה שחסר הוא האמפתיה לחיים 

 ד.למתים. במקום זה מייצרים פח
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 ע?מודדים את הישגי המס איך בכלל

אחד המדדים  אף אחד לא יכול להעריך באופן משמעותי את תוצאות המסע בטווח הרחוק, אבל

שמצביעים עליהם הוא שיפור במוטיווציה של התלמידים לשרת שירות משמעותי בצה"ל. בני נוער 

 ת.אמרו לי בפירוש שהמסע חיזק אצלם את ההחלטה להתגייס ליחידות מובחרו

 
 ן?נשמע כאילו צה"ל הוא המרוויח העיקרי מהמסעות לפולי

צה"ל. הפועל היוצא של מסרי ההפחדה אין ספק שהמרוויח העיקרי מהמסעות לפולין הוא 

מדינה  ת שעוברים לתלמידים הוא שכיום דבר כזה לא יקרה, כי אנחנו חזקים ויש לנווהקורבנּו

 א.וצב עצמאית

 
 ח.כלומר, הפתרון לשואה הוא כו

ריכים לקבל גם מסר אחר, כי כשיש לנו כוח צריך לדבר גם כן, וזה לא מספיק בעיני. התלמידים צ

על השימוש בו ועיגונו בתפישה מוסרית שתמנע ממנו להשחית. המסר שעובר לתלמידים צריך 

להיות כן, אנחנו חזקים עכשיו, אבל זה גם מחייב אותנו. ואם התחושה שהם מקבלים שהכוח הוא 

אותם בשירותם הצבאי. אנחנו נמצאים במקום הפתרון לכל, אז צריך לשאול מה המסר שילווה 

שבו באמת קיימת אפשרות של גלישה להפעלת כוח לא מוצדק. אם כל המערכת, כולל המסע 

לפולין, נרתמת לעניין הכוחני, אז יש כאן סכנה לתפישה הערכית של מדינת ישראל. הגזענות 

 ק.והיחס לאחר הם הנושאים שצריכים להיות על הפר

 

 ?רזה לא מדוב ם?וזה לא קיי

במקרים רבים לא. במסגרת מחקר אחר הסתובבתי הרבה בבתי ספר בשנים האחרונות וראיתי עד 

כמה הגזענות בולטת בחייהם של הנערים. אנחנו צריכים להילחם בה מלחמת חורמה. ואם 

 .רתלמידים חוזרים הביתה מפולין ואומרים "צריך להרוג את כל הערבים", אז לא עשינו שום דב

 

 ה?אומרים את ז הם

 ת.הם אומרים את זה בנשימה אחת בלי שום בעיה, וזה נהפך ללגיטימי יותר בשנים האחרונו

 
 ?םואיך קושרים בין הערבים לנאצי

מה שנלמד בפולין מסתכם מבחינתם במה שנעשה ליהודים בתקופה מסוימת, והם מסיקים מזה 

תצפיות רבות בבתי ספר, ויש בהם שאנחנו חייבים להיות חזקים ולהביס את האויבים. ערכתי 

שהיא בעיה  –ן לא מתמודד כהוא זה עם הגזענות בעיה עמוקה של גזענות. למעשה, המסע לפולי

ממארת בישראל. ברגע שהמסע מוביל לתחושה של חיזוק הלאומיות ושל אנחנו מול העולם, אנחנו 

ראה צמך ואז מסתכל בממשיגים תוצאות הפוכות מאלו שרצינו להשיג. כשאתה נוסע להכיר את ע

אז איפשהו בדרך פיקששת בגדול. יש לקחים גדולים שהתלמידים  –ורואה פנים גזעניות ואלימות 

 ם.צריכים ללמוד בפולין, אבל פעמים רבות לא מגיעים אליה

 
 ?ךאיך התלמידים מתייחסים לנוכחות של

המורים אף פעם לא הם מדברים אתי על הכל. כמו שבמחששות של בתי הספר אני שומע דברים ש

 .שומעים, אז גם במסע הזה הייתי שותף למה שעבר על התלמידים ולסערות הנפש שלהם

http://www.themarker.com/news/macro/1.2931454
http://www.themarker.com/news/macro/1.2931454
http://www.themarker.com/news/macro/1.2931454
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 ל.אז תסביר את עניין הדגל. בתמונות שהתלמידים מעלים לפייסבוק הם עטופים בדגל ישרא

הם משתמשים בדגל כאמצעי לביטוי וחלקם גם מתעטפים  דגל ישראל הוא פריט חיוני במסע. כן,

כל משלחת מגיעה לפולין עם עשרות דגלים. באחרונה הפולנים דרשו להגביל את התנועה עם  בו.

