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 לכבוד

 עו"ד רז נזרי

 חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 המשפטיםמשרד 

 שלום רב, 

 והחלטת מנכ"ל משרד החינוך הכנס בבית הספר הריאליבעקבות  הזמנה פסולה לשימוע הנדון:

 26.1.2021ומיום  21.1.2021מיום  מכתבינו

 27.1.2021ומיום  21.1.2021מכתביכם מיום 

מתן החלטתו של מנכ"ל משרד החינוך היוצא, מר  לאחרבעניין שבנדון  כםאנו שבים ופונים אלי

כי היועץ המשפטי לממשלה יבהיר . נבקש, )העתקה מצורף לנוחותכם( 4.7.2021עמית אדרי, ביום 

לעתיד לבוא בדבר חובתם  ת המשרדאין יסוד חוקי להתנהלותו בעניין, וינחה אלמשרד החינוך כי 

מעורבות, לגישה ביקורתית, של בתי הספר לקיים דיונים בנושאים שנויים במחלוקת ולחנך ל

 ללא מורא. –ת תוך הבאה של מגוון דעות, וחשוב מכל , וכל זאפלורליסטית ומאתגרת מוסכמות

של ד"ר יוסי ים למר אדרי לבטל את זימונם לשימועין ביקשנו להורות בינו שבסימוכבמכתכזכור, 

דב, המנהל הכללי של בית הספר הריאלי העברי בחיפה, ומר מנדי רבינוביץ, מנהל החטיבה -בן

קיומו ביום על רקע  יםהבהול יםהעליונה בבית הספר. השניים זומנו על ידי המנכ"ל לשימוע

. לכנס הוזמנו בנושא זכויות אדםבבית הספר תלמידי כיתות י"ב יועד ל, שמקווןכנס של  18.1.2021

 תלמידים, ובהם מנכ"ל "בצלם", מר חגי אלעד. הגורמים שונים לשוחח עם 

תהליך שמתקיים בבית הספר לחינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם, והוא אף נערך כחלק מהכנס 

  ן קיום שיח דמוקרטי.עם התלמידים אודות אופ פעילות מכינה עלנדחה, לאחר שהוחלט 

בנוסף, המפקחת על בית הספר, גב' מירה יובל, עודכנה אודות הכנס והצפוי בו ואודות ההליך 

ובירכה )"הכנס מאוד מרשים! כל הכבוד לכם! הפאנל הראשון המקדים שנערך עם התלמידים, 

 בהחלט מאוזן!"(.

החינוך, מר יואב גלנט, מיהר שר  למשרד החינוך בדרישה לבטלו.פנו גורמי ימין הכנס ערב קיום 

למנכ"ל משרדו ולמנהלי המחוזות לאסור על כניסתם לבתי הספר של  17.1.2021ביום  להורות

"ארגונים הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי, ובכלל זה כינויה של מדינת ישראל בכינויי 

לא תתאפשר  –אפרטהייד"  "מדינת –גנאי שקריים." בתוך כך, "ארגון המכנה את מדינת ישראל 

מנהל מחוז חיפה במשרד  , ועוד באותו היום, שלחבהמשך לכך כניסתו למוסד חינוכי בישראל."

דב, בו הוא מורה לו על ביטולו של הכנס, ולחלופין על ביטול -החינוך, ד"ר סער הראל, מכתב לד"ר בן

 השתתפותו של ארגון "בצלם". 
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ת מטרות החינוך כאמור ג, הבהיר כי בית הספר פועל להשכתבדב השיב עוד באותו הערב למ-ד"ר בן

, וביקש לברר מה מקור הסמכות (חוק חינוך ממלכתי)להלן:  1953-בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג

 החוקי להוראת מנהל המחוז. 

 שיזומן לשימוע.הוא נמסר כל שמשרד החינוך לא השיב לכך, משום שמקור כאמור אין. 

מיד לאחר הרצאתו של מר אלעד הרצתה על אותו הנושא גב' נוה דרומי, . הכנס התקיים כמתוכנן

התלמידים שמעו את המוזמנים, נשאלו שאלות, היו שחלקו על והציגה נקודת מבט שונה לגמרי. 

