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 2019יפו, -נפרד למבקשי מקלט, תל אביבחינוך הפגנה נגד חינוך נפרד ללבנים ושחורים, שנות החמישים, ארה"ב; הפגנה נגד מימין: 

 

על ומחו לבנים מפגינים ואמריקנים -יצאו לרחובות מפגינים אפרומת דשנות החמישים של המאה הקותחילת ב

שנים ספורות חינוך בארצות הברית. ערכת הבמבין תלמידים שחורים ללבנים שהתקיימה אז מדיניות ההפרדה 

 Brown V. Board of המכונןבפסק הדין ית המשפט העליון האמריקאי, בקבע , 1954בשנת לאחר מכן, 

Education of Topeka , שווה.  ועיגן את העיקרון כי נפרד אינו ,הפרדה בחינוך על רקע גזעי אינה חוקתיתכי

יפו פועלים בתי ספר וגני ילדים נפרדים לילדי מבקשי מקלט, רובם -תל אביבעיר כמעט שבעים שנה חלפו, וב

מתבקש בית המשפט הנכבד לשוב ולעגן את עקרונות פסק הדין בעתירה זו המכריע יוצאי מדינות אפריקה. 

השונות זוכות לתקצוב ולמשאבים  נפרד אינו שווה גם אם הקבוצות; האמור: עצם ההפרדה בחינוך היא מפלה

 דומים.

 :כדלקמןהנכבד בית המשפט על כן מתבקש 

I.  ( ליישם "הרשות המקומית" או "העירייה"או  "עיריית ת"א" :)להלן 3-1להורות למשיבים

אשר תבטיח את ושיבוץ תלמידים החל משנת הלימודים הקרובה, תשפ"ב, מדיניות רישום 

במסגרות חינוך  יפו-המתגוררים בעיר תל אביבלימודיהם של ילדי מבקשי המקלט 

ולאסור על המשיבים לקיים מסגרות חינוך דם של תלמידים אזרחי ישראל, ילצאינטגרטיביות, 

 ."(ילדי מבקשי מקלט" :)להלןהקהילה הזרה  לילדינפרדות לילדי מבקשי מקלט ו

II.  שבדין כדי להבטיח  הם( להפעיל את סמכויותי"משרד החינוך" :)להלן 6-4להורות למשיבים

יפו במסגרות חינוך -תל אביב רשל ילדי מבקשי המקלט המתגוררים בעי את רישומם

מסגרות חינוך יתקיימו כי לא  וודאול ,החל משנת הלימודים תשפ"בברחבי העיר  אינטגרטיביות

 נפרדות לילדי מבקשי מקלט.

III.  להורות למשיבים לארגן ולממן הסעות לילדים למוסדות חינוך אינטגרטיביים הנמצאים

, לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( לתקנותבהתאם בהסעות, במרחקים המזכים תלמידים 

לאפשר מימוש מדיניות רישום אינטגרטיבית במטרה "(, תקנות הרישום" להלן:) 1959-תשי"ט

 .החל משנת הלימודים תשפ"ב



IV. אולם לא יתן את הסעדים המבוקשים ככל שבית המשפט הנכבד יקבע כי יש ל – סעד חלופי

בית המשפט הנכבד להורות מתבקש על מנת שהמשיבים יוכלו להיערך לכך, מועד המבוקש, ב

 ,אינטגרטיביים כבר בשנת הלימודים תשפ"בבמוסדות חינוך  325-1שילובם של העותרים על 

 דורש זאת.מביתם שהמרחק  םבמקו אליהםהסעתם לממן את ו

 א( לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט))8: לבית משפט נכבד זה סמכות עניינית לדון בעתירה על פי פרט סמכות

הרשות . לבית המשפט סמכות מקומית לדון בעתירה משום שהחלטות 2000-לעניינים מנהליים, התש''ס

  .יפו-בתל אביב הנתקבלו במקום מושב המקומית המוסמכת לקבוע מדיניות

  .2007-לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז 20ש"ח על פי פרט  1,969: האגרה

 .: לא קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר למסכת עובדתית דומההליך נוסף

 ואלה נימוקי העתירה:

 מבוא

 גני ילדים שבהם 60-וכ ארבעה בתי ספר יסודיים"( פועלים העיר"" או פוי-תל אביב"להלן: )יפו -בעיר תל אביב .1

פסיקת בתי את וסותרת את הדין ההפרדה במסגרות החינוך מדיניות . בלבדמבקשי מקלט ילדי  מתחנכים

ם לעקרון טובת הילד ולזכות ,לזכות לחינוך הולם, שוויון הזדמנויות בחינוךשוויון, להמשפט ופוגעת בלב הזכות ל

ושיבוצם רישומם בשל לילדי מבקשי המקלט שנגרמים הנזקים הקשים . הוריהםם אלה ושל ילדישל לכבוד 

כוללים בין היתר השפלה קשה ותיוג חברתי, נזקים הרחבה בעתירה, באשר יוצגו , במוסדות חינוך נפרדים

ם של ילדי ה, המתעלמת מנסיבות חיימדיניות זו .ופגיעה אנושה בהתפתחותם התקינה וקוגניטיביים חינוכיים

היום חלשות החיות מומהזו, ה יכלפי אוכלוסי אף מעודדת חוסר סובלנות וגזענותמבקשי המקלט וממצבם, 

  .בישראל

עודיים, סגרגטיביים, בכך שהיא פועלת בהתאם ימצדיקה את הרישום והשיבוץ במוסדות י יפו-תל אביבעיריית  .2

אוכלוסיית שמאחר . לטענתה, המחייבות רישום תלמידים במוסדות חינוך הקרובים לביתם הרישום, לתקנות

. משרד החינוך מעניק לכך אסורהגזירת גורל ולא הפרדה  זוהיהעיר, מבקשי המקלט מתרכזת בשכונות דרום 

 .הוראות הדיןעם ו תיישבת עם העובדותאינה מתוצאותיה, הפסולה נורמטיבית נוכח  שטענה זו,גיבוי. אלא 

בהם לומדים למוסדות חינוך ייעודיים אף שקיימים אחרים, נשלחים ילדי מבקשי מקלט ברמה העובדתית, 

מעקרון קרבת מקום תקנות הרישום מתירות חריגה . נורמטיבית, הסמוכים יותר לבתיהםאזרחי ישראל, 

חויבים המשיבים להבטיח מדיניות ממקום בו תוצאת הליכי הרישום היא הפרדה על רקע גזע ומוצא בהמגורים, ו

 שתמנע הפרדה זו.

ילדים  תבנוירולוגי, בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ובפדגוגיה של מומחים בחינוךרבות חוות דעת נתמכת בעתירה זו  .3

על הצורך הדחוף ים מלמדעולם, ישראל ובמחקרים בחינוך שהתבצעו בהחוברים לאלה, ובהתפתחות הילד. 

. היתרונות האדירים הגלומים המדינהבשילוב ילדי האוכלוסייה הזרה בכתות אינטגרטיביות, לצד ילדים אזרחי 

מחקרים בתחום מלמדים עוד, כי מדיניות ה. חוות הדעת ובכך אינם נחלתם הבלעדית של ילדי מבקשי המקלט



ודפוסים  סטראוטיפיםכמו גם לפירוק חדשים, ותיקים ושילוב מושכלת תורמת לכלל אוכלוסיית התלמידים, 

האחרונים למסגרות חינוך בשל הסללתם של ים בחברה כולה, ועשויה לחסוך הון עתק לקופת הציבור יגזענ

 תקין לחלוטין.מרביתם המכריע  אף שפוטנציאל ההתפתחות של, מיוחד

 ישראל, בין "שחורים" ל"לבנים", לילדים אזרחי ההפרדה המתבצעת במסגרות החינוך בין ילדי מבקשי מקלט .4

 בעניין שנים לאחר שניתן פסק הדין 70-במדינת ישראל הדמוקרטית, קרוב להמשיך ולהתקיים יכולה לאינה 

Brown v. Board of Education , נפרד אינו שווה" קנה לו אחיזה במשפט הישראלי.שקבע לפיו הכלל אשר" 

לקראת שנת הלימודים הקרובה, מתבקש בית כבר הצורך במציאת פתרון, ולו חלקי, נושא ונוכח דחיפות ה .5

 ירה.המשפט הנכבד לקבוע דיון דחוף בעת

 צדדים לעתירהה

, בגילאי גן והכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים חינוך חובהבמסגרות הם ילדים  325-1עותרים ה .6

העותרים זכאים  .הורים מבקשי מקלט מאריתריאה וסודןלנולד בישראל רובם יפו. -המתגוררים בעיר תל אביב

 (."חוק לימוד חובה" להלן:) 1949-לחינוך חובה מכוח חוק לימוד חובה, התשי״ט

מעניק תמיכה וסיוע לפליטים ולמבקשי ה, ולמבקשי מקלט בישראל ארגון סיוע לפליטיםהינו  ,ף.ס.א ,326 העותר .7

 מקלט בישראל ופועל להעלאת המודעות הציבורית למצוקותיהם ולקידום זכויותיהם בפני רשויות המדינה. 

, האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא עמותה הפועלת להגנה על זכויות אדם ולקידומן, ובכלל זה 327העותרת  .8

 .בישראל מהגריםהמקלט והאוכלוסיית מבקשי של היתר  , ביןהזכות לחינוך, לשוויון ולכבוד

(, היא עמותה המחויבת לקידום זכויות "ספריית גן לוינסקי") צוות אמנות בין תחומית , ארטים,328העותרת  .9

קהילתיות, אשר מבקשות -תוחינוכי תכניות האדם של הקהילות המגוונות המתגוררות בדרום תל אביב ומפעילה

 בכלים ובכישורים שיסייעו להם לפתח את יכולותיהם ולקדם שינוי חברתי. ומבוגריםלצייד ילדים 

ילידת שכונת נווה שאנן ויו"ר ועד השכונה, , יפו-תל אביב חברת מועצת העירהיא  ,שולה קשת, 329ת העותר .10

ותושבי של תושבות זכויותיהם פועלת למעלה מעשור לקידום המנכ"לית תנועת אחותי למען נשים בישראל, 

 מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. , יםישראל - שכונות דרום העיר מכלל הקהילות

העיר ובקרב הוא פעיל חברתי למען שוויון זכויות ילדים בקרב תושבי דרום העיר, , אלעד זמיר, תושב 330העותר  .11

 הילות המהגרים ומבקשי המקלט. ק

מטעם תנועת "אנחנו העיר" ואם לילדים יפו -בתל אבי, מוריה שלומות, היא חברת מועצת העיר 331העותרת  .12

 במערכת החינוך בתל אביב. 

לילדים במערכת  ביפו מטעם תנועת "אנחנו העיר" וא-תל אביב, אמיר בדראן, הוא חבר מועצת העיר 332העותר  .13

 החינוך בתל אביב. 



במוסדות חינוך שונים הלומדים הורים לילדים ויפו, -תושבי תל אביבאזרחים ישראלים הם  429-333העותרים  .14

 בעיר.

לאספקת חינוך חובה חינם אחראים  ,ראש העירייה ומנהלת מינהל חינוך בעירייה ,ת"אעיריית , 3-1המשיבים  .15

ת בין היתר בהתאם אעל רישומם למוסדות החינוך בה, וז יםומופקדהעיר  לילדים המתגוררים בשטח שיפוט

 הרישום.לתקנות  7-ו 2לחוק לימוד חובה, וסעיפים  3 סעיףלהוראות 

ומפקח הילדים החיים בישראל  הרשות השלטונית האחראית על מתן חינוך לכלל הוא, משרד החינוך, 6המשיב  .16

סמכות מפורשת הוקנתה בחוק החינוך,  תשר, 4למשיבה . על הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך בתחום זה

א 3אות הדין, וזאת מכוח סעיף מבוצע בהתאם להורלהתערב בנושא רישום למוסדות חינוך כאשר הרישום אינו 

מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך, היא האחראית על ביצוע סמכויות משרד , 5המשיבה לחוק לימוד חובה. 

 .ופיקוח עליעל היפו ו-החינוך בעיר תל אביב

 יפו-מבקשי מקלט ומערכת החינוך בעיר תל אביב

 קליטת מבקשי מקלט במערכת החינוך, רקע .א

ממדינות  מבקשי מקלט 30,227-כ יוםבישראל חיים ה, 2021אפריל פי הערכת רשות האוכלוסין וההגירה מ-על .17

התחנה באזור יפו, -דרום העיר תל אביבבמתגוררים מהם  10,000-כ 1.סודןמרובם מאריתריאה ו, אפריקה

, 2008-20212מבקשי המקלט נכנסו לישראל בין השנים רוב  של גשר ההגנה. צדיוהמרכזית ושכונת התקוה, משני 

 2013-2012 מאז בניית הגדר בגבולה של מצרים בשנים .דרך הגבול המצרי, שלא דרך תחנת גבול מוכרת

מאריתריאה ומסודן מבקשי המקלט  2הצטמצמה הכניסה הלא מתועדת לישראל במהירות, עד שחדלה לחלוטין.

הילדים אשר בהם רובם המכריע של י הרחקה. נברישיונות ישיבה, והם אינם ב יםחיים בישראל כדין, אוחז

 עוסקת עתירה נולד בישראל.

תות מעורבות, יקלט במוסדות חינוך ברחבי העיר, בכמבשנים הראשונות לכניסתם ארצה שולבו ילדי מבקשי ה .18

נטגרציה בחינוך המבוססת הנחת המוצא בשילובם בבתי הספר הייתה, כי אילצדם של תלמידים אזרחי ישראל. 

 אוכלוסייה מוחלשת במוסד חינוך היא דבר מועיל וחשוב לכלל התלמידים.  30%על עד 

 דפנה לב: גב' ,2016-2007בשנים ייה מנהלת מנהל חינוך בעיראת השילוב כך מתארת  .19

"בשנים הראשונות לכניסתם לעיר שולבו ילדי מבקשי המקלט בגילאי בית ספר באופן 

רוגוזין, אשר -במוסדות חינוך ברחבי העיר. חלקם שובץ בבית הספר ביאליקאינטגרטיבי 

בשנים ההן היה בית ספר המשלב בין אזרחים ישראליים לילדי הקהילה הזרה, ולמדו בו 

ילדים של מהגרי עבודה שקיבלו ערבים, יחדיו ילדי אוכלוסייה ותיקה, ילדי עולים חדשים, 

 מעמד מוסדר, ילדי סייענים ומבקשי מקלט. אזרחות, ילדים של מהגרי עבודה ללא 

                                                
  .3(, לוח 04.2021) 1/2021מהדורה  נתוני זרים בישראלרשות האוכלוסין וההגירה  1
פסקה  2017נכנסו לישראל בדרך זו עשרות בודדות של אנשים בלבד, והחל משנת  2012פי רשות האוכלוסין וההגירה, מאז שנת -על 2

  .2(, לוח 10.2020) 3/2020מהדורה  זרים בישראל נתוניתופעה זו כליל. רשות האוכלוסין וההגירה 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_stats_q1_2021/he/foreign_workers_stats_q1_2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/foreign_workers_stats_q1_2021/he/foreign_workers_stats_q1_2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/ZARIM_q4_2020.pdf


חלק מהילדים שולבו במוסדות חינוך נוספים בדרום העיר על פי אזורי הרישום שלהם 

גני הילדים באזור וב בית ספר הירדןבמתפוסת מוסדות החינוך ) 50%-עד כבשיעור של 

 שכונות מגורי מבקשי המקלט(.

ינוך בדרום תל אביב, והחשש כי השילוב נוכח המספר הגדול של ילדי הזרים במוסדות הח

התנגדו לשילוב חלק ניכר מהורי ילדי , ייצור פגיעה בהתפתחות שפתית וקשיים חברתיים

שכונות הדרום, שחלקם זקוקים בעצמם לתמיכה מוגברת כדי לממש את הפוטנציאל 

 החינוכי. 

אינטגרציה חינוכית של ילדי מבקשי מקלט במוסדות  תוכניתהעירייה קידמה וקיימה אז 

חינוך במרכז ובצפון העיר. לשם כך הקמנו מערך הסעות להסעת התלמידים לבתי ספר 

המרוחקים מבתיהם. הנחת המוצא בשילובם של הילדים האלה בבתי הספר הייתה, כי 

א דבר מועיל אוכלוסייה מוחלשת במוסד חינוך הי 30%אינטגרציה בחינוך המבוססת על עד 

  .וחשוב, לכלל התלמידים

שהשתתפו  האינטגרציה הפנינו לכל אחד מבתי הספר במרכז וצפון העיר תוכניתבמסגרת 

 תוכניתשהשתתפו בר( "ח, ה"ט –הם אלחריזי, ארן, רמת אביב ג', אביב ויובל ב) תוכניתב

מאוכלוסיית בתי הספר  20%-שהיוו לערך כ ,ברובם מבקשי מקלט, ילדי זרים 50-80-כ

השילוב היה של עד כחמישה  תלמידים(. 300-400-כ)בבית ספר יסודי לומדים לרוב 

הייתה הצלחה של ממש. בבתי הספר הללו קרו הרבה  תוכניתתלמידים זרים בכל כתה. ה

ילדי מבקשי המקלט למדו מהילדים הישראלים ויצרו אינטראקציה  דברים נפלאים.

קפיצה נחשונית לימודית, שפתית לבאופן הטבעי ביותר בעולם. הדבר הוביל אצלם 

והתפתחותית בכלל, ויחסית לילדים שלמדו בהפרדה בפרט. במסגרות המשולבות ילדי 

 .מבקשי מקלט הגיעו להישגים ולמימוש הפוטנציאל שלהם ברמה טובה

שהשתלבו בחברה הישראלית בבגרותם ואף  מבקשי מקלט ישנן דוגמאות רבות של תלמידי

לומדים היום במוסדות להשכלה גבוהה ורוכשים מקצועות נדרשים כגון רפואה, טכנאות, 

 "הנדסה ועוד.

 .1ע/מצורף ומסומן  יפו-בעיריית תל אביב ראש מנהל חינוך לשעברשל  התצהירהעתק 

האינטגרציה, בעיקר בגין הסעות וצהרונים, הובילו בעירייה לחשיבה נוספת על  תוכניתהעלויות הכרוכות ב .20

המדיניות המשלבת. עם הזמן הופסקו הסעות ילדי מבקשי המקלט לצפון העיר, והעירייה החלה לשבצם רק 

די לבית ספר המיועד רק ליל במוסדות חינוך בשכונותיה הדרומיות. במהלך שנים אלו הפך בית ספר הירדן

יצאו ממנו בעלי אזרחות ישראלית  םילדי –רוגוזין עבר תהליך דומה -מבקשי מקלט ואילו בית ספר ביאליק

, הסמוך לבית ספר 'הגליל'ומרבית תלמידיו נמנו על אוכלוסיות מבקשי מקלט, מהגרים וחסרי מעמד. בית ספר 

 ישראלית.אזרחות תלמידיו  רובלעבר תהליך הפוך והפך לבית ספר ש ,'הירדן'



של  מוגבללמספר בשנים האחרונות  יפו-אפשרה עיריית תל אביב וגוזיןר-וביאליק ירדןפר סבתי ההשיבוץ בלצד  .21

העיר. הורי התלמידים בדרום  , בעיקרבתי ספר אינטגרטיבייםלמבתי ספר ייעודיים לעבור  מבקשי מקלט ילדי

אשר היו הורים , מבקשי המקלטאוכלוסיית בקרב החזקים יותר אשר קיבלו לכך אישור נמנו בדרך כלל על 

נחושים להיאבק על שילוב ילדיהם במסגרות שיתרמו להתפתחותם ולשילובם בחברה בישראל, בין היתר מתוך 

 עוד יותר מסגרות החינוך הייעודיות. בכך נחלשו .דאגה לעתידם

העירייה ומשרד הקימו , הילדים הנמנים עליהובהעדר מענה לכלל ת מבקשי המקלט באוכלוסיינוכח הגידול  .22

 באזור תעשייה ומוסכים ,בשכונת מונטיפיורינוספים, סגרגטיביים שני בתי ספר  2019-ו 2017בשנים  החינוך

, צפירה ברחובגוונים ית הספר בושבח  ברחוב בית ספר קשת - מתגוררים מבקשי המקלטבהן שמחוץ לשכונות ו

 .בהם לומדים רק ילדי הקהילה הזרה

, אשר מיועד היה נוסף לילדי מבקשי המקלט ייעודיבית ספר להקמת  תוכניתקידמה העירייה בשנים האחרונות  .23

העירייה אשר סביב התחנה המרכזית. היחידה בשכונות הריסת הריאה הירוקה להיבנות בגינת לוינסקי, תוך 

  ה.זו, בין היתר בעקבות פניות העותרים לביטול תוכניתחזרה בה מ

 .2/עמצורף ומסומן  8.11.20מיום  משיביםמכתב העותרים להעתק 

מדיניות הסגרגציה לחלוטין לילדי מבקשי מקלט. כמעט מערכת חינוך נפרדת  "אעיריית תבגני הילדים מקיימת  .24

גני למדרום העיר ם אלה תבטאה במלוא העוז בכך שבמהלך מספר שנים הסיעה העירייה ילדיבגני הילדים ה

לצפון ומאזור מגוריהם הסיעה ילדים מביתם מימנה הסעות וילדים נפרדים בצפונה. במלים אחרות: העירייה 

. תופעה זו הגיעה לקצה, כפי שיפורט אך להם ולשכמותם תות ייעודיות נפרדובמסגרשם שילמדו כדי העיר, 

 בהמשך, בעקבות פניית ב"כ העותרים. 

 במוסדות חינוך בעיר היוםשילובם של ילדי מבקשי מקלט  .ב

 גני ילדים ייעודיים למבקשי מקלט 60-כ - (6-3גני הילדים ) 1ב.

ילדי  2,084מערכת החינוך העירונית למדו ב 2019שנת ב ,לפניות העותרים יפו-בהתאם למענה עיריית תל אביב .25

כתבת אשר פרסם  "הארץ")במענה לעיתון  ישראלייעודיים, ללא ילדים אזרחי  ילדיםגני  67-מבקשי מקלט בכ

 .(5/ר' נספח ע – נפרדים גני ילדים 56 קיימיםכי , כתבה העירייה תחקיר על הפרדת ילדי מבקשי מקלט בחינוך

 . מספר ילדי מבקשי מקלט בגן מעורבמשולבים בשכונת שפירא 

ישראל הסמוכים שקיימים גני ילדים בהם לומדים ילדים אזרחי ם נפרדים אף ילדי מבקשי מקלט משובצים בגני .26

מפנה העירייה חלק מילדי מבקשי  ,. כך, נוכח מצוקת המקום בגנים בשכונות התקווה ושפיראיותר לביתם

ם״ בקרבת ביתם. יהמקלט המתגוררים בהן לגנים בשכונת נווה שאנן, זאת על אף קיומם של גנים ״ישראלי

 לשכונת מגוריהם. תושביהן היהודיים של שכונות אלו אינם נדרשים לעבור לגנים מחוץ 



ם אזרחי ילדיבין והשיבוץ הסגרגטיבי מעידים על כך שמדובר במדיניות המפרידה הנתונים שסיפקה העירייה  .27

כך  מתבצע רק על בסיס מקום מגורים.השיבוץ בהם אינו וכי החינוך,  סגרותבמ ישראל לילדי מבקשי מקלט

 אם לשלושה תלמידים ותושבת שכונת התקווה:  י, מבקשת מקלט,"אמעידה 

לומדים רק ילדים שאינם אזרחים בישראל. למרות שיש גני ילדים בשכונת  '"בגן בו שולבה בתי ס
שולבה בחינוך חובה ובקושי ידעה ללכת היינו צריכים לקחת אותה לגן שהיא כבר כ ,התקווה

 בשכונת נווה שאנן ברגל, לגן שאין בו ילדים ישראלים".

 .3/עמצורף ומסומן  י"תצהירה של אהעתק 

ק"מ לגן ילדים  1.5-ונאלצים ללכת מרחק של קרוב ל ------מתגוררים ברחוב  ('וא ')נ 83-ו 82העותרים בדומה,  .28

 על אף שיש מספר רב של גני ילדים קרובים יותר.  43העברי  ודדברחוב הג

מיוחד כאשר מקצים כתות גן נפרדות לילדים אלה באשכול גנים שלומדים בו גם ילדים אזרחי בבוטה ההפרדה  .29

אזרחי ילדים  חנכיםבשתיים מהן מת .גן שלוש כיתות פועלותעיר דרום הב 1 רענן רחובבבאשכול הגנים ישראל. 

