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הקדמה
קיץ קשה ומאתגר עבר על כולנו: חטיפת צעירים ורציחתם, הפגנות אלימות ובריונות 
ימין  ובין  יהודים לערבים  בין  גזענית ופשעי שנאה, הסלמה בעוינות  פוליטית, הסתה 

לשמאל, וכמובן המלחמה בעזה. 

לכל אחד ואחת עמדה משלו ומשלה, אך לא לנו הזכות לכפות על אחרים את עמדותינו, 
קל וחומר לפגוע בהם אם הם חולקים עלינו. לעומת זאת כאנשי חינוך יש לנו מחויבות 
פלורליסטית  שיח  תרבות  ושקולה,  מושכלת  מחשבה  תרבות  ולקדם  לבסס  עמוקה 

וסובלנית, התייחסות הומנית לאחרים, מעורבות אזרחית תורמת ושמירת החוק.

לפיכך לקראת שנת הלימודים הנפתחת תשע"ה, וברוח קריאתו של נשיא המדינה ראובן 
ריבלין ש"בעת הקשה הזאת אסור לנו לעצום עין בפני קיצוניות ואלימות שהרימו את 
 – וחילונים  דתיים  וערבים,  יהודים  חינוך  אנשי   – יחד  חברנו  בתוכנו",  המכוער  ראשן 
בקריאה דחופה אל ציבור המורים, התלמידים וההורים: “שומרים על צלם אנוש במיוחד 

בימים קשים". 
קריאתנו מתמקדת במסר הערכי. את הפדגוגיה אנו משאירים למורים ולמחנכים: מגני 
הדעת  תחומי  את  שימצאו  מורים,  להכשרת  ולמכללות  לאוניברסיטאות  ועד  הילדים 
ההולמים והדרכים המתאימות כדי להעצים בקרב הצעירים את השמירה על צלם אנוש 

– במיוחד בימים קשים. 

مقّدمة
مر علينا مجيًعا صيف قاس، وقفنا فيه أمام أكثر من حتد: خطف شبان وقتلهم، مظاهرات عنيفة 
وبلطجة سياسية، حتريض عنصري وجرائم كراهية، تصعيد يف العداء بني يهود وعرب، بني ميني 

ويسار، وبالطبع احلرب يف غزة.

لكل فرد منا موقفه أو موقفها يف هذا األمر أو ذاك، ولكن ليس من حقنا أن نُلزِم أحًدا مبواقفنا، 
فضال عن املّس مبن خيتلف علينا. باملقابل, فنحن العاملني والعامالت يف حقل الرتبية علينا االلتزام 
العميق بِـأن نؤسس ونطّور ثقافة متزنة وعقالنية، ثقافة حوار متساحمة ومتعددة األطراف، معاملة 

إنسانية مع اآلخرين، اخنراط مدين مساهم يف خدمة اجملتمع، وحمافظة على القانون. 

أطلقها  اليت  الدعوة  روح  مع  ومتاشًيا  اجلديدة،  الدراسية  السنة  بدء  قبيل  ذلك،  ضوء  على 
علينا  حيظر  الصعبة  الظروف  هذه  "يف  أننا  فيها  يرى  واليت  رڤلني،  رؤوڤني  السيد  الدولة  رئيس 
بني  القبيح  بوجهها  تتجلى  أخذت  اليت  والعنف  التطرف  مظاهر  عن  أعيننا  نغمض  أن 
وعرب،  يهود  من  الرتبية  حقل  يف  والعامالت  العاملني  حنن  مًعا  اجتمعنا  فقد  ظهرانينا"، 
واآلباء: الطالب  املعلمني,  مجهور  إىل  عاجلة  دعوة  لنطلقها  وعلمانيني  متدينني   من 

"لنحافظ على الصبغة اإلنسانية، خاصة يف األيام الصعبة". 

دعوتنا ترتكز على الرَِّسالة الِقَيِمّية. أما الناحية البيداغوجية فسندعها للمعلمني واملربني: من روضات 
األطفال وحىت اجلامعات والكليات إلعداد املعلمني، وهم بدورهم سيجدون جماالت املعرفة اليت 
تالئم والسبل اليت توافق دعوتنا، وذلك حىت نعزز لدى الطالب وأبناء الشبيبة احلفاظ على الصبغة 

اإلنسانية لكل منا - خاصة يف األيام الصعبة القاسية.



