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הערה




וההוריםהחינוך,משרדבאישור
הדתהשלביטוייםאחרבחיפושילדיהםספריאתבודקיםהוריםהלימודים,שנתפתיחתעם

קשתיאור

מהרצליהלאונר־כהןשירלי

ספ־עלקטנותפתקאותמדביקה

רי

$TS1$ספרי$TS1$

$DN2$ספרי$DN2$אלטרנטי־מידעעםהלימוד

בי;

$TS1$;אלטרנטיבי$TS1$

$DN2$;אלטרנטיבי$DN2$עשרותהקדישהמחולוןיעל

וביקורתימפורטלניתוחשעות
יהודית־ב"תרבותלימודספרשל

ישראלית";
$TS1$;"יהודיתישראלית$TS1$

$DN2$;"יהודיתישראלית$DN2$שהופתענוסף,הורה

"האםבשאלוןאחרבספרלהיתקל

"הישרא־כיהקובעישראלי"אתה

ליות

$TS1$הישראליות"$TS1$

$DN2$הישראליות"$DN2$"12בניתלמידיםעלמעיקה

ההמ־מלותכלאתזוכריםשלא

נון,

$TS1$,ההמנון$TS1$

$DN2$,ההמנון$DN2$מאושראינוהספרכיגילה

החינוך;משרדידיעללהוראה
לסי־הגיעולציוןבראשוןוהורים

כום

$TS1$לסיכום$TS1$

$DN2$לסיכום$DN2$קט־עלתדלגכיהמורהעם

עים

$TS1$קטעים$TS1$

$DN2$קטעים$DN2$.פתיחתלקראתבעייתיים

המא־הבא,בשבועהלימודיםשנת

בק

$TS1$המאבק$TS1$

$DN2$המאבק$DN2$הליברלייםהלימודתוכניעל

מחדש.מתעוררהספרבבתי

ההת־היקףאתלהעריךקשה

נגדות

$TS1$ההתנגדות$TS1$

$DN2$ההתנגדות$DN2$ולהתג־להדתההוריםשל

ברות

$TS1$ולהתגברות$TS1$

$DN2$ולהתגברות$DN2$במע־המסתגרתהלאומנות

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,הישיריםביטוייהעלהחינוך

שכברהניסיוןהנסתרות.ודרכיה

קטנהקבוצהגםכימלמדנצבר
יכו־תודעהובעלתנחושה

לה

$TS1$יכולה$TS1$

$DN2$יכולה$DN2$בס־פרקיםעלדילוגלהשיג

פרי

$TS1$בספרי$TS1$

$DN2$בספרי$DN2$,אועבודהדפיהחלפתלימוד

מו־בכיתה.חדשיםדיוניםלהוליד

דעות

$TS1$מודעות$TS1$

$DN2$מודעות$DN2$התנאיהמפתח;מלתהיא

לכלהיחיד,לאאםגםההכרחי

השבועשפרסםחדשמדריךשינוי.

לה־לסייענועדהחילוניהפורום

תארגנויות

$TS1$להתארגנויות$TS1$

$DN2$להתארגנויות$DN2$.חינוךבמשרדהורים
ידיעלהאחרונותבשניםהמנווט

איןחילוניםלהוריםדתית,אג׳נדה
חי־"משמרלשנזשאלאברירה

נוך"

$TS1$"חינוך$TS1$

$DN2$"חינוך$DN2$השרשלהכוונהילדיהם.של

לקברתלמידיםטיולילעודדפרץ
במ־השיעוריםתוכןגםכמויוסף,

כינה

$TS1$במכינה$TS1$

$DN2$במכינה$DN2$ופור־שהקיםהקדם־צבאית

סם

$TS1$ופורסם$TS1$

$DN2$ופורסם$DN2$זאת.מחדדיםרק,13בחדשות

מקפי־האחרונותבשנתיים
דה

$TS1$מקפידה$TS1$
$DN2$מקפידה$DN2$הספ־עללעבורלאונר־כהן

רים

$TS1$הספרים$TS1$

$DN2$הספרים$DN2$הספר.בביתילדיהשקיבלו

ותי־הערותרושמתאניקיץ"כל

קונים

$TS1$ותיקונים$TS1$

$DN2$ותיקונים$DN2$ומד־צהובות,פתקאותעל

ביקה

$TS1$ומדביקה$TS1$

$DN2$ומדביקה$DN2$הרלוונטיים",בעמודיםאותן
לה־שהוקדשבעמודמספרת.היא

רצל

$TS1$להרצל$TS1$

$DN2$להרצל$DN2$הד־היאהציונותותחילת

גישה

$TS1$הדגישה$TS1$

$DN2$הדגישה$DN2$הר־הופיע:שלאפרט"

