
 

 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| اسرائيل في المواطن حقوق جمعيةהאגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

  P.O.Box 51070 Nazareth 16072|  16072 الناصرة 51070 .ب.ص|  16072נצרת  51070 ת.ד.
  :Fax 8526331-04: فاكسפקס |  :Phone 8526333-04: هاتفטלפון | 

www.acri.org.il | gadeer@acri.org.il 

 2020 באוקטובר 21

 לכבוד לכבוד לכבוד
 גב' סוניה פרץ מר עמית אדרי גלנט מר יואב

 מנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה מנכ"ל משרד החינוך חינוךשר ה
sar@edu.gov.il  education.gov.il@mankal ptzibur_ka@education.gov.il 
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 שלום רב, 

 עובדי ההוראה במערכת החינוך הערביתמפלה בשיבוץ מדיניות  הנדון:

הרינו לפנות אליכם בנושא שבנדון, ולבקשכם להורות על ביטול מדיניות משרד החינוך בתחום 

נבקשכם  ולבטל את הנהלים שמכוחה. במקום זאת, ,שיבוץ עובדי ההוראה במערכת החינוך הערבית

, כך שיינתן ביטוי לאוטונומיה לאמץ מדיניות הדומה לזו שמנהיג המשרד במערכת החינוך היהודית

רכי התלמידים ובית הספר, והניהולית של מנהלי בתי הספר בבחירת צוותי ההוראה ובהתאמתם לצ

 וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן:

אחת עבור  ,משרד החינוך מנהיג שתי שיטות למינוי עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים .1

בין שתי השיטות הם  ערבים. ההבדליםה עבור בתי הספר היבתי הספר היהודים ושני

ת ות הדומיננטייובבתי הספר היהודיים מנהלי בתי הספר הם הדמושבעוד דרמטיים. 

החל מפרסום המודעה בדבר המשרה  –בהליך איוש משרת עובד ההוראה והמכריעות 

בבתי הספר  – עבור בראיון המועמדים לתפקיד וכלה בהחלטה על המועמד הנבחר ,הפנויה

ייחודי  כל מעמד בהליך מינוי עובדי ההוראה, והליך זה מוסדר בנוהל יםאין למנהלהערבים 

 והשלמות שיבוצים, העברות" של משרד החינוך עבור מערכת החינוך הערבית, הנקרא:

בתי נהלים דומים נמצאים גם עבור ". 2021-2020תשפ"א  –הערביים  הספר בבתי משרה

 .בתי הספר במגזר הבדואי בדרום, ועבור הספר במגזר הדרוזי

לפי שיטת המינויים הקבועה בנהלים עבור בתי הספר הערבים, שיבוץ עובדי הוראה  .2

חפשי העבודה שמנהל למשרות המתפנות בבתי הספר נעשה מתוך מאגר עובדי ההוראה מ

בחנה הובהתבסס בעיקר על שיטת ניקוד לפרמטרים שונים שנועדה ליצור  ,משרד החינוך

בין המועמדים, ולהביא לכך שהמועמד שצובר את הניקוד הגבוה ביותר עבור המשרה 

הוא המועמד שימונה לתפקיד. כל זאת, כאמור, בשליטתו הבלעדית של משרד  המתפנה

כלשהי מצד מנהל בית הספר, שתפקידו תם בעצם ההודעה למשרד  החינוך, ללא מעורבות

החינוך על המשרה המתפנה. כל שנותר לו לעשות הוא לחכות להודעת העדכון של המשרד 

 בדבר המינוי שנעשה והמורה שנבחר.

ההבדלים בתחום המינויים שמנהיג משרד החינוך בין שתי מערכות החינוך הרשמיות, אין  .3

הצדקה. בהחלט שלא ניתן לתרץ את שיטת המינויים הקיימת עבור להם כל היגיון או 
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מערכת החינוך הערבית במספרם הגבוה של עובדי ההוראה הערבים מחפשי העבודה. 

דברים אלה תקפים במיוחד לאור ה"איפוס" המוחלט שגורמת מדיניות המשרד לשיקול 

חלוטין שמונהגת דעתם של המנהלים בבתי הספר הערביים, לעומת המדיניות ההפוכה ל

 בבתי הספר היהודים, ולפיה למנהלים שיקול דעת כמעט מוחלט בענין המינויים.

מדיניות המינויים במערכת החינוך הערבית יוצרת הפליה קשה ופסולה לרעת התלמידים  .4

זרים ולא עניינים. הפליה זו חמורה  םוזאת מחמת לאומם ובהתבסס על שיקולי ,הערבים

שמהווה תנאי בסיסי למימושו העצמי של  ,שת בתחום החינוךשבעתיים היות שהיא מתרח

 הפרט, ועליו עוד נאמר:

"הקניית חינוך חובה כאמור, היא יעד מרכזי במשימותיה של המדינה 
והוא נועד לתת ביטוי לזכויות של כל אדם לרכוש חינוך והשכלה על 
בסיס שוויון הזדמנויות, בלא הפלייה. הקניית ערכי חינוך על בסיסי 

וויוני נועדה לאפשר לפרט לפתח את יכולתו, כשרונותיו ואישיותו ש
באופן שיאפשרו לו להגשים את הווייתו כאדם, וכדי שיהא בידו לתרום 

 כמידת יכולתו וכישוריו לחברה שבתוכה הוא חי ופועל."

