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 2023בפברואר  19

 ולכבוד  לכבוד 

 החרדי  המחוזמנהל ון, רשי קלד אסף צלאל 

 משרד החינוך  מנכ"ל משרד החינוך 

 בדוא"ל  ל  בדוא"

 שלום רב, 

 בירושלים  "בית יעקב נווה בת שבע"הפרדה אסורה של תלמידות מזרחיות בבי"ס הנדון: 

תות הנפרדות לתלמידות  ילפירוקן לאלתר של הכנו פונים אליכם בדחיפות במטרה שתפעלו  א

שבע" הממוקם בשכונת נווה יעקב בירושלים,    ממוצא מזרחי בבית הספר "בית יעקב נווה בת

ישובצו   התלמידות  וכי  הסמוכה,  זאב  מפסגת  והן  יעקב  מנווה  הן  מגיעות  תלמידותיו  אשר 

  Xכיתה  הלומדת ב ,  XXXXXX  ההתלמידתות לצד בנות גילן האשכנזיות. עוד נדרוש כי  יבכ

בכמשובצת  ו הספר  "בלבן"בשלוחת  מזרחיות  לתלמידות  נפרדת  ה  תי כיום  בית  תועבר  של   ,

לכ  כי  טגרטיביתנאיתה  יבדחיפות  נתפס  בלתי  מ.  המשפט  יפס לאחר  עשור  למעלה  בית  קת 

ועל אף  וגזע,  עדתי  ינוך על רק מוצא  חעל הפרדה ב   האשר אסרפרשות עמנואל וטבקה,  העליון ב

ת של זרם החינוך  רשהעדיין מקיימת  פסיקה עקבית שעסקה באפליה הנוהגת ברשת בית יעקב,  

 תלמידות ממוצא מזרחי.  לנחותות ברמתן, נפרדות ו מאי מסגרות ייעודיות, העצ

פנייה   כי  כבר מרבים    םו מתבצעת לאחר שהוריזנדגיש,  קיץ  נאבקים  בשיבוץ    2022חופשת 

 לבית הספר, לרשת, לרבנים, לעירייה ולמשרד החינוך לא הועילו.   םאך כל פניותיה ,המפלה

 ולדברים בהרחבה. 

פתחה רשת בית יעקב שלוחה נוספת של , תשפ"ג,  לימודים הנוכחיתנת הש לקראת תחילת   .1

. שלוחה זו, הממוקמת בירושלים  נווה יעקבשכונת  ב"בית יעקב נווה בת שבע"    בית הספר

, בהן לומדות תלמידות המתגוררות  ברחוב הפרדס ובלבןשברחוב טבנקין, חברה לאלה  

 ים לבנות.  ימוסדות חינוך חרדבנווה יעקב ובפסגת זאב הסמוכה, שבה אין 

הרשת .2 לתלמידות  מחודשים  שיבוצים  נערכו  פתיחתה,  יעקבהמתגוררות    לרגל    בנווה 

ורי התלמידות המתגוררות בפסגת הלשלוש השלוחות. ין  במחדש  חולקו  , והן  פסגת זאבבו

ומזרח מרכז  המזרחי,  זאב  במוצאה  המתאפיינת  אוכלוסייה  נמסרה  ,  על  כל  לא  הודעה 

במועד זה הם לא  גם    .פתיחת שנת הלימודיםעם  רק  ,  שיבוץ ונודע להם עליו באיחור ניכרה

 . להם מפי עסקניםמסר  והוא נ  ,בית הספר או הרשתעל השיבוץ מהודעה רשמית  זכו לקבל  
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כי תוקם שלוחה נוספת של בית הספר,   , שעה שנודע להורים2022כבר במהלך חודשי קיץ   .3

  50-וכי הבנות ישובצו מחדש, התארגן ועד הורים לתלמידות פסגת זאב, המייצג למעלה מ

תלמידות המתגוררות במרכז פסגת זאב ובמזרחה. ההתארגנות    150-ומזרחיות    משפחות

הרשת   הודעת  לאחר  הלימודים  קמה  בשנת  בנפרד כי  זאב  פסגת  בנות  ילמדו  תשפ"ג 

מידות נווה יעקב, לכאורה בנימוק לפיו ביום מן הימים ייבנה בית ספר חרדי בפסגת  מתל

האפליה,   למודי  שההורים  אלא  יחדיו.  יעברו  אליו  בשנים  זאב,  גם  אודותיה  שהתריעו 

חששו כי מדובר במהלך אשר יעמיק ויכשיר את ההפליה הפסולה שכבר מתבצעת קודמות,  

 למזרחיות. ברשת בין תלמידות אשכנזיות 

הקהילתי   .4 למנהל  לעירייה,  העצמאי,  החינוך  לרשת  החופשה  במהלך  ההורים  פנו  כן  על 

הוראות תקנות  ולרבנים, מחו על ההפרדה העדתית המסתמנת וביקשו כי יוחלו על הרשת 

המחייבות  (,  תקנות הרישום)להלן:    1959-י )רישום(, תשי"טכת לימוד חובה וחינוך ממל

תות נפרדות. בין  יוכי לא תותר פתיחתן של כ  ,לבית התלמיד  רישום לבית הספר הקרוב

היתר, נפגשו נציגי הוועד עם אברהם בצלאל, אז סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק  

החינוך החרדי בה, אשר יזם פגישה בין ועד ההורים לנציגי רשת החינוך העצמאי. הפגישה 

ביום   ו  20.7.2022התקיימה  נמצא,  לא  פתרון  שכל  לקונית  אלא  תשובה  קיבלו  ההורים 

תות אינה סופית, ולא קיבלה את י מהאגף לחינוך חרדי בעירייה לפיה חלוקת הבנות לכ

 אישורי העירייה. 