צל

$TS1$הרצל"$TS1$

$DN2$הרצל"$DN2$התייחסותלידחילוני";היה

לא־וגעגועיםלתפילותארוכה

רץ

$TS1$לארץ$TS1$

$DN2$לארץ$DN2$נו־"איךשלבהקשרישראל

לדה

$TS1$נולדה$TS1$

$DN2$נולדה$DN2$ציינההיאישראל",מדינת

וחילוניםהתפללו,הדתייםש"רק

המדי־אתלהקיםדאגוהרצלכמו

נה".

$TS1$."המדינה$TS1$

$DN2$."המדינה$DN2$החובהעלאחרות,הערותגם

הית־עלאוהכיפוריםביוםלצום

רון

$TS1$היתרון$TS1$

$DN2$היתרון$DN2$המ־)"פעולהבתפילההטמון

רגיעה

$TS1$המרגיעה$TS1$

$DN2$המרגיעה$DN2$ומעו־מחזקתהמאמין,את

דדת

$TS1$ומעודדת$TS1$

$DN2$ומעודדת$DN2$לתגובה.זכובאמונתו"(,אותו

ספרביתשלברשימה

שלאספרהופיעדןבגוש
החינוךמשרדע"יאושר
התפילהבחשיבותועוסק

מו־היולאונר־כהן,לדברי

רות

$TS1$מורות$TS1$

$DN2$מורות$DN2$והשתמ־הפתקיםאתשראו

שו

$TS1$והשתמשו$TS1$

$DN2$והשתמשו$DN2$בכי־שהתעוררובדיוניםבהם

תה,

$TS1$,בכיתה$TS1$

$DN2$,בכיתה$DN2$מילדיהביקשודווקאאחרות

שלישהילד"אחריאותם.לזרוק

כי־ביוםלצוםחייביםשלאאמר

פור

$TS1$כיפור$TS1$

$DN2$כיפור$DN2$המורהבכיתה.ויכוחהתעורר

ואמרהשרשמתי,הפתקאתראתה

שלאהחלטתיבילד.פוגעתשאני

מעודדותהןההערות:אתלהוריד

ליחשובוזהביקורתית,חשיבה

הס־בבתימהקונפורמיזםיותר

פר,

$TS1$,הספר$TS1$

$DN2$,הספר$DN2$הנוכחית.בתקופהבמיוחד

בהערות.אחריםהוריםשיתפתי

הספקנותשהבאתי,דוגמהכלעם
נע־ההדתהכלפימהםחלקשל

למה
$TS1$נעלמה$TS1$

$DN2$נעלמה$DN2$.מרגי־אניכהורה,בהדרגה

שה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$האח־היאהספריםשבדיקת

ריות

$TS1$האחריות$TS1$

$DN2$האחריות$DN2$.עללסמוךאפשראישלי
החינוך".משרד

בביתלומדיםיעלשלילדיה

בשבו־בחולון.ממלכתיספר

עות

$TS1$בשבועות$TS1$

$DN2$בשבועות$DN2$בי־הכינההיאהאחרונים

קורת

$TS1$ביקורת$TS1$

$DN2$ביקורת$DN2$לימודספרעלמפורטת

יהודית־ישרא־"תרבותבמקצוע

לית"

$TS1$"יהודיתישראלית$TS1$

$DN2$"יהודיתישראלית$DN2$ומיעםלאדם,)"מפתחות

באתרשפורסמהה׳(,לכיתהקום"

לס־פשוטלאהחילוני.הפורום

כם

$TS1$לסכם$TS1$

$DN2$לסכם$DN2$162הערות.ועשרותעמודים

ביקורתהשאר,ביןכוללות,אלה

כדיברבניםלבחורההחלטהעל

באמתזה"מההשאלהעללענות

שבעמוד)בעודהארץ"אתלאהוב

עליה(;"מקטר"חילוניילדהבא
פו־"יהודיםעלמידעלמסורלא

רצי

$TS1$פורצי$TS1$

$DN2$פורצי$DN2$"להס־חילונים;שהםדרך

ביר

$TS1$להסביר$TS1$

$DN2$להסביר$DN2$לה־בלי"מניין"המושגאת

תייחס

$TS1$להתייחס$TS1$

$DN2$להתייחס$DN2$גב־רקכוללשהואלכך

רים;

