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 לכבוד
 מר רז נזרי

 חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי
 משרד המשפטים

 שלום רב,

 הסידרה "היהודים באים"מערכונים מהחלטת שר החינוך להסיר מאתרי המשרד הנדון: 

תיק תוכניות הלימודים לעובדי משרד החינוך הסיר מ הילפפורסמה ידיעה בתקשורת,  4.8.2020ביום 

הסאטירה  תוכנית מתוךהצעות למורים, הפניות לשני מערכונים  שכולל ,משרד החינוך באתרהוראה 

ת כי המפקחת על לימודי תנ"ך בודקת א נו". במשרד החינוך טע11המשודרת ב"כאן  "היהודים באים"

מערכונים של "היהודים באים" הוסרו )איתי שטרן " יחזרו בעתיד לאתרשהם הסרטונים וייתכן 

פרסום זה עורר דאגה, במיוחד (. 4.8.2020, אתר הארץ" מתוכנית לימודי התנ"ך של משרד החינוך

קודם יש לבדוק את המערכונים ורק אז לנקוט בפעולה בהתאם  –ם אמור להיות הפוך משסדר הדברי

 למסקנות הבדיקה, אך החלטנו להמתין לסיום הבדיקה המקצועית ולראות כיצד ייפול דבר.

מנכ"ל , למר יהודה ולד, ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגיתשל  17.8.2020מכתב מיום והנה ב

 : , ולהלן עיקריהןרטו מסקנות הצוות המקצועי שבחן את הסוגיהו, פהלאומיהאיחוד מפלגת 

יש לציין כי סאטירה היא כלי חינוכי המעורר לחשיבה וביקורת ומתחבר לעולמם של "

 ..התלמידים.

חלק מן החומרים בהם נעזרים המורים באים ממסורת ישראל )כגון פרשנויות חז"ל ומדרשים( 

, חלקם סאטיריים. הכלל המנחה הוא כי התכנים שהוכנסו לאתרי וחלקם ממקורות מודרניים

 ..משרד החינוך אינם מבזים את התנ"ך וגיבוריו.

לפני הנגשת חומרי הוראה למורים, אנו בודקים אותם פדגוגית ע"פ איכותם והתאמתם 

לתכנית הלימודים, ללא קשר לזהות המפיק או לדעותיו. אין כל פסול בהבאת הסרטונים הללו 

אתרי המשרד, גם אם בסדרה "היהודים באים" ישנם תכנים אחרים שאינם ראויים לשימוש. ב

בחירה מתוך סדרה או הוצאה שלא כולה מתאימה, היא חלק מן התפיסה החינוכית שמחנכת 

 את התלמידים לבחירה עצמית וביקורת עצמית, לטווח ארוך.

 מסקנות

https://www.haaretz.co.il/gallery/television/news/1.9045379
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/news/1.9045379
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/news/1.9045379
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_bb68f85f1c63487f92f98877bbce8fbb.pdf
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, אנו סומכים על המורים שישתמשו בהם לפיכך אין בכוונתנו להסיר את הסרטונים מן האתר

בצורה מושכלת וראויה וגם ידעו להציג בפני תלמידיהם עולם מורכב שדורש שיקולי דעת 

 "ומחשבה כשצופים בסדרה ורואים חלקים שבה שהם ראויים וחלקים אחרי שלא.

 )המכתב מצ"ב(

הפעיל המשיכו לש ,ממפלגות נוספותמכתב זה לא הפיס את דעתם של חברי כנסת, פעילי ליכוד ופעילים 

מכתבו של מר פדגוגית שהתקבלה. ב-לחצים על שר החינוך להתערב ולשנות את ההחלטה המקצועית

 19.8.2020מיום , יו"ר מטה שר החינוך, לאותו הנמען, מנכ"ל מפלגת האיחוד הלאומי, יואב פרנקל

טת הצוות המקצועי לא הוצגה בפני כירות הפדגוגית, החלזוד לאמור במכתבה של יו"ר המגנאמר שבני

 השר והיא איננה מקובלת עליו. עוד צויין כך:

"בראיית השר, ראוי כי כל תוכן המועבר על ידי משרד החינוך ייבחן תחת שני תבחינים 

מרכזיים, האחד הינו המסר המועבר באמצעותו, והשני הוא המקור היוצר את התוכן והערכים 

 איתם הוא מזוהה.

