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 2019בפברואר  10         

 לכבוד

 מנהל.ת בית הספר

 

 בבית ספרך "רוח יהודית"פעילות הנדון: 

 שלום רב,

", בית ספרך נכלל בין בתי הספר בהם פעילה רוח יהודיתעל פי מפת הפעילות המתפרסמת באתר "

 העמותה.

מטרת השיעור: קירוב : "הארץ"רצינו להסב את תשומת לבך לכתבה שפורסמה בסוף השבוע בעיתון 

 (.נספח א' ראו) 8.2.2019/ אור קשתי  אלפי חילונים רחוקים, בתקצוב משרד החינוך

יהודה , בראשה עומד יוזמת אורותהכתבה עוסקת בפעילות "רוח יהודית" ובקשר ההדוק של העמותה ל

 פולישוק. 

מייסד  עתדל. כפי שניתן לראות בכתבה, מדובר בעמותה שמטרתה המרכזית היא החזרה בתשובה

)אורך ההרצאה  ישיבת הכותל -ביום עיון חנוכה תשע"ז הרצאתומ שעולהכפי פולישוק, יהודה היוזמה, 

לדבריו,  יש רק יהדות אחת והיא היהדות החרדית. אין שום יהדות אחרת. ,(3:20עד  2:39דקות:  40

עבור  ,היהדות האותנטית ,רי התורההחרדים הם שומ יוזמת אורות היא ארגון חרדי ולא דתי ציוני.

אפילו בלי דרישות מוקדמות כמו כיפה  ,החילונים, והם "מוכנים" לתת לחילונים גישה אל היהדות הזו

  או הפרדה בין בנים לבנות.

מטרת פעילותה של היוזמה בבתי הספר הממלכתיים היא להביא את הציבור החילוני ועוד יותר מכך, 

ות זה ששומר יובכך להביא אותו לחזור בתשובה ולהבין איך נראית שבת, תורה, לההמסורתי, ללמוד 

  .הצביון היהודי )חרדי( של המדינהעל 

 

בבתי הספר אינה  "רוח יהודית", ולאור העובדה שברבים מן המקרים מתברר שפעילות לאור כל זאת

ספר עם עמותה זו היא מתואמת עם ההורים, ואינה על דעתם, אנו סבורים שההתקשרות של בית ה

 כשעה קבועה במערכת השעות, אינה סבירה.של הפעילות שגויה וקיומה 

אנו קוראים לך להוציא את העמותה מבית הספר, ולכל הפחות להפוך את השיעור לשיעור רשות בסוף 

 בפעילות.וקבלת אישורם מראש להשתתפות ילדיהם  תוך עדכון ההורים ; זאתיום

 ילת שנת הלימודים ובה המלצותינו בדברחלהודעה זו גם את הפניה ששלחנו לקראת תאנו מצרפים 

נספח ראו ) מעורבות גופים חיצוניים בחינוךהאופן בו רצוי שיפעל מוסד חינוכי ממלכתי בכל הקשור ל
 . ב'(

 

 בברכה

 הנהגת הפורום החילוני     

 :עם עמותת הפורום החילוני ]ע"ר[ פרטי התקשרות
 hiloniorg1@gmail.comדוא"ל : 
 מנהלת העמותה –פלג -דיתי דגני

 מנהלת התחום הפדגוגי –אסנת סברון 
 www.hiloni.org.ilאתר הפורום החילוני : 

 
 

 ב' בעמודים הבאים-א' ונספחים 
 

http://jewishspirit.yozmatorot.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6916452
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6916452
http://yozmatorot.org.il/
https://www.youtube.com/watch?v=7S8NiLwi9fw
mailto:hiloniorg1@gmail.com
http://www.hiloni.org.il/
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 נספח א':

מטרת השיעור: קירוב אלפי חילונים רחוקים, בתקצוב 

 משרד החינוך

עמותה שראשיה חרדים מופקדת על הוראת "הרוח היהודית" לאלפי תלמידים בזרם הממלכתי. אחד 

 "בשבתממייסדיה: "אותו מסורתי יבין בסוף איך נראית שבת, והוא לא ירצה תחבורה ציבורית 

 06:23עודכן ב:  06:12 08.02.2019

 אור קשתי

  

 מתוך אתר רוח יהודיתרוח יהודית בבית כנסת. אין צורך בהכשרה חינוכית כדי להדריך בה פעילות של תוכנית

לפני כמה שבועות חזר בנו של ר' מחטיבת הביניים שבה הוא לומד במרכז הארץ, וסיפר כי "מדריכות 

היהדות" אמרו בכיתה שאסור לומר אלוהים אלא רק "אלוקים" או "השם". בהמשך הוא שיתף סרטון 

ץ המזוהה עם חב"ד על חשיבות המזוזה. "היא שומרת עלינו, גם ביום וגם בלילה", מסבירים שם, בערו

"בכל פעם שניכנס או שנצא מהבית, תמיד נשים יד על המזוזה ונזכור שתמיד יש מישהו ששומר עלינו". 

