
 בימים האחרוניםההתרחשויות ינוך בעיר חיפה בעקבות מנהלי/ות החגילוי דעת של 

 حداث باأليام االخيرةاألموقف مدراء مدارس حيفا من 
 

בימים האחרונים אנו עדים להתגברות קולות של שנאה, קיטוב ופילוג במרקם החברתי 
 פלסטינים. -רבים במדינה בכלל ובחיפה עירנו בפרט,  שבין אזרחים יהודים לאזרחים ע

 
אנו החתומים מטה, מנהלים ומנהלות במערכת החינוך בעיר חיפה מכל הדתות 
והתרבויות,  אשר חיים וחווים ביומיום את הרב גוניות והתמורה של החיים המשותפים, 
רואים במערכת החינוך גורם משמעותי שיש בכוחו לייצר שיח אחר בחברה הישראלית, 

 י דעות ויכולת לנהל מחלוקות ואי הסכמות. שיח של כבוד הדדי, ריבו
 

הימים האחרונים מציבים בפנינו אתגרים עמוקים שעימם מתמודדת מערכת החינוך, 
 התמודדות מול השסעים הרבים ומול קולות של גזענות שיסוי ואלימות .

 
תפקיד החינוך בעיני החתומים מטה הוא להזכיר לתלמידים ולקהילות את שותפות הגורל 

כולנו, ואת הכוח והיופי של החיים המשותפים. אנחנו בחיפה יודעים לחיות ביחד  שבין
 הספר ובשכונות העיר. צריך לזכור זאת גם כעת כשהלהבות גוברות. -בבתי

 בקרוב הלהבות תשכחנה וכולנו נישאר כאן להמשיך בחיים המשותפים. 
 

ות אנשים עצמאיים, תפקידינו כאנשי/נשות חינוך הוא לאפשר לדור הצעיר לגדול להי
ידע, דעות, נרטיבים ותרבות, אנשים שמכבדים שמגבשים אנשים  -ביקורתיים וערכיים 

את הדיעה האחרת, מאמינים בערכי שיוויון וזכויות כבני אדם. זה נכון בכל זמן ובכל 
 מקום אך דווקא עתה ודווקא בחיפה על אחת כמה וכמה. 

לוניים, גברים או נשים, נוצרים, מוסלמים, או לא משנה כלל זהותנו אם אנחנו דתיים, חי
יהודים, כמובילי החינוך בעיר חיפה אלו הערכים הצריכים לעמוד כנר תמיד לעשייתנו.  

 –זהו אתגר תמידי. עדין ּומורכב. רגיש ולא מובן מאליו. זו המציאות שנועדה לנו. גורלנו 
מת החיים המשותפים היא כרוך יחד. בחיפה, אנחנו יודעים לחיות ביחד. הצלחה במשי

 בנפשנו.
 

אנו מגנים כל ביטוי וגילוי של אלימות באשר היא ונמשיך כמנהלות וכמנהלים  לקיים את 
חובתנו להדגים סובלנות וכבוד. וזו תהיה התשובה החינוכית הראויה לתמונות הקשות 

 להן אנו עדים.
 
 

 النسيج في نقسامواأل تقطابسألوا الكراهية أصوات في ارتفاعا األخيرة األيام في شهدنا
 اليهود المواطنين بين ،خاص بشكل حيفا مدينتنا فيو عام بشكل لبالدفي ا جتماعياأل

 .الفلسطينيين العرب والمواطنين
 ،والثقافات األديان جميع من حيفا مدينة في التعليم جهازومديرات  مديرو ،أدناه الموقعون نحن
 عنصرهو  التعليم جهاز نؤمن يأن ،معًا العيش وقيمة تنوعال يوميًا ويختبرون يعيشون الذين
ً نمطيخلق  مهم ً مختلف ا  متبادلال رامالحتايتميّز ب ا  خطاب ،اإلسرائيلي المجتمع في طابخلمن ا ا

 الثقافيّة واآلراء المختلفة. اتوبتقبّل التعدد

 ، أصواتالخالفاتأمام  التعليم نظام يواجهها عميقة تحديات أمامنا الماضية األيامتضع 
 تذكير في أدناه الموقعين نظر في التعليم جهاز دور يكمنلذلك  .والعنفالشرخ  ،العنصرية
 كيف نعرف حيفا في نحن. معًا العيش وجمال قوةفي و ،جميعًا بيننا المشترك بالمصير الطالب
ً  هذا نتذكر أنعلينا  يجبو ،المدينة وأحياء مدارس في معًا نعيش رغم بالبالوقت الراهن ايضا
 .اللهب ألسنة ازديادمن 



 ً  .في هذه المدينة حياتنا لمواصلةمعاً بالعيش  استهدأ األمور وسنستمر جميعن قريبا
ً يتميًز باألستقاللية، شباب جيل هو أن ننّميومعلمات  كمعلمين دورنا  قيم ذي اً،ناقد قياديّا

