מכתב מסגל המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,מאי 2021
عريضة من أعضاء طاقم التدريس في كلية كي األكاديمية للتربية  ،مايو 2021
במהלך הימים האחרונים אנו עדים לפגיעה משמעותית במרקם היחסים בין יהודים לערבים בארץ ואיננו
מוכנים להשלים עם פגיעה שכזו.
אנו ,יהודים וערבים ,מדגישים את זכותו של כל פרט להביע דעתו ,מחאתו ורגשותיו במסגרת החוק תוך
כבוד הדדי ושמירה על ביטחונו וביטחון האחרים סביבו – ללא שום הבדל .ויחד עם זאת אנו מביעים
התנגדות נחרצת לכל התנהגות אלימה ,לפגיעה בנפש או ברכוש!
אנו ,יהודים וערבים ,בקול ברור וצלול ,מביעים את התנגדותנו לאלימות שפוגעת במרקם היחסים העדין
שנבנה במהלך שנים רבות ואל לנו לפרום אותו .עלינו להמשיך בשימורו ובחיזוקו בהתמדה ובנחישות.
אנו סבורים שמתפקידנו כאנשי חינוך להשמיע את קולנו ולהתריע על המדרון החלקלק והמסוכן של פגיעה
במערכת היחסים בין יהודים וערבים .אנו יוצאים נגד דברי ההסתה והגזענות ברשתות החברתיות השונות,
בתקשורת ובכל מקום.
מכללת קיי הייתה ותמשיך להיות מקום בטוח ומכיל של מפגש ושיח פתוח וחם לכל הסטודנטים והסגל –
יהודים וערבים .אנו דוגלים בחופש הביטוי תוך מתן כבוד לכל שונּות הקיימת בחברה ,על כל גווניה וצבעיה.
אנו רואים את החינוך כשליחות חברתית בהובלת תהליכים של שותפות ושל סובלנות לשונּות בחברה
דמוקרטית מרובת תרבויות .על כולנו לקבל אחריות לשמירה על המארג העדין של החיים המשותפים.
אנו קוראים להעלאת הקול השפוי ,המרגיע ,המחבר והמכבד ולהפסקת האלימות מכל סוגיה לאלתר!

كبيرا لحق بنسيج العالقات بين اليهود والعرب في البالد ،ولسنا على استعداد
ضررا
في غضون األيام األخيرة ،شهدنا
ً
ً
لقبول مثل هذا الضرر.
نحن  -يهودًا وعربًا  -نؤكد ع لى حق كل فرد في التعبير عن رأيه واحتجاجه ومشاعره في إطار القانون مع احترام
بعضنا بعضا والحفاظ على أمن وسالمة اآلخرين من حوله  -دون أي اختالف .وفي نفس الوقت نعرب عن معارضتنا
الشديدة ألي سلوك عنيف يمس الحياة بأذى أو يلحق الضرر بالممتلكات!
صاف ال مراء فيه ،نعرب عن معارضتنا للعنف الذي يضر بالنسيج الرقيق للعالقات التي
نحن اليهود والعرب  ،بصوت
ُ
بُنيت على مدى سنوات عديدة ويجب أال ننقضه .يجب أن نواصل صونه وتعزيزه بالمثابرة والتصميم.
إننا نعتقد أن وظيفتنا كرجال تربية هي إسماع أصواتنا والتحذير من االنزالق الخطير الذي يلحق الضرر بالعالقات
اليهودية العربية .إننا نعارض التحريض والعنصرية على مختلف شبكات التواصل االجتماعية وفي وسائل اإلعالم وفي
كل مكان.
كلية كي كانت وستبقى مكانًا آمنًا ومحتويًا للقاء والخطاب المفتوح والدافئ لجميع الطلبة وأعضاء طاقم التدريس -
اليهود والعرب .نحن ندعو إلى حرية التعبير مع احترام جميع االختالفات القائمة في المجتمع  ،بمختلف أطيافه وألوانه.
إننا نرى التعليم رسالة اجتماعية في قيادة عمليات الشراكة والتسامح من أجل التنوع في مجتمع ديمقراطي متعدد
الثقافات .يجب علينا جميعًا أن نتحمل مسؤولية الحفاظ على النسيج الرقيق للعيش معًا.
إننا ندعو إلى إعالء الصوت العقالني المطمئن والقائم على االحترام المتبادل ووقف العنف في كل قضية فورا!

