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 "דבס

 אל הקורא
שהופיעו מאז חורף תשס''ח ונקווה שפרסום הדברים יהיה ''קול החינוך'' בסייעתא דשמיא אנו מגישים בזה קובץ של גליונות 

 לתועלת, במיוחד עבור הורים ומחנכים.

נוך באספקלרייה החומר החינוכי והעיוני הרב שהובאו בגליונות אלו, מהווים אוצר בלום של ידיעות חשובות ונחוצות בשדה החי

תורנית, כפי שסללו לנו גדולי הדורות זיע''א. וביותר בזמנינו עלינו החובה, לחקור ולברר את מקחם של צדיקים, לאור הנסיונות 

בשדה החינוך, הן מצד השלטונות והן מהדברים שנתחדשו בדורינו עמוס הנסיונות. הלימוד מהם לזמנינו הינו בבחינת ''בינו שנות 

 שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך''. -דור ודור 

חובה על ההורים הדואגים לחינוך צאצאיהם, לעקוב ולפקוח עין על כל הנעשה, כי בזמנינו מצויים המוסדות תחת מלבד זאת, 

מתקפה בלתי פוסקת של משרד החינוך המתיימר "לחנך" אותנו מחדש, ואין מי שיודע עד היכן יגיעו הנסיונות. לכן על ההורים 

היות עירניים נוכח כל שינוי. עלינו לזכור שעומדים אנו בשעה קשה וגורלית בה הרשויות הממשלתיות אינם מרפים מהנסיונות ל

להשתלט כליל על מוסדות החינוך, ואין בדעתם להשיב את חרב השמד לנדנה, עד שישתכנעו שהעתיד מונח ח''ו בכיסם. אם נפנים 

הקשה על עתידנו ועתיד צאצאינו היקרים שיחיו. והלוואי שנזכה מן השמים והנסיונות  ידיעה זו, יקל עלינו להתמודד במערכה

 יסתלקו מאתנו במהרה.

 

* * * 

 והנה כמה הוראות למעיין:

ישנם מאמרים ומכתבים שלא ראינו לנחוץ לשלבם ב"תוכן הענינים", ויתכן שהמדפדף בין הגיליונות יווכח בכאלו שאינם  .1

 ''.מופיעים ב''תוכן הענינים

השתדלנו לפרט ב''תוכן הענינים'' את  -בהיות שבמאמרים ובמכתבים רבים מוזכרים מספר נושאים, לתועלת הקוראים  .2

 .עצמו מופיע בגיליוןפי שהוא הכותרת של המאמר, כב''תוכן'' ולכן לא תמיד מופיע  בהם.הנושאים המוזכרים במאמרים 

 אמצע(, נמצא בראש העמודים )בכל עמודהמספר הסידורי של  .3

טרם פרסום הדברים, וגם אם הביקורת אנו משתדלים וטורחים לברר את אמינותו על מנת שלא להיכשל בחוסר נאמנות,  .4

שה את שלו ופעמים שדברים השתנו לטובה, לכן טרם שעושים שימוש בחומר שהודפס והייתה נכונה ואמינה, אך הזמן ע

קוראים המשאירים הודעות בתא קולי או במייל מתבקשים לדווח כמו''כ ה בשעתו, יש לתת את הדעת שמא תוקנו הדברים.

 רטים ולא לסמוך על המערכת לגמרי.עם מירב הפ

מתבקשים לשלוח את הטקסט בקובץ 'וורד'  (ותבי מאמרים ומכתבים השולחים טקסט בדואר אלקטרוני )ועדיף שכךכ .5

(Word)  ולא בקובץ סגור(pdf) מר מודפס, בפקס או במייל, מתבקשים למקד את או חו ()ברור ''יגם אלו השולחים כת

 הטקסט במרכז הדף עם שוליים ניכרים.
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