ין בשיעור אחר, הפעם בבית ספר בצפון הארץ, קיבלו התלמידים דף עבודה המתאר קשרים שונים ב

אחד בתוך השני, חפיפה חלקית, השקה  —יהדות וישראליות, באמצעות הצגה גרפית של שני מעגלים 

ועוד. בין האפשרויות: תרשים שכולו יהדות ללא ישראליות וכזה שבו הראשון עוטף את השני. מצבים 

 .הפוכים אינם מוזכרים

ורה", הפועלת כיום, לפי עדותה, על תוכנית "רוח יהודית" אחראית עמותת "אורות, ערכים, מסורת ות

אלף תלמידים בחינוך הממלכתי. התוכנית  13-בתי ספר על יסודיים ברחבי הארץ ומגיעה לכ 70-ב

מוגדרת לפעמים כ"חינוך בלתי פורמלי", לעתים כשעה ייעודית במערכת השעות, עם עבודות וגם 

ה מעורב בארגוני החזרה ציונים. ראשי העמותה הם חרדים, תלמידיו של הרב משה שפירא, שהי

מיליון שקלים.  13.2-עמד המחזור השנתי של העמותה על כ 2017-בתשובה ומת לפני כשנתיים. ב

מונח המשמש בעיקר חרדים כדי לתאר פעילות להחזרה  —אחת ממטרותיה מוגדרת "קירוב רחוקים" 

 .בתשובה

https://www.haaretz.co.il/misc/writers/WRITER-1.559
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את ההתקשרות המיוחדת )"מיזם משותף",  2010-אשר החל ב ,בברכת משרד החינוך הפעילות נעשית

מוארכת ההתקשרות, ללא  שהמימון שלו מתחלק בין שני הצדדים(, הפטורה ממכרז. כל שנה־שנתיים

דיון של ממש. במשרד סירבו למסור פרטים על היקף הכספים שהעביר במשך השנים, אך מבדיקת 

מיליון שקלים. נראה שבשנים האחרונות, תחת  28.5-דיווחי הארגון לרשם העמותות עולה כי מדובר בכ

הסכום גדל. שיתוף הפעולה עם העמותה החיצונית מעמיד בספק את רצינות  ,נפתלי בנט השר

ההצהרות של משרד החינוך, כולל בנט עצמו, כי המורים בבתי הספר הם שצריכים להוביל את העיסוק 

מה ביהדות. כדי לשמש מדריך בעמותה אין צורך בהכשרה חינוכית, כפי שמבהירה מודעה שפורס

לקראת שנת הלימודים הנוכחית. הדרישות כוללות, בין השאר, ניסיון הדרכה ו"חיבור לזהות היהודית". 

וגם השתתפות בשיעור, פעם בשבועיים, בבית המדרש של הארגון. בחלק מבתי הספר, הפעילות 

  .מופיעה במערכת השעות עם מעט מאוד פרטים נוספים

 "זוזהדברים לא טובים יקרו למי שלא מנשק מ"

אתר האינטרנט של התוכנית מדגיש כמה היא פתוחה ופלורליסטית: "המנהלים והמדריכים ברוח 

יהודית מייצגים את מגוון המגזרים בחברה הישראלית", נכתב שם, "השותפים בתוכנית פועלים 

במסירות לחיבור הדור הצעיר לתרבות, למורשת ולערכים יהודיים. האני מאמין שלנו הוא קיום שיח 

דיאלוגי, תוך התייחסות לעולם הרלוונטי של התלמיד ולהיבט האותנטי של היהדות". חלוקת הכיתות 

לקבוצות קטנות מאפשרת "למידה משמעותית ודיאלוגית ושיתוף חי ופעיל של התלמידים". כמה 

וון מנהלים ממליצים בחום: "לימודי היהדות נלמדים באווירה פתוחה, עם מתן )מקום( לדעות אישיות ומג