 .הכנס התקיים באווירה חינוכית ומכילה, ויהםוהביעו ביקורת עלדברים שנאמרו ה

בדבר  פיםתכו יםשלח מר אדרי זימונים לד"ר בן דב ולמר רבינוביץ לשימועמיד בסמוך אף על פי כן, 

  .על רקע קיום הכנסמוסד שלילת רישיון והכרה בו העסקתו של מר רבינוביץביטול 

( הדגשנו, כי מקרה זה אינו עומד בבדידותו. במהלך השנים פנייתנו)להלן:  21.1.2021בפנייתנו מיום 

הם מנהלות ומנהלים ועימם מורות ומורים, ננזפו או זומנו לשיחות טיפלנו באירועים נוספים, שב

בירור ולשימועים בשל התבטאויות שלא נפל בהן כל דופי, ומשום שהזמינו לבתי הספר מרצים, שלא 

זו בלבד שאין כל איסור להזמינם, אלא חוזר מנכ"ל משרד החינוך מעודדם לעשות זאת. לצערנו, 

של משרד החינוך אינו פועל לבלום מהלכים פסולים אלה, אלא נותן לא זו בלבד שהייעוץ המשפטי 

לטווח ממושך וכעניין רוחבי מהלך שכזה נועד לדיכוי שיח מגוון, עצמאי  להם יד ושותף להשתקה.

הפוכה לכך, ה"זובור" הציבורי ום שתכליתו של חוק חינוך ממלכתי וביקורתי במערכת החינוך. מש

דאות, אפקט מצנן וצנזורה עצמית על בתי הספר, לבל יעזו להזמין את לא נועד אלא להשליט חוסר ו

מי שהשר והמשרד אינם חפצים ביקרם. מי הם המנהלות והמנהלים, כל שכן המורות והמורים, 

שירצו להסתכן בשימוע, המלווה בהשמצות פומביות, אם אפשר לחסוך זאת על ידי הימנעות. 

 -י לאיסורים ולשימועים, אווירת הטרור תשיג את שלה במילים אחרות: גם אם אין כל יסוד חוק

 השתקה.

עוד באותו היום עו"ד אורי שלומאי, ומסר כי התבקשה התייחסותה מטעמכם לפנייתנו השיב 

 הדחופה של היועצת המשפטית של משרד החינוך לטענות. 

ביום  השיב עו"ד שלומאיבדרישה להשעות את השימוע,  26.1.2021לפנייתנו השנייה מיום 

, כי מהתייחסות משרד החינוך עולה, כי "מטרת השימועים היא בירור סוגיות עובדתיות 27.1.2021

קונקרטיות הנוגעות לקיומו של הכנס בבית הספר הריאלי, וזאת על רקע החשש כי מנהלי בית הספר 

וד לא פעלו בהתאם לחוזרי המנכ"ל בנושא ובניגוד לעמדת מפקחת בית הספר ומנהל המחוז". ע

נכתב: "לא מצאנו בסיס משפטי להורות למנכ"ל משרד החינוך להימנע מלקיים את השימוע 

ות העולים בפנייתכם באשר לפגיעה שבהתאם לסמכותו". לצד זאת, הוסיף: "לא נעלמו מעיננו החש

האפשרית בחופש הביטוי באשר לפגיעה האפשרית בחופש הביטוי שהוא זכות יסוד בסיסית וחשובה 

קרטי, וכן האפקט המצנן שעלול להיגרם כתוצאה מהזמנת מנהלי בית הספר לשימוע. במשטר דמו

ואולם, לאחר בחינה ראשונית של התייחסות משרד החינוך, הן בפן הנורמטיבי והן בפן העובדתי, 

סברנו כי הסוגיות המשפטיות המורכבות והרגישות מצריכות המשך ליבון משותף מול משרד 

ברה למשרד החינוך בקשת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר נזרי, כי החינוך; בהתאם לכך הוע

 לאחר השימוע החלטה בעניין עד להשלמת ליבון הנושא עימנו".תתקבל לא 
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, ערב סיום 4.7.2021. חלפו חודשים וביום 28.1.2021ים ביום השימוע כובעקבות אישורכם זה, נער

