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 | חינוך ביתי 2012אוקטובר  – 1דוגמה מס' 

במרבית המדינות בתבל הורה מחויב במסגרת החוק לשלוח את ילדיו ללמוד ולהתחנך בבית 

סמכים לכך באופן אחיד התואם וכדי להבטיח שילדיו יתחנכו על ידי אנשי המקצוע המ הספר

קרויה חינוך ביתי לפיה הורה בבתי הספר  ילדיםהאלטרנטיבה אפשרית לחינוך . את בני גילם

השאלה האם נכון . יחנך את ילדיו באופן עצמאי בביתו ובמסגרת הכלים העומדים לרשותו

לאפשר להורה לחנך את ילדיו במסגרת החינוך הביתי שנויה במחלוקת. מחד גיסא, ישנם 

כי למרבית ההורים אין את הכלים זה  הטוענים כי אין לאפשר להורה לחנך את ילדיו באופן

את ילדיו  המקצועיים הדרושים לכך. מאידך, אלו המצדדים בכך שנכון לאפשר להורה לחנך

כך ניתן למצות את יכולותיו של הילד המתחנך שכן הוא יזכה סבורים כי  וך ביתיבאמצעות חינ

  בחינוך ביתי. להשקפתי, אין לאפשר להורים המעוניינים בכך לחנך את ילדיהם ליחס אישי.

 | העברת מידע מחברות הסלולר למשטרת ישראל 2012דצמבר  – 2דוגמה מס' 

בכל רגע נתון לחברת הסלולר יש את היכולת לדעת היכן נמצא מכשיר סלולרי זה או אחר 

ובמקרים חריגים באישור בית המשפט משטרת ישראל תוכל לקבל את המידע הנ"ל. ישנם 

חברות הסלולר להעביר את המידע המתואר למשטרת ישראל כדי קולות הקוראים לחייב את 

לסייע לה להתמודד היטב את נהגים הנוהגים בכבישי מדינת ישראל במהירות מופרזת 

ישנה מחלוקת כנה בדבר סוגיה זו. התומכים בחקיקה זו  המסכנים את בטחון אזרחי המדינה.

טרת ישראל להתמודד עם נהגים סבורים כי חיי אדם קודמים לכל וזהו כלי עזר נהדר למש

חוששים מפגיעה בפרטיותו של האזרח שכן זו  תם, המתנגדים לחקיקהם. לעומסוררי

י תומך בכך אנ משטרת ישראל תוכל לדעת היכן הוא נמצא במרבית חייו כמעט בכל רגע נתון.

באופן סדיר למשטרת ישראל כדי המתואר מעלה מידע תספקנה את ה ת הסלולרשחברו

ארחיב בהמשך . ים שנהגו במהירות מופרזתנהגאת אותם הלאפשר למשטרה לתפוס 

 החיבור בדבר עמדתי זו. 
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