שומרים על צלם אנוש – במיוחד בימים קשים
כאנשי חינוך מציבורים שונים – יהודים וערבים, חילונים ודתיים – אנו שותפים בסלידתנו 
העמוקה מזוועות הטרור, הגזענות, האלימות הפוליטית ופשעי השנאה, ומתייצבים יחד 
למען עקרונות יסוד ערכיים ותרבותיים שבלעדיהם בני אדם מאבדים את צלמם האנושי 

והחברה מתדרדרת לג’ונגל אכזרי. 

עיקרי יסוד של המוסר הכלל-אנושי הם כבוד האדם ושוויון ערך האדם – כל בני האדם 
נבראו בצלם. וגם אם אנו לוקים בדעות קדומות ותפיסות סטראוטיפיות, חובה על כולנו 
להחמיר עם עצמנו, להתגבר על רגשות קמאיים ועמדות פשטניות, ולהימנע מעמדות 
והתנהגויות גזעניות אשר רואות בקבוצות מסוימות – על בסיס גזע, מין, דת, לאום, עדה 

או דעה – נחותות, פגומות ובלתי ראויות לזכויות אדם ואזרח.

ייעשו  שיש דברים שלא  נחרצות  אנו קובעים  יסודות מוסר אלו,  ולאור  חינוך  כאנשי 
במקומותינו:

• לא לגזענות, לאלימות פוליטית ולפשעי שנאה.	
• לא לשפיכות דמים ופגיעה בחפים מפשע.	
• לא למחאה אלימה, לרמיסת שלטון החוק ולהחנקת חופש הביטוי. 	
• לא לקריאות נקם ודברי הסתה באמצעי התקשורת וברשתות החברתיות.	

نحافظ على صورتنا اإلنسانية – في هذه  األيّام الصعبة بالذات
حنن العاملني والعامالت يف حقل الرتبية من مجيع األوساط – يهوًدا وعربًا،  متديّنني وَعلمانّيني – نلتقي 
مجيًعا يف النفور العميق من أعمال اإلرهاب الفظيعة والشنيعة، من العنصريّة,، العنف السياسي وجرائم 
الكراهية، ونقف صًفا واحًدا حلماية املبادئ األساسّية القيمّية والثقافية، إذ بدوهنا يفقد الناس صورهتم 

اإلنسانّية، ويتدهور اجملتمع إىل قانون غاٍب مدّمر ورهيب.
من املبادئ األولية يف جممل األخالق اإلنسانّية جند احملافظة على كرامة اإلنسان – كّل إنسان، 
إذ أّن مجيع الناس خلقوا سواسية كأسنان املشط. إننا وإن طغت علينا بعض آراء مسبقة وأفكار منطية 
فإنه جيب علينا أن نكون مجيًعا صارمني مع أنفسنا، وأن نتغّلب على مشاعرنا البدائية الفطرية، ومواقفنا 
السطحية الضحلة، وأن منتنع عن املواقف والتصرُّفات العنصريّة اليت جتعلنا ننظر إىل جمموعات معّينة – 
على خلفية العرق والدين واجلنس والقومية والطائفة أو الرأي –  على أهّنا وضيعة، ناقصة وغري جديرة 

حبقوق اإلنسان واملواطن.    
حنن العاملني والعامالت يف حقل الرتبية وعلى هدي هذه األسس األخالقية  نقّرر بشكل جازم 

حاسم بأّن هناك أشياء ال نقبل أن تحدث عندنا وفي بالدنا:
• ال للعنصرية، والعنف السياسي، وجرائم الكراهية.	
• ال لسفك الدماء، واالعتداء على األبرياء.	
• ال لالحتجاج العنيف، والدوس على حكم القانون، وخنق حرية التعبري.	
• ال للتحريض وهتافات االنتقام يف وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعّية.	