החלטה זו הנה המשך ישיר להתנהלות לטתו. , שלח מר אדרי את החכמנכ"ל משרד החינוך כהונתו

 דנו בפניותינו. עליה עמש הפסולה של משרד החינוך

אינה מצביעה על כל מקור להתנהלות בלתי חוקית של זו החלטה וכפי שאירע בעבר, גם כצפוי, 

מנהלי בית הספר, או על ביסוס נורמטיבי לסמכות השר ומנהל המחוז לאסור על קיום הכנס משום 

ען מר אדרי בהחלטתו, הוא כי בחירתם של מנהלי בית הספר וכל שטהשתתפות מנכ"ל "בצלם". 

המשרד, ראויה לגינוי ואינה עומדת בקנה מידה לקיים את הכנס "על אף הוראות ברורות של מטה 

של התנהלות מצופה ממי שמנהלים מוסד חינוכי... הנדרשים לשמש אמת מידה ודוגמה לתלמידים 

המתחנכים, כמי ששומרים ומקפידים על חוקי המדינה והנחיות הגורמים המוסמכים." ואולם, 

 ר אדרי, משום שאין בנמצא כאלה.מהם חוקי המדינה וההנחיות שיש להקפיד עליהם לא הבהיר מ

. הנחיות בחוק מערכת החינוך היא גוף מינהלי אזרחי, וסמכות הגורמים הבכירים בו חייבת עיגון

 שניתנות שלא מכוח סמכות אינן חוקיות ואין חובה לציית להן.

כי לא נמצאה "הוכחה מספקת לקיומה של השפעה מזיקה של מנהל בית הספר עוד, מר אדרי טוען 

ואת החלטתו נכ"ל הריאלי על תלמידים", המצדיקה פיטורין או שלילת רישיון והכרה מן המוסד, ומ

, "שכלל נעשית בבית הספר עבודה חינוכית מבורכת". ואולם, לצד זאת, ובלי להסביר חותם בכך

 ההתנהלות היתה לקויה לא רק משום אי ציות להנחיות השר ומנהל המחוזאת הדברים, מוסיף כי 

אלא אף "מבחינת עיבוד התכנים שעלו במסגרת הכנס". מה פגם  – בחוסר סמכותנו, כאמור, שנית –

מר אדרי, כמובן, אינו מבהיר. עם  הליך שעליו, כאמור, בירכה המפקחת? –התכנים  נפל בעיבוד

זאת, הוא קובע, כי "יש מקום כי בית הספר ילווה פדגוגית על ידי הפיקוח, בכל הנוגע לתכניות 

ות שהוא מוביל. בתוך כך, בית הספר מתבקש להגיש לפיקוח את התוכנית החינוכית שלו החינוכי

ר לפני קיומם. ילשנת תשפ"ב, לרבות תכנית המפגשים, הכנסים, ימי העיון וכיוצא באלה, זמן סב

 ברי כי על בית הספר לפעול בהתאם להערותיו והנחיותיו של הפיקוח".

הרהיב עוז בנפשו להזמין לכנס את מנכ"ל "בצלם", אף  רק משום שבית הספרכאמור, כל אלה, ו

 שאין כל איסור על כך.

מנהלי בית הספר הריאלי ידעו לכלכל את צעדיהם, ואנו סמוכים ובטוחים שלא יחששו לשוב ולקיים 

כנסים בנושא זכויות אדם, ולהזמין דוברים רלוונטיים לקחת בהם חלק. ואולם, התהליך מראשיתו 

ים בליוויים ובאישורם של היועץ המשפטי לממשלה ושל היועצת המשפטית ועד סופו, שהתקי

למשרד החינוך, הוא פיגוע חינוכי, שמשרד החינוך שב ומחולל, וגם הפעם לקול תרועות והרעשה 

 תקשורתית. 

