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 7906/22"מ עע העליוןבבית המשפט 
 מנהלייםלערעורים  בשבתו כבית משפט

  :מערעריםה

 באמצעות הוריו (קטין/ה) -----בראון . 1

 [עותרות ועותרים 763ועוד ] 

 (34974)מ"ר  הרן רייכמן עו"דכולם ע"י 
 מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל
 ; 04-8141101; פקס: 050-5657157טל': 

  law.haran@gmail.comדוא"ל: 

 ( 26437טל חסין )מ"ר עו"ד  כן ע"יו
   לזכויות האזרח בישראלמהאגודה 

 65154אביב -, תל75רחוב נחלת בנימין 
 ;03-5608165; פקס: 0528-595351טל': 

 talh@acri.org.il דוא"ל 

ד- ג  -נ

 :המשיבים

 יפו-. ראש עיריית תל אביב 1

 יפו-. מנהלת מינהל חינוך בעיריית תל אביב2

 יפו-. עיריית תל אביב3

 יפו-המשפטית, עיריית תל אביב באמצעות המחלקה 1-3המשיבים 
 03-7244277, תל אביב, טל. 69אבן גבירול 

 . שרת החינוך 4

 . מנהלת מחוז תל אביב, משרד החינוך 5

 . משרד החינוך 6

 המדינהפרקליטות באמצעות  4-6המשיבים 
 , הר חוצבים ירושלים5רח' קרית המדע 

 civil-dep@justice.gov.il ; דוא"ל:02-6468027; פקס': 073-3929611/2טל': 

 ערעור מנהלי

 .ערעור מינהליוג ההליך ונושאו: ס

כב' ) בית המשפט המחוזי ת"א בשבתו כבית משפט לענינים מינהלייםערכאה עליה מערערים: 

 .(יקואלארז השופט 
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 .7240-08-21עת"מ  ,עתירה מינהליתסוג ההליך ומספר התיק עליו מערערים: 

 .26.7.2022 :תאריך פסק הדין

חוק בתי משפט ל 11שופטים של בית המשפט העליון, בהתאם לסעיף  3לפחות  :המותב המוסמך

 .1984-וק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"דלח 26וסעיף  2000-ינים מינהליים, תש"סילענ

תקנות בתי ל הראשונה לתוספת 27בהתאם לפרט  ,ש"ח 3,061 :סכום אגרת בית משפט שיש לשלם

 . 2007-)אגרות(, תשס"ז המשפט

 .רלוונטי נוסףלא קיים הליך 

-תקנות בתי המשפט )אגרות(, תשס"זללתוספת השלישית  22לפי פריט  ש"ח 30,000סכום הערובה: 

 .פטור מערובהלה מצורפת בקש .2007

, בהתאם להחלטת כב' הרשמת ליאורה משאלי שלומאי 20.11.2022מועד אחרון להגשת הערעור: 

 (.מצורפת )ההחלטה 7022/22בבש"מ  13.11.2022מיום 

כתב היקף עומד  7022/22בבש"מ  25.10.2022אזולאי מיום  רןקבהתאם להחלטת כב' הרשמת 

  .(מצורפת החלטהה) עמודים 16על הערעור 

יפו )כב' השופט יקואל(, -לעניינים מנהליים בתל אביבבזאת ערעור על פסק דינו של בית המשפט מוגש 

בית המשפט הנכבד לבטל את פסק הדין, אשר מכשיר את קיומם של בתי ספר וגני מתבקש במסגרתו 

אסור על קיומן של לרובם המכריע יוצאי מדינות אפריקה,  מבקשי מקלט ומהגרים, לדינפרדים ליילדים 

ת איישם מדיניות רישום ושיבוץ תלמידים אשר תבטיח להורות למשיבים ול ,מסגרות חינוך נפרדות

. עוד מתבקש בית המשפט במסגרות חינוך אינטגרטיביות, לצדם של תלמידים אזרחי ישראללימודיהם 

, כאשר אלה מוסדות חינוך אינטגרטיבייםתלמידים אל להורות למשיבים לארגן ולממן הסעות להנכבד 

ם(, נמצאים במרחקים המזכים תלמידים בהסעות, בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישו

  .1959-תשי"ט

 ."1פסק הדין מושא הערעור מצורף ומסומן "

 ואלה נימוקי הערעור

 מבוא .א

 Brown v. Board of Educationהמכונן בפסק הדין האמריקאי, קבע בית המשפט העליון  1954שנת ב .1

of Topekaעיקרון  ,ועיגן את העיקרון כי נפרד אינו שווה , כי הפרדה בחינוך על רקע גזעי אינה חוקתית

פועלים בעיר  21-במאה הבסתירה מוחלטת לעקרון החוקתי . הישראלימשפט התקבע זה מכבר אף באשר 

רובם ככולם , מבקשי מקלט ומהגריםיפו עשרות גני ילדים וארבעה בתי ספר ייעודיים לילדי -תל אביב

אזרח שהוא ממדינות אפריקה, בהם לא לומד ולו תלמיד אחד ט אוכלוסיית מבקשי המקל םנמנים ע

 ישראלי.

העתירה מושא הערעור, בשמם של מאות הורים לילדי מבקשי מקלט  2021בשל אלה הוגשה באוגוסט  .2

הורים לתלמידים אזרחי ישראל. בית משפט קמא התבקש להורות חברה אזרחית ו ארגוניאליהם חברו 

למשיבים ליישם מדיניות רישום ושיבוץ תלמידים אשר תבטיח את שילובם של ילדי מבקשי המקלט 

לאסור על קיומן של מסגרות חינוך נפרדות; וכן להורות למשיבים ו ללצדם של תלמידים אזרחי ישרא
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שובצו במסגרות חינוך אינטגרטיביות מרוחקות, בהתאם י לארגן ולממן הסעות לתלמידים אשר

תקנות )להלן: " 1959-תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"טבלמרחקים הנקובים 

  "(.הרישום

בעיר מתבצע פסק כי רישום ילדי מבקשי מקלט בית משפט קמא נדחתה העתירה.  26.7.2022ביום  .3

ספק בו הצליחה העירייה למקום בוכי  ,הרישוםבהתאם לעקרון קרבת המגורים הקבוע בתקנות 

, אין מכיתה ה' ואילך( ק"מ 3-ו ק"מ עד כיתה ד' 2)הן ל 7בתי ספר במרחקים שנקבעו בסעיף לתלמידים 

הסעות. עוד קבע בית המשפט כי אינו מוצא במדיניות הרישום הנוכחית פגם בוב המשיבים מקום לחי

 ,פסקלהורות על פתיחת אזורי הרישום. בית המשפט  לנכון המצדיק התערבות שיפוטית, ועל כן לא ראה

כי "המזור הסביר לעותרים מצוי בבקשות העברה פרטניות", אשר לא ילוו בהסעות, וכי "התייחסות לכל 

המאפיינת כל  תבאינדיבידואליולט כמכלול ובאופן גורף עלולה ליצור טעם מסוים לפגם מבקשי המק

 .אדם באשר הוא"

לא דן בסוגייה אשר  בית המשפט, ואלה הן בתמצית: בכל הכבוד, בפסק הדין נפלו שגיאות מהותיות .4

האיסור על קיומם של מוסדות חינוך נפרדים על רקע מוצא וצבע, בהתאם  -עמדה במוקד העתירה 

פסיקות קודמות של בית משפט נכבד זה בנושא, כמו מוזאת תוך התעלמות להלכת "נפרד אינו שווה", 

אשר  ,וחינוךניציה גקופסיכולוגיה, וירולוגיה, התפתחות הילד, נשל מומחים במקצועיות גם מחוות דעת 

לא בית המשפט ם בהפרדה. הצורפו לעתירה והעידו על הנזקים האדירים שנגרמים לתלמידים מלימודי

תוך התעלמות  ,עקרון הקרבה הגלום בתקנות הרישוםטעה בפרשנות ו, בחינוך שוויוןעסק בסוגיית ה

העובדה שגם בתוך אזורי הרישום נוצרה מציאות של הפרדה מוחלטת בין ילדי קהילת מבקשי המקלט מ

הליך הרישום היה גם אם , יתרה מכךלילדים אזרחי המדינה הגרים בשכנות, לעתים בבניינים סמוכים. 

ולדון ון, כמתחייב מעקרון השווינוכח תוצאותיו,  וחוקיותתקין לחלוטין היה על בית המשפט לבחון את 

הייתה מובילה  ,לתקנות הרישום 3)ב(7 מדיניות רישום שונה, המתאפשרת מכוח תקנהלפיה בטענה 

אף בקביעה לפיה לא ניתן לחינוך ולשוויון. החוקתיות את הזכויות  מההמגשיתלמידים רישום מדיניות ל

ולחילופין  ,הרישוםכתוצאה מתחייבת משינוי מדיניות לחייב את המשיבים לממן הסעות תלמידים 

 . ה שגגהנפל ,בנסיבות הייחודיות שבהן עסקה העתירה

מצבם של ילדי מבקשי המקלט והשלכות החינוך הרקע להגשת העתירה מושא הערעור:  .ב
  בהפרדה

הרקע פני בית המשפט הנכבד את קצרה בעוד קודם לטיעון המשפטי, מבקשים המערערים לפרוס ב .5

תונים באשר למספרם ולמצבם של ילדי מבקשי המקלט, רובם ככולם נלהציג ו עתירההגשת הל שהוביל

 בשל מגבלת המקום.אשר נולדו בישראל וגדלו בה.  ,יוצאי מדינות אפריקה

-בעיר תל אביבמילדי מבקשי המקלט בגילאי גן  100%-ילדים, כ 2,000בהתאם לנתונים שהוצגו בעתירה,  .6

מתלמידי  90%-, ולמעלה מגני ילדים ייעודיים 60-לומדים בכ"( יפו-תל אביב" או "העיריפו )להלן: "

ודיים בהם אין ולו אזרח ישראלי ספר יס תלמידים, מתחנכים בארבעה בתי 2,200-למעלה מהיסודי, 

באזור התעשייה של שכונת מונטיפיורי, צפירה ושבח ובות הנמצאים ברח" קשת"ו" גוונים"אחד: 

משובצים בהליך הרישום שאנן. נווה  בשכונת יאליק רוגוזיןבבית הספר ו התקווה " בשכונתהירדן"

להגיש בקשות העברה  הוריהםלאחר השיבוץ המקורי רשאים אלה בבתי הספר הנפרדים, ורק תלמידים 

קבלת הבקשות כפופה למקומות פנויים העיר או בסמוך לו. לבתי ספר משלבים הפועלים באזור דרום 

  .למכסות שנקבעו על ידי העירייהו
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 .2 מצורפת ומסומנת 7240-08-21עת"מ 

מגיעים לחינוך החובה . ילדי הקהילה ביותר בישראלקהילת מבקשי המקלט היא מהאוכלוסיות החלשות  .7

הררי מלים ודו"חות רבים, בהם עם פערים התפתחותיים משמעותיים יחסית לבני גילם אזרחי המדינה. 