למנהל המחוז  אף    2.8.2022פנה הוועד ביום  לסגרגציה פסולה,  בשל החשש ההולך וגובר   .5

של הבנות, בין    קשו את התערבותו בשיבוצןיהחרדי במשרד החינוך, שי קלדרון. ההורים ב 

היתר בשל כך שכל הודעה רשמית בנושא לא התקבלה, והתריעו מפני פגיעה קשה בבנותיהן  

 בשל חלוקה מפלה. הם לא זכו למענה. 

 .  במשרד החינוך למנהל המחוז החרדי מצורפת הפניה

מוצדק. בנות פסגת זאב היה  עם פתיחת שנת הלימודים התחוור להורים כאמור כי חששם   .6

ות  הפסגה,  צפון,  נווה  הנקרא  קטן  באזור  זאב  פסגת  במרכז  המתגוררות  למידות 

זאב,  פסגת  כלל תלמידות  של  מזה  נפרד  שיבוץ  קיבלו  בעיקרה אשכנזית,  שאוכלוסייתן 

בכ  בנות  יושולבו  בשלוחת טבנקין;  יעקב  מנווה  של תלמידות ממוצא אשכנזי  לצדן  תות 

תות נפרדות בסניף בלבן.  ימוד בכ פסגת זאב מרכז ומזרח, שאוכלוסייתן מזרחית, נשלחו לל 

בנווה   המתגוררות  אשכנזי  ממוצא  התלמידות  של  הפרדתן  בבסיס  כי  להניח  מופרך  לא 

עמדה עצומה ששיגרו  שאליו הן שייכות,  הפסגה מכלל תלמידות פסגת זאב מרכז, אזור  

למנהל   בנות  ה הוריהן  בנותיהן ללמוד עם  ישלחו את  כי לא  חינוך העצמאי, בה הצהירו 

חינוך  מאזורי צביון  את  יהלום  לא  הספר  בית  שצביון  "מאחר  זאב,  בפסגת  אחרים  ם 

בו כי אם לא תתקבל תביעתם הם ימצאו פתרונות חינוכיים חלופיים.  כתילדינו". ההורים  

 שיגרו הורים אשכנזיים המתגוררים בפסגת זאב צפון.  , זהה בתכניה,  עצומה נפרדת

 מצורפת העצומה. 

של .7 את    XXXX  התלמידה  סיפורה  וממחיש וההפסולה  ההפרדה  מאפיין  חוקית    בלתי 

  ת שלוח, בXXXXXהמתגוררת ב  ,XXXXבשנותיה הראשונות בבית הספר למדה  .  אותה
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היא  ,  . בשלוחה זו, הקרובה יותר לביתהבית הספר הממוקמת ברחוב הפרדס בנווה יעקב

בפסגת  מרכז ולצדן של תלמידות מזרחיות בלבד, המתגוררות בפסגת זאב  תה  י שובצה בכ

 תה אינטגרטיבית לא צלחו.  ילהעבירה לכ סיונות ימזרח. נ זאב 

שלוחת בלבן, גם ב  את שנת הלימודים תשפ"ג  XXXX  החלה,  עקבות השיבוץ המחודשב .8

. בתחילת השנה  הל   תה נפרדת לתלמידות ממוצא מזרחי המתגוררות בשכנותיבכ הפעם  

 .בלבד תלמידות 12תה  ימנתה הכ 

מחאות   .9 וכבעקבות  נגוע  הורים,  שאינו  שיבוץ  של  עין  מראית  לשוות  מנת  על  הנראה  כל 

תות הנמוכות, המתגוררות בפסגת זאב מזרח, החלו  י כמה מחברותיה לכבגזענות מובהקת,  

תות אינטגרטיביות בשלוחת טבנקין. אלא שהאידיליה לא נמשכה יבכ את שנת הלימודים  

רב הלימודים,    .זמן  שנת  פתיחת  אחרי  שבועות  שהפעילובעקבות  כשלושה  הורים   לחץ 

זאב   ומפסגת  יעקב  מנווה  ילמדו  אשכנזיים  שבנותיהן  לכך  התנגדו  מזרחיות,  אשר  לצד 

מזרחי   ממוצא  תלמידות  עשרות  של  הוריהן  משלמדו  קיבלו  טבנקין  בים כת בשלוחת 

היה חתום מערך ב  כת. על המהמורים להם לעבור לשלוחת בלבן, המרוחקת יותר מביתן

 החינוך העצמאי. של  הפיקוח 

תה שיועדה לתלמידות מזרחיות, וכך עלה מספרן של יבלבן שובצו התלמידות בכשלוחת ב .10

תות  י. מספר התלמידות החסר, הבלתי תקני, מאפיין כ 18-ל  XXXXXתתה של  יהבנות בכ 

ות.  תלמיד   13לומדות    Y  תהיתלמידות ובכ  15הנפרדת לומדות    Xתה  יבכ וספות.  ננפרדות  

ו(, בהן לומדות תלמידות  -)אבשלוחת בלבן  תות הנוספות הקיימות בכל שכבה  יבשתי הכ

 אשכנזיות, מספר התלמידות גבוה בהרבה.  

