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  ".מהפחדלפחד  ולא

 שלמה ארצי ודודו טסה
 

 

 תלמידות.ים יקרים, קהילת א' יקרה

 ממני אליכם  ,מכתב אישי

 יום שנת תש"ף"ציון דרך", על סף ס

 

 לא לפחד מהפחד.

 

 . שיאיזה  א'

לנסות לשוחח יותר עם . איך? עניין של מה בכךלא  ;במהלך השנים האחרונות הצבנו יעד גלוי להפוך את א' לאישי

 וקול אמיתי לחתירה אישית לשיפור.  ,הילדים, לנסות להבטיח קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת

להפך,  –התנהלה כמובן אחרת מכל מה שהיכרנו. זו לא "שנה אבודה"  –"שנת הקורונה"  -שנת הלימודים הנוכחית 

 נו. אין לנו ספק שזו שנת לימודים בעלת ערך גבוה ומיוחד במי

בזמן הקצר שנותר מחנכי הכיתות עורכים שיחות אישיות, ואילו המורים והמחנכים מכינים את הערכות סוף השנה. 

יציאה כדי ' -יכול להוות סימן ל 80שהרי עבור האחת,  –מזמין אתכן.ם לראות בתהליך "ציון דרך", ולא סתם ציון 

למידה בעלי ערך. תהליך ההערכה הוגדר על ליכול להוות סימן למאמץ ו 80עבור האחר בדיוק אותו אילו ו ,'חובה

ידינו כתהליך למידה רב שנתי )עבור הצוות(. בשכבה ח' התחלנו בשנה שעברה )אז ז'( בהובלת שינוי עומק 

 לכך גם השפעות על תהליכים בשכבות נוספות. ישכאשר  ',ח-, ואילו השנה עשינו זאת בשכבות ז'במחצית השנה

 .נחתור לשפר עוד את ממד ההערכהים הבאות בשנ

 

 . הבהאזה  א'

עבורכן.ם.  ונועד אלהזכרו ש - שיח עם המחנכיםהים ובפרט מות.אני מאחל לכל תלמיד.ה להפיק ערך ממשוב המור

)גם מבוגרים( לשמוע ביקורת, ועדיין כשהכוונות טובות אוהבים תפקיד המורים לא תמיד קל, שהרי לא כולם 

 חינוך מקדם ילדים לטובה.  ינעשה בהגינות ובכנות, אזוהדיאלוג 

 לזכור שלפעמים ניתן להבין את האהבה רק במבט לאחור.גם כדאי 

 

 אחריות חברתית ולא רק אישית. .ריותחא זה א'

היא לדבר אתכם בכנות גם על  נו"לא לפחד מהפחד". האחריות של -באולי גם למידה ושיפור תלויים באחריות, ו

הכל.  החברה הפכה בשנים חזות לא בוודאי הדברים חשובים מעבר לשגרת הלימודים. ציונים, כאמור, הם 

כשמאות  2011קטנים בקיץ ילדים גזענות וצדק חברתי. הייתם כולכם  ניצול כוח, האחרונות קהה ביחס לסוגיות של

אלפי ישראלים יצאו לרחובות )"מחאת רוטשילד", חפשו בגוגל( בקריאה: "העם דורש צדק חברתי", ובעת האחרונה 

להבעת עמדה, את כולנו לתשומת לב,  ותמחייב ,לצד היעדר מנהיגות ערכית ,ניצול כוחהתופעות החברתיות של 

 . "מבלי לפחד מהפחד"

 :ניצול כוחות למחשבה לגבי תופעות שכולן סובבות סביב הנה כמה שאלות ונקוד

 

 

 פדגוגיה

 קהילה

 פרט



 

 

 

 

 מדוע הנושא לא זוכה להשקעה הנדרשת מצד המנהיגות/החברה הישראלית? מדוע למשל תופעת רצח הנשים .

