שיעור בגזענות :מאות תלמידות חרדיות ממוצא ספרדי
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מ' ,חרדית־ספרדייה בת  ,15מביטה בקנאה בחברותיה האשכנזיות שהולכות לביה"ס ונאלצת לשבת בבית בעלבון † כמוה יש
עוד מאות נערות בבני־ברק ,בירושלים ובמודיעין־עילית † משרד החינוך :התופעה הצטמצמה † במוסדות סירבו להגיב
מ' בת ה־ 15ממודיעין־עילית הייתה
אמורה השבוע לעלות לכיתה ט' יחד עם
כל חברותיה החרדיות .אך בעוד הן יושבות
כעת בכיתות — היא לא יכולה להיכנס לבית־
הספר ונאלצת להישאר בביתה .הסיבה מבחי־
נתה ברורה" :הייתי בין הטובות בכיתה ,לא
ירדתי בציונים ,ההורים שלי מאוד חרדים,
ואני מאוד צנועה .למה אני צריכה להיות שו־
נה מכל החברות שלי רק כי אני ספרדייה?"
סיפורה של מ' ,למרבה הצער ,הוא אחד מני רבים.
רבים מדי .בבני־ברק ,בירושלים ,בביתר־עילית ,בא־
לעד ובמודיעין־עילית זו כבר הפכה לתופעה מטרי־
דה :מאות נערות חרדיות ממוצא ספרדי לא התחילו
השבוע את שנת הלימודים .הן לא הולכות בבקרים
האחרונים לבתי־ספר לאחר שלא התקבלו לסמינרים
בערים שבהן הן מתגוררות .הסיבה ,לטענתן ,חד־
משמעית :בשל אפליה על רקע מוצאן האתני.
לפי נתונים רשמיים של משרד החינוך מחו־
דש יולי האחרון 95 ,נערות בבני־ברק לא הת־
קבלו לסמינרים "אשכנזיים" והן נשארו בביתן
ולא לומדות 182 ,בירושלים 44 ,בביתר־עילית,
 40במודיעין־עילית ו־ 32באלעד .הנתונים הוגשו
על ידי המדינה בתגובה לעתירה לבג"ץ שהגיש
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פרשת עמנואל :הפרסום ב29.4.10

ראיה — מספר התלונות למשרד פחת .אלא שסיבה
אפשרית לירידה במספר התלונות היא הקריאה של
הרב זיכרמן לנדות את מי שיעז להתלונן.
"ברור שיש ירידה במספר התלונות למשרד
החינוך .אני מעדיף שהבת שלי תשב בבית ושלא
ינדו אותי ,שזה אומר פגיעה בשידוכים ועוגמת
נפש" ,אומר אב ממודיעין־עילית" .אף אחד לא
יתלונן אם זה מה שעושים למתלוננים ,אבל המ־
צב באמת חמור .בנות נפלאות ויראות שמיים לא
מתקבלות לסמינרים טובים .על זה אנחנו לא מת־
פשרים .הגיע הזמן לשים סוף לאפליה הזאת ולא
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* הנתונים נכונים ליולי האחרון ,אז הוגשה העתירה לבג"ץ .ייתכן שמאז נמצאו פתרונות לכמה מהנערות
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"למה אני צריכה להיות שונה מכל החברות שלי רק כי אני ספרדייה?" שלושה מהסמינרים

