
חדשות

*tew*׳ was ■t;
_________________ I

בחוץ תצאו בברים,
 מהחזרה אותם הוציאה לתאטרון שהמורה כך על מחו ישורון באולפנית לבנות אבות

 את השבית החינוכי הצוות * צונזרו שלא תנועותגוף עם סצנות בגלל הגנרלית
מהאולם לצאת סירב מהאבות שחלק כך על במחאה שעתיים למשך הלימודי□
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w* את דמיון כל על עולה המציאות עתים 
 תלמידות בשרם על למדו הזה השיעור /

 החזרה במסגרת ישורון מאולפנית והורים
 במגמת ־בגרות בחינת לקראת הגנרלית
שעבר. בשבוע שנערכה תיאטרון,

 יושבים שבאולם ממן התורה, במסגרת
 מהתלמידות, חלק של ואחים סבים אבות,
 וביקשה לתאטרון המורה למקום נכנסה

האולם. את לפנות מהגברים
 לפיו הקבוע לנוהל שבניגוד מתברר
 הוחלט אפשרית, בחזרות האבות השתתפות

 י הרבנים עמדת פי על ־ האולפנית בהנהלת
 אירוע באותו להשתתף יוכלו לא האבות כי

 בהם שיש קטעים מראש ממנו בונות שלא
לכאורה. גברים לעניין אמורות שלא תנועות

השקד□ לסיכום בניגוד

 כי למורה הובטח מוקדם, סיכום פי על
 וכך באירוע נוכחים יהיו לא וגברים אבות

כשיחה ההורים ועד של נציגות עם סוכם גם

 בסיום דעי, איציק העירייה ראש ס״מ עם
 יעבוד הבאה שנה לקראת כי נקבע הפגישה

 לקיים שיוכל שונה תוכן על החינוכי הצוות
כמופע. אבות נוכחות

 שהתקבלה, ככל האמורה, ההחלטה
 מהאבות חלק של דעתם על הייתה לא

 ונדרשו, האמורה לחזרה להגיע שההליטו
האולם. את לפנות פנים, בבושת לטענתם

 גורם והיוותה רב זעם עוררה הבקשה
 של להתערבות וכן ההורים מצד להתנגדות

 אביהן את להשאיר שביקשו צעירות נערות
 בחזרות, לצפות להם ולאפשר באולם

 מהאולם בהפגנתיות שיצאה מורה אותה
 של להסתעפות מתברר, נך הובילה,
 באורח לטענתן ננזפו התלמידות הפרשה.

הבחינה. לפני דקות ומשפיל קשה
 בין - באישור הדרמה. הסתיימה לא בכך
 האולפנית מנהל של - שבשתיקה ובין רשמי
 באולפנית הלימודים הושבתו כהן, יניב הרב

 שעתיים למשך חריג אירוע אותו למחרת
 על הניהולי הצוות של לכאורה במחאה

 לצאת שסירבו אבות אותם של התנהגותם
מהאולם.

 כהן הרב דרש חודשים כמה לפני כי נזכיר
 ושונות ארוכות חצאיות עם להגיע מהכנות

 זוכה הוא שנים, במשך ללבוש שנהגו ■מאלו
 ומנהל החינוך סמנל״ל מצד רחבה לתמיכה
 שהחלים הופגברג, רמי בעירייה, המנהל
 שהרשו העובדה בשל בהורים להצליף
 ולהטיל נוקבת ביקורת למתוח לעצמם

 עמם לשבת מבלי זאת המוסד. במנהל דופי
דעתם. את ולשמוע

 בשם לפגיעה חשש
האולפנית של השב

 מסיבה זאת עשה עולה, כך הופנבוג,
 מאחורי תהיה הרות היה הוא ברורה, אחת

 אותה להציל נאבק שנים ובמשך האולפנית
 בין וחיבור שילוב תוך ולשמרה מסגירה

 ציוניות, ולחרדיות לדתיות לאומיות, דתיות
 וההישגים בנות 1,200 האולפנית מונה כיום

רבה. והערכה לשבחים זוכים במקום
 האולפנית של בשמה שפגיעה הוא החשש

 תלמידות של לנחירה לעזיבה עלולה
מהמקום.



ננודקחה האולפניה ישורון.
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 בכפ}. עוול לא על אותןקלוקלת התנהלות
ופנו ההתנהלות על מתו ההורים נם
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נהיה ולא אחרה אפשרות לנו תנו הודפך,
לאד■

 של הספר ׳׳בתי נמפר: החינוך ממשרד
 שיח ומעולם, מאז קיימו הממ״ד החינוך
 ההורים של בקשה כל ההורים. עם מכבד

 ההתנהגות וכללי החמ״ד נוהלי לאור נבחנת
 צדדים חד מעשים באמצעות ולא המקובלים

 משבר על לנו צר כפייה. של בדרך הנעשים
 הנהלת לבין ההורים ועד בץ שנוצר האמון

 מנהל ייפגש הקרובים בימים הספר. בית
 על ההורים עם המורים וצוות הספר בית
 ולגבש שבמחלוקת הסוגיות את ללבן מנת

