מאת______________________ :
כתובת_____________________ :
טל _______ .פקס_____________
תארי__________ :
לכבוד
הגננת/המורה_________
___________________
המתחנ במוסד בניהול

הנדו :הקטי
גננת יקרה,
.1
.2
.3
.4
.5

.6

הח"מ הוא אפוטרופוס על הקטי המתחנ אצל בג ,בדיוק באותה מידה
שאימו אפוטרופסית עליו.
מסתמ שאת ,כמחנכת ,פוגעת בזכויותיי ההוריות וזכויותיי כאפוטרופוס.
התנהגות מהווה הפרה גסה של זכויותיי כהורה הנובעות מהוראות חוזרי
מנכ"ל משרד החינו שאת כפופה לו.
נראה כי את דוגלת בגישה שלכל ילד מספיקה אמא אחת ,ושילד איננו זקוק
לאבא ,אחרת היית מתייחסת ברצינות לכ שאת מחנכת ילד ויודעת שילדי$
זקוקי $לשני הורי.$
עלי לשמור על קשר ישיר ע $שני ההורי .$אסור ל לנקוט עמדה לטובת
האימא .עלי לזמ את שני ההורי $לשיחה .עליי לפעול בשיתו& ע$
פסיכולוג או יוע' .עליי להזמי את שני ההורי $לשיחת היכרות .עלי
לפתח ערוצי קשר פתוחי $וזמיני $לשני ההורי .$הילד זכאי לקשר קבוע
ולמעורבות שני ההורי $בחייו בג שבניהול ,עלי לקבל את כתובתי ומספר
הטלפו שלי ,עליי להבהיר לאימא את מחויבות לקשר ע $שני ההורי.$
לנוחיות אני מצר& את החוזרי ,$ומצטט:
ראי חוזר מנכ"ל משרד החינו בעניי פרודי וגרושי משנת  2003לרבות
העדכו בדבר "צמתי ומצבי חשובי"
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב ,1962שני
ההורי ה האפוטרופסי הטבעיי של ילדיה הקטיני ומחויבי
וזכאי מתו הסכמה לדאוג לצורכיה ,הכוללי ,בי השאר ,את
לימודיה ואת חינוכ .ג כאשר הילד גדל אצל הורה אחד )ההורה
המשמור( אי הדבר מפחית מחובותיו ומזכויותיו של ההורה השני )שאינו
משמור ),הממשי להיות אפוטרופוסו הטבעי של הילד ,למעט במקרה
של החלטה של ביתמשפט או ביתדי או הסכ גירושי חתו המורי
אחרת.
מחויבותו של בית הספר היא לפעול באופ התוא זכות זו ולקיי קשר
תקי ע שני ההורי הפרודי או הגרושי באופ המתייחס לטובת הילד,
לצרכיו ולרצונותיו .טובת הילד וכ זכויות הילד בהלי הגירושי של הוריו
באו לידי ביטוי בפסיקה הישראלית בשני האחרונות".
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 .7בהנחיות הכלליות ,סע'  2.2כתוב:
על המחנ להקפיד על קשר ישיר בינו לבי ההורי )או אחד מה ,על פי
סיכו מראש( בכל הנושאי הקשורי לתפקוד הילד בביתהספר ובכל
ההסדרי וההתחייבויות של ההורי כלפי ביתהספר )אישורי
ותשלומי לטיולי ,מסיבות ,הרשמה ופעילויות ייחודיות(.
 .8ובהנחיות כלליות ,סע'  3.3כתוב:
ע פתיחת שנת הלימודי ,ובמפגש ראשו ע ההורי ,יפנו המחנכי
בבקשה מוכללת אל ההורי ליידע אות לגבי כל הקשור לילד )כגו
מצבו הבריאותי והמשפחתי ,שינויי במבנה המשפחה ואורח חייה(.
 .9ובסע' :4.1
במסגרת הזמנת תלמידי לשיחה ע המחנ יזמ מחנ הכיתה את שני
ההורי הפרודי או הגרושי לשיחת היכרות .א הדבר איננו
מתאפשר )עקב רמת עימות גבוהה ביניה( ,יזמ המחנ כל אחד מה
בנפרד.
 .10ובסע'  4.3עד :4.7
 4.3הילד זכאי לקשר קבוע ולמעורבות של שני הוריו בחייו בבית הספר,
וההורי זכאי לקבל מידע על לימודיו ועל תפקודו .על המחנ לסכ
ע שני ההורי את דרכי השיתו' ע כל אחד מה לגבי העברת מידע,
הזמנות לימי הורי ,מסיבות כיתתיות ואירועי בית ספריי ,טיולי,
תעודות ,ציוני והוצאת ילד מהג או מביתהספר בשעות הלימודי .כל
זאת בכפיפות לטובת הילד ולצרכיו.
 4.4לצורכי תקשורת שוטפת יקבל המחנ משני ההורי את כתובותיה
ואת מספר הטלפו שלה.
 4.5על פי הצור ייקבעו נהלי ייחודיי )כגו מפגשי נפרדי או שליחת
מידע באמצעות הדואר( באות מקרי שבה אי ההורי מקיימי
ביניה קשר שוט' או עלפי בקשה מפורשת שלה ,או במקרי של
רמת עימות גבוהה ,כשלא מתאפשר מפגש משות'.
 4.6במקרי שבה אחד ההורי מביע התנגדות לקשרי בי בית הספר
להורה השני יבהיר המחנ את מחויבותו לקשר ע שני ההורי .כ ג
במקרי שבה יפנה הורה שאינו משמור לבית הספר ויבקש מידע לגבי
ילדו .זאת לבד מאות מקרי שבה קיימת החלטה מפורשת של בית
משפט/ביתדי השוללת את הקשר ע אחד ההורי והמוצגת בפני
המחנ .
במצבי של עימות קשה בי ההורי או של בקשות חדצדדיות ,או בכל
מקרה שהמחנ מתלבט ביחס לטיפול בסוגיות הייחודיות הנובעות
מהגירושי ,עליו להתייע +ע גור טיפולי בבית הספר.