  ילדי מבקשי מקלט בלבד., המכונה "גן חמניה", לומדים תובשלישיישראל 

 בתי ספר למבקשי מקלט בלבד 4 – היסודייםבתי הספר . 2ב

למדו , תשפ"אשהסתיימה עתה, בשנת הלימודים  ,בהתאם לאתר "הכל אודות מוסדות חינוך" של משרד החינוך .30

בבית ספר קשת,  610בבית ספר גוונים,  631 :ילדי מבקשי מקלט 2,124הייעודיים יסודיים הספר הבתי  תארבעב

מלידה )חלק  ישראל יאזרח תלמידיםאין בבתי ספר אלה רוגוזין. -בבית ספר ביאליק 399-ובבית ספר הירדן  484

(. עבודה מהגרי ילדי של בעניינם ממשלה החלטות מכוחמעמד קבע  קיבלורוגוזין -מהתלמידים בביאליק

בנושא מקיפה פרסם כתבת תחקיר  17.12.2020ביום  אשר", הארץ"לפניית עיתון  יפו-תשובות עיריית תל אביבמ

ילדי מבקשי המקלט בגילאים כלל מ 10%-ילדי מבקשי מקלט, פחות מ 200-כרק עולה כי ההפרדה בחינוך בעיר, 

 לומדים בבתי ספר אינטגרטיביים., החיים בעיר הרלוונטיים

 .4/ען ומסומ ףורצילומים מתוך אתר איתור מוסדות חינוך מצהעתק   

 .5/עים ומסומנים מצורפב"הארץ" שפורסמה כתבת התחקיר העתק מענה העירייה והעתק   

גם כאן מתבצע על פי אזורי רישום, ולא על פי מוצאם של התלמידים, התלמידים ה טוענת כי רישום יאף שהעירי .31

 ,בתי הספר הנפרדים המיועדים להםארבעת כי ילדי מבקשי המקלט מוכוונים מלכתחילה להמציאות מלמדת 

תלמידים הרשומים מתי מעט למעט הקרובים יותר לביתם. אחרים גם כאשר מצויים מוסדות חינוך זאת 

רק לאחר השיבוץ המקורי רשאים למשל(,  ,ספרהלבים מטעמים שונים )פניית בית ומלכתחילה לבתי ספר מש

זאת גם ו ,לואו בסמוך דרום תל אביב אזור בהפועלים מבקשי המקלט להגיש בקשות העברה לבתי ספר משלבים 

המכסה שונה מבית ספר  "הארץ"לעיתון העירייה . בהתאם למענה ות שנקבעו על ידי העירייהבהתאם למכס

מבקשי מקלט,  5%-מבקשי מקלט, בבלפור  12% – ליבנהמבקשי מקלט, ב 11%-יש כ בבית ספר נופים -לבית ספר 

 מקלט.מבקשי  26% – שפיראמבקשי מקלט וב 21% –, בגליל 7% –דרויאנוב ב



 הסמוךלמשל, , ילדים מבקשי מקלט המתגוררים ברחוב בועזעולה, כי  מפת אזורי הרישום של העירייהעיון במ .32

-2.1בין ספר קשת וגוונים הנמצאים במרחק של הלבתי נשלחים  ,מטרים( 150-300-לבתי ספר הירדן והגליל )כ

בית ספר משובצים ב. הם אף לא בושנקבעה ת הקליטה מעבר למכס ,ולא לבית ספר הגליל ,ק"מ מביתם 2.3

 מטר מביתם. 1,000-900רוקח הנמצא במרחק של 

בהם לומדת אוכלוסיית אינם משובצים בבתי הספר אזרחי ישראל תלמידים גם בהתאם למדיניות ההפרדה,  .33

המתגוררים בשכונת פלורנטין משויכים  םתלמידי ,למשל ,כךאם אלה סמוכים לבתיהם. אף המקלט, מבקשי 

תלמיד המתגורר ברחוב גם . הסגרגטיבייםלבתי הספר שחלקם מתגורר סמוך יותר אף  ,לבית הספר דרויאנוב

 יותר מביתו.יופנה לבית ספר דרויאנוב המרוחק  ,רוגוזין-ביאליקמבמרחק של עשרות מטרים  ,החלוצים

שבתי הספר גוונים וקשת המתגוררים בשכונת מונטיפיורי משויכים לבית ספר גבעון, על אף ישראלים תלמידים  .34

שמרחק ההליכה בינו לבין בית  ,חומה ומגדל המתגורר ברחובישראל אזרח  תלמידגם . סמוכים יותר לביתם

 .ומבית "מק 1.2-מ׳, יירשם לבית הספר ״גבעון״ הנמצא במרחק של יותר מ 100-הספר גוונים קטן מ

 :עותריםהחלק ממתבטא השיבוץ הנפרד, הסותר את תקנות הרישום, אצל כך  .35

בתי הספר גוונים ברשומים , אך -------תגוררים ברחוב מ( 'וח ')א 281-ו 280( והעותרים 'ונ ')א 79-ו 78העותרים  .א

 זאתמטר מביתם.  950במרחק של ממוקם שעה שבית ספר נופים  ,מביתם. זאתק"מ  2-המרוחקים כ, וקשת

 מתלמידיו הם מבקשי מקלט.  11%למענה העירייה לעיתון הארץ רק  לפי כאשר

 1.9מרחק של בנשלחת גם היא לבית ספר קשת  ,--------ברחוב  ,משםלא רחוק המתגוררת ( ')א 131העותרת  .ב

  קילומטר אחד.לנופים הנמצא במרחק במקום ק"מ מביתה 

ק"מ  2.7בית ספר גוונים הנמצא במרחק של שובצו ב ,--------המתגוררים ברחוב  ,('ונ ')ד 89-ו 88העותרים  .ג

 ק"מ מביתם.  1.1-בית הספר הגליל אשר נמצא במרחק של כבממקום מגוריהם ולא 

 ,---------ק"מ מביתו שברחוב  2.7מרחק של בבאשכול הגנים בפלורנטין  נפרד( נשלח לגן ילדים ')ט 121העותר  .ד

, נשלח לבית ספר גוונים הנמצא 120, העותר '. אחיו הבסמוך לביתוהממוקמים  רביםה גניםהמולא לאחד 

 מטרים מביתו.  850מרחק בק"מ מביתו ולא לבית ספר נופים הנמצא  1.9במרחק 

 .6/כנספח עמפות ומרחקים המדגימים את האמור מצורפים ומסומנים 

עדות נוספת למדיניות ההפרדה מצויה בסיווגם בעירייה של בתי הספר הייעודיים כ"בתי ספר לקהילה הזרה".  .36

ת חלוקת מוסדות החינוך העירייה אקורונה, פרסמה ה, לקראת החזרה ללימודים מסגר 10.2.2021ביום 

לכתי דתי, חרדי, ערבי מקובלים לבתי ספר )ממלכתי, ממהווגים יסהכאשר לצד  ,והרובעים לפי צבעי הרמזור

 ".״לקהילה הזרההנפרדים כבתי ספר בתי הספר  ווגוסוכו'( 

 .7/עצורף ומסומן הטבלה שפורסמה ממחלק העתק 



ובפרסומים  בפרסומים לקליטת מוריםגם  המצויכבתי ספר לקהילה הזרה הנפרדים התייחסות לבתי הספר  .37

דוגמאות  .״ייחודיים לילדי מבקשי מקלט ומהגרי עבודה" בתי הספר, בהם מובהר כי שונים ברשתות החברתיות

ומתאריך  5.3.2019מהתאריך  'קשת'לכך ניתן למצוא בפרסומים בדף הפייסבוק של בית הספר הסגרגטיבי 

בית ספר קשת הינו בית ספר בית הספר כך: ״מתואר בו  הנ״לוכן בעמוד ה״אודות״ בדף הפייסבוק  ,2.7.2020

הלימודים תשע״ח בתל אביב. בית הספר קולט ילדי מהגרי עבודה, מבקשי מקלט צומח אשר נפתח בשנת 

 ״. ופליטים

 .8/עהעתק המודעות מצורף ומסומן 

 בתחקירמודים בגלוי כי מדובר במערכת חינוך נפרדת לילדי מבקשי מקלט. בעירייה בכירים באגף החינוך  .38

״קהילות בדרום העיר בעירייה, כי שגית שמש, סגנית מנהלת החינוך היסודי הסבירה גב'  ״הארץ״עיתון פרסם ש

. בגלל זה בנינו בתי ספר שהם בתי ספר של אוכלוסייה ת להם ללמוד בבתי הספר הרגיליםומדירות והן לא נותנ

נהל החינוך ינשמעת מנהלת מ ה״. מדיניות זאת מוצאת אישוש גם בהקלטה שפורסמה במסגרת התחקיר, בזרה

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

 .בחינוך הרגיל

 .הזו אינטרנטהבכתובת את ההקלטה ניתן לשמוע 

 הפרדה הולכת וגוברת – החינוך המיוחד 3ב.

כל מוסדות החינוך המיוחד הם מוסדות  .בהתאם לאזורי רישוםמתבצע שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד אינו  .39

הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד ארגון  .בהתאם לסוג המוגבלותאשר השיבוץ בהם מתבצע  ,ורייםזעל א

 גם למרחקים קצרים(.מתבצעות ההסעות מקרים עניין שבשגרה )בחלק מההוא 

. עם זאת, ילדי מבקשי מקלט בחינוך המיוחדעל ומשרד החינוך לא העבירו נתונים מדויקים יפו -עיריית תל אביב .40

רחוב שבטי ישראל הממוקם ב ,שביליםלחינוך מיוחד ספר הבית כך, ים האחרונות גוברת אף בהם ההפרדה. בשנ

בית להפך בשנים האחרונות  שבו למדו אזרחי ישראל וילדי מבקשי מקלט יחדיו, משולב שהיה בעבר בית ספר ,53

בשכבות אזרחי ישראל נותרו מספר ילדים שיתכן )י נמנים על האחרוניםשרובם המכריע של תלמידיו  ,ספר נפרד

ברכת "גן , 6מרכולת הנמצא ברחוב  "גן מפרש"הפרדה מתקיימת גם בגני החינוך המיוחד כדוגמת  .(גבוהותה

 .186ברחוב חיים בר לב  "גן אייר"ובנווה צדק,  10ברחוב השחר  "השחר

  והשלכות החינוך בהפרדה מצבם של ילדי מבקשי המקלט

 העדר מוכנות לכתה א' ורגשיים ועיכוב התפתחותי, קשיים שפתיים  .א

ו ישיר מחבר בין עוני ומצוקה יה הנפגעת. קיבמנותק ממאפייני האוכלוס לא ניתן לדון בהפרדה ובהשלכותיה .41

הילדים, לבין התפתחותם הקוגניטיבית. ככל שהילדים צעירים יותר ולומדים מבית ומסגרות החינוך בהן שוהים 

 למאפיינים אלו יש השלכות גדולות יותר.

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9373825


המאפיינים את מרבית אוכלוסיית מבקשי המקלט העדר השכלה, והכנסה נמוכה, אבטלה, מצוקה כלכלית  .42

נחשבים לגורמי סיכון המשליכים על רכישת יכולות למידה בילדות המוקדמת. מחקר שבחן, למשל,  בישראל,

כישורי קריאה וחשבון בשנת בית הספר הראשונה, מצא שונות מובהקת בין הילדים שהולמת את השכלת 

ת טובות יותר כלכלי חזק הפגינו יכולות חברתיו-מחקרים אחרים מצאו כי ילדים שהגיעו מרקע חברתי 3הוריהם.

וגישה משוכללת יותר ללמידה מעמיתיהם לגן חובה, שגדלו במשפחות מוחלשות ואשר התאפיינו בגורמי הסיכון 

לכיתה ג' העלה ממצאים דומים על הקשר שבין נחיתות שהגיעו אורך שבחן עוללים עד מחקר  4המתוארים לעיל.

 5וחברתיים בילדים. קוגניטיבייםכלכלית לכשרים 

להתפתחות הילד. אחת  אקונומי-שונות מספקות הסבר למתאם המובהק שבין רקע סוציותיאוריות  .43

הדומיננטיות שבהן מדברת על הלחץ הנלווה לחיים בעוני ועל ההתמודדות עם מצוקה שאינם מותירים זמן 

 6גורמים מתווכים להתפתחות שפה והבנת הנקרא. -ו ומשאבים להשקעה בילד, לחשיפתו לספרים ולשיחה עמ

התמודדות עם מצוקה כלכלית משמעותה גם משאבים פחותים למשחק עם הילד, לחשיפתו לגירויים, לעידודו  .44

לחקור את הסביבה, לשאול שאלות ולקבל עליהן מענה, גורמים המפתחים מנגנונים חיוניים למימוש פוטנציאל 

חתית, לרבות דפוסי חינוך ם, רעש וחוסר יציבות משפיהלמידה. גישה אחרת שמה במרכזה תנאי מגורים כאוטי

לא יציבים, כגורמים האחראים לשונות הניכרת בהישגים לימודיים בין ילדים ממשפחות מבוססות וחלשות. 

מחקרים רבים עסקו בשפתם של ההורים, ובדפוסי הקשר עם הילד, כאחראים עיקריים להתפתחות השפה, 

 7הבנתה והשימוש שעושים בה ילדים.

אות ולחץ, הם מאפיינים מובהקים של אוכלוסיות מהגרים בכלל ושל מבקשי המקלט מצוקה כלכלית, חוסר וד .45

בישראל בפרט. לאלה יש להוסיף את תנאי הגעתם ארצה, הימלטותם מזוועות בארצות המוצא שלהם, ואת דרך 

מסע אשר כלל לא פעם חטיפות, כליאה, עינויים  –החתחתים שעברו במסעם הממושך ומסכן החיים לישראל 

שי אונס. בהעדר זכאות לשירותי בריאות ורווחה מטעם המדינה, רבים מהם נותרו מצולקים ונושאי ומע

 .כל אלה משליכים על ילדיהם .אך מוסיף גורם לחץ, חוסר הוודאות באשר לעתידם .טראומות עד היום

ם מרכזיות ואתגרים בתחוסוגיות  –מבקשי מקלט בישראל "ילדי ראו לעניין זה דו"ח ספריית גן לוינסקי וא.ס.ף 

 .9/ע המצורף ומסומן (2019דו"ח סוגיות ואתגרים )להלן:  2019דצמבר  –החינוך 
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6 Helen j. Neville, Courtney Stevens, Eric Pakulak, Theodore A. Bell, Jessica Fanniong, Scott Klein, Elif 
Isabell, Family-based training program improves brain function, cognition, and behavior in lower 
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110 no. 29, 12138. 
7 Erika Hoff, The specifcity of environmental influence: socioeconomic status affects early vocabulary 
development via maternal speech, Child development, September/October 2003, Vol. 74, number 5, 1368. 



ביום ארוכות אלצים לעבוד שעות הם נאינם זכאים לביטוח לאומי ולתמיכה סוציאלית, מבקשי מקלט שמאחר  .46

אך החמיר את בעיותיהם . משבר הקורונה בעבודות ששכרן נמוך, על מנת לפרנס את עצמם ואת בני משפחתם

 לדמי אבטלה., ללא זכאות מעבודתם ובמהלכרבים מהם רבים פוטרו , לאחר שהכלכליות

 מחסני הילדים : שנות החיים הראשונות .ב

הצורך הדחוף להתפרנס ושעות העבודה הארוכות, כמו גם חוסר הגישה למסגרות חינוך יום מוזלות, הביאו  .47

, המופעלים על ידי הם גנים פיראטיים אף ״מחסני הילדים״. אלהה״בייביסיטרים״, המכונים להקמתם של 

אשר מתאפיינים בתנאים פיזיים קשים, במחסור בכוח אדם, בהעדרם של תנאי בטיחות  מבקשי מקלט ומהגרים,

הולמים ובמחסור בידע לניהול מסגרת לטיפול בילדים. תינוקות ופעוטות שוהים בלולים שעות רבות ללא גרייה 

חותיים ב״מחסני הילדים״, תדו״ח מחקר: מיפוי התנאים ההתפיר, פרופ׳ מישל סלואן, מא׳ ד״ר יעל והעשרה )ר

 (. 2016אוניברסיטת תל אביב, הגנים הפיראטיים בהם שוהים ילדי מהגרי העבודה ומבקשי המקלט בישראל, 

ופערים התפתחותיים, סובלים מחסכים בהן . ילדים המתחנכים הן קשותמסגרות אלו על הילדים השפעתן של  .48

, מאובחנים בעיות רגשיות והתנהגותיותלקויות שפתיות ובמאופיינים בהם  ם קרובותילעת .לימודיים ורגשיים

 ובעיות קשב וריכוז.כמעוכבי התפתחות וכסובלים מליקויי למידה 

קבע כי יש לטפל בה  , בו2013רסם בשנת יבדו"ח חמור שפמבקר המדינה נבחנה על ידי  מחסני הילדים""תופעת  .49

לטיפול  הסכנות הגלומות במסגרות אלה על משרד התמ"ת ומשרד הרווחה לפעול לאלתרכי לנוכח ו, בדחיפות

, עת התקבלה החלטת 2015בליקויים, אשר שיאו היה בשנת  לטפלניסיון . בעקבות דו״ח המבקר אכן החל בה

וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד , אשר קבעה תקצוב מיוחד לתגבור שירותי תמיכה 2487ממשלה 

די מעונות  יפו-אין בעיר תל אביב ,אם בשל חוסר תקצוב ואם בשל חוסר ביצוע .2015-2019בשנים  אזרחי בישראל

שעות  "מחסני ילדים"בעשרות לשהות  ציםנאל עדיין מבקשי מקלטפעוטות וחלק משמעותי מ ,יום מסובסדים

המעונות המסובסדים בתל אביב )יוניטף( מנוהלים על ידי מבקשי מקלט ומהגרים, אשר אין גם ארוכות מדי יום. 

 . ילדים ישראלייםשבהם שוהים מעונות  , בתנאים ירודים משללהם הכשרה חינוכית מתאימה

למשל סקירת מרכז מחקר ומידע של הכנסת מיום  'לעניין העדר מענה בשטח על אף החלטת הממשלה ר

 ."ילדים חסרי מעמד בישראל" .192015.12

 .10 ע/ מצורף ומסומןהמרט טקלה יגב' סה של תצהירלעניין התנאים במעונות יוניטף ר' 

מתאפיינים תלמידים להורים מבקשי מקלט  ,בכניסתם למערכת חינוך החובהכבר מצב דברים זה מוביל לכך כי  .50

כפי שעולה מעמדת משרד החינוך לגבי ילדי  ,בקשיים ייחודיים. רובם המכריע עונים להגדרה של ילדים בסיכון

 :הגנים

בין "חווית ההגירה מערערת את התא המשפחתי, יוצרת היפוך תפקידים 

ההורים לילדיהם וכתוצאה מכך מתמודדים ילדי מבקשי מקלט ומהגרי עבודה 

עם מעמסה רגשית כבדה. כמו כן ניכר כי ילדי הגן חיים במחסור וחלקם 

 .סובלים מחוסר בטחון תזונתי״

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f89cc0dc-79a5-ea11-8115-00155d0af32a/2_f89cc0dc-79a5-ea11-8115-00155d0af32a_11_14971.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f89cc0dc-79a5-ea11-8115-00155d0af32a/2_f89cc0dc-79a5-ea11-8115-00155d0af32a_11_14971.pdf


קווים מנחים לצוותים העובדים בגני ילדים בהם לומדים ילדי ם מקובץ הנחיות "ירלוונטיהחלקים העתק ה

 .11ע/ רף ומסומןומצ משרד החינוך(מהגרי העבודה ומבקשי המקלט" )

שהעניקה ביום בראיון אישוש לקביעה זו סיפקה ראש מנהל השירותים החברתיים בעירייה, שרון מלמד,  .51

כל , כל הילדים האלה"מלמד התייחסה לילדי מבקשי מקלט וקבעה כי . 'סדר יום ברשת ב תוכניתל 28.11.2018

 ."הם ילדים בסיכון וסכנה, וזו ההכשרה שלי, מבחינתי כעובדת סוציאלית, 3מעל גיל  4,000-האו  6,000-ה

 .(01:2דקה ) בכתובת הזאתניתן להאזין לראיון 

, לצד העדר תמיכה החובה בין מבקשי מקלט לאזרחי ישראל במערכת חינוך נקודת פתיחה זו ומדיניות ההפרדה .52

, המפרט את ממצאיו 2019הרחק מאחורי בני גילם. דו"ח סוגיות ואתגרים ילדים אלה מצד המדינה, מותירים 

 –של מחקר מעמיק שהתבסס בחלקו הגדול על שיחות עם צוותי הוראה, מצביע על הפערים ההתפתחותיים 

 : יוהמאפיינים ילדים בחינוך נפרד. הנה רק חלק ממסקנות ,התנהגותיים ולימודיים כאחדרגשיים, 

"... על אף מאמציהם הרבים של הצוותים החינוכיים המסורים, הילדים מסיימים את גן החובה 

מבלי להיות מוכנים לכיתה א'. הגננות משקיעות את מרב זמנן בפיתוח מיומנויות שבאופן רגיל 

הילדים לפתח בגילאי הינקות ובגיל הרך. הילדים אינם מוכנים הן ברמה הרגשית היו אמורים 

והן ברמה  עבודה בקבוצה, כישורי שיחה ועוד(התנהגותית )ויסות רגשי, עצמאות, יכולת -

 ".הפדגוגית )זיהוי אותיות, זיהוי מספרים ועוד(...

הילדים נמצאים בפיגור משמעותי בכל הקשור לחיברות, כי  ,עוד שהתראיינו לדו"ח קובעיםצוותי ההוראה  .53

יודעים כיצד לעבוד בצוות ובעלי אינם מתקשים לשבת בכיתה, . הם עיצוב התנהגות חברתיתוהתנהלות בקבוצה 

יודעים לזהות אינם עולים לכיתה א' ללא מודעות פונולוגית, ם סף תסכול נמוך. ברמה הפדגוגית רבים מה

. מהדו"ח עולה עוד כי להחזיק עפרוןואפילו  עד עשר לספורקשיים שפתיים, מתקשים אותיות, מתמודדים עם 

אזרחי ילדים של משמעותית מ יםנמוכ םורמות האוריינות והמודעות הפונולוגית שלהאוצר המלים שלהם 

 ישראל בני גילם. מרבית הילדים סובלים מליקויים חמורים בהתפתחות שפתית. 

עמיקים מבמקום להיות מטופלים רק תחילת חייהם, אשר המאפיינים את בשל החסכים ההתפתחותיים  .54

מופנים רבים מהם למערך , ילדים בעלי קשיים דומיםבמסגרות חינוך אך ורק לצד שיבוצם בשל ומתקבעים 

הנוירולוגית בחוות דעתה החינוך המיוחד, זאת למרות שפוטנציאל ההתפתחות שלהם תקין לחלוטין. כך כותבת 

צברו ואנשי צוות המכון המכון להתפתחות הילד בבית החולים איכילוב, אשר היא  פרופ' יעל לייטנר, מנהלת

 יה זו:יסיון עשיר ורב שנים בטיפול באוכלוסינ

"בשנים האחרונות המכון להתפתחות הילד טיפל במאות ילדים בני מהגרי העבודה 

רפואי המטפל בילדים אלו -ת הרפואי והפראוהפליטים. ההתרשמות הברורה של כל הצוו

שחלק משמעותי ביותר מהם סובלים מעיכוב התפתחותי על רקע ובבני משפחותיהם הוא 

 חינוכי.-חסך סביבתי
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, אך לחלק נכבד מן הילדים יכולות בסיסיות תקינות ופוטנציאל התפתחות תקין לחלוטין

הם מראים עיכוב שפתי עמוק, קשיים בספקטרום האוטיסטי, וקשיים רגשיים חריגים 

בעצמתם. משמעות הדברים היא כי העיכוב ההתפתחותי המשמעותי ממנו סובלים רבים 

חינוכי עמוק שלא נראה -מהילדים אינו נובע מתכונות גנטיות/מולדות אלא מחסך סביבתי

 3-4ר הם מגיעים למערך החינוכי העירוני בגילאי באוכלוסיות אחרות בישראל... כאש

ולאבחונים במכון להתפתחות הילד הם כבר נמצאים בפיגור סביבתי עמוק.... למוסדות 

החינוך אין משאבים היכולים לסייע להם להתמודד עם החסכים המשמעותיים הללו. 

כבות אך הדברים רק מקבלים משנה תוקף במקום בו מדובר בכיתות גן ובית ספר המור

  ורק מילדי מבקשי מקלט וזרים בהן ילדים רבים סובלים מקשיים התפתחותיים דומים.

התאמה במסגרות החינוך,  עדריההעיכוב ההתפתחותי והחסך הסביבתי המתמשך, לצד 

מביאים להפניית חלק נכבד מהילדים למערך החינוך המיוחד העירוני. למעשה, בתנאים 

, העיכוב ההתפתחותי הסביבתי הניכר מציב ילדים רבים הקיימים במערכות החינוך כיום

נוספים כעומדים בתנאי הזכאות לחינוך מיוחד על אף שכאמור אין בהם כל בעיה אורגנית 

 ופוטנציאל ההתפתחות שלהם תקין לחלוטין. 

החסך הסביבתי בו אנו נתקלים במכון להתפתחות הילד באופן עקבי חורג באופן ניכר מכל 

קשה לקבל כי במדינה ו נתקלנו לאורך השנים באוכלוסיות אחרות. חסך סביבתי ב

מפותחת כמו ישראל תתאפשר פגיעה כה משמעותית בילדים בעלי פוטנציאל תקין 

 לחלוטין שאמור להבטיח חיים נורמטיביים רק בשל סטטוס ההגירה של הוריהם

 ".)הדגשים אינם במקור(

 .12/נספח ע ןומסומ ףהעתק חוות הדעת של פרופ' לייטנר מצור

את חשיבות הלימוד באינטגרציה בחוות דעתו מבהיר , המתמחה בילדים בסיכון, ר לחינוך מרסלו וקסלר"דה .55

 :ככלי הכרחי למימוש הפוטנציאל של ילדים בסיכון

חוקרים השוו את ההשפעה של שכונות שבהן יש אוכלוסייה גדולה של מבקשי מקלט על "

נמצא, כי ההשפעה ברה להשפעת בית הספר על שילובם. רמת ההתערות של הילדים בח

היא הדדית, ואין בפועל כל אפשרות לנתק בין שתי המערכות, השכונתית והחינוכית, 

 .ביכולתם של הילדים לבצע שינוי מבחינת הקליטה שלהם בחברה החדשה

יש לשים דגש על היכולת הפונקציונאלית ומשמעותו של בית הספר לעומת  עם זאת,

אקונומים -ונה, זאת מתוך הבנה שתנאי המגורים וסביבתם לא ישתנו )מטעמים סוציוהשכ

השינוי עלות השכירות; מקום עבודה; חיבור עם יוצאי אותה קהילה ועוד(. משמע,  -

מתאפשר בעיקר במסגרות החינוך, ובלבד שהן אינטגרטיביות. מסגרות כאלו שבהן 

פת וממושכת עם ילדים אזרחי ישראל ילדים מקהילה זרה מקיימים אינטראקציה שוט

. מביאות לסגירת פערים שפתיים ולהפנמת הקודים של התנהגות המצופה בחברה



הגדרה בהתנהגותם. -משמעות הדברים אינה שילדי מבקשי מקלט אינם נורמטיביים פר

מבחינת יכולת הלמידה הוא מגלה סימנים של ניכור,  ,אולם, ככל שילד נמצא בסיכון יחסי

לידי ביטוי בהתנהגות הישרדותית. ואכן, במובנים אלו כל ילדי מבקשי המקלט שבאים 

 .מצויים בתוך רצף הסיכון

רצף סיכון מוגדר על ידי משרדי החינוך והרווחה בצורות שונות. בדרך כלל מגדירים ילד 

בסיכון אשר עדיין נמצא במערכת החינוכית באמצעות האפיונים המרכזיים הבאים: 

לא מגיע בקביעות לבית הספר; לא משתתף באופן קבוע בלמידה(; נשירה נשירה סמויה )

(; פערים במקצועות 18עד  12גלויה )עזיבה של בית הספר; בד"כ אנו מוצאים זאת בגילאים 

הליבה )שפה; מתמטיקה; מקצועות מושפעי שפה כגון היסטוריה, תנ"ך וכד'(; חוסר אמון 

חוסר יכולת לתקשר עם המורים; תחושה  כלפי המערכת החינוכית )תחושה של אפליה;

 .של ניכור והדרה בתוך המערכת(

הניסיון המצטבר מלמד, כי לפחות שלושה מתוך ארבעה קריטריונים אלה מאפיינים את 

בהעדר טיפול בכך כבר בגיל צעיר, עם הקליטה רובם המכריע של ילדי מבקשי המקלט. 

לדים על הרצף הם יהפכו להיות נערים במערכת חינוך החובה, רצף הסיכון ילך ויגדל. מי

. הפערים השפתיים וההשכלתיים יגברו, ואלה, לצד יחס מנוכר ונערות בקצה רצף הסיכון

מצד החברה, יקשו על ויסות התנהגות ועל מציאת מקומם במסגרות החינוך. כתוצאה מכך 

גבוה  סכנת נשירתם מהם תגבר, כמו גם פיתוח התנהגויות לא נורמטיביות כולל סיכון

להתמכרויות, לעבריינות נוער וחוסר יכולת להשתלב בחברה, הנתפסת בעיניהם כמי 

 . שוויתרה עליהם

תיאור דברים זה אינו מתייחס רק למבקשי מקלט, אלא חלק מהניסיון המצטבר ורב 

 השנים של החינוך בישראל, בין היתר של אוכלוסיות מוחלשות, הנתפסות כשולי החברה."

 .13/ע ןומסומ ףורר וקסלר מצ"של ד חוות דעתוק תהע

דם של ילדים אזרחי ישראל, ימהאמור לעיל עולה, כי שילובם של ילדי מבקשי מקלט במסגרות חינוך מעורבות לצ .56

המשך שיבוצם בגני ילדים בבתי קריטי להשלמת פערים ולהתפתחותם התקינה. הוא בהגיעם לגיל חינוך חובה, 

הסביבתי, להעמקת פערים ומסליל אותם למערך החינוך המיוחד, אף  ספר נפרדים דן אותם להחרפת הפיגור

 מדובר בילדים בעלי פוטנציאל התפתחות תקין לחלוטין. במרבית המקריםש

 , גזענות ואלימותהשפלה קשה .ג

יפו מלווה את ילדי מבקשי המקלט והוריהם -ההשפלה הנלווית למדיניות ההפרדה במסגרות החינוך בתל אביב .57

החינוך הסגרגטיבי אצל הילדים תחושות של נחיתות, גיל צעיר, מעורר במערכת החינוך. כבר מיומם הראשון ב

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

כמי שאינם ראויים להשתלב  םתפיסת עצמאצל ילדיהם,  הילדים משרטטים תמונה עגומה של אובדן ביטחון

 ונחיתות יחסית לאוכלוסייה הכללית. תחושת רמיסת הכבוד משותפת לילדים ולהוריהם. בחברה הישראלית



 מסגרות חינוך נפרדות לילדים הנבחנים בצבע עורם אף מהוות מטרה קלה לפגיעה בתלמידים על רקע גזעני, וכר .58

 הפחד מהם מעסיק את ילדי מבקשי המקלט והחשש נוכח בחייהם.פעולה נוח לפעילות אלימה של גורמים שונים. 

הלומדים יפו מקבוצת הורים מבקשי מקלט לילדים -למנכ"ל עיריית תל אביב 1.2.2020ביום במכתב שנשלח 

תיארו ההורים תופעה חמורה של ונדליזם, אלימות )פיזית ומילולית( והטרדות בבתי בבתי ספר ובגנים שונים, 

המקלט בעיר. במכתבם, תיארו ההורים כיצד שפי פז ופעילים נוספים המתנגדים לשהותם של הספר של מבקשי 

מבקשי המקלט בישראל מגיעים באופן קבוע לבתי הספר גוונים וקשת, מטרידים ומשפילים את הילדים, 

 :את בתי הספר בכתובות גרפיטי פוגעניות וגזעניות ומעטרים

חרדים ללכת לבית הספר ושואלים אותנו כל בוקר בחשש "הילדים שלנו מאוימים ומפוחדים. הם 

 אם היא תגיע לפגוע בהם היום או לא."