הדגלים באזורים מסוימים במחנות, וזה משהו שמתסכל את הנוער. הדגלים גם ממלאים תפקיד 

 .מרכזי בטקסים, לצד שירת התקווה שמושרת בפולין פעמיים לפחות בכל יום

 
 .םקצת מוגז ם?פעמיים ביו

חמישה טקסים, ואילו בפולין מתקיימים בכל -לימודים רגילה מתקיימים בסך הכל ארבעהבשנת 

יום שני טקסים. הטקסים נהפכים לחזות הכל. אני מבין את הצורך בטקסים, אבל כשהם חלק 

 .אני מתנגד –ממגמה כללית של שימוש במסע לפולין ובשואה ככלי להקצנה או להפחדה 

 
 ?האלהתלמידים מתרגשים בטקסים ה

זה חלק מהעניין. התלמידים מצפים מראש להגיע למסע חווייתי ומשפיע, ובשטח עובדים הרבה 

בצורה עמוקה כדי שיזילו דמעות, וגם יש  על הרגש. המדריכים במסעות מנסים לרגש אותם

ביניהם תחרות סמויה על מי מרגש יותר, מי גורם לתלמידים לבכות יותר. אחד המדריכים אמר לי 

שהתפקיד שלו הוא להביא את התלמידים למצב שבו הם יתחברו לסבל ויבכו, ושתפקיד המורים 

 .הוא לחבק ולהרגיע אחר כך

 
 ?דוזה עוב

ברים שראיתי לבין פורנוגרפיה של השואה הוא דק מאוד. יש תלמידים הגבול בין חלק מהד

שבוכים ויש כאלה שלא, ואז הם מרגישים שהם צריכים לתת הסברים למה הם לא בוכים. הרבה 

מר להם עם עצמם למה הם לא בכו, והצוות אפעמים ראיתי מצבים שבהם תלמידים יצאו ותהו 

סיפרנו את סיפור השואה כדי לגרום למישהו לבכות,  שזה בסדר. הסופר אלי ויזל אמר פעם "לא

 ".סיפרנו אותו כי אנחנו רוצים להעביר מסר

 
 ת?אתה בכי

ליף לשהיה במקום כן, גם אני בכיתי. המסע לפולין היה גם מבחינתי 'משמעותי' ומרגש. אין תח

 ולחוויה משותפת.

דגש חזק מאוד על  התלמידים במסע נדרשים לזהות את עצמם עם הקורבן ולהתקרבן, ויש

ת ועל ילדים. התפישה של הרשויות היא שאי אפשר להכיל את השואה כסיפור של רצח של קורבנּו

 .מאסות, ולכן תמיד מתמקדים בסיפורים אישיים. אני מתנגד לדגש הבלעדי הזה

 
 י.אולי כחוקר אתה צודק, אבל סיפורים אישיים תורמים לחיבור רגש

בל הגישה של "לכל אדם יש שם" היא בעייתית אם רוצים להבין יש לסיפורים האישיים ערך, א

את השואה כתהליך היסטורי. מבחינת הגרמנים לא היה ליהודים שם אלא מספר, וגם הוא היה 

חסר משמעות. אי אפשר להבין את המציאות של השואה אם מתעלמים מתהליכים שקדמו 

נת המקרבנים, לא רק הקורבנות. לעליית הנאצים ולרצח ההמונים. הבנת השואה היא גם הב

 .מבחינתם, מדובר על מאסות בלבד
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 ת.התלמידים בוודאי חווים גם את המאסות בביקור במחנו

