
كّل ما من المجدي معرفته في موضوع 
حّرية التعبير لدى المعّلمات والمعّلمين

تقول/ي ذلك?

أّيها/أّيتها 
المعّلم/ة،

هل ُيسمح 
لك بأن 

نعرب عن امتناننا لكل من ساهم 
وشارك في إنجاح مشروع الكتّيب.
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.3
هل أنا ملزم أن آتي، أيًضا، 
بعنصر "من الطرف اآلخر" 

من أجل موازنة الحوار؟
ال!

يوّجه تعميم المدير العاّم إلى إجراء الحوار حول مواضيع مدار 
خالف «باستقامة فكرية، بإنصاف، وبصورة متوازنة». طالما 

أّن الطّالب ينكشفون خالل تعّلمهم على طائفة من اآلراء 
كّل  ليس هناك إلزام بعرض مجمل اآلراء المتناقضة في

نقاش ونقاش. ِانتبهوا: ينعكس طلب «موازنة» النقاشات، 
أحياًنا، بتنصيب متحّدثين مؤّيدين لحقوق اإلنسان أمام من 
هم يدفعون في اّتجاه حوار الكراهية والعنصرية. إّن مثل 

هذه «الموازنة» غير المطلوبة بموجب تعميم المدير العاّم 
ُتنتج إدراًكا مشوًها للواقع، وتنقل رسالة شرعية لمواقف 

مضاّدة للديمقراطية وعنصرية.»  
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تعميم المدير العاّم 2-9.2: الُخّطة الوطنية للتعّلم 
ذي معًنى – الحوار التربوّي حول مواضيع مدار خالف

يحّدد أّن على العاملين في التربية والتعليم أن يشرحوا 
ويوّضحوا للطّالب الرؤى ووجهات النظر المختلفة الموجودة 

في الجهاز االجتماعّي وفي الجهاز العاّم، والقيام بذلك 
"باستقامة فكرية، بإنصاف، وبصورة متوازنة" من أجل كشف 

الطّالب على الواقع المرّكب الموجود، وتمكينهم من بلورة 
موقفهم الشخصّي (البند 2.1).

جمعية حقوق المواطن 2

"أّيها/أّيتها المعّلم/ة، هل 
ُيسمح لك بأن تقول/ي ذلك؟"

كّل ما من المجدي معرفته في موضوع حّرية التعبير 
لدى المعّلمات والمعّلمين

قضايا  في  معًنى  ذي  تربوّي  حوار  قيادة  عن  مّرة،  ليس  والمعّلمين،  المعّلمات  جمهور  يمتنع   
سياسية أو قضايا مختلف عليها، وذلك – ضمن عوامل أخرى – لسبب ممارسات تخويف الهدُف 
جدران  بين  الحكومة  لسياسة  الشرعّي  النقد  إطالق  من  بالخوف  الشعور  وزرع  األفواه  كّم  منها 

المدرسة وخارجها.

وليس عبًثا أْن تّمت صياغة الحواجز والموانع في هذا الموضوع بصورة مشوشة وضبابية، ال تخدم 
المعّلمات والمعّلمين في محاولتهم فهم ما الذي مسموح مناقشته مع الطّالب في المدرسة. 
وإّن هذه الصيغ، التي هي بغالبّيها موجودة في ُصلب تعميمات مدير عاّم وزارة التربية والتعليم، 
لدى  التعبير  لحّرية  إخماد  عامل  تخلق  وهي  الثقة،  وانعدام  اليقين  بعدم  اإلحساس  إلى  تؤّدي 
المعّلمات والمعّلمين، بصورة ُمعّدة لجعلهم يراقبون أنفسهم بأنفسهم. هذا وإّن موقف وزارة 
التربية والتعليم هو أّن التعليمات التي ُحّددت في تعميمات مدير عاّم الوزارة تسري على جميع 
المعّلمات والمعّلمين، وإّن اإلخالل بها من ِقبل المعّلمات والمعّلمين ُيعتبر مخالفة طاعة، ُيراوح 
مدى العقوبة عليها بين اإلنذار والفصل. وفعًال، إّن تفّوهات طواقم التربية والتعليم تؤّدي، في 
غير مّرة، إلى التهديد باّتخاذ إجراءات تأديبية وبالفصل، وينضّم إلى ذلك ضجيج إعالمّي يزيد أكثر من 

التخّوف من التعبير الحّر.

