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 29/11/2021תאריך: 

 

 מבלי לפגוע בזכויות          לכב'

 שרת החינוך הד"ר יפעת שאשאש ביטון 

 היועץ המשפטי לממשלה  

 

 נ;ג,

 מכתב מיצוי הליכים  –התראה  הנדון: 

 

  ו בשם וועדת החקירה האזרחית אשר הינה חברה לתועלת הציבור ובשם הורים רבים בישראל הננ 

 לפנות לכב' כדלקמן: 

החתום ע"י    25.11.21  , קיבלו הורי ישראל את מכתב האיומים מיום  28/11/2021אתמול,   .1

אגפי   מנהלי  גנים,  למנהלות  האנטיגן  בדיקות  הנחיות  בנושא  המקומי"  השלטון  "מרכז 

יש    - "חובת ביצוע הבדיקה    -  וכך נקבע שם  החינוך ומנהלות מח הגנים ברשויות המקומיות

להדגיש בפני ההורים, כי דווח תוצאת בדיקה שלילית מהווה תנאי לחזרה מחופשת החנוכה  

 )מצ"ב האיגרת(  ".למוסד החינוכי...

כפייתו הישירה או העקיפה של הליך רפואי, לרבות בדיקה, ולרבות דרישה להצגת תוצאות   .2

 אינה חוקית!   - לימוד חובה   כתנאי כניסה למוסדות לימוד החוסים תחת חוק

למיטב בדיקתנו המרכז לשלטון מקומי אינו המחוקק במדינת ישראל ונייר המכתבים שלו   .3

 אינו ילקוט הפרסומים.  

כי   .4 להודיעך  למעשה  הננו  הלכה  מאפשרת  לתלמיד  הנך  כניסה/השכלה  הקניית  התניית 

ב החינוכי  רפואית  ביצוע  במוסד  בכךפרוצדורה  רואים  של    ואנו  בוטה  לימוד  הפרה  חוק 

 חובה הכפוף לחוק זכויות החולה. 

  על כלל הורי ישראל לשלוח את ילדיהם למוסד חינוכי מחד, ומאידך כופה  חוק לימוד חובה   .5

פרוצדורה רפואית, ומנגד  הוות כלי לכפיית חובת הלימוד אינה יכולה לבטל זכויות יסוד ול

מדובר בכפיית   .ילדיהםשל  זכויות יסוד  להפוך הורים לפורעי חוק כי ביקשו לשמור על  

 פרוצדורה רפואית האסורה על פי החוק ועל פי פסיקת הבג"צ.

על מנת שלא להימצא אחראית ושותפה להטעיה החמורה של מרכז השלטון המקומי וכן   .6

משרד החינוך נדרש לבטל    -לכפיית הליכים כאמור על כל המשתמע והנגזר מכפייה שכזו  

 סמכות הורית!! פתכופה הליכים רפואיים ועוק לתי חוקתית הלאלתר את ההוראה הב 
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ניצבות   .7 משפחות  אלפי  עשרות  כי  להדגיש,  מבקשים  אנו  הדברים  למול    המומותבסיום 

הכפייה    החינוךמערכת   בה  אשר  מקומם  הקורסת  את  ההדדי  לקחה  הכבוד  של 

   .גוברתבה והדמוקרטיה ומשכך לא מפתיע שהאלימות 

 

 

  