גנים כניסתם לאלה עד ל םהיום בהם שוהים ילדי , נכתבו על מעונות2013דו"ח מבקר המדינה לשנת 

אשר מתאפיינים בתנאים  גנים פיראטייםאלה הם תפתחותם. על ההשלילית ועל השפעתם העירוניים, 

פיזיים קשים, במחסור בכוח אדם, בהעדרם של תנאי בטיחות הולמים ובמחסור בידע לניהול מסגרת 

 ןבהתינוקות ופעוטות שוהים הכינוי "מחסני ילדים": בלו מסגרות אלה את ילא בכדי קלטיפול בילדים. 

הן קשות. ילדים  םה על הילדימסגרות אלן של יהתוהשפע. ללא גרייה והעשרהארוכות בלולים שעות 

המתחנכים בהן סובלים מחסכים ופערים התפתחותיים, לימודיים ורגשיים. לעתים קרובות הם 

והתנהגותיות, מאובחנים כמעוכבי התפתחות וכסובלים מאופיינים בלקויות שפתיות ובבעיות רגשיות 

לישראל במסע חתחתים הגיעו אשר  במקרים רבים אף הוריהם, מליקויי למידה ובעיות קשב וריכוז.

 9/עאינם יכולים לסייע בכך )ואינם שולטים בעברית על בוריה,  קשה ואשר חווים בעצמם מצוקה כלכלית

 .(2בנספח 

מעמיקים ומתקבעים רק אשר שנות חייהם הראשונות, בשל החסכים ההתפתחותיים המאפיינים את  .8

 ילדירק ילדים בעלי קשיים דומים, מופנים רבים מעירוניות כשלצדם בשל שיבוצם במסגרות חינוך 

תקין לחלוטין. מרביתם  למערך החינוך המיוחד, זאת למרות שפוטנציאל ההתפתחות שלמבקשי המקלט 

, בחוות דעת איכילוב "חהמכון להתפתחות הילד בבי הנוירולוגית פרופ' יעל לייטנר, מנהלתכותבת כך 

 :צורפה לעתירהש

"בשנים האחרונות המכון להתפתחות הילד טיפל במאות ילדים בני מהגרי 
רפואי -העבודה והפליטים. ההתרשמות הברורה של כל הצוות הרפואי והפרא

שחלק משמעותי ביותר מהם המטפל בילדים אלו ובבני משפחותיהם הוא 
לחלק נכבד מן  חינוכי.-סובלים מעיכוב התפתחותי על רקע חסך סביבתי

אך הם , יכולות בסיסיות תקינות ופוטנציאל התפתחות תקין לחלוטיןהילדים 
מראים עיכוב שפתי עמוק, קשיים בספקטרום האוטיסטי, וקשיים רגשיים 

משמעות הדברים היא כי העיכוב ההתפתחותי המשמעותי  חריגים בעצמתם.
ממנו סובלים רבים מהילדים אינו נובע מתכונות גנטיות/מולדות אלא מחסך 

רק הדברים ... חינוכי עמוק שלא נראה באוכלוסיות אחרות בישראל-סביבתי
מקבלים משנה תוקף במקום בו מדובר בכיתות גן ובית ספר המורכבות אך 
ורק מילדי מבקשי מקלט וזרים בהן ילדים רבים סובלים מקשיים 

העיכוב ההתפתחותי והחסך הסביבתי המתמשך, לצד  התפתחותיים דומים.
התאמה במסגרות החינוך, מביאים להפניית חלק נכבד מהילדים  עדריה

 .(, הדגשים אינם במקור2בנספח  12ע/) ..."למערך החינוך המיוחד העירוני

מצבם הקשה של ילדים אלה בכניסתם למערכת חינוך החובה מוכר היטב למשיבים, ומשרד החינוך אף  .9

על אף מאמציהם של ו(. למרות אלה, 2בנספח  11ע/מתחנכים )הם בהם ם שגניההוציא הנחיות לצוותי 

התנהגותית -הן ברמה הרגשית לכיתה א'מוכנות הילדים מסיימים את גן החובה בלי  ,הצוותים החינוכיים

על שיחות עם צוותי  ברובושהתבסס , את ממצאיו של מחקר מעמיקאשר סיכם  ח"והן ברמה פדגוגית. דו

הילדים נמצאים בפיגור משמעותי בכל הקשור לחיברות, התנהלות בקבוצה ועיצוב כי  קובע, הוראה,

התנהגות חברתית. הם מתקשים לשבת בכיתה, אינם יודעים כיצד לעבוד בצוות ובעלי סף תסכול נמוך. 

אינם יודעים לזהות אותיות, הם ברמה הפדגוגית רבים מהם עולים לכיתה א' ללא מודעות פונולוגית, 

להחזיק עפרון. מהדו"ח עולה עוד כי ואפילו  עד עשר לספורעם קשיים שפתיים, מתקשים מתמודדים 

בנספח  9ע/) ישראלים בני גילםם נמוכים משמעותית משל ילדים ילדיה אוצר המלים ורמת האוריינות של

2.) 
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כפי שקבעה פרופ' לייטנר, חסכים עמוקים אלה אך מתקבעים ומעמיקים כאשר המשך הלימודים מתבצע  .10

הכלי המרכזי לסגירת פערים מבניים בסביבה הומוגנית, אך ורק לצד ילדים הסובלים מקשיים דומים. 

על  (peer effectעקרון "השפעת העמיתים" )המוכחת של השפעתו נוכח חינוך אינטגרטיבי, מצוי באלו 

ועובד  המתמחה בילדים בסיכון, ר לחינוך מרסלו וקסלר"הדפי שמבהיר כ, למידה והתנהגות חברתית

 :עם אוכלוסיות מוחלשות, לרבות של מבקשי מקלט, בחוות דעת מטעמו אשר צורפה לעתירה

השינוי מתאפשר בעיקר במסגרות החינוך, ובלבד שהן אינטגרטיביות.  ..."
ילדים מקהילה זרה מקיימים אינטראקציה שוטפת מסגרות כאלו שבהן 

וממושכת עם ילדים אזרחי ישראל מביאות לסגירת פערים שפתיים ולהפנמת 
 .(2בנספח  13/ע) הקודים של התנהגות המצופה בחברה

וכי המשך , כי רבים מילדי מבקשי המקלט מועדים להיכלל ברצף הסיכון, ר וקסלר"עוד קובע ד .11

 שם(.)לימודיהם בהפרדה עשוי להובילם אל קצה הרצף 

לימודים במסגרות נפרדות נלוות אף תחושות השפלה, נחיתות הכרוכים בלהעמקת הפערים והחרפתם  .12

החינוך הסגרגטיבי אצל הילדים תחושות של נחיתות, תסכול, שונות בגיל צעיר מעורר כבר  .וניכור קשות

 הורי הילדים. חוסר הבנה לטעמי ההפרדה וחוסר אונים בהתמודדות איתה וניכור מהחברה הישראלית,

בשנות חייהם הפנמת תחושת הנחיתות, הדחייה וההשפלה כבר שרטטים תמונה עגומה של המערערים מ

תפיסת עצמם כמי שאינם ראויים להשתלב ואובדן ביטחון אצל ילדיהם הם מצביעים על  הראשונות.

 . (2בנספח  22/עעד  15/ע) תחושת רמיסת הכבוד משותפת לילדים ולהוריהם .בחברה הישראלית

מסגרות חינוך נפרדות לילדים הנבחנים בצבע עורם אף מהוות מטרה קלה לפגיעה בתלמידים על רקע  .13

, בהם מי ששמו להם למטרה להרחיק אוכלוסייה פעולה נוח לפעילות אלימה של גורמים שונים גזעני, וכר

התרבות השונה, הצבע השונה, מבחינים אותם בנקל משאר "כי  ,קובע ד"ר וקסלרזו מדרום העיר. 

חלקי האוכלוסייה, והופכים אותם למטרה לגילויי שנאה וגזענות, ולקבוצה הסובלת באופן עקבי 

 (.2בנספח  13ע/)" מאלימות בדפוסים שונים

להפרדת תלמידים מרקע מוחלש נלווה גם תיוג, המשפיע אף הוא במובהק על מימוש הפוטנציאל הלימודי  .14

שלהם. תלמידים מוחלשים נתפסים בעיני כלל המערכת כבעלי פוטנציאל לימודי מוגבל, אשר למעשה 

חיברה ש ,צורפה לעתירהבחוות דעת ש. בחינוכםההשקעה מידת דבר המשליך על אין ציפייה לממשו, 

פסיכולוגיה קוגניטיבית, היא מכללת אורנים המתמחה בב, דיקנית הפקולטה לחינוך פרופ' מיכל ראזר

 וכותבת:נפרדים, לימוד  מתייחסת להשלכות שיש להסללת אוכלוסיות מוחלשות למסלולי

למורים במסלולים נמוכים יש ציפיות נמוכות, והם מלמדים תכנית לימודים ... "
מבזבזים הרבה יותר זמן בניהול הכיתה מאשר בהוראה, כאשר  ברמה נמוכה יותר,

הסללה במערכת החינוך מייצרת  רוב עבודת הכיתה מכוונת לעיסוק בניירת ותרגול.
מציאות של הדרה חברתית, הנצחת פערים ואי שוויון.... תלמידים המשובצים 

בר, ללא יכולת ריאלית למעבמסגרות נפרדות ברמה הבית ספרית או הכיתתית 
חווים את עצמם מראש כבעלי ערך עצמי נמוך יותר. על אחת כמה וכמה אם אלו 

חברתי נמוך, או שהם חולקים תכונה -תלמידים אשר ממילא הגיעו מרקע כלכלי
רים מחק... משותפת כמו צבע עור. תחושת חוסר הערך צובעת את ההוויה כולה

או על פי הישגים, שהשמה של ילדים בהסללות נמוכות, על פי יכולת מראים 
ובמסגרות חינוך נפרדות, מנציחה את הישארותם של ילדים במסלולים חלשים אלו 
ומנציחה את רמתם האקדמית הנמוכה. השמה זו היא בעלת השפעה לטווח ארוך, 

שיבוץ ילדים שמגיעים מבתים ומסביבה  ...ומגבילה את ההישגים שלהם גם בהמשך
לים חלשים פוגע ביכולם למצות את חלשה למסגרות חינוך נפרדות ולמסלו

הפוטנציאל הלימודי הטמון בהם, פוגע בהתפתחותם ומקבע את מיקומם בשכבות 
 (.2 בנספח 23/ע) .."החלשות.
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, מומחית לפדגוגיה, אשר ליוותה לאורך שנים סטודנטיות מסמינר הקיבוצים שחלק ר חגית גור זיו"ד .15

בכלל ובגני מבקשי מקלט בפרט, מתארת בחוות  יפו-אביבבעיר תל מהליך הכשרתן התבצע בגני ילדים 

 :(דעתה את השלכות ההפרדה והתיוג הנלווה אליה

 ,"ילדי מבקשי המקלט מגיעים לגני משרד החינוך עם פיגור סביבתי משמעותי
המוביל לעיכוב התפתחותי ושפתי. הם מגיעים מבתים עם פחות גרייה )העדר 

הם לא חשופים לעברית בבית והם מגיעים  ספרים, משחקים(, בתים דלי תקציב,
בהעדר מפגש עם תלמידים שהגיעו מתנאים  ..לאחר שהייה ב"מחסני ילדים".

