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

تقول/ي ذلك?

أّيها/أّيتها 
المعّلم/ة،

هل ُيسمح 
لك بأن 
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"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 
بين جدران  الحكومة  لسياسة  الشرعّي  النقد  إطالق  بالخوف من  الشعور  وزرع  األفواه  كّم  منها 

المدرسة وخارجها.

شة وضبابية، ال تخدم  وليس عبًثا أْن تّمت صياغة الحواجز والموانع في هذا الموضوع بصورة مشوَّ
المعّلمات والمعّلمين في محاولتهم فهم ما الذي مسموح مناقشته مع الطاّلب 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. وفعاًل، 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  ا.  جدًّ مقّلصة  الموانع  أّن  نجد  ا،  عمليًّ 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

https://www.acri.org.il/hotline
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تنقسم قضية حّرية التعبير للعاملين في التربية والتعليم بشكل 
عاّم إلى ثالثة مجاالت:

التفّوهات داخل المدرسة وفي الصّف

المدرسة التفّوهات خارج 
- تفّوهات ونشاطات سياسية

التربية والتعليم - تفّوهات حول جهاز 

دعوة عناصر خارجية إلى المدرسة
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التفّوهات 
داخل المدرسة 

وفي الصّف
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م\ة أن 
ّ
مسموح لي كمعل

أقول للطّلب عن الحزب 
الذي صّوت له، كجزء من 

نقاش مفتوح وكنَْمَذجة 
]موديلينـچ[ التّخاذ موقف 

سياسّي ومشاركة مدنية، 
لكنّني ممنوع\ة من أن 

أحّض على التصويت لهذا 
الحزب.

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 طّلب مؤّسسة 
تعليمية. 

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

1.3 بإمكان المعّلم أن يعّبر عن موقفه في الصّف عندما 
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. 

.1
هل مسموح لي أن أعّبر عن موقف 

سياسّي في الصّف؟
نعم!  

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

عن الطاّلب وخارج المدرسة. 
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من المجدي أن ُيقال للصّف 
بصورة مكشوفة: "هذا هو 
رأيي، وأنا ال أفرضه ويسّرني 

أن أسمع آراء أخرى"، من 
أجل الدعوة إلى حوار نقدّي 

ومفتوح وتكافؤّي.

من المجدي اإلكثار من 
األسئلة حول قضايا مختلف 
عليها. إنّنا بذلك نطّور توّجًها 

نقديًّا ومتسائًل في حقائق 
ليس لها أساس من جهة، 

كما أنّنا – من جهة أخرى 
–  نطّور التعامل مع صياغة 

لة 
َّ
مواقف منمَّقة وُمعل

والدفاع عنها.

من المجدي التأكّد من أنّه 
يسود الصّف ُمناخ آمن ُيتيح 

التعبير عن مواقف متنّوعة 
بشكل حرّ. باإلمكان أن 

تسألوا الطالبات والطّلب: 
كم تشعرون بارتياح 

ّ
هل كل

في التعبير عن رأيكم؟ إذا 
كان الجواب ال فكيف يمكننا 

أن نتأكّد من استطاعة 
الجميع أن يعبّروا عن 

موقفهم؟ ولماذا هذا مهّم؟

ِانتبهوا:
التفّوهات التي تتعارض مع أهداف الخدمة العاّمة 

وأهداف التعليم – ممنوعة. مثًل، 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 اإلغلق: 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 

التربية والتعليم مثلما ُحّددت في البند 2 من قانون التعليم 
الرسمّي – سُتعتبر أقوااًل 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 طّلبهم على القضايا المطروحة على جدول 
األعمال العاّم، وأن يعرضوا ويفهموا اآلراء المختلفة 

بالنسبة إلى هذه القضايا والتعليلت الخاّصة بكّل منها، 
وذلك لهدف تمكين الطّلب من إدارة حوار نقدّي وبلورة 
ُهوّيتهم وموقفهم الشخصّي بشكل مؤّسس، من خلل 

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

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

ا: "المعّلمون في غرفة المعّلمين،  المختلف عليها شعبيًّ
مثل الطّلب 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 الطّلب 

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

من المهّم، أيًضا، وضع 
حدود للحوار في الصّف، 

من قبيل العنف الكلمّي أو 
الكلم العنصرّي. لمزيد من 
القراءة عن التعامل التربوّي 

مع العنصرية اضغطوا هنا.

