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מונח לפנינו. קובץ המאמרים הנוכחי, הממשיך את מסורת קודמיו, מחייב מספר מילות    "שאנן "של    וכגיליון  

 הקדמה ותודה.

הוא ביטאונה של מכללת שאנן, מכללה אקדמית דתית להכשרת עובדי    "שאנן"ראשית, באשר לאופי הביטאון.  

קריטריונים המקובלים,  רוח המכללה ופעילותה העיקרית; הוא ביטאון שפיט על פי ההוראה. הביטאון משקף את  

 החותר לרמה אקדמית גבוהה בתחומי עיסוקו, ופתוח לכלל הכותבים הנשענים על מתודות אקדמיות. 

המתמקד ביהדות, חינוך וחברה, ומפגיש בין   מקווןתחומי  -ר עצמו כביטאון רבימגד  "שאנן "אלו?    תחומיםמהם  

מערכת החינוך הדתית בפרט. קווים של  החינוך בכלל ותחומים כלליים אלו העומדים ברום עולמה של מערכת  

תחומית, ומבלי להיכנס כאן כמובן -מנחים אלו מתווים את אופי הגיליון המוגש בזאת לקורא. ברוח התפיסה הרב

תחומיות, הגיליון מחולק לשני שערים: הראשון יהדות והשני חינוך וחברה. -לסבך ההגדרות ודרכי הטיפול ברב

מושג יהדות בצורתו הרחבה  את  אמרים מתבקשות הערות ספורות. אשר ליהדות, אנו נוקטים  באשר לשיבוץ המ

דם ענייני ספרות י פה, ובצ-תנ"ך ותורה שבעל   –ביותר הכוללת נושאים שמתמקדים במקצועות היהדות הקלסיים  

הנכללים בשער החינוך והחברה    תחומיכללי יותר. גם    המידהופילוסופיה המתחככים עם עולם היהדות ומושגיה  

להגדיר בחדות את שיוכן    אפשרהשני רחבים ביריעתם ועוסקים בשלל בעיות הנוגעות במגוון סוגיות שלא תמיד  

ממאמרים התחומי משתרע  והוא  רחב,  הנושאים  ספקטרום  רצוי.  מצב  זהו  כי  בעינינו  דומה  כללית  בראייה   .

כ  למאמרים  עבור  ודיסציפלינרית,  כללית  מורים  בהכשרת  שאלות  מובהקים  עם  המתכתבים  בחינוך  לליים 

 משקל וכלה ביהדות למגוון עיסוקיה וענייניה. -חברתיות כבדות 

התמקדנו בפתח דבר זה במסגרת הכללית; תקצירי המאמרים בעברית ובאנגלית מאפשרים לקוראים לעמוד  

 על תוכניהם העיקריים, ומעבר לכך לא נרחיב במסגרת זו.

 :  שקשור למלאכת ההוצאה של הקובץ הזה מכאן לתודותינו העמוקות לכל מי 

בח"י הגיליונות האחרונים. הדפוסים שקבע והסטנדרטים   "שאנן"בראש ובראשונה לד"ר ניסן אררט שערך את  

ואנו מודים לו שבחר לשתף אותנו במסה שכתב לזכר נכדו  שהציב עמדו לנגד עינינו בעבודתנו על גיליון זה  

 . ומובאת בגיליון זה

 ואנו מאחלים לו בהצלחה בהמשך.  פרופ' יחיאל פריש, הפורש, נשיאל

   לנשיא החדש, פרופ' אבי לוי, ואנו מאחלים לו בהצלחה בתפקידו החדש.

השראה ברוח טובה ונדיבה  ה-רב  צן מאמוליפעת פישר, עורכת הלשון, על  תמי יהושע,    לראש ההוצאה לאור,

 לאורך הדרך עד לתוצר המוגמר. 

 קוראים מטעם המערכת שהשקיעו מזמנם וממרצם ובחנו את המאמרים בקריאה זהירה וקפדנית.  ל

 .  " וחיכו בסבלנות עד לקבלת התוצר הסופישאנן "כותבי המאמרים שנתנו אמונם בל ואחרונים חביבים כמובן 

יוחד בתקופת הקורונה שהציבה אתגרים לפנינו ועיכבה את הוצאת כתב העת  במ   יבואו כולם על התודה והברכה 

 .בזמן

 המערכת   ורכזת חברי המערכת  
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