 .רחב של מקורות", כתבה אחת מהם

הורים מבתי ספר שונים מציגים תמונה אחרת, פלורליסטית פחות. "ההכוונה של המדריכים ושל מערכי 

חייבים להיות  —השיעור היא מאוד ברורה: אנחנו חיים בישראל כי אנחנו יהודים, ואם אנחנו יהודים 

האורתודוקסית היא הגרסה היחידה", אומר ר'.  דתיים, כי זו היהדות האמיתית. מבחינתם, היהדות

שיקול נוסף אולי  —לדבריו, שיעור "רוח יהודית" הוא היחיד שבו הכיתה מחולקת לשתי קבוצות קטנות 

 .בהחלטת בית הספר להכניס את הגוף החיצוני

אחד השיעורים הראשונים עוסק בקשר בין זהות יהודית לישראלית, "המאלץ את התלמידים לבחור 

יניהם", אומר ר'. נדמה שהשימוש בדף העבודה שהוזכר קודם אינו מקרי: אין אפשרות להיות ישראלי ב

מבלי להיות יהודי, אין גם אפשרות להיות יותר ישראלי מאשר יהודי. אפילו העיצוב הגרפי של המילים 

היהדות היא "יהדות" ו"ישראליות" מבליט את הדומיננטיות של הראשונה. "עבור חלק גדול מההורים, 

תרבות, לא ציוויים דתיים, אבל אין לכך שום התייחסות. את הטיפול בנושאים רגישים ונפיצים מאוד 

מפקידים בידי סטודנטיות דתיות". אחת השאלות במבחן שקיבלו התלמידים היתה אם הם יהודים או 

 .בחור?", הוא מוסיףישראלים. "איך בדיוק נותנים ציון על שאלה כזאת? למה מכריחים את התלמידים ל

 מתוך אתר רוח יהודיתפעילות של רוח יהודית

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2172126
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4235956
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מערך שיעור אחר, הנקרא "להתחיל מבראשית", מנחה את המדריכים לספר על מכונה המוחקת 

שקלים; "מורה עצבנית עם מבטא  500זכרונות: נערה המבקשת למחוק את זיכרון החבר תמורת 

שקלים; ואיש עסקים שרוצה למחוק את  5,000מופרעים", תמורת תימני" שמבקשת לשכוח "תלמידים 

זהותו היהודית. "למה אני צריך את זה? זה מיותר ומיושן! זה סתם פרימיטיבי! זה גם דופק לי את 

אלף שקלים לא עוזר. הלקח חד משמעי. זו גם לא הדוגמה היחידה  50העסקים". הפעם גם תשלום של 

 .בריםלאופן תיאור שונה של נשים וג

בהדרגה, כמעט מבלי לשים לב, מתחלפת המילה "אלוהים" ב"השם" או "אלוקים". כך בציטוטים 

במערכי השיעור של פסוקים מהתנ"ך וב"סדנת כתיבת סת"ם" )"יש להקפיד להשאיר כיתה 

מדריכות מזהירות כי "דברים לא טובים יקרו למי שלא מנשק מזוזה", כפי שמספרת אם  נקייה!"(.

  .מהצפון

את תוכנית "רוח יהודית" מנהלת ד"ר רבקה צפיר, שמדגישה כי היא חילונית. לעומת זאת, ראשי 

"אורות, ערכים, מסורת ותורה" אינם מסתירים את השתייכותם החרדית. מייסד "יוזמת אורות" )שם 

יים כולל לתוכניות השונות שמפעילה העמותה( הוא הרב יהודה פולישוק. ביום עיון שנערך לפני כשנת

בישיבת הכותל, בהרצאה על ההבדלים בין המגזר החרדי לדתי־לאומי ביחס לציונות, הוא גם הסביר 

את הרקע לפעילות בחינוך הממלכתי. "כשמשרד החינוך בראשות גדעון סער הציע לנו לפתוח את כל 

( שפירא בתי הספר הממלכתיים לחינוך יהודי אותנטי", סיפר פולישוק, "הלכתי לרבי ומורי הרב )משה

ושאלתי אותו איך נעמוד באתגר הזה? הוא אמר שנלך לגדול הדור הרב )אהרן יהודה לייב( שטיינמן. 