توّضح  أن  هو  هذه  الحقوق  كّراسة  من  الهدف  وإّن  جدا.  مقّلصة  الموانع  أّن  نجد  عمليا،  ولكن، 
ببساطة ما هو مسموح وما هو ممنوع، من أجل مساعدة طواقم التربية والتعليم على القيام 
بالتعّلم  ُقُدًما  الدفع  أجل  ومن  خوف،  دون  من  والِقَيمية  المْهنية  اعتباراتهم  بموجب  بعملهم 

التعّددّي الناقد، الذي ُيتيح التعامل مع قضايا سياسية وأخالقية حّتى إذا كانت مدار خالف.

إذا صادفت صراًعا، محاولة إسكات، أو تهديًدا يمكنك التوّجه إلينا للمشورة.

باحترام,

جمعية حقوق المواطن

المحامي عوديد  فيلر,
مدير القسم القانوني

المحامية نعومي بايت تسوران, 
مديرة قسم التربية
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تنقسم قضية حّرية التعبير للعاملين في التربية والتعليم بشكل 
عاّم إلى ثالثة مجاالت:

التفّوهات داخل المدرسة وفي الصّف
4

المدرسة خارج  التفّوهات 
سياسية ونشاطات  تفّوهات   -

والتعليم التربية  جهاز  حول  تفّوهات   -
12

دعوة عناصر خارجية إلى المدرسة
16

جمعية حقوق المواطن 18

.2
لكن سمعت أّن قانون "كسر الصمت" 

يمنع إدخال هذه المنّظمة إلى 
المدرسة، أليس كذلك؟

ال!  
على أساس الموانع التي ُحّددت في تعديل قانون التعليم 
الرسمّي تجري في السنوات األخيرة محاوالت لمنع دعوة 

منّظمات مثل «بتسيلم»، «كسر الصمت»، ومنّظمات حقوق 
إنسان أخرى إلى المدارس، رغم أّن هذه ال ينسحب عليها 

المنع الوارد في القانون.
 تبذل وزارة التربية والتعليم كّل ما تستطيع من 

أجل ردع وتهديد وإسكات أّي حوار موّجه إلى التربية 
المدنية النقدية، في المواضيع التي هي مدار خالف 
عاّم، وذلك بخالف تعليمات تعميم المدير العاّم ومن 

دون أّي أساس قانونّي. 
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تّم تعديل بند أهداف التربية والتعليم في قانون التعليم الرسمّي، 1953. في  عام 2018
التعديل المسّمى "قانون كسر الصمت" تحّدد في البند 2(ب) من القانون أّن "الوزير يقوم 

بتحديد قواعد من أجل منع نشاط في مؤّسسة تعليمية لفرد أو جسم ليس جزًءا من جهاز 
التربية والتعليم (في هذا البند الصغير – عنصر خارجّي) يتناقض نشاطه تناقًضا خطيًرا وكبيًرا 

مع أهداف التعليم الرسمّي [...]، وكذلك قواعد من أجل منع نشاط في مؤّسسة تعليمية 
لعنصر خارجّي يعمل بمبادرة منه من أجل اّتخاذ إجراءات قانونية أو سياسية خارج إسرائيل ضّد 

جنود جيش الدفاع اإلسرائيلّي، لسبب عملية قاموا بها في إطار وظيفته، أو ضّد دولة إسرائيل."

ِانتبهوا:
لم ُيحّدد هذه القواعد أّي وزير حّتى اآلن.  

إّنه، أصًال، ال توجد منّظمة حقوق إنسان أو منّظمة من أجل التغيير االجتماعّي (ليس 
«كسر الصمت»، أيًضا) تنسحب عليها هذه التعليمات.
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.1
هل ُيسمح بدعوة منّظمات حقوق 

إنسان إلى المدرسة؟
نعم!  

ِانتبهوا، موجودة في القانون موانع عاّمة ليست ذات 
صلة بمنّظمات حقوق اإلنسان:

يي

ُيمنع تطوير حوار يسيء إلى شرعية دولة إسرائيل 
كدولة يهودية وديمقراطية.