$TS1$;גברים$TS1$

$DN2$;גברים$DN2$הישיבהצורתעללהרחיב

עזרתעללאאבלהכנסת,בבית

יוםשלמעמדואתלהשוותנשים;

העצמאות;יוםשללזהירושלים

לקבלחילוניםמתלמידיםולבקש
ביתלחורבןהדתייםההסבריםאת

להתווכחאפשרכעובדות.המקדש

שלבביקורתהשונותההערותעל

מהת־להשתחררקשהאבליעל,

מונה

$TS1$מהתמונה$TS1$

$DN2$מהתמונה$DN2$בי־משקפותהןכיהכללית

טול

$TS1$ביטול$TS1$

$DN2$ביטול$DN2$החילונית.האופציה

לאמהעללבלשיםגם"חשוב

אומרתהלימוד",בספרימדברים

חילונית,הגותכמו"נושאיםיעל.
להתפ־ההשכלהתנועתביןהקשר

תחות

$TS1$להתפתחות$TS1$

$DN2$להתפתחות$DN2$,שלהחילוניהרקעהציונות

ואפ־נשיםהדרתהמדינה,מקימי

ליה

$TS1$ואפליה$TS1$

$DN2$ואפליה$DN2$,אינםכמעטאלהכלכלפיהן

שהיהדותבעודלהתייחסות,זוכים

האורתודוק־הפרשנותובמיוחד
סית

$TS1$האורתודוקסית$TS1$
$DN2$האורתודוקסית$DN2$והר־כנפלאהמוצגתשלה

מונית.

$TS1$.והרמונית$TS1$

$DN2$.והרמונית$DN2$בעיקרהןהמופתדמויות

חס־הםהחילוניםוהילדיםרבנים,

רי

$TS1$חסרי$TS1$

$DN2$חסרי$DN2$."בינה

עמו־פרסמההלינזודספראת

תה

$TS1$עמותה$TS1$

$DN2$עמותה$DN2$בשםדתית־אורתודוקסית

ולה־לבססשואפים"אנוחל"ד.

עצים

$TS1$ולהעצים$TS1$

$DN2$ולהעצים$DN2$בקרבהיהודיתהזהותאת

חיוביתבגישהנוער,ובניילדים

בא־נכתבופלורליסטית",

תר

$TS1$באתר$TS1$

$DN2$באתר$DN2$,הס־כיהמתגאההעמותה

פרים

$TS1$הספרים$TS1$

$DN2$הספרים$DN2$יהודית־ישרא־ב"תרבות

לית"

$TS1$"יהודיתישראלית$TS1$

$DN2$"יהודיתישראלית$DN2$ספרבתיבכ-053נלמדים

הארץברחביבלבד()ממלכתיים

כמותלנזידים.אלףכ-83ידיעל

להע־מרכזיםהעמותהמפעילהכן
מקת

$TS1$להעמקת$TS1$
$DN2$להעמקת$DN2$החי־בחינוךהיהודיתהזהות

לוני,
$TS1$,החילוני$TS1$

$DN2$,החילוני$DN2$החינוך.משרדע"יהממונים

לי־ספרישלכאלהסקירות

מוד

$TS1$לימוד$TS1$

$DN2$לימוד$DN2$בדיוניםהוריםמשמשות

המנהלת.ולפעמיםהמורהמול

ספרבביתשעברהבשנההיהכך

הודי־שבולציון,בראשוןיסודי

עו

$TS1$הודיעו$TS1$

$DN2$הודיעו$DN2$יתנג־כילמורההוריםכמה

דו

$TS1$יתנגדו$TS1$

$DN2$יתנגדו$DN2$יהודייםבמקורותלשימוש

וכד׳אגדותפיוטים,תפילות,

כמורלוונטיים,לאב"מקומות

מד־אוגיאוגרפיהשפה,שיעורי

עים",

$TS1$,"מדעים$TS1$

$DN2$,"מדעים$DN2$לד־ההורים.אחדמספר

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$עללדלגהבטיחההמורה
להחליףאוהלימודבספרקטעים

