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י"ב חשוון תשע"ט

עמותות חדו"ש – לחופש דת ושוויון ,הפורום החילוני ,וחופש – העמותה לחופש
מדת ,דורשים משר החינוך להתקין כללים כמתחייב מתיקון סעיף  17לחוק
החינוך הממלכתי ,שימנעו כניסה לבתי ספר ממלכתיים של גורמים חיצוניים
הפועלים נגד שוויון זכויות אזרחי ,שוויון מגדרי ,שוויון בנטל ,קידמה מדעית וכד'
הדרישה היא להתקנת כללים המבוססים על מטרות החינוך הממלכתי ,ואשר
יאסרו על הזמנת דוברים וארגונים דתיים ,למשל ,אשר אינם מכבדים את ערכי
חופש הדת והשוויון של מגילת העצמאות
הארגונים פנו אל שר החינוך בעקבות חקיקת תיקון  17לחוק החינוך הממלכתי [המכונה "חוק שוברים
שתיקה"] אשר מסמיכה את שר החינוך לקבוע כללים שתכליתם למנוע מגורמים שאינם חלק ממערכת החינוך
לפעול במוסד חינוך אם פעילותם עומדת בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי .כמו כן
למנוע פעילות במוסד חינוך של ארגונים שפועלים באופן יזום לשם נקיטת הליכים משפטיים מחוץ לישראל
נגד חיילים צה"ל בשל פעולה שביצעו במסגרת תפקידם .החוק ידוע בכינויו "חוק שוברים שתיקה .בדרישתם
התייחסו להוראת התיקון המחייבת את השר להתקין כללים ...שיבטיחו מניעת כניסתם של גורמים חיצוניים
אשר [לצטט כאן את לשון הסעיף] .כמו כן מוסיפה למטרות החינוך בסעיף  2לחוק חינוך ממלכתי ,מטרה
נוספת והיא  -חינוך לשירות משמעותי בצה"ל או לשירות לאומי-אזרחי.
בפנייתם לשר ציטטו את מטרות החינוך הממלכתי כפי שהן מפורטות בחוק ,ותואמות את ערכי היסוד של
מדינת ישראל ,כפי שהם מגולמים ומבוטאים בהכרזת העצמאות .לפיה "תהא מדינת ישראל מבוססת על
יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ,תבטיח חופש דת ומצפון ,ותקיים שוויון זכויות
חברתי ומדיני גמור ללא הבדל דת גזע ומין ".הם דרשו כי הכללים ימנעו הזמנתם ושילובם בתכניות החינוכיות
של גופים ואישים שפעילותם ותפיסת עולמם המוצהרת עומדת בסתירה גמורה למטרות החינוך הממלכתי,
כגון ארגונים הדוגלים באי שוויון מגדרי ,שוללים שוויון זכויות של כלל אזרחי ישראל ,מונעים גיוסם של
ילדיהם לשירות הצבאי ו/או האזרחי ,אינם מאפשרים חשיפת תלמידיהם וילדיהם לאוכלוסיה הערבית
ואמונותיה הדתיות ,מתנגדים להכללת לימודי מדעים והמידע המתחדש במוסדות החינוך שלהם וכד' .בפניה
הודגש אף הצורך לקבוע בכללים את עקרון ההדדיות ,היינו – אי הזמנת מרצים ,מדריכים וארגונים
המתאפיינים ,למשל ,בהשקפת עולם דתית המביאה אותם למנוע השתתפות מרצים וארגונים בעלי תפיסת
עולם חילונית או דתית אחרת במוסדות החינוך אליהם הם קשורים.
"ברור לנו שהזמנתם של גורמים חיצוניים שדרכם ותפיסת עולמם סותרת ערכי יסוד אלה אינה מתיישבת עם
התיקון לחוק ,וראוי היה להימנע ממנה אף קודם התיקון בחוק ,אך עתה בוודאי מוטלת עליך החובה למנוע
כניסתם למוסדות החינוך הממלכתיים .יובהר כי אין להבין את פנייתנו כאילו היא נועדה למנוע הזמנתם של
גורמים חיצוניים ,דתיים וחילוניים ,יהודים ולא-יהודים ,ככל שפעילותם ותפיסת עולמם מתיישבת עם מטרות
החינוך הממלכתי ומקדמת אותן .ברור לנו שיש גורמים חיצוניים כאלה בכל גווני הקשת הדתית ,הלאומית
והפוליטית ,וככל שהכללים שעליך לקבוע יסדירו "סינון" מוקדם של גורמים חיצוניים אלה על פי התאמתם
למטרות החינוך הממלכתי – איננו רואים כל מניעה לכך .כותבים הארגונים בפנייתם.

אורי רגב מנכ"ל חדו"ש אומר "אנו מצפים כי השר יכיר בחובתו על פי התיקון לחוק לנהוג ברוח ערכי מגילת
העצמאות ולא להיות מונחה על ידי תפיסת העולם הדתית שלו ושל מפלגתו ,וכמובן לא של המפלגות
החרדיות .לפיכך נאבק על כך שהכללים יאסרו כניסת גורמים חיצוניים אשר אינם מכירים ,בתפיסתם
ובמעשיהם ,בערכים הדמוקרטיים ובשלטון החוק; אינם נוהגים כבוד להשקפות הזולת ,ואינם מחנכים
לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין כלל בני האדם ואומות העולם; אינם חושפים את ילדיהם וילדותיהם
לעולם התרבות והאומנות ,ושוללים חשיפת ילדיהם לתחומי המדע השונים והיצירה האנושית לסוגיה
ולדורותיה כנדרש בחברה חופשית".
פרומן יו"ר הפורום החילוני " :פנינו לשר החינוך בבקשה להבטיח שהכללים שהוא יוציא ימנעו לא רק
כניסת ארגונים שבנט אינו מסמפט ,אלא גם כניסת גורמים חיצוניים העומדים בסתירה ליתר מטרות
החינוך הממלכתי הכוללות גם" לחזק את כוח השיפוט והביקורת ,לטפח סקרנות אינטלקטואלית ,מחשבה
עצמאית ויוזמה ,ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים" וגם "לפתח יחס של כבוד לזכויות האדם,
לחירויות היסוד ,לערכים דמוקרטיים ,לשמירת החוק ,לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ,וכן לחנך לחתירה
לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים "באותה הזדמנות ביקשנו שהשר יקפיד גם על עיקרון
ההדדיות לפיו אם מערכת החינוך הממלכתי-דתי ממשיכה למנוע כניסת גופים חילוניים לתוכה ,ראוי שגם
המערכת הממלכתית תמנע כניסת גורמים דתיים הנכנסים אליה כיום באופן תדיר על מנת לשנות ולהשפיע
על זהותם החילונית של התלמידים "
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