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ו ה  לב

 2022במאי  17

 ולכבוד לכבוד

 רגב' ורדה אופי בראודלית שט גב'

 מנהלת מחוז מרכז, משרד החינוך מנכ"לית משרד החינוך

 בדוא"ל לבדוא"

 שלום רב,

 בלוד תוך השפלתופגיעה קשה ולא חוקית בחופש הביטוי של מורה  :הנדון

בלוד  ------מבית הספר  'בדרישה כי תבוטל לאלתר הפגישה שנקבעה למורה ש כןאנו פונים אלי

ירועננו בקרב כלל מנהלי בתי הספר כתנאי לשובו ללמד, וכי גילה חראזי עם המפקחת מחר 

פגנות זכותם להשתתף בהוההנחיות בדבר חופש הביטוי של מורים ומפקחי משרד החינוך 

 והכל כמפורט להלן., כמו גם לקיים דיונים בנושאים שנויים במחלוקת בכתות, ובמחאות

 בלוד, ------, המלמד ערבית בבית הספר היסודי ', השתתף המורה ש13.5.2022ביום שישי,  .1

שפרצו בה.  2021במהומות מאי לוד לציון יום השנה למותו של תושב  עירבאירוע מחאה ב

 שיון מהמשטרה.יכללה תהלוכה אשר קיבלה לכך רהמחאה 

לוועד ההורים, אשר הופץ לכלל , ווטסאפ -------גב' בשבת בערב שלחה מנהלת בית הספר,  .2

 :תלמידים בבית הספר, וכך נכתב בוהורי ה

 "ערב טוב,

המלמד ערבית בבית הספר השתתף  'מעדכנת אתכם שהערב הובא לידיעתי כי המורה ש

 הנושא הובא לידיעת ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך. ביום שישי. תהיבהפגנה שהי

 בנוסף, עדכנתי את מפקחת בית הספר.

 מחר ייעשה בירור עם המורה ונפעל על פי הנחיות משרד החינוך.

 שבוע טוב והמשך ערב נעים ורגוע".

הודעה מקוממת זו נשלחה תוך פגיעה בוטה בפרטיותו של המורה, ומתוך בורות מוחלטת  .3

באשר לדין ולכללים החלים על חופש הביטוי של מורים. ואכן, בעקבות ההודעה פנו אלינו 

מנהלת בית הספר בירורים שערכו למדו כי מהורים אשר נדהמו לקבלה. ההורים סיפרו, כי 

ות עד לשיחה עם המפקחת גילה חראזי, הממונה על בתי תיאסרה על המורה להיכנס לכ

 .18.5.2022כי פגישה כזו נקבעה למחר, ו ,ממלכתיים במחוז מרכז-הספר היסודיים

בדרישה למנהלת , כי ככל הנראה הגורם למהומה היו פניות של הורים הוסיפוההורים 

 דיו. מבית הספר, אשר בו לומדים ילדים יהודים וערבים יחאת המורה  להרחיק

מורים רשאים להשתתף בהפגנות, מחאות, עצרות ותהלוכות, ואף נשוב למושכלות יסוד:  .4

מדיני, מושג אשר בתי המשפט פירשו פירוש -ככל שאלה אינן בעלות אופי פוליטילארגנן, 
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לא אפיינו את  כללתכנים אשר  –מצמצם ביותר, המתייחס בעיקר למשמעותו המפלגתית 

 המחאה בה השתתף המורה. 

תות ובאזני ייתרה מכך. למורים מותר להתבטא בנושאים פוליטיים אף בתוך הכ .5

, ככל שזו ולקיים בהן דיונים בנושאים שנויים במחלוקת, תוך הבעת עמדתםתלמידים, 

התכנית הלאומית ללמידה  :2-2.9חוזר מנכ"ל )ר' מוצגת כחלק מכלל עמדות בנושא 

  .(במחלוקת השיח החינוכי על נושאים השנויים –משמעותית 

התערב לשל ראש העיר אשר אין בסמכותו המיותר הווטאסאפ אשר נשלח להורים, יידועו  .6

והפנייה אתמול , האיסור על המורה ללמד בענייני מורים המועסקים על ידי משרד החינוך

מעידים על טירוף מערכות מוחלט בבית הספר, ועל כניעתה של המנהלת להלכי  –למפקחת 

, ובזכותו של המורה לחופש בפרטיותו ,רוח פופוליסטים תוך פגיעה אנושה בכבודו

 העיסוק. 

חמורה עוד יותר היא התנהלות המפקחת, אשר במקום לעצור את מחול השדים ולבאר  .7

כי המסר יועבר ממנה חוקית לחלוטין, ולדרוש למנהלת כי השתתפות מורים בהפגנות הנה 

אשר מטרתה אינה ברורה, ואשר אך תורמת ה פגישעם המורה הורים, קבעה כלל הל

 למסכת ההשפלות שהוא חווה.

לצערנו, אין זו הפעם הראשונה שמנהלים נכנעים ללחצי הורים תוך פגיעה בחובתם לעורר  .8

, ומבטלים מפגשים עם ארגוני דמוקרטייםולחנך תלמידים לערכים  תותישיח ביקורתי בכ

החברה האזרחית ובהם שוברים שתיקה ופורום משפחות שכולות, בו חברים הורים 

פלסטיניים. הפעם הגדילה מנהלת בית הספר עשות וכפתה את מרותה, ושכולים ישראלים 

בחוסר סמכות מוחלט, לא על אירוע בית ספרי אלא על השתתפות מורה בהפגנה 

 מחוץ לכתלי בית הספר ולא במהלך שעות הלימודים. שהתקיימה 

פרשה אשר נחשפו ל ------, לתלמידי בית הספר 'כך הוא אנוש. למורה ששבפוטנציאל הנזק  .9

אנטי שמשרים אירועים האפקט המצנן בשל  ,בין היתר. זאת, לכלל מערכת החינוךו

את והן חל על חופש הביטוי ההן את הדין דמוקרטים ובלתי חינוכיים אלה, אשר סותרים 

השיח בכתות ועל גבולותיו, ועל נכונותם של על  ,חובות המערכת מכוח חוק חינוך ממלכתי

------גב' מנהלת בית הספר מורים לעורר דיונים מורכבים בנושאים שנויים במחלוקת. 

מפני המערכת כל אימת שהם עוסקים בשיח ביקורתי של מורים הוכיחה, שוב, כי חששם 

 פוליטית הוא מוצדק.-עשייה חברתיתאו ב

לשוב ללמד ללא כל מפגש עם המפקחת, כי  'אנו שבים ודורשים כי יותר למורה ש ,בשל כל אלה

המפגש המתוכנן יבוטל, וכי יצאו הבהרות דחופות הן למנהלים והן למפקחים בדבר זכותם של 

צפה, כי ווטסאפ הבהרה ברוח זו מורים לחופש הביטוי, בכתות ומחוץ לשערי בית הספר. עוד נ

 פועלו.דמותו ויישלח לכלל הורי בית הספר, ממש כפי שנשלח הווטסאפ הקודם, המשחיר את 

 להתייחסותכן הדחופה.נודה 

 בכבוד רב ובברכה,
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 ל חסין, עו"דט

 החינוךגב' גילה חראזי, מפקחת יסודי ממלכתי מחוז מרכז, משרד העתקים: 

 גב' גלית חרובי, מפקחת מחוז מרכז, משרד החינוך

 עו"ד סימה אגינסקי, יועמ"ש מחוז מרכז, משרד החינוך

 ------, מנהלת בית הספר ------גב' 

 יאיר רביבו, ראש עיריית לודמר 