ולפעמים זה מסר משמעותי יותר. יש תלמידים שבסיפור האישי השלישי שהם שומעים על ילד 

נהל את המסע בשואה אומרים שהם כבר לא יכולים לשמוע את זה יותר ומתנתקים. אי אפשר ל

 .הנעלייםו ה, הם מתרשמים עמוקות מהרי השיעררק מהסיפור של הקורבנות. יחד עם ז

 
 ת?יש רגעים מרגשים גם מחוץ למחנו

כן, ערב שבת הוא אירוע מיוחד. בימי שישי התלמידים מתפרקים כי הם מתגעגעים הביתה 

להם מכתבים שההורים ובאותו זמן מציגים להם קטעי וידיאו של ההורים שלהם או שמחלקים 

 ה.כתבו. זה נעשה בטקס מיוחד ומרגש. גם זה נעשה בדרמטיזצי

 
 ?ןבאיזה מוב

וזה נהפך לחלק  וחלקם מזילים דמעה ,ההתרגשות של התלמידים מקבלת המכתבים היא עצומה

מהעניין. באחת המשלחות שבהן השתתפתי התלמידים התבקשו לפתוח ולקרוא את המכתבים 

. טקס קריאת המכתבים הוא המקום שבו כביכול שנראה בעיניי צורם במיוחדמה , מול הר האפר

נבחן הקשר בין ההורים והילדים. הילדים שקיבלו מכתב קצר מההורים יוצאים מתוסכלים, כי 

 .ה צריך להגיד משהו משמעותייש תחושה שפ  

 
 ?םיש להם תחושה שאפשר לדבר על הכל? להגיב איך שרוצי

ו פרוסי רגליים וידיים על הקרקע. הרבה פעמים המדריך מתגאה בזה. ראיתי תלמידים שנשכב

אבל למעשה המרחב הזה של הבנה הדדית והיכולת להתבטא ולדבר בצורה פתוחה וישירה כמעט 

ולא קיים במהלך המסע. ויש גם בעיה של פנאי: כל הזמן נוסעים ממקום למקום, וברגע שעוברים 

אתה פשוט ממוטט. המסע נהפך לריצת אמוק מטורפת  מחנה ריכוז או שני מחנות ביום אחד

חסרת נשימה ללא הפסקות, עד כדי כך שאין לך זמן לחשוב ולעבד את מה שראית. אין מקום 

ק גדולות של המסע הזה היא שהוא משתלקצת עצירה, חיבור וביטוי אישי. אחת הבעיות ה

להירגע, ולא נורא אם יתייחסו ומקפיא, ולא מאפשר שיחה והתבוננות פנימה. לכן אמרתי שצריך 

 ת.אליו גם כמו אל טיול ויאפשרו ביטוי של תחושות שונו

 
 ?םהתלמידים מדברי –בנסיעות, בארוחות, בבתי המלון 

החוויה כל כך מועצמת באתרים, שהילדים כמעט לא מדברים על השואה ועל החוויות שלהם 

וסקים בעניינים של בני נוער, כמו במהלך הנסיעה באוטובוס. זה נתפש כזמן של הרפיה, והם ע

 ה.שיחות רגילות והאזנה למוזיק

 
 ?תאז מתי הם משתפים בחוויו

הכוונה שזה יקרה במסגרות ממוסדות, בשיחת הערב, אבל אז כולם כבר מותשים ורוצים לישון, 

וכשמנסים להושיב אותם כדי לעשות סוג של דינמיקה קבוצתית היא בדרך כלל לא מצליחה. 

