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 ההתאחדות הארצית של וועדי ההורים הערביים למערכת החינוך בישראל. 1

  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל-עדאללה. 2
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 משרד החינוך. 1

 שירות הבטחון הכללי. 2
 משרד ראש הממשלה. 3

 

 , על ידי פרקליטות המדינה

  י םה מ ש י ב ירושלים, משרד המשפטים

 

 

 

 

 מטעם פרקליטות המדינהתגובה משלימה 

 

מבקשים המשיבים לעדכן את בית המשפט , 15.2.05ם בהמשך להחלטת כבוד הנשיא ברק מיו

 :הנכבד  כדלקמן

  

הפרק הנוגע לחינוך .  הגישה וועדת דוברת את הדוח המסכם לשרת החינוך2005בינואר  .1

 .'אב ומסומן "הציבורי הערבי מצ

 

 נכתב על ידי הוועדה" ארגון מערכת החינוך הציבורי הערבי"תחת הכותרת , בפרק זה 

 :כדלקמן

 



 2

רשמנו לפנינו כי משרד החינוך מתכוון לבטל בהקדם את משרת סגן הממונה על האגף " 

, או בשלוחה שלו, אנו ממליצים  שבעתיד לא יתקיים באגף לחינוך ערבי. לחינוך ערבי

מינהל החינוך האזורי ומשרד החינוך יהיו אחראים למנוע מינויים או לפטר . תפקיד דומה

 –עלי תפקידים אחרים שאינם מקיימים את מטרות החינוך הממלכתי מנהלים וב, מורים

  ]6ק " בס7.7.3המלצה ." [יהודים וערבים כאחד

 

ואכן בהתאם לאמור לעיל ולהודעת משרד החינוך בוטלה משרת סגן הממונה על האגף  

 .לחינוך ערבי

 

מינוים של מועמדים למשרה , וכמפורט בתגובה מטעם פרקליטות המדינה, מכל מקום .2

ובהתאם לחוק הפיקוח (, על פי הוראות הדין, בשירות המדינה בידי הגורם המוסמך לכך 

מחייבת כי הפעלת סמכות ) על בתי ספר בכל מה שנוגע לעובדי חינוך עליהם חל החוק דנן 

מנה תיעשה על יסוד כלל התשתית העובדתית הצריכה המינוי בידי הרשות הבוחנת והמ 

לקבל לידיהן את כלל המידע , רשאיות ומוסמכות הרשויות המוסמכות, לצורך כך. לעניין 

לבחינת התאמתם של מועמדים להעסקה בשירות המדינה בכלל  הרלבנטי הנוגע  

 .    הכל כמפורט בהוראות הדין, ובמערכת החינוך בפרט 

והן לגבי בקשות , צעת הן לגבי  בקשות מועמדים מן המגזר הערביל מתב"הבדיקה הנ

 . מועמדים מן המגזר היהודי

יועבר כלל המידע , במסגרת העברת כלל המידע הרלבנטי אודות מועמד כזה או אחר

 .הרלבנטי באמצעות  אגף הבטחון במשרד החינוך
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