
של והרכילות המין שארון של הנוסח זהו
וחים המפל נצטוו שאותו חינוך, הו מישדד
דתי מורה לנל תיק לפתוח י כד למלא

הדשיוון
שהוא, או טהרת־המישפחה על לשמור הדתי המורה מקפיד האס

 יום מדי מתפלל הוא האם ץ נידתה בימי אשתו עם שוכב ושלום, חם
 האם זו שכת כימי רק הקדושה חוכתו ידי יוצא הוא שמא או כיומו,

דב משחית שהוא או הקדוש־כרוך־הוא, שהורה כפי צדקה, עושה הוא
 המתקרא ממכשיר־התועבה מתנזר הוא האם !כרכילות ועוסק לריק רים

 זו הכסוף כמירקע ובפעם פעם סדי ומציץ חוטא שהוא או טלוויזיה,
ז־ קודש גדטכת עלינו, לא או, חול כימי

 :כתפקיד קודמיו זכו שלא כמה זכה המר, זכולון הנוכחי, שר-החינוד
 באחד המועסק ומורה מורה כל אחרי אישית בילוש שיטת להנהיג

 שדבר האישי, השאלון כמדינת־ישראל. הממלכתי־דתי •החינוד ממוסדות
 של בציציותיו לבדוק נועד האחרונים, כשבועיים רק כציבור נודע קיומו

 הפרטיים, כחייו ופרט פרט כל לבדוק :משמע תרתי לבדוק דתי. מורה כל
 מועבר הבדיקה כתום כמשמעו. פשוטו ציציות, לובש הוא אם גם ולבדוק

המורה. של התיק־האישי אל השאלון
• ה של איראן בנוסח הזה, בילוש ן

 של סעודיה או חומייני איית־אללה 1 י
האינקוויזי של הטרור את מזכיר האלה

 כשקולומבום ההם, הרחוקים בימים ציה
 נאלץ מישרד־החינוך אמריקה. את גילה
 משמאל), גלופה (ראה השאלון את לגנוז
 הוא אך בציבור, סלידה שעורר אחרי

 התיק- השמדתו. ועל ביטולו על הודיע לא
נמשך. הדתי הבילוש וקיים. שריר האישי

לרא המתפרסמות פנימיות, בהוראות
 החינוך אגף של המנהל מדריך כאן, שונה
 מפקחי־החינוך את במישדד־החינוך הדתי

ה במלאכת לסייע עליהם כיצד הדתיים,
 מדינת- של רישמי נייר גבי על בילוש.
 בשבט כ״ג התאריך את הנושא ישראל,
 אומר: הוא )1979 בפברואר 20(ה־ תש״ט

 שלא כך בזהירות, לערוך יש הסקר ״את
 וגל צלב/ ,מסע על לשמועות יגרום

או,מק-קאדתיסטי/״ ,ז׳דנובי׳
המח התאמת ״בדיקת ז המנהל כותב

 המיקצועיות, ידיעותיו :פירושה לתפקידו נך
ו כלליות אישיות תכונות כשרי־הוראה,

 שהר־ ימים היו הדתית. אישיותו במיוחד
 את בדקנו האחרון. בנושא לעסוק בינו

 יודע הוא אם רק לא לחשבון המורה
 ידיעת את להקנות מצליח הוא אם חשבון,

 כשל הוא לתלמידיו יחסו ואם החשבון,
 אם — וראשונה ובראש גם, אלא מחנך,

דתי. חיים ואורח השקפת־עולם בעל הוא
 והולך גובר בשינוי חשנו ״לאחרונה

 קיבל הוא שלנו. חדר־המורים של בדמותו
 חיצוניים סימנים כמה דתית. יותר דמות

 כסויי-ראש ויותר יותר בו רואים לדבר:
 ויותר יותר בו מוצאים נשואות, למורות

ב ואף תיכוניות בישיבות שלמדו מורים
ש נוהגים לכך נצרף גבוהות. ישיבות

 הנים-" — המורים ישיבות ברוב נשתרשו
 מדוע ונבין — תורה בלימוד היום תחות

 יכולים אנו זה שבתחום להרגיש התחלנו
המושכות. מן להרפות
 בדקדקנות, המצב את נבחון אם ״אבל

 שלמה. אינה שציירנו התמונה כי נראה
 נכון, הוא לעיל שנאמר מה כל אמנם

 תופעות גם ישנן תופעות אותן בצד אך
קול שחדרי־המורים מיקרים יש הפוכות.

 רדודה, שדתיותם ומורות מורים גם טים
 שלהם העמידה וכוח מועטות, שידיעותיהם

 ב־ מזרות בצד מועט. זרות השפעות בפני
לפע שומע אתה צנוע ולבוש כיסוי־ראש

 בבית־ המופיעות ומורות מורים על מים
בברכות זהירים ואינם בצניעות, שלא הספר

 שהקימו מורים זוגות בצד ובנטילת־ידיים.
 תורה שאור בתים לתפארת, יהודיים בתים
 שבעליהן מורות מוצא אתה בהם, זורח

 ואפילו תפילין מניחים אינם גלויי־ראש,
ו גדל הקיטוב בפרהסיה. שבת מחללים

 והולך, משתפר המורים מן חלק הולך,
ה מן מסונוורים שאנו אלא לא. — וחלק
ה בחושך משגיחים ואיננו המתרבה, אור

מכביד.״

מסילה על  ה
למעלה העולה

 מעסיקה הציבורית התדמית לא ד
 אחרות, סיבות לו יש המנהל. את 1<

בילוש. המחייבות
 בעירנות חייבים אנו נ המנהל כותב

אחר בגלל ובראשונה בראש זה לעניין
ש ישראל, ילדי של הדתי לחינוך יותנו
 על שקיבלנו חובה זו בפיקדון. לנו נמסרו
 כלפי חובתנו ובעיקר ההורים, כלפי עצמנו
ה/ עובדי של הבא הדור את לגדל שמיא,

