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כותרת :פרופסור אשר בן אריה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,מכון חרוב ,המשך.
מיכאל מירו  :פרופ' אשר בן אריה  ,נדמה שאנחנו כל הזמן
חושבים שהמהלכים הכוחניים הם אלה שיביאו לנו תוצאות ,אנחנו
עושים את זה גם כמדינה ומדינות ,אנחנו רואים הרבה מדינות
שנלחמות ואנחנו כל הזמן מגדירים את מי שלא עני כאויב שלי,
וקשה לנו משהו שאנחנו לא מצליחים עוד להבין שאולי כדאי לנו
כן לתקשר אחד עם השני ואז החיים יותר טובים.
פרופ' אשר בן אריה  :לטעמי בוודאות מה שקורה הוא ההתנהגות
הכוחנית האלימה אם היא מביאה תוצאות היא מביאה תוצאות
מפוקפקות בטווח הקצר היא מביאה תוצאות מאוד לא טובות
בטווח הארוך .בהקשר של ילדים  ....בהקשר של ילדים זה מאוד
בולט.
מיכאל מירו  :אתה יודע יחסים בינלאומיים מתחילים עם בני
אדם.
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פרופ' אשר בן אריה  :לחלוטין .ואני אומר בהקשר של ילדים כל
המחקרים מלמדים אלימות כלפי ילדים מביאה במקרה הטוב גם
לא טוב ,אבל במקרה הפחות  ...לאיזשהו הישג קצר מועד
בסיכומו של דבר היא מביאה לנזק .אין תחליף לחינוך מכבד אם
רוצים להשיג אפקטים.
מיכאל מירו  :אבל צריך להדגיש כי יגיד לי מישהו מכבד זה
נחמד אני מכבד אותו אבל הוא גונב הוא עושה ככה ,צריך להגיד
שיש גבולות ,איפה שם את הגבולות.
פרופ' אשר בן אריה  :דרך אגב אפילו בדוגמה שנתתי קודם של
 ...מותר להעניש אני לא נגד ענישה של ילדים ,מותר להעניש
ילדים כמו שמותר להעניש מבוגרים כמו שמותר להעניש עובדים.
בכלל כלל האצבע שלי שעובד תמיד עם ילדים ,תמיד תשאל אם
אפשר לעשות את זה בין מעביד לעובדיו ,האם המעביד מותר
לעשות את זה לעובדיו אז מותר למורה לעשות את זה לתלמידיו.
אותו דבר לגבי מבוגרים.
מיכאל מירו  :תראה המורה לא יכול לפטר את הילד.
פרופ' אשר בן אריה  :המורה לא יכול לפטר את הילד גם ...
אבל למעביד מותר להעניש את העובד ומותר לו להעמיד אותו
לדין ומותר לו לשלול לו ימי חופשה  ...זה דברים שמותר למעביד
לעשות .ואותו דבר מותר להעניש ילד ומותר לתת לו מטלות
נוספות ומותר...
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מיכאל מירו  :זה דבר שמתחבטים בו אנשי חינוך ובכלל אני
מתאר לעצמי שבהרבה מערכות ,כי אין פה איזה כללים ברורים
מה מותר לך לעשות .ז"א ברור להרביץ אסור.
פרופ' אשר בן אריה :

אני מקווה שברור ,לא לכולם ברור.

מיכאל מירו  :כן ,זה אנחנו יודעים ,אני בכוונה אומר את זה
בצורה כזאתי ,קצת סרקסטיות .אבל השאלה באמת מה אני עושה,
כי אם אני אומר לו תשמע טוב עונש עכשיו ,אני נותן לך לכתוב
 100פעם את הדברים .אז יכול להיות שאני מלמד את הילד
משהו שבעצם כתיבה זה עונש .אז אני לא רוצה להביא ...
פרופ' אשר בן אריה  :אבל אני אומר אני לא איש חינוך ,אבל
אני אומר עוד פעם מה הם הכללים ...
מיכאל מירו  :לא ,אבל אתה בא מהתחום שאתה רוצה להגן על
הילד מפני עריצות.
פרופ' אשר בן אריה  :בוודאי שאסור להרביץ ואסור לקלל ואסור
להפר את הפרטיות שזה אחד הדברים שהכי חשובים לילדים כל
מיני נביאי שקר טוענים שצריך לחזור לפרטיות שלהם וכך הלאה.
אין תחליף לדבר איתם אבל צריך גם להעניש אותם....
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