توقيع על החתום:
שם

תוכנית /התמחות

לאה קוזמינסקי

נשיאת המכללה

שם

תוכנית /התמחות

אורלי קרן

משנה אקדמי לנשיאה

אסתי פיירסטין

ראש בית ספר להכשרה

בדיע אלקשאעלה

חינוך מיוחד ,גיל רך

דפנה גרנית דגני

תמורות

יהודית זמיר
ארנון בן ישראל

ייעוץ חינוכי
גיאוגרפיה

יורם פרץ
ראודה עסאלה

אומנות
חינוך מיוחד

עאטף חטיב

היחידה לכניסה
להוראה

סופי בן יאיר

גיל רך

דורון נרקיס

אנגלית

ענבר כהן

ייעוץ חינוכי

נעה ליבוביץ

אומנות

פכרי בסול

שפה וספרות ערבית

איהאב אבו רביעה

לשון עברית כשפה
שנייה

בבי טוריאנסקי

תואר שני -למידה
והוראה

מוחמד אלעתאמין

לשון עברית

תמר מילשטיין

תמורות ,היחידה
לכניסה להוראה

דיאנא סעדי

נתיבים

ג'ולי לסרי

תמורות

גילת טרבלסי

חינוך מיוחד

מואהב שחאדה-
אלקרינאוי

בית הספר היסודי

משכית הודסמן

היחידה לכניסה
להוראה

אורית פרייברג

תמורות

דפנה לינקר גוברין

חינוך מיוחד

הילה הרמרמן-לפידות גיל רך

עומר רותם

שבילים

נעמה רשף

ספרות וחינוך

חיתאם אבו עראר

חינוך מיוחד

נבות מילוא

חינוך גופני

סלים אבו ג'אבר

שפה וספרות ערבית

יסמין וילר

גיל רך

חוסאם אבו גבר

חינוך מיוחד

כרמי קורין

מדעים

אביבית לב שריד

אוריינות אקדמית

מוניר אבו עגאג

חינוך מיוחד

דינה בן יעיש

הכשרה לגן

גיל יערי

נתיבים

אמירה אבו סוכות

היחידה לכניסה
להוראה

אלצאנע זינב

לשון עברית כשפה
שנייה

מרים אלחמאמדה
בלהה טרייביש

גיל רך
לשון עברית

אורית פוקס
סלאח אבו חאמד

חינוך מיוחד
מדעים

חגית פורת

גיל רך

ח'אלד אגבאריה

שפה וספרות ערבית

רוני גז-לנגרמן

גיל רך ,הורות

בשמת בר-נדב

חינוך

שולמית פישר

היחידה לכניסה
להוראה

וואגיה אבו גוידר

שפה וספרות ערבית

סלוא לאדקאני

היחידה לכניסה
להוראה

דינה שחאדה

הכשרה לגן

נור זועבי

חינוך מיוחד

חיה קפלן

ייעוץ חינוכי ,היחידה
לכניסה להוראה

חנאן אבו פריח

מתמטיקה

מיכאלה מילוא

חינוך גופני

הדס נגר תורג'מן

שבילים ,נתיבים

חאלד אלסייד

שח"ף ,היחידה לכניסה
להוראה

קלאודיה אנבה

גיל רך

סמר אלדינה

הכשרה לגן

הידאיה אבו יונס

חינוך מיוחד

מור טל

הנדסאים להוראה

אחמד אלעטאונה

חינוך מיוחד

עדי תימן ניומן

שבילים

מוחמד אבו פרחאן

חינוך מיוחד

שני סניגור רם

שבילים

שרון רנן
לימור יצחק

גיאוגרפיה
שבילים

שחר קנפו
אמיר טייב

אומנות
נתיבים

רינת כהן

ייעוץ חינוכי

הילה כהן

היחידה לכניסה
להוראה

ג'בר אבו אלקיעאן

נתיבים

עידן שביט

שבילים ,נתיבים

הווידה אלהואשלה

היחידה לכניסה
להוראה ,ייעוץ חינוכי

אניה סמירנוב-אוקנין

על יסודי ,אנגלית

מיכל ווסר

שבילים

יעלי רונן רסיוק

שבילים ,נתיבים

מיכל בן דוד

היחידה לכניסה
להוראה

עאישה אלהואשלה

היחידה לכניסה
להוראה

ורדית ישראל

היחידה לכניסה
להוראה

רביב רייכרט

שבילים ,נתיבים ,קוון
חדש

גליה סיון

חינוך מיוחד

דלית דולב

חינוך גופני

אחמד נאסר

שפה וספרות ערבית

למא משעל

גיל רך ,היחידה לכניסה
להוראה

נוהה אלוקילי

היחידה לכניסה
להוראה

דיני דויטש

מדעים ,שנה א'

עפרה אראל

אומנות

תרצה לוין

גיל רך

וורדה סעדה

גיל רך ,שנה א'

טלי בן ישראל

חינוך גופני

מירב אסף

בית הספר ללימודים
מתקדמים

זיוה ילין

אומנות

עדה כהן

קורסי חונכים

חפציבה דשן

שבילים ,נתיבים

שי איגנץ

אומנות

דורית שרף בוסל

חינוך גופני

נועמאן גנאיים

גיאוגרפיה

גבריאלה קליין

אומנות

היפא מטר

ערבית ,מכינה

ישראל רבינוביץ

אומנות

אופירה לוי

לשון

כנאענה נזיר

נתיבים

רז שפייזר

שח"ף

ברבי שפיר

גיל רך

רים אבו לבן

שח"ף

חסן אלדדא

על יסודי ,מתמטיקה

לימור ברן

חינוך מיוחד

נדוה עסאף

גיל רך

תימור שוורץ מילר

חינוך מיוחד

יעל סלע צמני

חינוך מיוחד

נסים חלף

מוסיקה ,גיל רך

יעל וינברגר

על יסודי ,תואר שני

אורית קרנובסקי
נוטמן

נתיבים

דביר מלניק

המרכז לקידום
ההוראה

אמאל אבו סעד

גיל רך

חגית שרעבי

חינוך גופני

אופיר שפר

חינוך בלתי פורמלי

עפר שמואלי

נתיבים

עפר גת

חינוך

גיא רותם

נתיבים

בוסיינה אלאפינש

נתיבים

מרואן עאמר

נתיבים

ג'מיל אבו עג'אג'
איה רימון

חינוך מיוחד
נתיבים

ליאור סולומוביץ
אירנה בלנקי-קרלין

חינוך
לשון עברית

קאיד אלעטאונה

נתיבים

אולג'ן גולדשטיין

לימודים מתקדמים

מיכל ינקו

מוזיקה

