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קול קורא

מכתבים למערכת
דופרצופיות
קראתי לאחרונה מאמרים
רבים על כך שהעיר אריאל
נמצאת בשטח כבוש ,בניגוד
לחוק הבינלאומי ,ולכן עלינו
לשמור על החוק הבינלאומי
ולהבין את האמנים המסרבים
להופיע שם .אבל אם כך
 האם השחקנים והאמניםמסרבים גם לנסוע בכביש
מס'  1בדרך לירושלים? הרי
הוא עובר ליד לטרון ,וגם זה
לפיכך "שטח כבוש" .ומה לגבי
העיר העתיקה בירושלים?
לאמנים אסור לבקר גם בכותל
המערבי? ומה לגבי בקעת
הירדן? אני בטוח שכל האמנים
והשחקנים שמסרבים להופיע
באריאל כן מופיעים במקומות
אחרים ,ולכן הם סתם תפסו
טרמפ על אריאל .בקיצור ,הם
פועלים בדופרצופיות.
יוסי עבודי ,פתח תקווה

הגבלה חוקית

ישראל הרשל ,ירושלים

חרם נגדי
לאור החרם של שחקנים
ומחזאים בולטים על אריאל ,יש
אזרחים )להערכתי ,לא מעטים(
אשר לא מעוניינים להגיע
יותר להצגות שבהן משתתפים
אותם שחקנים ומחזאים .אז
הנה הצעה להצעת חוק :מי
שמבטל את מינויו בתיאטרון
מסיבות מצפוניות  -כספו יוחזר
במלואו.
דן דקל ,ראשון לציון

"דעות היום" מזמין אתכם להציע
מאמר משלכם באורך  400מילה.
מדי פעם יפורסם מאמר נבחר.
לתגובות ,הערות והצעות
deot@israelhayom.co.il

עוזי דיין | שלום כיתה א':
חינוך יותר יהודי ויותר דמוקרטי

רגל פתיחת שנת הלימודים ,הרי לכם סיפור
)חינוכי( מלפני  1,750שנה ,בתרגום חופשי מא
רמית ,היישר מהתלמוד הירושלמי:
"ר' יהודה נשיאה )ראש הסנהדרין בטבריה( שלח
את ר' עמי ור' אסי לעבור בעיירות שבארץ ישראל
ולמנות סופרים ומורים .הגיעו לעיר אחת ולא מצאו
 לא סופר ולא מורה .קראו לבני המקום ואמרו להם:'הביאו לנו את שומרי העיר' .הלכו והביאו להם את
השוטרים שעל החומות .אמרו להם' :וכי אלה שומ
רי העיר? אלה מחריבי העיר' .אמרו להם" :לא ,אלו
שומרי העיר" .אמרו להם' :שומרי העיר הם הסופ
רים והמורים!'".
לפי הפירוש של חז"ל ,שליחיו של רבי יהודה הנ
שיא לא כיוונו את הדברים הקשים דווקא לשומרים
שעל החומות ,הם עושים את מלאכתם נאמנה ,אלא
לקהל שנאסף בכיכר העיר" :עיר בישראל שאין בה לא
מורה ולא סופר ואתם ,תושביה ,מאמינים שהשומרים
שעל החומות יצילוה  -עוד תיחרב .אתם ,תושבי העיר
שמרשים מצב כזה ,אתם מחריבי העיר".
היום נראה שאנחנו חוזרים ומבינים את שהבין ועשה
רבי יהודה הנשיא  -החינוך שווה לא פחות מהביטחון,
כי החינוך הוא התשתית הלאומית הבסיסית שלנו,
וההזדמנות השווה היחידה לכל נער ונערה בצאתם
לחיים .מערכת החינוך שתעניק חינוך ירוד ביחס
לארצות המתקדמות בעולם תתרום להגדלת הפע
רים בתוכנו ולפיגור בהתמודדות הכלכלית האכזרית
בעולם הגלובלי.

