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 לכבוד

 מנהלי בתי הספר

 

 שלום רב,

 "את אחי אנוכי מבקש" - הוצאת משלחות לפולין בדבר דרךריענון מכתב דון: הנ

 

 המסע אדם". – "אדם לאדםעלינו לקיים ברור כי מסר עולה  ,פוליןב ותמסעמהלך הב הנערכים דיוני הדילמהב

מטרתו של המסע  .האנושי בכלל המין של טיבועם שאלת ו עמנו של כואב בהיסטוריה מתמודד עם פרק לפולין

קוגניטיבית  ,להתמודדאמור בו התלמיד , שערכי-תהליך חינוכיקיום ידע היסטורי, אלא אינה רק הקניית לפולין 

 . מורכבותעם סוגיות  ,ורגשית

 

העובדה  .מוות לשמאלנים"הושאר דגל ישראל ועליו הכתובת "ביער לופוחבה  :אירוע חמור אירע לאחרונה

 כל כך שימוש זול, העובדה כי עשו כתובת כזושתלמידים השאירו ביער שבו נרצחו אלפים מבני עמם בשל יהדותם 

  מטרותיו.של של המסע ו תמוחלטעל החמצה מעידה על כשל חינוכי עמוק ו כה מביש בדגלבמונח "מוות" ושימוש 

 

 זה, אבקש לרענן הנחיות להוצאת תלמידים למשלחות לפולין: בעקבות אירוע

 

מתאים  אינועם זאת, המסע לפולין  לפולין.משלחות ב יםאוצהיקף היב שמחים על הגידול המתמידאנו  .3

לוודא יש  ,חינוכי ואישי ממסע זה להפיק ערך כדיוהצלחתו מותנית בהכנה מלאה ועמוקה.  ,לכל תלמיד

עניין בנושא, גילוי עם תכני המסע,  ותבשלות רגשית להתמודד רבדים: כמהב אליו מוכנות התלמידים

נסיעות, תנאי מזג של שבוע בארץ זרה, שעות ארוכות של ריכוז ו – עם תנאי המסע ותיכולת התמודד

  .ואת עצמם לייצג בכבוד את מדינת ישראלרצון ויכולת , ויר  ועודאו

העובדה שבתקופה מסוימת  .ה של עמנו ובטיבו של המין האנושיהמסע לפולין מלמד פרק קשה בהיסטורי .0

אמורה לשמש תמרור אזהרה לכל אדם באשר הוא התגלה צד כה אכזרי באנשים ובנסיבות מסוימות 

ם, מקשיבים, ינוער סבלנים וסובלניהבני מסע, נצפה לראות את בלצד חיזוק אהבת העם והארץ  .אדם

וצים לעשות רהו הרחב ביותר במובןלעצמם "לעולם לא עוד"  יםבטיחמה אוהבי אדם ,שוקלים, חושבים

 למען חברה טובה יותר.

 לינקמצ"ב כנה הנדרש. לתהליך הה תייחסחוזר מנכ"ל בנושא המסע לפולין מגדיר את מטרות המסע ומ .1

 .לפולין ל"מנכ חוזר לעיונכם:

מנהלי  בתי  מצדכם, והנחיות ברורות , הכנה מתאימה, מיון התלמידיםאני סמוך ובטוח שדיון בנושאים אלו

 את מטרות מסע מורכב זה. יםחטיאמויקטינו את השוליים הימנעו מעשי קיצון  הספר,

 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/MishlachotLechul/MishlachotLepolin/ChozerMankalPolin.htm
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לנווט את הנוער לעשייה בערכי  תחה אנו עומדים תהיה מוצלחת ושתדעוששנת הלימודים שבפ אני סמוך ובטוח

 היהדות וההומניזם .

 

 ,בברכת שנה טובה                                                                                                       

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

 דני רוזנר                                                                                                                                    

 מנהל מינהל חברה ונוער                                                                                                                         

 ים:קהעת

 מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך

 סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגיאריאל לוי, 

 יסודי-חינוך על א'מנהל אגף דסי בארי, 

 מנהל מינהל החינוך הדתיאברהם ליפשיץ, 

 מנהלי מחוזות

 מנהל מרכז הדרכה ארצי מסע לפוליןדודי שוקף, 

 כרון השואהימנהלת מרכז הדרכה ארצי להנחלת זליאת סולומון, 
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