הקוד האתי של קבוצת "מנהיגות משותפת"
בבתי הספר אורט דרסקי -וחילמי -שאפעי ,עכו
المعيار االخالقي للقيادة المشتركة الورط حلمي شافعي واورط دارسكي – عكا
ערכי הליבה שבחרנו לקוד האתי של קבוצת מנהיגות משותפת אורט דרסקי -חילמי -שאפעי,
ינחו אותנו בפעולותינו ובקבלת ההחלטות שלנו .אנו מתחייבים לייצג בכבוד ובשקיפות את
בני הנוער בבתי הספר ובעיר עכו באמצעות דוגמה אישית בהתנהגותנו ,בתרבות הדיבור
והדיון שלנו ובמעשינו מתוך אחריות ומחויבות לתפקיד שקיבלנו על עצמנו .אנו מתחייבים
לשתף פעולה עם בני הנוער בעיר לחיזוק ערכים של דו קיום ,קבלת האחר ,כבוד וסובלנות
 ,לעודד שיח משותף ועשייה משותפת של בני נוער משני בתי הספר מתוך גישה שוויונית
וצדק חברתי ,ולהוביל מיזמים חברתיים משותפים לדו קיום בבתי הספר ובעיר עכו .المضمون
الذي اختير لكلتا المدرستين ,اورط حلمي الشافعي وأورط دارسكي ,يوجهنا لألخذ القرارات .ونتعهد باالحترام
والشفافية بتمثيل الشباب في المدارس ومدينة عكا ،من خالل وضع نماذج سلوكنا ,حديثنا  ,نقاشنا ,وفق
المسؤولية والتزام المأخوذ على عاتقنا .نتعهد بالتعاون مع الشباب في المدينة لتعزيز قيم التعايش ,االحترام ,تقبل
اآلخر والتسامح ،وتشجيع النقاش والنشاط المشترك للتعليم الشباب من كلتا المدرستين الوصول للمساواة
والعدالة االجتماعية ،وقيادة المؤسسات االجتماعية للتعايش المشترك في المدارس ومدينة عكا.
( רפעת ג'עס -رفعت جعص ,תמר חן -تمار حن ,מדלין טברי -مدلين طبري ,ירין דבש -يرين دفش ,נור
עבדאלעאל -نور عبد العال ,שובל מלכה -شوفال مالكه ,מריאנה אבו פדאילי -مريانا ابو فضايلي ,עוזאל ברנס-
عوزيئل برنس ,שדא ג'ראר -شذى جرار ,דניאל אטיאס -دانيئل اتياس ,סאלם מועטי -سالم معطي ,מיניחנוב
ויאצ'סלב -مينحنوف ياتسلف ,רמזייה ג'מל -رمزية جمل ,רון וודה -رون فاده  ,חנאן שמאלי -حنان شمالي)

ערכי הליבה المضمون:
אחריות ,מחויבות ומעורבות مسؤولية ,التزام ومساهمة
דו קיום ,סובלנות וקבלת האחר تعايش ,تسامح وتقبل االخر
כבוד וחופש ביטוי احترام وحرية التعبير
שוויון וצדק مساواة وحق

" אם אנשים היו חושבים פחות על חילוקי הדעות ביניהם ויותר על נקודות ההסכמה ביניהם,
העולם היה מתאפיין בהרבה יותר נדיבות והרבה פחות כעס( " .מקור לא ידוע) .لو كان الناس

يفكرون أقل عن خالفاتهم وأكثر على نقاط االتفاق بينهما ،واتسم العالم بالكثير من العطاء والقليل من
الغضب( .مصدر غير معروف).

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים .الوثيقة كتبت بالسان المذكر,
لكنها موجهة للجنسين المذكر والمؤنث .י כתיבת הקוד בהנחיית זהבה חן ,מנהלת מרכז אזרחות ,המכללה לאיכות השלטון
בישראל.بتوجيه السيدة زهافه حين ,مديرة مركز المواطنة ,الكلية لجودة الحكم باسرائيل .ינואר /يناير 2013