ُيمنع أن ُيدعى إلى المدرسة جسم من شأن نشاطه أن   
يشّكك في مجّرد شرعية أجسام رسمية من قبيل جيش 

الدفاع اإلسرائيلّي والمحاكم.
ُتمنع دعوة متحّدثين ارتكبوا مخالفة تِصم بالعار.  
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تعميم المدير العاّم 2-9.2: الُخّطة الوطنية للتعّلم ذي معًنى – الحوار التربوّي حول 
مواضيع مدار خالف

قضايا اليوم والمواقف الِقَيمية للقوى الفاعلة في المجتمع والدولة وفي الحوار العاّم  2.1
ُتعتبر غالًفا للنشاط اليومّي الجاري بين جدران مؤّسسات التربية والتعليم، ويجب أّال نتجاهلها. 

إّن االشتغال في هذه القضايا يمكن أن يتّم من خالل نقاش في الصّف، من خالل دعوة 
محاضر، أو من خالل فّعالية يقوم بتمريرها عناصر\جهات خارجية. [...] لن ُيسمح بدخول 

على  – ضمن أشياء أخرى – أن يشّجع عناصر خارجية ومتكّلمين خارجّيين من شأن نشاطهم
العنصرية، التمييز، التحريض، الدعوة إلى العنف، الدعاية الحزبية التي ليست بموجب تعليمات 

المدير العاّم في هذا الشأن، والحوار الذي يسيء إلى شرعية دولة إسرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية. كما أّنه لن ُيسمح بدخول متكّلمين ارتكبوا مخالفة تِصم بالعار، أو جهة تعمل 

بخالف قوانين دولة إسرائيل، أو جهة من شأن نشاطها أن يشّكك بمجّرد شرعية جهات 
رسمية (من قبيل جيش الدفاع اإلسرائيلّي والمحاكم)."

جمعية حقوق المواطن 4
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قانون التعليم الرسمّي، 1953، البند 19: ُيمنع المعّلم، 
وكذلك أّي موّظف آخر في مؤّسسة تعليمية، من القيام 

بدعاية لصالح أّي حزب أو تنظيم سياسّي بين طّالب مؤّسسة 
تعليمية. 

تعميم المدير العاّم 2-9.2: الُخّطة الوطنية للتعّلم ذي 
معًنى – الحوار التربوّي حول مواضيع مدار خالف 

الصّف عندما  1.3 بإمكان المعّلم أن يعّبر عن موقفه في
تكون األهداف التربوية وطريقة النقاش مطابقة لروح 

القانون وليست دعاية حزبية. [...] يجدر التوضيح أّنه ُيسمح 
للمعّلم بأن يّتخذ موقًفا في موضوع مختلف عليه، شريطة 

أّنه ال ُيضفي على موقفه مكانة الموقف الملِزم. 

وقف فففهل مسموح لي أن أعّبر عن م موقفهل مسموح لي أن أعّبر عن فقفه وبر قفب بر ن ي وح ففل ر عن م قففأعبر عن موق موقفوقفف مسم ل أ أع عل مسمو لي أن أعب مموووح وو أ مموعم ليي نهل ليه نمسسم لي مح س نمل ب ي نح يل رعل أممس وس بر علل نس نل ونس عمم موم ب ليم نبس س مهل ور ن بب
يييسياسّي في الصي الصف؟يييسياسّي في الصف؟يّاسياسّي فييسياس ف ؟؟صفلصفصفالسياسّي صفا صصلاا ييسسسيسسيسيسي

نل ي وح نيل ي وح يل وح يحل يلل

ُيمنع القيام بدعاية لصالح حزب أو تنظيم سياسّي  ِانتبهوا:
بين الطّالب – سواء أكان ذلك داخل الصّف أم من خالل وسائل 
إعالم أخرى (رسائل واتس أ، مثًال). مسموح القيام بذلك بعيًدا 

عن الطّالب وخارج المدرسة. 

جمعية حقوق المواطن 16

دعوة عناصر 
خارجية إلى 
المدرسة
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القانون  المدير العاّم 3-3.9 في موضوع نقل المعلومات وإجراء المقابالت: "يمنع تعميم
من الموّظف العاّم أن ينقل من دون صالحية خبًرا علم به بنفاذ وظيفته". 

ِانتبهوا:
يمنع القانون، مثًال، من نقل معلومات تتعّلق بطالب معّين. ولكن ليس هناك مانع من إجراء 

مقابلة بالنسبة إلى معلومات علنية يعرفها الكثيرون أصًال، من قبيل وضع جهاز التربية
والتعليم، قضايا تربوية، منهاج التعليم، أو ظروف تشغيل المعّلمين. 

