לכבוד משרד החינוך ועדת חיים בשותפות 03.03.2022
הנדון :נייר עמדה חיים בשותפות
שלום רב
 .1בהמשך לקול קורא על כתיבת נייר עמדה בנוגע לחיים בשותפות אני מצרף בזאת את נייר
העמדה של ארגון בצלמו.
 .2ארגון בצלמו הינו ארגון זכויות אדם ברוח יהודית הפועל לקדם את ערכי זכויות האדם ומאמין
שלכל אדם יש את הזכות לחיים שוויון וכבוד .
 .3אני אתמקד בנייר עמדה זו במספר דברים.
 .4ראשית גזענות בתוך העם היהודי כלפי חרדים /מתנחלים /דתיים לאומים /אתיופים /רוסים
וכדומה .זוהי גזענות בוטה ובה צריך להילחם על ידי הכרה כמה שיותר מפגשים אחד על
אחד עם קבוצות הבאת מרצים חרדים לבתי ספר חילונים .תנסו לדמיין מתי פעם אחרונה
חסיד הרצה בבית ספר בצפון תל אביב? מתי אי פעם נער בצפון תל אביב פגש אתיופי לא
מנקה .למה שלא ישנאו אחד את השני עם החוסר הכרות הזאת .בורות היא אויב.
 .5וכעת לפיל שבחדר גזענות כלפי ערבים.
 .6מהי גזענות? מה ההבדל בין גזענות למאבק בהתבוללות? מה ההבדל בין מאבק בהסתה
בטרור לבין גזענות?
 .7ובכן גזענות הינה לשנוא אדם אך ורק בגלל הגזע שלו .ראשית אציין שבאופן קטגורי היהדות
איננה גזענית שכן כל אדם יכול להתגייר ובין רגע נהפך ליהודי( .לעומת גזענים שלעולם לא
יקבלו את מי שהם שונאים ולא משנה מה יעשה)
 .8יחד עם זאת עם שומר על זהותו הלאומית ועם ישראל בוודאי מחויב לשמור על זהותו
הייחודית.
 .9מאבק בהתבוללות איננו גזענות בשום צורה  ,עידוד חתונות וקשרים בין יהודים בלבד איננו
גזענות ובוודאי איננו גזענות נגד ערבים שכן מבחינת העם היהודי אין הבדל בין יהודי
שמתחתן עם ערביה מאום אל פאחם לדוגמנית צמרת מברזיל.
 .10עקב כך יש להיזהר ביצירת קשרים הדוקים בין בני נוער מעבר למפגשים חד פעמיים של
להכיר את השני .הכרה לבני נוער של רופאים ערבים ואחיות ערביות .קל להכיר שאנחנו לא
רוצים שחקן ערבי בביתר אבל רופא ערבי כן יטפל בך בבית החולים? לחדד את זה לבני
הנוער .להכיר להם מדענים ערבים עובדי הייטק ערבים וכדומה.
 .11דבר נוסף וחשוב בציבור הערבי ישנו הסתה ושנאה כלפי מדינת ישראל  ,לא בכולו כמובן
בחלקו .לדבר נגד אלימות ערבית זה לא גזענות ,להכליל זה גזענות  .ולכן לא כל מי שמדבר
נגד אלימות ערבית או הסתה ערבית הוא גזען.
 .12מהם היעדים שצריך להציב? אסור לשנוא אף אדם רק בגלל מוצאו .חייבים כן לכבד כל אדם.
יחד עם זאת העם היהודי הינו ייחודי ואנו מתחתנים אחד עם השני .בנוסף יש בציבור הערבי
חלק שפועל נגדנו ורק בו אנו נלחמים .לחדד שישנה הפרדה מוחלטת בין ערבים שנלחמים
בנו שבהם אנו נלחמים לבין סתם ערבים ברחוב שאותם אנחנו מכבדים.
 .13ומילה אחרונה לסיום .אני בטוח שתקבלו ניירות עמדה רבים שאינם מייצגים דברים אלו ,
יחד עם זאת רוב אזרחי ישראל חושבים כמוני וזה לא סוד .ולכן להקים ועדה שלא תייצג את
הציבור אין לה שום משמעות חוץ מטחינת מים .אני קורא לכם לקרוא את נייר העמדה הזה
בתשומת לב ולפעול לאורו .דווקא כמי שפעל רבות למניעת גזענות סתם כלפי ערבים ואני
אישית החזרתי הרבה בני נוער שסתם שנאו למוטב פעלו בחכמה ולא בסיסמאות.
 .14לסיכום  :חובה למצוא את שביל הזהב בשיתוף כולם .אנחנו נשמח להיות בכל שולחן עגול או
מרובע או משושה שנוזמן אליו במטרה לקדם אהבת חינם בין כולנו.
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