שנת הלימודים החדשה נפתחת עם הרבה רצון טוב.
צוות משרדי ,בראשות שר חינוך ,נותן תקוות לשי
פור משמעותי בתשתית הלאומית הבסיסית והחשובה
ביותר במדינת ישראל .והטיפול במערכת החינוך הוא
כיום אתגר גדול .הידעתם שכ 50אחוז מהתלמידים
שהולכים היום נרגשים לכיתה א' לא הולכים לבית
ספר ממלכתי או ממלכתידתי? לכשיגדלו ויצטרפו
לחיים הבוגרים יהיו הילדים האלו מחצית המחזור
שלא ישתלב במשק הישראלי ולא יתרום את חלקו
לנטל הביטחוני.

האתגר הגדול של
הרפורמה במערכת
החינוך טמון בליבת
חינוך יותר יהודית ויותר דמוקרטית.
לשם כך דרוש "ארגז כלים" שייאכף
על כל זרמי החינוך
די בנתון זה כדי להבין את ההכרח ברפורמה מע
מיקה שבבסיסה "ליבת חינוך מחייבת" .הליבה תכלול,
ראשית כל" ,ארגז כלים" שיאפשר לכל הרוכש אותו
להשתלב במשק הישראלי ולזכות בהזדמנות שווה
להגשמה עצמית בחיים.
ליבת חינוך דרושה גם מסיבה ערכית וזהותית.
נסביר זאת בשאלה .רוב היהודים בישראל מגדירים
את עצמם כ"קודם כל יהודים ,ואחר כך ישראלים",

לפתוח מחברות

סטיקר היום | יוני הרש

שלום שביתה א’
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משרד החינוך החליטו לכתוב מחדש את ספר
האזרחות שעל פיו לומדים תלמידי התיכון על
שיטתנו הדמוקרטית ,על זכויות האדם ועל אופי
מוסדותיה המרכזיים של המדינה .פעולה זו נחוצה וד
רושה זה זמן רב.
בספר מאוד מעניין של שני סופרים אמריקנים ,בן
שטיין ופיל דמת'" ,כיצד להרוס את ארה"ב של אמ
ריקה" ,הם מקדישים לא מעט פרקים לשיטת החינוך
המקובלת כיום בארה"ב .הם מסבירים כיצד החופש
המופרז שניתן במערכת החינוך ובמוסדות האקדמיים
בעיצוב התכנים לתלמידים מכשיר את תושבי ארה"ב
להיות כמעט אויביה של המדינה עצמה.
תהליכים דומים מתבצעים ,בשם החופש האקדמי
הפולש גם אל רמת בתי הספר התיכוניים ,במדינות לא
מעטות בעולם המערבי ,ובמידה רבה אף בישראל.
לדאבוני ,אלו המגינים בלהט על הצורך בלימוד מקיף,
עצמאי ואובייקטיבי של תמונת המצב של הדמוקרטיה
הישראלית ,לפעמים לוקים ,אף הם עצמם ,במידה לא
מועטה של חוסר ידע בסיסי בתורת האזרחות.

לימודי האזרחות בבית הספר התיכון בישראל לוקים
באופן הבסיסי ביותר בהצגת הדמוקרטיה של מדינת
ישראל ובניתוח נכון של בעיות היסוד שאיתן מתמו
דדת הדמוקרטיה.
בתוך ספרי האזרחות אנו יכולים למצוא כי הקמ
תה של מדינת ישראל היא תולדה של פעילות קו
לוניאליסטית ,או שמדינת ישראל אינה באמת מדינה
דמוקרטית.
אם בספרי אזרחות כתוב כי החזון הציוני הוא תול
דה של פעילות קולוניאליסטית  -והרי קולוניאליזם

ספרי לימוד האזרחות
לא צריכים לצבוע אותנו
בצבע ורוד ,אבל אם כתוב
בהם כי החזון הציוני הוא תולדה של
קולוניאליזם זה דורש תיקון כדי לא
לעבור את גבולות הדמיון הפרוע