 על החתום )רשימה ראשונה(
כלות וחתני פרס ישראל לחקר החינוך: פרופ’ מרים בן פרץ, פרופ’ פנינה קליין, פרופ’ חיים אדלר, פרופ’ גבי סולומון

 - בר-און  יערה  פרופ’  הקיבוצים,  סמינר  מכללת   – ליבמן  ציפי  פרופ’  לחינוך:  מכללות  ונשיאי  נשיאות 
קסן  לאה  פרופ’  ברל,  בית  האקדמית  המכללה   – אריאב  תמר  פרופ’  אורנים,  לחינוך  האקדמית  המכללה  
אלכסנדר  דוד  פרופ’  אלקאסמי,  לחינוך  האקדמית  המכללה   – סעד  בשאר  פרופ’  לחינוך,  לוינסקי  מכללת   –
סלמאן  פרופ'  אוהלו,  לחינוך  האקדמית  המכללה   – עמר  שמעון  פרופ’  חיפה,  ויצו  האקדמי  המרכז   –
אחוה,  האקדמית  המכללה   – אלקרינאוי  עליאן  פרופ’  בחיפה,  לחינוך  הערבית  האקדמית  המכללה   –  עליאן 

פרופ' אבי לוי - המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום
מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות: אבי קמינסקי – עיריית אשקלון, נתן רובין – עיריית 

נתיבות, נועה צוק – מועצה אזורית משגב, מאיר יפה – מועצה אזורית זבולון
מנהלי רשתות וקרנות חינוכיות: ניסים מטלון – תוכנית קרב

הקתדרה   – גושן-גוטשטיין  אלון  ד"ר  הומניסטי,  לחינוך  הקתדרה   – אלוני  נמרוד  פרופ’  אונסקו:  קתדרות  ראשי 
לדיאלוג  הקתדרה   – דורון  אביבה  פרופ’  לרב-תרבותיות,  הקתדרה   – ראס  אבו  רוידה  ד"ר  הדתות,   לחכמת 

בין-תרבותי ובין-דתי, פרופ’ מרדכי )מוטי( שכטר – הקתדרה לקיימות
בחינוך,  הרוח  להעצמת  התנועה  יו"ר   – תדמור  שייקה  פרופ’  מט"ח,  מנכ"לית   – בן-הר  גילה  נוספים:   מוסדות 
ד"ר אוקי מרושק – מנהלת עמיתה במדרשת אדם לחינוך ודמוקרטיה, ד"ר מוחמד עיסאווי – יו"ר פורום מוסדות 
אלקאסמי, ד"ר גדי גבריהו – יו"ר פורום “תג מאיר", פרופ' מרדכי קרמניצר, פרופ' ידידיה שטרן – סגני נשיא במכון 
הישראלי לדמוקרטיה, יניב שגיא - מנכ"ל גבעת חביבה, ד"ר מיכל גולן – מנהלת מכון מופ"ת, ד"ר עדנה קלו לבנה 
 - עמותת בראשית לשלום, פרופ’ דן אבנון – מייסד מרכז גילה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה, הרב נפתלי רוטנברג -  
ישיבת  ראש   – ריינר  שמואל  ולמדעים, הרב  לאמנויות  הישיבה  ראש   – פרל  בני  אדר, הרב  הר  היישוב  רב 
אופקים  תכנית  ראש   – מרגולין  רון  פרופ’  באק,  ליאו  חינוך  מרכז  מנהל   – פסלר  דני  גלבוע,  מעלה  הדתי  הקיבוץ 
בנגב,  בן-גוריון  באוניברסיטת  מרטין-ספרינגר  מרכז  ראש   – שגיא  שפרה  פרופ’  אביב,  תל   באוניברסיטת 
פרופ’ אבנר בן עמוס – ראש התכנית להיסטוריה של החינוך באוניברסיטת תל אביב, ד"ר דליה פדילה - ראש מכללת 

אלקאסמי להנדסה ומדע, מרים דרמני-שרביט - ראש תחום אזרחות במט"ח
מברכים על היוזמה: הרב ח"כ שי פירון – שר החינוך, ח"כ עמרם מצנע - יו"ר ועדת החינוך של הכנסת

Melach.Skb@smkb.ac.il - לקבלת קובץ בדוא"ל: קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי, מכללת סמינר הקיבוצים
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جايب سلومون
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– اجمللس اإلقليمي مسجاڤ, مئري يافة – ندير قسم الرتبية اجمللس اإلقليمي زڤولون
مدراء شبكات وصناديق تربوية: نيسيم مطالون – برنامج كارڤ
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