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בניגוד לטענת משרד החינוך ,המפקחת על ביה"ס
הריאלי אישרה את הרצאת מנכ"ל "בצלם"
מנהלי התיכון החיפאי זומנו בשבוע שעבר לשימוע בפני מנכ"ל משרד החינוך בעקבות הרצאתו
של חגי אלעד ,אף שהמשרד לא סיפק הצדקה חוקית לביטול ההרצאה" .אני לא מבינה איך
הכניסו את שמי .אמרתי מפורשות שאישרתי את הכנס" ,כתבה המפקחת
נעה שפיגל ,שירה קדרי-עובדיה 16:59 31.01.2021

המפקחת הכוללת של מחוז חיפה במשרד החינוך ,מירה יובל ,אישרה כינוס בבית הספר הריאלי עם
מנכ"ל "בצלם" חגי אלעד והחמיאה למנהליו על התכנים באירוע ,כך עולה ממסרונים שהגיעו ל"הארץ".
זאת בניגוד לגרסת משרד החינוך שטען כי יובל התנגדה לכינוס.
יום לפני הכינוס ,שהתקיים לפני כשבועיים בזום בהשתתפות כ 300-תלמידים ,הוציא שר החינוך
מכתב שאוסר על כניסת ארגונים "הפועלים באופן המבזה את חיילי צה"ל ומכנים את ישראל מדינת
אפרטהייד" לבתי ספר ,ובעקבותיו הורה מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך ,סער הראל ,לבטל את
הכנס או את השתתפות אלעד .לאחר שהריאלי ביקש ממשרד החינוך הצדקה חוקית לביטול האירוע,
לא קיבל אותה והחליט לקיימו  -זומנו מנהליו ביום חמישי לשימוע במשרד החינוך בתל אביב.
במסרון שנשלח למנהל קמפוס בית בירם מנדי רבינוביץ' יום לפני המכתבים של שר החינוך יואב גלנט
ושל הראל כתבה יובל" :הכנס מאוד מרשים! כל הכבוד לכם! הפאנל הראשון בהחלט מאוזן .המכון
לאסטרטגיה ציונית ועמותת כחול לבן הם גוף מאוד ימני .הפאנל השני מציג שתי הרצאות שונות
שעוסקות בפנים שונים של זכויות אדם .מעולה!"
יומיים לאחר הכינוס זימן מנכ"ל משרד החינוך עמית אדרי את המנהל רבינוביץ' ואת מנכ"ל בית
הספר ,יוסי בן דב ,לשימוע .האגודה לזכויות האזרח פנתה למשרד המשפטים בדרישה לבטל את
השימוע ,ובמענה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי נכתב" :התייחסות משרד החינוך
הועברה אלינו ...וממנה עולה ,בין היתר ,כי מטרת השימועים היא בירור סוגיות עובדתיות קונקרטיות
הנוגעות לקיומו של הכנס בבית הספר הריאלי ,וזאת על רקע החשש כי מנהלי בית הספר לא פעלו
בהתאם לחוזרי המנכ"ל בנושא ובניגוד לעמדת מפקחת בית הספר ומנהל המחוז".
בתגובה על דברי נזרי דבקה המפקחת יובל בעמדתה ,ובמסרון נוסף שנשלח לילה לפני השימוע
הבהירה שוב כי אישרה את הכינוס" :אני לא מבינה איך הכניסו את שמי .כששאלו אותי אמרתי
מפורשות שאישרתי את הכנס ולא אסכים שיגידו לכם זאת".
עו"ד סיגל פעיל ,המייצגת את ארגון המורים ,אמרה ל"הארץ" כי השימוע של מנהלי הריאלי ביום
חמישי "היה מופע אימים של ניצול פוליטי של סמכות ,בהתעלם מטובת מערכת החינוך ,בניגוד לטובת
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התלמידים והוריהם ותוך ביזוי מעמדם של מורי ומנהלי ישראל" .לדבריה" ,השימוע לא נבע מעילה
חוקית אחת ,וכולו מעשה פוליטי אסור של טרום בחירות .אסור לבזות את מורי ישראל על מזבח
ההישרדות הפוליטית ואסור להפקיר את מורי ישראל מתוך ניסיון לקושש קולות".
עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה,
שמעורה בפרטי המקרה ,הוסיף" :הודעת המפקחת לבית הספר הריאלי על כך שהכנס מרשים ומאוזן
מעידה על כך שהתערבות שר החינוך נגועה בשיקולים פוליטיים זרים .לצד זאת ,עצם העיסוק
האובססיבי של המערכת במציאת 'איזונים' בכל רגע נתון היא משתקת  -תפקידם של מנהלים ומורים
לקיים מערכת חינוך הדנה לאורך זמן בסוגיות שבמחלוקת באופן מלמד ,מבוסס עובדות ומעודד
ביקורת .הם אינם צריכים 'להצדיק' כל אירוע נקודתי .פיקוח זה מוביל להשתקה".
במשרד החינוך לא התייחסו ישירות לשאלת "הארץ" בנוגע לתמיכת המפקחת ומסרו" :ההחלטה על
השימוע לבית הספר הריאלי התקבלה לאחר שמנהל המוסד בחר להתעלם ולפעול בניגוד להנחיות
המפורשות של שר החינוך ומנהל המחוז ,שהנחו שלא להכניס אל בית הספר ארגונים הפועלים
בסתירה למטרות החינוך הממלכתי ,המכנים את מדינת ישראל 'מדינת אפרטהייד' או באופן שמבזה
את חיילי צה"ל .מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ,וכזה הוא בית הספר הריאלי ,מתוקצבים על ידי
המדינה כפוף לעמידתם בקבוע בחוק ובתנאים שנקבעו על ידי המדינה .במסגרת הליך הרישוי חתמה
הבעלות על מסמך שלפיו היא מתחייבת במפורש לפעול לפי כל הכללים והנהלים שנקבעו על ידי
משרד החינוך .מהמצטבר עולה ,שבית הספר הפר לכאורה את התנאים ועל כן הוא זומן לשימוע.
לאחר שטיעוניהם נשמעו בהרחבה ,תתקבל ההחלטה".
הנהלת בית הספר הריאלי מסרה כי עמדתה והמידע שעליו היא מסתמכת הוצגו בשימוע בהרחבה.
"בימים הקרובים יועברו ההשלמות שנתבקשנו להעביר" ,הוסיפה.
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