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 לי יאהזמנה לשימוע בעקבות הכנס בבית הספר הרהנדון: 

 26.1.2021ומיום  21.1.2021מיום  סמך: פנייתכם

 21.1.2021 מכתבנו מיום

-על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבוריהשיבכם, ל שבסמך, הריני תכתובתבהמשך ל

 חוקתי(, מר רז נזרי, כדלהלן:

פנינו למשרד החינוך על מנת  21.1.2021בעקבות פנייתכם מיום כאמור בתשובתנו הקודמת,  .1

הועברה אלינו אתמול  וךנלקבל את התייחסותם לנטען בפנייה. התייחסות משרד החי

סוגיות עובדתיות בירור בלילה וממנה עולה, בין היתר, כי מטרת השימועים היא 

וזאת על רקע החשש כי מנהלי לי, יאקונקרטיות הנוגעות לקיומו של הכנס בבית הספר הר

חת בית הספר קעמדת מפבית הספר לא פעלו בהתאם לחוזרי המנכ"ל בנושא ובניגוד ל

 ומנהל המחוז. 

לא לכך שוכן "ל משרד החינוך לסמכויות הנתונות בדין למנכובשים לב  ,על רקע האמור .2

להורות  יבסיס משפטלא מצאנו  – נשלחה פנייה מאת מנהלי בית הספר העומדים לשימוע

  בהתאם לסמכותו. קיים את השימועלמנכ"ל משרד החינוך להימנע מל

מעיננו החששות העולים בפנייתכם באשר לפגיעה האפשרית  לא נעלמו נבקש לציין, כי .3

אפקט כן ה, ודמוקרטיבמשטר  בסיסית וחשובה ביותרבחופש הביטוי שהוא זכות יסוד 

ואולם, לאחר בחינה . המצנן שעלול להיגרם כתוצאה מהזמנת מנהלי בית הספר לשימוע

כי סברנו  ראשונית של התייחסות משרד החינוך, הן בפן הנורמטיבי והן בפן העובדתי,

ליבון משותף מול משרד המשך מצריכות  המורכבות והרגישותהסוגיות המשפטיות 

, מר המשפטי לממשלה ; בהתאם לכך הועברה למשרד החינוך בקשת המשנה ליועץהחינוך

 .ן עד להשלמת ליבון הנושא עימנויהחלטה בענילאחר השימוע נזרי, כי לא תתקבל 

יתר הסוגיות העולות מכל מקום, לאחר שנבחן את ההתייחסות המשפטית ביחס ל .4

 נשיב לגופם של דברים, כמקובל. םבפנייתכ

 אורי שלומאי, עו"ד                         

 חוקתי-ייעוץ וחקיקה )ציבורי                   

 

-ייעוץ וחקיקה )המחלקה למשפט ציבורי

 חוקתי( 

 שבט תשפ"א י"דירושלים: 
 2021 ינואר 27
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 העתק:

 חוקתי(-עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 חוקתי(-עו"ד איל זנדברג, ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 חוקתי(-אלעד, ייעוץ וחקיקה )ציבורי-עו"ד אבינעם סגל

 חוקתי(-עו"ד גאל אזריאל, ייעוץ וחקיקה )ציבורי