לא נדרשו המתאפיינות כאמור במוצא אשכנזי,  תלמידות פסגת זאב צפון ונווה הפסגה,    .11

 בלבן ונותרו בטבנקין.שלוחת לעבור ל

לכ .12 ו יאשר  ז  שכבו-תות  תלמידות  בכח,  שם,  גם  הפרדס.  בשלוחת  לומדות  אלה  תות  ית 

 נפרדות לתלמידות ממוצא מזרחי בלבד.  

הרישום, נלוו  תקנות  אף בסתירה להוראות  כאמור  , שהתבצעה  זו  להפרדה בלתי חוקית  .13

בוז מצד עמיתותיהן לבית הספר. הגדילה  ונות  ת. התלמידות זכו לקיקשים  תיוג והשפלה

המנה הוציאה  עשות  הלימודים  יום  בתחילת  אשר  בסניף    הגיעושתלמידות  לת,  ללמוד 

בשל , אל מחוץ לשער ושילחה אותן בגפן לשלוחת בלבן.  כמנהגן מתחילת השנה  ,טבנקין

   ., ונרתמו להמשך המאבקמספר ימיםהשביתו ההורים את הלימודים למשך  ,אלה

עוד לפני ההחלטה התמוהה לנייד תלמידות בין שלוחות שונות מספר שבועות אחרי תחילת   .14

בעידוד סמכות  ,  XXXX, אביה של  XXXXXXX  15.9.2022ביום  שנת הלימודים, פנה  

, על התעלמות  קבל על החלוקה המפלה. הוא חוז החרדי במשרד החינוךמ למנהל הרבנית, 

ב התבקש כתבמחיסול ההפרדה.  משרד החינוך יפעל ל וביקש כי    ,מהוראות תקנות הרישום

עם בנות נווה  כולן  ם שיבוץ אינטגרטיבי של בנות פסגת זאב  וקי הורות על  משרד החינוך ל 

זאבלו יעקב,   בית ספר חרדי בפסגת  לצד אלו  ש  ,חלופין להקים  ילמדו אלו  תלמידות  בו 

 ב זה לא נענה. כתאף מ. המתגוררות בשכונה  ספרדיות ואשכנזיות
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 למנהל המחוז החרדי.   XXXXXבו של כתצורף ממ

לעירייה ולמנהל המחוז החרדי  והוועד פנה  ,  2022במהלך אוקטובר  מאבק ההורים המשיך   .15

כלל תלמידות פסגת זאב לצדן של תלמידות נווה  שיבוץ  באותן דרישות:    החינוך  שרדבמ

ילמדו    בואב,  פסגת זב בית ספר חרדי  הקמת  ולחלופין  ללא הפרדה על בסיס עדתי,  יעקב,  

וספרדיות.    האזורתלמידות   לגיבויו  כת תכולן, אשכנזיות  זכו  הם  כי  מגלה  ובת הדוא"ל 

המלא של צביקה כהן, מ"מ ראש עיריית ירושלים ומי שמופקד על מנהלת החינוך החרדי  

בה. כהן פנה למנהל המחוז החרדי ולמפקחת על החינוך החרדי במחוז ירושלים, וביקש כי  

 קורה בטיפול באפלייתן של התלמידות המזרחיות.   ייכנסו לעובי ה

 ובת הדוא"ל. כת מצורפת ת 

אשר יאכוף על בית    ,יעדרו של פיקוח אפקטיב יובה   , אלא שמשרד החינוך לא מיהר לפעול .16

הדין הוראות  את  והמשפילה  ההפרדה  ו  ,האפליה  הנמשכ  ,יעקב  חוקית  פשתה  הבלתי 

של בית יעקב מקיימת בשבתות פעילות רק   "בתיה"תנועת הנוער  . כך,  לתחומים נוספים

אזורים נוספים  בבפסגת זאב מזרח ו, אך נמנעת מלקיימה  ונווה הפסגה  נווה יעקבנות  בל

פליה  א .  וז טלו חלק בפעילות  יי בנותיהן  גם  ם שרצו שת הוריועל אף בקש  ,מרכז  פסגת זאבב

י של הבנות  כתבשיבוץ רב שת  מתקיימת בשלוחת בלבן גם בצהרונים, שם היא מתבטא

ת שכבפי חלוקה על בשובצו לקבוצות צהרון כנזיות שעוד האב  ,כיתת הצהרוןהספרדיות ב

כי  גיל מעידים  הורי התלמידות  באלה,  די  לא  לפעילויות  נפרדות  הסעות    התקיימו . אם 

הזמינו  חינוכיות   מזרחי  ולבנות ממוצא  באוטובוס  נסעו  )האשכנזיות  לבית הספר  מחוץ 

ספריות  בפעילויות  ומיניבוס(,   את הבית  המציינת  חומש  מסיבת  את  למשל,  כך,  עצמן. 

