
 בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית, ירושלים

 11.9.1.92כ"ח בשבט תשע"ד, 

 ,שלום ולהורים בית הספר, לצוות  לתלמידי

. החינוך במערכת פוליטי – האזרחי החינוך בסוגיית הספר בית בעמדת אתכם לשתף ברצוננו

 של תלונה קבע הושעה( ורטה אדם) בטבעון מורה שבו האירוע עקב התעוררה זאת סוגיה

 .בכיתה פוליטיים בנושאים התבטאות על תלמידה

 למורה מותרשנעשה לאדם ורטה עוול. לא רק  חושב הספר בית צוותבהתייחס לאירוע הספציפי: 

 כמובן. וראוי חשוב שזה אלא, בכיתה במחלוקת השנויים ערכיים בנושאים להתבטא

 המורה ידי על השיעור הובלת ,בנוסף .החוק מסגרתבצריכה להיות  המורה של שהתבטאותו

. התלמידים לכלל ביטוי חופש ועם ,השקפות מגוון של מאוזן יצוגתוך מתן , הוגנת להיות צריכה

שתהיה מנוסחת  ביחד עם פתיחות לביקורת המושמעות השונות דעותהקשבה ל לעודד יש

 בלשון מכבדת ועניינית.

האחרון. התקיימו דיונים מעמיקים הן אנו שמחים שמורינו גילו מעורבות אזרחית רבה בשבוע 

יפעת מוהר, מורה  .ברשת והן בעל פה, בחדר המורים. צוות מורי האזרחות פרסם גילוי דעת

בבית הספר, ארגנה עצומה לשר החינוך שנחתמה על ידי מאות מורים, ואשר זכתה לתגובה של 

 שר החינוך ופורסמה בהרחבה בתקשורת. 

בית ספרנו התברך באוכלוסיית תלמידים ומורים מגוונת. אנו רואים במפגש העשיר המתרחש בין 

כתלי בית הספר הזדמנות לפיתוח שיח מעמיק והזדמנות למורים ולתלמידים להתנסות בראייה 

מורכבת של הסוגיות המאתגרות את החברה בישראל. חינוך לדיון משמעותי בנושאי 

גה והפוליטיקה, כפי שראוי להעניק במסגרת תהליך החינוך הבית האקטואליה, החברה, ההנה

ספרי, יוכל להתרחש לדעתנו רק על ידי עיסוק אמיתי בסוגיות, תוך מתן ביטוי לשאיפות 

 ולחששות של כל המשתתפים בשיח.

לסוגיות שונות  יםחשפהתלמידים נתפיסה זאת.  תשקפועילויות בית הספר בשכבות השונות מפ

ית, ובכלל זה סוגיות אקטואליות, על מנת לפתח בהם הבנה של המציאות שלנו בחברה הישראל

תלמידינו נפגשים עם מגוון אוכלוסיות גם מחוץ  ועל מנת שיגבשו בהדרגה עמדות מבוססות.

לפתח בתלמידים סבלנות  לבית הספר במסגרת תוכניות בית ספריות שונות. אנו חותרים

 שיח נוקב תוך כבוד הדדי. וסובלנות לדעות שונות, ויכולת לנהל

 פוליטי בבית הספר. –נשמח לשותפות של תלמידינו והוריהם בפיתוח החינוך האזרחי 

 מצ"ב מכתבה של מנכ"לית משרד החינוך בנושא.

 בברכה,

 גלעד אמיר

 מנהל


