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  ; י"ב טבת תשפ"ב2021דצמבר  16
  ,לכבוד

  ד"ר אביחי מנדלבליט  חה"כ נפתלי בנט
  היועץ המשפטי לממשלה  הממשלה  ראש

  משרד המשפטים  משרד ראש הממשלה
  ירושלים  ירושלים

  

משרד החינוך בנוגע טענות בדבר התנהלות ה פתיחה בבדיקת הנדון:

  להעברת נתוני תחלואה במערכת החינוך

 אליכםלפנות  יםמתכבד ו"), הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר (להלן: "

  להלן:כד

בהנחיית  לכאורה פורסמו בכלי התקשורת השונים דיווחים לפיהם משרד החינוך, 14.12.2021ביום  .1

הסתיר נתוני תחלואה ונתונים בדבר התפרצויות של נגיף הקורונה בבתי ספר במערכת שרת החינוך, 

 1למשרד ראש הממשלה.ממסירתם החינוך, ונמנע 

רשמית כי לא קיבל משרד הבריאות אישר בהודעה פורסמו דיווחים לפיהם  16.12.2021יום כן, ב .2

לפי הדיווח באתר  2.נתוני הנוכחות בכיתות הירוקות כגוןנתונים חשובים וקריטיים, ממשרד החינוך 

נתונים  ם שלהעברתאת מנע  החינוך משרדישנם גורמים במשרד החינוך אשר לטענתם "וואלה!", 

 בבתי הספר, ובכך להימנע מסגירתם. כדי להסתיר את כמות הנדבקיםאלו  חשובים

למותר לציין, כי טענות חמורות אלו מטילות עננה כבדה של חשש שמא משרד החינוך מתנהל באופן  .3

עצמאי אשר נוגד את מדיניות הממשלה, ואף מסכן את בריאות הציבור. כן, מציאות שבה שר משרי 

היא מציאות שאין הממשלה מסתיר מידע מראש הממשלה ומהגורמים המקצועיים הרלוונטיים, 

 ה.להשלים עמ

התנהלות שכזו מהווה פעולה בחוסר סמכות, ככל שאכן ישנה אמת בפרסומים האמורים, הרי ש .4

פוגעת באמון הציבור בממשלה ובמשרד ם של נבחרי ציבור לאזרחי המדינה ומפרה את חובת האמוני

משבר בריאותי חסר החינוך, וכל זאת שעה שמדינת ישראל והעולם כולו נמצאים בעיצומו של 

שעה שמדובר  ,הטענות המצוינות לעיל חמורות במיוחדיודגש, כי פו לא נראה באופק. , שסותקדים

  3מיליון תלמידים ותלמידות. 1.8במשרד החינוך, האחראי על חינוכם, ביטחונם ובריאותם של 

 טענות אלו, החשיבות שבבירור וכיועץ המשפטי לממשלה כראש ממשלת ישראלמתוקף תפקידכם  .5

בריאותית, אך לא פחות מכך מבחינה ציבורית  מבחינהבוודאי ש, מעיניכםבוודאי לא נעדרת 

                                                           
בבתי עובדת שפוטרה ממשרד החינוך טוענת: שאשא ביטון אסרה לתת מידע על התפרצויות כתבתה של יעל אודם " 1

-https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q4/Article , זמין ב:N12באתר  14.12.2021", מיום רספ
953a1eb3e1abd71027.htm?Partner=rss.  

", משרד הבריאות מודה: לא קיבלנו ממשרד החינוך נתונים חשובים על מודל הכיתה הירוקהכתבתה של מירב כהן " 2
 https://news.walla.co.il/item/3477076 , זמין ב:"וואלה!באתר  16.12.2021מיום 

 .https://shkifut.education.gov.il/nationalמנתוני אתר "שקיפות בחינוך" של משרד החינוך. זמין ב:  – 2020נכון לשנת  3
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בין ובהבטחת השקיפות בין משרדי הממשלה השונים, גדולה בבירורן ישנה חשיבות על כן, . ערכיתו

הגורמים המקצועיים השונים ובין השרים השונים, הן בינם לבין עצמם, והן בינם לבין הציבור אשר 

 מנות.לו הם חבים חובת נא

טענות חמורות קש כי נתכבד לב, ומבלי לקבוע כל מסמרות לעת הזו אשר על כן, לאור האמור לעיל .6

 ציבור. כלל הל יפורסמואלו תיבדקנה בהקדם וללא שום דיחוי, וכי ממצאי בירור זה 

  כן, נבקש התייחסותכם לטענות אלו בהקדם. .7

  

  בכבוד רב,

  

       

_____________            _______                                            __________________  

  אופק סלומון                                                                            תומר נאור, עו"ד

  האגף המשפטירכז                                                   מנהל האגף המשפטי                   


