
 

 

 

 

 

 

 

 20.01.2021                                               ליטלכבוד היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלב

  לכבוד שר החינוך מר יואב גלנט

                                                                                  

דרישה להשעות את מנהל בית הספר וכן   -הספר הריאלי בחיפההנדון : גיבוי למעשה של השר גלנט בבית 

  כתיבת כללים ברורים ורשימת ארגונים
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   14.12.2020המשפטית של משרד החינוך מתאריך  מהלשכה וכן מענה 

 פניות של ארגוני השמאל הקיצוני עדאלה והאגודה לזכויות האזרח אליך בימים האחרונים וכן 

 

  580622041עמותת מוסרי ע"ר   בשם מרשי שי גליק מנכ"ל ארגון בצלמו ארגון זכויות אדם ברוח יהודית מטעם

 

 שלום רב

  השבוע התקיים בבית הספר בריאלי כנס בהשתתפות מנכ"ל בצלם מר חגי אלעד. .1

 עליו וקיים את הכנס.  לצפצףהכנס אסר שר החינוך את קיומו אולם מנהל בית הספר בחר   טרם .2

  בעקבות כך זומן המנהל לשימוע. .3

השבוע פנו אליכם ארגונים כמו עדאלה האגודה לזכויות האזרח והמשמר הישראלי לדמוקרטיה בדרישה   .4

 ולבטל את השימוע .  תי ספרשתורו שהנחיית השר איננה חוקית שחובה לאפשר לכל ארגון להיכנס לב

  כך לדוגמה הדגישו בארגון עדאלה שאסור שיהיה רשימות שחורות של מי שמותר להיכנס ומי שאסור. .5

אני פונה בשם מרשי במטרה לחזק את הנחיית השר לפעול לכתיבת כללים ברורים ולהשאיר את הזמנת  .6

 המנהל לשימוע . 

 מש. ראשית לעובדות שיהיו ברורות ובהירות כאור הש .7

 לפני כחודש פנו למרשי תלמידים והורי תלמידים מבית הספר הריאלי בחיפה.  .8

 לטענתם היה אמור להתקיים יום עיון על "זכויות האדם בישראל " דבר מבורך ביותר כשלעצמו . .9

מעדאלה והרביעי עו"ד של המפגינים  שנייםאחד מבצלם  -בפועל הוזמנו ארבעה נציגים ליום העיון הזה   .10

 ד דניאל חקלאי . בבלפור עו" 

  דהינו כולם מצד מסויים ביותר של המפה הפוליטית . .11

  2.2.1סעיף   מציין שבכל אירוע פוליטי חובה לבדוק שישנו איזון 2016חוזר מנכ"ל משרד החינוך  .12

- https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=35 

בכלל לעצם השאלה האם האירוע חוקי או לא . המסקנה היא ברורה חוזר המנכ"ל הופר ברגל   סלהיכנמבלי  .13

 גסה. 

לא די בכך שמנהל בית הספר שמגדיר את עצמו מחנך לפלורליזם בוחר להשמיע צד אחד בלבד. ההיפך   .14

 עבריין לכאורה אלא גם שקרן . הגמור מפלורליזם אותו מנהל לא רק 
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 תלמידיו הרבים טענו לו מדוע אינך מזמין גם ארגונים מהצד השני של המפה ?  .15

- הוא בחר להשיב להם שכל הארגונים שהוא פנה אליהם סרבו !  .16

https://www.1075.fm/%D7%96%D7%95-%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%94 -

%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-

%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9F-

%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%95 / 

מלבד זאת שמבדיקה שערך    כמובן סרב.שמרשי פנה אליו בבקשה שיזמין אותו . הוא   מה שהוא לא ציין .17

  מרשי עם שאר ארגוני ימין לא היו דברים מעולם ואף אחד לא סרב 

התלמידים שהם אלו שביקשו ממרשי לבוא נחשפו לכך שמנהל בית הספר שאמור להוות דוגמא חינוכית  .18

 שקרן ! . 

גלל הגופים במדינת ישראל יודגש ויובהר שמרשי מנהל עמותה רשומה המוכרת כארגון זכויות אדם על ידי  .19

  ואף על ידיך .

