כ"ג טבת תשפ"א
07.01.21

בס"ד

חוֹתם הָ אֻ ָמּה עַ ל-י ְֵדי
ַ
רוּח ָהאֻ ָמּה ,פּוֹעֶ לֶ ת ִהיא ְלהַ ְט ִבּיעַ יָפֶ ה אֶ ת
הַ ָשּׂפָ הִ ,מתּוֹ ֶשׁ ִהיא נוֹבַ עַ ת ֵמ ַ
רוּתהּ ו ְִשׁ ְלטוֹנָהּ בַּ חַ יִּ ים וּבַ ִסּ ְפרוּת) .אורות ישראל ז ,יא(
גַּבּ ָ
ִה ְת ְ

לכבוד:
הגב' שוש נגר
מנהלת החמ"ד
משרד החינוך
שלום רב,

הנדון :פרסום הפוגע בשפה העברית ובמוסד המשפחה במסגרת מוסדות החמ"ד
 .1בפרסומים שונים שיצאו מטעם גורמים בחמ"ד )ראי נספח בסוף מכתב זה( מופיעות מילים
המכילות שימוש בנקודות ,כדלקמן" :מחפשים.ות מטפל.ת בבעלי חיים – אם את.ה בעל.ת"...
במבט ראשון נראה הדבר כ"תעלול שיווקי" ,שכן המלל אינו ברור ,אך מכיוון שמדובר בפרסום
שחזר על עצמו בחמ"ד בנושאים שונים ,ראינו לנכון להביא העניין בפניך.
 .2כולנו תקווה כי השיבושים לעיל בשפה העברית נעשו בשוגג.
אולם אנו מוצאים לנכון להפנות תשומת ליבך כי השימוש בנקודה באופן המתואר לעיל אינו
מקרי .מדובר בשפה של ממש שהומצאה במסגרת חוגי המגדר השונים .מטרתה של שפה זו,
המכונה 'שפה א-מיגדרית' ,היא לאפשר זהויות מיניות ואישיות שונות שאינן רק גבר או אישה.
האג'נדה העומדת בבסיס שפה חריגה זו גורסת כי העברית הנה שפה פטריארכלית שמדכאת
את האישה – כך ממש.
 .3הפועל היוצא מהאמור הנו טשטוש זהויות ,והיעד ארוך הטווח של הגופים הנ"ל הנו הרס מוסד
המשפחה .כבר כיום אנו עדים לפגיעה בתפיסת החברה את הלאום ,המשפחה והיחיד ,וזאת
בשל מאבק מצד גופים רדיקאליים והאג'נדה שהם פועלים להחדיר לתודעה הישראלית .שינוי
השפה ושימוש בנקודה באופן שהודגם לעיל ,הגם שנראה שולי ,מסמל למעשה כניסה לעולם
הרדיקאלי והסכמה לתכניו בבחינת היות הנקודה דגל .ראי נא בכתבה המצורפת:
https://www.inn.co.il/news/460408
 .4מוסד המשפחה והשפה העברית הנם שני צדדים של אותו מטבע – הזהות היהודית!
לכן חשוב להקפיד על שפה עברית תקינה המייחדת כל מין במהותו שלו ,ללא ניסיונות לטשטש
הבחנות אלה .השפה חייבת לשקף את ערכי התורה בחיים ,ולכן יש להקפיד על כתיבה
מותאמת להבדלים בין המינים.
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אל לנו לתת יד לאג'נדות זרות שמנסות להנדס את הדור הצעיר בתעלולי גרפיקה ,שנראים
לכאורה תמימים .מסתתר כאן ניסיון להנדס תודעה של טשטוש זהויות של זכר ונקבה בראם.
חשוב לנו להפנות דברים אלו אליך ,כמנהיגת החינוך הדתי הלאומי ,על מנת לסייע בחינוך
הדור הבא בעידן זה של בלבולי הזהות המינית.
 .5זאת ועוד ,השפה העברית היא חלק מהזהות הלאומית שלנו ,וכל פגיעה בה היא פגיעה בנו
ובמורשת בת אלפי שנים של עם ישראל .נבקש להדגיש שחוק יסוד הלאום קובע בסעיף  4כי
השפה העברית היא שפת המדינה ולכן יש לשמור על כבודה והגנתה .שיבוש השפה העברית,
כפי שמופיע בפרסומים שונים על ידי גורמים בחמ"ד ,יוצר זלזול בשפה העברית וגם בלבול
בציבור .ראי כתבה אחרונה בעניין זה/https://www.20il.co.il :האקדמיה-ללשון-עברית-
הצורה-רבים-ות-אינ/
 .6אנו' ,פורום הארגונים למען המשפחה בישראל' ,קוראים לך ,ראש החמ"ד ,כמנהיגת ציבור
התלמידים הדתיים ומשפחותיהם ,לעצור את הסחף אחר מגמות ברות חלוף אלו ,להגן על
תלמידי ישראל ומשפחותיהם ,ולמנוע את הפגיעה בשפה העברית ובמוסד המשפחה.
 .7במישור הפרקטי ,נודה לך לסיוע בהעלאת המודעות לנושא זה ובמניעת פרסומים בסגנון זה,
כולל מתן הנחיות ברורות לכל מי שמפרסם מסמכים מטעם החמ"ד לכתוב בעברית תקינה
ללא נקודה מיותרת שלא במקומה הדקדוקי.
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נספח :דוגמה לשימוש בנקודה בפרסומים במסגרת מוסדות החמ"ד
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