לקבש כללים להצבת מצלמות
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וונדליזם ,אבלחלקן
למנועאלימות
המצלמות בבתי־הספרנועדו
ותלמידים דורשיםלשים לפגיעה בפרטיות :״המטרה לא מקדשת את
האמצעים׳׳

מוצבות גם בכיתות ובחדרי המורים

תמר

טרבלסי

צריכים

חדד

לחשושולברור כל מילה

אומרים מורים בבית־הםפר.

משום

שהמנהלת

צופהבנו״,

משרדהחינוך :נפרסם הנחיות

החינוך מוטלת החובה להנחות

$DN2$המקומיות $DN2$ברבר
מיות

ארגוני מורים

האסור

את

בתי־הספר והרשויות המקו־
$TS1$המקומיות$TS1$

והמותרבעניין זה ,שכן

באי־הסדרתו הוא מתיר

יו״ר ארגון המורים ,רן את ,מגבה את עמדתם :״לא מקובל
אחרי שניט שבהן כל בית-ס&ר וכל רשות מקומית עשו
ttfJ
במוסדות החינוך מגיעות עלינו שיציבו מצלמות בחדר המורים ,ואם לא תהיה ברירה נש־
$TS1$נשבית$TS1$
האבטחה
'^ כרצונם ,מצלמות
להגיעלירי גורמים שאינם מוס־
$TS1$מוסמכים$TS1$
האבטחה
$DN2$המתועדים $DN2$במצלמות
דים
למנוע גניבות גםבלי
הלימודים .יש מספיק דרכים
$DN2$נשבית $DN2$את
בית
לבג״ץ :עתירה שתוגש בימימ הקרובים תדרוש להסדיר לאל־
$TS1$לאלתר$TS1$
עלולים
לפגוע
וצילומים אינ־
$TS1$אינטימיים$TS1$
$DN2$מוסמכים $DN2$לצפות בהם ואףלדלוף לרשתות חברתיות,
מכים
בפרטיות המורים״.
ולקבועכללים ברורים להצבתן.
תר
$Dלאלתר $DN2$אתהפעלתן
פרופילים.
פליליים כגון
עלוליםלהיות חשופיםלגורמים
טימיים
$DN2$אינטימיים$DN2$
לזכויות בחינוך של המרכז האקדמי למשפט
בקליניקה
בשנים האחרונות הציבו יותר מאלף בתי־
$TS1$בתיספר$TS1$
מקדשת אתהאמצעים״ ,אומר גם
״המטרה אינה
ועסקים ברמת־גןהחליטולעשות סדר בנו־
$TS1$בנושא$TS1$,
אבטחה ,בניסיון
$Dבתיספר $DN2$ברחבי הארץ מצלמות
ספר
מנכ׳׳ל המוע־
$TS1$המועצה$TS1$
שבמשך שנים תש־
$TS1$תשרור$TS1$
הילד,ר׳׳ר יצחק קרמן" .לא ייתכן
$DN2$המועצה $DN2$לשלום
צה
שא,
וונדליזם.
להתמודד עם תופעות של אלימות
$DN2$בנושא $DN2$,ובימים הקרובים יגישו יחד עם המוע־
$TS1$המועצה$TS1$
$DN2$תשרור $DN2$הפקרות בנושא כה רגיש של שמירה על פרטיותהתלמידים
רור
לזכויות
הילד ,האגורה
$DN2$המועצה$DN2$הלאומית לשלום
צה
שממומנות
מדובר במצלמות במעגל סגור
והמורים,וכל בית־ספר יעשה דין
האזרח וארגוןהל׳׳ה עתירה לבג״ץ נגד מש־
$TS1$משרר$TS1$
הרשות
לרוב על ידי בתי־הספר ,ההורים או
לעצמו״.
את הפגיעה

בפרטיותם

ילדינו״.
של

לטענתעו׳׳רכלב ,בהיעדר כללים ברורים ,החומרים המתוע־
$TS1$המתועדים$TS1$

המקומית .אלא שבהיעדר הנחיות וכללים
ברורים ,החלו בתי־הספרלעשות במצלמות
שימוש החורג מהייעוד המקורי ,תוך פגיעה

בפרטיותהתלמידים
בתי־ספר שהציבו מצלמות
לשירותים,ולא
ואפילו בכניסה
בחדר המורים
והמורים .כך

בתוך

רק

בחצר או

יש

הכיתות,

במסדרונות.

בחטיבת הביניים אחר העם

$DNבחדר $DN2$המורים
דר

למשל

כרילמנוע

בפגיעה

קשה

נינוחים

בחדר

גניבות

באמון בהם,

בפתח־תקווה התקינו מצלמות בח־
$TS1$בחדר$TS1$

מחשבים.לטענת

בכבודם

ובפרטיותם:

ולהתרענן לקראת
המורים

רר
גם ההורים מצטרפיםלמחאה .״אסור שמצלמות
$DN2$משרר $DN2$החינוך ,בדרישהשיפעל מיידיתלקביעת
כללים והנחיות להצבתהמצלמות.לטענתם החינוך״ ,אומרת סמדרסגל,יו״ר וער ההורים בנתניה .״אפשר לשים
מצלמות בשטחים פתוחים ,אך חייביםלקבועכללים בשיתוףהתל־
$TS1$התלמידים$TS1$
העתירה תוגש אחרי שנים של מאבק ציבורי
$DN2$התלמידים $DN2$וההורים כרילמנוע פגיעה באמון .בתי־ספר צריכיםלהיות
מידים
והבטחות סרק של משרד החינוךלהסדיר את
מוסר חינוכיולאכלא״.
הנושא.
ממשדר החינוך נמסר בתגובה כי בקרוב יפורסם חתרמנכ״ל שי־
$TS1$שיסדיר$TS1$
׳׳בתי־ספר עושים שימוש במצלמות לשם
$DN2$שיסדיר $DN2$את הנושא .בינתיים ברשויות המקומיות מנסיםלהגן על המצ־
$TS1$המצלמות$TS1$:
סדיר
אכיפת המשמעת ומעקב אחר הכרזותתלמידים ,ויש בכך פגיעה
למנוע גניבות,
הקליניקה .למות:
עו׳׳ר סאני כלב העומר בראש
$DN2$המצלמות $DN2$:״בבתי־הספר יש ציור יקרוהמצלמות מסייעות
קשה בפרטיותם״ ,טוען
ואלימות״ ,אומר רמי הופנברג ,ראשמנהל החינוך
כמו גם כניסת זרים
״אף אחר לא יודע מי אמור לאשר אתהפעלתהמצלמות ,איפה
נשמר המידע המצולם בהן ,לכמה זמן יש לשמור אותו,לאילו בעיריית פתח־תקווה.״חייביםלמצוא אתשביל הזהב בין הצורךלמ־
$TS1$למנוע$TS1$
לבין שמירה על צנעת הפרט״.
$DN2$למנוע $DN2$גניבותולשמורעל הסדר
משרר
נוע
מטרות ניתן להשתמש בוולמי בכלל מותר לצפות בו .על
יתפסו את מקום

המורים

מדובר

״במקוםלהיות

השיעור הבא ,אנחנו

