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 לכבוד

 גב' נילי ארז)סורוקר(, עו"ד היועמ"ש עיריית נתניה

 גב' מיכל מלמד, עו"ד, סגנית ליועמ"ש, עיריית נתניה

 עוץ המשפטייהי

 עיריית נתניה

 

 דתיים-למוסדות החינוך הממלכתיים ילדי מבקשי מקלטמהגרי עבודה ולדי ירישום הנדון: 

  21.2.2021, מכתבכם מיום 13.1.2021מכתבנו מיום 

 להלן התייחסותנו.  21.2.2021שבסמך, ולאחר קבלת מכתבכם מיום  המשך למכתבנוב

"( קובע מהו חוק חינוך ממלכתי)להלן: " 1953-חוק חינוך ממלכתי, התשי"גכאמור במכתבנו,  .1
להלן: ) 1959-וך ממלכתי )רישום(, התשי"טותקנות לימוד חובה וחינ חינוך ממלכתי דתי

 : מסוג זה ( מסדירות את הרישום למוסד"תקנות הרישום"

חינוך ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים  -"חינוך ממלכתי דתי" פירושו "
לפי אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי 

 "תורה ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית;

 

הרושם על  בבוא אדם לרשום ילד לגן הילדים לפי תקנות אלה, ישאל.   )א( 15"
 החינוך הרצוי לו בלשון זו:

"לפי החוק אתה רשאי לרשום את הילד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או למוסד 
לחינוך ממלכתי דתי. האם רושם אתה את הילד/ה לגן ילדים ממלכתי או לגן 

 ילדים ממלכתי דתי?"

 הרשם לא יוסיף הערה כלשהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה )א(." )ב(         

 
אין באפשרותנו לקבל את הפרשנות המוצעת במכתבכם לפיה הרישום למוסד חינוך ממלכתי  .2

תתאפשר למי שבחירה במוסד כזה אינה משמעותית עבורו. הבחירה במוסד ממלכתי דתי דתי 
תלמיד עצמו והן עבור כלל ההורים שבחרו שילדם ילמד במוסד חינוך עבור ההן משמעותית 

 בכדי ניתנה אפשרות הבחירה בין מוסדות אלו מלכתחילה. . לא דתי-ממלכתי או ממלכתי
 

כמו כן, אנו דוחים את טענותיכם כי הדרישה האמורה במכתבנו מהווה משום אפליה פסולה  .3
בקה ט 7426/08. נראה שההפניה לבג"ץ  עומדת בניגוד לערכים הבאים לקדם זכויות אדם או

 . רלבנטית לעניינו הנגד שרת החינוך, אינ  משפט וצדק לעולי אתיופיה
 

הפרשנות המוצעת על ידכם מהווה משום פגיעה בתכלית שבסיס חוק חינוך ממלכתי, שמכאן  .4
 והתקנות מכוחו. 

 
על הרשות המקומית לדאוג לשיבוץ התלמידים בהתאם לתקנות הרישום, לרבות עיקרון  .5

השוויון וההוראות הרלוונטיות באשר לרישום תלמידים למוסדות הממלכתיים דתיים. 
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 2מתוך  2עמוד 

בבואה של רשות חינוך מקומית לרשום, עליה לדאוג לאיזון ראוי בין ככלל הזכויות וכלל 
 רונות שמובאים בפסה"ד האמור. אין בכך לסתור את העק האינטרסים.

 
משכך, הרשות המקומית אינה יכולה לייצר "איזון" בין מספר התלמידים שהם מהגרים  .6

דתיים.  על מנת לשבץ -כאמור, במוסדות החינוך הממלכתיים ומוסדות החינוך הממלכתיים
ורה בדרך תלמיד במוסדות הממלכתיים דתיים כאמור יש להראות בחירה אמיתית של הה

  ינוך של ילדו.הח
 

אין באמור כדי לפגוע בחובת הרשות לשיבוץ התלמידים בהתאם לעקרון השוויון ולשיבוץ  .7
 התלמידים במסגרות מעורבות ככל שניתן. 

 
מחדש את מדיניותה, כך שזו תהיה תואמת את להסדיר לאור האמור, על עיריית נתניה  .8

. וכמי שמקיימת את מוסדות החינוך הרשמיים במשותף עם משרד החינוך דרישות הדין
דתי, תדאג הרשות -מכאן, שבבואה של הרשות לשבץ, במקום שבו אין בחירה בחינוך ממלכתי

 .ואין היא רשאית לנהוג באופן "טכני" כפי שנהגה עד כה לשבץ את התלמיד בחינוך הממלכתי
 
 

 

 בברכה,

 

 עו"ד לירן שפיגל                   עו"ד סימה אדיב       

 ראמ"ה( -ממונה )ייעוץ משפטי           מחוז ת"א( -ממונה )ייעוץ משפטי

 
 
 
 

 :העתקים
 לשכת המנהל הכללי

 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית
 גב' שושנה נגר, מנהלת מינהל החינוך הדתי

 מר מנחם מזרחי, מנהל אגף בכיר אמח"י
 היועץ המשפטי, משרד הפניםמר יהודה זמרת, 

 עו"ד סופי אורטשקנזי, סגנית בכירה ליועצת המשפטית
 היועצים המשפטיים במחוזות משרד החינוך
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