דבר העניינים האלה מתפספסים במקרים רבים, והתוצאה לא משחררת. ההליך הזה  בסופו של

 .בעייתי מאוד ולא מאפשר להם להשמיע הרבה תובנות עמוקות
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 ?תבגלל העומס והעייפו

גם, אבל גם מפני שמי שמנהל את זה הם לא פעם המדריכים של המסע, כשבעצם המורים 

הם אלה שהיו מעורבים בהכנה של הקבוצה והם  המלווים היו צריכים לנהל את זה. המורים

 ת.מלווים אותה כדמות החינוכית המרכזית, ולכן אסור להפקיע מהם את הנחיית הקבוצו

 
 ?האז למה זה לא קור

כי אין להם כלים לנהל דינמיקה קבוצתית או בכלל לבצע הליכים לא פורמליים. המורים בכלל לא 

 ה.ושב שבכל זאת צריך לתת להם כלים כדי לעשות את זעוסקים בחינוך אלא רק בהוראה. אני ח

 
 ?םמה בכלל תפקיד המורים ש

המורים לחוצים כי הפוקוס הציבורי הוא על התנהגות בחו"ל, ולכן הדגש הוא על משמעת. בחלק 

מהמשלחות המורים מותשים לחלוטין, כי הם צריכים למנוע בעיות משמעת. יש מורים שנשארים 

דא שלא נעשים מעשים אסורים. בכל טיול שנתי הסיוט הכי גדול של המורים ערים בלילה כדי לוו

 חר.ן יש יותר לילות מאשר בכל טיול אהוא מה יהיה עם התלמידים בלילה, ובמסע לפולי

 
 ת?אז הם בעצם רס"רי משמע

זאת אחת הביקורות הגדולות שלי לגבי המסע. מראש אין למורים אפשרות לעסוק בחינוך, 

דמויות חינוכיות הם ממלאים תפקיד של שוטרים, כי צריך לשמור על הביטחון  במקום להיות

והסדר וגם להספיק להגיע לכל האתרים. הקצב והאינטנסיביות של המסע שוחקים את 

התלמידים והמורים. יש תחושה שההספק עומד מעל כל דבר אחר. אבל אם המסע לא עומד על 

 ק.יותר לחלוטין ואולי מזיבסיס חינוכי מתחילתו עד סופו, אז הוא מ

 
 ?במה בכל זאת שומעים במפגשי הער

התלמידים מתארים את החוויה בעיקר במלה "משמעותי". זה מונח שחוזר הרבה פעמים. כמעט 

לא שמעתי תלמידים שאומרים משהו כמו "כולנו בני אדם ולכן צריך להישמר. גם אנחנו יכולים 

מהשפעות שליליות ולעתים הרסניות של שימוש לא  לקרבן אחרים. אנחנו כיהודים לא מחוסנים

ראוי בכוח". ברגע שמישהו מדבר מעמדה כזאת של אמפתיה ישר חוסמים אותו, כי זה לא 

באג'נדה של הסיפור היהודי. התחושה היא שאם מישהו יסטה מהאג'נדה אז הוא יסכן את הקיום 

 ה.היהודי והציוני במדינ

 
 ה.לשוא אולי כי אי אפשר להשוות שום דבר

וגם מפני שיש לנו מונופול על השואה, וההנחה היא שאין שום סיכוי שאנחנו נתנהג ככה. זו שגיאה 

 ר.חמורה. השואה היא לא רק סיפור יהודי. השואה לא קרתה בכוכב אח

 
 ?ץיש גם הליך של עיבוד המסע אחרי החזרה לאר

ם רוויים, ואולי בצדק. אנחנו יש, אבל לאחר המסע זה כבר לא ממש אפקטיבי והתלמידים מרגישי

מביאים אותם לפולין כדי שיחוו ויתרשמו מהשואה במקום שבו היא מקבלת ביטוי הכי חזק, ואז 

 ץ.אנחנו דוחים את עיבוד המראות רק לרגע שהם חוזרים לאר
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 ?םמה לגבי תלמידים ערבי

שהשתתפו  השתתפתי גם במסעות משותפים ליהודים וערבים מטעם רשת עמל. אחד מבתי הספר

במשלחת לפולין היה בית הספר התיכון שבו למד הנער מוחמד אבו חדיר, שנרצח על ידי יהודים. 