כפי שציינו בפנייתנו, משרד החינוך שב ומשדר לצוותי ההוראה שאין לו אמון בהם, ושלא יהינו 

ושאים אקטואליים ושנויים במחלוקת. במקום הנחלה של חינוך ביקורתי, לקיים דיון בנ

שתיקה והשתקה. במקום תמיכה בצוות  –פלורליסטי, שמעודד חשיבה, מגוון דעות והשמעתן 

איומים והפחדות. המנהלות והמנהלים, ועמם המורות והמורים, מבינים שעדיף לא  –החינוכי 

דבר על זכויות אדם, פן יבולע להם. התלמידות והתלמידים להביע עמדה בסוגיות אקטואליות ולא ל

נחשפים לצוותי הוראה שנאלצים לצמצם את מרחב השיח, ונמנעים מלהוות דוגמא אישית 

למעורבות פעילה בשיח הציבורי. כל אלה עשויים לייצר דורות של תלמידים חסרי עניין, נטולי 

כת החינוך ופקידיה מטעמים פוליטיים שמתווים לו ראשי מער הצרמעורבות, ההולכים בתלם 

 פסולים, אשר בינם לבין חינוך איכותי אין מאום.
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חרף הנזק הנורא, לא מאוחר לנסות ולתקן. על היועץ המשפטי לממשלה להבהיר, כי אין בסיס 

 להתנהלות זו של משרד החינוך, וכי היא אסורה. 

  – נשוב ונזכיר

הנחלה של זכויות ת החינוך הממלכתי, ובהן, בין היתר, לחוק חינוך ממלכתי מונה את מטרו 2סעיף 

אדם, ערכים דמוקרטיים וסובלנות, חיזוק כוח השיפוט והביקורת, וטיפוח סקרנות אינטלקטואלית 

 ומחשבה עצמאית. 

התכנית הלאומית ללמידה (, שעניינו ")ב4תשעז/משרד החינוך חוזר מנכ''ל בהתאם לכך, 

מעורבות ודיון פוליטי, מדגיש ", מעודד ושאים השנויים במחלוקתהשיח החינוכי על נ –משמעותית 

את חשיבותו של חינוך לגישה ביקורתית, פלורליסטית ומאתגרת מוסכמות ואת חובתם של עובדי 

הוראה בהקשר זה: "מצופה מהמורים לחשוף את תלמידיהם לסוגיות הנמצאות על סדר היום 

לגבי סוגיות אלו ואת הנימוקים לכל אחת מהן, וזאת הציבורי ולהציג ולהבין את הדעות השונות 

במטרה לאפשר לתלמידים לנהל שיח ביקורתי ולגבש את זהותם ואת עמדתם האישית באופן 

 (. לחוזר 1.2מבוסס, מתוך היכרות עם מגוון רחב של דעות" )סעיף 

ית הספר על כי על מנהל בית הספר לקיים שיח חינוכי ערכי מתמשך עם צוות ב ,עוד קובע החוזר

אקטואליה ועל נושאים השנויים במחלוקת ציבורית ולקבוע את הדרכים שבהן יתאפשר שיח 

(. בהמשך מפורטות הדרכים ליצירת שיח כזה, ובכלל זה 1.5ביקורתי ופתוח בכיתות )סעיף 

לחוזר(. כן  2גופים חיצוניים )סעיף או  או בפעילות שתועבר על ידי גורמים יםעות הזמנת מרצבאמצ

מפורטות המלצות למנהלי בתי ספר על האופן שבו יוכלו לתמוך ולסייע למורות ולמורים לקיים 

שיח חינוכי בנושאים שנויים במחלוקת: "רצוי להעלות לדיון בחדרי המורים את שאלת 

ההתמודדות החינוכית עם נושאים שבמחלוקת, לעודד את המורים להתייחס אליהם ולסייע להם 

המורים בחדר המורים, כמו התלמידים בכיתות, צריכים להרגיש בטוחים להתמודד עם הנושא. 

וחופשיים להביע את דעתם ולנהל שיח בנושא. חשוב להבהיר למורים כי יינתן להם גיבוי בפעולתם 

בכיתה בסוגיות אלו גם במקרים של טענות ותלונות מצד תלמידים או הורים, כל עוד הם יעמדו 

 לחוזר(.  2.2.3עיף בכללים וינהגו בהגינות" )ס

נושאים מנכ"ל מדרבן את בתי הספר לקיים דיונים פלורליסטיים וביקורתיים בהחוזר אם כן, 

, והכל סוגיות שנויות במחלוקת, ואף מעודד הזמנתם של גופים חיצוניים שיסייעו בכךפוליטיים וב

 תוך סיוע למורים והבטחה להעניק גיבוי למי שייתקל בתלונות. 