גילי־"בהמשךעבודה.בדפיאותם

נו

$TS1$גילינו$TS1$

$DN2$גילינו$DN2$המנה־אישוראתקיבלהשהיא

לת

$TS1$המנהלת$TS1$

$DN2$המנהלת$DN2$לעומתלדרישתינו.להיענות
היתהלאהמקבילהבכיתהזאת,

שינויהיהולאדומה,התארגנות

אחריםהוריםהלימוד".במתכונת

החלי־כיל"הארץ"בעברסיפרו

טו

$TS1$החליטו$TS1$

$DN2$החליטו$DN2$משיעוריילדיהםאתלהוציא

"עב־יהודית־ישראלית"."תרבות

רתי

$TS1$עברתי"$TS1$

$DN2$עברתי"$DN2$לאוגיליתיהלימודספרעל

אורחאתשמציגיםקטעיםמעט

שצ־כדברהדתי־מסורתיהחיים

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$אורי,סיפראליו",לשאוף
המ־"ברירתבשרון,בעירשגר

חדל

$TS1$המחדל$TS1$

$DN2$המחדל$DN2$מפסידהחילונישהילדהיא

עלי".מקובללאזהמשהו.
בשי־הנלמדיםספריםגםויש

עורי

$TS1$בשיעורי$TS1$

$DN2$בשיעורי$DN2$יהודית־ישראליתתרבות

החי־משרדלהוראותבניגוד

נוך.

$TS1$.החינוך$TS1$

$DN2$.החינוך$DN2$זהות"של"גווניםהספרכך

ברשי־שנמצארכס(,)הוצאת

מת

$TS1$ברשימת$TS1$

$DN2$ברשימת$DN2$בביתהקרובהלשנההספרים

מביאהספרדן.בגושיסודיספר

"לקטהראשוניםמעמודיובאחד
הת־בחשיבותהעוסקותאמרות

פילה

$TS1$התפילה$TS1$

$DN2$התפילה$DN2$,"שישמי"כלכמובציבור

נכנסואינובעירוכנסתביתלו

אורע"שכןנקראלהתפלללשם

באהואברוךשהקדוש"בשעה

עש־בהנמצאולאהכנסתלבית

רה

$TS1$עשרה$TS1$

$DN2$עשרה$DN2$כועס".הואמייד

בס־הראשוניםהעמודים100

פר

$TS1$בספר$TS1$

$DN2$בספר$DN2$בתפי־מפורטלדיוןמוקדשים

לת

$TS1$בתפילת$TS1$

$DN2$בתפילת$DN2$,תפי־שמע,קריאתשחרית

לת

$TS1$תפילת$TS1$

$DN2$תפילת$DN2$,התפילה,וסידורקדישעמידה
"מע־והלכותיה,השבתיתרונות

גל
$TS1$מעגל"$TS1$

$DN2$מעגל"$DN2$"12בגיל)בנותהיהודיהחיים

במצוות"(,"חייבים13בגילובנים
בסיסמשמשיםאלהועוד.חגים

יהודית־ישראלית,בזהותלדיון
ישראלי".אתה"האםשאלוןכולל

אמריקאימבחןמעיןעלבהתבסס

זוכרשלאתלמידשאלות,לכמה

אםמהרהרההמנון,מלותכלאת

באפשרותאולצה"ללהתגייס

מר־לאש"בכללכמימוגדרלהגר

גיש

$TS1$מרגיש$TS1$

$DN2$מרגיש$DN2$.לארץקשורלאאתהישראלי
היש־ולתרבות.לחברהולאהוו,

ראליות

$TS1$הישראליות$TS1$

$DN2$הישראליות$DN2$עליך".מעיקה

מורותהיולאונר־כהן:

הפתקיםאתשראו
וזרקו,בספרשהוספתי
בכיתהדיוןשקיימוהיו

מש־שלהאינטרנטאתרלפי

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$,לאורשיצאהספר,החינוך

2011ב-2 ספ־ברשימתמופיעאינויא ,1, 

רי

$TS1$ספרי$TS1$

$DN2$ספרי$DN2$שנ־כברהמאושריםהלימוד

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$.התגלגלהואכיצדלפחות

הספרביתשלהספריםלרשימת

מדו־כייאמראחדהסברדן?בגוש

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$,שלמשילובהנובעתבטעות

תשומתוחוסרשניםשלקיבעון

פרש־לפיהמשרד;להוראותלב

נות

$TS1$פרשנות$TS1$

$DN2$פרשנות$DN2$,גםלכךשתרמהייתכןאחרת

איןכיכלשהוגורםשלמחשבה

נו־שלחד־ממדיתבהצגהבעיה

שא

$TS1$נושא$TS1$

$DN2$נושא$DN2$כמהיהודית,זהותכמומורכב

ביתשבחרהספראםיבדקוהורים

רבים.לאמאושר?בכללהספר

הספרכימגלהראשוניתבדיקה

הארץבמרכזספרבתיבכמהנלמד
שעברה.בשנהגם

להנהלתלפנותתהססו"אל

שמ־ספרכלעללבירורביה"ס

עורר

$TS1$שמעורר$TS1$

$DN2$שמעורר$DN2$במדריךנכתבחשדכם",את

החילוניהפורוםהשבועשפרסם

בלי"כיתההכותרתתחתלהורים

אםהמחנכיםמול"בדקוהדתה".