עקבתי אחרי המשלחת האחרונה שלהם לפולין. בעקבות הרצח מנהל בית הספר החליט לא לצאת 

 ע.יותר למס

 
 ?חזו היתה התגובה שלו לרצ

בים והוא אף שיכנע את הורי התלמידים במשך השנים הוא ניסה לקדם תהליכים בין יהודים לער

הערבים להשתתף במסעות לפולין, אבל אחרי המעשה הקשה הזה הוא לא מצא את הדרך לשכנע 

 י.את הורי התלמידים להשתתף במסע ולהזדהות עם הסבל היהוד

  
 ?ןאיך התלמידים הערבים הגיבו למה שהם ראו בפולי

ובכו יחד עם התלמידים  ו שם מול הר האפרידה רבה. הם עמדהערבים הזדהו עם היהודים במ

היהודים. חלק מהם ניגשו אלי בסוף ואמרו לי שהם מבינים את הסבל הנורא שעבר על היהודים 

ושהם מבקשים שהיהודים יזדהו עם הסבל של העם הפלסטיני באותה מידה שבה הם הושיטו לנו 

 נו.יד והזדהו עם הסבל של

 
 .הטוב, זאת לא השוואה נכונ

דים הערבים שהכרתי היו מספיק ישרים כדי להגיד שאי אפשר להשוות, אבל שעם זאת התלמי

העם הפלסטיני סובל. חלקם גם השוו את השואה למצב הנוכחי בסוריה ואמרו שלנגד עינינו 

מתחוללת השמדת עם והעולם לא מתעורר. יצאתי גם עם קבוצה של הקהילה העברית מדימונה, 

ומה והם אמרו "אנחנו מכירים את הדבר הזה, עברנו את זה ודיברו אתם על הצפיפות האי

 ם".בספינות העבדי

 

 ?ה?גם התלמידים היהודים השוו את השואה למה שקורה בסורי

לא. מבחינתם אין קשר בין הדברים. מה שקורה בסוריה לא קשור לסיפור היהודי־ציוני שבו הם 

 ם".שקועי

 

 ?עאז לסיכום אנחנו מבינים שאתה מתנגד למס

אני לא מתנגד למסע, אלא לאופן שבו הוא מבוצע. אני תוהה האם בכל זאת אפשר להפוך את 

 ה.המסע הזה למסע שמעניק חוויה הרבה יותר משמעותית ועמוק

 
 ?תמה היית מציע לעשות אחר

הסופר והעיתונאי השוודי יורן רוזנברג כתב ספר בשם "עצירה קצרה בדרך מאושוויץ" )ידיעות 

, שבו הוא מספר על זיכרונותיו כילד, ועל זיכרונותיו של אביו ששרד את גטו לודז', (2012אחרונות, 

הועבר לשוודיה על ידי הצלב  1945את אושוויץ, את מחנות הכפייה ואת קרונות המוות, ובקיץ 

האדום. רוזנברג ראה במסע חובה, וראה בו חוויה עמוקה ורבת משמעות. עם זאת, הוא לא נמנע 

ופן שבו השואה חילחלה לתוך הנרטיב הישראלי־הלאומי: "היא החלה לשמש מביקורת על הא

השואה פתאום נהפכה לליבת הזהות  ום המדינה, אלא לקיום המדיניות..כהצדקה לא רק לקי
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כי אני חושב שהשואה אינה צריכה להיות ליבת הזהות של  היהודית, ומזה אני סולד עמוקות...

 ת".ל כל הציוויליזציה האנושישום עם; היא צריכה להיות הזהות ש

 
 ב.ככה גם אתה חוש

במידה רבה אלה גם עמדותי: המסע לפולין נראה לי ראוי, וגלומות בו אפשרויות לימודיות 

וחינוכיות כמו לכל רכיב אחר במערכת החינוך. האתגר שניצב בפני מערכת החינוך בכלל ובית 

איזה מסר אנחנו מעבירים במהלך  – אנחנו ממצים את האפשרויות האלה הספר בפרט הוא כיצד

המסע, ואילו לקחים אנו מפיקים ממנו. תלמידה ביטאה זאת כך: "היה חסר לי שכאילו הרגשתי 

– בעיקר על השואה, אבל לא מעבר לזהשלא דיברו על מה שלוקחים מהשואה על בני אדם. דיברו 

 ".ו?אז מה עכשי

לאזן את האג'נדה, ליצור יותר איזונים מערכת החינוך צריכה לשנות את התפישה והתוכנית: 