ב  יבכבראשית  ספר  לימוד   לבנות האשכנזיות  תה  בעוד החגיגה  נפרדים.  בימים  חגגו  הן 

הבנות הספרדיות חגגו ביום שונה, ללא  תלבושות מושקעות,  ובהתאפיינה בתוכנית עשירה  

 כל הדר וטקס.  

שר ערכו השוואה של החומר הנלמד ושל מידת ההתקדמות בו, ושל עזרי  לטענת ההורים, א .17

. לדבריהם, תותיובאיכות שונה בין הכשונה  מתבצעים ברמה  עצמם  הלימודים  הלימוד, אף  

נחותהי תכנית הלימוד הנלמדת בכ דות נמצאות הרחק  , והתלמיברמתה  תות המזרחיות 

 מאחורי בנות גילן ממוצא אשכנזי. 

ביום   .18 הלימודים13.11.2022רק  שנת  פתיחת  לאחר  חודשיים  מו  ,  לאחר  למעלה  חודש 

מסניף טבנקין שבו החלו את השנה לסניף    ושהתלמידות המזרחיות מפסגת זאב הועבר 

קלדרון  הנחה  בלבן,   שי  החינוך  במשרד  החרדי  המחוז  החינוך    ימחזיק את  מנהל  תיק 

ירושלים, בעירי   יהחרד מנח"י,   ית  ראש  זאב כי  ואת  פסגת  תלמידות  כל  את  לאחד  יש 

ב א  בכיתה  טבנקיןהלומדות  הוסיף.  שלוחת  הרכב ,  קלדרון  "יישאר  השכבות  בשאר  כי 

תות כהרכבן אשתקד כדי לא לגרום זעזוע ונתק חברתי וסביבתי ולכן יש להשאיר את יהכ

תשפ"ב".  יהכ שנה"ל  בסיום  כמו  בדיוק  שכבה  באותה  המחולקות  הקצה תות  קלדרון 

 יום.  14לביצוע הנחייתו 

 בו של מנהל המחוז החרדי  מצורף. כתהעתק מ
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-ם כליל מכך שלקראת שנת הלימודים תשפ"ג שובצו מחדש כהחרדי התעלמחוז  המנהל   .19

תה בה למדו  י תלמידות בשלוש השלוחות במבנים השונים ללא כל קשר להרכב הכ  1,800

; מכך שתלמידות  , ועל כן הקביעה כי יישאר "הרכבן אשתקד" חסרת כל שחרקודם לכן

תות  יומן של כ מקי   ;מזרחיות הצטוו לעבור לשלוחת בלבן אחרי תחילת שנת הלימודים

ח  -תות ז וי, מההפרדה העדתית בכבשלוחת בלבןלמזרחיות בכל שכבה )למעט ד(  נפרדות  

 ומהוראות תקנות הרישום.  בשלוחת הפרדס, 

)או החזרתן(  תות א והעברתן  ישעסקה בתלמידות כהנחייתו    –ניסיון לתיקון זעיר  אף ה .20

  לא יצא אל הפועל.   –  אשר מצביעה על כך שאין מחלוקת בדבר ההפרדה האסורה  ,לטבנקין

התלמידות המזרחיות המתגוררות בפסגת זאב נותרו בשלוחת בלבן, ואילו תושבות פסגת  

)נווה הפסגה ופסגת זאב צפון(, אשר לא נדרשו כמו עמיתותיהן לעבור  שאהזאב   כנזיות 

בכ טבנקין  בשלוחת  ללמוד  המשיכו  בלבן,  לומדות  משולבות  תות  ילשלוחת  אף  שבהן 

 . תושבות נווה יעקב

" פרסם    2022בנובמבר   .21 ירושליםהמקומון  השיב כת   "ידיעות  על  בבית  ובה  הסגרגטיבי  ץ 

ה  חבת שוח כתבו. ה  אפיינת את ההתנהלותמות שנ גזעה על  בת שבע", ויעקב  ווה  נהספר "

שספגו   הגזעניות  ההערות  ואת  ההשפלה  חוויית  את  שתיארו  מזרחיות  ילדות  עם 

להילחם באפליה.  הן שהביעו נחישות  לספסל הלימודים, ועם הורי האשכנזיות  מחברותיהן  

, אך  החינוך  תה כי רשת החינוך העצמאי כפופה ישירות למשרדיבה היכתתגובת העירייה ל

ה"ר( עם הורי התלמידות במטרה  -ט"ח ו   –"עם זאת נפגש ראש מינהל החינוך )בעירייה  

חינוך עובד יחד הלעזור במציאת מתווה שיאפשר למידת כלל הבנות בבית הספר. מינהל  

עם משרד החינוך המופקד על שמירת החוק וזכויות התלמידים, לוודא שאין אפליה )מירב  

  תעופו   ספרדיות   לנו: 'אומרים  לראשונה  מדברות  מאפליה  שסובלות  8  בנות "שלמה מלמד,  

 . ברשת בית יעקב הכחישו את האפליה. ((10.11.2022)  ירושלים  mynet"מכאן

בחודשים  .22 שהתבצעו  שונים  ולמתווכים  לרבנים  העצמאי,  החינוך  למנהל  נוספות  פניות 

