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דברי מבוא
על סולידריות, הדרה ובחירה תרבותית

הקיץ האחרון וההתרחשויות לאחריו הביאו עלינו תקופה לא קלה — החטיפה והרצח של שלושת 
הנערים גיל־עד שער, נפתלי פרנקל ואיל יפרח, הרצח של מוחמד אבו ח’דיר, מלחמת צוק איתן 
ואירועים קשים בירושלים. במהלך התקופה הזו היינו עדים לגילויים יוצאי דופן של סולידריות 
וערבות הדדית. עמדנו משתאים אל מול האימהות והמשפחות של הנערים, שעמדו בגבורה 
בתקופה הקשה של חוסר הידיעה ולאחר מכן של האבל, וראינו כיצד רבים מאוד נחלצו לעזרה 
בסיוע ממשי או בתמיכה. בזמן המלחמה, בתי החולים בארץ המו מבקרים, חבילות ומתנות גם 
מאזרחים שלא הכירו אף אחד מהפצועים, התגייסות לארח משפחות ולסייע לעסקים בדרום. ככל 
הנראה הרגעים המרגשים מכול היו לוויות החיילים הבודדים שנהרגו, שאליהן הגיעו עשרות אלפי 
אזרחים כדרך להביע את הסולידריות עם המשפחות השכולות ואת התחושה שאכן כל ישראל 
ערבים זה לזה — החיילים בהגיעם לארץ ובהחלטתם להתגייס, והאזרחים שבאו לתמוך במשפחות 
החיילים שהגיעו מחו”ל, בשעות הקשות שלהן. מתוך גילויי הסולידריות המרשימים הללו עולות 
שתי מחשבות מטרידות. הראשונה, מדוע דווקא בעת הזאת מתגלית הסולידריות? השנייה, האם 

יש כאלה שנשארים מחוץ למעגל הסולידריות, ואם כן, מי הם ומדוע?
המחשבות־שאלות הללו קשורות זו בזו. אנו חברה שמפוצלת סביב שאלות חשובות ועקרוניות 
בעניינים פוליטיים, בענייני דת ומדינה ועוד, אך הסולידריות טבועה בבסיסה של החברה ולכן 
היא מתגלה בשעות מצוקה ומשבר כשמניחים בצד את השאלות הללו לזמן מה. הצד השני של 
אותו המטבע הוא שלרוב משבר מסוג זה, שיוצר את הסולידריות, נוצר כאשר יש ‘אחר’ המאיים 
על החברה והאיום שלו גדול יותר מהשאלות הפנימיות של החברה. ראינו זאת בכל מלחמות 
ישראל וגם במלחמה האחרונה. החברה הישראלית שהותקפה על ידי החמאס הניחה את משבריה 
הפנימיים והפנתה את כוחותיה המשותפים כנגד המשבר החיצוני. במצב זה מתגלה הסולידריות 
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הפנימית. כאשר האיום החיצוני נרגע, ה’אחר’ כבר פחות מאיים )לפחות בטווח הקצר(, חוזרים 
וצפים המשברים הפנימיים ואנחנו חשים שהסולידריות נעלמת ואבלים על כך. בהנחה שזהו 
אכן המקור המרכזי לסולידריות בזמן משבר — ה’אחר’ המאיים על החברה, ואם חלק מה’אחר’ 
הזה מצוי, או לפחות מזוהה כך גם בתוך החברה הישראלית, אזי ברור מי נשאר מחוץ למעגל 
הסולידריות והערבות ההדדית. במלחמה האחרונה שוב חשנו שאנו במלחמה עם העולם הערבי. 
במצב שכזה מעטים מחפשים את תמונת העולם המורכבת שהעולם הערבי, כמונו, אינו מקשה 
אחת אלא בנוי מזרמים שונים בתוכו. ככל שהסולידריות חזקה יותר כך תמונת העולם המאחדת 
היא פשטנית יותר בשני הצדדים — אנחנו נגדם, טובים נגד רעים, יהודים נגד ערבים, ערבים נגד 
יהודים. כל מי שמזוהה עם ה’אחר’, או מנסה להצביע על המורכבות, מסתכן בהשלכה אל מחוץ 

לסולידריות הפנימית דווקא בזמן משבר. 
כך גילינו בחצי השנה האחרונה, לצד הסולידריות והצדדים החיוביים של החברה הישראלית, 
גם תופעות קשות. הקולות הקיצוניים משני הצדדים, הערבי והיהודי, התחזקו והועצמו עוד יותר 
דרך הרשתות החברתיות. הקיצוניות והגזענות, שהתגלו במרחב הווירטואלי בצורה מכוערת כל 

כך, דלפו וחיזקו את התופעות הללו במרחב הציבורי ותורגמו לאלימות מילולית ופיזית קשה. 
אנחנו כאנשי חינוך צריכים להתמודד עם כל התופעות הללו, מבלי להתעלם מכך שהחוויה 
הבסיסית והכי משמעותית שהתלמידים שלנו עברו )וגם אנחנו( בימי המלחמה והפיגועים, היא 
שקמים עלינו להרגנו. במצב זה שוב מתחזקים המסרים הפשוטים הקיצוניים והגזעניים, ואילו 