לעתיד' פתרונות
 נמנות. אינן "הטענות נמסר: מהעירייה

 פתוחה באולפנה מדובר הנכון, הוא הודפך
 פי על מתנהלת כמובן אבל ופלורליסטית

 ישיבות מרכז במוסדות כמקובל ההלכה
 להצגה התאים לא הגמר מופע עקיבא, בני
 הנהלת של שיח התנהל גברים, בפני גם

 וועד עם עקיבא בני ישיבות ונציגי המוסד
 להשתתפות בעתי־ התאמתו על ההוריים
 וממפר אבות מספר תצער, למרבה האבות,

 מהסיכומים להתעלם החליטו תלמידות
 כוחנית בדרך עובדות ולקבוע וההחלטות

 תגובת חינוכי. למוסד מתאימה שאינה
על הנדרשות המידה באמות עמדה ההנהלה

 התנהלותו אירוע, לאותו קשר ללא
 לעומק. שתיבחן ראוי המוסד מנהל של

 אל פנה כהן הרב בי נודע ל״דזמקומוז"
 אירוע אותו לאחר מיד המורים ארנון יו׳ר

 הלימודים את להשבית אישורה את וביקש
ההורים, התנהגות על כמחאה

 בטענה שלילית הייתה שקיבל התשובה
להשבתה. הצדקה שאין

 בהתנהלות כחן הרב המשיך זאת, למרות
ההשבתה. את ואישר הקלוקלת
 מנסים בעירייה החינוך שבמנהל למרות
 מהנהלים, והחריג־ מההשבתה להתעלם
 ההחלטה עם להשלים מסרבים ההורים

 מנהל עד באמצעים לנקוט ודורשים
 נהלים להנהיג מנסה הרב לטענתם, המוסד,
 התהדרות תוך איתם בתיאום שלא הרשים
חייהם. ואורח דעתם על מקובלת שאינה

 של השילוב היה ישורון באולפנית "היופי
 נאפשר לא הדתית. מהציונות המגזרים כל

 אם דתית. כפייה או התמרדות של מצב
 של באירוע נובחים להיות אסור לאבות
 לנהל ישיבה ראש יבול איד שלהם הבנות

 הדשא על שכובות כשבנות המוסד את
 המוסדן" בתוך מסתובבות או בהפסקות

ההורים. אומרים
 מכתב התלמידות אהת כתבה □,בינתי

 וביזוי השפלה חשה כי טוענת היא בו נוקב
 התנהלותו את וגינתה אירוע אותו בעקבות

והעניש בכבודן לפגוע שאפשר כהן הרב של

 החינוך, מנהל עקיבא, בני ישיבות למרכז
 לעשות בבקשה החינוך ומשרד המפקח

 אותו בעקבות למרקחה שהפך במקום יסדר
אירוע.

 "מחזיקים כי אומרים עים מכפר הורים
 אץ בי הזח במוסד שבויות שלנו הילדות את

 החינוך ובמנהל נוסף דתי תיכון אף בעיר
 אם לעיר. מחוץ הרישום את לנו סגרו
 מה כאן. להיות חייבים אנחנו לא או נרצה

 אופי את שיתאימו שבמקום הוא שמקומם
את עושים האוכלוסייה לאופי הספר בית

הפיקוח. דעת
 אולפנה להיות תמשיך ישורון אולפנת
 .כול וערכית חינוכית לימודית מצטיינת

 לשינויים תלמידות או הורים של בקשה
 מרכז ההנהלה, צוות ידי על תיבחן שונים
 עניין טל לגופו הממלכתי והפיקוח יב״ע

מכבד, שיח ומתוך
 בנד מחויכים, והוריהם התלמידות

 ויכולים הספר בית הנהלת להחלטות מקרה,
 החינוך של הפיקוח בפני עליהם לערער

דתי". הממלכתי

בעירנו חופש■ עם להיות
 ההקצנה את מבטא מכל שיותר באולפדת, האירוע על לשמוע מאוד הצטערתי

 בפרט, תקוה ובפתח בכלל שלנו בחברה הדתית
 העמדות שבו מדאיג תהליך מזהה אני שנה מ-סב למעלה העיר אה שמלווה כמי

 משתלטות ומסוכנות חשוכות שעמדות בזמן זווית לקרן נדחקות הליברליות החילוניות
 במגזר שגם למדתי בעיר דתית במסגרת לומד שבנו חבר עם בשיחה החברתי. השיה על

 שפתה ולזכור - מדי מאוחר שיהיה לפני - לעצור הזמן זה מהקצנה. השש יש הדתי
 בראש דגל - הרצל - הציונות ושאבי ציונית כחלוצה שנה 140 לפני הוקמה תקוה

ממדינה. דת בהפרדת ובראשונה
דניאל לי


