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שלום רב,

דחוף!
הנדון :הנוהל בעניין הזרמת מידע בין השב"כ למשרד החינוך
הרינו לפנות אליך בשם העמותה למעקב לעניני חינוך ערבי (ע"ר) ,בעניין הנוהל המתגבש להסדרת הזרמת
המידע בין שירות הביטחון הכללי (להלן":השב"כ") למשרד החינוך ,כדלקמן:
 .1במהלך החודשים האחרונים ,התקיימו בוועדות החינוך ,התרבות והספורט בכנסת שורה של דיונים תחת
הכותרת של "התמודדות מערכת החינוך עם מורים תומכי טרור".
 .2בדיון מיום  ,06.04.2022הצהירה יושבת ראש הוועדה ,ח"כ שרן השכל ,כי "משרד החינוך פנה לשב"כ
בבקשה לייצר נוהל מוסדר להתראה על מורים שיש מעליהם דגל אדום משום שהם קוראים ,תומכים,
לוקחים חלק בפעילות עוינת" .דברים אלו אושרו על ידי נציגת השב"כ שהשתתפה בדיון ,והן על ידי מנהל
אגף ביטחון במשרד החינוך ,מר ליאור טוביה ,שלקח גם הוא חלק בדיון הוועדה.
 .3עוד עלה מהדיון כי ,תוכננה פגישה ליום  25.04.2022בין מנכ"לית משרד החינוך לנציגי שב"כ ,וזאת לצורך
דיון בגיבוש נוהל סדור לעניין העברת המידע בין שני הגופים .כך גם ,נקבע מועד לדיון בוועדת החינוך
בכנסת ליום  16.05.21להשלמת הדיון בנושא ,לסיכום ממצאי הפגישה בין שני הגופים ,והן הצגת הנוהל
המגובש.
 .4הדיון בוועדה ביום  ,16.05.21היה דיון חסוי ,ועל כן לא התאפשר לנו לעקוב אחר הממצאים של הפגישה
ו/או הנוהל המתגבש.
 .5מן הראוי להדגיש כבר בשלב זה כי הזרמת מידע כאמור בין השב"כ למשרד החינוך הינה מחוסרת כל
סמכות ,וזאת בהעדר כל חקיקה מפורשת המסמיכה את השב"כ לפעול כאמור (ר' בג"ץ  2109/20עו"ד שחר
בן מאיר נ' ראש הממשלה (נבו .))26.04.2020
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 .6על כן ,נבקש לקבל לידינו ,בהקדם האפשרי ,את פרוטוקול ו/או סיכום של אותה הפגישה הנ"ל מיום
 25.04.2022בין מנכ"לית משרד החינוך לשב"כ ,ככל והיא התקיימה כמתוכנן ,וכן העתק הנוהל שגובש
בעניין האמור ,ככל וישנו.

בכבוד רב,
נארימאן שחאדה זועבי ,עו"ד
______________________
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