מיטיבים יותר אין לילדים ממי ללמוד, את מי לחקות ואין להם ממי לקלוט את רף 
כשהם משובצים בגני ילדים ובבתי  הציפיות הראוי. החסך ממשיך, גדל ומתקבע

לימוד ילדי מבקשי מקלט בנפרד, בדומה להפרדת אוכלוסיות ..ספר נפרדים.
מוחלשות אחרות, מייצר רמת ציפיות נמוכה מכלל המעורבים. הילדים מסומנים 
כבעלי פוטנציאל נמוך, והמסר הזה מחלחל אליהם. רמת ציפיות נמוכה מובילה 

נמוך הציפיות מהם, יהיו ברף ו ,. רמת התכנים שאותם יקבלולחינוך ברמה נמוכה
  (.2בנספח  24ע/) ..."ביותר

 לימודים באינטגרציה ככלי לצמצום פערים .ג

שילובם של ילדי מבקשי המקלט במוסדות חינוך אינטגרטיביים מבטיח את מניעת ההשפלה והנחיתות  .16

. , ומהווה כלי חיוני להשתלבותם בחברה בישראלהטבועה בעצם ההפרדה, אשר פוגעות בשלומם הנפשי

, לימודיים בו על הישגי התלמידיםהרכב התלמידים במוסד החינוכי משפיע עמוקות בנוסף, כאמור, 

 . מחקרים רבים עסקו בחשיבות השילוב להצלחתן הלימודית של אוכלוסיות מוחלשותוחברתיים

הפער בהישגים בין שני  ".. , כפי שקובעת פרופ' ראזר בחוות דעתה:ובהנצחת פערים בחינוך נפרד

חברתי כלכלי ממוצע והשני לומד -חברתי, האחד לומד בבית ספר בעל רקע-דים מאותו רקע כלכליתלמי

בנספח  23ע/) בבית ספר בעל רקע חברתי כלכלי נמוך, עשוי להיות שווה ערך לשנת לימודים או יותר"

2). 

עולה שככלל צוותי הוראה במוסדות חינוך מעורבים ושל משפחות שילדיהן לומדים בהם, של עדויות מ .17

מפנימים אף הילדים . התלמידים מצליחים להשתלב היטב, לפצות על החסכים ולהתפתח כשאר בני גילם

. הליכי הלמידה שלהם (2בנספח  36ע/) את חוקי המוסד החינוכי ואת כלליו ונשמעים לצוותי הוראה

 גור זיו:חוות דעתה של ד"ר על כך ב מתבססים, בין היתר, על חיקוי בני גילם.

בגנים מעורבים הצוותים לא מורידים את הרף החינוכי והילדים מתאימים עצמם "
עומדת בסטנדרטים הגבוהים של המערכת. בגנים  . ורמת הלימודים..לרף גבוה

מעורבים ילדי מבקשי המקלט לומדים מהילדים הישראליים וסוגרים את פערי 
שפתית, נפשית  –השפה וההתפתחות מהר. רמות התפתחות שלהם בכל ההיבטים 

ומימוש הפוטנציאל שלהם גבוהים. גם הגזענות והיחס הגזעני כלפיהם  –ולימודית 
מצד הצוות בגנים מעורבים פחותים בהרבה מבגנים הנפרדים. בגנים אלו נוצרת גם 

 .(2בנספח  24/עלדים" )סולידריות בין הי

כי צמצום הפערים המאפיינים ילדי מבקשי מקלט מותנה בהתערותם בחברה, לצד  ,ר וקסלר קובע"ד .18

  :ילדים אזרחי ישראל, וכי הפרדתם מהם אך מעצימה ומקבעת אותם

ילדים יכולים לסגור מהר מאוד פערי שפה, אך תנאי מוקדם לכך הוא ההתערות "
ך נפרדות מסגרות חינועם ילדים דוברי עברית תקינה )בהתאם למצופה מגילם(. 

לילדי מבקשי מקלט, לצדם של ילדים אשר אינם שולטים בעברית, מעצימה 
ומקבעת את הפערים השפתיים ותורמת להיווצרות והעמקת פערים נוספים 

 (.2בנספח  13/עביכולת רכישת מיומנויות בסיסיות של קריאה וכתיבה" ) עתידיים

 2012-2008. בין השנים המציאות יבימחו םואינ גזירת גורל םבמוסדות חינוך נפרדים אינ לימודים .19

היא הסיעה תלמידים מבקשי מקלט מדרום העיר לצפונה,  הפעילה העירייה תכנית אינטגרציה במסגרתה
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בעירייה, העידה על חינוך המינהל שעמדה אז בראש גב' דפנה לב, ללימודים בכתות אינטגרטיביות. 

 הצלחת התכנית: 

ילדים מיטיבים ללמוד מילדים אחרים. כאשר ילדי הצלחה זו אינה מפתיעה. "
מבקשי המקלט שהו עם הילדים הישראליים הם למדו מהם, צברו ביטחון וגילו 

 תכנית .התקדמות אדירה. החיבור בין אוכלוסיות הילדים היה טבעי לחלוטין
תלמידים, הוריהם ואנשי הצוותים  –האינטגרציה התאפיינה בכך שכלל המערכת 

היו מעורבים ותרמו להצלחתה. אחד הדברים שמאפיינים לימודים החינוכיים 
הנמכת ציפיות  עושה, הוא שהמערכת לא באינטגרציה, בשונה מלימודים בהפרדה

לילדי הזרים. הדרישות מהם במערכת אינטגרטיבית הן גבוהות, והילדים 
 .(2בנספח  1ע/)מתאימים את עצמם" 

. בכתות משולבות אינם נחלתם הבלעדית של ילדי מבקשי מקלטהיתרונות הגדולים הגלומים בלימודים  .20

מאוכלוסיות שונות מפחית גזענות ותפיסות סטראוטיפיות, מפתח סולידריות, המפגש של תלמידים 

תהליכי ההיכרות והחברות עם הכרה באחר, סובלנות ופתיחות. ראש מינהל החינוך לשעבר קבעה, כי "

אלים תהליכים חינוכיים ואנושיים משמעותיים שערכם לא ילדי הזרים העבירו את הילדים הישר

הילדים הישראלים אשר נמצאים במוסדות מעורבים עם מבקשי "כי  ,ד"ר גור זיו הוסיפה ."יסולא בפז

מקלט מפתחים יכולת של סולידריות והכרת האחר, הם נהיים סובלניים יותר ולומדים מחבריהם 

 .(2בנספח  24ע/) "תופעות של גזענות, הדרה ופחדהזרים. אין דרך טובה מכך כדי לשרש 

שיבוץ ילדי מבקשי מקלט במסגרות חינוך נפרדות דן אותם להעמקת כי , אם כן, מהאמור לעיל עולה .21

אינו , השפתי והרגשי; העיכוב ההתפתחותי המאפיין אותם בשל חוויות ראשית חייהם בהיבט הלימודי

למסגרות החינוך רבים גוזר עליהם תיוג שלילי וגילויי גזענות, ומסליל  ;מאפשר להם לצמצם פערים

זמן תוך לכך שב יםלימודים במסגרות מעורבות, לצד ילדים אזרחי ישראל, מביאשהמיוחד. זאת, שעה 

קצר הם מדביקים את הפערים, צוברים ביטחון ומגיעים למיצוי הפוטנציאל הלימודי והחברתי, 

עוד מעידים הדברים על כך שהשילוב תורם רבות גם  .ל חבריהם הישראלייםולהישגים דומים לאלה ש

 .(2בנספח  34ע/עד  27ע/) לאחרונים

 ולטעמי הערעור בהרחבה

 בפרט במבחן התוצאהבכלל ובזכויות לחינוך ולשוויון ה בחן את הפגיעשגה בית משפט קמא כאשר לא  .א

, ללא ומהגריםיומם של עשרות גני ילדים וארבעה בתי ספר בהם מתחנכים רק ילדי מבקשי מקלט ק .22

שנוי במחלוקת. למרות זאת, ועל אף שהעתירה מפרטת  ותלמיד אחד שהוא אזרח ישראלי מלידה, אינ

לל עיגנו את הכשההלכות אשר נקבעו בנושא והפגיעה בשוויון, את האיסור החוקי עליה ואת בהרחבה את 

הנגרמת  לא בחן את הפגיעה בשוויון בכלל ובשוויון בחינוך בפרטלפיו נפרד אינו שווה, בית משפט קמא 

 נפרט. .מחינוך בהפרדה, לא על פניה ולא במבחן התוצאה

אבו לבדה נ' שרת  5373/08)בג"ץ  הזכות לחינוך הוכרה זה מכבר כזכות יסוד בשיטת המשפט בישראל .23

"(. בשורת פסקי דין עיגן בית משפט זה את מעמדה של הזכות אבו לבדה ענייןלהלן: "( ,(6.2.2011) החינוך

לחינוך כזכות חוקתית, וקבע כי חינוך הוא הגורם המשמעותי ביותר בעיצוב דמותו, אישיותו וגורלו של 

 7426/08הפרט, החיוני למימוש יכולותיו וכישרונותיו במסגרת האוטונומיה האישית הנתונה לו )בג"ץ 

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

עמותת  1554/95אבו לבדה; בג"ץ עניין  ";רובינשטייןעניין להלן: " ,(17.9.2014) תכנסרובינשטיין נ' ה

 ((.11.7.1996) "שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך התרבות והספורט
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של  נודי לפסק 9פס' למשל ב' מהווה את אחד מיסודותיה )ר יאבזכות לחינוך, וה הטבועשוויון הזכות ל .24

למימושה של הזכות לחינוך על שלל היבטיה. בפסקי דין שוויון חיוני (. רובינשטייןבעניין השופט הנדל 

רבים עמד בית המשפט העליון על חשיבותו של השוויון בחינוך בכלל ושוויון ההזדמנויות בחינוך בפרט 

דברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר . (אבו לבדה ענייןב 29 'פס, טבקהפרשת ב 23-19 פס')ר' 

( לחוק 9)2-( ו8)2בחינוך ממלכתי, שבין מטרותיו מונה המחוקק יצירת שוויון הזדמנויות וצדק חברתי )ס׳ 

הפגיעה כך בכלל, וכך בפרט כאשר  ״(.חוק חינוך ממלכתי)להלן: ״ (,1953-חינוך ממלכתי, התשי״ג

ומתייחסת לסיווג חשוד. הפליה קבוצתית על רקע תבחינים  על רקע קבוצתיהפליה בשוויון מתבטאת ב

( מהווה פגיעה בליבת השוויון המהותי ובגרעין הזכות לכבוד וצבע עור מוצא, דת, גזע, מיןבהם חשודים )

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת  -עדאלה  3390/16האדם )בג"ץ 

(8.07.2021.)) 