 שיש עלה, שונים חברים עם בהתייעצות
 צורך שישנו וגם העירנות, בחידוש צורך
 יש לכן האמיתית. התמונה בידיעת ניכר
 ש־ סקר המצב, על סקר בעריכת צורך

נוס פעולות כמובן, תבואנה, בעיקבותיו
כיוונים: בשני פות

ה רמתם בהעלאת למורים עזרה (א)
 וברצונם שפיר שמצבם אלו של בין דתית,

 האחרים, אלו של ובין ולעלות, להמשיך
 שעל־ שנישבר, ,תינוקות בבחינת שהם

 שניתן העידוד עם יחד ישראל, אהבת ידי
 על יעלו שבליבם, הניצוץ את ללבות להם

למעלה. העולה המסילה
 שלא מיקרים גם כמובן, יתגלו, (ב)
 חריפים צעדים לנקוט אלא ברירה תהיה

השורות. מן הוצאה כדי עד —
 נכונותם את לגייס עלינו מיקרה בכל

ל רק מתכוון איני המורים. חברינו של
 חדר- לכל אלא שלהם, הממוסדים גופים

גנ קבוצת ולכל בתי-הספר, בכל המורים
 חינוכיות דרכים על-ידי איזור. בכל נות

 של חברתית אווירה ובמורינו בנו נטפח
 רוחני לצמאון שתביא רוחנית, התעלות

 תורה, ללימוד האמונה, להעמקת ה/ לדבר
 מסויי- ובמיקרים מצוות, בקיום לדקדוק

 מודעים יהיו שאנשים לכך גם תביא מים
 זה שאין שיבינו, כך כדי עד למצבם,

דתי. חינוך במוסד לעבוד שימשיכו הוגן

ז•'״'־״• —

 ] חינוכית יחסים מערכת לקיים כדי אישיות,
 1 אם מוסרי פגם כל אין כך תלמידים, עם
 ן הוא המורה אם ודורשים, חוקרים אנו
 !תל- את לחנך כדי אישיות כישורי בעל

וליראה. לתורה מידיו
 הטענה, את מקבלים אנו אין זה בעניין

 זכות לנו אץ ולכן פרטי, עניין היא שדת
 אנו אין הזולת״. של בנשמתו ״לחטט

 זולת על אם כי סתם, ״זולת״ על מדברים
 מביא שהוא כיוון בעיקר לתפקידו, שנבחר

 התכונה.הנדרשת זו כי דתית. אישיות עמו
עמ אין זה במיקרה הדתי. לחינוך ביותר

הפרטי. עניינו הדתית דתו
 הדרכים מד, לעצמו, מפקח כל יחליט

יס אם יחליט • המידע. את יאסוף שבהן
 המורים עם או המנהל עם בשיחה תפק

 עם אישית בשיחה צורך יהיה אם עצמם,
 שאין מיקרים שיהיו או ואחד, אחד כל

 שהכל ובילבד איש, עליהם לשאול צורך
 מתוך ולא למורים, כבוד מתוך ייעשה
 חשדנות. והפגנת עליונות עמדת
המנהל. דברי באן עד
 שיסלדו מורים, יימצאו אם יקרה ומה

ול לעקוב ויסרבו הזו, הבילוש משיטת
 ז חבריהם על הלשין
הבכיר לפקיד־המדינה יש כך על גם

להציע: ומה לומר מה
ניתקל שבהם מיקרים גם בוודאי ״יהיו

 שאנו יטענו, שאכן מורים, של בהתרסה
 הוגן זה ושאין לנו, לא לתחום פולשים
 וכנים הוגנים .נהיה כאלו. שאלות לשאול

 חשד כל לנו שאין להם נסביר כלפיהם,
 האישי ושכבודם כלפיהם, ודעדדקדומה

שה להם, נסביר מאידך אך עמנו. שמור
 ולמצפוננו. לתפקידנו חובתנו הוא בירור
ציבור ובכל מיקרים, גם בוודאי ויהיו
 מכך, להימנע אין רבים אלפים הכולל גדול
ו להערים שינסו מעלי, דלא אינשי של

 במיקרים אף לא־נעימות. אמיתות להסתיר
 להגיב ולא מחנכים להישאר עלינו כאלו

 לנו אל מאידך, תוקפנות. או עלבון ברוגז,
 בדרך לקבל עלינו ובתקיפות להירתע,

 הנדרש■ המידע את והוגנת גלויה
ב באיזורו הסקר את מפקח כל ״ירשום

ל השני לעצמו, האחד העתקים: שלושה
יש והשלישי הממלכתי־דתי, החינוך מנהל

 או (לגני-הילדים שלו הארצי למפקח לח
העל-יסודי). לחינוך או היסודי לחינוך
 עד ולשלוח לסיים נבקש הסקר ״את

 שהושלם דף־סקר שכל נבקש אולם פסח,
 עד יחכה שהמפקח מבלי לחוד, יישלח

 הסקר.״ כל את שישלים
 בהבעת שלו ההוראות את מסיים הוא

 הסקר, חשיבות את נבין ש״כולנו תיקווה,
לנו בעירנות הצורך חשיבות את ובעיקר

 להעלאת חיוביות פעולות ובנקיטת שא,
תי הפעולה וכי מורינו, של הדתית רמתם
 נאותה.״ ובצורה בדייקנות עשה
 לחינוך האגף מנהל רון, א. :החתום על
והתרבות. החינוך במישרד הדתי
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