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התוכנית לפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת  -גילוי דעת
ימים קשים מאוד עוברים על החברה הישראלית .אנו נמצאים בתקופה מורכבת שבה המציאות שאנו
מכירים ,על החוקיות שלה ,מאותגרת באלימות .אנו כואבים מאוד את המראות של הימים והלילות
האחרונים; ליבנו נקרע אל מול המתרחש ,ואנו חוששים מפני העלול להמשיך ולהתחולל ברחובות,
ביישובים ובמדינה כולה .לאור המצב אנו ,עמיתי ועמיתות התוכנית לפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת,
יוצאים בקריאה להרגעת הרוחות ולהפסקת האלימות.
كثيرا بسبب
ّ
ي بأيّام صعبة للغاية ،إذ نعيش فترةً معقّدة ً وواقعًا يواجه ،بك ّل قوانينه ،تحدّي العنف .نتألّم ً
يمر المجتمع اإلسرائيل ّ
ّ
وتتمزق قلوبنا من هول ما يحدث ،كما وأنّنا قلقون من احتمال استمرار هذه األحداث
ما شاهدناه في األيّام واللّيالي األخيرة،
شوارع والبلدان والدّولة بر ّمتها .في ظ ّل هذه ال ّ
ظروف ،ندعو ،نحن ّ
في ال ّ
الزمالء في برنامج البوست دكتوراة في معهد
موفيت ،إلى تهدئة النّفوس ووقف أحداث العنف.
החברה הישראלית מורכבת מקבוצות שונות .כאנשי ,כנשות חינוך וכחוקרי חינוך אנו מודעים לשונות
ולגיוון ,ורואים בו ערך המוסיף לעושרה של החברה .אנו מודעים למחלוקות הקיימות ,לפערים,
לאידאולוגיות השונות ואף הסותרות לעיתים ,ובמיוחד בין האזרחים הערבים והיהודים .כאנשי/נשות
חינוך וכחוקרי/ות חינוך אנו מאמינים כי יש להתייחס למחלוקות הללו ,ולא להתעלם מהן .יש לגשר על
המחלוקות ולברר אותן בשיח ובדיונים המקדמים חברה סובלנית ,ולא בדרך של אלימות ,הקורעת את
המרקם ואת כל החוטים המחברים בינינו ,פוגעת בשלטון החוק ועלולה לדרדר את המצב עוד יותר.
ي من مجموعات مختلفة .كمربّين وكباحثين في مجال التّربية والتّعليم نؤمن ّ
نوع
أن االختالف والت ّ ّ
ّ
يتكون المجتمع اإلسرائيل ّ
ّ
ما هو ّإال قيمة إضافيّة تثري المجتمعات .نحن نعي الخالفات والفجوات واختالف األيدولوجيّات ،التي تصل أحيانًا ح ّد
صة بين المواطنين العرب واليهود ،ونؤمن بضرورة معالجة هذه الخالفات والتّجسير بينها وعدم تجاهلها ،وذلك
التّناقض ،خا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ويمس بسلطة
والروابط االجتماعيّة،
من خالل الحوار والنقاش الذي يخلق مجتمعًا متسام ًحا ،ال العنف الذي يمزق النسيج
ّ
ّ
القانون ،وقد يؤدّي إلى تدهور األوضاع ووصولها إلى مكان أخطر.
ברצוננו לחזק את כולנו ולהזכיר לעצמנו את ה עוגנים הנפשיים ,המוסריים והרוחניים שאנו נשענים
עליהם בחיי היום-יום שלנו :חתירה לטוב ,אהבת האדם ,ואמונה בכוחו לקדם את עצמו ואת סביבתו
לכיוון של צמיחה ומיטביות .אנו מאמינים בחוסנה של החברה בישראל להמשיך ולבנות את עצמה מתוך
המשבר .כאנשי חינוך ,כנשות חינוך וכחוקרי/ות חינוך אנו נחושים להמשיך ולדבוק בערכים של
פלורליזם ,סובלנות ואהבת האדם ,ובייצור ידע אשר יתרום לקידום של איכות החיים של החברה
בישראל .האירועים האחרונים שאנו עדים להם חשפו בפנינו נרטיבים ,מתחים ודאגות שלא הוקדש די
זמן לדיון בהם ולהבנה שלהם .כיום יש לעודד שיח אמפתי וקשוב על הסוגיות המאתגרות שעלו.