הוכרעה בפסיקה, בין היתר בהליכי הרישום למוסדות כבר המקלט של ילדי מבקשי לחינוך שוויוני זכותם  .25

עניין " :להלן), (2.8.2012) מאנג'אן נ' עיריית אילת ומשרד החינוך 11-07-29883ת"מ חינוך )ר' למשל ע

זו סיקה פ (.(.122015.7) מלאכי תקרייטספרגש נ' עיריית  15-06-25757עת"מ )באר שבע( (; "מאנג'אן

את הזכות לחינוך על כל נער וילד  3המחיל בסעיף , 2000-על חוק זכויות התלמיד, תשס"אהתבססה אף 

 של ארץ מוצא, טעמים לו איסור אפליה מטעמים 5אשר קובע בסעיף ו, ללא הבחנה של מוצא או לאום

 אקונומי ברישום תלמידים, ובין היתר בקיומן של כתות לימוד נפרדות. -עדתיים או מצב סוציו

סותר את ערך השוויון הנבחנים במוצאם, גזעם וצבע עורם, של מוסדות חינוך נפרדים לילדים קיומם  .26

הפוגעת תחושת קיפוח ונחיתות,  יוצרתפליה, וביטוייה במערכת החינוך בפרט, אאסורה.  פליהאומהווה 

בכבוד הילד כאדם. משכך כבר נפסק, כי הפגיעה בזכות לחינוך כשהיא משתלבת בפגיעה בשוויון בחינוך, 

 (.טבקהו אבו לבדה בענייןבזכות החוקתית לכבוד האדם )ר' היא פגיעה 

 , בשוויון בחינוךלא בחן את הפגיעה בשוויוןקמא  משפטבית הדין, אם כן, מפורש ונהיר. למרות זאת  .27

תלמידי העיר מנותקים מכלל מסגרות חינוך נפרדות, אשר נגרמת לאלו שנגזר עליהם ללמוד בובכבוד 

עצמם ואף מתלמידים אזרחי ישראל אשר חיים עמם בשכונה, לעתים בבניין הסמוך לזה שבו הם 

 מימוש הזכות לחינוך אינו מתמצה באפשרות ללמוד לימודים כלשהם, וגם בשילובם של ילדימתגוררים. 

לימודים בצוותא עם בני גילם אזרחי ישראל, שוויון מהותי משמעו  מבקשי מקלט בחינוך הציבורי אין די.

 .אלא שלכל אלה לא התייחס פסק הדין .באותן כתות לימוד, באותו מוסד חינוכי

, עקרון השוויון המהותי מחייב כי פגיעה בשוויון תיבחן גם במבחן התוצאה, יהא אשר יהא המניע לה .28

 :שוקרוןבעניין  ,כך, למשללא ערך. בחינה אשר בית המשפט קמא 

, הפגיעה בזכות לשוויון נבחנת גם על פי מבחן התוצאה, ולא רק על פי ועכיד"
הכוונה העומדת בבסיסה. לפיכך, השאלה שעליה יש להשיב בהעברת ביקורת 

המחליט על שיפוטית על טענה לפגיעה בשוויון איננה רק מהו המניע של הגורם 
הפגיעה, אלא גם מהי התוצאה של ההחלטה. החלטה כאמור עשויה אפוא 
להיפסל, לא רק כאשר המניע שביסודה הוא לפגוע בשוויון, אלא גם כאשר המניע 

שוקרון נ' המועצה  3865/20ג"ץ )ב הוא אחר, אך הלכה למעשה, נפגע השוויון
  (. (07.10.2020) לפסק דינו של השופט גרוסקופף 3פסקה , המקומית קרית ארבע

 (.34פסקה ב(, 1998) 630( 3שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה )פ"ד נב ) 2671/98בבג"ץ גם ' רו

רק ארבעה בתי ספר יסודיים היא יפו -עיריית תל אביבכאשר תוצאתה של מדיניות הרישום שמקיימת  .29

גני ילדים נפרדים, בהם  60-כומהם;  90%-, בהם מתחנכים יותר מומהגרים מבקשי מקלט יםלילד

https://www-nevo-co-il.ezproxy.haifa.ac.il/psika_html/elyon/20038650-E13.htm
https://www-nevo-co-il.ezproxy.haifa.ac.il/psika_html/elyon/20038650-E13.htm
https://www-nevo-co-il.ezproxy.haifa.ac.il/psika_html/elyon/20038650-E13.htm
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אין מנוס מלקבוע כי מדובר במדיניות רישום  – מילדי מבקשי המקלט בגיל זה 100%-מתחנכים קרוב ל

 . , וכי שגה בית המשפט קמא כאשר לא התייחס לכךופסולהמפלה החותרת תחת עקרונות השוויון, 

 נפרד אינו שווהשגה בית המשפט קמא כאשר לא דן בעקרון לפיו  .ב

מדיניות הפרדה בחינוך סותרת את עקרון השוויון ופוגעת בליבת הזכות לחינוך ולשוויון בחינוך, אמור, כ .30

צבע בו ן, גזעןמוצאהנבחנות בהנכללת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מתן חינוך נפרד לאוכלוסיות 

צאה מבית . בשל אלה, הלכה מבוססת אשר יבתיוגםו ,בהשפלת תלמידים ובני משפחותיהםאף כרוך  ןעור

אסר על שם נ ,טבקה ענייןב . כךכי הפרדה במסגרות חינוך מהווה אפליה פסולהקובעת, זה משפט נכבד 

, אשר עסק בהפרדת נוער כהלכהגם בעניין כך . הפרדתם במוסדות חינוך של תלמידים ממוצא אתיופי

 משרד החינוך עמותת נוער כהלכה נ' 1067/08בג"ץ תלמידות מזרחיות מאשכנזיות בחינוך החרדי )

 (. 26-ו 24, בפסקאות (6.8.2009)

, בין היתר, על גוף פסיקה רחב הקובע כי מדיניות של "נפרד ושווה", בחינוך ובתחומים התבססההלכה זו  .31

על פסק הדין אף פליה והשפלה כלפי חברי הקבוצה הנפגעת; פסיקה הנשענת אאחרים, טומנת בחובה 

, אשר אסר על הפרדה גזעית בבתי ספר גם במקום הנזכר לעיל Brown v. Board of Education בעניין

אינו מופלה , אף אם הנפרד מדיניות סגרגטיבית בחינוךהייתה שוויונית. בהם שהקצאת המשאבים 

פוגעת  ,מובילה להשפלת האוכלוסייה המוחלשתואפילו אם הוא זוכה לתוספות תקציב,  בתקציבים

 בחינוך ולכן אסורה.זכות לשוויון הזדמנויות בבכבודה ו

'נפרד אבל שווה' לעניין זה יפים דברי בית המשפט העליון בפרשת קעדאן, לפיהם "מדיניות של   .32

”(separate but equal )“ הינה מעצם טבעה בלתי שווה”(inherently unequal)“ ( קעדאן  6698/95בג"ץ

 .((8.3.2000) 279, עמ' מנהל מקרקעי ישראל נגד

ועיריית נתניה שיבצו ת אילת יילדי מבקשי מקלט נדון והוכרע באספקלריה זו, שעה שעיריעניינם של אף  .33

נג'אן, אשר עסק בתלמידים אשר התגוררו באילת אבעניין מ .ותנפרדסגרות חינוך ממבקשי מקלט ב

יה זו במוסדות יבשילובה של אוכלוסדן בית המשפט המחוזי נשלחו למסגרות חינוך נפרדות מחוץ לה, ו

 ופסק:החינוך הרגילים בעיר, כפי שמבקשים עתה המערערים, 

"מתן לגיטימציה להסדר של הפרדה בחינוך, על יסוד מדינת המוצא של הילדים 
הינה חסרת תקדים בעולם המערבי ולא ניתן ליתן לה יד. ומעמדם המשפטי, 

 .לפסק הדין( 49פס' , מאנג'אןעניין ) הילדים לא חטאו במאום בהגעתם ארצה"

התמקד אף הוא בהפרדת תלמידים ובחובה לשלבם במסגרות חינוך בעניין אירסלם הדיון  .34

בפסק הדין, . קבעה בשטחה גן נפרד לילדי מבקשי מקלטאינטגרטיביות, זאת לאחר שעיריית נתניה 

שאכן  שניתן בהסכמת הצדדים, הורה בית המשפט לערוך רישום הטרוגני לגני הילדים ללא הפליה, כפי

 (.2בנספח  50ע/) (25.12.2019)אירסלם נ' עיריית נתניה  45438-01-19ת"מ ע) נעשה

נימק  הוא .אלא שבית משפט קמא קבע, כי אין לגזור גזירה שווה מפסקי דין אלו לעניינם של המערערים .35

ועל כך כי בשני המקרים הורו בתי המשפט לשבץ את התלמידים בהתאם לתקנות הרישום, את קביעתו ב

כן פסק כי "אין להקיש מאותו עניין לענייננו, שבו כבר עכשיו מתחנכים העותרים במוסדות חינוך בקרבת 

מקום מגוריהם, ולמעשה נגד כך מופנית העתירה, כאשר בקשתם היא להשתבץ במוסדות מרוחקים 

גרפי כזה או אויבמיקום ג, כמו גם הערעור, אינם עוסקים שהעתירה אלפסק הדין(. אל 30פסקה ) "יותר

אחר אלא בעצם הלימודים בהפרדה. מטרתם של המערערים אינה להרחיק נדוד אלא להשתבץ בכתות 
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בו תה מגלה ינג'אן היאאזרחי ישראל. התייחסות מהותית לפסק הדין בעניין מילדים לימוד לצדם של 

  :לאמץקמא התבקש בית משפט הרציונאל להן  הבאות, אשר אתהעקרוניות את הקביעות 

סגרגציה יכולה להיות על בסיס רצוני של הפרט המוציא עצמו מן הכלל אך לא של "

הכלל המוציא מתוכו את הפרט או, קבוצת פרטים בעלי מכנה משותף, אלא על 

יצירת סביבה נפרדת, סטרילית "וכן:  .(43פסקה שם, בסיס הוראות החוק" )

להשיג מטרה  לאוכלוסייה רגישה או חלשה הינה אפקטיבית לזמן קצר כדי

מסוימת, חיזוקה והתאמתה של הקבוצה לאורחות החיים במדינה. אך אינה ראויה 

לאורך זמן ובוודאי לא בנסיבות דנן, בחלוף שנים כה רבות מאז נכנסו העותרים 

לתחומי מדינת ישראל... אך מוטב כי משרד החינוך ינהג בהם בהתאם לאחריות 

ל מדינת ישראל, בהיותה צד לאמנה המוטלת עליו מכוח חוק ומכוח אחריותה ש

 (.49פסקה שם, " )ל בדבר זכויות הילד"הבינ

אפליה על איסור ב, כבודו שוויוןבהעוסקים  להתעלם מעקרונות משפטייםקמא בחר בית משפט , למעשה .36

, כמו גם מעקרונות חינוכיים העוסקים בכך ;איסור על סגרגציה בחינוך -ביטויה הקונקרטי בענייננו בו

