
 

 

 הבת הארץ ודמוקרטיהא ,חווהא
 "אהבת הארץ" - יהודה עמיחי

 ,והארץ מחולקת למחוזות הזיכרון וגלילי התקווה"

 ,ותושביהם מתערבבים אלה עם אלה

 .ית המתיכמו חוזרים מחתונה עם חוזרים מלוו

 .לשטחי מלחמה ולשטחי שלוםוהארץ לא מחולקת 

 ,ומי שחופר גומה נגד פגזים

 ..."אם יחיה לשלום ,ישוב וישכב בה עם נערתו

 

 קהילה יקרה,תלמידות/ים יקרים, 

שית, דמוקרטיה תוך לימוד ערכן אנו בעירוני א' פועלים בזירות רבות ומגוונות, ביסודן חינוך לסולידריות אנו

להפך!  –. חשוב לי לומר לכם שאין הדבר בא בסתירה לערכי "אהבת הארץ" בטחתןשל חירויות אדם וה

אדם באשר הוא. הערך אהבת קרב החברה שלנו, ומימוש אהבת הארץ פירושה, בין היתר, הפנמת השונות ב

 הבה!אאם תרצו? א' זו 

בהקשרים עיריית תל אביב פועלת העת הנוכחית מזמנת לחברה הישראלית אתגרים מיוחדים בראי האמור. 

 ברכה, מנהלת מנהל החינוך:-לידיעתכם מדבריה של שירלי רימון עביראלה, ואני מ

מדינת ישראל עוברת תקופה לא פשוטה מבחינת המערכת הדמוקרטית שלה, הן בשל מערכות בחירות חוזרות, הן בשל "
תקשורת במדינת -שלטון-הוןהתקפות חסרות תקדים על מערכת המשפט והחוק, והן בשל חשדות לחיבור מאיים מאד בין 

בנוסף, מערכת החינוך העירונית שלנו עוברת טלטלה עם איום הגירוש של תלמידות ותלמידים, אשר חוששים  ישראל.
 ....יום יום ללכת לבית הספר.

יהפוך כל בניין  19:30החל מהשעה  21.11ב  #רגע אחד, חינוך. אירוע השיא העירוני של חודש נובמבר הוא.....
יה למתחם של הרצאות, הופעות, במות שיח, שירה, עומק וקלילות בו זמנית. התכנים מאד מגוונים ומתאימים לכלל העירי

אוכלוסיות המורים וההורים בעיר. השנה הזרקור הוא התפישות והאידיאולוגיות שמקודמות במערכת החינוך שלנו: 
 ... "ורשים ובו זמנית חינוך מתקדם ומוכוון עתיד.דמוקרטיה, מגדר, הכלה, חופש ביטוי, מגוון, אמפתיה, חיבור לש

 בכמה מוקדי פעולה בולטים: שמחים לשתפכם, בראי האמור

  תודה לתמר בן ישי, אמא ביום חמישי, בהובלת הורים מהקהילה . בין תלמידים לחבריהם - חווהאא' זו(

 מקהילת הורי ביה"ס בלפור( ובשיתוף הנהגת ההורים בהובלת תמי שעיה, יצאו  משכבה ז' ולהדס שניר

החשד , על רקע 12! תלמידים למחות מול כלא איילון על כליאתם של תלמידים תל אביבים כבני !200 -כ

של המדינה לגבש מדיניות הגירה המלאה מי מהוריהם מפר את חוקי ההגירה. מבלי לגרוע מזכותה ש

ה מרגש לראות את קהילת עירוני א' מתגייסת לטובת זעקה אמיתית שנוגעת לתלמידים כפה, היוולא

  ולמעשה הם ישראלים לכל דבר. בים בעברית,ששנולדו בארץ, חולמים וחו

מכיל תלמידים רבים משכונות דרום תל אביב ואנו רגישים  שביה"ס שלנוזה ן בהקשר ולציראוי 

)תודה  ס ביאליק רוגזין"עם ביההביע מחאה אנושית יחדיו . במיוחד על רקע זה היה מרגש למורכבותל

 על שחרור הנערות/ים ממאסרם. ורהלשמוע כי בית המשפט ה שמחנו .למנהל ביה"ס ג'לאל טוחי(

 https://www.facebook.com/yoav.pridan/videos/10220830307970236/?t=3לצפות: מוזמנים 

  שמעוניביה"ס בהובלת מיכל קרייטלר וטלי ביום שישי, ערכו הורי . ן הורים לצוותיב - חווהאא' זו-

אירוע הוקרה תקדימי למורי מגמות האמנות. מדוע אני מציין את האירוע המרגש האמור בהקשר אקנין, 

 של ערכי הדמוקרטיה וכבוד האדם?
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https://www.facebook.com/yoav.pridan/videos/10220830307970236/?t=3


 

החירות פיה "האמנות היא מעיין החירות וכי חשוב לזכור את אמרתו של אלבר קאמי ל ראשית, 

