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حضرات؛
مديري/ات األلوية المحترمين/ات
مديري/ات المدارس المحترمين /ات

حتيّة عطرة وبعد؛
لقد وضعت دولة إسرائيل – منذ أيّامها األوىل– حجر األساس لقيمها الدميقراييّة ،األخالقيّة ،واإلنسانيّة ،وىي هتدف إىل

وحريّتو ،ادلساواة ،التسامح مع اآلخر ،واالعرتاف بادلختلف .لكن لألسف الشديد ،ليست ىذه
احلفاظ على كرامة اإلنسان ّ
ادلرة األوىل اليت نشهد هبا أحداثًا تكشف عن العنصريّة ،التحريض وعدم الرغبة يف االعرتاف بادلختلف واالستماع لو .ىذه
ّ
القيم ملغيّة وخطرية .وجيب علينا أّال نتماشى معها.

ادلستقبلي.
العام
يش ّكل جهاز الرتبية والتعليم ً
عامال حامسًا يف احلفاظ على قيم اجملتمع ،بلورة صورتو ،وتوجيو اخلطاب ّ
ّ
يف السنة الدراسيّة ادلاضية أيلقنا برنامًا متع ّدد السنوات "اآلخر ىو أنا" ،بادر إليو وزير الرتبية والتعليم ،الرايب شاي ﭘـريون،

االجتماعي.
ونطمح من خاللو إىل تذويت احلديث واحلوار ادلبنيني على قيم حمبّة اإلنسان ،تقبّل اآلخر ،التسامح والتكافل
ّ
التطرق إىل
تش ّكل السنة الدراسيّة احلاليّة استمراريّة لتطبيق برنامج "اآلخر ىو أنا" ،إذ ّمت خالل األسبوعني ّ
األولني منها ّ
الفعاليّة ،قمنا
العام ويف شبكات التواصل
االجتماعي .وكركيزة إضافيّة إىل ىذه ّ
أحداث العنصريّة ،التحريض يف احمليط ّ
ّ
سنوي بعنوان "منع العنصريّة" يهدف إىل العمل بشكل متواصل ومربمج.
باإلعالن عن بلورة برنامج ّ
العادلي.
سيخرج ىذا الربنامج إىل حيّز التنفيذ يوم  ،17.11.2014وذلك خالل األسبوع الذي أعلن فيو يوم التسامح
ّ

ّمت مالءمة برنامج "التعامل مع العنصريّة يف جهاز الرتبية والتعليم" جلميع ادلراحل العمريّة وكافّة األوساط ،وسيمت ّد على مدار
الفعاليّات ادلنهجيّة وغري ادلنهجيّة ادلختلفة.
السنة الدراسيّة يف ادلواضيع التعليميّة ادلختلفة ،وبالتايل يف كثري من ّ
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فعاليّات ،ورشات عمل،
اختار وزير الرتبية والتعليم الرايب شاي بريون تطبيق أسبوع التسامح
العادلي من خالل سلسلة ّ
ّ

ميررىا مربّو الصفوف أو
فعاليّة مشرتكة مع وزارة القضاء .تشمل ىذه ّ
منصات حوار ،ويشمل ذلك ّ
ّ
الفعاليّة خمطّطات دروس ّ

مندوبون من قبل وزارة القضاء وسيرتّكز العمل يف قضيّة التسامح ومنع العنصريّة.
خالل األيّام القريبة سرتسل إليكم معلومات حول منظومة العمل ،وخمطّطات دروس لتالميذ ادلرحلة الثانويّة ،اإلعداديّة،
الفعاليّات ادلوجودة يف موقع "اآلخر ىو أنا".
الفعاليّات إىل ّ
االبتدائيّة ،وما قبل االبتدائيّة .ستضاف ىذه ّ

متاحا يف ادلوقع ابتداءً من يوم ،17.11.2014
سيكون الربنامج
السنوي "التعامل مع العنصريّة يف جهاز الرتبية والتعليم" ً
ّ
العادلي فستكون متاحة يف ىذا ادلوقع ابتداءً من يوم اخلميس.6.11.2014 ،
ّأما ادلو ّاد التعليميّة ليوم التسامح
ّ
التطرق بإسهاب لربنامج "التعامل مع العنصريّة يف جهاز الرتبية والتعليم" ،وذلك من خالل ادلواضيع
أيلب من حضراتكم ّ

التعليميّة وحصص الرتبية يف األسبوع الذي يبدأ بتاريخ .17.11.2014

باحترام

نُسخ:
الرايب شاي ﭘـريون ،وزير الرتبية والتعليم.
إدارة وزارة الرتبية والتعليم.
السيّدة راحيل متوكي ،القائمة بأعمال رئيس السكرتارية الرتبويّة ومديرة لواء حيفا.
السيّدة إلرياز كراوس ،مديرة قسم مواضيع العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة.

ميخال ِ
كوهن
المديرة العا ّمة

مقر التعليم ادلدينّ واحلياة ادلشرتكة.
السيّدة دانيال فريدمان ،ادلفتّشة ادلرّكزة للعلوم االجتماعيّة ،ومديرة ّ

السيّدة ياليا نئمان ،مديرة قسم ادلضامني ،برامج التأىيل ،ودورات االستكمال
السيّدة أيّلت رايخ ،مع ّدة مضامني – ياقم اإلنرتنت
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