מצאתי את עצמי בבני ברק בסוג של חקירה. במשך שעה התפתלתי כדי להסביר שהם )החילונים( לא 

אבל אם הם רוצים לחזור בתשובה כי הם לא יודעים על מה מדובר. הרב אמר שהוא לא מבין את זה, 

אז חובה על כל אחד  —ועדיין לא יודעים שזה מוביל בסוף לשמירת מצוות  —רוצים ללמוד תורה 

 ."לעשות את זה

פולישוק מודאג בעיקר מהציבור המסורתי, זה ש"משתטח על הקבר של הבאבא סאלי ואז נוסע לים 

, חלק גדול מפעילות "רוח בשבת. זה מתחיל להיות דומה לרפורמים ולקונסרבטיווים בארה"ב". לדבריו

יהודית" מתרכז בבתי הספר של ציבור זה. באמצעות פעילות העמותה, הוא אומר, "אותו מסורתי יבין 

והוא לא ירצה תחבורה ציבורית בשבת. אבל קודם כל הוא צריך להתחבר  —בסוף איך נראית שבת 

 ."נת ישראללבית המדרש. בסופו של דבר, מתוך בית המדרש תשתנה הפרהסיה של מדי

נדמה כי מול קהל לא־חילוני, הרשה לעצמו פולישוק לדבר בפתיחות: "חזון הציונות הראשון דיבר בשפה 

שהיא חלק ממקורותינו. באיזשהו שלב השתלב בתוך החזון הקדוש הזה נאראטיב אחר של 'עולם ישן 

חה תאונה, שלא עד יסוד נחריבה' ואמירה שמקימים מדינה ככל האומות. בתוך התהליך הזה התפת

היתה אמורה להיות חלק מהעניין ולא תרמה לטובת העניין"; אין בהשתלבות החרדית בחיים הציבוריים 

"אמירה שיותר אכפת לנו ממדינת ישראל", אלא מדובר ב"עניין תועלתני", הנובע מהצורך "לדעת איך 

היתה ליהודים מערכת  לחיות עם השלטון. זה לא כל כך שונה מכפי שהיה לאורך כל הדורות. תמיד

מיליון יהודים":  6-יחסים עם השלטון, לא חלילה שאני משווה"; ומאז השואה ועד היום "איבדנו למעלה מ

"המובילים בהתבוללות הם לא הרפורמים או הרוסים אלא ישראלים־יורדים. יש להם אפס חיסון: ילד 

אין לו שום חיסון  —ארצות הברית שלמד במערכת החינוך הממלכתי, עשה צבא, וירד למכור בקניון ב

 ."להתחתן עם מי שהוא רואה

הסיפור איננו רק השימוש במילה "אלוקים" בבית ספר חילוני, הרמזים של המדריכות כי אי שמירת "

מצוות תגרום לאסון או הדגש על הזהות היהודית על חשבון הישראלית, בוודאי זו הדמוקרטית, אלא 

צוות בית הספר או גוף בעל אג'נדה עם מסרים חד־צדדיים  —ד יהדות השאלה העקרונית מי צריך ללמ

באשר למיהו יהודי ומהי יהדות", אומר אחד ההורים. הורה אחר מבקש להדגיש כי הוא "בעד לימודי 

מורשת וזיקה ליהדות, אבל אין מקום לגישה אורתודוקסית בבית ספר חילוני. בשום מקצוע אנחנו לא 

חיצוניים, אז למה ביהדות כן? קשה להבין מדוע צעירות דתיות מורשות לדון  מוכנים להכניס גורמים

 ."בחטיבה חילונית 13בנושאי זהות יהודית וישראלית עם ילדים בגיל 
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ב"פורום החילוני" אומרים כי "מתן אישור כניסה לעמותות העוסקות בהחזרה בתשובה למוסדות חינוך 

ילוניים ובילדיהם. הפרטת החינוך הערכי היא פגיעה קשה ממלכתיים פירושו זלזול מופגן בהורים הח

 ."בציבור החילוני ובזכותו לחנך את ילדיו

דובר משרד החינוך, עמוס שביט, סירב להתייחס לשאלות על התקציב המועבר לעמותה, מדוע 

ההתקשרות איתה מוארכת באופן אוטומטי והאם המשרד מפקח על התכנים המועברים בשיעורים. זהו 

, ולא חל בו כל שינוי במהלך השנים. הפעילויות הן לבחירת מנהלי בתי 2010-זם העשרה שהחל ב"מי

 .הספר בלבד", מסר

בהתייחס למטרת "קירוב רחוקים" ולדברי הרב פולישוק על החיבור בין לימוד תורה לשמירת מצוות 

ה פועלת להחזרה ו"שינוי הפרהסיה של מדינת ישראל", אומרים ב"רוח יהודית" כי "העמותה איננ

