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 אגרת מנהל המינהל להורי ותלמידי המינהל היקרים

 

בעיצומה של חופשת הקיץ ברצוני לשאול בשלומכם ולקוות שאתם נהנים בחופש הגדול. חופשת הקיץ הינה 
נטנסיבית וכמובן זמן לאגירת כח לקראת שנת לימודים משמעותית ילמנוחה משנת לימודים אהזדמנות 

 מים.יולא נע ומוצלחת. לשמחתי קיץ זה רגוע מקודמו אך גם הוא מפגיש אותנו עם לא מעט אירועים קשים
 

אנו מתפללים לשלומה. גם  ,נמצאת במצב אנוש האתמול נדקרה נערה שהשתתפה במצעד הגאווה. הנער
אם איננו מסכימים עם בחירות שאנשים עושים עלינו לכבד את בחירתם ובוודאי לא לפגוע בהם. ילדיכם 

מערכת החינוך בישראל וודאי שיתפו אתכם בכך שבשנה האחרונה עסקנו רבות בנושא "האחר הוא אני" 
בבית הספר ובחברה  ,מנסה ללמד את תלמידיה להיות קשובים ורגישים למי ששונה מהם בכיתה

אנשי פריפריה  ,ם חדשים וותיקיםיהישראלית. החברה הישראלית מורכבת מפסיפס של אנשים. עול
  .ספרדים ואשכנזים ועוד. פסיפס ישראלי מרתק ,יהודים וערבים ,ומרכז

 
השיח הישראלי רדוד וסטראוטיפי, הפוליטיקה אף היא מרבה בסיסמאות  .מאתגרת ולא פשוטה משימה זו

 ,סובלני יותר לדעות שונות ,רעות ובתוך כל זה עליכם ועלינו מוטלת המשימה להצמיח דור צעיר אחר
 לאנשים שונים ולתרבויות שונות.

 
נה לאחר שאדם רעול פנים פרץ לפנות הבוקר נחשפנו  בחדשות לאירוע רצח קשה של ילד פלשתינאי בן ש

 בוקר לבית משפחתו וזרק פנימה בקבוק תבערה. כל המשפחה נכוותה קשות והילד נשרף למוות.
 . העלינו להוקיע התנהגויות לא מוסריות אל .ובוודאי לא יהודילא מוסרי  ,מדובר ברצח נפשע

 
: העולה כנותינושונפעל למען האחר ב רק אם לא נפסיק לדבר עם ילדינו על ההתנהגויות הנוראיות האלה

חברת  ,רק כך נוכל להקים במדינתנו חברה מתוקנת ,החדש, הנכה, הילד שלא משתלב בכיתה ובחברה
 מופת. 

 
אני מזמין אתכם ההורים ואתכם תלמידינו הנפלאים לפעול למען האחר בקרבתכם ולהתחיל כבר עכשיו 

ה העולה שעדיין לא את המשפח רגות וללכת למכולת,שה לו לטפס במדבחופשת הקיץ. נחפש את השכן שק
הגן המיוחד בשכונה, את בית הזקנים שנמצא ליד הבית ופשוט נתייצב בפתח ונאמר  נקלטה בארץ, את

פתאום נגלה שבאפשרותנו להפוך את החברה לטובה יותר וסבלנית  .לכל עזרה ולכל תמיכה אנחנו כאן!
 יותר.

 
ינים בכם, בעוצמות שיש לכם גם אתם הייתם עולים חדשים וגם ממאהורים ותלמידים יקרים, אנחנו 

 אתם מתמודדים עם קשיים אבל למרות כל אלה אתם מצליחים. אתם הדוגמא האישית לחברה 
 ישראלית כולה.ה
 

דבר המעיד על כח  –שרנו שרבים מתלמידינו הבוגרים ממשיכים במכינות ובשנת שירות בהשנה הת
 פור בלימודים של ילדיכם אבל בעיקר אנו רואים ש"דרך ארץ קדמה לתורה"ועוצמה. אנו גם רואים שי

 וילדיכם עם הרבה "דרך ארץ". 
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אז חברים שיהיה לכם המשך חופשה מוצלחת, שתמשיכו לעשות למען עצמכם ולמען הסביבה. מצפה לנו 
 שנה מרתקת בה נמשיך לפעול למען חברה טובה יותר.

 
ור ונמאס מהחופש הארוך אתם מוזמנים להתקשר לכפרי הנוער, מצפים לכם לאלה מכם שכבר רוצים לחז

 שם.
 

 

 בכם, מעריך ואוהב,גאה 
 
 

 ד"ר בני פישר
 מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי

 ועליית הנוער
 
 

 מנכ"לית משרד החינוךגב' מיכל כהן,  העתק:
 להנהנהלת המיחברי 

 מפקחים
         מנהלי מוסדות החינוך
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