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 לכבוד

 דחוף! גב' דלית שטאובר

 מנכ"לית משרד החינוך

 "לבדוא

 שלום רב

 בתי ספר בירושלים המזרחיתעל פקחים מה בלתי חוקית של פשיטהנדון: 

 "אל אימאן"בתי הספר לחקור לאלתר את אירועי יום אתמול במקבץ אנו פונים אלייך בדרישה 

מו ליצ, תותיולכפקחים של משרד החינוך לבתי הספר מבירושלים המזרחית, במהלכם נכנסו 

בני נוער, ילדים וולתם, תוך הטלת אימה ופחד על כוצילמו את תילקוטיהם חיטטו בתלמידים, 

למידיהם. פעולות אלה, אשר התבצעו בחוסר התעמתות עם מורים ומנהלים והשפלתם נוכח ת

שיוודאו כי  ,סמכות, דורשות בירור נמרץ, מיצוי הדין עם האחראים להן והוצאת הנחיות מחמירות

 ן.לדברים מסוג זה לא יישנו לעולם, והכל כמפורט לה

בשכונת בית  "אל אימאן"פקחים של משרד החינוך למקבץ בתי הספר מאתמול בבוקר הגיעו  .1

פקחים, ודרשו להיכנס למוסדות מבירושלים המזרחית, התפצלו לקבוצות של שני  חנינא

תות, עברו בין התלמידים, צילמו אותם יפקחים נכנסו לכמהחינוך בעילה של ביצוע ביקורת. ה

תות אף דרשו מהתלמידים לפתוח ילקוטים, יובמספר כ ,נותואת ספרי הלימוד שהיו על השולח

 מוד וצילמו אף אותם.ולתם, שלפו ספרי ליכחיטטו בת

בטענה כי זו פעולה בלתי חוקית, צעקו עליהם  פקחיםמהלות ומורים להתעמת עם הנכשניסו מ .2

לפחות באחד המקרים  תות.יעזוב את הכלעיני התלמידים, וסירבו לפקחים תוך השפלתם מה

שיון להפעלת בית ייה לעלות להם בשלילת הרוכי התנגדותם עש ,הודיע מפקח לסגל ההוראה

  הספר.

, אשר הובהל למקום על ידי הורי תלמידים ע"מר ט ,"ןאל אימא"משיחה עם יו"ר ועד בתי הספר  .3

תות התבצעה תוך הטלת אימה י, עולה כי הכניסה לבית הספר ולכמפוחדיםשהתקשרו הביתה 

המפקחים דיברו בגסות, פנו אל תלמידים בקוצר רוח . המוריםעל התלמידים וסגל  ובהלה

לפתיחת הילקוטים אשר לוותה בקריאות "יאללה, יאללה", תוך שהם קוראים לעבר  בדרישה

, ', תלמיד כתה ז'של מר ע בנוהניח . כאשר "אלההלמה יש לכם בכלל את הספרים "המורים 

 , הזיז אותה וצילם. בכוח פקח את הידמתפס  ,פתוחהעל ספר הלימוד  ואת יד

חזרו הביתה  ילדיםבכתות הנמוכות, העידו כי ה יםהורים אחרים עמם שוחחנו, חלקם לתלמיד .4

, לאחר שהתנהגות המפקחים שידרה להם כי עשו מעשה אסור ועברו על החוק. מאוד מפוחדים



 

2 
 

תלמידים אשר מתגוררים בשכונות מחנה הפליטים שועפאט אשר מעבר לחומת ההפרדה פשטו 

 אותם. שהשוטרים במחסום יעצרומחשש בדרך הביתה את התלבושת האחידה, 

שהמפקחים האירוע כולו נמשך כשעה, והסתיים רק לאחר שהורים הגיעו לבתי הספר, לא לפני  .5

התעמתו גם איתם. הבוקר שבתו בתי הספר למשך שעה, במהלכה עמדו תלמידים בכניסה 

 ."די להפחדת תלמידים"אליהם כשהם נושאים שלטים עליהם נכתב 

לקוטי תלמידים תוך צילומם אינם חוקיים. אף פשיטות לבתי ספר, חדירה לכתות וחיטוט בי .6

, מתיר למנכ"ל משרד החינוך או מי שהוא מינה לכך 1969-שחוק הפיקוח על בתי הספר, תשכ"ט

שיון ההפעלה שניתן ילהיכנס לבתי הספר כדי לברר אם הוא עומד בהוראות החוק, תקנותיו ור

שלא לדרוש מאום מתלמידים, הם אינם רשאים להתנהל בדרך המתוארת לעיל, ובוודאי  –לו 

אלה, אשר פוגעות שיטור מעין לנגוע בהם, לפשפש בכליהם ולצלם אותם. על מנת לבצע פעולות 

 , נדרשת הסמכה מפורשת בחוק. כזאת אין.של הילדים אנושות בפרטיותם ובכבודם

הצנזורה לטירוף אנו מניחים כי המשימה שהטלת את, או מי מטעמך, על המפקחים, קשורה  .7

שמקור הסמכות , התאוג'יהיל ספרי הלימוד בבתי ספר המלמדים את התכנית הפלסטינית, ע

במזרח העיר שה בתי ספר ישיונם של שיבשלילת רבאוגוסט האחרון והאיום לה אינו ברור, 

המלמדים תכנים אלה, בטענה להסתה. אולם ככל שבכך מדובר, ומשרד החינוך חש צורך דחוף 

קרם, היה עליו לפנות למנהלי בית הספר ולמצוא את הדרכים לבחון את ספרי הלימוד ולב

והפחדות קטינים, אינם  , חיפוש בכליםהנאותות לעשות כן. פשיטה כוחנית ואדנותית, איומים

 נמנים עליהם.

דומה כי יש לשוב ולהזכיר את המובן מאליו: משרד החינוך אמון על שלומם ובטיחותם של כלל  .8

שוב ושוב אנו נוכחים בצער כמה קל לשכוח עקרון בסיסי זה התלמידים, יהודים וערבים. 

, "אל אימאן"בתי הספר אף שלמרות שהם תושבי קבע, וזאת  – מידים פלסטיניםלכשמדובר בת

 ם חלק ממערך מוסדות החינוך הנתונים לאחריות משרד החינוך.המוכש"ר, ה רםזעל  יםהנמנ

 .המהירה להתייחסותך נודה

 בברכה,

 
 טל חסין, עו"ד

 : יםהעתק

 ד"ר יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך

 מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים

 לממשלה פטיתהמש צתהיועמיארה, -עו"ד גלי בהרב

 עו"ד אילת כהן מלקמן, היועצת המשפטית למשרד החינוך

 זמרן, ראש מנח"י (זימייואב )מר 