ِانتبهوا:
ُيمنع أن توّجهوا بشكل علنّي انتقاًدا مهيًنا أو مسيًئا   

إلى الكنيست، إلى الحكومة، أو إلى جهات عاّمة أخرى.
إّن التفّوهات التي تتعارض مع أهداف الخدمة العاّمة   

– ممنوعة. مثًال، التحريض  وأهداف التربية والتعليم
على العنصرية أو العنف. 

ليس هناك أساس قانونّي لطلب وزارة التربية والتعليم   
بموجبه ُيلزم المعّلمون بأن يحصلوا على تصديق  الذي
الناطق بلسان الوزارة، كيما يستطيعوا  من رئيس قسم
إجراء مقابلة أو أن يعّبروا عن رأيهم فيوسائل اإلعالم.

في جميع ما يتعّلق بانتقاد المسؤولين أو ما يجري   
في المدارس يجب االنتباه إلى قواعد التصّرف العادية 

المعمول بها في كّل مكان عمل. يجب التصّرف بحكمة وبحساسية وأن تأخذوا بالحسان
أّن التفّوهات بالنسبة إلى المديرين والزمالء التي تسيء إلى عالقات العمل من الممكن 

إلى النيل منها وإلى إنهائها. أن تؤّدي

.3
هل ُيسمح لي بأن أجري مقابلة، أن 

أنشر مقال رأي، أو أن أعّبر عن رأيي في 
شبكات التواصل االجتماعّي؟  

نعم!  

ر أّن ا���ر
ّ
-YC ا�%ج#ي @


 ;rا�&�ا ;Bو0ا ��
االج&%ا�ّ� !راه ا�ج%�$،

��b إّن 
ج&%$ ا�%#ر�0 
$$
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H!�7، أ
ب! ;و @

ج�
َ
Y%ْ

{
��� �rر� Vار ذ�G&ا�

 ;B9; ر0ا�ـ] و��د!���
]
Cر<�!�.
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 ?ّW�� ا�%ج#ي أن ُ!9ال @

����: "Y7ا �7 <
<�Wرة 
رأ!�، وأ�ا ال أ�رuU و!Eّر�� 

 @
أن أ0%$ آراء أSرى"، 
أج; ا�#��ة إ�� ��ار �9#ّي 

و
A&�ح وC>ا�Xّي.

 @

@ ا�%ج#ي اإل-mار 
 ?�&D
األ0{�� ��ل H2ا!ا 
Mًا 

ّ
�ا <V�Y �^ّ�ر �Cج

ّ
���Mا. إ�

 \B9ا� �� 
ً

�9#!~ا و
&EاBال
 ،�Mج @
��س �Mا أ0اس 

�ا – 
@ ج�M أSرى 
ّ
-%ا أ�

 �Zا�r $
 ;
–  �^ّ�ر ا�&Lا
 ��

{
�L

�ا2? 
�%}�9 وُ

وا�#�اع ��Mا.

 u
ّ

@ أ� #

ّ
-�
@ ا�%ج#ي ا�&

 _�&!ُ @

�اخ آُ ?ّWد ا��E!
 ���ّ�&
ا�&�GLر �@ 
�ا2? 

�>; �رّ. <اإل
>ان أن >
ب: 

ّ
���ا ا�^ا�Gات وا�^الEC

�Lرون <ار�Cاح C Q<
ّ
�- ;7

�� ا�&�GLر �@ رأ!>Q؟ إذا 
-ان ا�ج�اب ال �>�? !%>��ا 


@ ا0&^ا��  #
ّ
-�أن �&

ا�ج%�$ أن !GLّروا �@ 

�QMA2؟ و�%اذا Y7ا 
QّM؟

ِانتبهوا:
التفّوهات التي تتعارض مع أهداف الخدمة العاّمة 

وأهداف التعليم – ممنوعة. مثًال، التحريض على 
العنصرية والعنف. 

ُيسمح بإجراء نقاش في الصّف حول أّي موضوع، وعرض 
طائفة من اآلراء، لكن ممنوع على المعّلم أن يحّض على 

موقف معّين أو أن يفرضه.
جدران المدرسة ليست محكمة اإلغالق: يجب أن 

تفترضوا أّن أّي قول ُيسمع في الصّف من الممكن 
أن يجد طريقه إلى خارج الصّف. وليس من شأن ذلك أن 

يزعزع شرعية ما قيل. 

