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מנהלים יקרים,

מדינת ישראל קבעה בראשית ימיה את אבני היסוד של ערכיה הדמוקרטיים ,המוסריים
והאנושיים .ערכים של שמירה על כבוד האדם וחירותו ,שיוויון ,סובלנות כלפי האחר והכרה
בשונה .למרבה הצער ,לא פעם אנו עדים לאירועים של גילויי גזענות ,הסתה ,חוסר רצון להכיר
בשונה או חוסר רצון להאזין לאחר .אלו הן תופעות פסולות ומסוכנות .אלו הן תופעות שאסור לנו
להשלים עם קיומן.
מערכת החינוך מהווה גורם מכרי ע בשימורם של ערכי החברה ,בעיצוב דמותה של החברה
ובהתווייתו של השיח הציבורי העתידי.
בשנה"ל הקודמת השקנו את התכנית הרב-שנתית "האחר הוא אני" ,אשר יזם שר החינוך ,הרב שי
פירון .במסגרת התכנית ,אנו שואפים להטמיע שיח ודיאלוג המבוססים על ערכים של אהבת
האדם ,קבלת האחר ,סובלנות וערבות הדדית.
שנת הלימודים הנוכחית מהווה המשך ליישומה של התכנית "האחר הוא אני" .השבועיים
הראשונים של שנה זו נפתחו ,בין היתר ,בסימן של אירועי גזענות ,אלימות והסתה במרחב הציבורי
וברשתות החברתיות .כנדבך נוסף לפעילות זו ,הודענו ,כי תגובש תכנית שנתית ,אשר תעסוק באופן
מובנה ורציף בנושא מניעת גזענות .תכנית זו תצא בתאריך ה ,08.00.9102 -במסגרת השבוע בו
מצוין יום הסובלנות הבינלאומי.
התכנית "התמודדות עם גזענות במערכת החינוך" מותאמת לכל שכבות הגיל ולכל המגזרים,
ותתפרס לאורך כל שנות הלימודים בתחומי הדעת השונים ,וכן בפעילויות פורמליות ובלתי
פורמליות שונות ורבות.
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שר החינוך הרב פירון בחר להקדיש את שבוע הסובלנות הבינלאומי לשורה של פעילויות ,סדנאות,
במות דיון ,ובכלל זה לפעילות משותפת עם משרד המשפטים .הפעילות תכלול מערכי שיעורים,
אשר יועברו על ידי מחנכי הכיתות או נציגים מטעם משרד המשפטים ,כאשר מוקד עיסוקם יהיה
סובלנות ומניעת גזענות.
במהלך הימים הקרובים יועבר אליכם מידע מסודר אודות מתכונת הפעילות וכן מערכי השיעור
לתלמידי החטיבה העליונה ,חטיבות הביניים ,תלמידי היסודי והקדם-יסודי .פעילויות אלו יצטרפו
לפעילויות הקיימות באתר "האחר הוא אני" .התכנית השנתית "התמודדות עם גזענות במערכת
החינוך" תהיה זמינה באתר החל מהתאריך ה ,08.00.9102 -כאשר חומרי הלמידה ליום הסובלנות
הבינלאומי יהיו זמינים באתר זה החל מיום ה' ,י"ג בחשוון תשע"ה.1100102 ,
אבקשכם לציין במהלך השבוע המתחיל ב 08100 -יום זה במסגרת תחומי הדעת ושיעורי המחנך.

בברכה,

מיכל כהן

העתקים:
הרב שי פירון ,שר החינוך
הנהלת המשרד
גב' רחל מתוקי ,מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת מחוז חיפה
גב' אלירז קראוס ,מנהלת אגף מקצועות החברה והרוח
גב' דניאלה פרידמן ,מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
גב' טליה נאמן ,מנהלת אגף תכנים ,תוכניות הכשרה והשתלמויות
גב' איילת רייך ,עורכת תוכן  -צוות אינטרנט
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