ي
ونقوي الجميع بواسطة التّذكير بالمراسي النّفسيّة ،األخالقيّة ّ
نرغب بأن نساند ّ
والروحانيّة الّتي نرتكز عليها في واقعنا اليوم ّ
المعيش :السّعي وراء الخير ،حبّ اإلنسان ،واإليمان بقدرته على تطوير ذاته وبيئته باتجاه النّمو والتّحسّن .نحن نؤمن بمتانة
سنستمر في التّمسّك
ي وقدرته على النّهوض من هذه األزمة واالستمرار في بناء نفسه .كمربّين وكباحثين
ّ
المجتمع اإلسرائيل ّ
ّ
بقيم التّعدّديّة ،الت ّ
ي .لقد وضعتنا
اإلسرائيل
المجتمع
في
الحياة
تحسين
في
يساهم
ذي
ل
ا
ي
المعرف
واإلنتاج
اإلنسان
سامح،
حبّ
ّ
ّ
األحداث الّتي شهدناها مؤ ّخ ًرا أمام روايات وتوتّرات ومخاوف لم تُمنح وقتًا كافيًا لمناقشتها وفهمها .واليوم وجب علينا
تشجيع الحوار المتعاطف واإلصغاء ومناقشة القضايا المر ّكبة الّتي طفت على السّطح.
כולנו תקווה כי המרחבים שבהם אנשי חינוך ,נשות חינוך וחוקרי חינוך עובדים יהוו דוגמה לאלטרנטיבה
לכאוס הסובב אותנו כעת :להתרכז במיטיב ,באנושי ובמקדם .כולנו תקווה כי זמנים קשים אלה יתרככו
במהרה ,וכי עשן החשדנות יתפוגג ויתחלף בצלילות מחשבתית ובאמון מחודש שלנו בזולתנו .כמו כן,
אנו מתחייבים בזאת לפעול במסגרות החינוכיות שאנו פועלים בהן לשיח מכבד ומקרב ,ולדיון המגנה

אלימות כשפה .החינוך חשוב לדורות הבאים ,ואנו מתחייבים לחשוב ביחד על דרכים להדגיש בחינוך
את ערכי הכבוד ההדדי והשיתופיות ,וגם להפיצם לכל המגזרים.
نأمل جميعًا أن تكون المساحات الّتي يعمل فيها المربّون والباحثون بمثابة نموذج بديل للفوضى الّتي تحيط بنا اآلن ،بحيث
سنة .كما ونرجو أن تزول حدّة هذه األوقات العصيبة قريبًا ،فتزيل
يت ّم التّركيز فيها على الجوانب اإلنسانيّة ،المط ّ ِّورة والمح ِّ ّ
ّ
ّ
ي ،على
معها دخان الشّكّ لصالح ال ّ
ي والثّقة المتجدّدة باآلخرين .كما ونتع ّهد بأن نعمل ،كل في إطاره التربو ّ
صفاء العقالن ّ
تقديم خطاب يحترم اآلخر ،يجسّر الفجوات ويدين العنف .التّربية مه ّمة لألجيال القادمة ،ونحن نلتزم بالتّفكير معًا بطرائق
تعزيز قيم االحترام المتبادل وال ّ
شراكة من خالل التّربية ،ونشر هذه المعرفة لك ّل القطاعات.
"כשאתה מהרהר באחרים הרחוקים ,חשוב על עצמך ,אמור :הלוואי שהייתי נר בחשכה".
(מחמוד דרויש ,חשוב על זולתך)
"وأنت تف ّكر باآلخرين البعيدين ،ف ّكر بنفسك ،قل :ليتني شمعةٌ في ال ّ
ظالم"
(محمود درويش ،ف ّكر بغيرك)
"שלום פירושו חיים עם השונה  -עם אלו המחזיקים באמונה אחרת ובכתבים אחרים".
(הרב פרופ' יונתן זקס ,לרפא עולם שבור ,עמ' )124
"السّالم يعني العيش مع المختلف -مع أولئك الّذين يتمسّكون بعقيدة وبكتابات أخرى"
(الحاخام ب .يوناتان زاكس ،لشفاء عالم مح ّ
طم ،ص )124
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