قانون خدمة الدولة (الطاعة)، 1963، البند 17(3): موّظف 
الدولة الذي "سلك سلوًكا ال يليق بوظيفته كموّظف 

دولة، أو تصّرف تصّرًفا من شأنه أن يمّس صورة أو سمعة 
خدمة الدولة" سُيعتبر كمن قام بمخالفة طاعة، ويمكن 

القيام بمباشرة إجراء تأديبّي ضّده. بموجب حكم القانون، 
إّنه، فقط، التعبير الذي ُيرى أّنه – على نحو أكيد – يمّس 

الخدمة العاّمة أو المصالح التي من المفروض أن يخدمها\
تخدمها المعّلم\ة، أو التعبير الذي يخّرب تحقيق أهداف 

البند 2 من قانون التعليم  التربية والتعليم مثلما ُحّددت في
الرسمّي – سُتعتبر أقواًال ممنوعة.

!
>

.2
هل ُيسمح لي بأن أناقش 

في الصّف مواضيع 
مختلف عليها؟

نعم!
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تعميم المدير العاّم 2-9.2: الُخّطة الوطنية للتعّلم ذي 
معًنى – الحوار التربوّي حول مواضيع مدار خالف

يؤّكد تعميم المدير العاّم على أهّمية التربية للتوّجه 
النقدّي والتعّددّي والمتحّدي لألعراف، وعلى واجب 

المعّلمين في هذا السياق: "ُيتوّقع من المعّلمين أن 
يكشفوا طّالبهم على القضايا المطروحة على جدول 
األعمال العاّم، وأن يعرضوا ويفهموا اآلراء المختلفة 

بالنسبة إلى هذه القضايا والتعليالت الخاّصة بكّل منها، 
وذلك لهدف تمكين الطّالب من إدارة حوار نقدّي وبلورة 
ُهوّيتهم وموقفهم الشخصّي بشكل مؤّسس، من خالل 

التعّرف على مجموعة واسعة من اآلراء." (البند 1.2). 
ومفّصلة، أيًضا، توصيات لمديري المدارس بالنسبة 

يمكنهم من خاللها دعم ومساندة  إلى الطريقة التي
المعّلمات والمعّلمين في إجراء حوال تربوّي في المواضيع 

غرفة المعّلمين،  المختلف عليها شعبيا: "المعّلمون في
مثل الطّالب في الصفوف، يجب أن يشعروا آمنين وأحراًرا 

في التعبير عن رأيهم وإجراء حوار حول الموضوع. من 
المهّم أن ُيوّضح للمعّلمين أّنهم سُيمنحون المساندة 

والدعم في عملهم في الصّف الذي يتناول هذه القضايا، 
كذلك في حاالت وجود اّدعاءات وشكاوى من جانب الطّالب 

أو األهالي، طالما أّنهم يلّبون القواعد ويتصّرفون بإنصاف." 
(البند 2.2.3).

 $Uا، و
ً

H!أ ،QّM%ا� @

 ،?ّWود ����ار �� ا�#�


@ �G2; ا�L�? ا�>ال
ّ� أو 
 @
ا�>الم ا�L�Wرّي. �5%!# 
ا�9راءة �@ ا�&Lا
; ا�&ر<�ّي 


$ ا�L�Wر!� ا�U^�ا 7�ا.

7�اك 
�اC #2 $�U>�ن 
 �GE�ا�> �Lrا أM&�
�ا2

ب\ا�Gات 
ّ

إ�� ال
 @!\Q�LC I�- إذا .@���ّL


 �r�! �L
ّ
2�&
 �>�LW>

 ��WDj ا��9ام <%�اد�ات>
ّ� (أو 

ّ
AW9اش ا��ا� ;G2

<L#ه). 


@ ا�%ج#ي ا�&^ّرق 
 �� ��H9ه ا�Y7 إ��

 ،@�%
ّ
�L%ر�� ا�Z اق^�

دوا �� 
ّ
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إار �2ا��@ ا�%#ر�0 أّن 
ب 

ّ
ECج�; و�WC!ر ا�^ال

 QM&9ا��
%�@ <#ون 
ّ
�L%وا�


%���ان.  –
 –%
�%
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تعميم المدير العاّم 59–3.7 تعليمات عاّمة بالنسبة إلى قيود النشاط السياسّي – 
الحزبّي للعاملين في التربية والتعليم 

إّنه بموجب هذا التعميم "ُيمنع من جميع العاملين في التربية والتعليم، بدون فرق في الرتب 
والدرجات –

5.2 الموافقة على نشر اسمهم، كتابة أو شفاهة، مع ذكر صفتهم و\أو درجتهم و\أو 
وظيفتهم كعاملين في التربية والتعليم، من قبل حزب معّين، طالما أّنهم عاملون فّعالون في 

التربية والتعليم."