ולפרק את הדגש הלאומי־ציוני. כמו כן, יש לדלל את לוחות הזמנים ולאפשר מרחב לעבודה 

וחשיבה משותפת. הייתי מרפה מהתלמידים ומאפשר להם להתנסות ולשתף בקבוצה. בנוסף 

יישובים שונים, למסע לפולין כדאי לקיים מסע בישראל, שבו תלמידים ייפגשו עם תלמידים מ

ממגזרים ומדתות שונות ויכירו אחד את השני וירקמו אתם מערכות יחסים. צריך לתת גם יותר 

ביטוי לפולין של היום על מורכבויותיה ולפגוש בני נוער פולנים. בכלל ההסתכלות הרחבה על 

ברור המסע לא בהכרח צריכה להתמקד בפולין, אפשר לעשות משהו הרבה יותר רחב ומשולב. לא 

 ד.לי למה המסעות יוצאים לפולין בלב

 
 ?ןאז לא

אפשר לנסוע גם לגרמניה או למדינות בריה"מ לשעבר. יש בישראל ציבור גדול של יוצאי בריה"מ 

לשעבר, והסיפור על השמדת יהודים בשואה בשטחי בריה"מ לא מסופר וזה מנכר אותם. יש גם 

ו ויש מקומות בצפון אפריקה שבהם היו ציבורים שרואים את השואה אחרת. גם המזרחים סבל

 ר.תופעות של שואה, אבל הם לא מחוברים כי הסיפור האישי שלהם ושל משפחותיהם לא מסופ

 
 ?עאיך באמת התלמידים המזרחים מגיבים למס

יש כאלה שזה מתסכל אותם. למשל, המורים בפגישות ההכנה מבקשים להביא סיפורים אישיים 

נספים מהמשפחות שלהם ורואים שזה יוצר ניכור בתוך הקבוצה. או להקריא את השמות של ה

בסוף הם מוצאים את הדרך להתחבר ולהזדהות על ידי תפישה לאומית של כולנו מקשה אחת, 

 ר.אבל הסיפור שלהם לא מסופ

 
 ה.זה נשמע כמו ניסיון של המגזר האשכנזי להמשיך את ההגמוניה והשליטה בתודע

שראל שנמצאים על סף פיצוץ על רקע עדתי. הבעיה הזאת קיימת, כן, ויש בתי ספר וכיתות בי

והיא רק מתחדדת בשנים האחרונות. יש היום ציבור שקם ויוצא בצורה מפורשת נגד ההגמוניה 

הזאת של מעמד הביניים הלבן. לא ראיתי מישהו שמעלה את הסוגיה הזאת. בנרטיב הישראלי 

 ה.לו נוגע בקדוששואה הוא משהו שכאיהכללי הסיפור האשכנזי ב

 
 ?הלחות לפולין. יש פה תחילה של מחאבזמן האחרון שמענו על בתי ספר שהפסיקו להוציא מש
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אני לא חושב שיש פה שינוי מגמה, כי יש הרבה אנשים שדווקא יש להם אינטרס לחזק את הרוח 

הלאומנית ולשמר את המצב ויש מגמה רחבה בישראל של חיזוק ההיבטים האלה. מראש אין 

ובת השתתפות במסע, לא כל בתי הספר ולא כל התלמידים יוצאים אליו. יש בתי ספר כמו בית ח

 ן.ספר קשת בירושלים שבאופן מסורתי לא מוציא משלחות לפולין מתוך עיקרו

 
 ?עיש תלמידים שסובלים במס

יש תלמידים שכבר אחרי כמה ימים מרגישים שהם לא יכולים להכיל יותר ומצטערים שיצאו, 

הם שורדים עד לסופו. מצד שני, יש כאלה שיש להם תשוקה עמוקה להמשיך והם מחפשים  אבל

את הרגעים שבהם הם בוכים ומרגישים. אני לא חושב שיש מישהו שמצטער שהמסע נגמר. מוצלח 

 ה.בסוף כולם מתגעגעים הבית –ככל שיהיה 