קוראים כותבים

אורנה שניידרמן
חינוך :הדרך לשיפור
|

י

הכותב הוא אלוף )מיל'( ,נשיא כנס ישראלשדרות לחברה

ושוב ,כמו בכל שנה ,ההורים מתרגשים ,התלמידים
מעט מתבלבלים וכולם שבים לספסל הלימודים.
רק סוג השיעורים משתנה  -היום כבר אף אחד לא
מתעניין בטיסנאות

אוריאל לין | שנת הלימודים:
כן ,לתקן את ספרי האזרחות

deot@israelhayom.co.il

או לפחות רואים את יהדותם כחלק אינטגרלי מהיותם
ישראלים .מדוע ,אם כן ,רוב רובם של קרוב למי
ליון הישראלים החיים בחו"ל )!( אינם חלק מהקהילה
היהודית במקום מגוריהם?
התשובה טמונה בפער מתמשך בגיבושה של זהות
תרבותית לאומית ישראלית ברורה .הפער הזה נוצר
בעיקר באחריותה של ההנהגה הציונית החילונית
בימי ראשית הקמת המדינה .הנהגה זו הובילה בכי
שרון ובעקשנות למופת את "החזרת עם ישראל לארץ
ישראל" ,ולשם כך אימצה את התנ"ך כאתוס הלאומי
של שיבת העם לארצו.
אבל בהמשך דילגה מהתנ"ך לפלמ"ח ,תוך כדי
מחיקה של  2,000שנות ציביליזציה )במובן של תר
בותעל( יהודית .דילוג זה נוצר כדי לגבש את דמות
ה"צבר"  -יהודיישראלי חדש ,חסר שורשים וזהות
מעמיקה .כל זאת נעשה על רקע דחיקת היהדות
למעמד של דת המזוהה עם תככים פוליטיים וכ
פייה דתית.
במצב זה לא התגבשה במדינת ישראל היהודית
דמוקרטית זהות לאומית תרבותית משותפת לעם
היהודי .יעקב חזן ,ממנהיגי מפ"ם ,הבחין בכך לפני
שנים ,ובאמירה מושחזת פגע בלב הבעיה" :רצינו
לגדל דור של אפיקורסים אבל קיבלנו דור של עמי
ארצות" .גם היום ,שני המקצועות המובילים ברשימת
הנכשלים בבחינות הבגרות הם תנ"ך ואזרחות .אפי
קורסיות אינה הבעיה ,אבל הבורות  -כן.
זהו האתגר הגדול של הרפורמה הנדרשת במערכת
החינוך שלנו .ליבת חינוך יותר יהודית ויותר דמו
קרטית )ליהודים( ועם "ארגז כלים" שייאכף על כל
זרמי החינוך .ללא כפייה דתית וללא התכחשות של
כל אחד למורשתו ולמסורתו .כי לא בשמיים היא.

היו זמנים | תלמידי יסודי בשיעור טיסנאות1974 ,
צילום :לע"מ

פרופ' אשר בלס כתב מאמר
מעניין" ,הריכוזיות במשק"
)"דעות" ,(19.8 ,ובו הציע
להפנות את חסכונות הציבור
מקרנות הפנסיה ,קופות הגמל
ותוכניות הביטוח לטובת
רכישת מניות בבורסה .כפי
שידוע ,בכל המדינות יש חוק
שמגביל את האפשרות להשקיע
את כל החסכונות במניות,
וזאת כדי להגן על האמצעים
הפנסיוניים של הציבור.
לדעתי ,אחד הפתרונות
הראויים לבעיית הריכוזיות
במשק הוא להגביל בחוק את
גודל השליטה על ההון בידי
משפחה אחת עד שני אחוזים
בלבד מההון .חוק כזה יחייב
את המפקח על הבנקים ,ואת
הבנקים עצמם ,לערוך "בדיקת
שליטה" לפני שנותנים אשראי.
יש ,כמובן ,גם צד שלילי
להצעה כי היא מגבילה את
היזמות החופשית  -אבל
היא לבטח תקטין את מידת
הריכוזיות במשק.