 בנוסף פעילות מרשי עברה את אישור משרד החינוך לתכניות במערכת החינוך על זכויות אדם. .20

בעקבות כך שהתלמידים כולם סרבו לבוא ליום העיון אלא אם יוזמן נציג מארגון ימין והמנהל סרב להזמין  .21

עיון .  נאלץ המנהל להתקפל ולבטל את היום   נציג כזה

- https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9352320 

לאחר מכן התראיין המנהל לעיתון הארץ וציין במפורש שאינו מכיר אף ארגון זכויות אדם מהצד הימני  .22

יחיד שיש זה ארגון נגד הפלות או בעד והארגון ה

 https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.HIGHLIGHT-1.9360158 -חקלאים.

  דהיינו שוב הוא מתכחש לחוזר מנכ"ל שמחייב להביא שני צדדים. .23

 2018התשע"ח   17שחוק החינוך הממלכתי תיקון מספר   אציין שכבר אז פניתי לשר החינוך וציינתי .24

מניעת פעילות במוסד של גורמים חיצונים הפועלים נגד צה"ל המכונה חוק שוברים שתיקה אוסר על 

דת פעילות בצלם . ואכן מהלשכה המשפטית של משרד החינוך פתחו בבדיקת האירוע. בנוסף גם ווע

  החינוך של הכנסת פנתה! לשר החינוך בבקשה לקבל מענה על האירוע הזה. 

  לצערי אז הנושא טרם הוברר . .25

  ואכן בחודש האחרון נעשתה עבודת מטה במשרד החינוך והוחלט ליישם את החוק .  .26

יכול העיסוק בנושאים אלו   ואני מצטט "    נקבע מפורשות 2016אדגיש ואומר שכבר בחוזר המנכ"ל  .27

להתבצע באמצעות דיון בכיתה, באמצעות הזמנת מרצה או בפעילות שתועבר על ידי גורמים/גופים  

חיצוניים. בכל מקרה, באחריות מנהל בית הספר לבדוק כי הפעילות עולה בקנה אחד עם חוק החינוך 

דרה ולה  הממלכתי ועם מטרות החינוך ואין בה משום עידוד לגזענות ולהסתה או קריאה לאלימות

את מסגרת החוק ו/או פגיעה בלגיטימיות של מדינת ישראל ומוסדותיה   הנוגדות

אלה   סייגים על עברה של  במקרים  הממלכתיים.

 אפליה, גזענות,  לעודד היתר, בין בפעילותם,  שיש חיצוניים ודוברים חיצוניים גורמים של כניסתם תותר לא

בל  הפוגע ושיח זה בעניין המנכ"ל חוזר להנחיות םבהתא שלא מפלגתית תעמולה לאלימות, קריאה הסתה,

-כמו ודמוקרטית. יהודית כמדינה ישראל מדינת של גיטימיות

ישרא  מדינת לחוקי בניגוד הפועל  גוף של או קלון עמה שיש עברה שעברו דוברים של כניסתם תותר לא כן,

ובתי  לישראל הגנה צבא )כגון ממלכתיים גופים של הלגיטימיות עצם  על לערער בפעילותו שיש גוף של או ל

 המשפט(.  

דהיינו עוד לפני החוק כבר נקבע שיש סמכות בידי השר והמנכ"ל למנוע כניסת ארגונים קיצונים לבתי ספר.   .28

 ודוק מדובר בארגונים חוקיים כמובן ולא בארגוני טרור או פשיעה אולם גם ארגונים אלו אסורים כניסה.

א לחוק הבחירה לכנסת בה נקבע שאדם גזען איננו  7יקון סעיף דומה הדבר לפסילת מועמדים לכנסת ת .29

 יכול להתמודד לכנסת למרות שלא הורשע או אפילו הועמד לדין על גזענות.
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למרות ששניהם לא הואשמו אז והיום    ואכן בשנה האחרונה נפסלו על ידיך מיכאל בן ארי וברוך מרזל .30

 בגזענות והורשעו. 