מניעת גזענות במערכת על ממונה הבהנחיית לרבות האיסור על סגרגציה וחובת השילוב אשר מעוגנת 

, אשר יפה גם , בנושא רישום ושיבוץ ילדים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך12.12.2019 מיום החינוך

  :לעניין שיבוצם במערכת של תלמידים יוצאי אריתריאה וסודן

"מדיניות משרד החינוך היא להעניק לכלל תלמידי ישראל מעטפת חינוכית 
שווה לכולם. לפיכך, בעת שיבוץ התלמידים, על הרשויות לפעול שתיצור הזדמנות 

ליצירת תמהיל מעורב של תלמידים, בדגש על יצירת אינטגרציה ושילוב תלמידים 
 .(2בנספח  52ע/( יוצאי אתיופיה באופן הטרוגני עם כלל התלמידים"

כנגד שהתנהלו דומים כללים נכוחים אלה הם שהנחו את עמדות משרד החינוך בהליכים משפטיים  .37

עמדת המשרד בהליכים , בניגוד לעמדתו בעניין במערערים. תניה ופתח תקווהערים נהפרדה בחינוך ב

רקע גזעי כפי הנטען משרד החינוך מוקיע ואינו נותן יד לקיום מסגרת חינוך נפרדות על "כי  ,אלה הייתה

בעתירה. משרד החינוך תומך באינטגרציה ובמתן האפשרות להשתלבות של תלמידים זרים במסגרות 

 או מעמד משרד החינוך אינו נותן יד לקיום מסגרת חינוך נפרדות על רקע גזע״; וכן "החינוך הרגילות

תלמידים זרים במסגרות החינוך אינטגרציה ומתן האפשרות להשתלבות של מחייב ... משרד החינוך 

. תוצאת ההליך בפתח תקווה הובילה לרישום תלמידים גם במוסדות מרוחקים אליהם הוסעו "הרגילות

בין עמדות המשרד בהליכים אלו ובין מובהקת סתירה  קיימת (.3נספח ב 2עט/-ו 1עט/) התלמידים

החלטתו לסגור לאחרונה בית ספר בנתניה בו למדו תלמידים כמו גם בין , עמדותיו בהליך מושא הערעור

 3/עט) מאוכלוסייה חלשה בשל הישגיהם הנמוכים של תלמידיו ו"הצורך בשילובם בקבוצות הטרוגניות"

 .משפטהלא התייחס בית אך גם לאלה  ., לבין תמיכתו עתה במוסדות חינוך נפרדים(3נספח ב

 .3 נספחמצורפים ומסומנים בבית המשפט קמא ם מערעריעיקרי הטיעון מטעם ה

 - עמדה בלב העתירהשטענה המרכזית לא התמודד עם הכאשר קמא שגה בית המשפט  לאור האמור, .38

יותיהם בזכו פגיעהעם הולילדים הנבחנים בצבעם, בגזעם ובמוצאם, מוסדות חינוך נפרדים חוקיותם של 

מבחן בהתאם ללבחון את מדיניות הרישום ת המשפט לא רק מהצורך בכך התעלם בי. לחינוך ולשוויון

 ביידון נ' מדינת ישראל 5653/13אלא גם הפר את חובת ההנמקה המוטלת עליו )ר' ע"פ  ,התוצאה

דפנה השופטת כב' עומדת , "ההנמקה השיפוטית: דילמות ישנות וחדשות. במאמרה "((02.01.2014

 :ההנמקה של ערכאה שיפוטיתחשיבות על הטעמים אשר בארז -ברק
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לנימוקים יש תפקיד פרגמטי, קודם כול מהיבטה של עבודת השפיטה עצמה. "
בראש ובראשונה, הם אמורים לסייע לשופט או לשופטת היושבים לדין בהתחקות 
אחר התוצאה הנכונה. לנימוקים יש חשיבות נוספת בהיותם בסיס לביקורת של 

פסק הדין והן בפן העובדתי שלו. לצדם של ערכאת הערעור, הן בפן המשפטי של 
הנימוקים מסבירים את פסקי  -תפקידים אלה להנמקה יש תרומה גם כלפי חוץ 

הדין. לפיכך הם נדרשים מבחינתם של בעלי הדין, ולמעשה מבחינת כל מי 
שמושפעים מהעבודה השיפוטית או שמבקשים להבין אותה. הם עדות לכך 

ומבטאים יחס של כבוד לבעלי הדין שטיעוניהם שההחלטה לא הייתה שרירותית 
ארז "ההנמקה השיפוטית: דילמות -דפנה ברק) " ...זוכים להתייחסות ולדיון

 .((2022) 8-6 (5)נב משפטים ,ישנות וחדשות"

 שגה בית משפט קמא כאשר קבע כי הרישום מתבצע כדין  .ג

על הקביעה לפיה מדיניות הרישום של ילדי מבקשי המקלט  הדינו של בית משפט קמא התבססהכרעת  .39

על כן אל לו לבית והמעוגן בחוק חינוך ממלכתי ובתקנות הרישום, עקרון קרבת המגורים פ"י מתבצעת ע

פי -חוקיות בהינתן פועלה על-לא הוכח שמדיניות העירייה נגועה באי" :, ובלשונובהמשפט להתער

מרכזי בשיבוץ תלמידים למוסדות חינוך והוא הקרבה למקום הוראות הדין, המגבשות עיקרון 

; וכן "העותרים מטילים את יהבם "(עקרון הקרבהלהלן: "), (לפסק הדין 16 פסקה" )המגורים

)ב( וטוענים כי מכוחן רשאית העירייה לפתוח גם אזורי רישום המרוחקים 7על הוראות תקנה 

מבתי התלמידים... אלא שבתקנה הנזכרת נקבע במפורש כי תנאי לקביעת אזורי רישום החורגים 

רחק בין בית הספר מעקרון הקרבה הוא רק אם אין באפשרותה של רשות החינוך להעמיד את המ

תנאי עיריה הלבין מקום מגורי התלמיד על הטווחים המצויים בתקנות הרישום ... כפי שהבהירה 

לפסק  26 פסקהזה אינו מתקיים בענייננו, בהינתן קיומם של בתי ספר במרחקים קטנים יותר" )

  .הדין(

לתקנות, היו משובצים בבתי לו התבצע הרישום אך ורק בהתאם , ראשית. משולשתהטעות בקביעה זו  .40

עודיים גם ילדים אזרחי ישראל מלידה, שכן גם שכונות מגורים שעיקר אוכלוסייתן זרה אינן יהספר הי

היחיד אשר הנחה את קרון ילו היה עקרון הקרבה העגם , שנית(. gated community)קהילה מגודרת 

ילדי מבקשי מקלט לבין ילדי משפחות  הבחנה ברורה ביןבמודע ולא מדיניות רישום המייצרת העיריה, 

זה המקיים את דרישות הדין. מוסדות חינוך נפרדים ככשיבוץ ללראות ב לא ניתן – ותיקות הגרים בסמוך

דבר הנדרש משרד החינוך במקרים אחרים, שביצע כפי לשנות את אזורי הרישום, הדין מתיר  שלישית,

 . נבאר.שוויוןלולחינוך הילדים את זכויות בענייננו כדי להגשים 

אולם  ,קביעת אזורי הרישום מתבססת על עקרון קרבת מוסד החינוך לבית מגורי הילדאכן, ככלל,  .41

יישומה נתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית. סעיף אשר מתירות חריגה מעקרון זה, הרישום תקנות 

 ( לתקנות קובע כי:3)ב()7

המרחק בין בית הספר לבין ם אין בידי רשות חינוך מקומית להעמיד את "א
(, רשאית היא לקבוע בתחום 2)-( ו1מקום מגורי התלמידים כאמור בפסקאות )

שיפוטה אזורים גדולים יותר, ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים 
הגרים בקצות האזורים, או שרשות חינוך מקומית תאפשר תחבורה כאמור; 

תקבע רשות החינוך  –לילד פלוני  אין התחבורה הציבורית מספקת ומתאימה
 המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו".

אזורי רישום הכוללים שטחים , והגדרת בקביעת אזורי רישוםהמקומית שיקול הדעת המוקנה לרשות  .42

( לתקנות, מעגן 9)ב()7סעיף ואילו . לתקנות 8)ב(7-ו( 7)ב()7מעוגן גם בסעיף אוגרפי, ישאין בהם רצף ג

ת בימ בו יותרסוים באזור הרישום )אם יש מלבית ספר קריטריונים מנחים לרשות ברישום תלמידים 

כך יכולה אחד(, ובהם שיקולים של מדיניות חינוכית, גורמי בריאות, משפחה ושיקולים חינוכיים. ספר 
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ולהגדיר  ,מספר מוסדות חינוךמצויים בהם שרשות לקבוע את אזור הרישום בשטחים מרוחקים 

 . שיבוץ תלמידיםקריטריונים שוויוניים והולמים ל

בתי ספר ברישום תלמידים ל מעקרון קרבת מקום המגוריםשיקול הדעת המוקנה לרשויות לחרוג  .43

-עדכון נוהלי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים ועל" ,יסודיים מצוי אף בחוזר מנכ"ל משרד החינוך

, אשר "ואזורי בחירה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים להרחבת אזורי הרישום ברשויות מקומיותאזוריים 

מדיניות רישום מרחבית של אזורי בחירה מבוקרת החורגים מאזורי בבתי ספר יסודיים לקיים מאפשר 

 . (2נספח ב 53ע/) הרישום

הן  הקרבהרשויות מקומיות רשאיות לחרוג מעקרון שאם כך  ות, כמו גם חוזר המנכ"ל, מלמדהתקנות .44

. לרשות המקומית יש והן בבחירת בית הספר, הן ביצירת אזורי רישום משותפים בקביעת אזורי הרישום

כאשר הדבר נובע מטעמים אובייקטיביים הקרבה שיקול דעת בקביעת אזורי רישום החורגים מעקרון 

מהותיים של שיקולים עדר מבנים מתאימים, מטעמים כמו ריכוז מועט של ילדים באזור מסוים וה

ו"יש , והן שעה שבמוסד חינוכי יש ריבוי תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות חינוכיים ומדיניות חינוכית

 מיום המדינהעדכון מטעם ההודעת ל 8סעיף )יה" יאקונומיות של האוכלוס-לבצע איזון בין רמות סוציו

משמע, מדובר בסמכות רשות שבשיקול דעת, אשר צריכה לעמוד בכללי המשפט המנהלי (. 25.4.2022

 ובראשם סבירות. 

