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ה' תמוז תשע"ג

א.נ,
הנדון :סירוב רישום לסמינר 'בית יעקב' בת"א
 .3ראשית ברצוני להביע צער עמוק ,על הדרך בה בחרתם לטפל בפנייתנו הראשונה למשרד החינוך
מתאריך  , 3...31שהועברה לטיפולך ,וזאת ללא כל התחשבות או רגישות למצוקת המשפחה ובעוול
שנגרם לה .אני נאלצת לפנות אליך שוב ,בנושא שבנדון ,לאחר "סיבוב" מיותר וארוך (יותר מחודש) בו
הופניתי ב"לך ושוב" על-ידך ועל ידי גורמים נוספים במשרד החינוך ,שעשו רושם כאילו הם מטפלים
בפנייתנו ,אך עתה מתברר כי המדובר הוא לכאורה בהערמת קשיים בירוקרטיים ,ותו לא.
 .3בשל הזמן הרב שחלף מאז פניתי אליך לראשונה ,טוב אעשה אם אזכירך את העובדות כדלקמן:
א .ב( 31.4.31 -ח' אייר תשע"ג) קיבלה מרשתנו מסמינר "בית יעקב" בת"א ,מכתב הדוחה את קבלת
בנותיה התאומות .המכתב נושא את התאריך ד' אייר תשע"ג ,לאקוני ואינו מפרט כל הנמקה או
סיבה לסירוב הרישום (המכתב מצורף ומסומן א') .סעיף  ,6בהנחיות רישום לבתי הספר העל
יסודיים – מגזר חרדי אשר הוצאו על-ידי אגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי (חרדי) במשרד החינוך
 קובע כי :"קבלת ההחלטה והודעה:
 ...במידה והתשובה הינה שלילית ,חובה על המוסד החינוכי לנמק
את ההחלטה בכתב ולהמציאה להורי התלמיד כאמור" .
ב .לאחר ניסיונות טלפוניים של מרשתנו להבין האם אין המדובר בטעות שנפלה ,פנינו ב 31.4.31 -אל
הסמינר כדי למחות על סירובם לרשום את הבנות ולערער על החלטתם הלא מנומקת ואשר
לטענתנו מעורבים בה שיקולים זרים (המכתב מצורף ומסומן ב').
ג .למרות שההנחיות הנ"ל קובעות בצורה מפורשת בסעיף  1את חובת המוסד החינוכי להמציא
בכתב את החלטתו הסופית בעניין הערעור תוך  3ימים מיום קבלת הערעור ,ולפרט את נימוקי
ההחלטה בכתב ,עד לכתיבת שורות אלה לא נתקבלה החלטה בכתב ומנומקת של הסמינר בתגובה
למכתב הערעור ששלחנו.
ד .משלא נענינו על ידי הסמינר ,פנינו ב 3...31-אל חה"כ הרב שי פירון שר החינוך ,וביקשנו את
התערבותכם הדחופה בערעור על החלטת הסמינר (מצורף ומסומן ג')
ה .בשיחה טלפונית שקיימתי עם הרב שצ'רנסקי – מנהל הסמינר – הודיע לי כי העביר את הטיפול
בפנייתנו למשרד עו"ד דוד גלס ,שמייצג את הסמינר .עו"ד הרב אורי רגב ,מנכ"ל עמותת חדו"ש

שוחח עם עו"ד דוד גלס  ,ביקש ממנו לסייע וכן שלחנו אל עו"ד גלס מכתב ב 33...31 -ובו פרטי
התלמידות וכן הבעת רצוננו להימנע מעימות משפטי( .מצורף המכתב ומסומן באות ד')
ו .בין לבין ,מבירורים שעשיתי במשרד החינוך כיצד מטופלת פנייתנו ,נמסר לי על ידי אריאל בלשכת
השר ,כי פנייתנו (מתאריך  )3...31הועברה לטיפולך ומסרה לי את הטלפון הנייד שלך .השארתי
לך מספר הודעות במשיבון וביקשתי כי תחזור אלי לעדכן אותי בטיפול בפנייה ,אולם לצערי לא
שמעתי ממך כלל.
ז .לאחר שיחת טלפון נוספת עם עוה"ד גלס שלחנו אליו ב 33...31 -מכתב נוסף ובו עדכון לגבי
הברור שערכנו המפריך את טענות הסמינר לסיבות סירוב הרישום( .המכתב מצורף ומסומן ה').
ח .רק ב 36...31 -התקשרה אלי גב' מרים טייטלבאום (מפקחת כוללת על יסודי ,משרד החינוך –
אגף מוכש"ר) ומסרה לי כי העניין הועבר על ידך לטיפולה .היא הבטיחה לטפל בפנייתנו במהרה.
ט .ב 3.6.31 -פניתי שוב בטלפון אל גב' טייטלבאום ,שהתנצלה על כך שלא הספיקה להתייעץ בנדון
עם המפקחת הבכירה – הגב' רות אלמליח (מפקחת מרכזת של האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי),
והיא מבטיחה להשיב בהקדם לאור הבנתה את מידת הדחיפות .עוד הוסיפה שיצרה קשר עם
הסמינר וערכה בירור לגבי הסיבות לסירוב הרישום .היא שבה והעלתה באוזני את הטיעונים
העובדתיים אשר נרמזנו להם בשיחה שקיימו רגב וגלס ,ואשר בדיקתנו העלתה זה מכבר כי אינם
נכונים ,כפי שהבהרנו במכתבנו הנ"ל אל עו"ד גלס וכפי שהבהרתי בשיחה הטלפונית עם הגב'
טייטלבאום.
י .ב 6.6.31 -פניתי שוב ,בכתב הפעם ,אל גב' טייטלבאום ,ביקשתי לממש את זכותנו לטעון
ולהישמע בפני הרשות וכן צירפתי את ההתכתבות עם הסמינר ועם עו"ד גלס .באותה פנייה
הזכרתי לגב' טייטלבאום כי היבטים נוספים של הפגיעה במשפחה נדונים בימים אלה בעתירה
לבג"צ שהגשנו וכי החלטתו של הש' רובינשטיין יוצרת סד זמנים לחוץ ביותר ,במיוחד אם יהיה
צורך לכלול בעתירה את סירוב הסמינר לרשום את בנותיה של מרשתנו( .המכתב מצורף ומסומן
ו')
יא .עד כמה נדהמתי לקבל את תשובתה של גב' טייטלבאום אתמול במייל ,ובו היא "מזכירה" לי כי
"למשפחה יש זכות בסיסית לפנות בכתב למר יהודה פינסקי ,מנהל האגף לחינוך מוכר שאינו
רשמי ,ולבקש זימון של וועדת ערר" .באדיבות רבה היא גם מצרפת את כתובת המייל שלך
למשלוח הבקשה.
 .1אנו רואים במורת רוח רבה את העובדה כי למרות שהפניות שלנו למשרד החינוך היו ברורות ביותר,
ומטרתן היתה לערער על הסירוב לרשום את הבנות לסמינר ,הרי אתם מוצאים לנכון להערים חומות
בירוקרטיות נוספות ולהגביר את סבלה של המשפחה ,כאילו הבעיה אינה השיקולים הזרים
המעורבים בהחלטת הסמינר אלא העדר הכותרת "זימון לוועדת ערר" וכאילו נדרש יותר מחודש ימים
להסביר זאת .אין לקבל את הסברה כי עד כה לא הבינו הגורמים השונים במשרד החינוך כי ענייננו
בערעור על החלטת הסמינר לסרב לקבל את הבנות .אנחנו מעבירים העתק מכתבנו זה אף לשר החינוך
כדי לוודא כי כב' השר מודע לדרך בה טופלה הפניה שהועברה על ידינו אליו ,וממנו אליך לצורך טיפול
בה.

