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 עבור:

 הנהלת מקיף א' באר שבע,

 מחלקת חינוך עיריית באר שבע

 התנכלות חרדים לתלמידי מקיף א'הנדון: 

 שלום רב,

ספר חרדים )כנראה -תופעה שבוודאי מוכרת לכם: מדי יום שישי באים לשערי ביתל ברצוני להתייחס

סיפר לי על כך מתחילת שנת  בניחב"ד( שמטיפים לילדים להניח תפילין ואשה שמחלקת נרות לילדות. 

למה לא,  –תה חיובית יתגובתי הראשונית היו כל יום שישי בקביעות הם נמצאים שם. הלימודים ולטענת

 . בה אנו חיים "בועה"פלורליזם, שיכיר עוד צורות חיים מעבר ל

דקות ליד השער  .8-( באתי במקרה לאסוף אותו מבית ספר והמתנתי כ2..2אבל ביום שישי האחרון )

כולם )למעט בעלי מראה  –הילדים עוברים. כל הבנים (, והזדעזעתי ממה ש.88:1עד  ..:88-)בערך מ

שבוע מדי צריכים לעמוד  .81-8ילדים בני מדוע מובהק( נחקרים האם הניחו תפילין הבוקר.  "רוסי"

  ?ביקורת וזלזול בערכיהם ומנהגיהם ובאלה של הוריהםמול בחקירה על אורחות חייהם ובמשתמע 

אבל עדין יש משהו מאוד מקומם בהתנפלות הלא הוגנת . באדישות נונשלנטיתמגיבים לשמחתי הילדים 

ספר, גם תיכון, אמור לספק סביבה מגוננת לילדים שמעצימה ותומכת בהם -הזאת על ילדים קטינים. בית

מבלי וערכי זאת גם זכותי כהורה לחנך את ילדי ע"פ אמונתי ערערת את אמונותיהם. א מתריסה ומול

מעבירים את זמנם בלהציק על הדוגמה השלילית בכך שאנשים מבוגרים  דברנזף ע"י אף אחד, שלא לילה

 לילדים במקום להתפרנס או לשרת בצבא.

)ראו תמונות מצורפות(  ספר-יתממש בתוך שער במבחינתי היא שהם עומדים ביותר הנקודה הבעייתית 

כך שלילדים אין לאן לברוח מהם. אם הם היו עומדים מאה מטר משם וכל ילד היה יכול לגשת אליהם 

מפריעה לי ההצקה לילדים מעבר לחשש שיחזרו בתשובה.  ,כלומרמבחירתו, זה מצב אחר לגמרי. 

בידי הילדים במקום שיתנפלו עליהם.  תהיה יוזמהשינוי קוסמטי אבל לי זה נראה עקרוני שה , זהולכאורה

בבית הספר נאלץ לעבור את ההשפלה הזאת מעבירה בהכרח את האחריות לבית  כל תלמידהעובדה ש

 הספר )והעירייה( אפילו אם טכנית הם עומדים מחוץ לשטח בית הספר. 

ה ולבית ייש דרכים לעירגם אם המחוקק הישראלי נכנע ללחץ החרדי ומרשה המרת דת לקטינים, עדין י

 א והאם הדבר טופל או נבדק בעבר.לשמוע מה עמדתכם בנוש אשמח .הילדים הגנתספר לפעול לה