 .14/כנספח ע העתק המכתב מצורף ומסומן

 .29.12.2020, "הארץ", חשוב שיהיה פוגעני כלפי הילדיםור' גם בר פלג, 

מבקשים על מנת שתתחוור במלואה תחושת ההשפלה, הנחיתות והחשש אשר נלווה ללימודים בהפרדה,  .59

 :המצורפים לעתירהמתוך תצהירי ההורים העותרים לצטט 

 , בן שמונה וחצי: ', אם לעא"לע

מאוד עסוק  'עספר קשת ]...[ -וחצי, לומד בכתה ג' בבית 8, בן '"בני הבכור, ע
במשמעויות של הפרדתו מילדים בעלי אזרחות לגבי הזהות שלו והחיים שלו 
במדינה. הוא מבין שלמרות שהוא נולד וגדל פה כמו כל ילד ישראלי, הוא לא 
רצוי פה ולא שייך, ואני רואה שזה מטריד אותו. כשאנחנו הולכים ברחוב 

ישראלים" ואם לו לפעמים הוא מצביע על משהו ושואל אותי אם זה "רק ל
ים קרובות, כשהילדים שלי ... לעתאסור בגלל שהמשפחה שלו מאפריקה

לשחק בחוץ, הם חוזרים מיד הביתה כי הם חווים עוינות מצד ילדים יוצאים 
בעלי אזרחות. הם קוראים להם "סודנים" ואומרים להם לא להתקרב אליהם, 

מגיעים לגינת שפירא לא להסתכל עליהם, לעוף משם. יש גם אנשים מבוגרים ש
' בכוונה כדי להפחיד ילדים ממוצא אפריקאי. אני יודעת שגם לגן יוניטף, שע
 'לומד בו, פרצו אנשים ששונאים את הקהילה והפחידו את הילדים. למזלי ע

לא היה בגן באותו יום, אבל המחשבה על כך שזה משהו שעלול לקרות מפחידה 
הקהילות היו לומדות  בין הילדים,אותי. אני חושבת שאם לא הייתה הפרדה 

להכיר אחת את השנייה, ליצור קשרי ידידות ולחיות בשלום. ההפרדה משמרת 
 .(15/עתצהיר מצורף ומסומן ה) את הניכור ומחזקת את הגזענות"

 שנה וחצי, שש ושמונה:, אם לשלושה, בני ט"ק

למה 'הם שאלו ״כאשר הם היו בגני עירייה נפרדים הם הרגישו רע מאוד, 
]...[  , הרגישו פחות טובים ושווים?'למה לא מערבבים אותנו אנחנו בנפרד?

תצהיר ה)אני חושבת שמי שבנפרד לא יוכל בעתיד להרגיש נוח בחברה פה" 
 .(16ע/מצורף ומסומן 

 שנתיים, חמש ושמונה:, אם לשלושה, ט"א
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לבית ספר ")בני( הגדול היה רשום בכיתה א' בבית ספר גוונים ובכיתה ב' עבר 
אומר לי הרבה פעמים שאנחנו בני אדם, )אבל( למה בנפרד? למה  'הירדן ]...[ ע

אנחנו לא יכולים להיות עם ישראלים? נולדנו פה אבל אין לי שום דבר פה. הוא 
מרגיש שהם למעלה ואנחנו מרגיש פחות שווה ונחות לעומת ישראליים. 

 .(17ע/תצהיר מצורף ומסומן ה)למטה." 

 לשניים, בני שנתיים וחצי ושש:ף, אב מתנדב במסילה וביוניט״, א"ט

"אני רואה הרבה משפחות של ילדים שלומדים בנפרד ומבין שמאוד קשה להם 
והם לא מתקדמים. הילדים שואלים אותי מה הבעיה שלנו? למה אנחנו בנפרד 

תצהיר ה)מישראלים? הם מרגישים לא שווים ואין לי מילים להסביר להם." 
 .(18 ע/ף ומסומן מצור

 ארבע ושש:הגדולים בני , אם לארבעה, א"א

")בני( למד בגן של חינוך מיוחד בשכונת התקווה עם ישראלים והרגיש טוב 
)במוסד  'ללמוד איתם והיו לו חברים טובים ישראלים. מאז שהוא בכיתה א

סגרגטיבי( הוא שואל אותי למה אנחנו לומדים לבד? למה אנחנו לא לומדים 
 ,לא יכאב לילדיםשחשוב לנו שהילדים ירגישו כמו כולם ו עם ישראלים?...

תצהיר מצורף ומסומן ה) "שמרגישים שהם שונים כי שמים אותם בנפרד
 (.19ע/

 חמש ושש:, בני , אם לשנייםי"א

ביטא תסכול ופגיעה מכך שהוא לומד בנפרד מילדים  '"כשהוא היה בגן, י
לא  'ישראלים. יש לי חברות ישראליות שילדיהן חברים של הילדים שלי, וי

הבין למה הוא לא יכול ללמוד איתם. הוא היה שואל אותי שאלות ומבקש 
ממני שאסביר לו במה הוא שונה מילדים ישראלים ומה הסיבה להפרדתו מהם 

 .(3/ראו נספח ע) "ד מכאיב ופוגעזה מאו "...]...[

 שלוש וחצי, חמש וחצי ותשע וחצי:בני , אם לשלושה, נ"מ

שאני מנסה להסביר לו, הוא כשואל אותי כל הזמן למה הם בנפרד. גם  '"א
 ומרגיש שמרחיקים אותו". ואומר שהוא מבין שישראלים לא אוהבים אות

 .(20ע/תצהיר מצורף ומסומן ה)

 :11-ו 8, 7 , בנישלושה, אם לד"ל

"הילדים שלי שובצו תמיד במסגרות חינוך נפרדות ]...[ זה מקשה עליהם מאוד 
מבחינה לימודית, חברתית ורגשית. הילדים שלי שואלים אותי כל הזמן למה 
הם מופרדים משאר הילדים במדינה. הם נולדו בישראל והם שואלים מה שונה 

עצמי שלהם נמוך כי קשה הדימוי הבהם לעומת ילדים עם אזרחות ישראלית? 
להם לקרוא ולכתוב בעברית והם חושבים שהם נחשבים פחות חכמים 

למרות שיש בשכונה ילדים עם אזרחות ישראלית, הם לא . מילדים לבנים
מצליחים ליצור איתם קשר והקשרים החברתיים שלהם מוגבלים לקהילת 

ה על מאוד כואב לי הלב לראות את ההשפעה של ההפרד חסרי האזרחות.
הילדים שלי. הם מדברים על כך שנולדו בישראל ושאינם מבינים את פשר 
ההפרדה בינם לבין ילדים לבנים, ילדים שיש להם אזרחות ]...[ לפני כמה זמן 
הגיעו אנשים לכניסה לבית הספר שילדיי לומדים בו וריססו שם גז פלפל. אני 

תם למטרה קלה חושבת שההפרדה ממש מסכנת את הילדים שלנו, והופכת או
 .(21ע/תצהיר מצורף ומסומן ה)לתקיפה על רקע גזעני." 



 פעילה בקהילה:, א"ל

"בבתי הספר כמו ביאליק, קשת וגוונים ]...[ הילדים בשכונה שואלים למה הם 
צריכים להיות בנפרד? למה אנחנו צריכים להיות לבד... לנו כקהילה ולי באופן 
אישי זה מאוד כואב כי הילדים לא מצליחים להתקדם בהתאם למה שהם 

נו כמו מרגישים פחות שווים שלא מתייחסים אלייכולים. אנחנו כקהילה 
 .(22ע/תצהיר מצורף ומסומן ה) ."שצריך, כך גם הילדים

עדותם של הורי התלמידים ממחישה כיצד במקום שסביבת החינוך של ילדים אלה תשמש כמבצר רגשי ומצע  .60

לא היה מתקבל זה מצב בלתי נסבל דשן להתפתחות תקינה, לתחושת שייכות ולביטחון, היא עושה בדיוק ההיפך. 

 .החי בישראל ה אחריאוכלוסיבשום פלח 

בהיר את חשיבות החינוך המשולב לצמצום תופעות תייחס לאפליה המופנית כלפי מבקשי מקלט, ומד"ר וקסלר מ .61

 בפרק הבא(:נרחיב  ובשל גזענות ותיוג )

"במדינת ישראל מתקיימים גזענות, אפליה, תיוג וחרם כלפי אוכלוסיות שונות. למרות 
השיח הישראלי רווי סטיגמות  8מבחינת הרכב האוכלוסייה, שאנחנו מדינת רב תרבותית

אוכלוסיית אשר בונות מציאות של אפליה, מכוונת או לא, כלפי חלקים שונים בחברה. 
מבקשי המקלט, ובפרט ילדיהם, משלמים על כך מחיר כבד, וזאת למרות שמרביתם 

נקל משאר חלקי המכרעת נולד בישראל. התרבות השונה, הצבע השונה, מבחינים אותם ב
האוכלוסייה, והופכים אותם למטרה לגילויי שנאה וגזענות, ולקבוצה הסובלת באופן 

 עקבי מאלימות בדפוסים שונים. 

ההכוונה של ילדי מבקשי מקלט לגנים ולבתי ספר ייחודיים להם אינה פותרת את בעיית 
כלוסייה התיוג אלא מחזקת ומעצימה אותה. הם נתפסים על ידי חלקים גדולים באו

בכתות משותפות  םכסרח עודף וכלא רצויים, וכמי שאין לקבל -ילדים והורים  –הכללית 
לצד ילדיהם. המסר מחלחל לאוכלוסיית מבקשי המקלט, לילדים ולהוריהם, אשר חשים 

מאחורי חומות של תיוגים ואמירות  ניםשונים ודחויים, כפרטים וכקבוצה, וכמי שנתו
 גזעניות.

אינו מאמין שמסגרת רב תרבותית, אינטגרטיבית, תחסל תופעות אלו  כותב שורות אלו
לחלוטין, אולם ניתן וצריך לפעול לשם כך ולצמצמן מאוד. ההבדל המהותי בהקשר זה בין 
מסגרות חינוך מפרידות ומשלבות הוא שבמסגרות רב תרבותיות ניתן להכשיר את צוותי 

וגזענות, ולהעביר זאת לכתות  הגננות והמורות להתמודדות עם תופעות של שונות
 .(13ע/)ר' נספח  "שאוכלוסייתן הטרוגנית

 במערכת החינוך הנמכת ציפיותו תיוג .ד

תיוג, המשפיע אף הוא במובהק על מימוש  גם להפרדת תלמידים מרקע מוחלש מתלמידים אחרים נלווה .62

, פוטנציאל לימודי מוגבלהפוטנציאל הלימודי שלהם. תלמידים מוחלשים נתפסים בעיני כלל המערכת כבעלי 

דעת שחיברה פרופ' מיכל הבחוות אשר למעשה אין ציפייה לממשו, על כן הם מועדים לנשירה ממסגרות החינוך. 

הסללת אוכלוסיות מתייחסת להשלכות שיש ל, היא מומחית לפסיכולוגיה קוגניטיביתממכללת אורנים,  ראזר

 , וכותבת:מוחלשות למסלולים נפרדים

                                                
 ", פורטל חינוך, האגודה לזכויות האזרח.שיעור לחיים( "2013. )8

 :-התמודדות עם תופעות אלו בעולם בראה/י גם 
Simopoulos G., Antonios A., (2019), Refugee Education in Greece: Integration o Segregation, Forcing Migration 

Review, Issue 60, Oxford University 



רבים מתייחסים להוראה נבדלת ומערכת מסלילה כמכשלה מרכזית של מערכת חוקרים  "
טענה כי הקבצות על פי יכולת והסללות, במיוחד אלו   (Boaler 2014)לראהחינוך. בו

אקונומית, הן הסיבה המרכזית להישגים נמוכים במתמטיקה -המאופיינות על ידי רמה סוציו
ם לאיכות ההוראה במסגרות מסלילות שונות. במדינות שונות. מחקרים אחרים מתייחסים ג

 למורים במסלולים נמוכים ישLinchevski and Kutscher  (1998לטענת לינשבסקי וקוטשר )
, מבזבזים הרבה יותר זמן ות נמוכות, והם מלמדים תוכנית לימודים ברמה נמוכה יותריציפ

 לעיסוק בניירת ותרגול.בניהול הכיתה מאשר בהוראה, כאשר רוב עבודת הכיתה מכוונת 

 הסללה במערכת החינוך מייצרת מציאות של הדרה חברתית, הנצחת פערים ואי שוויון....
הסללה מייצרת גם חוויה רגשית עמוקה של הדרה. הדרה חברתית כשלעצמה פוגעת בתחושת 

 ועל התנהגויותים קוגניטיביים, על ויסות עצמי, משפיעה באופן דרסטי על ביצועו המסוגלות
 שונות ובכללן התנהגויות אלימות.

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

 חברתי נמוך, או שהם חולקים תכונה משותפת-תלמידים אשר ממילא הגיעו מרקע כלכלי
. תלמיד אשר מגיע עם חוויה של תחושת חוסר הערך צובעת את ההוויה כולה. כמו צבע עור

הדרה מהשכונה ומהבית, ומשתייך גם בבית הספר לקבוצת הדומים לו, מזדהה עם הקבוצה 
אליה הוא שייך. עצם ההשתייכות לקבוצה חלשה מקשה מאד על ההתקדמות ומהווה מעין 

 (et.al. 2002, 2005 גם כאשר המורים עובדים טוב ובאופן מקצועי. ,'תקרת זכוכית'
Baumeister et.al 2001, (Twenge. 

שהשמה של ילדים בהסללות נמוכות, על פי יכולת או על פי הישגים,  מחקרים מראים
ובמסגרות חינוך נפרדות, מנציחה את הישארותם של ילדים במסלולים חלשים אלו ומנציחה 

מית הנמוכה. השמה זו היא בעלת השפעה לטווח ארוך, ומגבילה את את רמתם האקד
. נתונים אודות הסללות בארה"ב, מראים (Ireson et al. 2002) ההישגים שלהם גם בהמשך

כי קיים קשר שלילי בין הישגים לימודיים לבין מדיניות הוראה נבדלת. למידה במערכות 
 Schmidt et. Alשל ילדים בבתי הספר )נפרדות והסללות מקבעים את היעדר המוביליות 

2015.)  

( כי Zevenbergen 2005 Forgasz 2010,, 2013עוד מראה המחקר )גליקמן וליפשטט 
. במבחנים תלמידים מקבלים הוראה שונה, בהתאם לטיב הכיתה שבה הם משובצים

שמועברים בכיתות עם תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות ממעטים לדרוש מתלמידיהן 
נויות קוגניטיביות גבוהות: בכיתות חלשות נהוג לשאול שאלות פשוטות, בעוד בכיתות מיומ

חזקות נדרש פתרון בעיות מסדר גבוה. בהקבצות הנמוכות ילדים מדווחים על למידה קלה 
מידי, אשר אינה מותאמת ליכולות שלהם. בהקבצות הגבוהות מורים השתמשו בפדגוגיה 

וכות שיטת ההוראה הייתה בדרך כלל זהה וממוקדת משתנה ומגוונת ואילו ברמות הנמ
 בתרגול חזרתיות ושינון.

כלומר, שיבוץ ילדים שמגיעים מבתים ומסביבה חלשה למסגרות חינוך נפרדות ולמסלולים 
חלשים פוגע ביכולם למצות את הפוטנציאל הלימודי הטמון בהם, פוגע בהתפתחותם ומקבע 

 . את מיקומם בשכבות החלשות

במסגרות לימוד נפרדות, כתות נפרדות או בתי ספר שלמים שבהם לומדים ומתחנכים חינוך 
ה אחת מובחנת, כמו במקרה של ילדי מבקשי מקלט, יתלמידים הנמנים על קבוצת אוכלוסי

הוא פוגעני במיוחד. שילובם אך ורק לצד הדומים להם מגביל את התפתחותם הקוגניטיבית, 
חוסר ערך ומייצר חוויה רגשית עמוקה של הדרה נפשית וחברתית, יוצר תחושה של 

 . "חברתית

 .23/עהעתק חוות הדעת של פרופ' ראזר מצורף ומסומן 

שחלק מסמינר הקיבוצים , מומחית לפדגוגיה, אשר ליוותה לאורך שנים ארוכות סטודנטיות גור זיו חגיתר "ד .63

בכלל ובגני מבקשי מקלט בפרט, מתארת בחוות דעתה את  יפו-בגני ילדים בתל אביבהתבצע  הכשרתןמהליך 



ת בגינם מהנגרהפגיעה את ובין היתר לרמת חינוך נמוכה, לים המובי ,השלכות ההפרדה והתיוג הנלווה אליה

 :ילדיםל

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

תקציב, הם לא חשופים לעברית בבית והם מגיעים לאחר שהייה ב"מחסני ילדים". בשל החסך 
לגני הילדים העירוניים מאופיינים לעתים בשפה  "בייביסטרים"מינקות, הילדים שמגיעים מה

הן בשפת האם והן בעברית )לעתים אף ללא ידיעת עברית בסיסית(, בידע דל על העולם,  -דלה 
מחסור במושגי יסוד, ולעתים גם עם פגיעה רגשית או התנהגותית. בהעדר מפגש עם תלמידים 

ת מי לחקות ואין להם ממי לקלוט שהגיעו מתנאים מיטיבים יותר אין לילדים ממי ללמוד, א
כשהם משובצים בגני ילדים ובבתי ספר  ת הראוי. החסך ממשיך, גדל ומתקבעאת רף הציפיו

 .נפרדים

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

. רמת התכנים שאותם יקבלו מחלחל אליהם. רמת ציפיות נמוכה מובילה לחינוך ברמה נמוכה
הילדים האלה, כמו גם הציפיות מהם, יהיו ברף נמוך ביותר ולא יסייעו למימוש הפוטנציאל 

 ."הקיים בכל ילד וילד

 .24ע/ ןומסומ ףחוות דעתה של ד"ר גור זיו מצורהעתק 

 מפעילה מסגרות לימודיותו 'הירדן'בבית ספר  כמתורגמניתשעבדה כך מתארת את הדברים גב' סימרט טקלה,  .64

 :(10ע/)ר' נספח  הצהריים אחר לילדי מבקשי מקלט

"מתוך ההכרות שלי עם הקהילה והילדים, והמפגשים הרבים איתם, אני יודעת שבמוסדות החינוך 
הנפרדים, בגני הילדים ולאחר מכן בבתי הספר, רמת הלימודים נמוכה ביותר. צוותי הגן והמורים 
אינם מצפים מהילדים להצליח ומציבים מטרות נמוכות. העיקר מבחינת הצוותים הוא לשמור על 

 ועל כך שלא תהיה אלימות. הסדר 

בבתי הספר הנפרדים הילדים פשוט לא לומדים. בבית ספר קשת מורה אמרה לילד שהתקשה 
בשיעור שילך לישון על השולחן. אני כועסת על צוותי ההוראה כי הם לא מציפים את זה שבתנאים 

ד עם כל כך הרבה הקיימים הם לא יכולים להעניק חינוך ראוי לילדים. הם לא יודעים איך להתמוד
ילדים שזקוקים להתייחסות רבה, הם לא מכירים את התרבות ולא יודעים מה הצרכים המיוחדים 
שלהם. יש פערים גדולים בין המורים שמלמדים בבתי ספר של ילדי ישראלים ומורים שמלמדים 

 ... הנפרדים בארבעת בתי הספר

שעות ואז נשלחים  5בתי הספר האלה הם בעיני לא בתי ספר. הם מחסנים שבהם הילדים שוהים 
ט"י וה"ר(  –)במסגרות חינוך מעורבות הביתה. כשאני משווה את רמת הלימודים בה ילדיי לומדים 

לרמת הלימודים שלומדים בבתי הספר הנפרדים אני מזהה פערים אדירים. בכיתה ה' בבתי הספר 
 מלמדים ברמה של אולי כיתה ב'. הנפרדים

שעות שבועיות בלבד. אז  6-מהם ממוצא אריתריאי. הם שכרו מגשר ל 90%-ילדים ו 500בירדן יש 
תשלומים ליציאה לטיול, לאוכל וכו'.  -יום בבית הספר -משתמשים במתורגמנית לפעילויות היום

אתם צריכים ת קהילה אבל אין שירותי גישור לנושאים המורכבים יותר. אמרתי להם כחבר
. הילדים לא מקבלים תמיכה מספקת בבתי הספר ואין להם ילדים מתורגמנית שלוש שעות ביום

 ישראלים ללמוד מהם."

 גילויי גזענות בדפוסים שונים מצד אנשי הצוות כלפי הילדים:לתיוג נלווים אף ד"ר גור זיו מוסיפה, כי  .65

שלי בגני ילדים ייעודיים רק לילדי הקהיה הזרה מתצפיות שביצעו סטודנטיות שלי ומביקורים "
עולה, כי גזענות גלויה וסמויה של חלק מהצוות החינוכי כלפי ילדים מבקשי מקלט והוריהם 



הילדים היא תופעה "טבעית" למסגרות חינוך נפרדות. חלק גדול מן הגננות )לא כולן( מייחסות 
. בהתאם, ילדים, לא לסביבה שבה גדלואת שפתם הדלה ואת הישגיהם הנמוכים לפוטנציאל של ה

תם דלה. יפיות שלהן מן הילדים נמוכות, החומר המוגש להם מצומצם והשפה שמדברים איהצ
הסטודנטיות נוכחו אף שמופעלים כלפיהם אמצעי משמעת קשים וקשוחים, מתוך תפיסות שגויות 

 אמרה "זה מהבית, הם כאלה". תת. גננת אחרוגננאחת הכי "הם מבינים רק כוח", כך אמרה לי 

 הסגרגטיבייםלמרות שחלק מן הגננות מקסימות, גננות רבות וסייעות רבות העובדות בגנים ...
לא שפגשתי גננות וסייעות אל הילדים הוא בהתאם.  ןנמצאות שם לא מבחירה אלא מכורח. יחס

גזעניים ומכלילים יטויים רצו ללמד ילדי זרים, הילדים הגעילו אותן, הן לא אכלו לידם, השמיעו ב
 "."הילדים האלה יהיו פושעים כולם", "להורים שלהם לא אכפת מהם מעל ראשיהם כמו

צוות מגיעים עם סטריאוטיפים כלפי הילדים. הילדים מסומנים כילדים החלק מאנשי 
מגיעים ילדי מבקש  ה"משתוללים", אלימים וכו'. תיוג זה קיים על אף שפעמים רבות המשמעת עימ

ה של ילדים ישראלים. ההסתכלות אליותר מ יםהמקלט מהבית והכבוד שלהם למבוגרים גדול
מובילות לסימון  ,המקובלות כמעט בכל גן ,ילדים 2-3המכלילה מובילה לכך שבעיות משמעת של 

של כלל הקבוצה, אישוש הסטריאוטיפים והתנהגות בהתאם. הדבר מוביל לכך כי נשות צוות 
צעקות  -בגנים עם ילדים ישראלים  ןמרשות לעצמן לעיתים התנהגויות שלא היו מרשות לעצמ

 תנובעההתנהגות בוטה ואף אלימה כנגד ילדי מבקשי מקלט  ,למשל. זהו גורם משמעתי פוגעני
 המודעים ומסוגלים לעמוד על זכויות ילדיהם. ,מהעדרם של הורים "חזקים" ישראלים

טיות לשני גנים נפרדים של מבקשי מקלט בצפון תל אביב. באחד מהגנים כך, למשל, שלחנו סטודנ
נוכח היחס האלים והבוטה של הצוות כלפי הילדים  ,הוצאנו את הסטודנטיות אחרי זמן קצר

באופן ראוי אך אחת  םהגננת וסייעת אחת התייחסו אליה ,בגן השני .שהתבטא בהתנהלות בצעקות
 בוטה, אלים ומזלזל ולא ניתן היה לשנות את התנהגותה.הם באופן ילאהסייעות התייחסה 

. לדוגמה, באחד ילדים שמתחנכים בהפרדה סופגים באופן עמוק את תחושת הניכור והנבדלות
המקרים ילדה נמנעה מלצייר ילדה בצבע חום ובחרה לציירה בצבע ורוד מכיוון שהתביישה בצבע 

ווים יחס של אלימות ואף גזענות, אינם יכולים החום. ברור כי ילדים הנמצאים בסביבה מובדלת וח
 . (24ע' )ר' נספח " רגשי ולימודי –לממש את הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם באופן מלא 

המאוגדת במסגרות  ,הנמכת הציפיות, התיוג, והסטראוטיפים הנלווים למפגש עם קבוצת מבקשי מקלט מובחנת .66

מסגרות אלה. כך, למשל, כאשר הפך תיכון שבח מופת לבית  מוצאים ביטויים אף בתנאים הפיזיים של ,נפרדות

 –)למשל  ם צעיריםעבודות תשתית להתאמת המבנה לצרכי תלמידיבו התבצעו לא , 'גוונים'יסודי הספר ה

 . הדבר טופלרק אחרי לחץ ציבורי ופניות משפטיות  .התאמת המדרגות במבנה(

 .6.11.2019, שיחה מקומית, ים בי"ס בת"א: המבנה מסוכןהורים מבקשי מקלט משבית' גם אורן זיו, ר

רחוקים של מבקשי המקלט מקרים רבים של תנאים לא ראויים,  גני הילדיםבגם לאורך השנים ניתן היה לזהות  .67

 כפי שכותבת ד"ר גור זיו בחוות דעתה:מאלה המאפיינים גני ילדים של אזרחי ישראל, 

עוד לומדים מהמחקרים על הפרדה, בישראל ובארצות הברית, הוא שגם התנאים בגנים הנפרדים "

שיתוף חצרות למספר גנים, יותר כיתות מחצרות, גנים לא אינם זהים לאלה של כלל האוכלוסייה. 

 (.24 /ע' ר) "מתאימים מבחינת גודל )הסבת כיתות בית ספר לגנים( ועוד

שנקטו בהפרדה בחינוך עד שהליכים בערים אחרות בתופעות דומות, וקשות יותר, ארגוני הסיוע והח"מ נתקלו  .68

עם סביבה מוזנחת, בממוקמים , פיזית גנים קטנים :אילת(לוד, )פתח תקווה, נתניה, משפטיים שמו לה קץ 

מרוחקת, למסגרת חינוכית ההפרדה בחינוך באילת התבטאה בשליחתם של מבקשי מקלט מחסור ניכר בציוד. 

עת"מ ) בסטנדרטים הנדרשים על ידי משרד החינוךלעמוד בלי  ,שהוקמה באופן וולנטרי על ידי קיבוץ אילות

https://www.mekomit.co.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%91%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A0/


בנתניה  ."(עניין אטוש" :( להלן2.8.2012)פורסם בנבו, מאג'ד מאנג'אן נ' עיריית אילת  אטוש 11-07-29883

היו שלו, חצר הבעיקר ובאזור מוזנח ומלוכלך שהסתובבו בו נרקומנים, והגן עצמו, מוקם גן הילדים הנפרד 

: , להלן25.12.19פסק דין מיום )אירסלם נ' עיריית נתניה  45438-01-19ת"מ ע) במידה ניכרת מהתקןקטנים 

חלק , לא פתחה העירייה צהרונים מבקשי מקלטשל  םרק בגני ילדי ,בפתח תקווה למשל .("עניין אירסלם"

השתתפות בתכניות החופשים לפרקים נמנעה בהם  עד לפניות משפטיות בעניין, ומסביבות הגנים היו מוזנחות

 של משרד החינוך.

 .25/עמצורף ומסומן העתק מסמכים משפטיים רלוונטיים מתוך התיקים 

לפני הגשת העתירה, זמן קצר יפו, -פגיעה במסגרות החופש של ילדי מבקשי המקלט התרחשה השנה גם בתל אביב .69

הדגל של משרד  תוכניתלא פתחו המשיבים את המיועדים לילדי מבקשי מקלט עת התברר כי רק בגני הילדים 

שאמורה הייתה לתת מענה בעיקר לאוכלוסיות מוחלשות שצברו  תוכניתהחינוך "בית הספר של החופש הגדול"; 

שלרבים מתוכה אין מחשב וחיבור לרשת,  -קלט אוכלוסיית מבקשי המ .פיגורים משמעותיים בתקופת הקורונה

. בעקבות פנייה של המגיפההיא מהנפגעות העיקריות  –ובכלל לסייע בלמידה מרחוק  מתקשיםואשר ההורים בה 

 דחופה של ב"כ העותרים סיפקה העירייה פתרונות חלקיים לכך.

 .26/עמצורף ומסומן  1.7.21 העתק פניית ב"כ העותרים מיום

, כפי שמתארת בחינוךהשלכות ההפרדה יכרו היטב נהממושכים שנלוו אליה הקורונה והסגרים תקופת מהלך ב .70

 טקלה:

בזמן הקורונה הדברים היו גרועים במיוחד. הילדים לא למדו בכלל. לקהילה אין גישה לאינטרנט, "
 אין להם מחשבים, למשפחה עם שלושה ילדים אין שום דרך להחזיק שלושה מחשבים כדי שהם

 ילמדו, ואין להם איפה ללמוד.