 .4יתר על כן ,כל העובדות פורטו בפניותינו למשרדכם ,ולפיכך אנו מתקשים להבין את טיבו של המענה
הפורמליסטי המאוחר הזה.יותר מכל ,נבקש להדגיש ,כי אנו מצפים מכאן והלאה לטיפול מהיר ומיידי
הרואה את הדחיפות שברישום הבנות למוסד לימודי לשנת הלימודים הקרובה ,מאד קרובה .אנא ראו
במכתבנו זה ובפניונתנו הקודמות בגדר בקשה ל"זימון לוועדת ערר" על פי סעיף  33להנחיות הנ"ל -
אם זו המשוכה הפורמלית המונעת מכם טיפול ענייני בבקשה.
 ..כמו כן ,לקראת הזימון לפני ועדת הערר במשרדכם  ,ועל מנת שנוכל להיערך לו כיאות ,נבקש לקבל
את "ערכת קבלה" של הסמינר ,אותה מחוייב כל מוסד חינוכי להכין ואשר מכיל את הנתונים שלהלן
(על פי סעיף  1להנחיות):
 רשימת המועמדים שפנו לביה"ס הכוללת נתוני בחינה ,הערכת התלמיד לאחר ראיון.
 טופס פנייה לבית הספר
 מבחני כניסה
 טופס תיעוד הראיון
 דוגמאות למכתב תשובה (מכתב קבלה ומכתב דחייה)
 רשימת התלמידים המתקבלים  /הנדחים
 תיעוד של ערעורים במידה והתקבלו
להזכירך ,בהנחיות ,נקבע בסיפא של סעיף  1ה' – "יובהר ,כי המוסד החינוכי ימציא את "ערכת
הקבלה" לידי מפקח משרד החינוך בכל עת שיתבקש (ההדגשה במקור – ע.מ)".
 .6כמו-כן על מנת שניערך כראוי לדיון בפני ועדת הערר ,נבקש לקבל את תקנון הסמינר ,אשר אמור
לפרט את תנאי הקבלה ואשר היה עליו להיות מועבר למשרד החינוך במסגרת הליך הרישוי של
המוסד ובכל שנת לימודים להתייחסות המפקח (כפי שקובע סעיף  34להנחיות)
 .3בנוסף נבקש לטעון כי טענת הסמינר כי  -בין אם נפלה טעות ובין אם לאו ,הרי שאין להם מקומות
פנויים לשנת הלימודים הקרובה  -עומדת בניגוד לחובתם הקבועה בסעיף  33להנחיות הנ"ל על פיו
"המוסד החינוכי ישאיר בכל שנת לימודים מקומות פנויים אשר ישוריינו לטובת תלמידים נדחים
אשר בעניינם מצאה ועדת הערר כי נפל פגם בהליך הקבלה".
 .1לסיכום ,נחזור ונאמר כי המשפחה מתמודדת כעת עם מצוקה קשה ביותר ,ויש להקל ככל האפשר על
סבלן של הבנות ועל אי הוודאות בה הן שרויות .בהקשר זה נזכיר כי אנו מבקשים לשבץ את הבנות
באותה כתה יחד עם חברותיהן מאז הפעוטון ,שללא ספק מהוות עבורן משענת ותמיכה בתקופה קשה
זו שעוברת עליהן.
בברכה,
עדנה מירב ,עו"ד
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