
 

חוק  את  ישראל  כנ*ת  חוקקה   1981 שנת 

שמטרתו  תשמ"א-1981,  הפרטיות,  הגנת 

למנוע פגיעה בפרטיות האזרח. בשנת 1992, 

חוקתי,  לר=  ההגנה  ר=  את  המדינה  העלתה 

האד?  כבוד  י*וד:  חוק  את  חוקקה  עת 

"כל  כי:  קבעה  שלו  (א')   7 וחירותו שב*עי= 

אד? זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".

אG דווקא אותה מדינה, שלכאורה מנ*ה להגF על פרטיות 

החוק.  את  ראויות  לא  ולמטרות  ברגל ג*ה  דור*ת  אזרחיה, 

וראו הדוגמא שלפניכ?.

לחטיבת  בני  את  לרשו?  נדרשתי  קצרה,  תקופה  לפני 

משרד  ידי   על  שהונפק  לחטיבה,  הרישו?  טופ*  הביניי?. 

החינוG, הכיל שאלוF שללא *פק פוגע בפרטיותו של האד?. 

לחטיבה  להירש?  המבקש   Fשעליה השאלות   ,Gמכ יתרה 

יכולות להטיל *טיגמה מיותרת על  מתבקש להשיב בטופ*, 

התלמיד על לא עוול בכפו. 

במה הדברי! אמורי!?

בטופ*, המהווה תנאי *= לרישו? בבית ה*פר הממלכתי 

 Hאר  :Fכגו שדות  למלא  ההורי?  נדרשי?   ,Gהחינו משרד  של 

לידה של הילד, וכמובF ארH לידת הוריו, מ*פר שנות הלימוד 

בתי  האחי?,  מ*פר  הילד,  הורי  מקצועות  הילד,  הורי  של 

ה*פר בו האחי? למדו, מ*פר הנפשות בבית, כתובות דוא"ל 

של ההורי?, פרטי? נו*פי? על האחי? של הילד הנרש? ועוד 

מיני פרטי? שאינ? רלוונטיי? כלל ללימוד? בחטיבה או לילד 

הנרש?.

נועדו למטרת  כי הפרטי? החודרניי? הללו לא  איF *פק 

הטופ*.  את  למלא  והוריו  הילד  נתבקשו  שלשמה  הרישו?, 

ברור שה? נועדו למטרות נ*תרות, כגוF אי*ו= וניתוח מידע 

מבלי שהנרש? מודע לכG ולכאורה, ג? בניגוד לחוק.

את  בפניה  הצפתי   ,Gהחינו משרד  למנכל"ית  בפנייתי 

לכתיבת שורות  ועד  פנייתי  חודש מאז  לצערי, חל=  הנושא. 

אלו - והיא לא מצאה לנכוF להשיב.

ככל הנראה, בלית ברירה, תוגש עתירה מתאימה שתחייב 

הפוגעניות  השאלות  מטרות  מה  להשיב   Gהחינו משרד  את 

הללו.

לי  הובהר   ,Gהחינו במשרד  בכירי?  גורמי?  ע?  בשיחות 

כי על פי נתוני ההורי? (השכלת?, עי*וק?, מ*פר הנפשות 

בתי  את  מתקצבי?  פיו  שעל  פנימי  מדד  נבנה  וכו')  בבית 

פי  על  נעשה  *פר  בתי  שתקצוב  א? *ברת?  דהיינו,  ה*פר. 

צרכיי התלמידי? הנרשמי? אליו, טעית?. תקצוב בתי ה*פר 

בטפ*י?,  הנא*פי?  הנתוני?  ב*י*  על   ,Gמכ כעולה  נעשה, 

קרי, השכלת? והכנ*ת? של  ההורי?. תקצוב כזה, לפיכG, הוא  

ראוי  אינו  ובוודאי  ראוי  אינו  פערי?,  למעשה  המנציח  דבר 

להיעשות ללא גילוי נאות ומלא של מטרת השאלות.

את  לברר  ני*יתי  עימ?  בכירי?,  גורמי?  אות?  פי  על 

הענייF, חלק מהשאלות הפוגעניות, בחלק מהישובי? (הטופ* 

משתנה מיישוב ליישוב) הינו שדות רשות, כלומר שאיF חובה 

למלאF. אG ג? בכG שהF אינF שדות חובה יש טע? רע, היות 

ואד? הבא לרשו? את ילדיו ומקבל טופ* ובו שדות למילוי 

 Gממלא בתו? לב את כל השדות שהטופ* דורש למלא, מתו  -

הנחה שכל השדות הינ? חובה.

ככל שמשרד החינוG רוצה לקבל מידע על הורי הנרשמי?, 

שיפנה אליה? בנפרד ויבהיר כי השאלוF הינו, למעשה, *קר 

יכולי?  כי ההורי?  יבהיר  ובנו*=  בית ה*פר,  לצורG תיקצוב 

.Fלבחור א? להשתת= ב*קר שכזה או ל*רב לעשות כ

כיווF שבתוG עמי אני חי, ברור לי שתופעת לוואי נו*פת 

של טפ*י רישו? אלו היא שבחלק לא קטF מהמקרי? הטפ*י? 

הכתה,   Gלמחנ ודרכו  ה*פר  בית  למנהל  מגיעי?  המידע  ע? 

אותו  פגש  בטר?  עוד  התלמיד,  על  קדומה  דעה  מקבע  וזה, 

וזאת, כמובF, על ב*י* נתוני רוחב של הוריו, שמילאו אות? 

בתו? לב.

 - שלנו  הציבורי  לתפקיד   ,Fומכא

לנהל  רק  לא  תפקידנו   ,Fדי כעורכי 

בגינ?  ולקבל  לקוחות  עבור  תיקי? 

לזהות  ג?  אלא  טרחה,  שכר 

 Fבה ולהילח?  חברתיות  עוולות 

מ*תבר,  שה?,  המשפטיי?,  בכלי? 

ביותר  עדייF הכלי? האפקטיביי? 

לשינוי חברתי.
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