)שם למדו הילדים שלי בתקופת הקורונה( מנהלת בית הספר יצרה אתי קשר.  'גליל)בית ספר( 'ב
ביררה מה קורה עם הילדים ואם יש להם מחשבים ודאגה להם למחשבים. לעומת זאת בבית ספר 

בדקו בתחילת המשבר אם הקהילה יכולה לעבוד בזום. בסוף, הם הסיקו שאין גישה  'הירדן'
נכין חוברות עבודה 'לאינטרנט ושהקהילה לא יודעת איך לתפעל את הזום. אז יהודה )המנהל( אמר 

. מישהו הכין חוברות עבודה והם הביאו את החוברות לבית שלי והודיעו לכולם 'ונשלח אותן לבתים
היו זהות וכך  'ולכיתות ב 'ת החוברות ממני. גיליתי שהחוברות המיועדות לכיתות אלבוא לקחת א

גם החוברות המיועדות לכיתות ג' ולכיתות ד', והכל ברמה נמוכה. המעקב והקשר היה מועט מאוד 
 ולמעשה הילדים לא למדו כל התקופה.

דים בבית ספר אז יל 500לקראת סוף תקופת הסגרים התחילו לחלק מחשבים אבל אם יש למשל 
משפחות. על המחשבים הייתה אזהרה: אם יקרה משהו למחשב אתם תשלמו על  200-חילקו ל

 ." ..קיבלתי מחשבים ללא אזהרה. 'גליל'התיקון. ההורים נבהלו ולא רצו לקחת את המחשבים. ב
 .(10/ע נספח)ר' 

 לימודים באינטגרציה ככלי לצמצום פערים

מבטיח בראש וראשונה את מניעת ההשפלה שילובם של ילדי מבקשי המקלט במוסדות חינוך אינטגרטיביים  .71

ומשמעותית לא פחות, היא השפעת לצד זאת,  ., אשר פוגעות בשלומם הנפשיהטבועה בעצם ההפרדהוהנחיתות 

להרכב התלמידים במוסד ענף מוכיח, כי גוף מחקר הרכב התלמידים במוסד החינוכי על הישגי התלמידים. 



. (peer effect" )"אפקט קבוצת השוויםחינוכי יש השפעה עמוקה על איכות החינוך הניתן בו. תופעה זו מכונה 

שיח. כאשר כיתת הגן -כך שחינוך נוצר תוך דונעוץ בההסבר להשפעה של קבוצת השווים על הישגי התלמידים 

, ות, מספקים הראשונים הון תרבותי לאחרונים. בהתאםמתלמידים חזקים וחזקים פח תאו בית הספר מורכב

כלכלי שונה ובעלי יכולות שונות משפרת את הישגיהם הלימודיים של -אינטגרציה של תלמידים מרקע חברתי

תלמידים מוחלשים, אשר מסתייעים בכישוריהם של התלמידים הטובים יותר לצורך מימוש הפוטנציאל הגלום 

ת הכלכליות בר בילדי מבקשי מקלט, אשר שפת הוריהם אינה עברית, והאפשרויומקל וחומר כאשר מדו 9בהם.

 שלהם מוגבלות ביותר.

כפי  ,של אוכלוסיות מוחלשותהלימודית  ןלהצלחתעסקו בחשיבות השילוב שהתבצעו בעולם מחקרים רבים  .72
 :בחוות דעתה פרופ' ראזרגם שקובעת 

הוא כי ללא תלות ברקע החברתי כלכלי האישי של  OECD-ממצא מובהק העולה ממחקרי ה
כלכלי נמוך, -אלה הלומדים בבית ספר שבו רוב התלמידים הם מרקע חברתיהתלמידים, 

בעלי אותו רקע אשר לומדים בבתי ספר שבהם  לימודית נמוך יותר מאשר תלמידים מתפקדים
השפעת הסטטוס  OECD-ברוב מדינות החברתי גבוה. -מרבית האוכלוסייה היא מרקע כלכלי

תרבותי של בית הספר על הישגי התלמידים עולה בהרבה על השפעת הרקע -חברתי-הכלכלי
ההבדלים מרשימים: במדינות אחדות בהן ישראל, צ'כיה, . כלכלי האישי של התלמידים-החברתי

 חברתי, האחד לומד-הפער בהישגים בין שני תלמידים מאותו רקע כלכליגרמניה, בלגיה ונוספות, 
חברתי כלכלי ממוצע והשני לומד בבית ספר בעל רקע חברתי כלכלי נמוך, -בבית ספר בעל רקע

 .(23ע/נה מר' חוות הדעת שסו) עשוי להיות שווה ערך לשנת לימודים או יותר"

ריכוזם של ילדים המגיעים מהרקע המאפיין את מבקשי המקלט במוסדות חינוך ייעודיים אינו אלא ויתור  .73

הניסיון להבטיח להם חינוך הולם, התפתחות תקינה ולשלבם בחברה. התמונה משתנה לחלוטין כאשר מוחלט על 

ילדים אלה לומדים במוסדות חינוך מעורבים. מעדויות של צוותי הוראה במוסדות חינוך מעורבים, ושל משפחות 

ים ולהתפתח כשאר שילדיהן לומדים בהם, עולה שככלל התלמידים מצליחים להשתלב היטב, לפצות על החסכ

בני גילם. הילדים מפנימים את חוקי המוסד החינוכי ואת כלליו ונשמעים לצוותי הוראה. הליכי הלמידה שלהם 

 מתבססים, בין היתר, על חיקוי בני גילם אזרחי ישראל ועל כך שקשייהם זוכים למענה.

 :גור זיוד"ר על החינוך המיטיב בגנים המעורבים כותבת  .74

בגנים מעורבים הצוותים לא מורידים את הרף החינוכי והילדים מתאימים עצמם לרף גבוה. "
רמת הציפיות מותאמת לילדים המגיעים מרקע מיטיב, ורמת הלימודים עומדת בגנים המעורבים 

בסטנדרטים הגבוהים של המערכת. בגנים מעורבים ילדי מבקשי המקלט לומדים מהילדים 
 –פערי השפה וההתפתחות מהר. רמות התפתחות שלהם בכל ההיבטים הישראליים וסוגרים את 
ומימוש הפוטנציאל שלהם גבוהים. גם הגזענות והיחס הגזעני כלפיהם  –שפתית, נפשית ולימודית 

                                                
 בארצות הברית:  2005-כך, למשל, קובע מחקר שפורסם ב 9

"The famous 1966 federal report on the first large national study of segregated and desegregated education ,the Coleman 
Report ,found peer influence to be stronger than any other factor other than family background . 
Subsequent research has tended to confirm these findings .A 2003 study of the schools of the South reported that a major 
negative impact on academic achievement ,related to attending a high poverty school ,was the  
absence of a strong positive peer influence ".Osamudia R .James ,Business as usual :The Roberts Court's Continued 
Neglect of Adequacy and Equity Concerns in American Education , 59 S.C.L.Rev .793 (2008); Gary Orfield and 
Chugmei Lee ,Why Segregation Matters: Poverty and Educational Inequality (2005). 

 .146-145, בעמוד 117, עיוני משפט מ השוואה כלפי מטה בחינוךשחר, -הראל בן וכן ראו תמי
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מצד הצוות בגנים מעורבים פחותים בהרבה מבגנים הנפרדים. בגנים אלו נוצרת גם סולידריות בין 
 .(24' ע חנספ)ר'  לדים"הי

 :כי הדברים נכונים גם לגני החינוך המיוחד ,גור זיו מוסיפה וקובעתד"ר  .75

בגנים המעורבים של החינוך המיוחד )גני תקשורת, גנים שפתיים, וגנים לילדים עם קשיים רגשיים "
והתנהגותיים( הצוותים לרוב הם אנשי חינוך מהמעלה הראשונה, וזיהינו בהם הרבה הכלה כלפי 

הילדים, ישראלים ומבקשי מקלט, קיבלו הרבה יחס אישי, כמקובל בגני  ההורים והילדים. כל
ילדים הישראלים בגלל שילובם עם מבקשי מקלט, ואני גם לא בחינוך מיוחד. לא זיהינו פגיעה 

 )שם(. יכולה לראות כיצד ילדים ישראליים נפגעים משילוב זה. הם רק הרוויחו מכך"

מבקשי מקלט מותנה בהתערותם בחברה, לצד ילדים  יהמאפיינים ילדקובע כי צמצום הפערים  ר וקסלר"ד .76

 :מעצימה ומקבעת אותםאך  , וכי הפרדתם מהםאזרחי ישראל

הפער הקיים בין ילדי מבקשי המקלט לבין ישראלים ביכולות קריאה, כתיבה, אינטראקציה "
משכת. חלקה חברתית ועוד, בהתאם לשכבת הגיל, אינו כורח המציאות אלא תוצר של הדרה מת

בשל כך שאוכלוסיית מבקשי המקלט חיה באותן שכונות והילדים נחשפים בעיקר לשפת אמם, 
ובשל שהייתם במעונות שמנוהלים על ידי נשים מהאוכלוסייה הזרה. אלא שעצם ההבנה והדיבור 

דבר מבורך  הלשוניות הינ-אדרבא, הדו 10בשפה זרה אינו פוגע ביכולת רכישה של שפה אחרת.
נדרשת יד מכוונת של מערכת החינוך  ,מבחינת היכולות הקוגניטיביות של כלל בני אנוש. אולם

הפורמלית לצורך רכישת השפה והטמעתה, ובכך לצמצם את הפערים המאפיינים ילדים אלה. על 
כן, תפקיד מרכזי וקריטי של הגנים ובתי ספר שבהם לומדים מבקשי מקלט הוא להשקיע בסגירת 

 פערים שפתיים.

ילדים יכולים לסגור מהר מאוד פערי שפה, אך תנאי מוקדם לכך הוא ההתערות עם ילדים דוברי 
מסגרות חינוך נפרדות לילדי מבקשי מקלט, עברית, ועברית תקינה )בהתאם למצופה מגילם(. 

לצדם של ילדים אשר אינם שולטים בעברית, מעצימה ומקבעת את הפערים השפתיים ותורמת 
ביכולת רכישת מיומנויות בסיסיות של קריאה  יווצרות והעמקת פערים נוספים עתידייםלה

 .(13/ענספח " )ר' וכתיבה

 :מוסיפה לשעבר יפו -בעיריית תל אביבחינוך מינהל מנהלת  .77

ילדים מיטיבים ללמוד מילדים אחרים.  .אינה מפתיעהט"ח, ה"ר(  –)האינטגרציה בחינוך הצלחה זו "
כאשר ילדי מבקשי המקלט שהו עם הילדים הישראליים הם למדו מהם, צברו ביטחון וגילו התקדמות 

  .אדירה. החיבור בין אוכלוסיות הילדים היה טבעי לחלוטין

ים תלמידים, הוריהם ואנשי הצוותים החינוכי –האינטגרציה התאפיינה בכך שכלל המערכת  תוכנית
היו מעורבים ותרמו להצלחתה. ההורים התגייסו להסיע את ילדי מבקשי המקלט לימי הולדת וסייעו 
במימון בגדים וביטוח רפואי, הילדים סייעו להם בלמידה והבנת כללי המערכת ואנשי הצוות ברובם 

 ראו את השילוב כמטרה חינוכית חשובה.

 עושה, הוא שהמערכת לא ה מלימודים בהפרדהאחד הדברים שמאפיינים לימודים באינטגרציה, בשונ
הנמכת ציפיות לילדי הזרים. הדרישות מהם במערכת אינטגרטיבית הן גבוהות, והילדים מתאימים את 

 (.1ע/ נספח' ר) "עצמם

  

                                                
10 Lee M., Rashmi S., Bareni A. (2015). Raising Bilingual Children. A Qualitative Study of Parental Attitudes, 
Believes, and Intended Behaviors, Pub Med (Scholar Google). 



 הילדיםאוכלוסיית כלל אינטגרציה תורמת ל

ילדים אזרחי ישראל, אשר גם עבור מנהלת מינהל החינוך לשעבר עומדת על היתרונות הגדולים הקיימים בשילוב  .78

 מקלט: יתותיהם מבקשיקלטו לכ

האינטגרציה העניקה יתרונות  תוכניתלא רק ילדי מבקשי המקלט נתרמים מאינטגרציה. "
משמעותיים גם לילדים הישראלים. לימודים בסביבות הומוגניות בשכונות מרכז וצפון העיר ייצרו 

ין התלמידים בסוגיות הנוגעות לחברת השפע )למי לאורך השנים אווירה של תחרות פנימית ב
המפגש של תלמידים מבוססים עם . מותגים יותר "שווים", השוואה בין חופשות בחו"ל וכו'(

אוכלוסייה אחרת, שבאה עם חוויות חיים שונות ותרבות אחרת, פתח בפניהם הזדמנות להכיר 
הדבר הוביל להמון תחושות של . שהכירואוכלוסייה מוחלשת אשר חייה שונים לחלוטין מכל מה 

הכרה באחר והבנה שהעולם מורכב יותר מזה שהם מכירים כשהם גדלים בחברה , סולידריות
תהליכי ההיכרות והחברות עם ילדי הזרים העבירו את הילדים הישראלים תהליכים הומוגנית. 

 .חינוכיים ואנושיים משמעותיים שערכם לא יסולא בפז

 :שת את הדבריםאשגור זיו מד"ר  .79

הילדים הישראלים אשר נמצאים במוסדות מעורבים עם מבקשי מקלט מפתחים יכולת של "
סולידריות והכרת האחר, הם נהיים סובלניים יותר ולומדים מחבריהם הזרים. אין דרך טובה מכך 

 ."כדי לשרש תופעות של גזענות, הדרה ופחד

האוכלוסיות, ועל היתרונות הגלומים בה, עומדים גם הורים אזרחי הצלחת הלימודים באינטגרציה לכלל על  .80

 .יה זו שזכו ללמוד בהןיישראל שבמוסדות החינוך של ילדיהם למדו ילדי מבקשי מקלט, וצעירים מאוכלוס

 :בעיר "מגן" רישראלית לבן במערכת החינוך שלמד לצד מבקשי מקלט בבית ספ, אם פ"למ .א

, היה לחברו הטוב 'שני ילדי מבקשי מקלט. אחד מהם, ששמו ו 2009-2012, למדו בשנים '"בכיתה של בני א
שני הילדים השתלבו בכיתה בהצלחה מבחינה לימודית וחברתית; הם היו חלק  ...ובילה ימים רבים בביתנו

מחברת הילדים, חבריהם התייחסו אליהם בחיבה והם השתתפו בפעילויות של הכיתה מחוץ לשעות 
היה תלמיד ממוצע, לא היו לו שליליים בתעודה ' בשבט הצופים הסמוך לבית הספר. והלימודים ובפעילות 

דומה לשל אחרים בסביבתו. לאור העובדה שמדובר בילד מבקש מקלט, שהגיע למסגרת חדשה  והיא הייתה
  .מדובר בסיפור הצלחה –לחלוטין והצליח להשתלב 

כשל זה פשוט לא נכון. בשני המקרים הצליח הפיילוט אף על פי שהעירייה לא דאגה הזה להגיד שהפיילוט 
ילדינו זכו לחוות חברות עם ילדים לא לילדים ולא לצוות בית הספר.  –לתמיכה רגשית, חברתית ופדגוגית 

 ת עולם פלורליסטיתסשונים מהם אך דומים, להבין את מהות הדמיון והשוני, הבנה חיונית לפיתוח תפי
סיפר לי על  'ומקבלת, וללמוד על חיים שונים מחייהם. כל זאת באמצעות משחק וחברות פשוטה. כשא

הם  כךהילד החדש בכיתתו ועל החברות שנרקמה ביניהם הוא לא ציין בכלל שמדובר בילד אפריקאי. 
  ילדים, יודעים לקבל את הדברים הפשוטים כמובנים מאליהם.

וסיים לימודי תיכון בינלאומי בכפר הירוק. כעת הוא  EMISבינלאומי לבית ספר  2017התקבל בשנת ' ו
 .(27ע/ מצורף ומסומן )התצהיר עושה שנת שירות ומתכוון ללמוד באוניברסיטה בשנה הבאה"

גימנסיה הרצליה ללמוד בעבר  ,ה אינטגרטיבית עד כיתה י׳יבפנימילמד , סודאןמ 13הגיע בגפו לארץ בגיל  ס"ב .ב

 שני באוניברסיטת חיפה בחוג לדיפלומטיה: לומד כיום לתוארו

"לצד תלמידים מהמגזר הכללי למדתי עברית בצורה טובה. דבר זה התאפשר בעיקר הודות לחבריי 
שפת אם, כקציה היום יומית בינינו. ברגע שאתה שוהה לצד אדם שיודע עברית אללימודים ולאינטר

אתה קולט המון. הילדים הישראלים הביעו בנו עניין וביקשו  –גם אם בהתחלה אתה לא מדבר 



תנו. היינו משחקים כדורגל והולכים לחוגים ביחד וכך במהלך תקופה קצרה רמת ילהכיר וללמוד א
  נתה ללא היכר.תהעברית ששלי הש

כאשר הגעתי  .ת רמת הלימודים שלנוהרימה אגם בשאר מקצועות הלימוד השהייה ליד ישראלים 
מקצועות כמו כימיה, מתמטיקה ופיזיקה היו זרים לי לחלוטין. ביקשתי מחבריי  ,הספרלבית 

הישראלים ללימודים שיסייעו לי בהבנת החומר והם ששו לעשות זאת. הדבר היווה גורם מרכזי 
 בפיתוח כישורי הלמידה שלי והבנת החומר במלואו.

רובם בבתי ספר לצד מבקשי בשונה ממצבי, התלמידים שאני פוגש מהקהילה הזרה לומדים ב
משרד מקלט בלבד, הדבר משפיע עליהם לרעה ומונע מהם לנצל את הפוטנציאל הגלום בהם. 

החינוך לא מביע מחויבות ללימודיהם, הם לרוב לא מסיימים בגרויות, לא יודעים קרוא וכתוב עד 
לימודית בריאה גיל מאוחר, אין להם תמיכה בשיעורי הבית בביתם ואין להם ממי לספוג תרבות 

להבנתי, הדבר קשור ישירות לעובדה שאין להם עמיתים ללימודים ללמוד  שתאפשר להם להצליח.
מהם ולקבל את הדחיפה הנחוצה להם כדי להצליח. כמו כן, יש ביניהם לרוב תחושה כי עתידם 

. מוכתב מראש ונגזר עליהם להיות שוטפי כלים במסעדות. זוהי המציאות היחידה שהם מכירים
 .(28/ע)התצהיר מצורף ומסומן  ..".הדבר גם מוביל אצלם לתחושת ניכור חזקה מהחברה

 בינתחומי:מרכז הלומדת היום בויב', -בשילוב בכיתות ז'" מגן"בית ספר בלמדה ילידת אריתריאה, , מ"מ .ג

, וכל אחד מאיתנו נכנס לכיתה אחרת, כלומר, 'מגן'"היינו קבוצה קטנה של מבקשי מקלט בביה"ס 
הדבר  .היו תלמידי ישראלים. בזכות כך נחשפנו רבות לקהילה הישראלית ןהתפזרנו בין הכיתות בה

השפיע על צורת הדיבור שלנו, ההתנהגות, הרגלי הלמידה, רמת השפה ואף על המנטליות, 
  החלומות והשאיפות שלנו כבני אדם.

בצורה טובה ללימודים בשפה כתוצאה מכך, בתוך זמן קצר של שנת לימודים אחת בלבד, הסתגלתי 
לדבר עם אנשים  -העברית והדבר אפשר לי להצליח בלימודים. למדתי גם כישורי חיים חשובים 

בביטחון, להגיד את מה שמפריע לי ומה שעל ליבי וכישורי תקשורת בינאישית נוספים וחשובים. 
 -י לחגים השונים כך גם נחשפתי לעולם הישראלי ובזכות הליווי של המשפחות המאמצות נחשפת

  חגגנו יום העצמאות, ל״ג בעומר ושאר חגי ישראל ביחד.

במהלך שש שנותיי בבית הספר השקעתי ועבדתי קשה על מנת להוכיח שצדקתי ואני יכולה להיות  ...
במסגרת כיתת ״לב״ בבית  יבדיוק כמו שאר הילדים. החל מכיתה ט׳ קיבלתי עזרה פרטנית בלימודי

עליי מאוד לטובה וציוניי השתפרו פלאים. בכיתה י׳ כבר קיבלתי תעודת הספר. הדבר השפיע 
  הצטיינות ומלגה מטעם עיריית תל אביב.

עצם זה שהייתי בבית ספר ישראלי היה מאוד משמעותי והצליח להביא לי ניצוץ של הצלחה ... 
ם הייתי ואמונה בעצמי. אם הייתי לומדת בבית ספר סגרגטיבי, ספק אם הייתי מצליחה.... א

לומדת בסביבה שבה כולם חושבים שלא יצליחו זה היה קשה ומאתגר להגיע לאיפה שאני היום. 
טחון הנדרש להשגת יהלימודים המשולבים עוררו בי רצון עז ללמוד באוניברסיטה ונתנו לי את הב

 .(29/ע)התצהיר מצורף ומסומן  "מטרה זו

 :בשכונת אזורי חן בצפון העיר בבית ספרלילד הלומד בחינוך מיוחד אינטגרטיבי , אם י"א .ד

למד בגן עירייה לחינוך מיוחד, שלמדו בו רק ילדים חסרי מעמד בישראל,  'י ,עלה לכתה א׳ש"לפני 
בבית ספר לחינוך מיוחד שלומדים בו ילדים  'בעיקר ממוצא אפריקאי. השנה, כשעלה לכתה א׳, שולב י

חסרי מעמד וילדים אזרחי ישראל יחד, באותה הכתה. למרות שגם המסגרת החינוכית הקודמת שלו 
כללה מעט ילדים והייתה מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים, אני מזהה הבדל גדול בהתפתחות שלו 

 .(3ע/ נספח ראו) ובמצב שלו, בזכות השילוב עם ילדים ישראלים"

 גימנסיה הרצליה:ב ב"י בכיתההלומדת להורים מבקשי מקלט בת  ,ב"ו .ה

"כשנודע לי שאושר השיבוץ שלי בגימנסיה הרצליה התרגשתי מאוד. מלבד הרמה הלימודית הגבוהה 
שיש בבית הספר, ידעתי שזו תהיה הזדמנות להכיר את עצמי טוב יותר וללמוד להסתגל לסביבה חדשה 



ובאמת, המעבר יצר שינוי חיובי משמעותי בחיים שלי. התמודדתי עם קשיי ההסתגלות ולחברה אחרת. 
 והשלמתי את פערי הלימודים, ועכשיו אני מרגישה כמו כל תלמיד אחר בכתה שבה אני לומדת.

גם מבחינה חברתית יש חשיבות רבה לשילוב של ילדי מהגרים ומבקשי מקלט בבתי הספר שלומדים 
ת ישראלית. רבים מאתנו נולדו כאן, או הגיעו לכאן בגיל מאוד צעיר. אנחנו לא בהם ילדים עם אזרחו

מכירים מקום אחר, ולרובנו גם אין מקום אחר ללכת אליו. במצב הזה, יותר נכון שנשתלב בחברה 
מההתחלה ונרגיש שייכים אליה, במקום להמשיך את החיים כאילו אנחנו לא באמת חלק מהמקום 

תנו, זה גם לטובת האזרחים הישראלים, שיוכלו להכיר תרבויות אחרות ולחיות הזה. זה לא רק לטוב
 (.30ע/)התצהיר מצורף ומסומן  בחברה פלורליסטית יותר ופחות גזענית"

לבית הספר האינטגרטיבי  "ירדןה"שנאבקה בעירייה כדי להעביר את ילדיה מבית הספר הנפרד  םא ,א"ט .ו

 :"גלילה"

יותר משמעת ויש יותר שיתוף פעולה עם המורים. המורים יש  'גליל'בההבדל בין בתי הספר גדול. 
 'גליל'זה לא היה כך. הרמה הלימודית בבית ספר  'ירדן'מתקשרים ומעדכנים אותנו, מתעניינים. ב

תלמידה ממש טובה.  'גבוהה בהרבה. הילד שלי הצליח ללמוד מתמטיקה והעברית שלו השתפרה. ס
יש להם חברים ישראלים. הם מתפתחים ומתקדמים. זאת הייתה ההחלטה הנכונה להתעקש שהם 
יעברו בית ספר. עכשיו הילד שלי גם רוצה ללכת צבא, הוא שומע על זה מהחברים הישראלים שלו. 

 .(31/ע)התצהיר מצורף ומסומן  ישראלי".הוא מאוד מאוד 

 :בבתי ספר משולביםאב לילדים שלמדו , ק"מפ .ז

סיון שלי עם הילדים בבתי הספר הוא חיובי. הילדים זוכים לפעילויות רבות, בבתי הספר שלהם י"הנ
 יש מתנדבים שעוזרים להם אחרי שעות הלימודים, יש להם הרבה פעילות ספורט בתוך בתי הספר.

ים. זה נתן לו המון במסגרתה התחרה עם ילדים ממקומות אחר ,ג׳ למשל השתתף ]ב[תכנית רובוטיקה
ביטחון, העבודה בקבוצה הייתה חשובה לו וגם המפגש עם ילדים ממקומות אחרים. הוא נחשף 

  לטכנולוגיה מתקדמת. זה ממש עשה לו טוב.

כשאנחנו חיים כזרים/פליטים אנחנו חייבים להיות בסביבה בה הילדים יכולים לקבל דברים שלא ניתן 
פשר להם הזדמנויות שוות לילדים יכו׳. הלימוד בבתי ספר משולבים אלהם בבית בגלל העדר ידע, שפה ו

 היכולות שלהם. -אחרים ויכולת לממש את מה שיש בהם 

ההתפתחות האישית שלהם מאוד  , מרגישים מאוד בנוח.לילדים שלנו יש חברים ישראלים ואפריקאים
לומדים בבית. אנחנו מושפעת מהתרבות של הילדים הישראלים, מההתנהגות שלהם, ממה שהם 

ספריות מעבדות( והמפגש עוזר לגשר  ,מגיעים ממדינות עניות עם פחות משאבים )אין לנו בתי קולנוע
  על החסכים.

בבתי הספר של הילדים שלנו הצוות והילדים מקבלים את הילדים שלי מאוד בשמחה. לא מרגישים 
)התצהיר  ."קים, לימי הולדת וכוגזענות, אלא מרגישים חלק מהקהילה. הילדים ממוזמנים למשח

 .(32/עמצורף ומסומן 

 :"דרויאנוב" בגן מעורב ועתה לומדת בבית ספר התחנכהאם לילדה ש ,ב"מר .ח

"..בגלל שהיא בגן ]משולב[ מגיל צעיר, היא גדלה באווירה שהיא לא מרגישה שהיא שונה מאף אחד, 
המורים איתי, כי אני לא יכולה  שלויש שיתוף פעולה  ...והיא כמו הישראלים. היא מקבלת עזרה רבה

לה שיעורים פרטניים ותגבורים, לצד ילדי עולים חדשים מצרפת שלומדים  נותנתהמורה  .לעזור לה
היא פיתחה ביטחון עצמי ותושייה שהיא לא הייתה יכולה לקבל אם היא הייתה לומדת  בבית הספר.

 .(33/ע)התצהיר מצורף ומסומן  ספר ולשתף את הרגשות שלו". שם הילד לא יודע ל'גוונים'וב 'קשת'ב

 בגן מעורב בשכונת שפירא:הלומדים ישראל לילדים אזרח ה, אב "ד



יחסי הקרבה בין הילדים מהאוכלוסייה הכללית ומבקשי המקלט חיוביים ובין חלקם התפתחה חברות "
השונות. הילדים מבלים יחד גם קרובה. הילדים מבלים את זמנם במשחק ולימוד, ונחשפים לתרבויות 

לאחר שעות הגן בגינת המשחקים השכונתית, לוקחים חלק באירועי ימי הולדת ואירועים שונים, וכן 
חברה קרובה של בתי היא בת למבקשי  מבקרים בביתם אחד של השני ולומדים מהם על חגיהם ומנהגיהם.

  .רבות להתפתחות אישיותהמקלט. אני מרגיש שבשל כך בתי זוכה לחוויה נפלאה התורמת 

ההשתלבות בגן בשנת הלימודים תש״פ נעשתה בתמיכת אנשי הצוות החינוכי ובעזרת הכשרה וליווי נוספים 
לאנשי הצוות. בשנת הלימודים תשפ״א לא היה צורך כזה ושגרת הגן מתנהלת באופן מיטיבי ללא שום 

  סיוע.

