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על  עצוב שכל שיח על תרבות גולש אצלנו להתלהמויות. קל להציג פרטים באופן שגוי ומחוץ להקשר

יעילה  מנת לעורר שדים וחרדות מפלצתיים. המילה "הדתה" נורת שוב ושוב באוויר כפצצת תאורה

חינוך? מי  המסמנת באבחה אחת את האויב שונא החירות וזכויות האדם. וכשיש אויב, מי צריך

האויב  צריך טיפוח של שיח דיאלוגי קשוב ושל יכולות לחשיבה עצמית, הרי החרדה ודמותו של

 ממילא עושות את שלהן.

 חדש "תרבותמהתקפותיהם החוזרות ונשנות של רם פרומן ואור קשתי על מקצוע ההוראה ה

אמונות  כי כשטיפת מוח וכהחדרה של מערכתישראלית", משתקפת הבנה של המעשה החינו-יהודית

ידי שר  כדאי להדגיש בהקשר זה כי המקצוע החדש לא נוצר על אל תוך ראשו הריק של התלמיד.

וטובים  החינוך נפתלי בנט ומפלגת הבית היהודי, אלא מהווה מיזם משותף של אנשים רבים

המשוואה  מודאגים מעומק שטחיותו של השיח הפוליטי והתרבותי בישראל. על מנת לשנות אתה

או  רשת לזכויות אדם,ישבה לכאורה ישנה רק ברירה בין שתיים: או דתיות אתנוצנטרית ח

 שהודגש מאד מאז רצח ראש)ליברליזם בעל מחויבות לאומית דלה ותחושת נתק, נולד הצורך 

 ניית אתוס תרבותי ישראלי שאינו משליך החוצה כמיותרים היבטיםלהב (הממשלה יצחק רבין

 חשובים הן בתרבות הלאומית והן בתרבות הדמוקרטית. 

"בין )שנות יצירה יהודית  2,000בהשלכתם לתהום הנשייה של  כך למשל אין הגיון בהדחקתם או

שדובריה היו  למעשה תובעים מאתנו רם פרומן וחבריו, רק משום , כפי שהלכה(התנ"ך לפלמ"ח"

התואם את רוח תקופתם. ברוח זו עיצבה הוועדה בראשותו של פרופ'  ספוגים בשיח תיאולוגי ודתי

וכעת נפתחים גם מסלולי  ,ההוראה החדש, לאור זאת נכתבו תכניות הלימוד רון מרגולין את מקצוע

 למורים עתידיים חדשים.  הכשרה אקדמיים

שחלק ממנהלי בתי הספר אינם  וע הרי זה נובע מכךבמידה וישנה הוראה בלתי מוצלחת של המקצ

הוכשרו כראוי להורות לתלמידים  מחויבים מספיק לתכנית החדשה ומאפשרים עדיין למורים שלא

ובלתי מותאמת ולמעשה בחוסר  תכנים מעולמה של היהדות, ברוח אתנוצנטרית חד צדדית

שנות, כדי לחסוך מציבור ל מקצועיות מובהק. בדיוק את המציאות הזאת בא המקצוע החדש

את הצורך להתדפק אצל  ,(המורכב מתלמידים מסורתיים וחילוניים כאחד)הלומדים הממלכתי 

 התרבותי. סוכני הדת, על מנת לעגן בקרבם את תחושת המחויבות והרצף

 צעקות "זאב! זאב!" נחוצות וחשובות מאד שעה שהן מוצדקות, כמו ביחס להכנסתן של עמותות

 בעלות סדר יום אורתודוקסי למהדרין בשעריו של בית הספר הממלכתי. אולם אין זה לחלוטין

 המקרה של מקצוע ההוראה החדש. בטרם מעוררים חרדה מיותרת בקרב העדר, כדאי לבדוק

האונים"  תחילה אם לא לוהק בטעות בתפקיד הזאב המפלצתי דווקא זה שבא להעניק ל"עדר חסר

 ת, כדי שיצליח להגן ולשמור על עצמו בעתיד.אי אלו כוחות ויכולו
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 ממלכתייםמכשיר מורים למחשבת ישראל בביה"ס 

 ומנחה בתכנית בארי