 
هناك مواضيع قد تكون 

مناقشتها أصعب بالنسبة 
إلى طّلب\طالبات 

معّينين. إذا كنت تعلم\ين 
بصعوبة متوّقعة يوصى 

بالقيام بمحادثات شخصية 
قبل النقاش الصّفّي )أو 

بعده(.  

من المجدي التطّرق 
إلى هذه القضية في 

مين، 
ّ
نطاق غرفة المعل

وباإلمكان أن تحّددوا في 
إطار قوانين المدرسة أّن 
تسجيل وتصوير الطّلب 

مين بدون موافقتهم 
ّ
والمعل

– ممنوعان. 

https://education.acri.org.il/2015/06/08/a-life-lesson-anti-racism-education-full-version/
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.3
هل ُيسمح لي بانتقاد 

سلطات الحكم؟
نعم!  

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

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 أّل يكون انتقاده مهيًنا أو 
مسيًئا.

تعميم 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 –
5.1 أن يوّجهوا بشكل علنّي انتقاًدا مهيًنا أو مسيًئا إلى 

الكنيست ولجانها، ومن جملة ذلك قرارات وقوانين صادرة 
عنها، وكذلك إلى الحكومة 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(.

القدرة على التعبير عن مواقف 
مناقضة لمواقف سلطة 

الحكم وانتقادها بصورة حرّة 
هي أحد المبادئ األساسية 
لنظام حكم ديمقراطّي. من 

المجدي – في هذا السياق 
– التحادث مع الطّلب، 

أيًضا، عن حّقهم في التعبير 
عن انتقادهم بوسائل 

مختلفة )شبكات التواصل 
االجتماعّي، االحتجاجات، 

االعتصامات، وغيرها(. 

باإلمكان ربط القضية 
بالتدريس عن آلّيات 

التفتيش والمراقبة وبدرس 
المدنّيات، كأداة حيوية لكبح 

القّوة السلطوية.

من المجدي استطلع 
نضاالت شعبية أّدت – على 

مرّ السنين – إلى إحداث 
تغيير في سياسة السلطة 

الحاكمة والتحّدث عن موقع 
االنتقاد المدنّي في هذه 

النضاالت. في محرّك البحث 
للتعليم النشاطّي يمكن 

العثور على مصادر معلومات 
عن نضاالت شعبية حَسب 
مجاالت مختلفة لدمجها في 

م والتعليم.
ّ
التعل

https://dialogtogether.com/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://dialogtogether.com/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
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المظاهرة هي نشاط مدنّي 
مهّم ومشروع، تشكّل 

جزًءا من حّرية التعبير. من 
المجدي الحديث مع الصّف 

عن أنواع االحتجاجات وعن 
حّرية االحتجاج وحدوده.

ِانتبهوا: بموجب توجيهات وزارة التربية والتعليم ُيمنع من 
الطاّلب 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 أّل يدير دعاية 

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

تعميم األوامر الثابتة س أ\2)أ(، البند 13 3.7، البند الفرعّي 
7: "ُيمنع الطّلب والمعّلمون من المشاركة خلل 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، 

أيًضا، من المشاركة فيها.

.4
هل ُيسمح لي بتشجيع 
الطّلب على المشاركة 
في مظاهرات كنشاط 

مدنّي – فّعال؟ 
نعم!  
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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 8491 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 
يمنع إجراء نقاش في الصّف حول مواضيع مدار خالف.