רקעים שונים כדי לחנך לסבלנות. אני שמח ומברך ברור לי כיום שישנה חשיבות רבה לשילוב אנשים מ...
על כך שבתי נמצאת בחברת אנשים מתרבויות שונות ואני יודע שהורים רבים בגן של בתי חולקים תחושה 

 .(34ע/)התצהיר מצורף ומסומן  "זו

עם ילדים מבקשי מקלט ומנהל הפרויקט ארוכות מרצה לפילוסופיה אשר עובד שנים  ,רמי גודביץר "ד .ט

 :מישראל ילדי פליטים שגורשושמחזיר למסגרות לימודים  "Come True "החינוכי

כאורה, היה ניתן לצפות כי הילדים שנשלחו ללמוד בבתי ספר בהם מרוכזים בני הקהילה יזכו "ל
להצלחה רבה יותר בלימודיהם וזאת בשל התמקדות בית הספר בתמיכה בתלמידי הקהילה 

, לדוגמה, ניסה ככל האפשר לספק סיוע לימודי, חומרי 'ביאליק' חודיים. בית ספריובצרכיהם הי
פעילות עם ילדים  למרות זאת, התרשמותי, המתבססת על ורגשי לתלמידים והישגיו היו רבים.

התלמידים שמצאו עצמם משולבים בבתי הספר  היא שבפועל המצב היה הפוך.ממשפחות רבות, 
התפתחותם הלשונית, הלימודית ואף  –תרון גדול ברחבי תל אביב זכו ברוב המקרים לי הכלליים

השתלבותם החברתית היו טובות משל מקביליהם בבתי הספר בהם מרבית הילדים היו בני 
 .הקהילה הזרה

גם ברמת רווחת התלמידים התוצאות היו שונות. התלמידים ששולבו בבתי ספר כלליים זכו 
והתעניינות רבה מצד מורים והורי חבריהם לתמיכה רגשית, ובשעות מצוקה, לתמיכה כלכלית 

לא פעם בביטחון העצמי של התלמידים, ביכולתם לקבל  בנעשה בביתם. יתרון זה בא התבטא
 ...החלטות מושכלות ולרכוש ראייה מפוקחת כלפי העתיד

ילדים שגדלו ולמדו  200-שאני שותף בניהולו באוגנדה, לומדים למעלה מ 'Come True' בפרויקט
ליתרון מובהק שיש  חושפת אותי שוב ו ממנה. הפעילות במסגרת הפרויקטעד שגורשבישראל 

הכלליים על פני אלה שלמדו בבתי ספר בהם רוכזו ילדי  לרבים מהילדים ששולבו בבתי הספר
לילדים אלה בולטות ברורה הן מבחינת הישגיהם הלימודיים והן מבחינת יכולתם  הקהילה.

פני הילדים שלמדו בבתי הספר בהם היה רוב מוחלט לילדי להשתלב מבחינה חברתית, על 
 .(35/ע)התצהיר מצורף ומסומן  ."הקהילה הזרה

שגם  –תקווה -בפתחגנים על ידי מנהלת אשכול שנשלח  7.6.2020מיום למסמך יפנו העותרים פרק זה לסיכום  .81

בין מצבם המסמך משווה . משפטייםאשר הסתיימה בעקבות הליכים , הפרדה בגני הילדים בעיר ננקטה בעברבה 

ייעודיים )צבועים( לאלה שלומדים בגנים אינטגרטיביים. מנהלת אשכול בגנים הלומדים של ילדי מבקשי המקלט 

וביקשה  צמצום פערים ולהתפתחות תקינה,בהחשיבות הגדולה שיש ללימודם לצד אזרחי ישראל על עמדה הגנים 

 הכללית: נוך במערכת החי את ילדי מבקשי המקלט לשלב

ילדי הפליטים נכנסים לגנים שלנו עם חסכים שפתיים ורגשיים גדולים מאד, עם אי ידיעת ... "
על אף זאת בגנים מעורבים הילדים מצליחים להשתלב השפה העברית ומעט מאד אוצר מילים. 

את הילדים מפנימים )למעט ילדים בעלי לקות או בעיה מסוימת(.  היטב ולהתפתח כמו בני גילם
. לרוב לאחר שנה או שנתיים חוקי וכללי הגן, הם נשמעים לגננת ולצוות ומחקים את בני גילם

. גם ההורים האריתראים והפערים כמעט שנעלמיםילדים אלו מצליחים להתקדם ולהתפתח 
בגנים מעורבים, משתלבים היטב, משתתפים בשיחות הורים, משתפים פעולה ומעורבים בחינוך 



הילד או לעזרה  להתפתחותומקבלים עצות מהגננת, נענים להפניות והולכים ילדיהם, שואלים 
 בקהילה. 

, הילדים מחקים את קבוצת השווים שלהם. חלק מהילדים נמנעים "צבועים"לעומת זאת בגנים 
מלדבר לצוות או מדברים בקול מאד חלש ושקט. הם מחקים התנהגויות פרועות של ילדים אחרים, 

ות רוב הזמן. הכרנו מקרה השנה של ילד חכם שכבר דיבר היטב עברית וידע בודקים סמכות וגבול
שבו הילדים כמעט שלא דיברו, הוא הפסיק לדבר ומרוב  "צבוע"להתבטא, אך בגלל היותו בגן 

תסכול התחיל להרביץ ולהשתולל. החסך בשפה )שפה כלשהיא(, כל כך גדול שהם גם מתקשים 
קבוצה, כקהילה, הם נפלאים, אבל אין מודל של הורים לתרגם מילים לשפה שלהם. ההורים כ

אחרים ישראלים שכבר מכירים את אורח החיים בגן ילדים ישראלי ומבינים מהו סדר יום של גן. 
ויש קושי גדול לתרגם להם מה קורה לילדם. יש רתיעה מלגשת  ,רבים מההורים אינם יודעים עברית

בטיפול בילדים. הילדים כקבוצה נשארים עם חסכים לאבחונים ולטיפולים וקושי בשיתוף פעולה 
 ".לא מתנהגים כבני גילם, אלא כצעירים מאדהם התנהגותית -ומבחינה רגשית ,גדולים מאד בשפה

 .36/עורף ומסומן המסמך מצהעתק 

והורים שהובאו לעיל, , תלמידים סיון הנצבר בישראל, מחקרים בינלאומיים ועדויותיהם של אנשי חינוךיהנ .82

מובילים למסקנה ברורה: שיבוץ ילדי מבקשי מקלט במסגרות חינוך נפרדות דן אותם להעמקת העיכוב 

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

מיוחד. זאת, שעה גוזר עליהם תיוג שלילי וגילויי גזענות, ומסליל אותם למסגרות החינוך ה ;לצמצם פערים

שמדיניות אינטגרציה מושכלת מזניקה ילדים אלה קדימה. לימודים במסגרות מעורבות, לצד ילדים אזרחי 

ישראל, מביא לכך שבזמן קצר הם מדביקים את הפערים, צוברים ביטחון ומגיעים למיצוי הפוטנציאל הלימודי 

מעידים הדברים על כך שהשילוב לצד ילדים והחברתי, ולהישגים דומים לאלה של חבריהם הישראליים. עוד 

 אזרחי ישראל תורם רבות גם לאחרונים.

  שילוב ילדי פליטים במוסדות חינוך במדינות מפותחות

קיומם ובחינוך, מוחלטת מדיניות הפרדה אולם ישראל, כמובן, אינה המדינה היחידה המתמודדת עם גלי הגירה.  .83

 ,זמן רבבהן של ילדים ומשפחות החיים  בפרטזרחי המדינה הקולטת, של מוסדות חינוך נפרדים לילדי זרים ולא

להיפך. פעם אחר פעם עומדים אורגנים בכירים באיחוד האירופי על  ,מעט ואינה מוכרת במדינות מפותחותכ

הישגיהם, רווחתם קידום ת מוחלשות, בהן אוכלוסיות מהגרים, הן ליומשמעות הלימודים בשילוב לאוכלוס

 והשתלבותם בחברה, והן לטובת החברה הכללית. 

בתחום מעלה, כי גם במדינות שבהן מתחנכים ילדי מבקשי  יםסקירת הדו"חות והספרות המחקרית העוסק .84

מקלט בתקופה הראשונה לקליטתם במסגרות ייעודיות שנועדו ללמדם שפה ולהשלים חסכים חינוכיים, בתום 

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

במערכות החינוך של המדינה הקולטת מצביעים על כך שהגישה החינוכית בה נוקטות  פליטיםבשילובם של ילדי 

סגרת גישה הנוקטת בהסללתם לממדינות מפותחות כברירת מחדל היא אינקלוסיבית ואינטגרטיבית, וכי 

גם את -כמו ,פי רוב אינה הולמת את יכולותיהם הלימודיות-חינוכית נפרדת לאורך שנים היא חריגה ביותר ועל

 . צרכיהם החברתיים והרגשיים

 OECD Education Working Papers No. 203 - Refugee Education) 2019בשנת  OECD-דו"ח שפרסם ה .85

:Integration models and practices in OECD countries, Lucie Cerna (2019 )) נסיבות חייהם אף שקובע, כי



ורגשיים ייחודיים, שימור זרותם  של ילדים אלה עשויות לגרום לקיומם של קשיים וצרכים לימודיים, חברתיים

ו של בני גילם ונבדלותם מהחברה שבה הם חיים באמצעות הכנסתם למסגרת חינוכית שונה ונפרדת מז

ובהתאמת  המענה הנכון והרצוי. לפיכך, מוצע בדו"ח מודל אינטגרטיבי הנוקט בגישה הוליסטית ואינ המקומיים

 במערכת החינוך המקומית.  יםהמשתלבוילדה לנסיבותיו האישיות של כל ילד  הלימודים תוכנית

בקליטתם של ילדי  OECD-במדינות ההדו"ח מתבסס על ניסיונן העשיר והמגוון של מערכות חינוך שונות  .86

פליטים למוסדותיהן, ומראה כיצד הותוו בהן תכניות לימודים גמישות ודינמיות, המאפשרות שילוב הדרגתי של 

לקדם את שילובם פועלת מערכת חינוכית שאינה תלמידים אלו במסגרות לימודים רגילות. הדו"ח מבהיר כי 

מתקבלת על הדעת במדינות המחויבות לזכויות הילד ולחינוך שוויוני של אותם תלמידים בכיתות רגילות אינה 

 ומיטיב.

 .הזו בכתובת"ח המלא מופיע הדו

שלכל ילד וילדה מאחר קובע, כי  OECD-הדו"ח הערכה מוקדמת ופיתוח תוכנית חינוכית מותאמת אישית:  .87

להורים מבקשי מקלט יש נסיבות חיים שונות, המשליכות על רמת התפתחותם האישיותית והרגשית, על 

כישוריהם  שליטתם בשפת אמם ובשפת המקום, ועל יכולותיהם הלימודיות והחברתיות, הערכה מוקדמת של

שיבוצם במסגרת החינוכית המתאימה להם. לאור שם וצרכיהם הרגשיים והסוציאליים של ילדים אלה נחוצה ל

שתאפשר להם להביא לידי ביטוי מרבי את  תוכניתעל בתי הספר להתאים לכל תלמיד  ,ההערכה האישית

על עדכון  דו"ח. עוד מומלץ ביכולותיהם הלימודיות והחברתיות, תוך מתן מענה פרטני לקשייהם הייחודיים

התוכנית האישית באופן קבוע על בסיס הערכה חוזרת ונשנית של תפקוד התלמיד בכיתה, ושל יכולתם של הוריו 

להעניק לו תמיכה וסיוע. מנגנון הערכה והתאמה זה מסייע אף לצוות החינוכי, אשר מתוודע מראש לאתגרים 

מספר אשר  במוסדות חינוך נפרדיםהעותרים ידגישו כי  דים.ולקשיים אשר עשויים לצוף במהלך שנת הלימו

אין  -וכאלה הן כתות הגן ובית הספר בהם מתחנכים מבקשי המקלט בעיר  - ם הוא סטנדרטיכתות בההילדים ב

המכריע של התלמידים ובם ור , מאחרכל אפשרות לבנות תכנית לימודים אישית מותאמתלהיות ולא יכולה 

 דורש התייחסות מיוחדת זו. 

דו"ח סוקר מספר מדינות שנקטו אמצעי הערכה והתאמה חינוכיים לשם הקלת שילובם של ילדי פליטים ה .88

למשל, במהלך השנה הראשונה לקליטתם, על בתי הספר להכין לתלמידים הנקלטים  בפינלנד,במוסדות החינוך. 

לימודים פרטנית המבוססת על עברם החינוכי, על גילם ועל גורמים אחרים שעשויים להשפיע על תפקודם  תוכנית

בבית הספר. בניית התוכנית נעשית בשיתוף פעולה עם התלמידים, משפחתם והמורה האחראי/ת. אסטרטגיה 

בהתאם ח זמנים אישי לימודים הקובעת יעדי למידה ולו תוכנית, אשר מעצבים בהולנדדומה ננקטת בבתי ספר 

 יםהערכת התלמיד .נסיבות חייהם החברתיות והמשפחתיותולהתלמידים הנקלטים לחינוך הקודם שלו זכו 

 . הםהלימודית וקיום דיאלוג עם הורי םמתעדכנת באמצעות בחינה שוטפת של התקדמות

קודם של התלמידים נדרשים בתי הספר לבצע הערכה של כישורי השפה ומיפוי של הידע הלימודי ה בשוודיה .89

בתוך חודשיים מיום הכניסה ללימודים. ביחס לתלמידים ותלמידות בכיתות ז' ומעלה, מדובר בהוראה מחייבת 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2019)11&docLanguage=En


 יםמנת להבטיח שמחסומי השפה אינם פוגמים ביכולת להעריך את כישורי הלמידה של התלמיד-על 11לפי חוק.

 תוכנית. בית הספר מתאים את םואת היקף הידע הרלוונטי שברשותו, חלק מההערכה מתבצע בשפת אמ

למשל, תלמידים  ,הלימודים לכל תלמיד ותלמידה לאור מסקנות ההערכה האישית שבוצעה בעניינם. כך

זה,  הלימודים הרגילה העוסקת בחומר תוכניתהמציגים הבנה טובה של החומר הנלמד יכולים להשתלב ב

ולהיעזר בסיועו של איש/אשת צוות הדוברים את שפתם לרכישת אוצר המילים הרלוונטי ולהבנת יסודותיו 

 העקרוניים של הנושא. 

במדינות רבות מוצעים לילדי פליטים מערכי למידה ותגבור  מערכי היכרות ומעבר למסגרת הלימודים הכללית: .90

לה אצלם קושי שפתי או פער לימודי שנובע מנסיבות כהכנה לשילובם במסגרת הלימודים הכללית, אם מתג

כי הפרדת ילדי פליטים ממסגרת הלימודים הכללית  ,במחקרים העוסקים בנושא נמצאחייהם הייחודיות. 

התאמה בין רמת הלימודים לבין -גורמת לאיו 12,לתקופה ממושכת )עד שנתיים( פוגעת בהתקדמותם החינוכית

שילוב מהיר ככל הניתן בשמערכת החינוך תנקוט  OECD-לאור זאת, ממליץ ה 13יכולותיהם הפוטנציאליות.

עצב מערכת לימודית לבמקביל לסיוע לימודי מתמשך בשפת אמם, או  של תלמידים אלו בכיתות רגילות

מנת להבטיח כי לילדי הפליטים תהיינה הזדמנויות -המשלבת שיעורים בכיתות רגילות ובכיתות נפרדות, על

 .המקוםשפת ים עם ילדים ששפת אמם היא ליצירת קשר

מונהגים מערכי הכנה ושילוב שונים לאור עקרונות אלה: חלק מבתי הספר מתמקדים בגרמניה בבתי ספר  .91

ואחרים מדגישים צמצום של פערים בחומרי הלימוד; חלקם מקיימים שיעורים נפרדים המקום בהקניית שפת 

, ואחרים מנסים ככל האפשר לשלבם בשיעורי הכיתות הרגילות למן מדינהלקבוצת ילדי הפליטים בשפת ה

ההתחלה, ומעניקים להם שיעורי תגבור בשפה הגרמנית במקביל. בין אם ננקטת אסטרטגיה כזאת או אחרת, 

, לצד כלל תכניות הלימוד שמות להן למטרה את שילובם המלא של ילדי הפליטים במסגרת החינוכית הכללית

 14.מדינהה ם אזרחיתלמידי

ינה אנגלית, שאורכת עד ם אמלימודים אינטנסיבית לתלמידים ששפת א תוכניתמונהגת  באוסטרליהבבתי ספר  .92

שמה לה למטרה להקנות לתלמידים שליטה בשפת המקום וכן לאפשר להם שילוב מהיר  תוכניתהחודשים.  12

הלימודים הרגילה באזורם, ובהתאם נלמדים בשפה האנגלית תחומי הלימוד המרכזיים שלומדים  תוכניתוקל ב

                                                
11 Skolverket (National Agency for Education) (2017), Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över 
behovet av förskollärare och olika lärarkategorier [Reporting of assignments to produce recurrent forecasts of the need 
for preschool teachers and different teacher categories], 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/ 
55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3876.pdf;jsessionid=D8C9D7C3EF7 
ABFC26892BDCBF88D4A8B?k=3876.  
12 Crul, M. (2016), No lost generation: education for refugee children, a comparison between Sweden, Germany, 
the Netherlands and Turkey. 
13 Onderwijsraad (2017), Refugee and education.  
14 Ahrenholz, B., I. Fuchs and T. Birnbaum )2016(, “Evaluation: Modelle der Beschulung von Seiteneinsteigerinnen 
und Seiteneinsteigern in der Praxis”, BISS-Journal 5.  
UNESCO (2018), Global Education Monitoring Report 2019: Migration, Displacement and Education – Building 
Bridges, not Walls., UNESCO. 

https://www.onderwijsraad.nl/english/publications/2017/refugees-and-education/item7542
http://www.bisssprachbildung.de/pdf/Evaluation_Sekundarstufe.pdf
http://www.bisssprachbildung.de/pdf/Evaluation_Sekundarstufe.pdf


ידי סייעים חינוכיים ותרבותיים בתהליך -מלווים בוגריה על תוכניתבני גילם. לאחר סיום ה מקומייםתלמידים 

 15קליטתם במסגרת החינוך הרגילה.

לאור חיוניותם הגרים, ומהבולטים של אוכלוסיות פליטים ו: כיוון שפערי שפה הם מהמאפיינים הקניית שפה .93

להימנע מהוראה בכיתות  OECD-ממליץ הלהצלחה בלימודים ולבניית תחושת שייכות בבית הספר ובקהילה, 

 16.נפרדות ולקדם במקום זאת שילוב מהיר של ילדי פליטים בכיתות הרגילות במקביל לתמיכה ממוקדת שפה

שאינם אשר הגיעו לא מכבר למדינות ותקופת ההכנה להקניית כישורי שפה לתלמידים עוד עולה מהדו"ח, כי 

 17בקיאים בשפת הלאום עשויה להתפרש על פני שנת לימודים יחידה, וככלל נמשכת לכל היותר ארבע שנים.

נקבע  ,במערכת החינוך לקבוצות מוחלשות, המתייחסת 22.5.2018מיום בהצהרת מועצת האיחוד האירופי גם  .94

אקונומי -ות מרקע סוציוכי מימוש הזכות לחינוך, הבטחת שוויון הזדמנויות בחינוך ושיפור החינוך לאוכלוסי

 מחייבים חינוך משלב:בהן מהגרים, נמוך, 

"The most recent results of the PISA survey and the 2017 Education and Training 

Monitor emphasize the link between educational inequalities and students 

socioeconomic background. PISA data illustrate that students from poorer households 

are three times more likely to perform worse than their wealthier counterparts and that 

students of migrant background are more than twice as likely to be low achievers as 

other students. To prevent the marginalization of young people, it is vital to have 

inclusive and equitable education systems that foster cohesive societies and lay the 

foundations for active citizenship and enhance employability".   למסמך( 12)סעיף  

 , שעניינה קידום ערכים משותפים בחינוך משלב, אף עומדת על היתרונות הגלומים בכך לחברה כולה:צהרההה .95

"Ensuring effective equal access to quality inclusive education for all learners, including those 

 of migrant origins, those from disadvantaged socioeconomic backgrounds, those with special 

needs and those with disabilities — in line with the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities — is indispensable for achieving more cohesive societies. In this endeavor, Member 

States could benefit from existing Union instruments, notably Erasmus+, the European 

Structural and Investment Funds, Creative Europe, Europe for Citizens, the Rights, Equality 

and Citizenship Programme, the European Solidarity Corps and Horizon 2020, as well as the 

                                                
15 South Australia Department of Education (2018), English as an additional language or dialect program, (accessed on 
19 March 2019). 
16 European Commission (2015), Language Teaching and Learning in Multilingual Classrooms, Publications Office 
of the European Union. 
 Crul, M. (2016), No lost generation: education for refugee children, a comparison between Sweden, Germany, the 
Netherlands and Turkey. 
17 European Commission/EACEA/Eurydice (2017), Key Data on Teaching Languages at School in Europe: 
Eurydice Report, Publications Office of the European Union. 

https://www.education.sa.gov.au/teaching/curriculum-and-teaching/numeracy-andliteracy/english-additional-language-or-dialect
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/studies/multilingualclassroom_en.pdf


guidance and expertise of the European Agency for Special Needs and Inclusive Education.” 

(16 למסמך )סעיף  

 .37/עמצורף ומסומן החלטת מועצת האיחוד האירופי העתק 

 Integrating Students from Migrant Backgrounds intoבנושא  2019שנת לדו"ח נציבות האיחוד האירופי מ .96
18Schools in Europe " :כי מרבית המדינות המפותחות נוקטות  ,עולה"( דו"ח נציבות האיחוד האירופי)להלן

הגיעו שזה עתה ומהגרים תקופת קליטה ראשונית למבקשי מקלט , זאת לאחר בגישה אינטגרטיבית לחינוך

השקעה על הצורך בלילדי מהגרים, ו שילוב ואינטגרציה בחינוךם של חשיבותזה עומד על דו"ח למדינות. גם 

 : ה, למיצוי הפוטנציאל הטמון בכל ילד וילדבוניכרת 

"The evidence presented above underlines the importance of investing effort into helping 

children and young people from migrant backgrounds to become well-integrated into the 

education system and through this into society. Without this investment, these children 

will not reach their full potential. This concern has always been emphasized at European level, 

and many EU policy initiatives have been developed over the years to address the different 

challenges faced by these students. The most recent initiatives include the European 

Commission’s 2016 Action Plan on the integration of third country nationals and the 2017 

Communication on the protection of children in migration The former document highlights, 

amongst other things, that education and training is one of the most powerful tools for 

integration. The latter document sets out actions to reinforce the protection of all migrant 

children at all stages of the process, which include an assessment of the needs of each child as 

early as possible upon arrival and access to education without delay and regardless of status. 

Building on this, the 2018 Council Recommendation on promoting common values, inclusive 

education and the European dimension of teaching stresses the importance of ensuring effective 

and equal access to quality inclusive education with the necessary support for all learners, 

including those from migrant backgrounds. "לדו"ח( 12עמ' )   

 :בחינוך מתוארות ההשלכות השליליות של מדיניות סגרגציהנציבות האיחוד האירופי לדו"ח  33בעמ'  .97

"For example, policies resulting in or perpetuating residential segregation (along ethnic 

boundaries) have educational implications. Schools in disadvantaged areas where the 

Introduction 31 majority of students and residents are of immigrant background often face a 

multitude of challenges. It makes the process of integrating migrant children into local 

communities more difficult and poses problems for language acquisition. These schools may 

also lack resources – both financial and human – thereby compounding the problems facing 

                                                
18to Schools in EuropeIntegrating Students from Migrant Backgrounds in  - European commission 2019  :בקישור

https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/sites/default/files/integrating_students_from_migrant_backgrounds_into_schools_in_europe_natio

nal_policies_and_measures.pdf 



migrant students' in terms of achieving successful educational outcomes (Sinkkonen & Kyttälä, 

2014)". 

כמו ארצות  ,במספרים אדירים )גם יחסית לגודל המדינה(מדינות שונות המתמודדות עם הגירה ובקשות מקלט  .98

אחת כאמור, הברית או קנדה, כלל לא מעלות על דעתן למנוע שילוב תלמידים בבתי ספר בקהילה. בגרמניה, 

נקלטים הילדים בגיל הרך ובגיל בית בדרך כלל מהמדינות קולטות ההגירה ומבקשי המקלט הגדולות בעולם, 

עם קשיי שפה המתמודדים מוסדות החינוך הכלליים. לתלמידים בחינוך העל היסודי הספר היסודי ישירות ל

הכשרה בשפה עד לקליטתם המלאה בבתי ספר רגילים, וגם בשלב זה חלק ניכר מלימודיהם מתבצע ניתנת תקופת 

 .אזרחי המדינהבשילוב עם תלמידים 

קליטת תלמידים פליטים במערכות חינוך ברחבי העולם:  יהושע,-יוספסברג בןד"ר עמליה רן וד"ר ליאת ר' 

, מרכז המידע הבין הוצאת מכון מופ"ת. ניתוח מדיניות החינוך בטורקיה, בגרמניה, בקנדה ובארצות הברית

  (.2019) מכללתי

יגרה אחר מרבית מדינות האיחוד האירופי בשילוב ילדי מבקשי מקלט, אפילו במדינה כמו טורקיה, אשר פ .99

לא ניתנו  2011התקיים תהליך שהפנים את מחויבות המדינה לאינטגרציה במערכת החינוך. כך, בעוד שבשנת 

החלה אינטגרציה של פליטים  2016הוכרה הזכות לחינוך ובשנת  2013-לפליטים בטורקיה זכויות חינוך, ב

מתוך הבנה כי אוכלוסיית  ,ינוך הטורקיים בהתאם לזכויות המוקנות להם בדין הבינלאומיבמוסדות הח

הפליטים בבתי ילדי מ 14%שולבו רק  2013להיות חלק מנוף המדינה. בהתאם, בעוד שבשנת  הפליטים הפכה

-במספרם )ב, זאת למרות עלייה אסטרונומית הםמ 63%כבר שולבו בהם  2018ספר ציבוריים בטורקיה, בשנת 

עלה מספרם של הפליטים ומבקשי המקלט  2016-מבקשי מקלט תחת הגנה זמנית. ב 225,000חיו בטורקיה  2013

 .(19 , שם, עמ'מיליון 2.9-לכ

לקליטת ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך הוא שילובם בבתי המקובל והראוי לעיל עולה, כי המודל  מהאמור .100

לימודים ההולמת את  תוכניתהספר הכלליים, לצד ילדים אזרחי המדינה, תוך מתן סיוע אינטנסיבי ובניית 

צרכיהם ועוקבת אחר התקדמותם. למעט תקופת קליטה ראשונית, אשר נועדה להקניית שפה והרגלי למידה 

עו למדינה הקולטת זה מקרוב, ואשר מתבצעת לעתים במסגרות נפרדות, לא קיימים הגי םלילדים שמשפחותיה

מוסדות חינוך נפרדים לילדי מבקשי מקלט ולתלמידים אזרחי המדינה. ונזכיר, כי רובם המכריע של הילדים 

 בישראל. גדלשעתירה זו עוסקת בהם, נולד ו

 להגשת העתירה עובר השתלשלות האירועים 

מבקשי מקלט, ארגוני סיוע והורים לילדים מקרב האוכלוסייה הכללית את הביעו השנים האחרונות הלך במ .101

פגיעה הנגרמת חששם מה אתו ,מורת רוחם מאיכות החינוך בבתי הספר המיועדים לאוכלוסיית מבקשי המקלט

ה ליד בית ספר )המחשה לכך ניתן לראות בתמונת ההפגנ אוכלוסיות התלמידיםבין  עקב ההפרדהכולם לילדים 

יהם לבתי בבקשה להעביר את ילדה בים פנו לעיריימבקשי מקלט רכך, הורים . בתוך בפתח העתירה(אשר גוונים 

נענו הורים יותר ויותר  ,ככל שנקפו השנים הייעודיים. ספרהבתי ללבטל את רישומם ספר אינטגרטיביים או 

 . בשלילה

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13109.pdf
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13109.pdf
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13109.pdf


פנתה  מאז פתיחת שנת הלימודים תשע"טפרטניות ששלחו הורים לעירייה, העברה ושיבוץ לצד בקשות  .102

ללמוד  ןשבקשתמשפחות של  מןמכתבים שונים בשלעירייה ולמשרד החינוך בהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך 

בבתי ספר לצד ילדים אזרחי ישאל סורבה. בפניות התריעה הקליניקה כי הרישום למוסדות החינוך בעיר, 

 , הוא מפלה ופסול. גזעו עור וצבע ,ל מוצאהמתבסס ע

 .38ע/ורפים ומסומנים מכתבי הקליניקה מצהעתק 

התעלמות תוך , את הטענה כי מתקיימת מדיניות סגרגציה בעיר יפו-דחתה עיריית תל אביב אלובמענה לפניות  .103

 :19.9.2019 ביוםהשיב הייעוץ המשפטי של כך למשל מוחלטת מקיומן של מסגרות חינוך נפרדות. 