.2
هل ُيسمح لي بأن أشارك 

في نشاط حزبّي؟
نعم!  

ِانتبهوا: 
ُيمنع – في هذا السياق – نشر كونك معّلمة\معّلًما (مثًال، أن تذكر\ي إلى جانب اسمك 

وظيفتك كمعّلم\ة، وأن تخطب\ي بنفاذ وظيفتك، وما شابه).
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9قانون خدمة الدولة (تقييد النشاط الحزبّي وجباية األموال)، 1959، البند 1(5): "ستقّرر 
الحكومة... أنواًعا من موّظفي الدولة أو ذوي الوظائف في خدمة الدولة"، يسري عليهم المنع 
من-(1) أن يكونوا أعضاء في اإلدارة الفّعالة لحزب أو جسم سياسّي؛ (2) تنظيم تجمهر علنّي ذي

طابع سياسّي، الجلوس على طاولة قيادة تجمهر من هذا القبيل، والتحّدث فيه؛  (3) المشاركة 
في مظاهرة أو في مسيرة ذات طابع سياسّي؛  (4) المشاركة في دعاية علنية، كتابة أو شفاهة،
النتخابات الكنيست، أو مجلس سلطة محّلية، أو النتخابات يسري عليها قانون االنتخابات ألجسام

4عاّمة، 1954؛ (5) ِانتقاد سياسة وزاراتهم، سياسة وزارات أخرى، أو سياسة الحكومة، في مؤتمر 
ِصحافّي، في مقابلة مع ِصحافّي، في خطاب في مكان عاّم، في بّث، في جريدة، أو في كتاب.".

وبموجب قرار الحكومة، تسري هذه التعليمات على المديرين والمفّتشين، وليس على معّلمين 
آخرين. تعليمات شبيهة وحّتى أوسع مع سريان شبيه، في جميع ما يتعّلق بالتدّخل السياسّي 
والنقد السياسّي من ِقبل أصحاب وظائف كبيرة في جهاز التربية والتعليم موجودة، أيًضا، في 

6 و 42.536 من نظام خدمة الجمهور [الـ"تكشير"]. 2البنود 42.322

.1
هل ُيسمح لي بأن أشارك في نشاط 
سياسّي، أن أنّظم أو أن أشارك في 

مظاهرة خارج ساعات الدوام المدرسّي، 
أو أن أوّقع على عريضة؟

نعم!
ِانتبهوا:

ُيمنع المعّلمات والمعّلمون من تنظيم مظاهرة ذات 
طابع سياسّي – سياسّي داخلّي، حّتى إّنه ممنوع 

من المديرين والمفّتشين أن يشاركوا في مثل هذه 
المظاهرة. ومع ذلك، حظيمصطلح «أمر سياسّي 

وسياسّي داخلّي» بتفسير قانونّي ضّيق جدا يتطّرق، 
أساًسا، إلى معناه الحزبّي. المظاهرات في مواضيع 

من قبيل الفساد السلطوّي، مسار الغاز، الطرد 
العمل، أزمة الُمناخ، حقوق اإلنسان أو الحيوان، العنف تجاه  السياسّي أو أوالد مهاجري

النساء أو وضع جهاز الصّحة – كّل هذه األمور وغيرها ال ُتعتبر ذات طابع سياسّي.
تسري على الموّظفين الكبار (المديرين والمفّتشين) قيود أخرى.

 QBال
V جّ� 
ّ
Ar �� إذا -ان
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Q ج� � ن ج�إ �
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يبههل ُيسمح لي بانتقاد هل ُيسمح لي بانتقاد  ح ي يبل ح ي ييلهل يسمح لي بانتقل ييل بل للللهلهله

ِانتبهوا: ُيمنع أن توّجهوا بشكل علنّي انتقاًدا مهيًنا أو 
مسيًئا إلى الكنيست، إلى الحكومة، أو إلى جهات عاّمة أخرى، 

ي

في الصّف أو خارجه.

تعميم المدير العاّم 2-9.2: الُخّطة الوطنية للتعّلم 
ذي معًنى – الحوار التربوّي حول مواضيع مدار خالف . 