 .4פח מסומנת נסמצורפת ו 25.4.2022 הודעת עדכון מטעם המדינה מיום

התיר משרד החינוך ואף חייב רשויות מקומיות לערוך רישום שאינו מבוסס רק על . לאורך השנים וודוק .45

אשר הובילה  1968מסקנות ועדת רימלט משנת  התלמיד. כך, למשל, בעקבות ביתקרבה לעקרון ה

בג"ץ מדיניות אשר נדונה בבג"ץ וזכתה לגיבויו המלא ) ,למדיניות אינטגרציה בחטיבות הביניים

, וזאת ((3.6.1971) קרמר נ' עירית ירושלים 152/71"ץ בג(, 17.9.1980)דיקמן נ' עיריית אשדוד  518/80

וכך אף כשנקבעה  ;בחטיבות הביניים לא כללו אזורי בחירה מבוקרתבדפוסן אז תקנות הרישום אף ש

מחוץ לאזורי , בפרט ממוצא אתיופי, מדיניות פיזור תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות 90-בשנות ה

כאשר נפתח בתחילת שנת הלימודים תשע"ט גן ילדים כי  ,עוד ונזכיר (.2 נספחב 55ע/-ו 54ע/)הרישום 

, קמה מהומת "מטעמים גיאוגרפיים" בקרית גת שכל אוכלוסייתו הורכבה מתלמידים יוצאי אתיופיה

מגנים את  עצמו שר החינוךו אלוהים שהביאה לפירוקו בתוך ימים ספורים, תוך שמשרד החינוך

, 12.12.2019הנחיית הממונה על הגזענות במשרד החינוך מיום פרסום ההפרדה. סוגיה זו הובילה ל

מדיניות דומה של פיזור ילדי  (.2 נספחב 40/עשאסרה על קיום גנים נפרדים לילדים יוצאי אתיופיה )

מבקשי מקלט למוסדות חינוך, לרבות ארגון הסעות, מתקיימת בידיעת משרד החינוך גם בערים שונות 

 פתח תקווה ואילת. ,לודובכללן 

אולם בית משפט קמא, אשר כאמור לא דן בחוקיות ההפרדה ובהשלכותיה על ילדי מבקשי המקלט,  .46

כלל לא בחן אפשרויות של שינוי אזורי , )על כך בהמשך( ובכך התעלם אף מעקרון העל בדבר טובת הילד

 כיכאמור המערערים סבורים . הקיים רישום, זאת לנוכח קביעתו שקיימים בתי ספר באזור הרישום

כאשר )כלשון התקנה( לא ניתן לראות ברשות כמי שהעמידה בתי ספר באזור הרישום טעות בידו. 

 מדובר במוסדות חינוך נפרדים, הפסולים בשל פגיעתם העמוקה בשוויון, בכבוד ובחינוך.

יפו מתבצע -את עמדת המשיבים לפיה רישום התלמידים בעיר תל אביב במלואהאף אימץ בית המשפט  .47

האם ילדי מבקשי המקלט משובצים במוסדות  ,המשפט היה. אולם כל שבחן בית בהתאם לעקרון הקרבה

חינוך הנמצאים בקרבת מגוריהם בהתאם למרחק הנקוב בתקנות )והעותרים הצביעו על מקרים 
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תמונה  תמספקאינה אשר בחינה חלקית בלבד, זוהי "(. 2בנספח " 38-32החורגים גם מכך, ר' סעיפים 

 מלאה. 

מילדי שכונת נווה שאנן  92%לתגובה ואילך(,  123בהתאם לנתוני העירייה בתגובתה לעתירה )ר' סעיפים  .48

מכלל הילדים ובשכונת  84%בגילאי חינוך יסודי הם ילדי מבקשי מקלט; בשכונת התקווה הם מהווים 

דהיינו: בכל אחת מהשכונות מתגוררים אף ילדים הנמנים על האוכלוסייה הוותיקה . 74%שפירא 

בשכנות לילדי מבקשי המקלט. למרות זאת, אף אחד מילדים אלה אינו לומד בארבעת בתי הספר 

אלא בכזו המבחינה בין  ,הנפרדים. ניתוח פשוט זה מבהיר כי אין מדובר במדיניות רישום נייטרלית

שכניהם בעלי האזרחות הישראלית של ילדי מבקשי המקלט לא שובצו  ,דע. בפועלהילדים באופן מו

 .איתם באותם מוסדות חינוך, חרף עקרון הקרבה

 .5מצורפת ומסומנת  22.8.21יפו מיום -תגובת עיריית תל אביב

ת המשפט, מבקשים ה על ידי ביילבין אופן בחינת הסוגי)ב( 7הוראות תקנה את ההבחנה בין חדד לעל מנת  .49

ק"מ. נניח שבאזור זה שני  בו המרחק המקסימלי בין שתי נקודות הואשאזור מגורים המערערים לדמות 

שמצויים  ,זורא, הגרים בערבוביה בתוך הYומחציתם ממוצא  Xילדים, מחציתם ממוצא  480מתגוררים 

 :תלמידים( 10מטה )כל אות מייצגת לטבלה הכל בהתאם ושני בתי ספר )צפוני ודרומי(, בו 

ובבית ספר צפוני רק תלמידים ממוצא  Xלו בבית ספר דרומי יהיו רק ילדים ממוצא ת המשפט, לשיטת בי .50

Y מהטעם שכלל התלמידים נמצאים במרחק המוגדר בתקנות כמרחק הקרוב  ,מדובר יהיה ברישום תקין

 מדובר באבסורד. וגזע. הפרדה על רקע מוצא אף אם מתקיימת בין שני מוסדות החינוך למקום מגוריהם, 

בתי הספר בפועל, פועלת העירייה להבטיח רישום נפרד לילדי מבקשי מקלט וילדי מהגרים זרים בארבעת  .51

אמצעות הרחבת אזורי הרישום כך בהייעודיים, במקביל לשילובם המוגבל במספר בתי ספר אחרים, 

ארבעה בתי ספר, במקום בית ספר אחד כמקובל, כשלכך מצטרפים הליכי "ויסות" -שייכללו בהם שלושה

ההליך,  המובילים לתוצאה הפסולה. מסקנה זו נובעת אף מהסברים שונים שסיפקה העירייה במהלך

 למשל:

, רוגוזין קשת, ביאליק –בתי הספר הנ"ל )בתי הספר הנפרדים  4אל  –"רוצה לומר 
תיקה, אשר ויה הויח( משובצים תמיד גם ילדי האוכלוס"ר, ט"ה –הירדן, גוונים 

במקרים רבים פועלים להגשת בקשות העברה אל בית ספר אחר או אל זרם אחר 
ר, על בסיס מקום פנוי...הואיל ובשכונות ל בקשות ההעברה בעיכואלו נבחנות כ

נווה שאנן, התקווה ושפירא קיים ריכוז גבוה של ילדי הקהילה, מטבע הדברים 
 עיפיםנמצא לעיתים גני ילדים ובתי ספר אליהם משובצים רק ילדי הקהילה" )ס

 (.5בנספח  125-ו 123 ,120-121

 לתגובתה: 124ביחס לשכונת התקווה מבהירה העירייה בסעיף  .52

ילדי הקהילה המשויכים לאזור  36%"..בבית ספר הגליל לומדים בשכבת כיתה א' 
 בקשות העברה...אליו זה בהתאם לאזורי הרישום או שלחלופין הוריהם הגישו 

 X Y X Y X בית ספר צפוני

X Y X Y X 

Y X Y Y X Y X 

Y X X Y X Y X 

Y X X Y X Y X 

Y X X Y X Y X 

X Y X Y X בית ספר דרומי 
X Y X Y X 
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בית ספר היסודי הירדן הפך ברבות השנים ובאופן הדרגתי וטבעי, ללא כל 
ל ילדי דרום העיר, לבית התערבות של הרשות ורק בהתאם לכתובות המגורים ש

אשר על כן . ספר בו לומד רוב מוחלט של ילדי הקהילה המתגוררים בסמוך לו..
נאלצת הרשות לווסת את ילדי הקהילה המתגוררים ועל בסיס מקום פנוי, 

בשכונת התקווה גם לבתי הספר קשת וגוונים והכל בהתאם לאזורי הרישום 
 ."ם המגורים אל המוסד החינוכיוהדין החל לעניין המרחקים הנדרשים ממקו

תי ילדי האוכלוסייה הוותיקה משובצים כולם אוטומטית לב - מכבסת מילים זו מובילה למסקנה ברורה .53

יה הוותיקה, ואילו ילדי מבקשי יבהם יש רוב ברור לאוכלוסלכאלה ספר ללא ילדי מבקשי מקלט או 

בכפוף עברה שלהם מתקבלות הבקשות ההמקלט מווסתים לבתי הספר הנפרדים, למעט מתי מעט אשר 

רישום העושה הבחנה ברורה בצבע, אלא למוצא ולכי אין מדובר בהליך רישום עיוור י בר .מכסותל

הרישום בעיר חורג כי מבהירה , 4כנספח  פהשצור ,משרד החינוךמטעם עדכון ההודעת )גם  מטעמים אלו

 פרסבתי במקלט ה", ובכללו הגבלת מספר מבקשי מעקרון הקרבה וכולל "ויסות מסוים של התלמידים

 .(שכונתיים

אשר מתבסס בין היתר על קביעות העירייה לפיהן שילוב מושכל ומיטבי של ילדי  המערערים,לטעמם של  .54

ה ילתגובת העירי 40)סעיף  מתלמידי הכתה 30%מבקשי מקלט בכתות הטרוגניות עומד על הרכב של עד 

מתגוררות אוכלוסיות בהן , בשכונות מחייב פיזור רחב ברחבי העירלשילובם הפתרון הראוי  ,(5בנספח 

רוקח  ספר תבילייצר חלופות חלקיות. היה גם במרחק הקבוע בתקנות ניתן . עם זאת, ותיקות חזקות

 מאזורי 'מ 1,500-600 מרחקבממוקם ספר כפיר  ובית ממגוריהםמ'  2,000-500של בטווח  ממוקם

 במרחקמצוי כלכלי איתן -שתלמידיו מגיעים מרקע חברתיספר בלפור  תבי .התקווהשכונת  שלהרישום 

גבעון ת ספר ובי מ', 1,200-400 במרחק , שגם אוכלוסייתו חזקהאמנויותלת ספר בי ;'מ 2,000-700

 ם, שעיקר תלמידיו מגיעיטבעלספר  בית .שאנן בנווה הרישום מאזור' מ 1,500-800 במרחקממוקם 

מ'  1,200-600מרחק ממוקם בספר נופים  ובית ,'מ 1,300-600 במרחק נמצאאקונומי גבוה -ממעמד סוציו

מקלט המשובצים תלמידים מאוכלוסיית מבקשי  אף שבבתי ספר אלה. שפיראשל שכונת אזור הרישום מ

נמוך , מספרם בהם (כלללומדים הם אינם למיטב ידיעת המערערים בהם ש טבע ואמנויותבלמעט )

  .ובוודאי שאינו מתקרב לזה בו נקבה העירייה לשילוב אשר מיטיב עם כלל האוכלוסיות

ההולם את הוראות הדין קיים בין רישום לבינה אשר מדובר במדיניות הפרדה מודעת מכל אלו עולה כי  .55

בפסק  לא זכו להתייחסותת משפט קמא אך תימוכין לכך ניתן למצוא בראיות שעמדו בפני בימרחק ניכר. 