"תחילה, אני דוחה מכל וכל את טענותייך המקוממות בדבר מדיניות רישום אסורה של סגרגציה 

על רקע מעמד, צבע ומוצא המתקיימת, כך לדבריך, בחלק ממוסדות החינוך בעיר. ככל וזו אכן 

 .אלא להצר על כך" לי הרגשתך וטענה מקוממת לא נכתבת מן השפה ולחוץ, אין

 .39ע/ ןומסומ ףמצור 19.9.2019תשובת העיריה מיום העתק 

בשם ועד הורי בית ספר גוונים, אחד משני בתי לעירייה ולמשרד החינוך פנתה הקליניקה  ,לצד פניות פרטניות .104

עניין ב 2019 בחודשים אוקטובר ודצמברבהן מתגוררים מבקשי המקלט, שהספר הנפרדים שקמו מחוץ לשכונות 

, היא אם כל חטאת מדיניות ההפרדה במוסדות החינוך בעיר כי ,בפניה זו הובהרית הספר. בבהלימוד  תנאי

לקבוע מדיניות רישום שונה לקראת שנת הלימודים תשפ"א. כך במכתב בכוונתן נדרשו להבהיר האם הרשויות ו

 :29.12.2019מיום 

הבהרנו כי מדיניות הסגרגציה של מבקשי מקלט הנהוגה ברישום  27.10.19"במכתבנו מיום  

למוסדות חינוך בתל אביב הינה פסולה, אסורה על פי דין ומפלה על רקע מוצא ולאום. כתבנו כבר 

אז כי על הרשויות לפעול כבר עתה בכדי לצמצם את נזקי ההפרדה ולבחון מחדש את מדיניות 

בהקשר זה נבקש הבהרות לגבי הליכי הרישום המתוכננים הרישום למוסדות חינוך לשנים הבאות. 

 ."לשנה הקרובה

 .40ע/מצורף ומסומן  29.12.19המכתב מיום העתק 

הובהר כי לבתי , תוך שכי רישום ילדי מבקשי מקלט נעשה בהתאם למוצאם ,העלהלפניות אלו העירייה  ענהמ .105

ילדים אזרחי לצד וכי ילדי מבקשי מקלט משולבים בבתי ספר  ,אזור רישום משותףיש רדן, קשת וגוונים יהספר 

 . ההקצאה אחוזי לפי, מקום בהםישראל אם יש 

 .41ע/ ניםומסומ פיםמצור 5.1.2020ומיום  29.10.2020 וםמכתבי העירייה מיהעתק 

 ,החינוך עירייה ומשרדמשיבים, הלמכתב  הח"מ 8.11.2020ביום שלחו שכל הפניות המקדימות לא הועילו, לאחר  .106

הנזקים בטווח ו תוארפירוט אי החוקיות שבהפרדה, , לצד במכתב זהבעיר. בחינוך הסגרגציה  טל אתבו דרשו לב

 .(2/ט )ר' נספח עלילדי מבקשי המקל המסביא המיידי ובטווח הארוך שה



מינהל מנהלת , שבה השתתפה העותרים לנציגי הרשות המקומיתב"כ בין  ישיבת ״זום״נערכה  22.12.2020 יוםב .107

טענת  ועלתה בפגישה ז. עוד דחתה את הטענות בדבר הפרדה מכוונת בחינוךאשר , 2המשיבה חינוך בעירייה, ה

במערך  החינוךשל משרד העדר תמיכה כלכלית  ,דיניותמאת הלשנות  העירייהאף לו רצתה נציגי העירייה כי 

 .כןלה לעשות  אפשראינו מלפיזור הילדים במוסדות חינוך משולבים ברחבי העיר ההסעות הנדרש 

 ,העירייהבתשובתה טענה  .(2/ע)נספח  2020העותרים מנובמבר  התקבלה תגובת העירייה למכתב 18.1.2021יום ב .108

כי אינטגרציה שמתבצעת באמצעות העברת תלמידים מוחלשים למוסדות חינוך חזקים היא "תפיסה 

ניאליסטית, מתנשאת ומיושנת", כי אין לנתק ילד מקהילתו בשם "אידיאולוגיה שכשלה", וכי תלמידי צפון וקול

 ,כי היא פועלת ללא דופימדיניותה החינוכית טענה העירייה באשר להעיר מוזמנים לעבור לבתי ספר בדרומה. 

את קיומם של בתי הספר  .ומיטבי לאוכלוסיית מבקשי המקלט יונימקנה חינוך שוווכי היא  ,באופן חוקי

 תיאלץ לשאתבהן שהגבוהות העלויות שבה ועמדה על ירייה . העבתקנות הרישוםתלתה העירייה הנפרדים 

ה עקבלצד זאת לבתי ספר ברחבי העיר.  הסעת תלמידיםעלויות בשל  ,במקרה של יישום מדיניות אינטגרטיבית

בבקשה לשיבוץ מחדש בבתי ספר  אליהילדי מבקשי מקלט שיפנו ל תינתן עדיפותכי בעקבות הפנייה  ,העירייה

 .אזרחי ישראלבהם לומדים ילדים ש

 .42ע/ מצורף ומסומןתגובת העירייה העתק 

 עדר סיוע מדינתי מתאים לצרכי ילדי מבקשי המקלט:יעל ה העירייהעמדה  ,וגיית הסגרגציהבסלצד טענותיה  .109

יפו, העירייה כמעט ואינה -״על אף שכידוע לכם מדובר בהיקף אוכלוסייה גדול המתגורר בתל אביב 

מקבלת כל שיפוי כספי מהמדינה על מערך הסיוע הרחב והמשמעותי הניתן לילדי מבקשי המקלט 

ומהגרי העבודה בדמות סיוע חינוכי, רגשי, שפתי, התפתחותי, בריאותי ועוד... ומכל מקום יודגש, 

כי בכלים הקיימים בנסיבות הקיימות, בפרט לאור מדיניות משרד החינוך וממשלת ישראל, קיים 

 .קושי רב להגיע לתוצאה אליה הנכם מכוונים״

וביום אינם חולקים על חובת המדינה להבטיח תקצוב הולם לחינוכם של ילדי מבקשי מקלט, ים כמובן תרהעו .110

 תשכילשרת החינוך החדשה  יש לקוות כי. יםיממשלתיים הרלוונטמכתב ברוח זו למשרדים האף שלחו  2.5.2021

 .כבר בתקציב המדינה הקרובתקצוב נאות לחינוך ילדים אלה להבטיח 

 .43ע/ מצורף ומסומןמבקשי מקלט חינוך ילדי ניית העותרים לתקצוב העתק פ

. כפי שפורט הואינטגרציה ראוי שילובלמדיניות ואף לא גורם מעכב תקצוב הולם אינו תחליף נדגיש, עם זאת, כי  .111

תקינה, על כל היבטיה, של ילדי מבקשי מקלט. למעשה, ה םלעיל, אינטגרציה הכרחית להבטחת התפתחות

מאפשרת לכל מוסד , היינו פיזורם של התלמידים במסגרות חינוך שונות ברחבי העיר, אינטגרציה מתוכננת

לעיל, פורט , כפי שנפרדיםבבתי ספר . גם במחסור תקציבי מסוים וחינוכי להתמודד עם הקשיים העומדים בפני

את הפגיעה קשה שמסבה להם מדיניות א יפתור ול התלמידיםצרכי כלל לא יענה על תקצוב משמעותי גם 

 . ההפרדה



 , דברבבתי הספר הנפרדיםסכומים נכבדים היא משקיעה כי  17.1.2021בתגובתה מיום עוד טענה העירייה  .112

חלק גדול , אלא שעיון ברכיבי התשלום שפירטה בתגובתה מעלה כי שכך יפהמיטיב עם ילדי מבקשי המקלט. ה

ומכל  ,תפעול ותחזוקת בתי הספרלצרכי כמו , שהעירייה מחויבת להעניק לכל בית ספרכאלה מהכספים הם 

כגון ) במשאבים שיש לבתי הספר במרכז וצפון העיר ממקורות שונים אינה יכולה להתחרותזו גם השקעה  ,מקום

 . וכו'( מסחריים גופים, קרנות/הורים, תרומות

בשנת הלימודים  לממןמתכוונת  יפו-עיריית תל אביב ,בהתאם למידע שהגיע לעותריםבהערת אגב נוסיף, כי  .113

היא להבהיר, כי חובת העירייה העותרים יבקשו  .מסגרות אחר הצהריים לילדי בתי הספר קשת וגווניםהקרובה 

 מטעמי שוויון.וזאת שבמסגרות אינטגרטיביות,  אלולכלל ילדי מבקשי המקלט, גם  אלולהבטיח פתרונות 

. הילפני מענה משרד החינוךדרשו את וכן  ,לסוגיות שעלו במכתב העירייה תהתייחסושלחו הח"מ  9.2.2021ביום  .114

 ,תחליף למדיניות רישום אינטגרטיבית כוללתאינה ספציפיות  העברה של בקשות פרקטיקההובהר כי זה במכתב 

את, ובהתאם לקביעת העירייה כי זכלי למימוש הזכות לחינוך. עם אלא  ,כי הסעות תלמידים אינן רק שירותו

ילדים  286כאלה בשמם של בקשות  מבקשי מקלט, צורפו לאינטגרטיבי שץ תיתן עדיפות לבקשות לשיבו

הסעות מימון לו, לצד ילדים מהאוכלוסייה הכללית, בבתי ספר אינטגרטיבייםשהוריהם מבקשים לרשום אותם 

  .עבורם

 .44ע/ורף ומסומן מצ 9.2.2021המכתב מיום העתק 

מצורפים הבקשה  מכתבידוגמאות לוושיבוץ אינטגרטיבי שינוי רישום שביקשו תלמידים רשימת ההעתק 

 .45ע/ומסומנים 

של המבקשים טטוס הרישום סמדיניות הרישום או בנושא או עדכון כלשהו  משלא נתקבל מענה למכתב .115

עוד הובהר בו, ר הצורך הדחוף בפתרון. הובהובו  ,מכתב נוסף מטעם העותרים 8.5.2021 נשלח ביום הפרטניים,

למידים תאלצו היי ,אשר יבטיח את זכותם של ילדי מבקשי המקלט לחינוך שוויוני והולםכי בהעדר מענה 

 לבית המשפט.והוריהם לפנות 

 .46/עומסומן מצורף  8.5.21המכתב מיום העתק 

כי פניות העברה  הציינ ,במניעי העותריםק פשובתה היא הטילה סתב. לפנייה ההעירייהשיבה  13.5.2021 יוםב .116

הוגשו על ידי ההורים וגשו "באופן פורמלי" ייבחנו פרטנית )אף שהפניות ישלמוסדות חינוך אינטגרטיביים 

בקשות הורים הן אחת הדרכים שמציינת העירייה למרות ש, ובאמצעות הח"מ וכללו את כלל הפרטים הנדרשים

 ה הזרה.יכי העירייה פתוחה לקיום דיאלוג על שיפור שירותי החינוך לאוכלוסיו(, כתנאי להעברה

 .47/ע מצורף ומסומן 13.5.21מכתב העירייה מיום העתק 

המשרד קבע, בין היתר, כי האחריות לרישום ושיבוץ . משרד החינוך לפניות העותרים השיב 27.5.2021ביום  .117

תלמידים מוטלת על הרשות המקומית, כי משרד החינוך מחייב אינטגרציה ושילוב תלמידים זרים במסגרות 

רבה לבית קתקנות הרישום והיפו בגני ילדים מתבצע על פי -עיריית תל אביבקיימת מחינוך כלליות, כי השיבוץ ש



המגורים, וכי השיבוץ בבתי הספר נעשה בהתאם לאזורי הרישום. המשרד חדל מלהתייחס לטענות בדבר הצורך 

מידים לוקבע כי דרישת מימון ההסעות לת, שמוצאם מאפריקהבפירוק מוסדות חינוך ייעודיים לתלמידים 

 שנקבעו לכך בחוזרי מנכ"ל.מנוגדות למדיניות השתתפות המשרד בהסעות והפרמטרים 

 .48ע/ורף ומסומן משרד החינוך מצתשובת העתק 

למוסדות החינוך  קיבלו התלמידים העולים לכיתה א' ולגנים את הודעות השיבוץ ,סמוך לכךבאו  17.6.2021ביום  .118

חינוך מוסדות נפרדים, גנים  :המשך מדינית הסגרגציההודעות אלו העידו על תשפ"ב. הבאה, לשנת הלימודים 

, קשת רוגוזין-ירדן, ביאליקהייעודיים מילדי מבקשי המקלט לבתי הספר ה 90%-מיוחד נפרדים והפניית כ

 וגוונים. 

טרם נענו.  17.6.2021לאחר יום  "דרך המקובלת"בעירייה לבקשות העברה שהוגשו  להשלמת התמונה נוסיף, כי .119

, ובקיומם של מוסדות בעיר והשיבוץ הכללית ישוםנוכח העובדה כי עניינה של העתירה במדיניות הרמכל מקום, 

אשר הבחינה, אין מקום להמתין לתוצאות העותרים סבורים כי ת מבקשי המקלט, חינוך ייעודיים לאוכלוסיי

ונוכח העובדה כי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב משמר  ,בנסיבות אלו. הכלליתממילא לא ישנו את התמונה 

 דנן. מוגשת העתירה ,סגרגטיביתחינוך את אותה מדיניות 

 הטיעון המשפטי 

 בחינוך וחובת השוויון הזכות לחינוך .א

בתשתית  הזכות לחינוך הוכרה זה מכבר כזכות יסוד בשיטת המשפט בישראל, זכות השזורה כמרכיב מרכזי .120

להלן:  (6.2.011)פורסם בנבו,  אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08הערכית של השיטה החוקתית בישראל )בג"ץ 

(. בשורת פסקי דין עיגן בית משפט זה את מעמדה של הזכות לחינוך כזכות חוקתית, וקבע "פרשת אבו לבדה"

כי חינוך הוא הגורם המשמעותי ביותר בעיצוב דמותו, אישיותו וגורלו של הפרט, החיוני למימוש יכולותיו 

טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת  7426/08וכישרונותיו במסגרת האוטונומיה האישית הנתונה לו )בג"ץ 

, )פורסם בנבות רובינשטיין נ' הכנס 3752/10; בג"ץ ("פרשת טבקה"(, )להלן: 31.8.2010)פורסם בנבו,  החינוך

 המרכז לפלורליזם יהודי נ' משרד החינוך 4805/07; בג"ץ אבו לבדהפרשת  ";בגץ רובינשטייןלהלן: " (17.9.2014

עמותת "שוחרי גיל"ת" נ' שר  1554/95; בג"ץ ("פרשת המרכז לפלורליזם"( להלן: 27.7.2018)פורסם בנבו, 

 .((11.7.1996)פורסם בנבו,  החינוך התרבות והספורט

ייחודה של הזכות לחינוך נעוץ בעובדה שזו זכות חיובית, המטילה חובה על המדינה ועל הרשויות המקומיות  .121

לחוק זכויות התלמיד,  3סעיף בלחוק לימוד חובה,  7בסעיף  ,ישראל. כךלהבטיח חינוך חובה חינם לתלמידי 

בקה; טפרוקצ'יה; פרשת סק הדין של השופטת לפ 52רשת המרכז לפלורליזם, פס' פ) ובפסיקה 2000-התשס"א 

 ((.2002) 141-137 ,יורם רבין הזכות לחינוךור' גם 

בינלאומיים מכוננים, ובהם ההכרזה האוניברסלית גם במסמכים מצוי זכות חיובית כשל הזכות לחינוך עיגונה  .122

ובאמנות בינלאומיות, שישראל חתמה עליהן ואשררה אותן. כך, בין היתר,  ,להכרזה( 26בדבר זכויות אדם )סעיף 

בה קובע כי חינוך יסודי  13, אשר סעיף 1966האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, 



לאמנת בדבר  29-ו 28חינם לכל, וכי חינוך על יסודי יהיה נחלת הכלל ונגיש לכל. ור' גם סעיפים  יהיה חובה וזמין

 .1989זכויות הילד, 

של השופט לפסק הדין  9)ראו למשל בסעיף  יהאחד מיסודותאת הוא מהווה ובזכות לחינוך,  טבועעקרון השוויון  .123

כות לחינוך על שלל היבטיה. בפסקי דין רבים עמד בית חיוני למימושה של הז מימושו(. בבג"ץ רובינשטייןהנדל 

המשפט העליון על חשיבותו של השוויון בחינוך בכלל ושוויון ההזדמנויות בחינוך בפרט. כך, למשל, בפרשת 

 טבקה:

"עקרון השוויון טבוע ושזור בזכות לחינוך, ובחובה המוטלת על הרשויות 

המוסמכות לספק חינוך שוויוני לכל ילד בישראל. בלעדי יסוד השוויון בחינוך, לא 

ניתן לממש את הזכות לחינוך על כל צדדיה והיבטיה. בלא שוויון הזדמנויות אמיתי 

האישית באמצעות רכישת דעת בחינוך, נפגעת זכותו של אדם לפתח את הווייתו 

וערכים, ונפגעת זכותו לשוויון הזדמנויות אמיתי בהמשך החיים בהגיעו לבגירות" 

 לפסק הדין(. 19)סעיף 

 וכן: 

"לעקרון השוויון משמעות מכרעת בהקשר למימוש הזכות לחינוך. בלא שוויון 

בחינוך לא יובטח מימושה של הזכות לחינוך. הפליה בחינוך משמעה העדפת קבוצה 

מתן הזדמנות שווה לקבוצה או -או פרט על פני אחרים המצויים במעמד שווה, ואי

, פסקה אבו לבדה)עניין " לפרט שקופחו לממש את פוטנציאל יכולותיהם וסיכוייה

 לפסק הדין(. 29

 ןדברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בחינוך ממלכתי, שבין מטרותיו מונה המחוקק יצירת שוויו .124

 ״((.חוק חינוך ממלכתי, )להלן: ״1953-ממלכתי, התשי״ג ( לחוק חינוך9)2-( ו8)2)ס׳ הזדמנויות וצדק חברתי 

סותר את ערך השוויון , המתבטא אף בצבע עורם, נפרדים לילדים בשל מוצאםאלא שקיומם של מוסדות חינוך  .125

תחושת קיפוח ונחיתות, הפוגעת בכבוד  יוצרתיה במערכת החינוך בפרט, יוביטו ,הפליהאסורה.  הפליהומהווה 

היא פגיעה  ,שהיא משתלבת בפגיעה בשוויון בחינוךכהילד כאדם. משכך כבר נפסק, כי הפגיעה בזכות לחינוך 

 (.טבקה; עניין אבו לבדהבזכות החוקתית לכבוד האדם )ר' עניין 

פסק תחילת יולי קבע בג"ץ בב רק. חשודלסיווג  מתייחסתו ההפליה היא קבוצתיתכאשר כך בכלל, וכך בפרט  .126

בליבת  ניתן בהרכב מורחב, כי הפליה קבוצתית על רקע תבחינים חשודים )מוצא, דת, גזע, מין( מהווה פגיעהדין ש

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  -עדאלה  3390/16בג"ץ השוויון המהותי ובגרעין הזכות לכבוד האדם )

כי גם פגיעה בשוויון שאינה על אף פסקה,  השופטת ברק ארז (.(08.07.2021 ,נבוב פורסם)בישראל נ' הכנסת 

 :טומנת בחובה ממד של השפלהבשל כך שהיא  כלל בכבוד האדםיבסיס שיוך קבוצתי חשוד יכולה לה

כידוע, בעבר הובעו בפסיקה עמדות שונות ביחס להיקף ההכרה החוקתית בזכות לשוויון. בין "

השאר, פיתחה השופטת ד' דורנר את הגישה הגורסת כי אפליה על בסיס של שיוך קבוצתי מן הסוג 



מילר  4541/94ה בהשפלה )ראו: בג"ץ של "סיווג חשוד" היא פגיעה בכבוד האדם מאחר שהיא כרוכ

( )להלן: עניין מילר((. לעומת זאת, בפסקי הדין התקדימיים 1995) 94( 4, פ"ד מט)נ' שר הביטחון

( )להלן: 2006) 619( 1, פ"ד סא)התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 6427/02שניתנו בבג"ץ 

לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר עדאלה המרכז המשפטי  7052/03עניין חוק טל( ובבג"ץ 

( )להלן: עניין איחוד המשפחות( אומצה גישה פרשנית שבמפורש אינה 2006) 202( 2, פ"ד סא)הפנים

-ברק השופטת של הדין לפסק 7" )סעיף מוגבלת למצבים של אפליה משפילה על רקע שיוך קבוצתי

 (.ארז

פגיעתה הקשה של הפליה על רקע הצטרף לקביעות בעניין  ,היה בדעת מיעוט בפסק הדין, אשר השופט סולברג

  :פסקו ,קבוצתי

התשובה לכך היא חיובית.  האם ישנה משמעות מיוחדת להפליה על רקע העילות הללו?"

להפליה על רקע תבחינים 'חשודים' אכן נודעת משמעות מיוחדת. תבחינים אלו מבטאים 

בנסיבות אחרות  המכוננות את זהותו...את השתייכותו של אדם לקבוצות חברתיות 

, לעומת זאת, הבחנה בין בני "ר, ט"ח(ה –)בהשוואה להבחנה רלוונטית כמו גיל בבחירות 

זהות נראית לנו בעייתית. כך הוא, -אדם על יסוד השתייכותם לקבוצה חברתית מכוננת

 שנהגהמת זו בוודאי, כאשר הבחנה זו מבוססת על דעות קדומות גרידא. הפליה גזעית )דוג

 ...בעבר בארצות הברית(, הריהי מבוססת על דעה קדומה, ובנקל אנו מבינים את חומרתה

מדוע המקרים הללו פסולים בעינינו? מפני שללא קשר לשאלה אם הנחות המוצא של 

שעצם ההבחנה מביעה פגיעה חריפה בכבודם של בני ההבחנה נכונות או רציונליות, הרי 

טית. הסתמכות על תבחין שכזה, מביעה מסר ולפיו כל בני הקבוצה החברתית הרלבנ

מאפיין שלילי או בעל השלכות שליליות. אם  –הקבוצה מאופיינים במאפיין מסוים 

המובן הסביר של הסדר משפטי משדר יחוס 'מעמד מוסרי' נחות לבני הקבוצה המופלה, 

גמות קיימות בחברה שוויון. מסר שכזה פוגע בבני הקבוצה, ומחזק סטי-הריהו נגוע באי

 לפסק דינו(. 108-111)סעיפים  כלפיה

 הפליה –"גנרית" כי הפליה  מבהירהעותרים שם פגיעה בזכות חוקתית, , אשר לא מצא בטענות השופט מינץאף 

 לפסק דינו(: 17-18בגרעין הזכות החוקתית לכבוד האדם )ס' פוגעת  ,וצבע עורמוצא  ,גזערקע על 

כאמור, אף אם הייתה מתקבלת הטענה כי מדובר בפגיעה בשוויון, יש לחזור על הכלל כי לא כל 

פגיעה בשוויון היא פגיעה בזכות חוקתית. השאלה אם פגיעה מסוימת מהווה פגיעה בשוויון 

התנועה  1877/14הקשורה לפגיעה בכבוד האדם היא שאלה סבוכה, ותלוית הקשר )ראו גם: בג"ץ 

לפסק דינו של השופט נ'  47-42, ]פורסם בנבו[ פסקאות השלטון בישראל נ' הכנסתלמען איכות 

. ((2014) 703-699הזכות החוקתית ובנותיה כרך ב  – וד האדם(; אהרן ברק כב12.9.2017סולברג )

הנוסחה שהתגבשה בפסיקת בית משפט זה, על פי "מודל הביניים", לפיה פגיעה בשוויון תיחשב 

אם היא אינה כוללת פגיעה בגרעין הקשה של כבוד האדם, בגופו או בנפשו של  לפגיעה חוקתית גם

אדם, כאשר היא בקשר "ענייני הדוק" לכבוד האדם )עניין התנועה לאיכות השלטון(, אינה בהכרח 



לא מצאתי בטענות העותרים נימוק מדוע בענייננו מדובר בפגיעה בזכות פשוטה ליישום....

ה "גנרית", כגון הפליה על בסיס מין, נטייה מינית, צבע עור או גזע, חוקתית. אין מדובר בהפלי

 (." 705-703הפוגעות מעצם טבען בזכות החוקתית לכבוד האדם )ברק, הזכות החוקתית, עמ' 

 .עור וצבע מוצא על המתבססות, גנריות ואפליה בהפרדה מדובר כי כך על לחלוק ניתן לא, כאמור, בענייננו

. כך בחוק על כל ילדה וילד בישראל, ללא קשר למוצאם או מעמדם במדינהחלה  חינוך חובת הרשויות לספק .127

 קובעים"(, אשר חוק זכויות התלמיד)להלן: " 2000-לחוק זכויות התלמיד, התשס"א 3בסעיף לימוד חובה וכך 

לאום, מעמד ללא הבחנה על רקע כי "כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין", וזאת 

 . או מוצא

 איסור הפליה על רקע מוצא: מעגן זכויות התלמיד לחוק  5סעיף גם  .128

לא יפלו תלמיד מטעמים רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, )א( "

כלכלי, מטעמים של נטייה -, מטעמים של רקע חברתיעדתיים, מטעמים של ארץ מוצא

מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל 

 אחד מאלה: 

 תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך; רישום  (1)

 קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;  (2)

 ות באותו מוסד חינוך; קיום כיתות נפרד (3)

 "זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם. (4)

במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות  הפליהבחינוך נקוב אף בחוק איסור  אפליהאיסור על  .129

החוק אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי להפלות מחמת גזע, דת,  .2000-ציבוריים, התשס"א

 לחוק כולל "חינוך" בהגדרת שירות ציבורי. 2לאום, ארץ מוצא ועוד. סעיף 

, אשר ישראל צד לה, אוסרת על אפליה בחינוך על רקע מוצא ומעמד. 1989אף אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד,  .130

 :לאמנה קובע כי 2סעיף 

"המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד 

, מין, ללא הפליה משום סוג שהוא, ללא קשר עם גזע, צבעשבתחום שיפוטן, 

שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי, אתני, או חברתי, רכוש, 

או אפוטרופסו  נכות, לידה או מעמד אחר, בין אם של הילד ובין אם של הוריו

 החוקי" )הדגשים אינם במקור(.

העותרים, כאמור, הם ילדיהם של מבקשי מקלט בישראל, יוצאי מדינות אפריקה, השוהים כאן מכוח עקרונות  .131

האמנה בדבר מעמדם של פליטים. אמנה זו מקבעת אף היא איסור אפליה מטעמי גזע ומוצא, ומעגנת את הזכות 

 לאמנה(. 22חינוך חובה )סעיף יים לחינוך כאשר במדינה הקולטת ק



 ולכבוד של ילדים מבקשי מקלטהזכות לשוויון בחינוך  .ב

מימוש הזכות לחינוך אינו מתמצה באפשרות ללמוד לימודים כלשהם, וגם בשילובם של ילדי מבקשי מקלט  .132

את זכותם  . שורת פסקי דין מקבעתהוכרעה בפסיקה זה מכברשוויוני זכותם לחינוך בחינוך הציבורי אין די. 

"(; עניין אטוששל ילדים אלה לחינוך ולשוויון בחינוך, בין היתר בהליכי הרישום למוסדות החינוך )ר' למשל "

עניין ( )להלן: "15.7.12)פורסם בנבו  טספרגש נ' עיריית קרית מלאכי 25757/06/15עת"מ )באר שבע( 

 "((.טספרגש

החלת חוק חינוך חובה גם על ילדי עובדים ( "2000ביוני  1)א 10חוזר מנכ"ל משרד החינוך תש"ס/ על אלו מוסיף  .133

"חוק לימוד חובה חל על כל ילד הגר בישראל, ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין במשרד  זרים בישראל":

הפנים. הוראה זו חלה גם על ילדי עובדים זרים בגיל חינוך חובה השוהים בישראל, ללא קשר למעמד הפורמאלי 

רד החינוך, הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר יעניקו לתלמידים אלה את מלוא חינוכם על של הוריהם. מש

 . לימודים במוסדות חינוך נפרדים סותרים הנחיה זו. פי צורכיהם..."

