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 לכבוד

 מר עמיטל בראלי
 יהדות על סדר היום" –מנכ"ל ארגון "חותם 

 9222217ירושלים מיקוד: , 15רח' דישראלי 
------------------------------------------------ 

 
 שלום רב,

 
 19.02.17מכתבך מיום  -ם" בספר הלימוד "בנתיבי ירושלי םמסרים בעייתייהנדון: 

 
 אני מודה לך על מכתבך.

 
באתר משרד החינוך, שנבנה לכבוד היובל לאיחוד ירושלים, הועלו חומרי לימוד מסוגים שונים. חלקם 

פותחו במשרד, חלקם על ידי גופים חיצוניים ואחרים בבתי הספר. החומרים באתר מזמנים מבט רחב על 

 את מקומה ההיסטורי והדתי לעם היהודי. חשיבותה של ירושלים, ומדגישים 

יחד עם זאת, אנו מאמינים שכל תלמידי מערכת החינוך של מדינת ישראל, שרובם יהודים אך מיעוטם 

נוצרים ומוסלמים, מחויבים להכיר את השונה והאחר ולדעת שירושלים קדושה לעם היהודי, אך גם 

הזהות היהודית של התלמידים היהודים. נהפוך  קדושה לדתות האחרות. איננו רואים בלימוד זה החלשת

 הוא, ככל שתלמיד מכיר את השונה והאחר הוא מבין טוב יותר את עצמו ואת דתו. 

החוברת אליה התייחסת במכתבך, נכתבה לפני מספר שנים כחלק מסדרת חוברות שפותחה לתוכנית שש  

ר כל שכבת גיל נכתבה חוברת שונה העוסקת בירושלים שנתית של בית ספר מ'מ אריאל בירושלים. עבו

'העיר העתיקה וחומותיה',  –'ירושלים עירי', החוברת השניה  –מנקודת מבט אחרת. החוברת הראשונה 

'ירושלים בירת ישראל' והחוברת החמישית  –'היציאה מהחומות', החוברת הרביעית  –החוברת השלישית 

 החוברות הועלו לאתר המשרד. 'העיר הקדושה לשלוש הדתות'. כל –

בהסתכלות רחבה על כל החומרים שנמצאים על האתר מצאנו לנכון שיש מקום גם לחוברת זו. יחד עם זאת 

היא מוצעת לבחירתם של המורים, ואנו מאמינים שמורי ישראל ישכילו  לבחור את החומרים המתאימים 

 לכיתותיהם.  

 
 בברכה,

 

 דליה פניג

 ירות הפדגוגיתיו"ר המזכסגנית 

 ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי

 

 נפתלי בנטח"כ העתק: שר החינוך, 

 שר החינוך , ח"כ מאיר פרוש ןסג          

 מנכלי"ת משרד החינוך, הגב' מיכל כהן          
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