  לקבוע שישנם גופים שהינם עמותות רשומות אך מעודדים שנאה והסתה נגד המדינה .דהיינו ניתן בהחלט  .31

 דומה הדבר גם לחוק הנכבא וחוק החרם . ובקיצור הדבר מכונה "דמוקרטיה מתגוננת " .32

שוב בחר מנהל בית הספר לקיים כנס על זכויות אדם והפעם בחר להביא שלשה   - נחזור למקרה השבוע  .33

  חד עלה תאנה ימין מתון.נציגי שמאל קיצוני וא

והן את חוק שוברים שתיקה ולמנוע   2016בעקבות פנייתי בחר השר להפעיל הן את חוזר המנכ"ל של שנת  .34

 את קיום הזמנת נציג מארגון בצלם . 

ודוק הזמנת נציג מארגון בצלם לא בוטלה כי הוא ארגון שמאל שכן הזמנת שני נציגי ארגוני השמאל  .35

  לזכויות האזרח נשארה עומדת בעינה ,האחרים ביניהם האגודה 

 הזמנת מנכ"ל בצלם נמנעה כי אין ספק שהוא מעודד פגיעה בערכי צה"ל ומדינת ישראל. .36

לפני מספר שנים העלה מנכ"ל הארגון קריאה לסרבנות פקודה לחיילי צה"ל  .37

- https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.5976381 

בשל כך פניתי אליך כמו גם פנה אליך שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן וח"כ עודד פורר שתפתח נגדם   .38

-https://www.mako.co.il/news-military/politics-q2_2018/Article -בחקירה 

1f3147df1819261004.htm 

אתה ציינת שאכן דבריהם מהווים קריאה לסרבנות אולם מדיניות פתיחה בחקירה על קריאה לסרבנות  .39

 הינה מצומצמת.

שארגון זה מפר את נוהל חוזר מנכ"ל  אולם אין חולק שנעשתה קריאה לסרבנות פקודה. אם כן אין ספק  .40

 וכן את חוק שוברים שתיקה וניתן למנוע ממנו כניסה לבתי ספר.  2016

  לא ניתן למנוע אלא חובה למנוע . - ליתר דיוק  .41

תפקידה של הרשות המחוקקת הינה להעביר חוקים במדינה ותפקיד הרשות המבצעת הינה ליישם את   .42

  ה.החוקים. לא ייתכן שחוק יישאר אות מת

בהערת אגב אציין שחוק שוברים שתיקה עבר והוגש על ידי חכים מסיעות הקואליציה והאופוזיציה כאחד  .43

 ועבר ברוב גדול ובתמיכת רוב אזרחי ישראל .

בנוסף ארגון בצלם קרא לאו"ם לנקוט בסנקציות נגד ישראל דבר זה מהווה ללא ספק פגיעה חמורה  .44

-וכן  https://news.walla.co.il/item/3005230 -  במדינת ישראל

https://www.btselem.org/settlements/20161014_security_council_address 

ואני מצרף את דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות מעשה זה "ארגון הזוי שמצטרף למכפישי  .45

-https://www.mako.co.il/news-military/israel-q4_2016/Article -ישראל " 

359abd09c59c751004.htm 

ואני מצטט מדבריו למנכ"ל     אלגם לדברי שגריר ישראל באו"ם דני דנון דבר זה עשה נזק רב למדינת ישר .46

בצלם " אתה משתף פעולה עם האוייב " 

- https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001256195 

למדינת ישראל כולה )גם בתוך הקו הירוק ( מדינת בנוסף רק השבוע הושק קמפיין של בצלם הקורא  .47

 https://www.btselem.org/hebrew/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid -  אפרטהייד

בכל העולם וגורם נזק רב למדינת ישראל ופוגע קשות במדינת ישראל .פעילות קמפיין זה  קמפיין זה סוקר  .48

הינה דה לגיטימציה למדינת ישראל וכל משפטן זוטר מבין שהדבר מהווה פיגוע הסברה נגד מדינת ישראל.  

 וכמובן מדובר בשקרים גסים ובוטים.

את חוק שוברים שתיקה. א. קריאה לסרבנות  הנה שלש סיבות שארגון זה מפר הן את נוהל חוזר מנכ"ל והן .49

פקודה. ב. קריאה לאו"ם לפעול נגד מדינת ישראל . ג. החלת קמפיין הקורא למדינת ישראל מדינת  

 אפרטהייד .
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שר החינוך יואב גלנט הוציא הנחייה למנכ"ל המשרד וכן למנהלי המחוזות שיורו למנהלי בתי ספר לא לארח   .50

  את בצלם.