בפרסום שנועד לגייס  בסיווגם בעירייה של בתי הספר הייעודיים כ"בתי ספר לקהילה הזרה"למשל  ,הדין

ובראיונות  ;בתי הספר "ייחודיים לילדי מבקשי מקלט ומהגרי עבודה״בו נכתב כי מורים לבתי ספר אלה, 

מדירות והן לא נותנות קהילות בדרום העיר בכירים במחלקת החינוך בעירייה לתקשורת, לפיהם " לש

וכן כי  ,״בגלל זה בנינו בתי ספר שהם בתי ספר של אוכלוסייה זרה .להם ללמוד בבתי הספר הרגילים

בתי הספר )קשת וגוונים( הוקמו על מנת לתת מענה למבקשי המקלט בשל מצוקת המקומות בחינוך 

  (.2בנספח  8ע/-6/ע) הרגיל

לתקנות הרישום מתיר שיקול דעת רחב לרשות  19יותר. סעיף גני הילדים הדברים מובהקים אף עניין ב .56

למרות לשיקול של קרבת מגורים.  (אך לא בלעדיות) מקנה עדיפותאף שהוא  ,המקומית בשיבוץ הילדים

גם גני ילדים נפרדים.  100% מציאות שבה ת מדפוס הרישום העירוני מכתיבההתוצאה המתקבלזאת, 

לא קיבלו כל ביטוי בפסק הדין של בית נתונים אלה לא נסתרו בתגובות המשיבים, ולמרות זאת הם 

 .המשפט קמא
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בצפון  מדרום העיר לגני ילדיםמבקשי מקלט  במהלך מספר שנים הסיעה העירייה ילדיכי עוד,  וסיףונ .57

. םלהשיבצה אותם בכתות גן נפרדות, ייעודיות אך גם בצפון העיר היא אך  ,בשל מחסור במבני גן העיר

 .רק בעקבות פניית ב"כ המערערים הגיעה לקצה, המעידה אלפי מונים על סגרגציה מכוונת, תופעה זו

 שגה בית משפט קמא כאשר התעלם מעקרון טובת הילד ומחוות הדעת המקצועיות .ד

המשיקים לליבת הנושא: חינוך,  לעתירה צורפו ארבע חוות דעת מקצועיות של מומחים בתחומים .58

פסיכולוגיה, נוירולוגיה והתפתחות הילד. חוות דעת אלה, חלקן פרי מחקר ואחרות נובעות מהיכרות 

מעמיקה וארוכת שנים עם אוכלוסיית מבקשי המקלט וילדיה וטיפול בהם, מעידות על הנזקים הקשים 

והעצמתם, על הסללתם של ילדים  על התקבעות פערים התפתחותיים -הכרוכים בלימודים בהפרדה 

ועל המכשולים הכמעט בלתי עבירים שמציבם , על אי מימוש הפוטנציאל שלהם רבים לחינוך המיוחד

אזרחי ישראל, לשילובם המוצלח כבגירים בחברה הכללית בנפרד מלימודים בסביבה חלשה והומוגנית, 

בה וימשיכו לחיות בה, למצער בשנים  ולהתערות בה. כזכור מדובר בילדים אשר נולדו בישראל, גדלים

 הקרובות. 

ילדים. הטובת הילד, עקרון על במשפט בישראל, מחייב לפחות התייחסות לחוות דעת אלה ולמצב  עקרון .59

חוות הדעת המקצועית היחידה אשר עמדה מנגד היא מסמך אשר הגיש משרד החינוך,  זאת בפרט כאשר

קידום מדיניות אינטגרציה בגילאים  הראשי", לפיהלשכת המדען  –הקרוי "חוו"ד מבקשי מקלט 

הצעירים עשויה לפגוע בשורשים התרבותיים והמשפחתיים של התלמידים ולייצר איחוד תרבויות במובן 

(, כאילו מדובר בחברי 6נספח ב 34שמבטל ומטשטש את הזהות והקהילה ממנה הם מגיעים" )סעיף 

 .ללמוד בה באופן שוויוניאיימיש החפצים בהתבדלות ולא בילדים שנולדו וגדלו בישראל, ושואפים 

 .6מצורף ומסומן נספח  16.12.2021כתב תשובה מטעם המדינה מיום 

בבתי ספר תמיכה תל אביב, אשר הביע הדיונים הוגש מסמך מטעם מפקחות מחוז מהלך בזאת ועוד.  .60

נספח ) נפרדים לילדי מהגרים ומבקשי מקלט, "המספקים מענה מותאם ככל האפשר באזור מגוריהם"

מה היה הליך הבדיקה אשר הוביל למסקנתן, לא פירטו המפקחות  .מתאפיין בעמימותמסמך זה  .(4

, נערכה ועל אילו נתונים היא התבססה, כיצד פועל ההליך המכונה במסמך "ויסות תלמידים"היא אימתי 

ם מהם עקרונות ויסות זה ומדוע אין להחילם על כלל התלמידים כך שלא ייווצרו מוסדות חינוך לילדי

המסמך לא התייחס  .של המשרדהקודמות , תוך סטייה ניכרת מעמדותיו הרשמיות שאינם אזרחי ישראל

 לא סיפק התייחסות כלשהי לחוות הדעת הרבות שצורפו לעתירה.אף כלל לילדי הגנים ו

העירייה כי היא דוגלת בלימודים בקהילה תוך ה העקבית של טענת גם כמו, של המפקחות זו עמדה .61

משיקה הנגרמת לה בשל הסגרגציה, הקשה התעלמות מפליאה ממאפייני הקהילה הספציפית, ומהפגיעה 

עמדה פטרנליסטית זו מנסה לטעון  .50-מתנגדי האינטגרציה בארצות הברית בשנות הלטעמים שהעלו 

כי הפרדה בחינוך, המותירה את ילדי מבקשי המקלט בפיגור לימודי, רגשי והתפתחותי, מתבצעת למעשה 

לטובתם. אלא שדי לקרוא את תצהירי ההורים אשר צורפו לעתירה, ואשר משרטטים את ההשפלה 

חוות הדעת המקצועיות שצורפו  ואתהקשה שחווים הילדים ואת רצונם העז להשתלב בחברה הכללית, 

על מנת להבין עד כמה היא מנותקת ומופרכת. עמדה כזו לא הייתה נשמעת בכל הקשר קהילתי אחר, לה, 

על מנת למשל, טענה שיש להפריד את ילדי קהילת יוצאי אתיופיה משאר התלמידים ולו הייתה עולה 

על ידי  היא הייתה נדחית מיד, ונפסלתשלא לפגוע בשורשיהם התרבותיים וכי הדבר משרת את טובתם, 

  ."(נוער כהלכה" ועניין "טבקה)ר' עניין "בתי המשפט 
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בכל הנוגע לטענות המשיבים לפיהן צוותי בתי הספר הייעודיים עוברים הכשרה הולמת ונהנים מתוספת  .62

מהוות  ןאינמערערים כי גם תוספות תקציב, ואף משמעותיות, יבהירו ה, (4בנספח  8תקציבים )סעיף 

ממילא, תוספות אלה רחוקות ותחליף ללימוד משולב ואינטגרטיבי ולחשיבות השפעת העמיתים. 

ההפרדה מקבלים פחות מכפי שהיו . כפי שהעידה מחנכת בבית ספר קשת, תלמידי מוסדות מלהספיק

כרעת רגשי, בשל כך שמרביתם המ-מקבלים בבתי ספר רגילים, הן במישור הלימודי והן במישור הטיפולי

של התלמידים בכתות הנפרדות זקוקים להוראה פרטנית, העשרה וסיוע, מציאות הרחוקה מרחק ניכר 

 (. 3בנספח  4עט/) מהמצב בבתי ספר אחרים

, כי תקציבים ייחודיים אלה לא יעברו לבתי הספר ת משפט קמאטענו במהלך הדיונים בביאף המשיבים  .63

נוך הנפרדים. זוהי עמדה חסרת פשר ואנטי חינוכית המשלבים ככל שייאלצו לסגור את מוסדות החי

ודומה כי היא נועדה להרתיע הורים ותלמידים  ,בלתי סבירהאשר חותרת תחת טובת הילדים, במובהק, 

שיבחרו בחינוך משלב. כאמור, אך לאחרונה הציג מחוז תל אביב במשרד החינוך עמדה עקרונית הפוכה 

בית ספר בנתניה בו למדו תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות. מזו שהוצגה בתגובותיו לעתירה, וסגר 

במקרה זה קבע המשרד כי המשאבים הייחודיים שהוקצו לבית הספר ותכניות הלימוד המיוחדות 

ובכל מקרה, הנזקים שבלימודים . (3בנספח  3עט/לתלמידיו יעברו יחד עמם לבתי הספר הקולטים )

וז ילדי מבקשי המקלט בגטאות חינוך, גם אם הם זוכים מתמשכים בהפרדה עולים על התועלת אשר בריכ

  .לתוספת תקציב

 לארגן ולממן הסעות בית המשפט גם בהתייחסותו לחובה  שגה .ה

מתחייב למימוש מדיניות רישום הולמת וחוקית, ופיזור התלמידים בבתי ספר אינטגרטיביים, כרוך  צעד .64

אלא אילת, פתח תקווה(. לוד, בהסדרת מערך הסעות במימון המשיבים, כפי שמתקיים ברשויות אחרות )

גם וזאת שלא לממן הסעות לפיזור התלמידים ) הלא מצא לנכון להתערב בהחלטשבית משפט קמא 

בתי ספר מתאימים במרחק שאינו לכאורה קיימים ש, הן בשל כך פרטניות(העברה במסגרת בקשות 

לפסק הדין(, והן בשל ההיבט  26לתקנות הרישום )סעיף  3)ב(7תקנה בהתאם להוראת מזכה בהסעות 

והקביעה כי "בית המשפט לא יורה לרשות , (מיליון ש"ח לשנה 150התקציבי הכרוך בכך )לטענת העירייה 

 לפסק הדין(. 28כיצד לחלק את תקציביה" )סעיף 

לא ניתן לראות בבתי ספר נפרדים, הפסולים בשל פגיעתם לערעור,  46ף ישכפי שנטען כבר בסע אאל .65

על כן שגה בית  .העמוקה בשוויון ובחינוך, בתי ספר הולמים, גם אם הם מצויים במרחק הנקוב בתקנות

אינו יכול לחול , המתיר פתיחת ושינוי אזורי רישום, לתקנות הרישום 3)ב(7כאשר קבע כי סעיף המשפט 

 4541/94)בג"ץ תג מחיר אינו יכול להוות מכשול למימוש זכויות אדם )ר'  –כאן. אשר לעלות ההסעות 

בוצר נ' המועצה  7081/93בג"ץ  ;((8.11.1995לפסק הדין )פורסם בנבו ,  17, סעיף מילר נ' שר הביטחון

ויודגש, האחריות להבטחת מערך ההסעות אינה . ((12.3.1996)פורסם בנבו,  המקומית מכבים רעות

 .. זו חולקת באחריות משותפת לכך עם המדינההעירייהרובצת אך לפתח 

 ארגוןמתאימים באמצעות  במקריםלהנגיש מוסדות חינוך המשפט כבר הכריעו בשאלת החובה  בתי .66

