
רעננה עיר־־ת

נ#>// >§ע/<

 2019 נובמבר, 26
 תש״פ חשון, כ״ח

 לכבוד
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 2 כפיים יגיע
 יפו תל-אביב

madad@bfree.org.il במייל:
Shaked Hasson <shaked@,bfree.org.il>

רב, שלום

להשיבכם, מתכבדת ואני בעירייה, החינוך אגף מול נבדקה המידע חופש חוק במסגרת בקשתכם

בבקשתכם, 1 לסעיף .1
 בתי לתוך חיצונית תוכניות כניסת בנושא ודקדקניות מקיפות בדיקות עורכת רעננה, עיריית א.

הספר.
החינוך. משרד ע״י אושרו אשר תוכניות על ורק אך ממליצה העירייה ב.
החינוך. משרד אישור תהליך את שעברו לתכנים הספר בית את לפתוח טולרנטיים הספר בתי ג.
החינוך. משרד תקנות על מתבסס החינוך במוסדות הנעשה ד.

רלוונטיות שקיפות, המאפשר הרחב לציבור פתוח תוכניות מאגר הקים החינוך משרד ה.
 במוסדות לשילוב המוצעות החיצוניות החינוכיות התוכניות כל את לכלול ונועד ודינאמיות,

החינוך.
:מייצגים בצבעים למסלולים, בחלוקה במאגר מופיעות התוכניות ו.

המשרד בנציג המלוות תוכניות הירוק: המסלול (1
תקצוב, הפעלה, הטמעה, הדרכה, פיתוח, חשיבה, ייזום, שבין רצף פני על נע הליווי
שונים. באופנים והמתרחש ובקרה הערכה

המשרד נציג של ליווי ללא תוכניות הכחול: המסלול (2
המטה. נציג או המשרד נציג עם קשר ללא החינוך במוסדות פועלות

האדום המסלול (3
החינוך. במוסדות להפעלה מאושרות שאינן תוכניות

 ומושכל מקצועי דעת שיקול להפעיל החינוכי המוסד מנהל על המשרד, להנחיות בהתאם ז.
 במוסד ולשלב להפעיל יוכל חינוכי מוסד מנהל לעיל, כאמור החינוך. במוסד בתוכניות בבחירתו
 - המסלולים משני באחד הממוחשב במאגר המופיעות חיצוניות תוכניות ורק אך החינוכי

הכחול. או הירוק
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 המופיעות התוכניות את החינוכי במוסד ולהפעיל להכניס אין המשרד, להנחיות בהתאם ח.
 תכניה או שמטרותיה תוכנית היא החינוך למערכת לכניסה אסורה תוכנית האדום. במסלול

 אפשרית פגיעה משום בהם שיש או החינוך משרד ערכי את נוגדים נמצאו צוותה אנשי או
 לזהותן למנהלים לאפשר כדי האדום במסלול במאגר להופיע ימשיכו אלה תוכניות בתלמידים.

 תתכנס בין-מגזריות ושותפויות תוכניות לניהול היחידה ידי על שתמונה ועדה נתון. זמן בכל
ובירור. בחינה הדורש מידע אודותיהן על שהגיע בתוכניות לדון כדי הצורך פי על

בבקשתכם, 2 לסעיף .2
 ע״י מומלצת היא כך ובתוקף החינוך משרד אישור את שקיבלה מסוימת תכנית נמדדה בו במקרה

 את ליידע הספר בתי מתבקשים ציבורית, רגישות של אופי בעל היא התוכנית אך החינוך, אגף
בנושא. ההורים

 בברבה,

 הציבור פניות נציבת
 הציבור לרשות מידע העמדת על ממונה

בעירייה מינית הטרדה למניעת אחראית
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