 .49/עומסומן ל מצורף "העתק חוזר המנכ   

דהיינו:  אשר יהא המניע לה. , יהאבחן גם במבחן התוצאהיבשוויון תהפגיעה כי  ,עקרון השוויון המהותי מחייב .134

שוקרון נ' המועצה המקומית  3865/20בג"ץ בפגיעה בשוויון מדובר בהפליה אסורה. כך קיימת אם הלכה למעשה 

  :(07.10.2020 ,פורסם בנבו) קרית ארבע

כידוע, הפגיעה בזכות לשוויון נבחנת גם על פי מבחן התוצאה, ולא רק על פי הכוונה העומדת  .3"

בבסיסה. לפיכך, השאלה שעליה יש להשיב בהעברת ביקורת שיפוטית על טענה לפגיעה בשוויון 

איננה רק מהו המניע של הגורם המחליט על הפגיעה, אלא גם מהי התוצאה של ההחלטה. 

שויה אפוא להיפסל, לא רק כאשר המניע שביסודה הוא לפגוע בשוויון, אלא גם החלטה כאמור ע

פורז נ'  953/87)ראו מיני רבים: בג"ץ  כאשר המניע הוא אחר, אך הלכה למעשה, נפגע השוויון

שדולת  2671/98( )להלן: עניין פורז(; בג"ץ 1988) 333, 309( 2יפו, פ"ד מב)-אביב-ראש עיריית תל

מילר נ' שר  4541/94(; בג"ץ 1998) 654, 630( 3הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה, פ"ד נב)

עדאלה המרכז המשפטי  7052/03ין מילר(; בג"ץ ( )להלן: עני1995) 116, 94( 4הביטחון, פ"ד מט)

לחוות דעתו של הנשיא  51, פסקה 202( 2לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים, פ"ד סא)

פנקס נ' הוועדה לאישור הסכמים -ארד 781/15; בג"ץ 46(; עניין הבית הפתוח בעמ' 2006אהרן ברק )

לפסק דינה של  15ים, ]פורסם בנבו[ פסקה לנשיאת עוברים על פי חוק הסכמים לנשיאת עובר

 ".((27.2.2020) הנשיאה אסתר חיות

"עקרון השוויון צופה פני התוצאה: : שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה 2671/98בבג"ץ כך נקבע גם  .135

הפליה היא, ייפסל -שתהא, אם התוצאה המתקבלת ממעשהו תוצאת-תהא כוונתו של אדם טהורה וזכה ככל

 .לפסק הדין( 34פסקה (, 1998) 630( 3)פ"ד נב )היה" -מעשהו כלא

על מדיניות מקלט ועל קיומם של מוסדות חינוך ייעודיים ונפרדים לילדי מבקשי  תהתוצאה מלמדבענייננו,  .136

שבהם מתחנכים  ,הפרדה הפוגעת בשוויון ומהווה אפליה פסולה. ארבעה בתי ספר יסודיים לילדים מבקשי מקלט

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


; הפרדה זה בגיל מילדי מבקשי המקלט 100%-לגני ילדים נפרדים, בהם מתחנכים קרוב  60-כמהם;  90%-מיותר 

ונה לשתי האוכלוסיות, כאשר לאחת ניתנת בחירה הולכת וגוברת במוסדות החינוך המיוחד ודפוס רישום ש

מדובר במדיניות  :אלה מדברים בעד עצמםכל . למוסדות חינוך מסוימים השנייה מנותבתבמוסדות חינוך ואילו 

 מפלה ופסולה. 

גזירת גורל, הנובעת מריכוזם  ןאף שהמשיבים טוענים כי קיומן של מערכות חינוך נפרדות לילדי מבקשי מקלט ה .137

כפי התנהלות העירייה בפועל, תקנות הרישום, מו, מהוראות חוק חינוך ממלכתי הגיאוגרפי בשכונות דרום העיר

, לעתירה( 38למשל סעיף ר' כמו גם הצהרותיהם של בכירים במינהל החינוך בה )לעתירה,  בחלק העובדתיפורט ש

לכתחילה אזור . כאשר מועל חוסר נכונות לפעול לביטולן של המסגרות הייעודיות על הפרדה מכוונת ותמעיד

רישום האו באזור  רוגוזין-ילדי מבקשי מקלט באזור הרישום של בית ספר ביאליק -הרישום נקבע על פי המוצא 

בלי לעתים תכופות  ,בתי ספר אחריםמוביל לואילו אזור הרישום של ילדים ישראלים  'שת, גוונים וירדקשל 

ן להורים בעלי אזרחות בהראשון  -כאשר שני ילדים שכנים מדובר במדיניות הפרדה.  -למרחק מבתי הספר קשר 

מתעצמת אך הפרדה זו מדובר במדיניות הפרדה. בתי ספר שונים, נשלחים ל -והשני ילד למבקשי מקלט  תישראלי

 .באזור גיאוגרפי מוראכנה מות, שבו השיבוץ אינו בחינוך המיוחדובגני הילדים 

 נפרד אינו שווה, אפליה אסורהמהווה הפרדה בחינוך : בית המשפט העליון .ג

הנכללת בחוק , מדיניות הפרדה בחינוך סותרת את עקרון השוויון ופוגעת בליבת הזכות לחינוך ולשוויון בחינוך .138

עור כרוך בהשפלת , גזע וצבע יסוד: כבוד האדם וחירותו. מתן חינוך נפרד לאוכלוסיות שונות מטעמי מוצא

בשורת פסקי דין כבר הכריע בית המשפט התלמידים ובני משפחותיהם, בתיוגם, ומהווה פגיעה בשוויון. בהתאם, 

, אשר במרכזו עמדה בג"ץ נוער כהלכהבהעליון כי הפרדה במסגרות חינוך מהווה אפליה פסולה. כך, למשל, 

 :על רקע עדתיהפרדת תלמידות 

אשר חלקן מצאו את מקומן  –י במקרה שבפנינו תכליתן של ההוראות "נקל לקבוע כ

בנוסחו של התקנון הנפרד למגמה החסידית, וחלקן יושם הלכה למעשה ללא תקנות 

כפי שהעיד דוח הבדיקה של עו"ד בס, הייתה אחת ויחידה: הפרדתן של בנות  –רשמיות 

אשיתה על מבחן התוצאה המגזר החסידי מעמיתותיהן הספרדיות. קביעה זו מבוססת בר

אשר נודעו  –הספר. אגפים אלה -המראה כי הלכה למעשה הופעלו שני אגפים במסגרת בית

יה יאופיינו בפילוח אוכלוס –ספר נפרדים ממש ולאחר מכן כשתי מגמות -תחילה כשני בתי

שאינו מקרי, ומצביע כאלף עדים על כוונתם המפלה של יוזמי ההפרדה. זהו פער אשר 

 עמותת נוער כהלכה נ' משרד החינוך 1067/08)בג"ץ  "ייאמר כי הדבר מדבר בעדו "]עליו[

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

 :, אשר עסקה באפלייתם של תלמידים ממוצא אתיופי במוסדות חינוךהטבקהלכת בגם כך  .139

אלחנתי נ' שר  2911/05"הזכות לשוויון טומנת בחובה כ"תמונת ראי" את האיסור בהפליה )בג"צ 

( )השופטת חיות((. ההפליה משמעותה "יחס בלתי שווה 15.6.2008)]פורסם בנבו[,  17, פסקה האוצר

להלן: )( 1989) 507-508, 501( 2, פ"ד מג)כפר ורדים נ' שר האוצר 678/88ובלתי הוגן לשווים" )בג"צ 



בין מאפייניה החשובים של הזכות לשוויון במימושה עומד האיסור על הפליית  ענין כפר ורדים((.

בין על רקע דת, גזע, מין, וכיוצא באלה. הפליה על רקע כזה פוגעת  –אדם בשל השתייכותו לקבוצה 

חוקתית בגרעין הקשה של כבוד האדם, יש בה מן ההשפלה והביזוי, והיא מהווה פגיעה בזכות ה

; ענין שדולת 138, 132לכבוד האדם הנבחנת על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )ענין מילר, בעמ' 

ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש  11163/03בג"ץ ; 658-659הנשים, בעמ' 

 ((.27.2.2006לפסק דינו של הנשיא ברק )]פורסם בנבו[,  13ממשלת ישראל, פסקה 

 הוראה פוזיטיבית האוסרת על הפליה...האיסור 5תר על כן, חוק זכויות התלמיד קובע בסעיף ...י

על הפליה בחינוך, המעגן את חובת השוויון בחינוך, משיק במישרין לזכות החוקתית לכבוד האדם. 

הוא אינו נוגע רק בשוליו של הכבוד האנושי, אלא נוגע בגרעינו. ההפליה ככלל, ובחינוך במיוחד, 

יוצרת תחושת קיפוח ונחיתות בילד שכלפיו היא מופנית. היא פוגעת בתחושת עצמיותו, בבטחונו 

העצמי, בהערכת ערך עצמו. גרעינה של ההפליה עלול ללוות את דרך התפתחותו כאדם, ולהטמיע 

קעדאן נ' מינהל מקרקעי  6698/95בג"ץ בתהליך התבגרותו חוויות של דחייה וניכור חברתי )השוו: 

( )להלן: ענין קעדאן((. על עוצמתה השלילית של ההפליה כלפי 2000) 279, 258( 1אל, פ"ד נד)ישר

 בפרשת יתד, באומרו:ילדים עמד בית המשפט 

אכן, הפליה במימוש הזכות לחינוך עשויה, אם היא נעשית על רקע השתייכות קבוצתית, להיחשב 

, 132-133(; ראו גם ענין מילר, בעמ' 843" )פרשת יתד, בעמ' כהשפלה הפוגעת בזכות לכבוד האדם

עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד  1067/08, בפרשת בג"ץ 5עד  3וכן דבריו של השופט מלצר, פסקאות 

 (.לפסק הדין 19 סעיף) ,("ענין נוער כהלכה" :להלן, 6.8.2009החינוך )]פורסם בנבו[, 

פסיקה רחב, הקובע כי מדיניות של "נפרד ושווה", בחינוך ובתחומים על גוף מתבססת, בין היתר,  הלכת טבקה .140

 brownעל פסק הדין בעניין  פסיקה הנשענת ;אחרים, טומנת בחובה הפליה והשפלה כלפי חברי הקבוצה הנפגעת

v. Board of education,  תשוויוניתה ישהקצאת המשאבים היהפרדה גזעית בבתי ספר גם במקום על אשר אסר .

שוויון זכות לבכבודה ומובילה להשפלת האוכלוסייה המוחלשת ופוגעת עמוקות  מדיניות סגרגטיבית בחינוך

 .אסורהולכן  ההזדמנויות בחינוך

 separate but)”'נפרד אבל שווה' "מדיניות של  לפיהם ,בפרשת קעדאן העליוןלעניין זה יפים דברי בית המשפט   .141

equal )“ הינה מעצם טבעה בלתי שווה”(inherently unequal .)“ ביסוד גישה זו מונחת התפיסה כי הפרדה

משדרת עלבון כלפי קבוצת מיעוט המוצאת מן הכלל, מחדדת את השוני בינה לבין האחרים, ומקבעת תחושות 

 (. 279עמ'  (8.3.2000 ,פורסם בנבו) מנהל מקרקעי ישראלקעדאן נגד  6698/95בג"ץ ) של נחיתות חברתית"

שופטי  ואסרבה  ,בהלכת טבקההאיסור על קיומה של הפרדה בחינוך חל גם במוסדות חינוך פרטיים. כך כאמור  .142

קיומם של מסלולי בה נאסר  ,ובפרשת נוער כהלכהלתלמידים ממוצא אתיופי, מוסדות חינוך נפרדים ג"ץ לקיים ב

לא למרות שהשופטים, בשני המקרים, פסיקה חד משמעית זו ניתנה נערות אשכנזיות ומזרחיות. לחינוך נפרדים 

אם כך בחינוך שאינו רשמי, קל . בבסיס ההחלטה רלוונטייםקיומם של מניעים הטענות לאת לחלוטין ו פסל

 .רשמיתהבמערכת החינוך הממלכתית וחומר 



דברי כבר נדון והוכרע בפסיקה. לעניין זה יפים ילדי מבקשי מקלט ל נפרדותחינוך קיום מסגרות  עלאף האיסור  .143

אילת )עניין עיר שעסק בקיומן של מסגרות חינוך נפרדות לילדי מבקשי מקלט ב ,בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 : (אטוש

"מתן לגיטימציה להסדר של הפרדה בחינוך, על יסוד מדינת המוצא של הילדים ומעמדם 

במאום  הינה חסרת תקדים בעולם המערבי ולא ניתן ליתן לה יד. הילדים לא חטאוהמשפטי, 

ההחלטה לבוא לישראל ולהישאר בה הינה החלטה של הוריהם ולא שלהם ועל  .בהגעתם ארצה"

כן, אך מוטב כי משרד החינוך ינהג בהם בהתאם לאחריות המוטלת עליו מכוח חוק ומכוח 

לפסק  49)סעיף  לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילדיותה של מדינת ישראל, בהיותה צד אחר

 .הדין(

עיריית נתניה שנדונה שוב לאחר שלבם במסגרות אינטגרטיביות ת הרישום של ילדי מבקשי מקלט והחובה לסוגיי .144

. בפסק הדין, שניתן בהסכמת הצדדים, הורה בית (אירסלם עניין) קבעה בשטחה גן נפרד לילדי מבקשי מקלט

 המשפט לערוך רישום הטרוגני לגני הילדים ללא הפליה, כפי שאכן נעשה כיום.

 .50ע/מצורף ומסומן בעניין אירסלם פסק הדין העתק 

נערך בעקבות  ,אך ורק להם ,ושליחתם לגני ילדים ייעודייםבחינוך מבקשי מקלט דיון דומה על הפרדת ילדי  .145

שילוב את ופתח תקוה את מסגרות החינוך הנפרדות בעיר בטל עתירה בה ייצגו הח"מ, אשר ביקשה, בין היתר, ל

 )פסק דין סדה נ' עיריית פתח תקוה 14518-07-20 עת"ממעורבים, לצד ילדים אזרחי ישראל )הילדים בגנים 

לילדי מבקשי נפרדות . במסגרת הדיון הבהיר בית המשפט כי לא ניתן לקיים מסגרות חינוך ((22.11.19מיום 

ואשר  ,בעיר ואת קיומם של גני ילדים נפרדים הגיעו להסכם אשר ביטל את מדיניות הסגרגציה, והצדדים מקלט

 מבטיח כי ילדי מבקשי מקלט ייקלטו בגנים מעורבים, אינטגרטיביים. 

 .51ע/שקיבל תוקף של פסק דין מצורף ומסומן העתק ההסכם 

של הממונה למניעת גזענות  יובמסגרת הנחיותמעוגן אף איסור על סגרגציה לא רק בתי המשפט נדרשו לנושא.  .146

לקראת , שניתנו רישום ושיבוץ ילדים יוצאי אתיופיה במערכת החינוךנושא ב ,12.12.2019 מיוםבמערכת החינוך 

  הרישום לשנת הלימודים תשפ"א, כדלקמן:

"מדיניות משרד החינוך היא להעניק לכלל תלמידי ישראל מעטפת חינוכית שתיצור הזדמנות שווה 

לפיכך, בעת שיבוץ התלמידים, על הרשויות לפעול ליצירת תמהיל מעורב של תלמידים, בדגש לכולם. 

 על יצירת אינטגרציה ושילוב תלמידים יוצאי אתיופיה באופן הטרוגני עם כלל התלמידים".

 . 52/עף ומסומן צורהנחיית הממונה מהעתק 

בחינוך יפה גם לענייננו, ואינה ייחודית הנחיה חד משמעית זו בדבר החובה ליצירת אינטגרציה ושוויון  .147

 לאוכלוסייה מסוימת.

  



 ת: אינטגרציהושילוב ילדי פליטים במוסדות חינוך במדינות מפותח

חינוכם של ילדי פליטים ומבקשי מקלט, עם ו אינה המדינה היחידה המתמודדת עם גלי הגירהאמור, ישראל, כ .148

ככל שבכלל נוקטות המדינות לק העובדתי לעתירה, בחהמציבים אתגרים בפני המדינות הקולטות. כפי שפורט 

במדיניות הפרדה, הרי שזו מתבצעת בתקופת הקליטה הראשונית, על מנת להקנות כישורי שפה והרגלי למידה 

סדות חינוך לצד . אחרי תקופת קליטה זו משולבים התלמידים במולילדים שזה מקרב הגיעו למדינה הקולטת

גישה הנוקטת בהסללתם למסגרת חינוכית נפרדת לאורך שנים היא חריגה ביותר, אינה  ילדים אזרחי המדינה.

 בתחום זה קובעת, כיOECD -. מדיניות האת צרכיהם החברתיים והרגשייםוהולמת את יכולותיהם הלימודיות 

מערכת חינוכית שאינה פועלת לקדם את שילובם של אותם תלמידים בכיתות רגילות אינה מתקבלת על הדעת 

 .לעתירה( 100-83ומיטיב )ר' סעיפים במדינות המחויבות לזכויות הילד ולחינוך שוויוני 

בית גם לפתחו של לא מכבר הגיעה , כמו בענייננו, מאריתריאהילדי מבקשי מקלט ם בחינוך של מדיניות הפרדת .149

וקבע שלא ניתן שיבוצם במוסדות חינוך נפרדים,  על ביטול 6.5.2019אשר הורה ביום , יץיהמשפט הפדרלי של שוו

גם במקרים שבהם לא זכו אינטגרציה, וזאת שבקיום בית המשפט עמד על החובה  19.להדירם מהחינוך הרגיל

עוד נפסק שם, מבני גילם. בשוויץ לחינוך מוקדם וגם אם הם אינם עומדים בנורמות החינוך המצופות ם יהילד

כי שילובם במוסדות חינוך רגילים אינו רק נגזרת של זכותם לשוויון בחינוך, אלא גם מזכותם לאינטגרציה 

 פליטים. 67,175 ץבשווי חיו 2020 בדצמבר .חברתית וכמגן מפני גזענות

“Art. 19 and 62 BV [Swiss Constitution] apply in principle to all school children equally. It 

would be incompatible with these provisions and with Art. 8 BV to provide for 

segregated or inferior education for foreign or refugee children solely because of their 

foreign nationality (KARIN PFENNINGER-HIRSCHI/FELIX HAFNER, Ausländische 

Schulkinder und ausländische Studierende, in: Uebersax et al [eds.], Ausländerrecht, 2nd 

ed. 2009, p. 1277 para. 24.32; Wyttenbach, loc. cit, Art. 19 Rz. 12) or to systematically 

exclude asylum seekers from regular elementary education (SANDRA WINTSCH, 

Flüchtlingskinder und Bildung, rechtliche Aspekte, 2008, p. 184). Analogous to the 

regulation applicable to disabled persons (Art. 8 para. 2 BV and Art. 20 para. 2 BehiG [SR 

151.3]; cf. BGE 138 I 162 E. 4.2 p. 166 f.; 141 I 9 E. 5.3.1 p. 17 f.), on which the complainant 

relies, asylum seekers are in principle to be integrated into the regular school. Even in the 

case of children who enter the school system late and do not have the previous 

education that corresponds to the Swiss norm, the aim is to bring them to the regular 

school (WINTSCH, loc. cit., pp. 170, 177). This serves not only equal treatment at school, 

but also general and social integration and protection against discrimination (cf. also Art. 53 

ff. AIG in the version applicable since 1 January 2019, in particular Art. 54 lit. a for the 

school offer; cf. dispatch of 8 March 2013 on the amendment of the Foreign Nationals Act, 

BBl 2013 2397, 2404 f., 2423, according to which the promotion of integration should 

primarily take place in the regular structures and complementarily through specific 

                                                
 19BGer, judgment, 06.05.2019 – 2C_892/2018, para. 6.1 and 6.3. Available:  

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-05-2019-2C_892-2018&lang=de&type=show_document&zoom=YES&


integration promotion). Integration into mainstream schools accompanied by appropriate 

support measures facilitates contact with other peers, which is conducive to social 

integration (cf. for disabled persons BGE 138 I 162 E. 4.2 p. 166 f. and E. 4.6.2 p. 170)." 

, מתמיהים ומקוממים נוכח בה יפו בתחום, וסירובו של משרד החינוך להתערב-התנהלותה של עיריית תל אביב .150

ילדי פליטים במסגרות החינוך הכלליות, הוראות הדין  הידע הנצבר בעולם על חשיבות שילובם המוחלט של

אף מספרם  עלמתבצעת בחינוך ההפרדה ונזכיר, כי במדינות מפותחות. ת בתי המשפט והפסיקה בישראל, ופסיק

נולד בישראל אלה המוחלט של ילדים הנמוך של מבקשי מקלט בישראל יחסית למדינות אחרות, ולמרות שרובם 

 או גדל בה מינקות. 

 ינטגרציה ותקנות הרישוםא

 רישום לבתי ספר יסודיים אזורי רישום ו .א

תקנות ל 7 סעיףמוסדרים בלמוסדות חינוך כללי הרישום  ,חינוך ממלכתילחוק  21-ו 20בהתאם להוראות סעיפים  .151

 :קובע, כי)א( לתקנות 7סעיף . הרישום

דתיים -והממלכתייםהרשות המקומית לקבוע בשביל בתי הספר היסודיים הממלכתיים על "

ספר אחד שאינו מוסד לניסוי כאמור -שבתחום שיפוטה אזורים, באופן שבכל אזור יהיה לפחות בית

 ".לחוק החינוך 9בסעיף 

)ב( לתקנות 7עיף ס ) על עקרון קרבת מוסד החינוך לבית מגורי הילדככלל אף שקביעת אזורי הרישום מתבססת  .152

התקנות מתירות חריגה (, ו'-ק"מ בכיתות ה' 3ומרחק של עד  ד'-א'בכיתות הספר  תמביק"מ  2מרחק של עד קובע 

 :קובע כיה ,לתקנות (3)ב()7סעיף עתה של הרשות המקומית. כך, למשל, בדזה, שיישומה נתון לשיקול מעקרון 

ם אין בידי רשות חינוך מקומית להעמיד את המרחק בין בית הספר לבין מקום מגורי התלמידים א"

(, רשאית היא לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר, ובלבד 2)-( ו1בפסקאות )כאמור 

שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות חינוך מקומית 

תקבע רשות  –תאפשר תחבורה כאמור; אין התחבורה הציבורית מספקת ומתאימה לילד פלוני 

 ."ה נאותים אחרים עבורוהחינוך המקומית הסדרי תחבור

 :מוסיף וקובע כי, אשר ( לתקנות7)ב()7סעיף שיקול הדעת המוקנה לרשות בקביעת אזורי רישום מעוגן גם ב .153

רשות חינוך מקומית רשאית לכלול שטחים שונים בתחום שיפוטה ולשייכם באזור פלוני אף אם "

 אין רצף גיאוגרפי ביניהם". 

 :( לתקנות קובע8)ב()7ואילו סעיף 



רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע שבאזור פלוני יהיו יותר מבית ספר אחד; קבעה כך, רשאית "

דתי פלוני ילמד בבית -היא להורות כי תלמיד שנרשם לבית ספר ממלכתי או לבית ספר ממלכתי

 ."ספר אחר מאותה המגמה באותו אזור

מנחים לרשות ברישום תלמידים לבית ספר מסוים באזור הרישום )אם קריטריונים  מעגן ,( לתקנות9)ב()7סעיף  .154

 . ושיקולים חינוכייםגורמי בריאות, משפחה מדיניות חינוכית, שיקולים של יש בהם יותר מבית ספר אחד(, ובהם 

הן בקביעת כי רשויות מקומיות רשאיות לחרוג מעקרון המרחק ממקום המגורים התקנות מלמדות, אם כן,  .155

. במלים אחרות: לרשות המקומית יש שיקול דעת בקביעת אזורי רישום רישום והן בבחירת בית הספראזורי ה

 ריכוז מועט של ילדים באזור מסויםכמו  אובייקטיבייםהדבר נובע הן מטעמים החורגים מעקרון המרחק, כאשר 

מדובר של שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית. משמע,  מטעמים מהותיים , והןהעדר מבנים מתאימיםו

 . , ובראשם סבירותאשר צריכה לעמוד בכללי המשפט המנהלי ,שבשיקול דעתבסמכות רשות 

תכליות הדין המנחה ונסיבות בחינת , תוך נתון לביקורת שיפוטיתעל ידי הרשויות אופן הפעלת שיקול הדעת  .156

 (:1996) 018( 2נ))פד"י  אלראי נ' שר הפנים 2757/96המקרה הקונקרטיות. כך למשל נקבע בבג"ץ 

"רשאי נותר רשאי. והרשות כרוכה תמיד בשיקול דעת... אולם, אפשר שבחינת האפשרויות, על ידי 

תוביל למסקנה כי אפשרויות שונות פסולות בשל טעם  ,הרשות המינהלית או על ידי בית המשפט

 .לפסק הדין( 3)פסקה  זה או אחר, כגון שיקולים זרים או סבירות"

. לו הפעילה העירייה שיקול דעת שעומד במבחני הסבירות, כנדרש, כמו מלעמוד בהוראות הדיןכשלו  המשיבים .157

האוסר על הפליה ברישום, לחוק זכויות התלמיד  5הוראות סעיף את של טובת הילד, ואשר הולם על גם בעקרון ה

 של התלמידים. קיומם הפסול של בתי ספר וגני םעל רקע מוצאלא היו מתקיימים בעיר מוסדות חינוך נפרדים 

נתונים שאין בהם,  -סגרגטיביים, ייעודיים לילדים שאינם אזרחים ואשר מוצאם בעיקר מארצות אפריקה  ילדים

  .בחינוךולשוויון בליבת הזכות לחינוך פוגע  –בסס שוני רלבנטי כמובן, ל

על כן, ומאחר ומוסדות חינוך נפרדים, אף אם הם ממוקמים בקרבת מגורי התלמידים, אינם עומדים בדרישות  .158

הדין ובעקרונות הזכות לחינוך, אזי מן הדין לקבוע כי אין בידי הרשות המקומית להעמיד את המרחק בין בית 

משכך, על הרשות המקומית מוטלת החובה  ( לתקנות הרישום.1)ב()7הקבוע בתקנה זה לבין התלמיד על הספר 

( לתקנות, ולקבוע אזורי רישום מרוחקים יותר, ללא הפרדה 3)ב()7להפעיל את הסמכות המוקנית לה בתקנה 

אזרחים למען  –אמיתי  4267/93)לפסיקה בעניין סמכות רשות שהופכת לסמכות חובה ר' למשל בג"ץ  בחינוך

)פורסם  יונס נ' שירות בתי הסוהר 6956/09(; רע"ב 4.9.1993)פורסם בנבו,  מינהל תקין נ' ראש ממשלת ישראל

 (; עניין "נוער כהלכה"(.17.6.2015)פורסם בנבו,  גואטה נ' עיריית תל אביב 1373/14(; עע"מ 7.10.2010בנבו, 

מבוסס רד החינוך ואף חייב רשויות מקומיות לערוך רישום שאינו אין מחלוקת על כך שלאורך השנים התיר מש .159

: הוועדה  )דין וחשבון 1968משנת מסקנות ועדת רימלט  בעקבותלמשל,  ,כך. מבית התלמיד רק על עקרון המרחק

אשר אושרו בהצבעה בכנסת , תשכ"ח(-הפרלמנטרית לבחינת מבנה החינוך היסודי והעל יסודי בישראל, תשכ"ו

על אף הוראות וזאת  ,ישראל מדיניות רישום המבוססת על אינטגרציהבחטיבות הביניים החלה לפעול ב, 1970-ב

ועל פי הוראות התקנות אז )יצוין כי  לחוק חינוך ממלכתי המבכרות רישום על פי קרבת מקום מגורים 20סעיף 



במדיניות של פתיחת אזורי  א לתקנות הרישום כך שמשנה זו רשות מקומית יכול לנקוט7תוקן סעיף  2004בשנת 

 דהיינו: בחירת הורים והגרלה במקרה של עודף ביקוש על היצע(.  –רישום על בסיס שיטת הבחירה המבוקרת 

, שהופעלה על ידי משרד החינוך והרשויות בחינוך תוך שינוי אזורי רישום אינטגרציהשבבסיסה זו חינוך מדיניות  .160

מגדה דיקמן נ' עיריית  518/80בג"ץ ב ,המלא. כך, למשל בויווזכתה לגינדונה בבית המשפט העליון  המקומיות,

תה הגשמת אינטגרציה בחינוך. בית המשפט ישתכליתו הי רבעיםדון שינוי בו נ (,17.9.1980 ו,פורסם בנב) אשדוד

"ץ גבנעשה משיקולים ענייניים וכי אינטגרציה בחינוך הנה משימה לאומית. כך גם ב הרבעיםקבע, כי שינוי 

בו נקבע כי "הגשמת עקרון ההטרוגניות, (, 3.6.1971)פורסם בנבו,  מרדכי קרמר נ' עירית ירושלים 152/71

שתכליתו להביא לאינטגרציה חברתית של בני עדות ושכבות שונות, הכתיבה את הצורך בקביעת רובעי חינוך", 

שיקול הדעת הנתון לרשויות החינוך, שעה , כי אין להגביל את עוד קבעבית המשפט העליון אשר נתקפו בעתירה. 