التعديل 04 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 
ا.   ما تّم في المستقبل – لن يكون دستوريًّ

.5
هل ُيسمح بمناقشة النكبة وأحداث 
هامة من قبيل "يوم األرض" وأحداث 

أكتوبر 2000؟  
نعم!  

ُيمكن أليّام ذكرى عالمية 
مختلفة أن تكون قاعدة 

وتبريرًا لالنشغال التربوّي 
في مواضيع اجتماعية – 

سياسية مهّمة، هي غير 
موجودة في مناهج التعليم 

وفي كتب التدريس. 

يمكنكم االستعانة لهذا 
الغرض بـ بنك المعلومات 

للتعليم النشاطّي المالَءم 
للبحث عن مواّد تعميق 

وإدماج مواضيع اجتماعية 
م والتعليم.

ّ
في التعل

قانون أُسس الميزانية، 1985، البند 3 ب)4(: "إذا رأى وزير المالية أّن جسًما ما صرف إنفاًقا 
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: ... 

االحتفاء بيوم االستقالل أو يوم قيام الدولة كيوم حداد."

https://dialogtogether.com/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://dialogtogether.com/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
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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. 

حوار الزمالء هو أساس 
مهّم لخلق مجتمع مْهنّي 

وقَيمّي. من المجدي 
العثور على زمالء مع 

قاسم مشترك للدعم، 
لالستشارة، ولدعم 

نشاطات تربوية – في 
المدرسة، في دورات 
استكمال في مواضيع 

ذات صلة، وفي مجتمعات 
مين\ات. لالنضمام 

ّ
معل

إلى منتدى التربية لحقوق 
اإلنسان التابع إلى جمعية 

حقوق المواطن أرسلوا إلى  
اإللكترونّي:  اإللكترونّي: البريد  البريد 

edu.rights.forum@gmail.com

.6
هل ُيسمح لي بأن أحكي مع زمالء في 

غرفة المعّلمين عن أمور سياسية؟
بالتأكيد.   

mailto:edu.rights.forum%40gmail?subject=
mailto:edu.rights.forum%40gmail.com?subject=
mailto:edu.rights.forum%40gmail.com?subject=
mailto:edu.rights.forum%40gmail.com?subject=
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التفّوهات خارج 
المدرسة

والتعليم تفّوهات عن جهاز  التربية 

 تفّوهات ونشاطات 
سياسية
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قانون 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 

عاّمة، 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 

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

.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، حظي مصطلح »أمر سياسّي 

ا يتطّرق،  وسياسّي داخلّي« بتفسير قانونّي ضّيق جدًّ
أساًسا، إلى معناه الحزبّي. المظاهرات في مواضيع 

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

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

إذا كان في صّفك جّو ملئم 
فيمكنك أن تحكي للطّلب 

عن مظاهرات واحتجاجات 
اجتماعية اشتركت فيها، وأن 

تشركهم\تشركيهم في دوافع 
مشاركتك فيها.
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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 )مثًل، أن تذكر\ي إلى جانب اسمك 

وظيفتك كمعّلم\ة، وأن تخطب\ي بنفاذ وظيفتك، وما شابه(.
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تعميم المدير العاّم 3-3.9 في موضوع نقل المعلومات وإجراء المقابالت: "يمنع القانون 
من الموّظف العاّم أن ينقل من دون صالحية خبًرا علم به بنفاذ وظيفته". 

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

مقابلة بالنسبة إلى معلومات علنية يعرفها الكثيرون أصاًل، 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   

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

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

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 والزملء التي تسيء إلى علقات العمل من الممكن 

أن تؤّدي إلى النيل منها وإلى إنهائها.

.3
هل ُيسمح لي بأن أجري مقابلة، أن 

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

نعم!  