 , XXXXXX  קיבל  26.12.2022ביום  לא צלחו אף הן, עד ש  2022אוקטובר, נובמבר ודצמבר  

ובו הצהרה רשמית    האגףמענה  את  ,  XXXX  לאביה ש לחינוך חרדי בעיריית ירושלים, 

בנווה יעקב. מנהל  נווה בת שבע  לגבי אופן חלוקת תלמידות פסגת זאב בשלוחות בית יעקב  

ג"התבצע  כי    , בכתהאגף   חלוקה  זאב "אוגרפיימתווה  פסגת  שכונת  חולקה  במסגרתו   ,

אזורים   שבע:  לשלושה  בת  נווה  שלוחות  לשתי  נשלחו  מרכז שתלמידותיהן  זאב  "פסגת 

ה אם כת החלוקה העדתית המפלה זטבנקין".    – מבנה בלבן, פסגת זאב צפון ונווה הפסגה  

 ובים. כתכן לאישוש ב

לזכויות  כתמ .23 לאגודה  פנו  הם  אף  אשר  בהפליה,  שנאבקו  נוספים  להורים  נשלח  זהה  ב 

קיבלו כמה מההורים ב זה  כתמהאזרח וביקשו את סיועה. אלא שזמן קצר לפני שיגור  

מלעסוק   להרתיעם  היה  שעניינם  מזוהים,  לא  ממספרים  הגיעו  אשר  טלפוניים  איומים 

כי   להורים,  נאמר  היתר  בין  לא    יודעים היכן  הדובריםבנושא.  וכי הם  בנותיהן  לומדות 

אליהן להגיע  בהן  יהססו  תלונה  ולפגוע  הורים  הגישו  מהשיחות  אחת  בעקבות  לפחות   .

   במשטרה.
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שנחושים ב .24 הורים  על  בקהילה  מגורמים  המופעל  הלחץ  שקיבלו,  הקשים  האיומים  של 

יין לומדות  ובשל החשש מכך שרשת בית יעקב תיפרע מבנותיהן אשר עד  ,לחסל את ההפליה

בשמם במסגרות החינוכיות השונות, בבתי הספר ובסמינרים, נסוגו הורים מכוונתם לפנות  

יהיו נכונים להצטרף ככל שיתקדם אך הודיעו כי  למשרד החינוך ולדרוש את התערבותו,  

הפסולה  אינה לבד במערכה. פנייה זו והדרישה לחיסול ההפרדה    XXXXעם זאת,  ההליך.  

עדוי על  התלמידות  מתבססות  של  סיפורן  את  מייצג  וסיפורה  שונים,  הורים  של  ותיהם 

   .שלוחת בלבןבית יעקב נווה בת שבע", ובפרט ב "המזרחיות הלומדות ב

לסיום החלק העובדתי נציין עוד, כי הנימוק אשר נשמע שוב ושוב, בין היתר מפי משרד  .25

יעקב, נווה  הן מהחינוך, כהצדקה להפרדתן הפסולה של תלמידות פסגת זאב מעמיתותי 

בכ  ללמוד  עליהן  כי  חרדי  יהוא  בית ספר  ייבנה  הימים  מן  וביום  עצמן מאחר  תות משל 

פסגת  זה אינו מסביר את שילובן של בנות  אלא שתירוץ יעברו יחדיו. הן בפסגת זאב, אליו  

  2016שנת  ו כבר בנשמע בנות נווה יעקב, ותירוצים דומים    לצדן שלתות  יזאב האשכנזיות בכ

  בנווה   ספר   בית   מנהלת ")ישי כהן    בית יעקב בעל אפליית תלמידות מזרחיות  במענה לטענות  

 ,שוב  2020  בשנת  ו  ((;4.7.2016)  השבת  כיכר  " לאשכנזיות  מזרחיות  בין  הבדל  אין:  יעקב

כי . יודגש,  ת תלונות על אפליהבמענה של הרשת לבירור שערך עמה מבקר המדינה בעקבו

, בין היתר בשל עקב בפסגת זאבי של בית   ףנוסבית ספר בשלב זה אין כל תכניות לפתיחת 

  . לא יקימו מוסד חינוך שעיקר תלמידותיו מזרחיות  םפרנסי החינוך העצמאי לפיה הת  טענ

חוקית לבנות ממוצא מזרחי,    מכסה בלתיהם קבעו    להקים בית ספר  וכדי שאלה ייאות

על   ש.  30%העומדת  למרות  המכסות  זאת  המשפטשיטת  בבתי  נפסלה  כבר  )ר'    המפלה 

 . ((26.4.2006) החינוך משרד' נ האזרח  לזכויות האגודה   241/06"מ עת למשל

  ת לחינוך, לשוויון ולכבודיופוגעת בזכואינה חוקית ועל רקע עדתי פרדה תלמידות ה

ויות לחינוך  כ בז, ופוגעת אנושות  משפילהומפלה  בלתי חוקית,  פרדה על רקע עדתי היא  ה .26

 ולשוויון, ובכבודן של התלמידות ובני משפחותיהן. 

