"לא בבית ספרנו"  -סלקצייה?!
קראו את השיר .האם רציתם להיכנס למקום ולא נתנו לכם? האם ניסיתם להיכנס בכל זאת? מה אמרו לכם? למה
באמת לא נתנו לכם להיכנס?
עם האמת שנרצחה  /יוסף עוזר
"בהוראת הרבנים יש לקבל  30%ספרדים ל'סמינר החדיש' וכו'" )העיתונים "יתד נאמן" ו"המודיע"(

עם האמת שנרצחה בסכין

נקטף מפרדס שאין בו חשש אך יש בו

ששמה אסתטיקה

סכינים ,נוטפי דם אסתטי

אקלף תפוח

הרב יאמר באידיש" :הם נראים לי

אוכל למצוא את הגרעינים

ספרדים"

שאפילו אם המן הרשע יזרע אותם

ובקלפו את עורי:

פרדס יפרח .התפוח יהיה בהכשר מהודר

"יש לנו כבר שלושים אחוז" ,אמר

של העדה החרדית
אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרעפיק

]=מטבע[ ,חציו היה נותן לשומר בית המדרש

וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו .פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש לה יכנס .עלה ונתלה
וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אל והים חיים מפי שמעיה ואבטליון ]מגדולי אותו דור[ .אמרו אותו היום ,ערב שבת
היה ,ותקופת טבת היתה  ,וירד עליו שלג מן השמים .כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון" :אבטליון אחי
בכל יום הבית מאיר והיום אפל  ,שמא יום המעונן הוא?!" הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה ,עלו ומצאו עליו רום
שלוש אמות שלג .פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה .אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת.
)תלמוד בבלי ,יומא לה ע"ב(

למה לא נכנס הלל לבית המדרש? האם טוב שחינוך יהיה תלוי בכסף?
למה בכל זאת לא מכניסים לבית המדרש מי שאין לו כסף?

שבית שמאי אומרים אל ישנה ]=ילמד[ אדם ,אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ]=בעל יחוס[ ועשיר ,ובית הלל אומרים
לכל אדם ישנה ,שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים.
)מסכת אבות דרבי נתן ,נוסחה א ,פרק ג(

מה הקשר בין עושר וייחוס להצלחה בלימודים? ממה בית שמאי חוששים?
האם מי שאינו עשיר ובעל ייחוס הוא בהכרח פושע?

אותו היום ] שבו העבירו את רבן גמליאל מנשיאותו שירש מאביו  ,ומינו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה[ סלקו את שומר הפתח
וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס ,שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו

]= אין חיצוניותו כמו

פנימיותו[ לא יכנס לבית המדרש .אותו היום ] שבו הוסרה המגבלה[ נוספו ארבע מאות ספסלים ודעה אחרת שבע מאות
ספסלים .חלשה דעתו של רבן גמליאל  ,אמר :שמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל .. .ו מסורת היא שמסכת עדויות
נשנית ]=נחתמה[ בו ביום ,ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה ]=מסופקת[ בבית המדרש שלא פירשוה .ואף רבן גמליאל לא
מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת.

)תלמוד בבלי ,ברכות כח ע"א(

ממה חושש רבן גמליאל? מה התועלת בסילוק שומר הפתח?

אתיופים? לא בבית ספרנו

 /מירב דוד ",מעריב"

שנת הלימודים תשס"ו תצא מחר לדרכה ,ו 800 -אלף תלמידים יעשו את דרכם לבתי הספר .אבל יש גם ילדים שלא
ממש יודעים באיזה בית ספר ,אם בכלל ,הם ילמדו בשנה הקרובה.
ל 50-ילדים יוצאי אתיופיה מאור-יהודה אין עדיין בית ספר ללכת אליו .הסיבה :ראש העיר ,יצחק בוכבזה ,מסרב
לרשום את הילדים ,כולם עולים חדשים ,לבתי הספר בעיר .מולה תזרה ,אב לשלושה בנים ,ניסה אתמול ושלשום
לרשום את ילדיו ללימודים וקיבל תשובה מקוממת .הפקידים הסבירו לו שהם קיבלו הוראה שלא לרשום ילדים
אתיופים חדשים ,שהגיעו לאחרונה לעיר ממרכזי הקליטה השונים.
"זו פשוט גזענות ,ראש העיר דורס את זכויות הילדים ברגל גסה" ,אמר אתמול למעריב אדם ברוך מהאגודה
הישראלית למען יהודי אתיופיה" ,השכונות שאליהן מגיעים העולים מאתיופיה הן שכונות חלשות ,עם בעיות סמים
ואלכוהול .אם הילדים ישוטטו ברחוב בשעות שאחרים נמצאים בבית הספר ,יש סכנה שהם יידרדרו גם כן לתופעות
האלה" .באגודה לזכויות האזרח ,שתעניק להורי הילדים סיוע משפטי ,אמרו כי המדיניות שנוקט ראש העירייה רק
תורמת להעמקת הפערים בחברה" .אפליה על רקע עדתי בקבלת תלמידים לבתי ספר פוגעת אנושות בזכותם היסודית
לחינוך" ,הזהירו באגודה .המשכנתאות שמקבלים העולים החדשים מספיקות להם לקניית דירות באזורים חלשים
בלבד .כך נוצר מצב שבו ,למשל ,שליש מתלמידי בית הספר הממלכתי-דתי באור-יהודה הם ממוצא אתיופי.

בוכבזה

הגן אתמול על החלטתו" :זה הליך קליטה עקום ומעוות ,ואני לא מוכן לאפשר קליטה בגטאות בסגנון שנות ה .50 -אין
לי בעיה שיגורו בעיר ,אבל אני רוצה אזור רישום משותף .יש בתי ספר ממלכתיים-דתיים בקריית-אונו ,בגבעת-
שמואל וביהוד .כולם יפי נפש על חשבוני ,אבל לא רוצים את האתיופים אצלם .אור-יהודה היא עיר עם אוכלוסייה
חלשה ,ואם כל האוכלוסיות החלשות לומדות ביחד זה מונע מהן את היכולת להתקדם".
ממה חושש ראש עיריית אור יהודה? ממה חוששים ראשי הערים האחרים?
מה היית אומר להם?

