
  סרטן בגוף האומה

  "אשל הנשיא"הכותב הוא מנהל הכפר 

  

מתחוור לך כי , ללא כל הכנה ,את התדהמה והכאב כאשר לפתע , לצערי העמוק ,יחווית

לכשנתגלה " .סרטן שקט"סרטן מהסוג המכונה . בגוף יקירך מסתתר לו סרטן נוראי

  .הסרטן זה כבר מאד מאוחר

לא ניכרו בו סימנים מחשידים .    ה מצויןאשר חלה במחלה חסרת מרפא זו נרא, יקירי

. ולרגע אף תהיתי שמא הודעת הרופא היא חזיון תעתועים שיחלוף במהרה כשם שבא

יקירי החל לגלות    את סימני המחלה והגוף החסון , למרבה הצער הרופא המאבחן צדק

  .והבריא הפך לגוף דווה חלוש וכבוי

  .יום אחד נדם ליבו

 כי גם אומה תחלה ןשבות ותמונות אלה   ושאלתי עצמי הייתכבימים אלה נזכרתי במח

האם ישנם סימנים מקדימים או שמא חס וחלילה גם במקרה זה תעמוד ?      בסרטן  

הקטלנית ואנו מחנכי  -האומה מוכת הלם ומופתעת בעת התפרצות המחלה החברתית 

  !?החברה לא נוכל להושיע יותר 

 הממארת המקננת בגוף החברה ואת תוצאותיה שביתת מורי התיכוניים היא המחלה

צהלת התלמידים בחצר , בתי ספר משותקים,תלמידים מושבתים ? מי ידע 

  ! מתפשט לו בין כתלי בית הספר הסגור שייאו. מורים מבוישים חפויי ראש,חסרה

שביתה זו חושפת בפני הציבור את היבטיה החיצוניים בלבד   רק תמים יחשוב כי עם 

  .ר  לימים כתיקונםסיומה נחזו

במקומות הבילוי אורבים לתלמידים .  בני הנוער ישנים ביום ומשוטטים בלילות

שכנים מתלוננים על חבורות בני . המושבתים סוחרי הסמים המפילים עוד ועוד ברשתם

גם התלמידים .  השכונתי מרקעת שחקיםםנוער המפריעים את שנתם ורמת הוונדליז

  ... ממצבםחשים כי לאף אחד לא איכפת

אולי .השביתה של התיכוניים אינה פוגעת בכך..הורי התלמידים יכולים לצאת לעבודה

אולם האם ההורים  אינם יודעים מהן ,הציבורי מצד   ההורים " שקט"גם זו הסיבה ל

או ? אחרת כיצד נבין את פשר שתיקתם?  הסכנות ששביתה זו טומנת בחובה לילדיהם

  ? האולי הם תומכים בהמשך השבית

מדווחים על תחושת מורים . נראה כי המורים נחושים בדעתם שלא לחזור לעבודה 

לא יקבלו שכר המורים אינם נשברים ומיום ליום  וגם בידיעה כי ההשפלה שלהם



מה . רבים מהמורים מחפשים עבודה. תחושת העלבון מתחזקת ומחזקת אותם

 1978כדאי לדעת כי הנזק הגדול ביותר לשביתת המורים ב ? המשמעות העתידית  לכך

מי היו ... מהמורים לא חזרו למערכת הלימודים30% ימי שביתה כ 38היה כי לאחר 

מרביתם היו דווקא המורים הצעירים שמוצאים . ?המורים שלא חזרו לעבודה אותם 

יהיו אלה המורים המשכילים יותר . עבודה בנקל עבודה מכניסה יותר ופחות תובענית

חוששני   כי גם . לעבור   לשוק עבודה מתגמל יותר) םבייאוש(אשר ניתנה להם הזדמנות 

  ...רק משום שאין להם ברירה זו תותיר אותנו עם מורים שנשאריםשביתה 

? מחנכים רבים היושבים עתה בבתיהם מוטרדים מאד בשאלה מה עושים תלמידיהם

מי ישגיח על אותו ? מי יטפל בילד לקוי הלמידה שרק לאחרונה נקבעה לו תוכנית עבודה

אך הוא זקוק ליד מכוונת -נער שבחר לשנות את דפוסי התנהגותו ולעלות על דרך המלך

  .וללב תומך

מי יטפל באותם אלפים שמצאו בבית הספר או בפנימיה את מפלטם מבית קשה  וחברה 

  ? מי ילווה את הנערה ששמה מבטחה ביועצת בית הספר כי לא תעזוב אותה? רעה

לא אמרתי מילה על אובדן בחינות ,  בדברי להישגים לימודיים י  עד כה לא התייחסת

, לא אמרתי מילה על חינוך לערכים . ירהעל העלאת אחוז הלומדים ומניעת הנש, בגרות

לא דיברתי על כך שהפערים החברתיים יעמיקו  כי . על המשמעות של השירות בצבא

בבתים המבוססים והמשכילים יהיה מי שיתמוך בתלמידים בשעה קשה אך מה יהיה 

  ?מי ימצא עימם? מי יתמוך בהם? על מאות האלפים האחרים

" המורה הוא .  החוזק של החברה הישראליתהמורה השובת הוא המשענת ומקור

אולם גם המורה חייב בתמיכתה של מנהיגות . בפני הסרטן"  החיסון החברתי 

 בעיותיה של אכן רבות הן. ואה במחנך את הלפיד שלפני המחנהישראלית אמיצה  הר

ידיהם של קברניטי המדינה בודאי . בריאות ועוד, כלכלה,בעיות ביטחון ,מדינתנו 

האם ? אך האם הם מודעים לסרטן השקט המחלחל בגופה של החברה. העשיימלאות 

האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה ? לא יתעשתו עוד בטרם יהיה זה מאוחר

אין כאן שאלה של צודקים יותר או צודקים ?  לבזבז את המשאב הטבעי היחיד שלה

  יש כאן שאלה  קיומית לחוסנה של מדינת ישראל .    פחות

  !.וותי כי אכן יש מישהו  משגיח עלינותק

  

  בדאגה עמוקה

  זאב מילר