השזורה  .27 זכות  בישראל,  המשפט  בשיטת  יסוד  כזכות  מכבר  זה  הוכרה  לחינוך  הזכות 

אבו לבדה   5373/08בתשתית הערכית של השיטה החוקתית בישראל )בג"ץ   כמרכיב מרכזי

המשפט (. בשורת פסקי דין עיגן בית  "פרשת אבו לבדה( להלן: "6.2.2011) נ' שרת החינוך

הגורם העליון   הוא  חינוך  כי  וקבע  חוקתית,  כזכות  לחינוך  הזכות  של  מעמדה  את 

יכולותיו   למימוש  החיוני  הפרט,  של  וגורלו  אישיותו  דמותו,  בעיצוב  ביותר  המשמעותי 

טבקה משפט וצדק   7426/08האוטונומיה האישית הנתונה לו )בג"ץ  וכישרונותיו במסגרת  

החינוך שרת  נ'  אתיופיה  " 31.8.2010)  לעולי  )להלן:  טבקה(,  בג"ץ  "(פרשת   ;3752/10  

; בג"ץ  אבו לבדהפרשת    ;("בגץ רובינשטייןלהלן: ")  ,(17.9.2014)  תרובינשטיין נ' הכנס

פרשת המרכז להלן: ")  ,(27.7.2018)  החינוךהמרכז לפלורליזם יהודי נ' משרד    4805/07

נ' שר החינוך התרבות והספורט   1554/95"(; בג"ץ  לפלורליזם  עמותת "שוחרי גיל"ת" 

(11.7.1996.)) 

חיוני למימושה   מימושו  .בזכות לחינוך, ומהווה את אחד מיסודותיה  טבועעקרון השוויון   .28

של הזכות לחינוך על שלל היבטיה. בפסקי דין רבים עמד בית המשפט העליון על חשיבותו  

 טבקה:של השוויון בחינוך בכלל ושוויון ההזדמנויות בחינוך בפרט. כך, למשל, בפרשת 
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"עקרון השוויון טבוע ושזור בזכות לחינוך, ובחובה המוטלת על  
הרשויות המוסמכות לספק חינוך שוויוני לכל ילד בישראל. בלעדי  
כל   על  לחינוך  הזכות  ניתן לממש את  לא  בחינוך,  השוויון  יסוד 
נפגעת   בחינוך,  אמיתי  הזדמנויות  שוויון  בלא  והיבטיה.  צדדיה 

האישית באמצעות רכישת דעת  זכותו של אדם לפתח את הווייתו  
וערכים, ונפגעת זכותו לשוויון הזדמנויות אמיתי בהמשך החיים  

 לפסק הדין(.   19בהגיעו לבגירות" )סעיף 

 וכן:  

הזכות   למימוש  בהקשר  מכרעת  משמעות  השוויון  "לעקרון 
לחינוך. בלא שוויון בחינוך לא יובטח מימושה של הזכות לחינוך.  

העדפת משמעה  בחינוך  אחרים    הפליה  פני  על  פרט  או  קבוצה 
מתן הזדמנות שווה לקבוצה או לפרט  - המצויים במעמד שווה, ואי

וסיכוייה"   יכולותיהם  פוטנציאל  את  לממש  אבו )עניין  שקופחו 
 לפסק הדין(. 29, פסקה  לבדה

וטעמים   .29 הצדקה  לכך  שיש  ככל  שונים,  לאנשים  שונים  דינים  שולל  אינו  השוויון  עקרון 

(   236,  193(  4), פ"ד נבק.א.ל. קוי אויר למטען נ' ראש הממשלה 03/9217בג"ץ ענייניים 

תיבחן מדיניותו  אולם כאשר מוסד חינוך מקיים הבחנה בין קבוצות אוכלוסיה,  .  ((1998)

 :זו על מאפייניה הקונקרטיים כמו גם על תוצאותיה בפועל 

בתוך כך יבחנו פעולותיו של המוסד המבחין ומדיניותו לאור מטרות החינוך  "

היא    – ולאור ערכי היסוד של שיטתנו המשפטית. שירתה ההבחנה את תכליתה  

באופן רלוונטי, תהיה זו הבחנה מותרת. שירתה ההבחנה    –הזכות לחינוך מגזרי  

רלוונטי   שאינו  באופן  תכליתה  שמאפייניה,    –את  באופן  או  קרי,  מטרתה, 

יוצרים אבחנה   זו אפליה    –רלוונטית בנסיבות העניין    בלתיתוצאותיה  תהיה 

 .   לפסק דינו של השופט לוי( 19פסקה " )פרשת נוער כהלכה, פסולה 

ק .30 רלוונטי.  שוני  מהווה  אינו  עדתי  כ יוממוצא  של  אשכנזיות  ין  לתלמידות  נפרדות  תות 

את ערך השוויון ומהווה    תסותרומזרחיות חותר תחת עקרונות יסוד במשפט. ההפרדה  

כי  אסורה.    הפליה נפסק,  במערכבר  וביטוייה  בפרט,    כתהפליה,  תחושת    יוצרתהחינוך 

כי הפגיעה בזכות לחינוך כשהיא  נקבע  קיפוח ונחיתות, הפוגעת בכבוד הילד כאדם. משכך 

בו אמשתלבת בפגיעה בשוויון בחינוך, היא פגיעה בזכות החוקתית לכבוד האדם )ר' עניין  

 (.טבקה; עניין לבדה

עדתי,  איסור הפליה על רקע  2000-, התשס"הלחוק זכויות התלמיד 5סעיף  בהתאם, מעגן  .31

היתר   ומסלולי  בבין  לימודים  תכניות  חינוךקידום  קביעת  מוסד  באותו  ונפרדים  קיום  , 