בתשובה בשום פנים ואופן", וכי "חילונים רבים עובדים ומדריכים בתוכנית, הדוגלת בפלורליזם אנושי 

 ."וערכי. מתוך כך הצוות הניהולי והחינוכי כולל קשת רחבה של זהויות

ם לדבר עוד נמסר כי "אין כל הנחייה לשימוש במלה 'אלוקים'. יודגש למדריכות ולמדריכים כי הם חופשיי

בשפתם אולם אין להנחות תלמידים בנושא"; באשר לסרטון על המזוזה נמסר כי "נדגיש בפני הצוות 

שיש להשתמש אך ורק בחומרים הכלולים בתכנית". על סיפור "מוחק הזיכרון" נאמר כי מדובר ב"סיפור 

יפור ישנה הגחכה של דמיוני הומוריסטי, שמטרתו לדון בזיכרון האישי ובזיכרון הלאומי כמבני זהות. בס

כלל הדמויות". עוד נמסר כי התוכנית איננה "מעריכה באמצעות ציונים את העיסוק בזהויות השונות 

שלנו, אלא מאפשרת חשיבה ושאילת שאלות ללא הבדל ביחס בין תלמידים שמביעים עמדות חיוביות 

 .", כפי שהוא רואה לנכוןאו שליליות כלפי חלק כזה או אחר בזהותם. כל אדם ראוי שיעצב את זהותו

באשר לדבריו של הרב פולישוק בכנס ב"ישיבת הכותל" נמסר כי "בהרצאתו הוא הציג את עמדות 

הצדדים השונים, ולאו דווקא את דעותיו האישיות. ניסיון לקשור בין ההרצאה לתכנית החינוכית הוא לא 

 ."רציני

 

 
 
 
 

 בעמוד הבא –נספח ב' 
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 נספח ב':
 2018אוגוסט                       

 לכבוד

 מנהלי גני הילדים ובתי הספר הממלכתיים

 העלאת המודעות לצרכי הציבור החילוני בגנים ובבתי הספר הממלכתייםהנדון: 

מערכת החינוך הממלכתית נועדה להעניק חינוך ציבורי לציבור הכללי. הציבור המזין את המערכת 

הוא ציבור מגוון. בשנים האחרונות חשים יותר ויותר הורים חילוניים כי ערכיהם ואורח חייהם 

אינם מוצאים ביטוי מספיק במערכת, ואף מופלים לרעה לעומת אורח החיים המסורתי והדתי. שיח 

וני והנחיה לפרקטיקות דתיות, שאינם חלק מהגדרת זהותו של החילוני, נכנסים למוסדות אמ

החינוך הממלכתי הכללי בדרכים שונות, גלויות וסמויות, ומביאים לפגיעה מתמשכת בזהותו 

 ובדימויו העצמי של התלמיד החילוני.

שה לקחת תחושות לקראת שנת הלימודים תשע"ט העומדת בפתח, ראינו לנכון לפנות אליך בבק

 אלה לתשומת לבך ולפעול על מנת להפחית ככל הניתן את התופעות המביאות למצב זה.

בראשית דברינו נציין כי אנו מתייחסים למלאכת ההוראה והחינוך כאל פרופסיה, הדורשת הכשרה 

פדגוגית משמעותית והתמחות בתחומי הדעת השונים. מסיבה זו אנו מבקשים להשאיר בידי סגל 

וראה המקצועי של בתי הספר והגנים את החינוך הערכי והעיסוק במקצועות ובפעילויות מעצבי הה

זהות, ולהשתדל ככל האפשר שלא להעבירם לידי גופים חיצוניים. במקביל אנו מבקשים מכלל חברי 

הצוות להתאים עצמם, במסגרת עבודתם, לאקלים ולאורח החיים המקובל על הציבור אותו הם 

 משרתים. 

הצעדים הנדרשים ליצירת אקלים נטול הדתה במוסד החינוכי דורשים בעיקר מודעות. מודעות 

לשפה ומודעות לחומרי הלימוד בהם משתמשים, וכן מודעות ורגישות בבחירת פעילויות הנמסרות 

 לידי גורמי חוץ. 