בס־להדתהמודעהמוריםצוות

פרי

$TS1$בספרי$TS1$

$DN2$בספרי$DN2$פעו־שיתוףוהציעוהלימוד

לה
$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$מציעעודהתכנים".בבדיקת

הלימודהיקףאםלבדוקהמדריך

בעקבותהשתנהאהרמקצועשל
ולוודאהמורשתלימודיהכנסת

אתילמדוהספרביתמורירקכי

השופטים,בהמלצתהשיעורים.

החי־הפורוםכחודשלפנימחק

לוני

$TS1$החילוני$TS1$

$DN2$החילוני$DN2$נגדלבג"ץשהגישעתירה

המקצוע.
סייענוהאחרונות"בשנים

ההד־אתלהדוףהוריםלאלפי

תה

$TS1$ההדתה$TS1$

$DN2$ההדתה$DN2$יל־שלובגניםהספרבבתי

דיהם",

$TS1$,"ילדיהם$TS1$

$DN2$,"ילדיהם$DN2$בא־בפורום.השבועאמרו"

קלים
$TS1$באקלים"$TS1$

$DN2$באקלים"$DN2$התארגנותהנוכחי,הפוליטי

שיבטיחהיחידהכוחהיאהורים

לערכיםבהלימהילדינוחינוךאת
החילוניים".שלנוהחייםואורח

וההס־החילוניתהאדישות

כמה

$TS1$וההסכמה$TS1$

$DN2$וההסכמה$DN2$בחומרייהדות"ל"קצת

למל־מראהתמונתהםהלימוד

חמה

$TS1$למלחמה$TS1$

$DN2$למלחמה$DN2$להשקפהרמזבכלהדתית
האחראיתשהוכיחהכפיאחרת,

הדתיהחינוךעלהחינוךבמשרד

מי־ראשגם)ומעתהאביבבתל

נהל

$TS1$מינהל$TS1$

$DN2$מינהל$DN2$החי־במשרדהדתיהחינוך

נוך(.

$TS1$.)החינוך$TS1$

$DN2$.)החינוך$DN2$כיב"הארץ"פורסםהשבוע

עלאסרהנגר,שושנההאחראית,

ליל־לחלקהדתייםהספרבתי

דים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$מת־ספרא׳לכיתההעולים

נה

$TS1$מתנה$TS1$

$DN2$מתנה$DN2$בג־אביב,תלמעירייתשקיבלו

לל

$TS1$בגלל$TS1$

$DN2$בגלל$DN2$צי־בתחבורההעוסקקצרקטע

בורית

$TS1$ציבורית$TS1$

$DN2$ציבורית$DN2$.מדוברנגר,לטענתבשבת

הדתי.בחינוךממש"שלב"פגיעה

רוןהעיר,ראשהחליטבתגובה,

"מתיהספראתלשלוחחולדאי,

לת־ישירותנבחרה"מיכלאםנדע

למידים

$TS1$לתלמידים$TS1$

$DN2$לתלמידים$DN2$.שלהנושא"אםהדתיים

האחרוהכלתדמוקרטיהלימודי

דתייםספרבבתילהילמדאמור

שהואזרםכאןשישלהביןצריך

אמר.הדמוקרטיה",נגד

ספרעללביקורתבתגובה

מהוצאתנמסרשהוציאה,הלימוד

ישראלתרבות"מקצועכיחל"ד

באח־הםספריוועלתכניועל

ריות

$TS1$באחריות$TS1$

$DN2$באחריות$DN2$שכוחותחבלהחינוך.משרד

היש־בחברהושולייםקיצוניים

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$החשובלדיוןנזקגורמים

ישראל".ילדיחינוךעלוהחיוני

שביט,עמוסהחינוך,משרדדובר
לדברים.להתייחסשלאבחר

הערה