קטע מהמכתב של הרב זיכרמן

צילום ארכיון :אלכס קולומויסקי
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הפעיל החברתי יואב ללום נגד האפליה במוסדות
החינוך החרדיים .ללום מדגיש כי רובן ככולן של
הנערות שלא התקבלו הן ספרדיות .יצוין כי יית־
כן שמאז נמצאו פתרונות לכמה מהנערות.
מ' ,שלא התקבלה לסמינר פויירשטיין במודי־
עין־עילית ,מוסיפה בעלבון צורב" :כל החברות
שלי התקבלו חוץ ממני .למה? המורות חיבבו
אותי .אי־אפשר לומר שאני פחות חרדית .אני לא
נחשבת מהמודרניות ,וגם משפחתי נחשבת לאחת
מהיותר מסוגרות וחרדיות בעיר .אבל אני שונה
מכל שאר החברות שלי רק כי אני ספרדייה".
אם לא די בכך הרי שבאחרונה פירסם הרב
ישראל זיכרמן ממודיעין־עילית מכתב איום שבו
הוא קורא להחרים את מי שיעז להתלונן למשרד
החינוך )ראו מסגרת משמאל(" .עכשיו ההורים
שלי פוחדים להתלונן למשרד החינוך" ,מוסיפה
מ'" .הם חוששים מחרם" .יוני מזרחי ,פעיל חברתי
ממודיעין־עילית ,מעריך כי בעירו יש לפחות 15
בנות שהוריהן חוששים להתלונן על אפליה בס־
מינרים ,בהם סמינר פויירשטיין וסמינר מאיר.
במשרד החינוך מודעים לתופעה ,ובשנים האח־
רונות מנסים לצמצם אותה על ידי התערבות בתק־
נוני קבלה ,זימון מנהלים לשימועים וסנקציות על
מוסדות .במשרד טוענים כי השנה פחת משמעותית
מספר התלמידות הספרדיות שאינן משובצות ,ול־
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לאפשר לרבנים שמתפרנסים מהמדינה כרבני
שכונות לאיים עלינו ככה".
י' ,נער מבני־ברק ,סיפר אתמול על אחותו הק־
טנה בת ה־ 13וחצי שלא שובצה לאף אחד מהסמי־
נרים הנחשבים בבני־ברק" :יש לה ציונים גבוהים,
ואנחנו משפחה טובה מאוד .אבא שלי ראש כולל.
אבל לטענת אנשי הסמינר שהיא תיכננה להתק־
בל אליו ,היא לא עומדת בקריטריונים .אנחנו לא
מכירים את הקריטריונים .אז בינתיים היא יושבת
בבית עד שישבצו אותה .זו אפליה גזעית ,אין הסבר
אחר".
את תגובת מנהלי הסמינרים פויירשטיין ומאיר
במודיעין־עילית והסמינר הישן בירושלים לא
ניתן היה להשיג אמש .פנייה לכל אחד משלו־
שת המקומות גררה ניתוק מיידי של הטלפון מיד
כשהובהרה סיבת הפנייה .מזכיר איגוד הסמינרים
יצחק אוסטרליץ סירב לענות לשאלות בנושא.
† כתבנו דני ספקטור מציין כי רק לפני שנתיים
סערה המדינה בעקבות מקרה מתמשך של אפליית
ספרדים במוסדות לימוד חרדיים :היה זה בבית־
הספר לבנות "בית־יעקב" בעמנואל ,שם הוקמו
מחיצות שחילקו את המקום בין אשכנזיות לספר־
דיות .בג"ץ דרש לבטל את ההפרדה ,הטיל קנסות
כספיים ואף שלח  35הורים למאסר של שבועיים,
מה שלווה בהפגנות גדולות של הציבור החרדי.

אם לא די בכך שבנותיהם נדחות על ידי הסמינרים,
כעת גם הורים חרדים־ספרדים רבים נאלצים מפחד
לנשוך שפתיים ולשתוק .הסיבה :מכתב איום שקורא להח־
רים את מי שיעז להתלונן למשרד החינוך.
הרב ישראל זיכרמן ,רב שכונת ברכפלד במודיעין־עילית ,פי־
רסם באחרונה מכתב איום שבו הוא קורא להטיל חרם ולנדות את
מי שיעז להתלונן למשרד החינוך על אפליה" .באתי בזה לעורר
בדבר חומר האיסור לפנות לרשויות בתלונות על החלטות הנה־
לת מוסדות החינוך ,שלא על פי בית־דין מוסמך" .בית־דין כזה
הוא כמובן בית־דין חרדי .הרב מזכיר את האיסור ההלכתי על
שיתוף פעולה עם בתי־משפט שאינם דנים על פי המשפט העברי
)ומכונים "ערכאות של גויים"( ומזכיר כי "כל הפונה ודן בפניהם
הרי הוא רשע וכאילו מרים יד בתורת משה".
זיכרמן מציג את הסיבה לאיסור" :ברור הוא שפנייה למפקחים
ולממונים ברשויות בעניינים הקשורים למוסדות חינוך ,מאחר
שיש להם סמכויות ובפרט שבדרך כלל אף מעבירים הקבילות
לגורמים הממונים ועלולים לפגוע בתקציבי המוסדות ולגרום
להם נזקים ,הרי שפנייה אליהם דינה כפנייה לערכאות".
אז מגיע הרב לאיום :הוא מביא ציטוט מספר הקובע כי מי
שיילכו לערכאות "יש להלבין פניהם ברבים ,וראוי לכל איש
העומד בפרץ לעמוד כנגדם כדי להחזירם למוטב .וכל זמן שעומ־
דים ברשעתם ...לדעת הרבה פוסקים אין לצרפם למניין עשרה".
האיום ברור :נידוי והוצאת מי שיעז להתלונן מבית־הכנסת
ובעצם מהקהילה החרדית .זהו גזר דין מוות חברתי.
יוני מזרחי ,תושב העיר ויו"ר עמותת "חרדים" המקומית ,אמר
אתמול בתגובה כי "לא מספיק שאנשים מנצחים על מקהלת הג־
זענות ,כעת גם מעיזים להוציא מכתב שמטיל אימה על ההורים.
נמשיך לפעול למען ההורים ,ואיש לא ירתיע אותנו בעבודתנו
למיגור הגזענות".
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