היכולת להעביר מסרים מורכבים נחלשת.
בפרשת דרכים זו עלינו לבחור — האם אנחנו נסחפים עם הזרם או חותרים נגדו? במילים 
אחרות: האם אנחנו מתיישרים עם תמונת עולם לאומנית המדירה את ה’אחר’ או ממשיכים להילחם 
על תמונת עולם מורכבת הגורסת שגם בתקופות קשות, ואולי בעיקר בתקופות קשות, זוהי מדינה 
יהודית ודמוקרטית, שעל ערכיה יש להיאבק, שהמדינה שלנו “תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ 
גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק 
והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי 
הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים 

של כל הדתות” )מגילת העצמאות(. במה אנחנו בוחרים?
גם בתוך התרבות והמקורות שלנו עלינו לבחור בין גישות שונות שאותן אנו פוגשים ביחס 
למהות השוויון: האם נבחר בגישתו של הרמב”ם, שדווקא הוא הידוע בפתיחותו לעולם סביבו, 
בהלכותיו בנוגע לפיקוח נפש בשבת, מבדיל בין יהודי ללא יהודי ופוסק: “היולדת כשכורעת לילד 
הרי היא בסכנת נפשות ומחללין עליה את השבת”, אך “אין מילדין את הגויה בשבת ואפילו בשכר 
ואין חוששין לאיבה ואע”פ שאין שם חילול”? או שנבחר בהסבר שנותנת המשנה במסכת סנהדרין 
ד  ַאֵבּ ל ַהמְּ ָכּ פרק ד, ובה היא מסבירה מדוע חשוב כל כך לדייק בעדות כשעוסקים בדיני נפשות: “ֶשׁ
חֹוָתם ֶאָחד  עֹות ְבּ ָאָדם טֹוֵבַע ֵמָאה ַמְטְבּ ד עֹוָלם ָמֵלא ]...[ ֶשׁ ִאּלּו ִאֵבּ תּוב כְּ ֶנֶפׁש ַאַחת, ַמֲעִלים ָעָליו ַהָכּ
ל ָאָדם  חֹוָתמֹו ֶשׁ ל ָהָאָדם ְבּ רּוְך הּוא טֹוֵבַע ֶאת ָכּ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ן ּדֹוִמין ֶזה ְלֶזה, ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ְוֻכָלּ

ְשִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם”. ל ֶאָחד ְוֶאָחד לֹוַמר: ִבּ ָהִראׁשֹון ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו. ְלִפיָכְך לָכּ
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עלינו להחליט באיזו פרשנות אנחנו בוחרים, ולבחירה זו אין קשר להשתייכות הפוליטית  שלנו 
אלא לערכים הבסיסיים שאנחנו מאמינים בהם. מרגע שבחרנו, עלינו לנהוג ולחנך את תלמידינו 

על בסיס אותה בחירה, עם כל הקושי שבמציאות שסביבנו. 
נשיא המדינה, בפתיחת מושב החורף האחרון של הכנסת, פנה אל חברי הכנסת בעקבות 
גילויי ההקצנה והגזענות משני הצדדים ואמר: “מכובדי, חברי הכנסת, אסור לנו לשתוק. השתיקה 
שלנו מסוכנת. הבית הזה ידע ויודע ויכוחים קשים, לפעמים, אפילו צעקות. זוהי דרכם של דיונים 
רגישים בארץ חמת מזג כשלנו. זוהי דרכה של הפוליטיקה. אבל אני חושב שלאחרונה, דווקא 
השתיקה סביב הנקודות הרגישות, הלא נוחות, הלא פופולריות כלפי ציבור בוחריך; שדווקא 

השתיקה נוכח השחיקה הקשה בערכים שמשותפים לכולנו מהדהדת יותר מכול”.
גם לנו, ואולי בעיקר לנו, כאנשי חינוך, אסור לשתוק ואסור לוותר על החינוך לערכיה של 
המדינה הדמוקרטית והיהודית. רבים יאמרו שזוהי קריאה נאיבית במציאות הנוכחית, אך אנו אנשים 
הבוחרים להאמין. גם בתוך סבב האלימות הזה ומבלי להתעלם מהפחדים והחששות, אנו בוחרים 
מתוך תרבותנו, מתוך יהדותנו — להאמין בטוב, ביושר, בשוויון, בדמוקרטיה ובעיקר בבני האדם. 

זהו תפקידנו בעת הזאת. בידינו, אנשי החינוך, דמותה של המדינה שאנו חיים בה. 
אנו שמחים להציג את אסופת המאמרים ודברי ההגות השנייה של “בין השמשות”, פרי עטם 
של אנשי צוות “בארי”, הדוגלים בערכים הללו והמובילים את הדרך הזו בהכשרות, בכתיבת חומרי 

לימוד, בהנחיית אנשי חינוך ובמעשה החינוכי ככלל.

דני אלעזר

סגן נשיא מכון הרטמן ומנהל תכנית “בארי”