 ספקת?זוכות להגנה מ אינן? מדוע נשים נחושו קיףמ זוכים לטיפול אינםגברים אלימים 

 בשתי המפלגות המובילות בישראל אין כמעט ייצוג לנשים, ובפרט לא . שליטה גברית מוחלטת בשיח הפוליטי

  -השותפות המרכזיות להנהגת המדינה בשנים האחרונות  -פלגות החרדיות מבמנהיגות המובילה. בקרב ה

נשים כלל אינן מיוצגות. מה זה אומר? מה מרוויחים האזרחים במדינות בהן המנהיגות הנשים בולטת? )פינלנד, 

 מהו הקשר למשל בין מושג "כיבוש" בין גברים לנשים לבין מושג "כיבוש" שטח בעת מלחמה? ד למשל(.ניו זילנ

 1דנה וויס,. מדוע, למשל, בנו של ראש הממשלה יכול היה להשתלח בכחלק משיח כוח גברי השתקת ביקורת 

 ?, עם רמיזות פוגעניות על רקע היותה אישה2ערוץ אשת תקשורת מובילה ב

  נשלטים על ידי  המשמעות שכלי התקשורת החזקים בישראל ימה. כוחהון וההערוצי התקשורת בבעלות

מדוע רמת האמון בכלי  הסכנה שבהיעדר תקשורת מספיק חופשית? יהאנשים העשירים ביותר במדינה? מה

 התקשורת ירדה? למה זה מסוכן?

 נסיבות חשודות של הפעלת כוח , בנורה למוות. ילד פלסטיני בעל צרכים מיוחדים חלאק-איאד אל הריגת הנער

חאלק(. מדוע המנהיגות הישראלית לא ביקשה -על רקע גזעני מצד חיילינו )חפשו בגוגל: איאד אל כנראה

 ניחום אבלים של משפחת אותו הנער? מסליחה? מדוע יהודה גליק, חה"כ לשעבר מטעם הליכוד, הוכה בדרכו 

 'מה המשמעות של המחאה העצומה בארה"ב על רקע הריגת גורג' פלויד, צעיר שחור  .ואנחנו 'אמריקה בוערת

 בידי שוטר לבן? מהו ציון הדרך עבורנו, כיצד על כולנו להיאבק בגזענות גם אצלנו בחברה? 

, ערבים ופשייםוח , דתייםמהו הקשר בין שוויון בין שחורים ללבנים בארה"ב, לבין שוויון בין נשים וגברים, חרדים

? מהו הקשר בין פוליטיקאים שעסוקים בעצמם, בין ממשלה שעסוקה במינויים, בחלוקת , עניים ועשיריםויהודים

, או כוח(, לבין הפגיעה בקבוצות מיעוט כגון הקהילה האתיופית, החברה הדרוזית –שררה )שררה  תפקידי

האם החברה הישראלית יכולה לצעוד לעבר סיפוח חלקים מיהודה ושומרון ללא  ?ציבורים אחרים שאין להם כוח

 בסכנה? -בארה"ב, בעולם או אצלנו  –מתן זכות הצבעה לתושבים הפלסטינאים? האם השיטה הדמוקרטית 

 

הקורונה, היא צומת דרכים. עם סיום השנה, אני קורא לכם לחשוב על הדברים. העת הזו, עדיין בצל 

עם השאלות לכן.ם, ובעיקר  הנכון "ציון הדרך"עם  יפרדואני מאחל שת –לתלמידי יב' האהובים שלנו 

תהיו שותפים גם למתן מענה לשאלות האלה, וליצירת חברה ישראלית  הלוואי שאתן.םהנכונות. 

 טובה יותר, אותה בעתיד אתן.ם תנהיגו! זכרו לסור מרע ולעשות טוב, לבקש שלום ולרדפהו.

 
 

שיגע במעט מהעשייה החינוכית שלנו בראי השאלות הגדולות מעלה, וגם סיום השנה אשלח מכתב נוסף  ות. עםודת

בינתיים רק אומר תודה גדולה לכל צוות ביה"ס ובמיוחד למחנכי הכיתות על במלאכה.  שיםתודות לעוייאמרו 

 , וכן להנהגת ההורים על השותפות האמיצה בצל תקופת הקורונה.ההיערכות לסיום השנה

 

 

 סיום שנה מוצלח וטוב, ובעיקר בריאות איתנה לכולם

 

 שלכם,

 מנהל בית הספריואב פרידן, 

                                                           
1
 .https://www.facebook.com/watch/?v=692254554946017מעניין לשמוע את דעתה של לוסי האריש בעניין:  –למתעניינות.ים  

https://www.facebook.com/watch/?v=692254554946017