צד לה, אוסרת   , אשר ישראל(1989)אף אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד  ו.  כיתות נפרדות ב 

 עדתי.על אפליה בחינוך על רקע  

כי הפגיעה בשוויון תיבחן גם במבחן התוצאה, יהא  כאמור,  עקרון השוויון המהותי מחייב,   .32

בהפליה   מדובר  בשוויון  פגיעה  קיימת  למעשה  הלכה  אם  דהיינו:  לה.  המניע  יהא  אשר 

רבים)  אסורה מיני  המועצה    3865/20בג"ץ    :ר'  נ'  ארבעשוקרון  קרית   המקומית 

 ;(1988)  333,  309(  2פ"ד מב)  יפו- אביב -פורז נ' ראש עיריית תל  953/87בג"ץ  ; (7.10.2020)

(; 1998)  654,  630(  3פ"ד נב)  אל נ' שר העבודה והרווחהשדולת הנשים בישר  2671/98בג"ץ  

 . ((1995)  116, 94( 4פ"ד מט) מילר נ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ 

https://www-nevo-co-il.ezproxy.haifa.ac.il/psika_html/elyon/20038650-E13.htm
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תות משלהן, לצד שילובן של יבכמזרחי  שמוצאן  שיבוצן הנפרד של תלמידות פסגת זאב   .33

בכ האשכנזיות  זאב  פסגת  יעקב,  יבנות  נווה  תלמידות  לומדות  בהן  עקרונות  תות  סותר 

בשורת פסקי דין כבר הכריע בית המשפט  חוקתיים אלה ואת הוראות הדין המפורשות.  

אשר עסק  ,  נוער כהלכההעליון כי הפרדה במסגרות חינוך מהווה אפליה פסולה. כך בבג"ץ  

יעקב  באפלי בית  רשת  של  חינוך  במוסד  מזרחיות  תלמידות  של  בוטות  ובהפרדה  ה 

 :מנואלעב

של ההוראות   במקרה שבפנינו תכליתן  כי  לקבוע  חלקן    – "נקל  אשר 
מצאו את מקומן בנוסחו של התקנון הנפרד למגמה החסידית, וחלקן  

דוח הבדיקה    – יושם הלכה למעשה ללא תקנות רשמיות   כפי שהעיד 
ויחידה: הפרדתן של בנות המגזר החסידי   של עו"ד בס, הייתה אחת 

קביעה   הספרדיות.  מבחן  מעמיתותיהן  על  בראשיתה  מבוססת  זו 
- התוצאה המראה כי הלכה למעשה הופעלו שני אגפים במסגרת בית 

ספר נפרדים ממש  - אשר נודעו תחילה כשני בתי   – הספר. אגפים אלה  
אופיינו בפילוח אוכלוסייה שאינו מקרי,    – ולאחר מכן כשתי מגמות  

יוזמי ההפרדה. זהו פער    ומצביע כאלף עדים על כוונתם המפלה של 
בעדו  מדבר  הדבר  כי  ייאמר  "]עליו[  עמותת    1067/08)בג"ץ    " אשר 

לפסק    26( פסקה  6.8.2009)פורסם בנבו,    נוער כהלכה נ' משרד החינוך 
 "(. פרשת נוער כהלכה " לן:  הדין, לה 

ב .34 גם  במוסדות  הטבק  פרשתכך  אתיופי  ממוצא  תלמידים  של  באפלייתם  עסקה  אשר   ,

 חינוך:

"הזכות לשוויון טומנת בחובה כ"תמונת ראי" את האיסור בהפליה )בג"צ  
האוצר  2911/05 שר  נ'  פסקה  אלחנתי  בנבו[,    17,  (  15.6.2008)]פורסם 

)השופטת חיות((. ההפליה משמעותה "יחס בלתי שווה ובלתי הוגן לשווים"  
האוצר  678/88)בג"צ   שר  נ'  ורדים  מג)כפר  פ"ד   ,2  )501  ,507-508  (1989  )

ורדים((.) כפר  ענין  לשוויון    להלן:  הזכות  של  החשובים  מאפייניה  בין 
בין על    – במימושה עומד האיסור על הפליית אדם בשל השתייכותו לקבוצה  

רקע דת, גזע, מין, וכיוצא באלה. הפליה על רקע כזה פוגעת בגרעין הקשה  
בזכות   פגיעה  מהווה  והיא  והביזוי,  ההשפלה  מן  בה  יש  האדם,  כבוד  של 

על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )ענין    החוקתית לכבוד האדם הנבחנת
  11163/03בג"ץ  ;  658-659; ענין שדולת הנשים, בעמ'  138,  132מילר, בעמ'  

ישראל,   ממשלת  ראש  נ'  בישראל  הערבים  לענייני  העליונה  המעקב  ועדת 
 ((. 27.2.2006לפסק דינו של הנשיא ברק )]פורסם בנבו[,  13פסקה 

היתר,ו מתבססאלה  ת  והלכ .35 בין  "נפרד   ת,  של  מדיניות  כי  הקובע  רחב,  פסיקה  גוף  על 

הקבוצה  חברי  כלפי  והשפלה  הפליה  בחובה  טומנת  אחרים,  ובתחומים  בחינוך  ושווה", 