 (2005) 584, 557( 5, פ"ד נט)אבו גאנם נ' משרד החינוך 6671/03בג"ץ 

ד החינוך פוגעת קשות גם בזכותם החוקתית של האזרחים מדיניותו המפלה של משר .5

הערבים לכבוד, בהיותה משדרת פטרונות ואדונות כלפי אוכלוסיה זו בכלל, וכלפי מנהלי 

בתי הספר בפרט, ומציגה אותם כמי שאין ביכולתם לנהל את בתי הספר בדומה לעמיתיהם 

על קריטריונים שוויוניים היהודים או לפעול כדין בענין המינויים תוך שהם מתבססים 

 וללא משוא פנים.

חודשים פנינו אליכם בענין הפלייתן לרעה של  3-במאמר מוסגר יצוין, כי רק לפני כ .6

אקדמאיות ערביות בקבלה לעבודה במערכת החינוך היהודית, ודרשנו את התערבותכם בין 

ך היהודית ידי הנחיית מפקחי משרד החינוך ומנהלי בתי הספר במערכת החינו-היתר על

שטרם  –נייתנו אז בדבר חובתם שבחוק לנהוג בשוויון ואיסור ההפליה בקבלה לעבודה. פ

ובה תיעוד  13באה בעקבות כתבה ששודרה בערוץ  –נענתה עד יומנו זה למרות תזכורות 

והקלטות לראיונות עבודה של מועמדת ערביה לתפקיד גננת, החושפים בבירור את ההפליה 

בה נוקטות המפקחות על הגנים מטעם משרד החינוך בדחייתן מועמדותה של הגננת, אך 

 ורק בשל מוצאה הלאומי.

 16.7.2020פנייתנו מיום לנוחיותכם  מצ"ב

רה מזו, מדיניות המינויים של המשרד עבור מערכת החינוך הערבית עומדת בסתירה ית .7

תו כמנהיג חינוכי סילהצהרות המשרד בדבר מרכזיות תפקידו של מנהל בית הספר ותפ

ופדגוגי של בית הספר, ובדבר חשיבות האוטונומיה הניהולית ותרומתה לשם יצירת אמון 

על תחומים כמו בחירת והתאמת צוות ההוראה  במנהל ובשיקול דעתו המקצועי, המשתרע

 והתאמת העשיה החינוכית לצרכים של התלמידים.
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עומדות ריקות מכל תוכן, עת נבחנות הן בעדשות מדיניות של משרד החינוך ההצהרות הנ"ל  .8

 ,למרות שיישומן נדרש ביתר שאת במערכת החינוך הערבית ,המינויים עסקינן. זאת

בין פערים המתבטא בשל הפליה ממסדית רבת שנים, שנמצאת במצב רעוע כתוצאה 

בכל הפרמטרים  ראשוניםלרעת ההתלמידים הערבים לבין התלמידים היהודים 

 אחוזי הנשירה ממערכת החינוך, אחוזי הזכאות לתעודת הבגרות :בכללםו ,יםיהרלוונט

 וגובה הציונים במבחנים בינלאומיים כמבחן פיז"ה.

ך הערבית מתמנים בהתבסס על שיטת הניקוד שמפעיל משרד כיום מורים במערכת החינו .9

החינוך לפרמטרים שונים, אך בלי שנערכו לאותם מועמדים ראיונות כלשהם בטרם 

כניסתם לתפקיד, שיאפשרו למנהלים להתרשם מהמועמדים ולבחון את אופיים ואת מידת 

יגו ניקוד גבוה התאמתם לתפקיד. מצב זה הביא למערכת החינוך הערבית מורים שאולי הש

לשיטת משרד החינוך, אך הם לא התאימו לכובד המשימה והאחריות המוטלים על 

 כתפיהם לשם הקניית ידע וחינוך עבור התלמידים הערבים.

לאור כל האמור לעיל, נבקשכם כאמור בפתיח פנייתנו להורות על ביטול מדיניות משרד החינוך 

במקום זאת,  .הערבית ולבטל את הנהלים שמכוחהבתחום שיבוץ עובדי ההוראה במערכת החינוך 

תן ביטוי יינלאמץ מדיניות הדומה לזו שמנהיג המשרד במערכת החינוך היהודית, כך שנבקשכם 

רכי ולאוטונומיה הניהולית של מנהלי בתי הספר בבחירת צוותי ההוראה ובהתאמתם לצ

 .התלמידים ובית הספר

 למענה בהקדם, נודה.

 בברכה,

 
 ניקולא, עו"דגדיר 

, eilatme@education.gov.il משרד החינוך, במייל: -, יועצת משפטית אילת מלקמןעו"ד  העתק:

 073-3931178 ובפקס
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