יקבע כללים לשם מניעת )ב(, כי שר החינוך "2קן חוק חינוך ממלכתי, ונקבע בו בסעיף תו 2018בשנת 

גורם חיצוני(  –פעילות במוסד חינוך של אדם או של גוף שאינו חלק ממערכת החינוך )בסעיף קטן זה 

רה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי המפורטות בסעיף קטן ומו עומדת בסתירה חשפעילות

לים לשם מניעת פעילות במוסד חינוך של גורם חיצוני הפועל באופן יזום לנקיטת הליכים )א(, וכן כל

במסגרת משפטיים או מדיניים מחוץ לישראל נגד חיילי צבא הגנה לישראל בשל פעולה שביצעו 

 ל." תפקידו או נגד מדינת ישרא

ארגוני החברה  כללים כאמור לא נקבעו עד כה, וגם לו היו נקבעים לא היה ניתן להחילם על

האזרחית, ובהם ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי בישראל. ארגונים אלה לא זו בלבד שאינם 

תפקיד חשוב של השתתפות אזרחית  יםממלאפועלים בניגוד למטרות החינוך הממלכתי, אלא 
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הבהיר היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי  2017עוד בחודש דצמבר פעילה בהליך הדמוקרטי. 

נפתלי בנט, על רקע ביטול השתתפות משרד החינוך בכנס משותף מר לבליט, לשר החינוך דאז, מנד

עם האגודה לזכויות האזרח בישראל, את החשיבות הרבה בקיומו של שיח עניני ותורם בין ארגוני 

החברה האזרחית לבין רשויות המדינה, והדגיש כי "פעילות שכזו מועילה ומסייעת לקידום 

  בורי".האינטרס הצי

הנחלה של זכויות אדם, ערכים דמוקרטיים וסובלנות, חיזוק כוח השיפוט מן המפורט עולה, כי 

הם אבן הראשה של החינוך בישראל.  רנות אינטלקטואלית ומחשבה עצמאיתוהביקורת, וטיפוח סק

מעורבות, לגישה משום כך, בתי הספר מצווים לקיים דיונים בנושאים שנויים במחלוקת ולחנך ל

, וכל זאת תוך הבאה של מגוון דעות. סיכול חובתם ביקורתית, פלורליסטית ומאתגרת מוסכמות

לחוק חינוך  2למטרות החינוך הממלכתי שבסעיף הפוך של בתי הספר למלא את תפקידם זה 

הסמיך את השר לקבוע כללים למנוע פעילות  חוק חינוך ממלכתי)ב( ל2ממלכתי, וחותר תחתן. סעיף 

 ל בהתאם למפורט באותו הסעיף. זו ורק זו סמכותו של השר. של גוף הפוע

 ועץ המשפטי לממשלה יבהיר זאת למשרד החינוך בדחיפות, וכי הנחייתו בעניין תפורסםהינבקש כי 

 .לכלל עובדי מערכת החינוך בישראל

 בכבוד רב,

 

 צורן, עו"ד-נעמי בייט ר, עו"דעודד פל

 מנהלת מחלקת החינוך מנהל המחלקה המשפטית

 :העתקים

 ת החינוך, שרביטון-ד"ר יפעת שאשא

 , מנכ"ל משרד החינוךיגאל סלוביקמר 

 עו"ד אילת כהן מלקמן, היועצת המשפטית למשרד החינוך

 ד"ר סער הראל, מנהל מחוז חיפה, משרד החינוך

 חוקתי(, משרד המשפטים-עו"ד אורי שלומאי, ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 המנהל הכללי, בית הספר הריאלי העברי בחיפהדב, -ד"ר יוסי בן

 מר מנדי רבינוביץ, מנהל החטיבה העליונה, בית הספר הריאלי העברי בחיפה

 