ל
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פירושו כיבוש ודיכוי למען מטרות כלכליות  -זה כבר
עובר את גבולות הדמיון הפרוע.
לטעון כי מדינת ישראל מקפחת או מפלה את האז
רחים הערבים ,בעוד כל מוסדות הרפואה פתוחים בפ
ניהם והם נהנים מקצבאות הביטוח הלאומי שלא לפי
תרומתם האמיתית למדינה ,גם זה כבר עובר את גבו
לות הטעם הטוב.
ספרי לימוד האזרחות בישראל אינם צריכים לצ
בוע אותנו בצבע ורוד ,אבל הם צריכים להיעשות תוך
כדי איזון נכון ולא כבמה לתקוף את ישראל כתוצאה
מאמביציה של יחידים .יש מעט מאוד מדינות שחופש
הביטוי וחופש העיתונות ,ואף חירות הפרט ,מגינים על
הדמוקרטיה כמו במדינת ישראל .מה גם שאנחנו עוד
עושים זאת על אף האילוצים החמורים ביותר והס
ביבה הגיאופוליטית העוינת שבה אנו חיים .כידוע,
אנחנו מעולם לא שלחנו אזרחים למחנות כפי שעשו
בזמן מלחמת העולם השנייה ארה"ב ובריטניה לתוש
בים יפנים ,למשל.
בכלל ,צריך להפסיק את ההתנשאות המופרזת של
אלה שנמצאים בעולם האקדמיה ומעצבים את תוכני
הלימוד עבור בתי הספר התיכוניים ,כאילו תפקידם,
בשם החופש לחנך את תלמידי התיכון ,הוא להטיל
ספק בעצם שיטתנו הדמוקרטית ובעצם היותנו מדינה
בעלת תכנים של זכויות אדם.

דעות

כ"ב באלול תש”ע | רביעי | 01.09.10

ע

דרור אידר | התחלה חדשה:
מו"מ והפורשים מן הציבור

ם פתיחת שנת הלימודים נפתחות השיחות
המדיניות הישירות עם הפלשתינים .האם למ
דנו משגיאות העבר? הבה נראה :מי משוחח עם
מי?  -ראש ממשלת ישראל מול מי שהוכרז כראש
הרשות הפלשתינית אבל בפועל ,חלק ניכר מהקו
לקטיב שהוא מתיימר לייצג המליך עליו ממשלה
אחרת בעזה ,וגם החלק האחר לא בדיוק משתגע
עליו .אם נוציא את צה"ל מיש"ע ,לא בטוח שפתח
יישאר בעמדת השלטון.
ומה באשר למדינות האזור? האם איראן ,סוריה,
לבנון על ארגון חיזבאללה המתעצם בתוכה ועיראק
המתפרקת לגורמים בעקבות נסיגת ארה"ב  -תא
פשרנה להסכם כלשהו לקרום עור וגידים? זהו ,סוף
הסכסוך ,ביטול תביעת השיבה ,הכרה בזכותו של העם
היהודי על חלק מארצו ,גושי התיישבות ,ירושלים?
לאור זאת אפשר להבין מה הסיבה האמיתית שאבו
מאזן נמלט מהסכמה על ההצעה המפליגה )והמסו
כנת( של אהוד אולמרט.