לעניין זה יפים דברי בית המשפט העליון בפרשת קעדאן, לפיהם "מדיניות של  .  הנפגעת

”( שווה'  שו separate but equal'נפרד אבל  בלתי  טבעה  הינה מעצם   )“”(  inherentlyוה 

unequal  ביסוד גישה זו מונחת התפיסה כי הפרדה משדרת עלבון כלפי קבוצת מיעוט .)“

המוצאת מן הכלל, מחדדת את השוני בינה לבין האחרים, ומקבעת תחושות של נחיתות  

 ( (. 8.3.2000)  279 מנהל מקרקעי ישראל 'קעדאן נ 6698/95חברתית" )בג"ץ  

  ידיעות ירושלים  בתכתל התלמידות המזרחיות כפי שנמסרו לדי לקרוא את עדויותיהן ש  .36

ת  וב(, ולשוחח עם הוריהן, כדי להבין עד מה עמוקה ההשפלה שהן חוכתלמ  21ר' סעיף  

ל על רקע מוצא עדתי  ע נעשה  תות  י לכ השפלה הנובעת מכך שהסיווג    -  מעצם ההפרדה

דינו של השופט    3, פסקה  ל א עמנו )ר' והשווה פרשת   גם מבנות  כמו    ; מלצר( לפסק 

   גילן האשכנזיות, אשר מיהרו להפנים את הנחיתות הטמונה בכך ולעלוב בהן.
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הוראות   .37 את  סותרת  אף  הפסולה  בשירותים  ההפרדה  במוצרים,  אפליה  איסור  חוק 

, החל כמובן אף על זרם 2000-התשס"אובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,  

עובר על האיסור המפורש שיבוץ תלמידיו  בית ספר הנוהג אפליה עדתית בהחינוך העצמאי.  

 אלקסלסי   1320/03ם(  -)י  שופט אוקון בעת"מהדברי  זה  יפים לעניין  )א( לחוק.  3שבסעיף  

כפי שהבהיר השופט  .  בו נדונה עתירה נגד מוסד פטור  ,(21.6.2004)  ת ביתר עיליתיעירינ'  

ידי כספי  - אוקון באותו עניין חובת המדינה לפקח על קיום עקרון השוויון במוסד הנתמך על

 ה:י יסור אפלציבור, נגזרת אף מחוק א

רף ברור המחייב הפעלת אמות מידה" שוויוניות    חוק איסור הפליה קובע 
התחולה של החוק היא    ומחילן על גופים פרטיים, לרבות מוסדות חינוך....

שרד  מ  .יה אף בלי שהמדינה משתתפת בתקציבהרמטית, ובית הספר כפוף אל
החינוך חייב בפיקוח על ביצועה, לפחות במקרים של בתי ספר שהוא משתתף  

עומסת עליו תפקידים   –חקיקה נוספת, כמו חוק איסור הפליה . בתקצובם..
את   מקיימים  שאינם  למוסדות  פטור  לתת  יכול  המשרד  ואין  נוספים, 

זה" פסקה   חוק  של  חייב  ו(.  24דרישותיו  על השיוויון  "..הפיקוח  בהמשך: 
 (. 26)פסקה .." ).להתקיים מכוח חוק איסור הפליה

 .לא שאף זוכה מהמדינה לתקצוב מ, העצמאיקל וחומר בחינוך  במוסדות פטורואם כך  .38

ועוד .39 כי  .  זאת  עולהנזכיר  בלבן  בשלוחת  לתלמידות  הורים  התלמידות    מעדויות  כי 

בכ  שובצו  קטנותיהמזרחיות  תקניות,  תות  ולא  אשכנזיות    ,חסרות  שתלמידות  שעה 

בכ לומדות  זו  יותריבשלוחה  גדולות  התקן,  תות  בהוראות  תלמידות  ;  העומדות  וכי 

הקרובות יותר ,  משלוחות בתי הספר שבהן למדוהוגלו  מזרח  מזרחיות מפסגת זאב מרכז ו 

מגוריהן המרוחקתילכ,  למקום  בלבן  בשלוחת  נפרדות  להוראות    ,תות  בסתירה  וזאת 

 . תקנות הרישום

ללא הליך תקין ובניגוד    ת הלימודיםהפרות דין אלו מצטרפת להעברת תלמידות במהלך שנ .40

 . 1959- ט"תשי(, העברה)י כתחינוך ממל לתקנות 

הרישום לבית הספר נווה יעקב בת שבע על  ב זה  כתכי עד למועד שליחת מ,  נתריעלסיום   .41

א'    -   תיו השונות טרם החל, למרות שמועד תחילת הרישום הקבוע בתקנות הרישוםושלוח

 .  ותקופת הרישום הסתיימה חלף זה מכבר  ,23.1.2023בשבט, שחל השנה ביום  

על פירוקן של הכיתות הנפרדות לילדות מזרחיות    בשל כל האמור לעיל נשוב ונבקש כי תורו לאלתר 

בבית הספר "בית יעקב נווה בת שבע", ותשלבו את תלמידותיהן לצדן של בנות גילן האשכנזיות.  

 תה משולבת. ילכ בהקדם תעבור   XXXX עוד נצפה, כי התלמידה

 . , בטרם פנייה לערכאותנודה למענה דחוף

 

 

 בברכה,    
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  ____________     _____________ 

 הרן רייכמן, עו"ד      טל חסין, עו"ד 
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