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 "ה שבט תשע"דכירושלים, 

 6102ינואר,  62
 02016112מספר סימוכין: 

 לכבוד
 מפקחים

  מוסדות חינוך וצוותי הוראה  מנהלי
---------------------------- 

 
 

 שלום רב,
 זרחית חינוך למודעות ומעורבות חברתית ואהנדון: 

 

וגבולות השיח במרחב החינוכי . סוגיה זו  בימים האחרונים אנו עדים לדיון ציבורי בסוגיה של חופש הביטוי

     . עלתה על סדר היום בעקבות הדיון שקיים מורה עם תלמידיו בתיכון

אין ספק שדיון והבעת דעות בסוגיות הרלוונטיות לעולמם של התלמידים ולמחלוקות המעסיקות את 

ים יתים קרובות קשורחלק אינטגרלי והכרחי בהוראה ובלמידה משמעותית , ולע םהחברה הישראלית ה

גבולות השיח הלגיטימי בכיתה מסתיימים במקום בו קוראים לאלימות, לגזענות, להמרדה לחומר הנלמד.  

-או הסתה ]נגד בני אדם או נגד המדינה[. החוק גם אוסר על עובדי הוראה להטיף לתפיסה פוליטית

 מפלגתית מסוימת.   

תהליך במסגרתו ייחשפו למציאות  םתלמידיהלקיים עם מחייב  חברתית-חינוך לתודעה אזרחיתבהעיסוק 

ויוכלו לגבש את עמדתם באופן  על שלל היבטיה, ילמדו לקיים שיג ושיח עם בעלי דעות שונות הקיימת

    ובקורתי. מנומק

מאוזן, הגון  השקפות המנוגדות באופןאת ה הציג בפני תלמידיכםל ינהה כמחנכיםשליחותכם החינוכית 

ומה עלינו לוודא כי השיח המתקיים בכיתה יהיה פלורליסטי, משתף ומכיל, מתוך מטרה  ובלתי מוטה. ש

הדיונים בכתות צריכים להתקיים  להוביל את התלמידים לקחת אחריות לבחירתם באופן מושכל.

 מתוך כבוד הדדי וסובלנות.   ,האישיתועמדתו  ותלהביע דעכל תלמיד של  ושמירה על זכות בפתיחות, תוך

לשמור על האיזון לפתח אזרחים אוטונומיים ובעלי חשיבה עצמאית, ועל כן עלינו נו החינוכי הוא תפקיד

 .מתן חופש ואוטונומיה לתלמידיםבהבעת מגוון הדעות והנכון 

עליכם לשקול  ,הווים דמות משמעותית ומודל לחיקוי עבור תלמידיכם.  אשר על כןמחנכים הנכם מכ

וגמא למחויבות משמשת דלתהליך החינוכי וורמת הבעת עמדתכם האישית תבקפידה יתירה באלו מצבים 

 שיש בו משום הגבלת המחשבה והבעת הדעה של תלמידיםמצב ל הובילמתי היא עלולה למאידך ו ,ערכית

 .או ערעור יחסי האמון ביניכם לבינם
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יתקיים שיח חינוכי חשוב כי בשאלות הנוגעות לאופן ההתמודדות עם קשיים הנובעים מנושאים רגישים, 

ברצוני להדגיש כי המערכת מעודדת ומגבה את למורים ובין המורים לתלמידים.   יםבין המנהלמתמיד 

המורים לקיים עם התלמידים שיח  העוסק בסוגיות שנויות במחלוקת, כל עוד הדבר נעשה באופן הגון 

    ושקול. 

 

כי חינוך למעורבות אזרחית במדינה דמוקרטית הוא במעשיכם, מתוך הכרה  כםיד את מבקשת לחזקאני 

ציבור המורים והמחנכים יקפיד על שמירת  גבולות כי משימה מאתגרת אך חשובה מאין כמוה. בטוחני 

 השיח הראוי  וישכיל להשתמש בבמת הכיתה ליצירת דיון ציבורי שיש בו ריבוי קולות, כבוד הדדי ואיזון.     

 
 
 
 
 
 

 בברכה,                  
 

              
 
 

 מיכל כהן                 
 
 
 
 

 העתקים: ח"כ הרב שי פירון, שר החינוך
 הנהלת המשרד                 

             
 
 
 