2.2.5 في إطار التعبير عن مواقف سياسية في الصّف في 
إمكان المعّلم أن يعّبر عن موقف وحّتى أن ينتقد بشكل 

متوازن الكنيست ولجانها، ومن جملة ذلك قرارات وقوانين 
اتخذتها، وكذلك الحكومة ووزاراتها، ومن جملة ذلك سياسة 

الحكومة، شريطة أن يحرص على أّال يكون انتقاده مهيًنا أو 
مسيًئا.

9تعميم المدير العاّم 59–3.7 إرشادات عاّمة بالنسبة إلى 
موانع النشاط السياسّي – الحزبّي للعاملين في التربية 
والتعليم . بموجب هذا التعميم "ُيمنع من جميع العاملين 

في التربية والتعليم، من غير فرق في الرتب والدرجات –
 أن يوّجهوا بشكل علنّي انتقاًدا مهيًنا أو مسيًئا إلى 

ي
5.1

الكنيست ولجانها، ومن جملة ذلك قرارات وقوانين صادرة 
عنها، وكذلك إلىالحكومة ووزاراتها، ومن جملة ذلك 

سياسة الحكومة، أو إلى جهات عاّمة أو عناصر شعبية كبيرة 
أخرى (تسري هذه القاعدة على المعّلم كإنسان فرد أيًضا، إذ 
هو يعّبر عن رأيه في وسائل اإلعالم اإللكترونّية والمكتوبة، 

في مؤتمر ِصحافّي، في مقابلة، في خطاب، في بّث، في 
جريدة، في كتاب، أو من خالل أّي وسيلة اتصال أو إعالم 

أخرى).
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�ّ�#
ا�%(ا7رة �7 ��اط 
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ّ
<�C ،روع�

QّM وM

� ر

 @
ج5ج5ًءا 
@ �ّر!� ا�&�GLر. 
عع

 ?ّWا� $
 b!#ا�%ا�%ج#ي ا���
�@ أ��اع اال�&جاجات و�@

$ ! ي $ج ! ي ج

�ّر!� اال�&جاج و�#وده.
عع

ِانتبهوا: بموجب توجيهات وزارة التربية والتعليم ُيمنع من 
الطّالب والمعّلمين أن يشاركوا خالل ساعات الدوام التعليمّي 
في أّي مظاهرة كانت. ليس هناك مانع من القيام بذلك خارج 

ساعات النشاط المدرسّي، طالما أّن ذلك ليس دعاية لحزب أو 
تنظيم سياسّي.

قانون التعليم الرسمّي، 1953، البند 19: "المعّلم، وكذلك 
أّي موّظف آخر في مؤّسسة تعليمية، يجب أّال يدير دعاية 

لصالح حزب أو تنظيم سياسّي آخر بين طّالب مؤّسسة
تعليمية".

تعميم األوامر الثابتة س أ\2(أ)، البند 3.713، البند الفرعّي 
7: "ُيمنع الطّالب والمعّلمون من المشاركة خالل ساعات 

تعليمهم في مظاهرات سياسية وفي مظاهرات من 
أّي نوع كان، وخصوًصا ُيمنع المدير والمعّلم من تنظيم 

مظاهرة أو قيادتها."

مثلما سُيفّصل الحًقا، ُيمنع جميع المعّلمين من تنظيم 
مظاهرة ذات طابع سياسّي، وُيمنع المديرون والمفّتشون، 

المشاركة فيها. أيًضا، من

عهل ُيسمح لي بتشجيعهل ُيسمح لي بتشجيع  يعيي تش يسم ل  تشجيعع جيبيييييل شجيسي ججيحح شسسم جيييه ي شح ججشح شججيبي يي للللههههلههل
كالطّالب على المشاركة الطّالب على المشاركة  شا بطّالب على المشاركةىبب على المشاركةا بلطالب على المشالطالب عالط ااالللل ا الط

حححح يللل ببلل جييييي عييييبيب ج ععيب جيجيي جيعجيعيييي جيعيب يب ح ي جيعل يب ح ي جيعل يب ح ي جيعل يي جيييييييييييح يب ججححي جيححح جي ي يحح

رات كنشاط شاط  رفي مظاهرات كنشاطفي مظاهرات كنشاطي ري ططططي طش نش كنناامميمفي نظاهراتكننظاهرات مظ كنشكنتتتتككمظاهف م مظاهراتكنشف كنناظظظظظاهراتكنفيمظاهراتكنشفيمظاهراتكنف ششششششنشتمظاهظ
ر ىب بب