من المجدي تذكّر أّن النشر 
في وسائل التواصل 

االجتماعّي يراه الجميع، 
حيث إّن مجتمع المدرسة 

من أهل وطّلب يمكنه 
هو، أيًضا، أن يراه. باإلمكان 
اعتبار ذلك فرصة للنَّْمَذجة 

]موديلينـ[ ولنقل رسائل 
تربوية.
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دعوة عناصر 
خارجية إلى 

المدرسة
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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:

ُ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.  

من المحبّذ القيام بإجراء 
سابق في الصفوف يشمل 

م عن منّظمات مجتمع 
ّ
التعل

مدنّي بشكل عاّم، وعن 
منّظمات حقوق إنسان 

بشكل خاّص، وعن دورها 
في مجتمع ديمقراطّي، 

وعندها، فقط، دعوة مندوبي 
منّظمات مختلفة للقاء. 

 يوصى بأن تحّددوا، مسبّقًا، 
كم من الوقت  سُيكرّس 

لمعالجة األقوال التي 
قاء.

ّ
ُطرحت في الل

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

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

إّن الشتغال 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 

عناصر خارجية ومتكّلمين خارجّيين من شأن نشاطهم – ضمن أشياء أخرى – أن يشّجع على 
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(."
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.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. 

االسم ال يقرّر؟ إّن رسوخ 
اسم القانون في الوعي 

كـ "قانون كسر الصمت 
]"شوڤـريم شتيكاه"[ 
هو مثال لتأطير مقصود 

ل. يمكن االعتبار من 
ِّ
ومضل

ذلك وإيجاد طرق لتأطير 
قاء مع مواطنين 

ّ
مواضيع الل

ومندوبي منّظمات مختلفة 
بشكل مرّحب ومفتوح.

عام 2018 تّم تعديل بند أهداف التربية والتعليم في قانون التعليم الرسمّي، 1953. في 
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، أصًل، ال توجد منّظمة حقوق إنسان أو منّظمة من أجل التغيير االجتماعّي )ليس   
»كسر الصمت«، أيًضا( تنسحب عليها هذه التعليمات.
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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 الطاّلب ينكشفون خالل تعّلمهم على طائفة من اآلراء 
ليس هناك إلزام بعرض مجمل اآلراء المتناقضة في كّل 

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 
ًها للواقع، وتنقل رسالة شرعية لمواقف  ُتنتج إدراًكا مشوَّ

مضاّدة للديمقراطية وعنصرية.«  
 

إّن طلب "موازنة الحوار" 
ينشأ، أحيانًا، في الرّد على 

دعوة منّظمات مجتمع مدنّي 
إلى المدرسة. وكما جاء، 
ليس هناك إلزام القتراح 

مجمل اآلراء في لقاء وحيد. 
باإلمكان دعوة منّظمات 

تقترح طائفة من المواقف 
في مواعيد مختلفة على 
طول السنة الدراسية 

)ليست بالضرورة قريبة من 
بعضها بعًضا(، أو القيام، 

مسبّقًا، بتحضير ونشر 
مساق سنويّ )سيلبوس( 

لمنّظمات ستتّم دعوتها في 
سياق موضوع معّين خلل 

تلك السنة.

من المجدي تشجيع الصّف 
على التعبير عن مواقف 
متنّوعة ومتناقضة من 

خلل وضع علمات سؤال 
بالنسبة إلى المضامين 

المعروضة، وبذلك 
سيتشكّل حوار تعّدديّ غير 

ق بُهويّة العارضين، 
ّ
متعل

فقط. 
يمكنكم أن تقولوا للطالبات 
والطّلب: "يهّمني أن أتيح 
اإلنصات إلى وجهات نظر 

مختلفة، أيًضا كتلك التي 
ليس حولها إجماع. يسرّني 
أن تقّدموا  لجميعنا مواقف 

أخرى، حيث نستطيع 
الحديث حول ذلك."

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 للطّلب الرؤى ووجهات النظر المختلفة الموجودة 

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

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



نعرب عن امتناننا لكل من ساهم 
وشارك في إنجاح مشروع الكتّيب.
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