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 أورشليم القدس،
 2014 ،أكتوبرتشرين الثاين/ 29

 15713836رقم التوّجو: 
 1573817: رقم ادلستند

 حضرات؛
 مديري/ات األلوية المحترمين/ات 

 مديري/ات المدارس المحترمين/ ات
 ؛حتّية عطرة وبعد

 هتدف إىلة، وىي ة، واإلنسانيّ ة، األخالقيّ قراييّ ميلقيمها الد األساس حجر –يّامها األوىلمنذ أ –لقد وضعت دولة إسرائيل 
لألسف الشديد، ليست ىذه ر، واالعرتاف بادلختلف. لكن ادلساواة، التسامح مع اآلخ   تو، اظ على كرامة اإلنسان وحرّيّ احلف

لو. ىذه ف واالستماع وعدم الرغبة يف االعرتاف بادلختل  ثًا تكشف عن العنصريّة، التحريض ادلرّة األوىل اليت نشهد هبا أحدا
  نتماشى معها.اّل لينا أة وخطرية. وجيب عالقيم ملغيّ 

 توجيو اخلطاب العاّم ادلستقبلّي.و بلورة صورتو،  ظ على قيم اجملتمع،جهاز الرتبية والتعليم عاماًل حامسًا يف احلفايشّكل 
 

 ،ـريونپي شا وزير الرتبية والتعليم، الرايب بادر إليو، "اآلخ ر ىو أنا" متعّدد السنوات اأيلقنا برنامً  ادلاضية ةيف السنة الدراسيّ 
 . ، التسامح والتكافل االجتماعيّ ل اآلخرنسان، تقبّ ني على قيم حمّبة اإلإىل تذويت احلديث واحلوار ادلبني   من خاللونطمح و 
 

التطّرق إىل  هاني منإذ مّت خالل األسبوعني األّول   ،"اآلخ ر ىو أنا" ة لتطبيق برنامجة احلالّية استمراريّ تشّكل السنة الدراسيّ 
قمنا  ،ة إىل ىذه الفّعالّيةإضافيّ  وكركيزة يف شبكات التواصل االجتماعّي.يّة، التحريض يف احمليط العاّم و العنصر أحداث 

 يهدف إىل العمل بشكل متواصل ومربمج.  "ةمنع العنصريّ "بعنوان  باإلعالن عن بلورة برنامج سنويّ 
 

 .علن فيو يوم التسامح العادليّ خالل األسبوع الذي أ  وذلك  ،17.11.2014إىل حّيز التنفيذ يوم  ىذا الربنامج جخر سي 
على مدار  سيمتدّ و كاّفة األوساط، جلميع ادلراحل العمريّة و  "التعامل مع العنصريّة يف جهاز الرتبية والتعليم"مّت مالءمة برنامج 

 نهجّية وغري ادلنهجّية ادلختلفة.يف كثري من الفّعالّيات ادل بالتايلو  ،السنة الدراسّية يف ادلواضيع التعليمّية ادلختلفة
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، عمل سلسلة فّعالّيات، ورشاتسبوع التسامح العادلّي من خالل أ تطبيقوالتعليم الرايب شاي بريون اختار وزير الرتبية 
مربّو الصفوف أو  ذه الفّعالّية خمّططات دروس ميّررىامنّصات حوار، ويشمل ذلك فّعالّية مشرتكة مع وزارة القضاء. تشمل ى

  التسامح ومنع العنصريّة. يف قضّيةندوبون من قبل وزارة القضاء وسيرتّكز العمل م
ة، دروس لتالميذ ادلرحلة الثانويّة، اإلعداديّ وخمّططات  ،حول منظومة العمل ل إليكم معلوماتس  خالل األيّام القريبة سرت  

 "اآلخ ر ىو أنا".يف موقع  ادلوجودةلّيات ستضاف ىذه الفّعالّيات إىل الفّعا. ةة، وما قبل االبتدائيّ االبتدائيّ 
، 17.11.2014سيكون الربنامج السنوّي "التعامل مع العنصريّة يف جهاز الرتبية والتعليم" متاًحا يف ادلوقع ابتداًء من يوم 

 .6.11.2014ستكون متاحة يف ىذا ادلوقع ابتداًء من يوم اخلميس، فة ليوم التسامح العادلّي ادلواّد التعليميّ أّما 
وذلك من خالل ادلواضيع  ،التطّرق بإسهاب لربنامج "التعامل مع العنصريّة يف جهاز الرتبية والتعليم" أيلب من حضراتكم 

 . 17.11.2014بتاريخ  األسبوع الذي يبدأيف التعليمّية وحصص الرتبية  
 

 
 

 باحترام

 ميخال كوِهن        

 العاّمة المديرة     

 ُنسخ:
 .التعليمـريون، وزير الرتبية و پشاي  الرايب
 .الرتبية والتعليم وزارةإدارة 
 .ة ومديرة لواء حيفاالرتبويّ  ةيبأعمال رئيس السكرتار  ةل متوكي، القائميدة راح  السيّ 
 .ةة واإلنسانيّ مواضيع العلوم االجتماعيّ قسم دة إلرياز كراوس، مديرة السيّ 
 .يرة مقّر التعليم ادلديّن واحلياة ادلشرتكةة، ومدشة ادلرّكزة للعلوم االجتماعيّ ال فريدمان، ادلفتّ انيدة دالسيّ 

 ادلضامني، برامج التأىيل، ودورات االستكمال دة ياليا نئمان، مديرة قسملسيّ ا
 ياقم اإلنرتنت –دة أيّلت رايخ، معّدة مضامني السيّ 