במקום לדבר על
פרוצדורות ,חוק
בינלאומי ,הסכמים ומו"מ
צריך גם לשאול את שכנינו הערבים:
מה בעיניכם היא זכותנו ,כיהודים,
בחלק זה של העולם?
מאשימים את נתניהו שאינו מעוניין באמת בשלום
 אדרבה ,בחנו זאת .נראה את עבאס אומר בסדר ,אנימסכים ,אפילו הסדר זמני .אבל כולם יודעים ששום
דבר חיובי לא ייצא מהשיחות )למעט האלימות התו
רנית בעקבות ההאשמות המסורתיות( ,ולו רק משום
שהיחיד שמייצג פה קולקטיב הוא ראש הממשלה
הישראלי ,בעוד אבו מאזן מייצג שבט )נכחד?( בציבור
הפלשתיני ,שגם בקרב מדינות האזור אין לו תמיכה
להגיע להסדר כלשהו.
והקודקוד השלישי ,המתווך  -אובאמה  -נמצא
במצב סבוך לקראת הבחירות לבית הנבחרים .לאחר
שנאם בזכות השלום העולמי ,לאחר שהשפיל את
נתניהו וחזר בו ,לאחר שהחליט להסיג את כוחותיו
מעיראק ולהותירה בכאוס שעתיד להתפוצץ על ראש
כולנו  -מה הוא יכול לעשות? נניח שיצליח לה
ביא את נתניהו אפילו למתווה האסוני של אולמרט,

האם יוכל להכריח את אבו מאזן להסכים? האם יוכל
להכריח את מדינות האזור ,ארגוני הטרור למיניהם
ובעיקר את איראן המתגרענת להסכים לנייר כלשהו
שנחתם על אדמה אמריקנית?
ראו כמה הנחות ולוליינות דמיונית צריך לעשות
כדי לחשוב שאולי משהו ישתנה במאזן הסכסוך פה.
לאחר מאה שנים ועוד קצת אפשר לראות שלב הסכ
סוך אינו טריטוריאלי ,ולא רק תושבי האזור נמצאים
בו מולנו  -לב הסכסוך נעוץ בדיוק בתנאי העקרוני
שנתניהו וממשלתו הציבו לפלשתינים :הכרה ביש
ראל כמדינה יהודית ,שפירושה הכרה בזכותנו על
הארץ )לפחות חלק ממנה(.
לא רק כלפי הפלשתינים יש להציג זאת אלא כלפי
כל גורם שמנסה להתערב .סוריה מדברת על "שלום
צודק"? יש לשמוע ממנה ,האם יש לעם היהודי זכות
כלשהי באזור .בקיצור ,במקום לדבר על פרוצדורות,
חוק בינלאומי ,הסכמים ומו"מ צריך להחזיר גם אצלנו
את שיח הזכויות אל שולחן המו"מ :שכנינו הערבים,
לפני הכל נשמח לשמוע מה זכותנו כיהודים בחלק זה
של העולם? האם יש מושג כזה בלקסיקון התרבותי,
הפוליטי ,המדיני ,הדתי שלכם?
המרצים והסופרים שהצטרפו לעצומת השנאה
של אנשי התיאטרון חוזרים על הטענה הפרוצ
דורלית שאריאל היא שטח כבוש ושהם שומרי
חוק .גלגול העיניים הזה משעשע ,בעיקר כשרואים
אותם מרצים תומכים במאחזים הלאחוקיים של הב
דואים בנגב ,מתנגדים להחלטות בית המשפט העליון
בשייח' ג'ראח ,תומכים בסרבנות ובחרמות על ישראל
)לפחות חלקם( ,וכעת הם נתלים בחוק .ובכן ,לא שטח
כבוש אלא מוחזק ) ,(occupiedשכן ממי כבשנו אותו?
ממי שבעצמו כבש וסיפח .השטחים הללו תלויים
ועומדים עד החלטה סופית בעניינם ,ובכל מקרה אין
כאן פעולה נגד החוק הבינלאומי.
אבל כולנו יודעים שלא לשם דיון משפטי התכנסנו,
אנחנו פה בעניין השנאה והבידול .מיעוט קטן ,נחשב
בעיניו ,אבל קולני וכוחני ביותר )בעיקר במדעי הרוח
והחברה( פורש מן הציבור ואומר "אל יהי חלקי עימ
כם" .האקט הזה יתברר כגול עצמי למה שפעם כונה
"מחנה השלום" .מהלל הזקן למדנו "אל תפרוש מן
הציבור" .ואמרו חכמים" :בזמן שישראל שרויים בצער
ופרש אחד מהן ,באין שני מלאכי השרת שמלווין לו
לאדם ,ומניחין לו ידיהן על ראשו ,ואומרים :פלוני זה
שפרש מן הציבור  -אל יראה בנחמת ציבור".
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שראל היא מעצמת הסטארטאפ השנייה בגודלה
לאחר ארצות הברית ,אך מערכת החינוך היש
ראלית ,האמונה על פיתוחו של המשאב האנושי,
מדשדשת זה שנים בהישגיה הנמוכים .סגירת הפער
היא משימה אפשרית ,ולשם כך יש לאמץ כמה עק
רונות מרכזיים:
מנהיגות חינוכית המחויבת למטרות ואחראית לתו
צאות אך באותה מידה גם בעלת סמכות לפעול ולה
חליט לגבי הדרך :כלל יסודי במתמטיקה טוען כי
הפתרון לכל בעיה הוא אחד ,אך הדרכים להגיע אליו
הן רבות .החינוך מורכב מבני אדם  -מנהיגים חינוכיים
ותלמידים .לכל אחד מהם אישיות שונה וצרכים שונים
המניעים אותו להגיע לאותה תוצאה אחת סופית .לכן
חשוב שהמטרות ,פרי החלטה לאומיתחינוכית ,יהיו
מוגדרות וברורות .אך צריך לתת לכל מנהיג חינוכי,
לכל מורה ומנהל בית ספר ,את החופש להתאים את
הדרך לשם על פי אישיותו ולעודד אותו ליצירתיות.
המורים ,אנשי החינוך ,המופקדים ישירות על הע
שייה" ,זוכים" היום לביקורות קשות ונאלצים להתמו
דד עם חוסר הערכה כלפי עשייתם .ההוראה והחינוך,
תחומים בעלי ערך עליון בעיצובה ובהעצמתה של
אומה ,ראויים להיות מופקדים בידיהם של אנשי מק
צוע מהמעלה הראשונה .ההוראה צריכה להיות כמו
רפואה ,ראיית חשבון או עריכת דין.
יש כמה גישות באשר לשאלה כיצד מכשירים מורים
מעולים ,אולם הבסיס צריך להתחיל בכך שלכל המו
רים ,בכל הרמות ,חייב להיות תואר אקדמי אוניברסי
טאי ,ובדרגים בכירים יותר אולי אף תואר מתקדם.