2

 .5ובסע' " 5.1מפגש בי המחנ לילד":
במסגרת מפגשי ההיכרות או המפגשי האישיי השוטפי של המחנ ע
תלמידיו יש לאפשר לילד להשמיע את עמדותיו ,את רצונותיו,את צרכיו ,את
מחשבותיו ואת רגשותיו ביחס למעורבותו של ביתהספר בקשר לגירושי
של הוריו .כמוכ יש ליידע אותו לגבי בקשות הוריו הנוגעות לקשר שלה
ע בית הספר.
 .6העדכו לחוזר מעיד כי כאשר הילד עומד בפני צומת מכריעה בחייו על הגננת
לדבר ע $שני ההורי ,$ולתת לשניה $פתחו פה בבחירת מעבר ממסגרת
לימודית אחת לשנייה ,מגמות לימודיות ,הק& בחינות וכו'" :שיחות לגבי
בחירות אלו תיעשינה ע שני ההורי ,בניסיו לסייע לה להיות שותפי
לתהלי של קבלת ההחלטות באופ ההול את צורכי הילד ואת רצונו".
 .7וג" :$בפעילויות מיוחדות )כגו טיולי ,משלחות ,פעילות במסגרת
ייחודית וחברתית( חשוב ששני ההורי יקבלו מידע לגבי השתתפותו של
הילד ,אלא א כ סוכ אחרת בשיחה עמ".
 .8וג " :$עבודות "שורשי" ושנת בת/בר מצווה עלולות לזמ קשיי לילדי
להורי גרושי .הרחבת מושג המשפחה באופ הכולל את הרכבה
הייחודי ,מת לגיטימציה לקיומ של הרכבי שוני של משפחות והצעת
פתרונות יצירתיי לדרכי הצגת המשפחה יכולי לעזור לילד
בהתמודדות ע הסיפור המשפחתי שלו בגבולות הרצויי לו".
 .9א $לא די בכ ,החוזר מדגיש את אמנת האו" $בדבר זכויות הילד בסע' 5.2
המדגישה את זכותו לגבש דעות משלו.
 .10ישנ $חוזרי $נוספי $באתר האינטרנט של משרד החינו הנוגעי $לנוהלי
אבטחה )גיוס הורי $כמתנדבי $לשעת חרו ,$הפעלה בשביתת סייעות ,ליווי
לטיולי $וכו'( .בכול $ההתייחסות היא לזכות המשותפת של שני ההורי.$
 .11הנוהל עצמו בסע'  7.1מציי" :התעלמות מהנושא מקשה על הילדי
ומחזקת אצל תפיסות אסטיגמטיות ורשות בושה ואשמה".
 .12ובסע' " :5.1יש ליידע אותו ]הקטי[ לגבי בקשות הוריו הנוגעות לקשר
שלה ע בית הספר ]לרבות ג[".
 .13ראי ג $חוזר המנהל הכללי תשל"א  ,1 /ביחס לכניסת אורחי $למוסדות
חינו ,עפ"י חוזר מנכ"ל תשל"א) 1/כ"ט באב תש"ל –  31באוגוסט
,(1970סעי&  23א" :2הורי של תלמידי באי לביתהספר בשעות
הקבלה או במועדי אחרי שנקבעו ע"י הנהלת המוסד ,ובמקרי מיוחדי
– לש קיו קשר ע ילדיה .בכל מקרה ,אי הורי נכנסי לכיתה בזמ
שיעור".
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 .14הינ נדרשת לקרוא את הנהלי $המצורפי $ולפעול בהתא.$
 .15הינ נדרשת מייד לקיי $שיחה ע $הקטי ,ולומר לו את האמת ,שאימו לא
רוצה קשר בינו ובי אביו :הנוהל עצמו בסע'  7.1מציי" :התעלמות
מהנושא מקשה על הילדי ומחזקת אצל תפיסות אסטיגמטיות ורשות
בושה ואשמה".
 .16הינ נרשת לזמ אותי לשיחת היכרות ,ולהתחיל לדווח לי על כל מה שקורה
בג.
 .17לסיו ,$נא להודיע לי מתי אוכל להגיע לג ,שלא בזמ שיעורי ,$ולפגוש את
הקטי ,בהתא $לחוזר מנכ"ל תשל"א) 1/כ"ט באב תש"ל –  31באוגוסט
,(1970סעי&  23א.2
בכבוד רב,
____________
אבא
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