ل ال؟ي دنيّيني ّي – فعمدنّي – فّعال؟يييي ال؟ف ال؟ّ ّ ف دن
ييييي

يييييي
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التفّوهات خارج 
المدرسة

ونشاطات  تفّوهات   
سياسية



11 كّل ما من المجدي معرفته في موضوع حّرية التعبير لدى المعّلمات والمعّلمين

باإلمكان الحديث مع أّي زميل حول أّي موضوع يريد األطراف 
الحديث فيه. إلى جانب ذلك، من الجدير تذّكر أّن التفّوهات، 
وإن كانت شرعية، يجب أن تتيح إطار عالقات عمل سليمة،

وأن تأخذ بالحسبان الطريقة التي ُيتحّدث بها إلى اآلخر، وجود 
عالقات مرؤوسية وخضوع، وما شابه. 
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أحكهل ُيسمح لي بأن أحكي مع زمالء في بأن ل ُيسمح ككي مع زمالء فيهل أ كي مع زمكأن أ مههللل يهل ُيسمح لي بأن أحهل يسمح لي بأن أحكي مع زمنأ سميسه سهه حسلله عحمه أحبأن أحكي مع زمي بأنأ ل ُ ي مع زمي بأن أحكي بأن أحكي مع زملل بأن أ نأأبييي النب الزل يمك لهلهلهله
يالمعلمين عن أمور سياسينغرفة المعلمين عن أمور سياسية؟ مممملمعلمينغرفة المع سينين عن أمور سياسنن عن أمور سياسية؟م أمور عن سياسن أمور سياسياسعن أمور عن يين ي يور يور للللللاالة المممملمع المع

ز زع ع ي ن يب ح عل ي ن ي ح عل ي ن يب عييح عي عي يي
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في إمكان طواقم التربية والتعليم أن يناقشوا مواضيع 
سياسية حّساسة أو مدار خالف، بمبادرة منهم وفي حال 

برزت هذه المواضيع من خالل مواّد التعليم. ومن خالل ذلك، 
ُيسمح للمعّلمات والمعّلمين بأن ُيجروا نقاًشا عن الرواية 

الِفلسطينية ألحداث الحرب عام ٨٤٩١ وما يليها.
ِانتبهوا:

من صالحية وزير التربية والتعليم ووزارة التربية   
والتعليم تحديد المنهاج الدراسّي وقائمة الكتب 

الدراسية المصّدق عليها، ولكن ليس من شأن ذلك أن 
الصّف حول مواضيع مدار خالف. يمنع إجراء نقاش في
التعديل ٠٤ لقانون قواعد الميزانية، المعروف باسم
«قانون النكبة»، يحّدد إمكانية تجريد مؤّسسة من 
الدعم تحتفي «بيوم االستقالل أو يوم قيام الدولة 

كيوم حداد». لم ُيستخدم هذا البند بالنسبة إلى نقاشات 
نقدية في مؤّسسات تعليمية تتطّرق إلى الرواية 

الِفلسطينية، وإّننا نعتقد أّن مثل هذا االستخدام – إذا 
المستقبل – لن يكون دستوريا.   ما تّم في

بمناقشهل ُيسمح بمناقشة النكبة وأحداث  ُيسمح ثبمناقشة النكبة وأحداثهل أحلنهل يسمح بمناقشة النكبة وح كن بةح حن حدأحح بمناقشة النكبة وأحداث ك دشة شح ثحم ح دو للهل
ضرضومهامة من قبيل "يوم األرض"قبيل "يوم األرض" وأحداث  ضضضضضضم رضضضمن قبيل "يوم األرض" وأحداث ضضم ضضم ثم د رم ثضم ومووهامة من قبيل "يوو موة

ي ول ب ب وح ب
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البند 3 ب(4): "إذا رأى وزير المالية أّن جسًما ما صرف إنفاًقا  قانون أُسس الميزانية، 1985،
هو بماهّيته واحد من المفّصلة فيما يلي...، فإّنه مخّول، بموافقة الوزير المسؤول عن بند 

الميزانية الذي بموجبه ُترصد الميزانية لهذا الجسم أو ُيدعم، وبعد أن سمع الجسم، أن ُينقص 
من المبالغ التي يجب تمريرها من ميزانية الدولة إلى هذا الجسم بموجب أّي القانون: ... 

حداد." الدولة كيوم االستقالل أو يوم قيام االحتفاء بيوم

 


