
 
 

19/05/2022 

 לכבוד: 

 ביטון-שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא

 מנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר

 דרישה להגן על חופש הביטוי של אנשי חינוך –סוף מעשה במחשבה תחילה הנדון: 

אנו, מורים ומורות מרחבי הארץ, מביעים בזאת את מחאתנו כלפי מדיניות המשרד שלא להגן על 

חופש הביטוי של אנשי ונשות חינוך. אנו דורשים כי יובהרו לכל בעלי התפקידים במערכת החינוך 

הזמנת ארגוני חברה אזרחית וביה"ס להפגנות, לכללי המותר והאסור בכל הנוגע להתבטאויות, 

  ועוד.

, מורה בבית ספר יסודי, השתתף בהפגנה שנערכה בעירו, לוד, לציון שנה לאירועי שומר "פש

ומצאה לנכון ליצור קשר עם ראש העיר והמפקחת על  החומות. מנהלת בית הספר עודכנה בדבר,

בית הספר ולאסור על המורה ללמד עד לפגישה עם המפקחת. בנוסף, עדכנה המנהלת את הורי בית 

  עת וואטסאפ תוך ציון שמו של המורה, והודיעה כי הוא יזומן לבירור.הספר בהוד

לאחר פגישה שנערכה עם המפקחת, המורה הוחזר לעבודתו וממשרד החינוך נמסר כי לא היה פסול 

  במעשיו.

במעשיה הנמהרים העבירה המנהלת מסר פסול לכל קהילת בית אך סוף מעשה במחשבה תחילה: 

ך המביעים עמדה או משתתפים בפעילות בעלת גוון פוליטי, נמצאים תחת הספר: כל איש ואשת חינו

סכנה של סנקציה וענישה גם על מעשה שאין בו פסול. בכך היא פגעה באופן חמור בתחושת הביטחון 

, של מורי בית הספר ושל כלל המורות והמורים בישראל. חשוב להבין מר פ'ובחופש הביטוי של 

וכאלה היו רבים, לצערנו( נלווה אפקט מצנן חמור, הגורם לכל מורה שלכל אירוע נקודתי שכזה )

לחשוב פעמיים לפני השתתפות בהפגנה, העלאת נושא נפיץ בכיתה או הזמנת ארגוני חברה אזרחית 

  לבית הספר.

בפרט ובאנשי ונשות החינוך  'אנחנו, מורים ומורות, מביעים את תמיכתנו הבלתי מתפשרת בש

ובזכותם לממש את חופש הביטוי המובטח להם על  -לאום ועמדה פוליטית  בכלל, ללא הבדל דת,

ולצד כולנו, תוך פרסום  'יתרה מזו, אנחנו דורשים מארגוני המורים להתייצב לצידו של מר פ פי חוק.

  עמדה נחרצת בנושא.

תי משרד החינוך והעומדת בראשו חייבים לומר בקול ברור בפני כל מטה המשרד, מנהלי ומנהלות ב

הספר: חופש הביטוי של אנשי ונשות חינוך הוא זכות יסוד שיש להגן עליה בחירוף נפש. לא ייתכן 

שנמשיך להתמודד עם ההרס וההשתקה שאירועים אלו מייצרים, ולא נסכים להמשך הרדיפה של 

לממש את הערכים הדמוקרטיים כל חטאם הוא שביקשו מורים ומורות ביקורתיים, אזרחים ש

  את המקרה הבא יש למנוע עוד בטרם יתרחש. נכים התלמידים.שעליהם מתח



 
 

מורים ומורות מרחבי הארץ, הפועלים לקידום והגנה על  150-כפורום חינוך לזכויות אדם מאגד 

 זכויות אדם במערכת החינוך.
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