עת"מ )מנהלי  ;(9.9.2004) אבו גודה נ' לימור ליבנת שרת החינוך 5108/04בג"ץ )ר' ומימון מערך הסעות 

 ם(-גם הסכמת הצדדים בעת"מ )י; ר' (26.05.2008)  א. א )קטין( נ' עיריית רמלה 2571/05יפו( -תל אביב

, שם הסכימה המדינה לתקצב הסעות לתלמידה קטינה נ' מועצה אזורית "נווה מדבר" 71171-11-20

לבית ספר ייחודי על אזורי ברשות סמוכה, מהטעם שבית הספר הקרוב למקום מגוריה אינו יכול לממש 

את זכותה לחינוך מאחר שלא הותאם לצרכיה )לימודי שפת ברייל בעברית(, ועל אף שככלל אין תקצוב 
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כי ללא ארגון ומימון הסעות לא ניתן י בענייננו, כאשר בר ((.2בנספח  57ע/אזוריים )הסעות לבתי ספר על 

 יה ענייה זו, המסקנה ברורה מאליה. יאת הזכות לשוויון ולחינוך לאוכלוסממש יהיה ל

 היתלות בפתרונות פרטניים והמדיניות הנוהגת במדינות מפותחות .ו

  את ההליך וההכרעה בו. לקראת סיום, מבקשים המערערים לעמוד על כמה נקודות נוספות אשר אפיינו .67

 המשיביםהפנו ושוב  שובשיגישו הורי הילדים:  העברה בקשותבפתרונות פרטניים של  היתלות

 רישום במדיניות טיפול חלףפרטנית  תלמידים העברת דמותב פרטניים לפתרונות בתגובותיהם

 שיגישו ההעברה לבקשות עדיפות תינתןהנפרד  השיבוץ לאחר כי, והעירייה אף הצהירה התלמידים

. אף בית לעבור ביקשו אליהם הספר בבתי פנוי מקום שיימצא ככל, מקלט מבקשי לתלמידים הורים

נקודת  אולםלפסק הדין(.  35-31משפט קמא מצא בבקשות העברה פרטניות "מזור סביר לעותרים" )ס' 

היא מפלה  בעירוך היא כי מדיניות הרישום של ילדי מבקשי המקלט למוסדות חינמערערים המוצא של ה

להעביר ילד פלוני לבית ספר אינטגרטיבי, אלא לשנות את מדיניות  יםמבקש םאינמערערים הביסודה. 

. הניסיון להיאחז בפתרונות פרטניים, אשר יישומם תלוי אף ולבטל את הסגרגציהבעניינם הרישום 

אוכלוסיית יותיר  במידת יכולתם של הוריהם להוציאם אל הפועל, לרבות במימון הסעות, ואשר

שנועדה  עיניים אחיזת הנו -כתות לימוד נפרדות ב תלמידים בעלת מאפיינים וקשיים קולקטיביים

 להסוות את מציאות ההפרדה שתיוותר בעינה.

אינה המדינה היחידה  ישראל: במוסדות חינוך במדינות מפותחותומהגרים שילוב ילדי פליטים  .68

מדיניות הפרדה מוחלטת בחינוך, וקיומם של מוסדות חינוך נפרדים המתמודדת עם גלי הגירה. אולם 

לילדי זרים ולאזרחי המדינה הקולטת, בפרט של ילדים ומשפחות החיים בה זמן רב, כמעט ואינה מוכרת 

במדינות מפותחות. להיפך. פעם אחר פעם עומדים אורגנים בכירים באיחוד האירופי על משמעות 

התלמידים,  ות מוחלשות, בהן אוכלוסיות מהגרים, הן לקידום הישגיהלימודים בשילוב לאוכלוסי

סקירת הדו"חות והספרות המחקרית רווחתם והשתלבותם בחברה, והן לטובת החברה הכללית. 

כי גם במדינות שבהן מתחנכים ילדי מבקשי מקלט בתקופה הראשונה העלתה, העוסקים בתחום 

פה ולהשלים חסכים חינוכיים, בתום תקופת ההכשרה לקליטתם במסגרות ייעודיות שנועדו ללמדם ש

הם עוברים לבתי ספר אינטגרטיביים, ללמוד לצד ילדים אזרחי המדינה. מחקרים העוסקים בשילובם 

נוקטות ששהגישה החינוכית  על כך במערכות החינוך של המדינה הקולטת מצביעים פליטיםשל ילדי 

גישה הנוקטת בהסללתם ית ואינטגרטיבית, וכי מדינות מפותחות כברירת מחדל היא אינקלוסיב

פי רוב אינה הולמת את יכולותיהם -למסגרת חינוכית נפרדת לאורך שנים היא חריגה ביותר ועל

 . (2בנספח  99-83 סעיפים) גם את צרכיהם החברתיים והרגשייםו הלימודיות, כמ

 Integrating Students from Migrantבנושא  2019נציבות האיחוד האירופי לשנת  מדו"ח .69

Backgrounds into Schools in Europe  עולה, כי מרבית המדינות המפותחות נוקטות גישה

בקשי מקלט ומהגרים שזה עתה הגיעו מאינטגרטיבית לחינוך, זאת לאחר תקופת קליטה ראשונית ל

רים, ועל הצורך למדינות. גם דו"ח זה עומד על חשיבותם של שילוב ואינטגרציה בחינוך לילדי מהג

גם בהצהרת מועצת  .(2בנספח  86סעיף ) למיצוי הפוטנציאל הטמון בכל ילד וילדה בובהשקעה ניכרת 

כי מימוש , המתייחסת לקבוצות מוחלשות במערכת החינוך, נקבע 22.5.2018האיחוד האירופי מיום 

בהן חלשות, הזכות לחינוך, הבטחת שוויון הזדמנויות בחינוך ומניעת הדרה ושיפור החינוך לאוכלוסיות 

 (.(2בנספח  37ע/) כולה החברה ולטובת לטובתם במהגרים, מחייבים חינוך משל
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ץ שיבוהורה בית המשפט הפדרלי בשוויץ על ביטול  6.5.2019ביום  .אף בפסיקה ביטויה מצאה זו תפיסה .70

Bger(  מבקשי מקלט מאריתריאה במוסדות חינוך נפרדים, וקבע שלא ניתן להדירם מהחינוך הרגיל

2C_892/2018 –judgment, 06.05.2019 .)  בית המשפט עמד על החובה שבקיום אינטגרציה, וזאת גם

במקרים שבהם לא זכו הילדים לחינוך מוקדם וגם אם הם אינם עומדים בנורמות החינוך המצופות 

אינו רק נגזרת של זכותם  םאינטגרטיבייבשוויץ מבני גילם. עוד נפסק שם, כי שילובם במוסדות חינוך 

 2020 בדצמבר. כמגן מפני גזענותמשמש ותם לאינטגרציה חברתית וגם מזכנובע לשוויון בחינוך, אלא 

 פליטים. 67,175 בשוויץ חיו

 CASE OF X AND OTHERS v. ALBANIA בעניין האירופי לזכויות אדם,הדין בית פסק  31.5.2022ביום  .71

(Applications nos. 73548/17 and 45521/19) ,אלבניה ממחוזות באחד בחינוך לסגרגציה התייחס אשר ,

 מפלה איה ומצרים הרומה בני מיעוט עם נמנים ומתלמידי 90%-כי מדיניות שיבוץ שיצרה בית ספר ש

 תכנית של מקיומה נובעת, מכוונת אינה ההפרדה אלבניה שלטענת אף כיקבע בית הדין עוד  .תחוקי ובלתי

מהגרים סמוכות אליו, חובת  בשכונותם מתגוררים שה כך ובשל לתלמידים מזון לחלוקת ייחודית

המדינה היא לדאוג לפיזורם של התלמידים בבתי ספר אינטגרטיביים, כך ששיעורם של ילדי המהגרים 

 לנקוטוכי כדי לבטל את ההפליה על המדינה בהם יאפשר להם שוויון בחינוך והתערות בחברה הכללית; 

. בית הדין אף הצביע על כך שבאזורים צעדים אקטיביים להרחבת התכנית הייחודית לבתי ספר נוספים

על מנת לפזרם בבתי ספר  ,אוכלוסיות מיעוט הסעותמאחרים באלבניה סיפקו הרשויות לתלמידים 

 משלבים המרוחקים ממקום מגוריהם. 

קבע שאין ולזכויות אדם, ת הדין יקת ביהתייחס לפסאך התעלם מפסק הדין השווייצי בית משפט קמא  .72

נה ולהקשרים תקציביים )סעיף ישיטת הרישום במדלהעדר התייחסות בין היתר בשל  ,כדי להועיל הב

במקרה  החלים את העקרונות הנורמטיבייםפסק דינו בלפסק הדין(. אלא שבית הדין האירופי מתווה  30

של הפרדת מיעוטים במוסדות חינוך, ושב ומעגן את הסטנדרטים המחייבים לימודים אינטגרטיביים 

יית הילדים הכללית כבר עם כניסתם למערכת החינוך, ואשר אוסרים על הפרדה בחינוך לצד אוכלוס

מתוך ראייה של טובת הילדים, זכותם לשוויון, איסור אפליה, התפתחותם התקינה ושילובם בחברה. 

(, אך 15.4.2015) הכנסת' נ אבנרי 5239/11בג"ץ יש לעשות "שימוש רגיש וזהיר" במשפט משווה )אמנם 

פתוח את לבו לתפיסות יסוד של שיטות משפט נאורות 'המעצבות את "ראוי לו לפרשן, ל כיגם פסק נ

על הפרק קל וחומר כאשר  .לפסק דינו של השופט עמית( 4)שם, פסקה  "'דמות העולם התרבותי כולו

 דומה.סוגיה ניצבת 

  סוף דבר

מוסדות חינוך נפרדים לילדים הנבחנים בגזעם, כשיר את קיומם של הית משפט קמא פסק דינו של ב .73

תוך התעלמות ו שוויון הזדמנויות בחינוך,לשוויון וזכויות החוקתיות לבבלי לדון  מוצאם ובצבע עורםב

השלכות ההפרדה על הילדים ובני גם מהחובה לשקול את כמו  מהעקרון לפיו נפרד אינו שווה

גוזר על ילדי מבקשי פסק הדין קשות. הוא יו של השלכות. משפחותיהם, כמתחייב מעקרון טובת הילד

ומקבע  ,בעתידםאף ובכך פוגע  הנצחתםלוהעמקת פערים דן אותם ל ;ונחיתות השפלה המקלט תחושות

ללא סיכוי של ממש  ,בשולי החברה ,מהחברה הכלליתתוך ניכור  את המשך דרכם בשכבות החלשות

 להתערות בה. 

 המשפט הנכבד לבטל את פסק הדין ולהורות כמבוקש בראש הערעור. מכל הטעמים הללו, מתבקש בית
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 20.11.2022היום, 

 
 __________________ __________________ 

 הרן רייכמן, עו"ד חסין, עו"ד טל

 המערערים"כ ב