המחוז שוחח אישית עם מנהל בית הספר ומסר לו שאסור לו לארח את נציג בצלם אולם הוא בחר  מנהל  .51

 לצפצף על החוק . 

יודגש ויובהר ככל שכל אזרח במדינה חושב שנעשה לו עוול משפטי אסור לו לקחת את החוק בידיים ועליו  .52

 להגיש פניה או ליועמ"ש או לבית המשפט הרלוונטי. 

יועץ משפטי של עירייה אוסר עליו לבנות הוא יצפצף על החוק בטענה שהעורך דין האם ייתכן שאזרח אשר  .53

  הפרטי שלו מסר שזה מותר?

 אם כך נגיע לאנרכיה ברורה. אולם זה מה שבחר לעשות מנהל בית הספר! .54

הוא לא בחר להגיש ערעור דחוף על החלטת השר , הוא אפילו לא פנה אליך במכתב . הוא בחר לצפצף על   .55

   החוק.

 דבר זה מעיד שאיננו ראוי לשמש כמנהל בית ספר דמות חינוכית הוא בוודאי לא.  .56

. מנהל בית הספר הריאלי הפר פעמיים את חוזר מנכ:ל משרד החינוך כשבחר לא לעשות אירועים    לסיכום .57

  מאוזנים !

 .   מנהל בית הספר שיקר בריש גלי שציין שלא מצא אף ארגון ימני שיבוא לדבר אצלו בבית הספר  .58

  המנהל בחר לעבור על החוק ולא ללכת בדרך המלך ולהגיש ערעור כנגד החלטות השר. .59

לחיקוי . מדבר בדמות של אדם סותם   ראויהכל זה בהחלט מחייב שימוע ופיטורים אדם כזה איננו דמות  .60

 פיות שקרן ומניפולטיבי.

אציין בהערת אגב עוד נקודה חשובה במיוחד . אכן חוק שוברים שתיקה מחייב קביעת כללים ברורים לצערי  .61

משר החינוך שעוד היום יפעל   מידיולכן אודה לך כבוד היועמ"ש שתדרוש באופן    דבר זה לא נעשה עד כה

  לבתי ספר . סלהיכנלכתיבת הכללים ולקביעת רשימת הארגונים שאסורה 

על ארבעת חוקי הדגל של    ועיים פורסמה באתר מקור ראשון כתבה נרחבת בשיתוף עם מרשילפני שב  .62

 /https://www.makorrishon.co.il/news/298985 - הימין ביניהם חוק זה שמעולם לא יושמו . 

 וחרפה כיצד ייתכן שחוקים שנחקקו בכנסת לא מיושמים כבר שנים.דבר זה מהווה בושה  .63

עליך היועץ המשפטי הממונה על יישום החוק לשים עיין לדבר זה לקרוא ולפעול מול המשרדים  .64

  הרלוונטים לתיקון לקונה זאת ולדאוג שחוקים אלה ייושמו בפועל .

  אודה לך על בדיקת עובדות אלו בהקדם האפשרי. .65

אגב נוספת שאין זה המקרה הראשון של מנהל בית ספר שהינו מפק חוק ובוחר להזמין רק אציין בהערת  .66

נציגי ארגוני שמאל כך נוהג גם מנהל בית הספר רם כהן  

- https://www.makorrishon.co.il/news/186001 / 

ונמסר לי שהיא בבדיקה    בשם מרשי תלונה למשרד החינוך כבר לפני שנה וחצי  תי נגדובעקבות כך הגש .67

  אך טרם נעניתי.

        אני לרשותך בכל שאלה  

 בברכה                                                                                   

 מיכאל ליטווק עו"ד                                                                                      

  מצ"ב נספחים כלל פניותיי
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 מנכ"ל משרד החינוך העתק : 

 יועמ"ש משרד החינוך 

 ד"ר סער הראל מנהל מחוז חיפה 

 יו"ר וועדת החינוך 

 חברי וועדת החינוך 

  ח"כ ניסים ואטוריח"כ אריאל קלנר , 

 

 


