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 בוקר טוב,

. החלטתי בצער לא וועדה להנגשת המידע ולשקיפותאני מודה לכם על ההזמנה ל

 . בתוכן ולא ביהגיע הזמן לעסוק משום שלהשתתף בישיבה, 

 : פטור בלא כלום אי אפשר -ובכל זאת 

לאחר שההשמצות המכוערות והשקרים המגוחכים הטביעו את עצמם, ומתברר שלא 

המכתב משרד החינוך הודיע שהוא מכניס שינויים לספר בעקבות ישנות, ומדובר בטיוטות 

 ובזכות הרעש הציבורי;  שלי

 ;"אזרח מודאג"ב, אלא סוכן קיצוניבלא שלא מדובר במניעים זרים וסתבר וה

אחריות כאשר אדם גילוי דווקא  זהכי לא חרגתי מסמכות ולא הפרתי אמונים, התברר שו

לעצמו חיים קלים  ולא עושהבמכתב מנומק לממונים עליו,  מסכם עבודה של למעלה משנה

 . של "קח את הכסף וברח"

הייתי רק פועל ניקיון, אבל גיליתי אחרי כל אלה אפשר סוף סוף לעסוק בעניין עצמו. נכון, 

יציאת שיעכבו את  ציפיתי, וכך לדווח עלראיתי מחובתי  ,בחלק מהקרונות של הרכבת תקלות

 –היתה עלולה  גם אם מנהל התחנה כועס. אחרת, הרכבת .תקלותהרכבת עד שיתוקנו ה

  לאבד את הבלמים והקטר עלול לרדת מהמסילה. -והיא עדיין עלולה 

 

ן מופיע במכתב מה חלקרק , שבספר לא אפרט כאן שוב את התקלות הספציפיות

 עקרוניות:אתייחס לשלוש בעיות המפורסם, 

המהדורה החדשה של "להיות אזרחים חמישה מבין ששת האנשים שאחראים על . 1

אין שום פסול בלהיות דתי ואין חמישה אנשי ימין. המגדול חלק . הם אנשים דתייםבישראל" 

והספר  –ועל חשבונו  –שום פסול בלהיות ימני, אבל כאשר משרד החינוך מוציא ספר בשמו 

בים באוכלוסייה גוני, וייצג חלקים רח-מן הראוי שהצוות יהיה רבמיועד לכלל התלמידים, 

חמישה קיבוצניקים או  צוות כזהלמנות ל היה נכוןיבדיוק כמו שלא המגוונת של ישראל. 

, ובדיוק כמו שלא יטילו על צוות של חמישה אורטופדים ורופאת חמישה צפון תל אביבים

 צנחןלא היינו רוצים שיישבו במטכ"ל חמישה טייסים ועיניים אחת לכתוב ספר רפואה, וכפי ש

 . , למודיעיןלשריוןבלי שום נציג לחיל הים,  אחד,

הוא נטוע בערוגה ו "אדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" -גם אם אין לאף אחד כוונה רעה 

. הוא גם השקפות ודעות מגווןבטא הטרוגני, הוא אינו יכול לכאשר צוות כזה איננו . שבה צמח

 וכך יוצא יאחד ולא יפלג.שלייצר ספר אינו יכול לחוש את השפעת הספר על קהלים אחרים, ו

וכך קורה , ר' יחיאל מיכלי הלוי אפשטיין הואפלורליזם שהאילן הגבוה שנתלים בו בעניין 

 בין הטבעת אלטלנה לרצח רבין. שמשווים



מונה מנדטים, והוא מייצג שעם כל הכבוד לשר החינוך, הבית הלאומי זכה בבחירות רק ב

שהוועדה תדרוש  אני מציעהספר נמצא כבר ערב הדפסה, פלח קטן באוכלוסייה. למרות ש

ממשרד החינוך להעביר אותו לבחינה של בעלי מקצוע ממגזרים אחרים בחברה, כולל לא 

 יהודים.

 

י לפ .לא הייתי חשוף לרעשים שליוו את העבודה, חטפתי רק את הריקושטים שלהם. 2

תוך כדי  התפטרו מהצוותודים יה-ושני לאשלוש כותבות חילוניות  פרסומים שלא הוכחשו,

שהתבקשו  ,בעלי שם בעלי מקצוע .הספר על יםלהיות חתומ הסכימולא ש, מאחר תנועה

 ם. ההציעו להכניס בו שינויים גדולים, וחשו שמתעלמים מ ,על הספראת דעתם לחוות 

להאזין בנפש חפצה להמלצות של המומחים משרד החינוך שהוועדה תדרוש מ אני מציע

  .ב את הספר, ולהכניס בו שינוייםשיבחנו שו

 

היחסים בינינו היו ארשה לעצמי לומר ש. מול שתי העורכותבעיקר עבדתי באופן מעשי . 3

חילוקי  לא פעםו תגלעכשהברגעים הקשים וגם לכל אורך העבודה, למעלה משנה, גם  טובים

רה מדובר בשתי מורות ותיקות מאוד לאזרחות, שהשתתפו גם בכתיבת המהדודעות. 

כבדים,  ות ללחציםנתונהיו התרשמתי שהן  -אבל (. 2001-הראשונה של הספר )שיצאה ב

, לקו הסיוםככל שהתקרבנו הלחצים החריפו שגם התרשמתי  .היכנע לתכתיביםונאלצו ל

 לרוחן. אינןהללו ההנחתות שרבות מו

מים והאם הופעלו מולם הבל, יותעברר מהיכן הגיעו הלחצים וההטתהוועדה ש אני מציע

 .הראויים איזוניםהו

 

 בברכה,

 יהודה יערי, "העורך הלשוני"