תלמיד היענות לכללים שלהלן תעניק מרחב מכיל, המכבד את השונות ואת המגוון, ותאפשר לכל 

 להרגיש שייך:

 הימנעות משימוש בשפה אמונית.  •

 הימנעות משימוש ומהנחיית התלמידים לקיום פרקטיקות דתיות.  •

במסגרת לימודי היהדות, הימנעות מהצגה חד צדדית של היהדות. עידוד השימוש במקורות  •

שישקפו מגוון נקודות מבט כגון: התייחסות לזרמים השונים ביהדות היום ולאורך 

רות. היהדות כתרבות. היהדות כהיסטוריה. קריאת התנ"ך כיצירה ספרותית. הצגת הדו

סיפור הבריאה לצד סיפורי בריאה מתרבויות שונות; הוספת ההסבר המדעי באמצעות 

 תיאוריית המפץ הגדול. 

הבחנה ברורה ומודגשת בין מיתוס לבין מציאות; בין דעות לבין עובדות; בין אמונה לבין  •

 מעִשָיה לבין אמת.ידיעה; בין 

מתן מקום לספקנות ולחשיבה ביקורתית, לשאילת שאלות ולהשוואה בכל נושא נלמד,  •

 לרבות יהדות לגווניה.

עיסוק בערכים כלל אנושיים יביא לידי ביטוי את הערך במשמעותו האוניברסאלית  •

 והאקטואלית, תוך הדגמת האופן בו הוא מוצא ביטוי ביהדות ובתרבויות אחרות.
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המלצותינו ליישום יעיל של הנהלים ביחס לכניסת גופים חיצוניים המקבלים תמיכה במסגרת  להלן
 העמקת הזהות היהודית:

 
להעדיף השארת החינוך הערכי, לרבות זה העוסק בזהות יהודית, בידי סגל ההוראה המקצועי  .א

 של בית הספר האמון על כך.

 ינוכי לפעילות המוצעת.הכנסת גוף חיצוני תעשה רק אם יתברר שיש ערך מוסף ח .ב

להקפיד שהפעילות לא תערך במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית, לא תוגדר כפעילות חובה,  .ג

ולדאוג לכך שההורים יקבלו הודעה על כך בכתב, ומראש, בהתאם להנחיה המופיעה בסעיפים 

משרד  - 31.22.51תקנה  -מבחנים למוסדות ציבור להעמקת החינוך היהודי במסמך  5.5 –ו  5.4

 : החינוך

 :מבחנים ותנאים - 5"סעיף 

 בבתי הספר; אינה נערכת במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית( הפעילות הנתמכת 4)

מטעם בית הספר שבו לומדים הילדים  אינה מטלת חובה( ההשתתפות בפעילות הנתמכת 5)

 ;"התלמידים  יבהירו זאת בכתב להוריובני הנוער, ומוסד הציבור ובית הספר 

לתת הסבר מקיף ומלא להורי התלמידים, מראש, בנוגע לפעילות העמותה שנבחרה: מהות הגוף  .ד

משך הזמן ותדירות הפעילות במהלך שנה"ל;  תיה;ומטרותיו; התוכנית הלימודית ומטרו

 אם קיימים.  –הקשרים הפוליטיים של הגוף 

להבטיח נוכחות של מורה בכיתה בזמן הפעילות, לצורך בקרה על התכנים, ולאפשר לנציג  .ה

 ההורים להיות נוכח ולהשתתף בפעילות.

ראשיתו או במהלכו. רק בסיום יום הלימודים ולא ב םתקייתלדאוג לכך שפעילות הגוף/האדם  .ו

הפעילות לא תתקיים על חשבון שיעורים קיימים במערכת. כך, תלמידים שהוריהם אינם 

 מעוניינים שילדיהם ישתתפו בפעילות, יהיו רשאים ללכת הביתה באישור הוריהם. 

לוודא מראש כי תכני הפעילות מותאמים למגזר ולקהילה, ולהיפגש עם המנחים בפועל, נציגי  .ז

 י להבטיח את התאמתם לאוכלוסיית התלמידים לפני כניסתם לכיתות הלימוד.העמותה, כד

במקרה שתתקבלנה תלונות של הורים על תכנים שאינם רלוונטיים לפעילות שאושרה, או על  .ח

תופסק פעילות הגוף  –שימוש בשפה אמונית ובהנחיות לפרקטיקות דתיות שאינם מן העניין 

 .לאלתר עד לבירור הנושא

לכם להטות אוזן קשבת לרחשי לבם של הורים ותלמידים וביחד להבטיח אקלים  אנו קוראים

                                 חינוכי טוב ומטיב לכל הנכנס בשערי מוסדכם.

 

 בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת

 הנהגת הפורום החילוני
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