יש לטעת בילדינו,
מהגיל הרך ,ערכים של
מוטיבציה להשקעה,
מאמץ והתמדה בכל תחום שבו יעסקו.
לא לכוון רק להצלחה בתחום שנחשב
מצוין מבחינת החברה
כמו בראיית החשבון או בעריכת הדין ,יש ללוות את
ההכשרה במבחנים ובסטאז' מעשי משמעותי בפיקוח
והדרכה ,שיכלול מבחן הסמכה בסוף הדרך ,בדיוק כמו
מבחן ה"לשכה".
בנוגע לתלמידים ,יש לשים דגש על חינוך למצוינות.
החברה ההישגית שבה אנו חיים יצרה בלבול בין הצ
טיינות למצוינות .ברור שלא כל אדם יהפוך להיות
מדען חלל או פרופסור בולט באקדמיה ,וגם אין צורך
בכך .לכן באומרי "מצוינות" ,הכוונה היא להדגיש חי
נוך למצוינות כדרך חיים :מצוינות לימודית ומצוינות
אישית וחברתית .כלומר  -לטעת בילדינו ,כבר מהגיל
הרך ,ערכים של מוטיבציה להשקעה ,מאמץ והתמדה
בכל תחום שבו יעסקו ,ולא לכוון רק להצלחה בתחום
שמבחינת החברה נחשב מצוין.
המסגרת הכיתתית חייבת להיות כזו המאפשרת
לקיים דיאלוג חינוכי ולימודי מפרה ומעצים .במבנה
הנוכחי הפערים בין התלמידים גדולים ולא מאפשרים
קיומו של דיאלוג בין המורה לכלל תלמידיו ,ובינם לבין
עצמם .בעלי הצרכים המיוחדים שב"קצוות"  -דהיינו,
התלמידים המצטיינים והמחוננים ,ומנגד המתקשים
במיוחד  -הם הסובלים יותר מכולם בכיתה כזו.
הדגשים החינוכיים צריכים להיות מכוונים לחינוך
להשקעה ולהתמדה ,ולעורר בתלמידים מוטיבציה וסק
רנות .יש להעביר את המשקל מהקניית טכניקות וידע,
כפי שנהוג כיום ,אל הקניית כלים  -כלומר פיתוח
החשיבה הלוגית ,פיתוח החשיבה הביקורתית המדעית,
הקניית מיומנות חקר ופיתוח היצירתיות.
בכל הנוגע לחינוך ,יש להבין כי שינוי אינו מיידי
בתחום זה .אבל מדברי שר החינוך ,מעשייתו ומתו
כניותיו עד כה אפשר להתרשם כי מערכת החינוך
בדרך הנכונה.
הכותבת היא מנכ"לית עמותת מופ"ת
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קול קורא