דמוקרטית, ראוי כי יישמר חופש הביטוי של כל אדם ותהיה לו הבמה להביע את דעתו במדינה 

ועמדתו. באשר למערכת החינוך, נדרש לנקוט משנה זהירות ומחובתנו לוודא כי לא ייעשה 

 שימוש בתכנים בעלי מסר או זיהוי פוגעניים כלפי ציבור כלשהו בישראל.

האחדות, השותפות והסובלנות כערכים מובילים  השר ציין כי הוא רואה לנגד עיניו את ערכי

במערכת החינוך. לאור האמור לעיל, נראה כי הסרטונים המופיעים באתר אינם עומדים 

בקריטריונים אותם קבע השר. משרד החינוך יפעל בהתאם לרוח זו ויתרגם אותה לפעולות 

 פרטניות בכלל התחומים."

 )המכתב מצ"ב(

לא הועלו מחדש לאתר משרד החינוך אלא שארבעה מערכונים נוספים  ואכן לא רק ששני המערכונים

הורה  גלנט)איתי שטרן " חינוך הממלכתיב", אתר תומך למורי התנ"ך 929"מאתר  ומהסידרה הוסר

 .(20.8.2020, אתר הארץ" להוריד ארבעה מערכונים של "היהודים באים" מאתר משרד החינוך

אמנם יו"ר מטה שר החינוך לא פירט במכתבו במה המערכונים שהוסרו מאתרי משרד החינוך סותרים 

ם את התבחינים שקבע השר, אולם נראה שאף השר איננו חולק על כך שהמערכונים כשלעצמם אין בה

משום פגיעה ברגשות. המחלוקת בין השר לבין עמדת הגורמים המקצועיים במשרד החינוך ובראשם 

המזכירות הפדגוגית היא סביב "המקור היוצר את התוכן והערכים איתם הוא מזוהה". לגישת 

איכותם והתאמתם לתכנית  ל פיפדגוגית עינה חהמזכירות הפדגוגית יש לבדוק את חומרי ההוראה מב

. לעומת זאת לגישת השר די בכך שמערכונים אחרים הלימודים, ללא קשר לזהות המפיק או לדעותיו

בסידרה פוגעים ברגשות או שמא די בכך שהסידרה ידועה בציבור כפוגענית ויוצריה הוכתמו בדעת 

 .הקהל ככופרים בקודשי האומה כדי להצדיק את פסילת המערכונים שנבחרו

על כל ככל הנראה הדרישה של השר לכבד את ערכי הסובלנות מכוונת אך ורק כלפי דעות לא סובלניות. 

 פנים עמדתו של השר פסולה בשל שניים אלה:

ראשית, אין לשר כל סמכות להתערב בתכנים של תוכניות הלימוד ולהורות על הסרת חומרים מתוכנית 

הממונים על הוראת המקצועות השונים ושל המזכירות הלימודים. זו פגיעה בסמכות המקצועית של 

https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_fe650f5afec2491d8c93a7b7a7f47e35.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_fe650f5afec2491d8c93a7b7a7f47e35.pdf
https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_fe650f5afec2491d8c93a7b7a7f47e35.pdf
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium-1.9089323
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium-1.9089323
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כפי שיעיד המקרה הנוכחי, בו  כנית הלימודיםוהפדגוגית. בעיקר זהו פתח מסוכן לפוליטיזציה של ת

 ., וכפי שמעיד הנמען למכתבים מטעם משרד החינוךגורמים פוליטיים הפעילו לחץ על השר להתערב

בשל דעות שמיוחסות בטעות ליוצריה או בשל  ,מחזיק יוצרהאין לפסול יצירה בשל הדעות בהן שנית, 

 כך שיצירות אחרות של אותו היוצר אינן ראויות.

 

כי אסור לו להתערב בתכנים של תוכנית  ,לאור כל האמור לעיל נבקשך להנחות את שר החינוך

  הלימודים או לפסול חומרים שנכללו בתוכנית הלימודים.

 בכבוד רב,

 יקיר, עו"דדן 

 היועץ המשפטי

 sar@edu.gov.ilח"כ יואב גלנט, שר החינוך  :יםעתקה

 mankal@education.gov.ilמר עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך 

 mirishl@education.gov.il המזכירות הפדגוגיתיו"ר , ד"ר מירי שליסל

 eilatme@education.gov.il החינוך דשר, היועצת המשפטית, ממלקמן כהן אילת עו"ד
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