
קיימות דמוקרטית ולכידות חברתית

הבחירות מאחורינו. יש מרוצים ויש מאוכזבים. לנו המחנכים, כמו לכל אחד ואחת, העדפה אישית בעניין, אך 
מתוך דאגה ואחריות לדורות הבאים, חשובה לנו ההגנה על התרבות הדמוקרטית והלכידות החברתית יותר 

מאשר זהות הנבחרים.

לפיכך אנו מתחייבים שבמוסדות החינוך שלנו:
נקדם השקפה פוליטית דמוקרטית שמבטיחה לכל אחד ואחת את הזכות וההזדמנות לחיים של איכות ומשמעות,    •
ובכלל זה שוויון בזכויות האדם והאזרח, והזדמנות הוגנת לרווחה קיומית, התפתחות אישית ושותפות משמעותית 

בעיצוב הטוב המשותף.

נבסס אקלים דמוקרטי, מוסרי ואינטלקטואלי, שמאפשר לכל תלמיד ותלמידה חופש אמונה, דעה, מחקר, ביטוי    •
ויצירה – ברוח של פלורליזם, סובלנות ורב-תרבותיות – אך בגבולות ברורים שפוסלים ומונעים אלימות, גזענות, 

אפליה, השפלה, פשעי שנאה וכל ביטוי אחר של ביזוי והדרה.

נטפח אצל הלומדים והלומדות רגישויות, תובנות ויכולות הנדרשות לבניית אמנה חברתית הוגנת ולכידות חברתית    •
איתנה, ובכלל זה העדפת היגיון על פני שרירות, הגינות על פני כוחנות, דיאלוג על פני הכנעה, אמפתיה על פני 

אטימות, הנמקה על פני הסתה והתחשבות בטוב הכללי על פני אנוכיות צרה.

רבת-פנים  מורכבת,  מציאות  עם  להתמודד  והלומדות  הלומדים  של  והשכליות  הרגשיות  היכולות  את  נעצים    •
ומרובת דעות, ובכלל זה העוצמה שבפתיחות לאחרים ושבהגבלת הכוח שלנו: כדי לאפשר לשונים מאיתנו את 
שאנו מבקשים לעצמנו וכדי להבטיח את העצמאות והשקיפות של רשויות הממשל, של מערכת המשפט, של גופי 

התקשורת ושל ארגוני החברה האזרחית.

אנו מאמינים שהצלחה חינוכית בהטמעת איכויות אלה, גם תבסס את הטוב המשותף, תרבות דמוקרטית ולכידות 
את  והורסות  בפרט  שפוגעות  דורסניות  התנהגויות  ושאר  השפלה  אפליה,  הסתה,  אלימות,  תמנע  וגם  חברתית, 

החברה. 

קיימות דמוקרטית, בהשראת קיימות סביבתית, היא התנהלות פוליטית שקולה ואחראית המקיימת תפקוד מיטבי וארוך טווח    * 
של מערכות ממשל והתנהגויות חברתיות בעלות תרומה מוכחת לשגשוגה של תרבות דמוקרטית.
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