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 ההסתה במערכת החינוך של הרשות הפלסטינית בנושא:
 , עליזה לביא, מירב בן אריברקו ענת הכנסת: של חברות

 

להעביר ל"דיון  (,19/10/2015) חשון התשע"ומרו' בסגניו החליטו בישיבתם מיום ו יו"ר הכנסת
ענת ברקו, עליזה לביא הצעותיהן של ח"כים: מהיר" בוועדת החינוך, התרבות והספורט את 

 שבנדון., בנושא ומירב בן ארי
 

, יו"ר בראשות ח"כ יעקב מרגי , קיימה הוועדה דיון(28/10/2015) וחשון התשע"מרב ט"ו ביום
 הוועדה.

 
מופיעים דברי הסתה כלפי מדינת ישראל וכלפי הוועדה שמעה שבספרי לימוד הפלסטיניים 

 -יהודים. במפות, מדינת ישראל אינה מוזכרת כלל ובספרי הלימוד לומדים על הכיבוש הישראלי מ
 יםועל השאיפה לחזור לערים: יפו, חיפה וכו'. כן, יש קריאות לאלימות עד רצח יהוד 1948

 שירי הלל לשהידים.והתלמידים לומדים 
 

דברים, כי גם מערכת החינוך הישראלית אינה חפה מהסתה וכי לומדים בה מנגד, הושמעו טענות 
 כמיהה לבניית בית המקדש השלישי, ערבים מוצגים בצורה שלילית. כמו: 

 
 למסקנות הבאות: הבתום הישיבה הגיעה הוועד

 עלאת הנושא על סדר היום.מודה למציעי הדיון על ה הוועדה .1

הוועדה רואה בחומרה ובדאגה את ההסתה כנגד יהודים וישראל בספרי הלימוד  .2
מי שמנסה ההסתה כופה על העם הפלסטיני סבל, כאב, שכול, עוני ובערות. הפלסטיניים. 

ל ההסתה ועל החינוך לשנאה, מצהיר שאינו רוצה שום הסדר חוץ ממחיקת מדינת להגן ע
 ישראל והיהודים מאזור זה, ובכלל.

מדינת ישראל ממאנת  מפעמת התקווה לעתיד ורוד יותר, לשני הצדדים. במדינת ישראל  .3
 ותמשיך ותחנך למטרה זו. להרפות מתקווה זו ותמשיך להיאבק בעד השלום

משרד החינוך על הצנזורה שהוא מפעיל על ספרי הלימוד במזרח הוועדה מברכת את  .4
 ירושלים.

הוועדה קוראת למשרד החינוך להגביר את הצנזורה במזרח ירושלים ואת הפיקוח על  .5
מערכת החינוך במגזר הערבי בכלל, כדי למנוע זליגת חומרי הסתה ושנאת יהודים 

 במערכת החינוך.

עם משרדי החוץ  וץ כי הוא פועל בנושאהוועדה רשמה לפניה את הודעת משרד הח .6
פרלמנטים במדינות השונות. הוועדה ביקשה מהמשרד לשקול לשת"פ עם משרדי החינוך ו

במדינות השונות כדי להגביר את המאמצים לפיקוח על ספרי הלימוד במערכת החינוך 
 הפלסטינית.

 

 וך שלושה חודשים.הוועדה מבקשת מהמשרדים הנוגעים בדבר לדווח לה על ביצוע המסקנות ת
 

  המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום:
 חשון התשע"ומרב כ'
 2015 בנובמבר 2


