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 ماسك االجتماعي  ة والت  يمقراطي  االستدامة الد  

 2022 اتوالمربي  ميثاق المرب ين 

ا بالنتائج البعض سعيد من خلفنا، و االنتخاباتلقد أصبحت  محبط. نحن  فهو البعض اآلخرأم 

نا من منطلق اهتمامإال أن نا وفي هذا األمر،  ةشخصي  تنا الون، مثل الجميع، لدينا تفضيالالمرب  

أكثر  ماسك االجتماعي  ة والت  يمقراطي  قافة الد  حماية الث  ألن  واألجيال القادمة،  تجاهومسؤوليتنا 

ما ب ةعليمي  ساتنا الت  د في مؤس  تعه  ؛ فنحن نبينة المسؤولين المنتخ  سبة لنا من هوي  ة بالن  أهمي  

 :يلي

   والفرصة  حق  فرد ال لكل  تي تضمن ة ال  يمقراطي  ة الد  ياسي  ظرة الس  سنعمل على تعزيز الن

ة، في حقوق اإلنسان والحقوق المدني  ، بما في ذلك المساواة حياة ذات جودة ومعنىفي 

ة في تشكيل راكة المهم  ة والش  خصي  نمية الش  ، والت  ةفاهية الوجودي  وفرصة عادلة للر  

 الح العام.الص  

   أي ة المعتقد والر  طالب بحري   سننشئ مناًخا ديمقراطيًا وأخالقيًا وفكريًا يسمح لكل

ولكن ضمن حدود  -ة قافي  ة الث  دي  عد  سامح والت  بروح الت   -عبير واإلبداع والبحث والت  

تعبير  ، اإلذالل وجرائم الكراهية وأي  مييزة والت  وتمنع العنف والعنصري   واضحة تستبعد

 .واإلقصاءآخر عن االزدراء 

   اجتماعي والقدرات المطلوبة لبناء عقد  والتبص راتالب الحساسيات سنزرع في الط

ف، واإلنصاف عس  في ذلك تفضيل المنطق على الت   ، بماعادل وتماسك اجتماعي قوي  

، واالستدالل على االنغالقعاطف على ة، والحوار على الخضوع، والت  على القو  

 .ي قةض  ة العلى األناني  ظر في الخير العام حريض والن  الت  

   د ومتعد   مرك بعامل مع واقع ة للت  ة والفكري  العاطفي   والمتعل مات مينلمتعل  از قدرات سنعز

ن م   لتمكينتنا: من قو   ة االنفتاح على اآلخرين والحد  ، بما في ذلك قو  اآلراءواألوجه 

ظام ة والن  لطات الحكومي  ة الس  ولضمان استقاللي   ،نفسناألنطلبه  نيل ما ِمن يختلفون عنا

 .تهاوشفافي   مات المجتمع المدني  ووسائل اإلعالم ومنظ   القانوني  

 قافةلث  لو الح العام  للص   ًضايأ سسيؤس   المزاياهذه  تذويتفي  عليمي  جاح الت  الن   نحن نؤمن بأن  

الل وغيرها مييز واإلذحريض والت  يمنع العنف والت  س، كما ماسك االجتماعية والت  يمقراطي  الد  

 ر المجتمع.بالفرد وتدم   تي تضر  ال   شةتوح  ات الملوكي  من الس  
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متوازنًا ة، سلوًكا سياسيًا ، المستوحاة من االستدامة البيئي  ةيمقراطي  * تعتبر االستدامة الد  

تي ة ال  ات االجتماعي  لوكي  يحافظ على األداء األمثل طويل األمد ألنظمة الحكم والس   مسؤوالً و

 ة.راطي  يمققافة الد  لها مساهمة مثبتة في ازدهار الث  

_________________________________________________ 

 2022، نوفمبر أدناه: القائمة األولى الموق عون

 مين:المعل   أهيلسات تمؤس  

 سمينر هكيبوتسيمة كلي   -

 مركز ليفينسكي وينجيت األكاديمي -

 لرية بيت بكلي   -

 ة أورانيمكلي   -

 ة القاسميكلي   -

 ة ديفيد يلينكلي   -

 ة سخنينكلي   -

 أحفاة كلي   -

 :ةقليمي  ة والمجالس اإللطات المحلي  الس  عليم في إدارات الت  

 .يافا –ة تل أبيب عليم في بلدي  ربية والت  ، مديرة إدارة الت  شيرلي ريمون -

 .، مدير قسم تعليم ابن يهوداشاي فروختمان -

 .سجافم -انيللقب الث  عليم الت  و ربيةقسم الت   ة، مديرا تسوكوعن -

 .ةلطات المحلي  عليم في الس  ربية والت  مدراء أقسام الت  حاد ابق الت  ئيس الس  ، الر  آفي كامينسكي -

 .ربية في حركة الكيبوتس، رئيسة قسم الت  ديبي باراس -

 .ربية في أور يهودا، مديرة قسم الت  دليلة اشكنازي -
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 .ربية في هود هشارون، مديرة قسم الت  ميشال افراتي -

 .(رأس العين) عليم في روش هاعين، مديرة إدارة الت  شفرا ستورتسكي -

 شفير. اني،للقب الث  ربية ، مدير قسم الت  صيفيت بوخري -

 .جنوب شارون اني،للقب الث  عليم ربية والت  إدارة الت   ة، مديرريسبيرج ناني -

 .ربية في كفر فارديمهاني يائير مدير دائرة الت   -

 .ربية في أوفاكيممديرة قسم الت  ، راشيل أوهانا -

 .عليم اإلقليمي، مديرة قسم الت  كوهين إيالت -إيالت جيفا  -

 .مقر يهودا اني،للقب الث  عليم ، رئيس إدارة الت  نيف بار جاي -

 .ارينا طال رئيسة قسم تعليم معالوت ترشيحا -

 .عليم في عومر، رئيس قسم الت  سمدار كوهين -

 وديعين.م اني،للقب الث  عليم ربية والت  الت   قسم ةمدير ،الفاسي اوشرا

 

 المدارس:

 .تل أبيب - وزععاموس  ة على اسمة اإلنساني  اإليكولوجي   مدرسةال -

 .ات المستقبلثانوية حريش لتحدي   -

 .، تل أبيبةياضي  صالة هرتسليا لأللعاب الر   -

 .ة برينرة اإلقليمي  انوي  المدرسة الث   -

 .ةانوي  األولى الث   مدرسة هرتسليا -
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 ة:سمي  ة وغير الر  سمي  ة الر  عليمي  سات الت  ة والمؤس  عليمي  بكات الت  الش  

 .جفعات حبيبة -

 .آدم كلية -

 .حراءنجوم الص   -

_______________________________________________ 

 نمرود الونيبروفسور  -

nimrod.aloni@gmail.com 

 راهام فرانكبكتور االد   -

avrahamf10@gmail.com 

 