ם )לכלל! תלמידי עשירה ומחוברת לתלמידיכה . הנכחה של עשייה אמנותית "מעיין האמנות

 כשלעצמה מקדמת ערכים ברוח חירות האדם. ביה"ס( היא

אינם  –שהם קבוצה גדולה מאוד של מורים  –שנית, ראוי שתדעו כי מורי מגמות האמנות בביה"ס  

הם כשלעצמם ראויים לשיפור(, וגם מכאן אף של מורי מערכת החינוך )שכנהנים מתנאי ההעסקה 

 רבה. חשיבות השותפות עם קהילת ההורים

 של שיתופי פעולה רב מגוון  יימים בשנים האחרונות, וכמובן גם השנה,נו מקא. א' זו אחווה בין בתי ספר

בית בית הספר הדתי צייטלין, בית הספר הדתי לבנות, פלך, ישיבת בר אילן, מגזרים שונים. מעם בתי ספר 

הם  ,"ביכורים" המכיל י, בית הספר הערבי אג'יאל מיפו, בית הספר היסודמהגליל הספר הדרוזי עיבלין

חלק ממגוון בתי הספר הללו. לכך מצטרפים שיתופי פעולה נוספים עקביים עם בתי ספר מהעולם, רק 

טולדו מלוס אנג'לס, משם שבה בשבוע שעבר משלחת תלמידי כיתות י', לאחר -לרבות ביה"ס היהודי דה

 מפגש מרתק שנסוב לא מעט אודות סוגיות של זהות יהודית ואהבת הארץ.  

 יום על רקע  לרבות. במהלך השבועות הקרובים נקיים מכלול פעילויות חינוכיות רב, א' זו אהבת הארץ

מיוחד תחת הכותרת "ישראליות לימודים רצח ראש הממשלה יצחק רבין, ז"ל. כן נקיים שבוע הזיכרון ל

החדש. הנכם מוזמנים  משותפת". תכניות הלימודים המיוחדות בהקשר זה יפורסמו באתר ביה"ס

 כותרות בלבד, לנוחותכם: כמה פירוט  ./https://www.alepharts.org -להתרשם ב

סולידריות חברתית,  -מצוקת הקשישים; שכבה ט'  -אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים; שכבה ח'  - 'שכבה ז

ניהול מעגלי שיח בסוגיית רצח ראש ממשלה  –מרכז ופריפריה בתחומי תל אביב; החטיבה העליונה 

בהמשך החודש, אנו גם מקווים להוביל, כבשנים האחרונות,  .ומשמעותו בחברה דמוקרטית שוחרת חיים

מצדנו להבטיח כי רוח המסע  יתרה מסע שנערך תוך הקפדה –את היציאה ל"מסע הישראלי" בשכבה יא' 

 תהלום את ערכי ביה"ס והקהילה. 

ד מילה אישית שנוגעת ישירות לאירועי ההנצחה של רצח ראש הממשלה רבין. נכחתי באופן לפני סיום עו

עיבוד  עםטרם השלימה , לעניות דעתי, את היריות. החברה הישראליתבמו אוזניי אישי בעצרת, ושמעתי 

ים בלתי נסבל עבור רבבעת האחרונה, עדיין מפלח בלב הציבור. לעומקו ולרוחבו; אירוע שזכרו  האירוע

צורם במיוחד  – ם מצד גורמים שונים בחברה המכחישים את עובדות הרצחלשמוע ביטויים ציבוריי

 כל מיני "תאוריות קונספירציה" מופרכות.  בעדהניסיון לטעון 

על כולנו להכיר  ,? בכל אופןמחופש הביטוי לגיטימי סימן שאלה מרחף לגבי היות הכחשת האירוע חלק

רח ישראלי, רצח בכוונה תחילה ראש ממשלה מכהן, וזאת על מנת להשיג מטרות שיגאל עמיר, אז בעובדה

למוד ולהפיק לקחים החלים, ללעדיין החברה הישראלית נדרשת  מנהומזו המציאות שהיתה, פוליטיות. 

עד כמה  עבור המביניםחלקי החברה( ו !חשיבות השיטה הדמוקרטית )לכללב יםכירהמעבור במיוחד  –

רצופה טרגדיות של עמים וחברות שכוחות רודניים שונים צמחו האנושית עליה. ההיסטוריה לשמור  חיוני

 – ל. על כלל אזרחי ישראמתוכם, ביטלו את השיטה הדמוקרטית ולמעשה השיתו על אזרחיהם סבל רב

והארץ מחולקת למחוזות לזכור כי " –די המפה הפוליטית, דתיים וחופשיים, ערבים ויהודים צמכל 
" וכי השותפות בין חלקי החברה היא ...ותושביהם מתערבבים אלה עם אלה ,וגלילי התקווההזיכרון 

  כללי המשחק הדמוקרטי?!המפתח להמשך קיומה. ומהם הכללים היסודיים לאותה שותפות אם לא 

 

 שלכם,                                                                              

 פרידןיואב 

 מנהל בית הספר 

https://www.alepharts.org/

