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תתפלאי סיוון רהב-מאיר ,נסתדר גם בלי הסידור
רהב-מאיר סבורה שסיקור המחאה נגד הדתה בחינוך הממלכתי מעוות את המציאות ,וכי "המון
הורים" דווקא חושבים שאין מספיק תכנים יהודיים במערכת .אבל מורשת דתית אינה חיונית
לחילוני משכיל
רוגל אלפר 05:36 07.07.2017

נאום סיון רהב-מאיר ,הרשתות החברתיות
סיון רהב-מאיר סבורה שהסיקור התקשורתי של מחאת ההורים החילונים נגד הדתה בחינוך הממלכתי
מעוות את המציאות .בנאום תוכחה שנשאה שלשום בתוכנית "שש עם" בהנחייתה בערוץ ,2
ושהעלתה לרשתות החברתיות ,היא טוענת כי האמת היא ש"המון ההורים" ש"לא מרוצים ממצב
לימודי היהדות ...לא חושבים שיש יותר מדי תכנים יהודיים במערכת ,אלא פחות מדי .הם לא מרוצים
כי הם רוצים יותר ידע כללי על הזהות שלנו ,יותר ערכי יסוד על תרבותנו".
את ממצאיה ביססה רהב-מאיר על " 500הורים מהחינוך הממלכתי" ,שכתבו לה בפייסבוק כי "השיח
הציבורי פשוט ההפך ממה שהם חשים" .לדבריה ,הם מוטרדים מכך ש"הילד שלהם מסיים כיתה י"ב
ולא יודע את ההבדל בין קדיש לקידוש .לא פגש מעולם דף תלמוד או את כתב רש"י .אין לו מושג איך
לפתוח סידור .אין לו ידע מינימלי על מנהגי בית הכנסת .מבחינתו ש"ס היא רק מפלגה .והוא אף פעם
לא יודע מה פרשת השבוע" .רהב-מאיר מסכמת" :הכותרת האמיתית היא דווקא שעם ישראל ...אוהב
את המורשת שלו .רוצה להרגיש בה בן בית .האיום האסטרטגי עלינו הוא ...הניתוק ,השכחה,
הבורות".
תתפלא לשמוע רהב-מאיר ,אבל קידוש ,תלמוד ,סידור ,מנהגי בית הכנסת ופרשת השבוע אינם חלק
חיוני מהידע הכללי הנדרש כיום לאדם שקיבל חינוך שאפשר להגדירו כ"טוב" והמתכנה משכיל.
מורשת דתית אינה רכיב חובה בחבילת הידע של אדם משכיל עכשווי ,גם אם הוא חילוני ממוצא יהודי.
בהחלט אפשר להיות משכיל גם בלי מורשת דתית ,ואין להדביק תווית בור לאדם הבקיא במדעים,
בתולדות האמנות ,בהיסטוריה עולמית ,בספרות עולמית ,במתמטיקה ,בפילוסופיה עולמית,
בפסיכולוגיה ,ברטוריקה ,בטכנולוגיה ובשפות מחשב .מורשת דתית יהודית אינה חיונית לזהותו
כחילוני משכיל .מומלץ שילמד באופן כללי על דתות מונותאיסטיות כחלק מלימודיו את התפתחות
התרבות המערבית .אם ירצה להתעמק במורשת יהודית ,שיבושם לו .רהב-מאיר עושה שימוש לא נכון
במונחים "הזהות שלנו" ו"תרבותנו" .זהות ותרבות החילונים ממוצא יהודי אינן כוללות תלמוד ,סידור
וכיוצא בזה ,וגם לא התייחסות לירושלים כאל סלע קיומם .ובמהרה במרוצת חייהם הם ישכחו את רוב
מה שהלעיטו אותם כילדים .הם לא מנותקים ,לא בורים ולא שכחו כלום .הם פשוט השתחררו מהעבר.
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