جيل  ،ضارات المتنّوعةوالثقافات والح اآلراءيستوعب ويحترم  معرفةمبدعاً، ذي  أنسانيّة،
 خصوصا   دورنا هذا يسري بجميع األزمنة والفترات. كبشر والحقوق المساواة بقيم شباب يؤمن
 .الخصوص وجه على حيفا وفيبهذه األيام 

 مسلمين أو مسيحيين ،نساء أو رجاالً  ،لمانيينأو ع متدينينهذا ينطبق علينا أجمين سواًء كنّا 
نراها واإلنسانية  القيم ذههنضع نصب اعيننا  ،حيفا مدينة في تعليمللبجهاز  كقادة . نحنيهود أو

هذا هو واقعنا المفروض علينا بأن نحيا معاً في هذه المدينة وقد أثبتنا  كتحّد مستمر في عملنا.
 سابقاً أن أسلوب العيش معاً مغروس في كياننا.

 كمديراتكمدراء و ستمروسن نوعه كان مهما العنف مظاهر من مظهر أو تعبير أي ندين نحن 

 أن نكون مثاالً للصبر، لالحترام والتسامح.بعمل واجبنا و
 هذا هو موقفنا وصوتنا إزاء االحداث األخيرة

 
------------------------------------------------------------------------------------------------

 על החתום:
 

 שם המנהל/ת שם המוסד
 סוזנה רייף לנשילאי–אופקים 

 מלי ממן אורים
 אומיימה כדור אלמסאר

 תמי מנור גניגר
 עדנה פניכל גיל

 דפנה רם הנרייטה סאלד
 סיגל לב ניסויי עופר

 נחום בלוך עופרים
 כרים נסר הלב הקדוש

 איילת אשד ביחד
 רות גלברט בית יעקב

 הרב יצחק שלמה זייבלד זכרון מאיר
 בורך פדרהרב  בנים -יחל ישראל

 הרב עודד שבזי מורשת תורה
 הרב יהושע בינפלד מסורת ישראל

 הרב שמואל אדלשטיין נתיבות משה
 רות אריאלי שערי תורה
 הרב שמעון קלפהולץ תורת אמת

 הרב מאיר ולדר בנים –תהילת שלמה 
 נחמה קוזולבסקי מוסדות חסידי בעלזא

 רחל ויצמן בית יעקב גור
 דוד הרשקוביץ גאנץ –דרכי אבות 

 גרייס סלאמה יוחנן הקדוש
 אנא מריה כאם כרמל

 ראג'דה  דאהוד נזירות הכרמלית
 באסם ג'מאל נזירות נצרת

 אימאן דאוד חיוואר לחינוך אלטרנטיבי



 
 יפית כהן תיכון עירוני א

 אורלי בר דוד
 רחלי בוגנים

 לילך שני רומנו תיכון עירוני ג
 זיוה אמויאל

 רבקה גינזבורג
 חגית לוי התיכון עירוני 

 גילית יצחקי
 רחל לוטבק

 אבי זיגלר בסמ"ת
 אינה קיסלב

 גילה שוויקה הפתוח ע"ש בארי
 מילנה מירון  חוגים תיכון עירוני

 נראביתר גוז
 ירה גאוןש

 מיכל גל כי"ח תיכון עירוני 
 רות גל
 זעריורד א

 הרב אופק מאיר ליאו באק מרכז חינוך 
 דפנה יעקובוביץ

 ערן ברסלר
 לולי שטרן

 ןדפנה הר
 חנה אבין רעות 

 שרית קן דרור
 יפעת שחר אבן גבירול 

 ליאור שוורץ קורצ'אק
 הרב משה אלמלם יבנה ישיבת בני עקיבא

 הרב עופר שמילה
 מוריה שפירא עירוני ו  –אמי"ת 

 
 הרב יואב ברי אולפנת צביה

 הריאלי העברי
 
 

 יוסי בן דב
 מנדי רבינוביץ

 זהבית זליג
 עומר בן ארי

 ג'ויה-אורן בן
 אילת יהודה

 זהר גנוסר
 הרב משה אלמלם תיכון עירוני ב

 הרב שמעון כהן
 חניה גרינברג תיכון קרית חיים

 נטע רינקוב
 מיכל שמלה

 ראיף עומרי אלמותנבי



 יסרין דקאור אל כרמה
 אבי זיגלר בסמ"ת

 הרב שמיר יבנה ישיבה תיכונית
 יפית אוחנה עתיד חיפה

 הרב יואב ברי אולפנה צבי
 רחל שיינמן

 ברוך בקלו המרכז הטכנולוגי
 בריהרב יואב  אולפנת בן צבי 

 רחל שיינמן
 אדוארד שיבאן האורתודוקסי
 ג'זל אבו איוב תיכון איטלקי

 באסם ג'אמל נזירות נצרת
 מריה כראם –אנא  כרמל

 שרבל אנדראוס מאר אליאס אפיסקופי
 


