
 

 

 

050-5475526                                  *                                 tbt_barnea@walla.co.il 

 

 

                                                                                                      תשפ"ב אדר    ' ח                                                                                               
 2022  פברואר    9                                                                                               

 

                                                :משרד החינוך של םמשותפיההחיים ועדת 
 המועצה הצעות

      וקידומן ןגיבוש םהאחרונות לש םהמועצה למנהיגות חינוכית פועלת בשנתיי     
בעלי המועצה כוללת עשרות בישראל.  ךמדיניות החינושל של המלצות בתחום 

 בראשה עומד אריה ברנע,  תפקידים בכירים בשדה החינוך בהווה ובעבר.

נות המועצה, שה של מערכת החינוך הישראלית, לפי פרוחזונחזון המדינה      
שלנו. שיתוף בחברה של כל המגזרים חיים משותפים תמונה עתידית בדבר  יםכולל

, גישה ליהדות, גיאוגרפיה, עדה, מצב דתלפי לאום,  ת החברהחלוקזה מתייחס ל
 :נדוןלנושא ה תהמתייחסואלה הצעותיה של המועצה ותק בארץ. ו אקונומי-וציוס

 ידיפרנציאלתקציב : כלכליים בחברה היהודית-למגזרים חברתייםאשר  (א
לקידום חשובה הוא דרך לאזורים גיאוגרפיים חברתיים ו-לעשירונים כלכליים

תוך כדי הפרדה בין אפשר ליצור חברה שוויונית -אי ו., אולם לא די בהשוויון
ומחייבת  משותפת הלמיד הואבהקשר זה החיוני הנוסף הממד . המגזרים

שונים ברמתם תלמידים של  חלק משנות הלימודלאורך  ברמה של כיתת אם
פחותיהם שמ במוצאם העדתי, בוותק של, הלימודית, בתפקודם ובהתנהגותם

דיון המתנהל במשרד ראוי לשלב זאת ב. אקונומית-בישראל וברמה הסוציו
או מוכנים להיות שותפים לכינוס מיוחד  בקשר לעתידן של חטיבות הביניים.

 שיעסוק בעניין.
 

אנו היכרות הדדית של בני מרכיבים שונים בחברה הישראלית: אשר ל (ב
מחייבים של תלמידים ממגזרים וים תהליכיים גשמפממליצים לקיים 

גזר תלמידים מהמ ,יהודים וערבים םתלמידי :ם ודתיים שוניםילאומי
 תלמידים חרדים. –כללי, ובמידת האפשר  -ממלכתימגזר ההמדתי ו-הממלכתי

 
של למידה : אנו מציעים לקבוע חובת העם השכן אשר להבנה של תרבות (ג

( ושל של השפה הערביתוהמשלבים וגים סהאו של שילוב ) ערבית מדוברת
 .ש"ש 2או  1בהיקף של  ,בתי הספר היהודיםבכיתה ט' של  תרבותה

 
 

 ברנעאריה                                                                                                           

 יושב ראש המועצה                                                                                                   
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 נציגי המועצה לוועדה לחיים משותפים של משרד החינוך

 

 מספר הטלפון כתובת הדואל תחום ההתמחות העיקרי הנציג/ה שם
    

החברה הישראלית,   עטר-משה בן

 דתיים-יחסי דתיים ולא

moshebatar@gmail.com 052-3847931 

הוראת השפה הערבית  ד"ר יוני מנדל

 ותרבותה

Yonim@vanleer.org.il 052-8523107 

 eyad62@gmail.com 050-6711220 ערבים-יחסי יהודים עיאד נסאר

 miriamricanati@gmail.com 050-9282255 מדיניות החינוך מרים ריקנטי
    

 

 