מכתבים למערכת
חצי הכוס המלאה
העלייה של הפועל ת"א
לליגת האלופות היא הישג
אדיר ,ומגיע לקבוצה את מלוא
הכבוד .אך גישתם של ראשי
הקבוצה ושחקניה ,וגם של
אוהדי ספורט בארץ ,לגבי טיב
ההגרלה  -מאכזבת .לאחר
שלא הוגרלו בבית עם אחד
ממועדוני הפאר המובילים
באירופה ,ובהם ברצלונה,
ריאל מדריד ומנצ'סטר
יונייטד ,הם התלוננו על כך
שקיבלו קבוצות "אפורות",
"משעממות" ,כהגדרתם .ואני
שואל מאיפה הזכות לקרוא
לקבוצות כאלה אפורות?
האם הם חשבו שאם הפועל
ת"א היתה מקבלת את אחת
הקבוצות הנוצצות היה לה
יותר קשה בשלב הבתים?
אני מציע לאנשי הפועל
ת"א להסתכל על חצי הכוס
המלאה ולזכור שמהבית שאליו
הוגרלו אפשר להגיע לתוצאות
מכובדות.
דור פורת ,תל אביב

חינוך יצירתי
יש דברים רבים שאפשר
לעשות כדי לחזק את
התלמידים במערכת החינוך -
לעודד שאילת שאלות ,לשלב
פעילויות משחק ודמיון ,לעודד
משחקי תפקידים ,ללמד לבנות
עולמות דמיוניים ,ללמד
מקצועות כמו אדריכלות
ועיצוב ,מקצועות שבהם
הדמיון והיצירתיות עובדים
שעות נוספות ,להתנסות
בהמצאת משחקים ,בכתיבת
סיפורים ובחיבור בדיחות.
בקיצור ,כל דבר שיוצר מסגרת
שבה כל רעיון הוא נהדר,
וטעויות מובילות לתוצאות
מעניינות ולמחשבות לא
רגילות .כיום במערכת החינוך
הישראלית ,דברים מעין אלה
נשמעים לעיתים ככפירה
בעיקר .למעט איים יצירתיים
פה ושם ,המערכת מקדשת
את הידע ,השינון ,האחידות
והבחינות ומסרסת את
היצירתיות .אבל היצירתיות
חשובה.
עופר פריאל ,תל אביב

איפה הצדק?
עיסקת טיעון שנעשתה עם
המנהל לשעבר של בית הספר
התיכון עמית עמל בראשל"צ
גובלת בחוצפה .מה המסקנה
העולה מגזר דין זה? שלא
כדאי למתלוננת להתלונן על
הטרדה כי תבקש עסקאות
טיעון עם הנאשמים? איפה
פה הצדק שאמור להגן על
המתלוננות מפני הטרדות
בהווה ובעתיד?
יהלום פליקס ,ירושלים

