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 לכבוד
 עו"ד דן יקיר,

 האגודה לזכויות האזרח בישראל
 dan@acri.org.ilבאמצעות דוא"ל: 

 

 שלום רב,

דרה להסיר מאתרי המשרד מערכונים מהס ר החינוךמענה לפנייתך לעניין החלטת שהנדון: 
 "היהודים באים"

 24.1.2021ומיום  23.8.2020; פנייתנו מיום 21.8.2020פנייתך מיום  סמך:
 
 

 כדלקמן:  כםשבסימוכין הועברה לטיפולי, והריני להשיב כםפניית

משרד  מטעםתייחסות מתנה להנבע מהבקש להתנצל על העיכוב במענה, אשר נבפתח הדברים 

 .החינוך לטענות שהועלו במכתבך שבסמך

החלטת הפנות תשומת לבכם לכך שבמכתבכם הנכם מלינים על בפתח הדברים לכן, נבקש -כמו

מאתרי משרד החינוך, ועל כן, בנסיבות אלה, ראוי היה כי מערכונים לפעול להסרת  שר החינוך

על  במקביל לפנייתכם אלינו,או למצער יופנה למשרד החינוך  מכתבתכם יופנה למשרד החינוך

 מנת לקבל התייחסותו לאמור. 

 הועלו, משרד החינוך התבקש להתייחס לטענות ש23.8.2020מיום אליך  נוכפי שצוין בתשובת

מהסדרה  מערכוניםלהסיר מאתרי המשרד ( השר –)להלן , לעניין החלטת שר החינוך במכתבך

 . (הסדרה –"היהודים באים" )להלן 

החלטת השר התקבלה לפיה  ד החינוך שהועברה לעיוננו פורטה עמדת המשרדמהתייחסות משר

בסמכות, והיא נכללת בגדר סמכותו הטבועה של השר לקביעת מדיניות המשרד שהוא עומד 

 בראשו. 

, 1953-לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג 5-ו 4סעיפים מעבר לכך משרד החינוך הפנה להוראות 

סד חינוך רשמי ת הלימודים לכל מוסד רשמי, ולקבוע לכל מוסמכות לשר לקבוע את תכני המקנות

  .בו תכנית השלמה שתונהג
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 803-99-2021-002951מספר מסמך: 

ער לכך שהסמכות לעניין קביעת תכנית הלימודים הבהיר בהתייחסותו כי הוא משדר החינוך 

אין בכך כדי לגרוע מסמכויות של השר לשיטתו ה למזכירות הפדגוגית של המשרד, ואולם להואצ

 ישיר בנושאים אלה.  החינוך לפעול באופן

, הקובע 1969-ספר, התשכ"ט-ק פיקוח על בתי)ב( לחו28סעיף בהקשר זה, הפנה משרד החינוך גם ל

)א( לתקנות חינוך ממלכתי 3-ו 2תקנות כן לו ;כי תכנית הלימודים נתונה לפיקוחו של שר החינוך

כי ההדרכה והפיקוח הפדגוגי על מוסדות  , הקובעות )בהתאמה(1956-)סדרי הפיקוח(, תשי"ז

החינוך יבוצע בידי השר באמצעות המנכ"ל, וכי המנהל הכללי ראשי לתת הוראות למזכירות 

 הפדגוגית, גם בעניינים פדגוגיים.

הנה כי כן, עמדת משרד החינוך היא כי טענתך לפיה החלטת השר מושא פנייתכם נעדרת סמכות, 

 . לת עלינו, ועמדה זו מקובבטעות יסודה

יתה לספק למורים י, ההמערכוניםמעבר לכך, משרד החינוך הדגיש בהתייחסותו כי מטרת פרסום 

כלי עזר לצורך הוראת מקצוע התנ"ך בחינוך הממלכתי. הובהר כי השר בהחלטתו, לא קבע כי 

תה להסירם מאתר הוראת התנ"ך. האתר נותן יפסולים, אלא, שהחלטתו הי מערכוני הסדרה

כלים נוספים להוראת הנושא, אך אין מדובר ברשימה סגורה של כלים המחייבת את למורים 

 המורים להשתמש רק בהם. 

 

הסדרה,  אשר לטענה העולה במכתבתם לפיה אין מקום לפסול יצירה בשל דעות המיוחסות ליוצר

ם הובהר על ידי משרד החינוך כי החלטת השר נבעה מהרגישות שהשר מגלה כלפי תכנים אשר קיי

השר כי לא ראוי  החלטתהובהר, כי עוד חשש שיש בהם כדי לפגוע ברגשות של חלקים מהציבור. 

האמורים באתר המשרד לא נבעה מפסילתו של יוצר כזה או אחר אלא בשל המערכונים לכלול את 

מתוך תכנית המזוהה, בכללותה, עם כיוון שיש מערכונים החשש לפגיעה ברגשות הציבור מהכללת 

 פגוע ברגשות של חלקים מהציבור הישראלי. בו כדי ל

 

 נשוא הפנייה. בהינתן האמור לא נמצא מקום להתערבות בהחלטת השר

 

 

 ,בברכה

 

 שלומאי, עו"ד אורי

 חוקתי(-ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 

 העתק:

 חוקתי(-רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 חוקתי(-חקיקה )ציבוריאלעד, ראש אשכול, ייעוץ ו-אבינעם סגל

 

 

 