 .שהן פועלות להגשמת עקרונות ומטרות חינוכיים

מצוי בתי ספר יסודיים ברישום תלמידים ל מעקרון קרבת מקום המגוריםשיקול הדעת המוקנה לרשויות לחרוג  .161

יים ואזורי בחירה אזור-עדכון נוהלי הוועדה לבתי ספר ייחודיים אזוריים ועל" ,מנכ"ל משרד החינוךאף בחוזר 

הסדיר כללים ליישום . חוזר זה מבוקרת וביצוע ניסוי מקדים להרחבת אזורי הרישום ברשויות מקומיות"

 .חיזוק החינוך הציבוריבין מטרותיה כנית שות, כנית הארצית "אזורי בחירה מבוקרת"והת

 .53ע/חוזר המנכ"ל מצורף ומסומן העתק 

)בחירת  ניתן לקיים בבתי הספר היסודיים מדיניות רישום מרחבית של אזורי בחירה מבוקרת ,בהתאם לחוזר .162

-בלמעלה מהיום זו, הפועלת  תוכנית. החורגים מאזורי הרישום יש עודף ביקוש על היצע(כאשר הורים והגרלה 

ר מתוך כלל בתי בתי ספר, מאפשרת לתלמידים העולים לכיתה א' לבחור בית ספ 950-ובכמקומיות רשויות  50

מיון על הליך זה כפוף לכללים שונים כגון איסור  .הספר ברשות המקומית )או במספר בתי ספר בחלק מהעיר(

במידת הצורך.  הסעות עלו, הישגים לימודייםו מבחינת הרכב אוכלוסייהבין בתי הספר  דמיון ועל תלמידים

הבחירה המבוקרת חורגת מענייננו, אולם מעידה על כך שהמשיבים אינם כבולים לאזורי רישום  תוכנית

הנקבעים אך על פי מרחק מבית התלמיד, וכי ניתן להרחיבם ולשנותם שעה שהדבר משרת מטרות חינוכיות 

 וחברתיות. 

 מתוך אתר משרד החינוך תוכניתדף ההעתק 

מערכת החינוך בישראל.  הכבר התבצע מחוץ לאזורי הרישוםתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות מדיניות פיזור אף  .163

חרף המדיניות הממשלתית המוצהרת בדבר אשר  ,יוצאי אתיופיהזו בעניינם של תלמידים התמודדה עם סוגיה 

ריכוזים גדולים בכלכלי בינוני, התגוררו -פיזור העולים מאתיופיה והרצון לכוונם ליישובים שחוסנם החברתי

 כלכלי נמוך. -במעמד חברתיהתאפיין שחלקם הגדול  ,יחסית במספר קטן של יישובים ושכונות

. להורות על מדיניות פיזור יוצאי אתיופיה במערכת החינוך ועדת השרים לענייני קליטהחליטה ה 1993-כבר ב .164

בבתי ספר אלא ש. יוצאי אתיופיה מתלמידי בית הספר יהיו 25%-מבשלב ראשון נקבעה מכסה לפיה לא יותר 

למנוע קבלת במטרה  נוצלה הנחיית הרישום לרעהתלמידים אלה, , אליהם הופנו רבים מדתיים-ממלכתיים

בעקבות הגשת  בלי לנקוט במדיניות אינטגרציה מלאה וראויה., הנקובה התלמידים יוצאי אתיופיה מעבר למכס

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/educational-space/Pages/around-education-unique-development1.aspx/


)פורסם בנבו,  נ' משרד החינוך בוגלה 5244/02)שלום כפר סבא( ת"א ב' העתירה נמחקה, ר)עתירה לבג"ץ 

אשר היה בה ממד של הפליה במישור בוטלה שיטת המכסות  ,ועמדת היועץ המשפטי לממשלה ((21.8.2006

 שהותקן בזמנו מנכ"להוזר לידי ביטוי בח. הדבר בא נשמרה החובה לקדם מדיניות אינטגרציה אך ,הפרסונלי

 ."שיבוץ תלמידים בני העדה האתיופית במוסדות החינוך"

 .54ע/ומסומן חוזר המנכ"ל מצורף העתק 

כדי למנוע שיבוץ סגרגטיבי של תלמידים יוצאי אתיופיה ביתר שאת פעל משרד החינוך בתחילת העשור הקודם  .165

 בנושא 2017-ו 2006 יםמרכז מחקר ומידע של הכנסת מהשנ ות)ר' דוחת החינוך, וכיום קשה למצוא כאלה במוסדו

 .(החינוך במערכת אתיופיה יוצאי שילוב

 .55ע/נספח  מצורף ומסומןחות מרכז המחקר והמידע של הכנסת "רלוונטיים מדוהקטעים ההעתק 

שיקול הדעת המסור לרשות לחרוג מעיקרון המרחק ברישום תלמיד לבית ספר אך מתרחב כשמדובר ברישום  .166

לרצון הורי התלמיד, הרישום, מתבצע בראש ובראשונה בהתאם לתקנות  19סעיף קובע לגני הילדים. רישום זה, 

 "במידת האפשר", בגן הסמוך למקום מגוריו.זאת לצד שיבוצו, 

שכל אוכלוסייתו הורכבה מתלמידים בקרית גת גן ילדים תשע"ט ונזכיר, כי כאשר נפתח בתחילת שנת הלימודים  .167

תוך תוך ימים ספורים, ב, קמה מהומת אלוהים שהביאה לפירוקו של מיקום גיאוגרפי בטיעון, יוצאי אתיופיה

סוגיה זו הובילה להוצאות הנחיית הממונה על הגזענות ההפרדה. ים את מגנ עצמו שר החינוךו שמשרד החינוך

 .(40/ע וצאי אתיופיה )ראו נספחלדים יגנים נפרדים ליקיום שאסרה על , 12.12.2019יום ד החינוך מבמשר

 ;24.9.2014, דבר, הגן המפלה ננעלר': דוד טברסקי, לכתבות שעסקו בהפרדה שהתקיימה בגן הילדים בקרית גת 

 .4.9.2019, דה מרקר, עיריית קרית גת מציגה: גן ילדים ליוצאי אתיופיה בלבדליאור דטל, 

י ספר ברחבי העיר במטרה למנוע סגרגציה נקוטה בערים שונות גם בעניינם של מדיניות פיזור תלמידים בין בת .168

תלמידים שהוריהם מבקשי מקלט, בידיעתו ובאישורו של משרד החינוך, בין אם על דעת הרשות ובין אם נאלצה 

בפתח תקוה, ו באילתלמשל (. כך הדברים אטוש, סדה ואירסלםלפעול כך בעקבות הליכים משפטיים )ר' עניין 

העותרים אינם מכירים עוד עיר בישראל, למעט המפעילות מערך הסעות לפיזור תלמידים בבתי הספר היסודיים. 

, אינטגרטיבית של מבקשי המקלט במסגרות הגניםרישום מדיניות היום , שאינה מקיימת יפו-תל אביב

 נפרדים אך להם. וגנים ומאפשרת את קיומם של בתי ספר 

חוק חינוך כללי המרחק, הרי שלא קיימת בהם חובת שיבוץ על פי שמלכתחילה החינוך המיוחד, למסגרות אשר  .169

בהם. על כן, חייבת הרשות  מותיר שיקול דעת רחב לרשות המקומית בשיבוץ תלמידים, 1988-תשמ"ח ,מיוחד

מטעמים המקומית לשבצם תוך הקפדה על איסור הפרדת תלמידים על רקע מוצא וגזע, אלא אם הדבר נדרש 

 פדגוגיים מוכחים.

https://www.davar1.co.il/196043/
https://www.davar1.co.il/196043/
https://www.themarker.com/news/education/1.7798244
https://www.themarker.com/news/education/1.7798244


 הלכה למעשהיפו, -בתל אביבמדיניות רישום מבקשי המקלט ותקנות הרישום  .ב

בהתאם לתגובת עיריית עקרונות הרישום האינטגרטיבי אשר פורטו לעיל, אמורים להנחות אף את המשיבים.  .170

מכלל אוכלוסיית התלמידים בשכונות דרום  65%-ילדי מבקשי המקלט מהווים כ –תל אביב לפניית העותרים 

רישום למוסדות החינוך בהתאם לעקרון (. בשכונת שפירא 60%-שכונת התקווה וב 90%בנווה שאנן,  98%העיר )

ם מ, על הקשיים עלילדי מבקשי המקלטבהם יש רוב משמעותי חינוך קרבת מקום המגורים היה מוביל למוסדות 

יה מוחלשת אף היא. תוצאה ינמנים על אוכלוסרבים מהם ה ותיקה, אשר יעים, לצד מיעוט ילדי אוכלוסייהם מג

שנוסתה בעבר וכשלה, בין  רישוםה, וזו שיטת יה מסכימה לכךי, אף העירלא הייתה מיטיבה עם מי מהצדדיםזו 

 (1ע/נספח  ,החינוך לשעבר ראש מינהלתיקה )ר' תצהירה של ויה הויהיתר בשל התנגדות בקרב האוכלוס

כדי ששילובם של ילדים אלה יצליח, וכלל אוכלוסיית בתי הספר המשלבים תפיק ממנה תועלת, על השיבוץ  .171

מבוססת על עקרון של  העירייהתפיסת הרישום של אלא שכפי שכבר הוצג בהרחבה,  .להתבצע באופן מושכל

קיימים אחרים, נשלחים למוסדות חינוך נפרדים גם אם  , אשררישום נפרד לילדים ישראלים ומבקשי מקלט

ליצור חזות של מדיניות  ובלי לנסות אפילוזאת, כאמור, תוך פגיעה בזכויות חוקתיות קרובים יותר לביתם. 

 שוויונית. 

לקדם מדיניות חינוכית במטרה בתנאים אלו על המשיבים להפעיל את שיקול הדעת הנתון להם בתקנות הרישום   .172

. הזכות לחינוך הולם, לשוויון בחינוך ולכבוד, כמו גם עקרון טובת הילד, מחייבים כי כך תעשה, תוך בחינה ראויה

לקבוע כוללת של צרכי הילדים כולם וסיכויי הצלחת השילוב. ניסיון העבר וההווה מלמדים, כי לצורך כך יש 

תלמידים נכון, לשלבם בשיעור ה, העיר ובצפונבתי הספר במרכז שיכללו אזורי רישום ילדי מבקשי מקלט ל

 מערך הסעות שיגשים תכליות אלה. ילדים ולספק ללתמוך בצוות ההוראה 

שילוב נכון, תווים עקרונות למראש מינהל החינוך לשעבר, חוות דעתם של ד"ר וקסלר, פרופ' ראזר ותצהירה של  .173

העותרים יברכו על כל מדיניות אשר תבטיח . ושיעורם בין היתר בסוגיית מספר הילדים המשולבים בכיתה

ת העירייה כי היא מוכנה לקדם "אינטגרציה הפוכה", נאשר לטע .במוסדות החינוך בעירראויה אינטגרציה 

הרי שלא  – הוריהם ביקשו זאתבמוסדות חינוך בדרומה, אם  במסגרתה ישולבו תלמידים חזקים מצפון העיר

. זוהי בההתומכים  ת חינוך הולמת ושוויונית בעיר על הורים לתלמידיםאת האחריות לקיום מדיניולהטיל ניתן 

 חובתן של הרשות המקומית והמדינה.

 חובת משרד החינוך להפעיל את סמכותו

, לא לפעול ולחדול מעשות שימוש בסמכויותיו, שעה שרשות מקומית שרד החינוך לעמוד מנגדמהאם רשאי   .174

מפרה זכויות חוקתיות תוך פגיעה אנושה בתלמידים? התשובה לכך שלילית. עליו להפעיל את סמכותו מכוח 

מעניק לשר החינוך את הסמכות להיכנס בנעלי רשות שאינה מפעילה את אשר א לחוק לימוד חובה, 3סעיף 

 . כלל או שאינה מפעילה אותו בהתאם לדיןסמכויות הרישום 

סמכות חובה וסמכות רשות. סמכות חובה  -נהוג להבחין בין שתי סוגי סמכויות המוטלות על רשות מנהלית   .175

הן יההבחנה בינ. תהיא כזו שלא ניתן להפעיל לגביה שיקול דעת, בעוד סמכות רשות הינה סמכות שבשיקול דע

רצף במרחב שיקול הדעת הניתן לרשות בהפעלת הסמכות בהתאם לנסיבות אינה דיכוטומית, ולמעשה קיים 



ארז בספרה "משפט מינהלי": "חרף השוני המושגי הברור בין -עמדה על כך פרופ' דפנה ברק .ולדין המסמיך

סמכויות חובה לסמכויות רשות, במקרים רבים המרחק ביניהם מצטמצם או מיטשטש, עד כדי יצירת רצף של 

 (.220-219עמ'  6.15דלות זו מזו בהיקף שיקול הדעת הנלווה להן" )סעיף סמכויות הנב

במקום בו לרשות יש סמכות שבשיקול דעת מוטלת עליה החובה להפעילו. כאמור בדברי מ"מ הנשיא )כתוארו  .176

, אשר עסק בהימנעות שר (12.6.1983פורסם בנבו, ) ברגר נגד שר הפנים 297/82דאז( כב' השופט שמגר בבג"ץ 

נים מהפעלת שעון קיץ: "בעל הסמכות עלול להיחשב למי שחוטא לחובתו, אם הוא מותיר את הסמכות הפ

שהוקנתה לו כאבן שאין לה הופכין במובן זה, שאינו נותן דעתו עליה מטוב ועד רע, בין לחיוב ובין לשלילה, ואינו 

מנת לא להשתמש בה לעולם היא -על[(. נטילת סמכות 2] 295/65שוקל כלל, אם ואימתי יפעילנה )השווה: בג"צ 

(, והוא הדין באשר להזנחת התחום, אשר הקניית הסמכות 644[, בעמ' 10] 292/65פסולה מעיקרה )השווה: בג"צ 

מכבי  2344/98לעצם החובה להפעלת שיקול הדעת ראו גם את פסק דינו של השופט חשין בבג"ץ )נועדה לשרתו 

 .(729(, 5)נגד שר האוצר ,פ"ד נד  שירותי בריאות

מספק. מתחייב, כי שיקול הדעת יעמוד באמות המידה הנדרשות כשלעצמו אינו הפעלת שיקול הדעת עצם   .177

אלה אינם שיקולים ענייניים, שוויון, סבירות ומידתיות )ר' דפנה ברק ארז, שם(.  –מרשות מינהלית בכל מעשיה 

 מתקיימים כאן. 

והוא נמען לכלל פניות  ,ידועה למשרד החינוך מזה שניםיפו -מדיניות הרישום הסגרגטיבית בעיר תל אביב .178

וכי זו פעלה מוטלת על העירייה  םסמכות הרישושלפטור עצמו בכך על כן הוא אינו רשאי . בנושא העותרים

משרד , יתרה מכך. מדויקת נהוממילא כבר הוכח כאן כי טענה זו אי ,בהתאם לעקרון המרחק ממקום מגורי הילד

ת חינוך דוכמוס 'גוונים'ו 'קשת' עודייםיהיבתי הספר ם של הקמתאת ים האחרונות שהכשיר בשנהחינוך הוא זה 

 לילדי מבקשי מקלט. 

אף היה בין המשיבים בעתירות שונות שתקפו הפרדה בחינוך בערים אחרות. בהליכים משרד החינוך זאת ועוד.  .179

 היא אסורה. ילדי זרים ומבקשי מקלט במערכת החינוך סגרגציה שלמפורשות כי בתי המשפט אלה, הבהירו 

  .סגרגציה במסגרות חינוך האוסרת עלהממונה על הגזענות במשרד החינוך אף הוציא כאמור הנחיה מפורשת 

היא להפעיל את שרת החינוך  חובתחדול מלפעול. ל יםיכול םשרת החינוך אינמשרד החינוך ובמצב דברים זה,  .180

, יהלום את הדין יפו-כך שהרישום למוסדות חינוך בעיר תל אביב)א( לחוק לימוד חובה, 3מכוח סעיף סמכותה 

 לבנים לילדים ,עורעל רקע מוצא וצבע במסגרתה מתקיימות מסגרות חינוך נפרדות ולשים קץ למדיניות רישום 

 .ושחורים

 הסעות לממן ארגן ולהחובה 

כרוך , ופיזור התלמידים בבתי ספר אינטגרטיביים, מדיניות רישום הולמת וחוקיתלמימוש צעד מתחייב  .181

מדיניות שאחר מ. (כפי שמתקיים ברשויות אחרות )אילת, פתח תקווה ,במימון המשיביםבהסדרת מערך הסעות 

בזכות לחינוך ות עמוקלמוסד החינוכי, פוגעת עקרון קרבת המגורים לכאורה על המבוססת הרישום העירונית, 

. סעיף ( לתקנות3)ב()7סעיף החיל עליה את יש ל – יצירת מוסדות חינוך נפרדים על רקע מוצא וגזעתוך  שוויוןול



לרשות שאין בידה להעמיד בתי ספר במרחק המתחייב, לקבוע אזורי רישום גדולים יותר בתחום כאמור זה מתיר 

 שיפוטה, תוך קביעת הסדרי תחבורה נאותים. 

כי קושי משמעותי בקידום מדיניות אינטגרציה בחינוך נובע בתגובתה לפניות העותרים הבהירה העירייה  ואכן, .182

)ראו בסעיפים  שקל מיליון 150-העריכה בכאותה , מעלותן הגבוהה של ההסעות שיידרשו כדי להוציאה אל הפועל

  .(42ע/ נספח –ת העירייהובגלת 21-19

. כך למשל נקבע , כפי שפסק כבר בית המשפט העליוןמימוש זכויות אדם תג מחיר אינו יכול לעצור בעדאולם   .183

  :מילר בבג"ץ

משקלם היחסי של  –וכזה הוא המקרה שלפנינו  –"כשעל הפרק ניצבת תביעה למימוש זכות יסוד 

השיקולים התקציביים אינו יכול להיות גדול. שכן, הרטוריקה של זכויות אדם צריכה להיות 

. הגנה על זכויות אדם עולה המעמידה זכויות אלו בראש סולם העדיפויות הלאומימכוסה במציאות 

" )ברק, בספרו כסף, וחברה המכבדת זכויות אדם צריכה להיות נכונה לשאת במעמסה הכספית

 17, סעיף מילר נ' שר הביטחון 4541/94(" )בג"ץ 528הנ"ל, כרך ג, פרשנות חוקתית )נבו, תשנ"ד( 

  ((.8.11.1995נבו , לפסק הדין )פורסם ב

ת ( לעניין תקצוב הנגש(12.3.1996)פורסם בנבו,  בוצר נ' המועצה המקומית מכבים רעות 7081/93גם בג"ץ  'ור

 לשם הבטחת שוויון הזדמנויות לילדים עם מוגבלות. בתי ספר 

באחריות . זו חולקת שות המקומיתאינה רובצת אך לפתח הרסעות האחריות להבטחת מערך ההויודגש,   .184

משכך, על ני לכלל התלמידים. ולהבטיח חינוך הולם, מותאם, נגיש ושווימכוח חובתן עם המדינה, לכך משותפת 

 על פי החלוקה הנוהגת בין משרד החינוך והעירייה. מקום בו אלה יידרשו, המשיבים לממן הסעות, 

"הסעות תלמידים ועובדי  153ע נעשה באמצעות חוזר מנכ״ל הוראת קבבעניין הסעות יישום הוראות הדין   .185

כי , בין היתר, חוזר המנכ"לקובע המטרה בסעיף (. ההסעות"חוזר "להלן: " )הוראה למוסדות חינוך רשמיים

 אינטגרציה:אף מערך ההסעות נועד להבטיח 

הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי רישום, תוך הקפדה "

 –תלמידים בין מוסדות החינוך השונים ושמירה על שילוב חברתי על ויסות נכון של 

 "...אינטגרציה

 .56ע/ההסעות מצורף ומסומן רלוונטי בחוזר החלק העתק ה

אבו  5108/04"ץ בבג הנקבעבאמצעות מערך הסעות הוכרה גם בפסיקה. כך למשל חינוך החובה להנגיש מוסדות   .186

מוסדות חינוך לתלמידים, ואף ם של חובת הנגשת (9.9.2004, בובנ)פורסם  גודה נ' לימור ליבנת שרת החינוך

 הודגש הצורך במימון הנגישות במקרים מתאימים, להלן:

למוסדות החינוך המרוחקים ממקום  במימון הנגישותלעיתים מימוש הזכות לחינוך כרוכה גם "

 . מגורי התלמידים"



 .(26.05.2008)פורסם בנבו,  נ' עיריית רמלה א. א )קטין( 2571/05יפו( -עת"מ )מנהלי תל אביב גם' ר

אשר  ,(12.8.2012)פורסם בנבו, ראש המועצה המקומית ' ועד הורי גבעת עדה בנימינה נ 1761/12עע"מ בגם   .187

נפסק )ד( לחוק לימוד חובה, 6כי אין זכות מוקנית להסעות כחלק מן הזכות לחינוך חינם המוסדרת בסעיף  קבע

)הכללים בדבר  אינו נגיש, על הרשות המקומית להבטיח הסדרי תחבורה מתאימיםמקום בו בית הספר כי ב

חלוקת מימון ההסעות בין הרשויות וגביית תשלומים מההורים בגינן נותרו בפסק הדין להסדרה מינהלית על 

 תי ספר נפרדים לילדי מבקשי מקלט אינם יכולים להיחשב כבתי ספרבלתפיסת העותרים, . ידי משרד החינוך(

 .בקיומם נגישים, בשל אי החוקיות הגלומה

להקיש גם קרוב אינו מממש את הזכות לחינוך ניתן הספר ההצורך במערך הסעות במקום בו בית לעניין   .188

, שם הסכימה המדינה קטינה נ' מועצה אזורית "נווה מדבר" 71171-11-20)ים(  מהסכמת הצדדים בעת"מ

מהטעם שבית הספר הקרוב למקום מגוריה  ,אזורי ברשות סמוכה בית ספר ייחודי עלל התקצב הסעות לתלמידל

ועל אף שככלל אין  ,שלא הותאם לצרכיה )לימודי שפת ברייל בעברית(מאחר  זכותה לחינוךאינו יכול לממש את 

 תקצוב הסעות לבתי ספר על אזוריים.

 .57ע/ף ומסומן "נווה מדבר" והסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין מצור תעתירהעתק 

קרון לפיו מערך הסעות מתאים מהווה השלמה לעקרון היסוד בדבר איסור הפרדה על רקע מוצא וגזע קנה יהע .189

 Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of בעניין חשוב. בפסק הדין הבמשפט האמריקאילו אחיזה 

Education, 402 U.S. 1 (1971)דין פסק שנים לאחר  17-, שניתן כBrown , נקבע כי בתי המשפט יכולים לחייב

בעניין דחה את טענות המערערים בית המשפט סגרגציה. -מדיניות של הסעות כדי להבטיח דהאת הרשויות ל

על רשויות החינוך  כיוקבע שיבוץ זה יוצר הפרדה, אשר התלמיד כלבית  ת שיבוץ תלמידים לבית הספר הקרובחוב

 . בית המשפט פסק כי:מקלנבורג-חוז החינוך שרלוטלהפעיל שירות הסעות תלמידים במ

 All things being equal, with no history of discrimination, it might well be״

desirable to assign pupils to schools nearest their homes. But all things are not 

equal in a system that has been deliberately constructed and maintained to 

enforce racial segregation״ 

[...] 

 ,If school authorities fail in their affirmative obligations under these holdings״

judicial authority may be invoked״  

[..]  

An optional majority-to-minority transfer provision has long been recognized as 

a useful part of every desegregation plan. Provision for optional transfer of those 

in the majority racial group of a particular school to other schools where they 



will be in the minority is an indispensable remedy for those students willing to 

transfer to other schools in order to lessen the impact on them of the state-

imposed stigma of segregation. In order to be effective, such a transfer 

arrangement must grant the transferring student free transportation and 

space must be made available in the school to which he desires to move.  

ארגון ההסעות ותקצובן בהתאם לכללים הקבועים על המשיבים להבטיח, במשותף, את מכל הטעמים הללו  .190

 בחוזר המנכ"ל.

 סוף דבר

ניתן לסכם עתירה זו במשפט אחד: הפרדה בחינוך על רקע מוצא וגזע וקיומם של מוסדות חינוך שונים לילדים  .191

ולילדים כהי עור אינם חוקיים, סותרים את הוראות הדין והפסיקה, מתעלמים מהידע הנצבר בישראל לבנים 

ובעולם על מצבם של ילדי מבקשי המקלט, פסולים מוסרית ואינם עומדים בהלימה עם מודלים לשילובם בחינוך 

 כמה מאשר ישראל.ובחברה הנוהגים במדינות מפותחות, שמתמודדות עם גלי הגירה בשיעורים גבוהים פי 

ילדי מבקשי מקלט לומדים בגני ילדים בעיר, רובם המכריע במסגרות שאין בהם ולו ילד אזרח ישראלי  1,781 .192

מתוכם בכתות שבהן מתחנכים  11%-ילדי מבקשי מקלט לומדים בבתי הספר היסודיים בעיר, רק כ 2,500-אחד. כ

עת העירייה בדבר המכסה המאפשרת שילוב מושכל גם אזרחי ישראל. שיעור שילוב זה נמוך לאין ערוך מקבי

פסקו בתי המשפט פעם  –מכלל התלמידים במוסד חינוכי. אין לכך כל הצדקה. נפרד  30%וראוי, העומדת על עד 

 אינו שווה. –אחר פעם 

שנות חייהם הראשונות, שהותם כפעוטות במחסני ילדים והתנאים בהם גדלו, המפורטים בהרחבה בעתירה,  .193

לכך שכבר עם שילובם בחינוך החובה מוגדרים ילדי מבקשי מקלט כילדים בסיכון. מומחים בהתפתחות מביאים 

רגשיים,  –הילד ובחינוך קובעים, כי המשך לימודיהם בהפרדה יקדם אותם אל קצה הרצף. הפערים הסביבתיים 

הסללה מועדים ל שפתיים, לימודיים והתפתחותיים, המאפיינים את ראשית חייהם, יתקבעו ויעמיקו. הם

יתקשו למצוא את מקומם בחברה. שילובם בה כבר בכניסתם הם נשירה מבתי הספר ולמערכת החינוך המיוחד, ל

חינוך, בכתות גן ובתי ספר שבהן לומדים ילדים אזרחי ישראל, ששפת אמם היא עברית ואשר אמונים הלמערכת 

מהיר, לזינוק התפתחותי ולמיצוי הפוטנציאל  על הקודים החברתיים המקובלים במדינה, יביא לצמצום פערים

בתחום ומחקרים  של כל אחד ואחת מהן. הם לא היחידים שירוויחו מהשילוב. אנשי חינוך שליוו תהליכים כאלה

כי לימודים באינטגרציה מסייעים לפיתוח סובלנות והכלה ולפירוק סטראוטיפים, גזענות ותפיסות  ,קובעים

 הם מעידים, כי החיבור בין שתי אוכלוסיות הילדים מתבצע באופן טבעי לחלוטין.מפלות הרווחות בחברה. עוד 

; רשויות מקומיות אחרות בישראל השלימו את תהליך האינטגרציה של מבקשי מקלט במוסדות חינוך בתחומן .194

יפו תולה את ההפרדה בתקנות הרישום ובקרבה לבית המגורים. אולם הפרדה בחינוך אינה -עיריית תל אביב

זירת גורל. מדיניות חינוכית ראויה, אשר אפשרית מבחינת תקנות הרישום ומתחייבת מהוראות הדין, כזו שערה ג

לפרטים שעליה היא חלה ולנזקים הקשים הנגרמים לילדים, אינה מאפשרת משיכת כתפיים והתעלמות. היא 

 ם של כלל הילדים במערכת.מחייבת פעולה. הן של העירייה והן של משרד החינוך, האמון על שלומם ורווחת



 לקבוע דיון דחוף בעתירה ולהורות על הסעדים המפורטים בראשיתה. הנכבד מתבקש בית המשפט  בשל כל אלה, .195
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