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 החינוך שרמר יואב גלנט, 
 אביב תל עיריית ראשמר רון חולדאי, 

 עיריית תל אביב ,גב' שירלי רימון, מנהלת אגף חינוך
 מר מנחם לייבה, מנכ"ל עיריית תל אביב

 החינוך משרד, אביב תל מחוז מנהלת, שיטאי חיה' גב
 משרד החינוך, עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית

 עו"ד סימה אדיב, הייעוץ המשפטי, משרד החינוך
 בדואר אלקטרוני

 שלום רב, 

 בעירבחינוך סגרגציה המדיניות ביטול  הנדון:

 בגינת לוינסקילזרים  בניית ביה"סוהפסקת הליכי תכנון 

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

עת"מ )ב"ש(  ליתן לה יד. הילדים לא חטאו במאום בהגעתם ארצה"
  (עיריית אילת נ'אטוש מאג'ד מאנג'אן  29883-07-11

בדרישה להפסיק את , שוב, אנו פונים אליכםהורים לילדי מבקשי מקלט בתל אביב  יועדפורום בשם  .1

מדיניות הסגרגציה בחינוך הנוהגת בעיר. קיומם של בתי ספר וגני ילדים נפרדים לילדי זרים ולילדים 

לחינוך, לשוויון ולכבוד, והוריהם אזרחי ישראל אינו חוקי, פוגע אנושות בזכותם של ילדי הזרים 

 ע. וסותר פסיקה ארוכת שנים האוסרת על הפרדה בחינוך מטעמי מוצא וגז

של הקליניקה  פניה זו, אשר אנו מקווים כי תיענה ותייתר הליכים משפטיים, מצטרפת לפניות קודמות .2

חוקיות אי  הובהרהבהם עניינם מקרים פרטניים בבאשר עסקו  ,למשפט ומדיניות חינוך אליכם

וכן לפניות שנעשו בשם ועד ההורים של בית הספר גוונים בתחילת שנת הלימודים  ;בחינוך הסגרגציה

מתמקדת בתלמידים מבקשי מקלט, בשל כך שהם מהווים את חלק הארי יתנו זו פניהקודמת. 

 נכונים לכלל ילדי הזרים. בתל אביב, אך הדברים בהחסרי המעמד באוכלוסיית התלמידים 

תכנון ר את ור לאלתנבקש כי תפעלו לעצהנחוצה לביטול הסגרגרציה,  לשינוי מדיניות הרישום,נוסף ב .3

במקום זה, בו מרוכזת קי. ההחלטה להקים בית ספר דווקא נסספר לילדי זרים על גינת לויהבניית בית 

שמתקיימים לצד הליכי הערר . בעירבמערכת החינוך הפרדה את האוכלוסיית מבקשי המקלט, תעצים 

על דווקא מוסד חינוכי של היבטים התכנוניים לתכנון ובנייה, ואשר עוסקים  בעתה בוועדת הערר 

היא כי הקמת המוסד האמור אסורה אף בשל כך שנבקש להבהיר  - ריאה הירוקה היחידה בשכונהה

 .בעיר תל אביבבחינוך מדיניות הסגרגציה תביא לחיזוק 



, אינה מערימה קשיים על נגישותם אף שככלל תל אביב, בניגוד לרשויות מקומיות אחרות בישראל .4

ומימוש הזכות לחינוך  –לחינוך של ילדי מבקשי מקלט, הרי שעצם האפשרות ללמוד במסגרת כלשהי 

במסגרות החינוך בעיר פוגעת בלב ליבה של הזכות ההפרדה מדיניות  אינה מספקת. -במובנה הצר 

מבקשי ילדי של יהם ובהתפתחותם זכויותמובילה לפגיעה עמוקה בכאמור ו ,נה המהותילחינוך במוב

בעניין  שנים לאחר הפסיקה המכוננת  66, הנוהגת מדיניות זו .בעיר וילדי הזרים האחרים המקלט

Brown v. Board of education. ,אינה הולמת עיר המתגאה בגישה ליברלית, דמוקרטית וחופשית, 

 הדוגלת בזכויות אדם.

 עובדתירקע  – מדיניות הסגרגציה בתל אביב .א

המפרידה בין תלמידים בעלי אזרחות ישראלית  ,יומה של מדיניות סגרגציה בחינוך בעיר תל אביבק .5

ייעודיים גני ילדים מבקשי מקלט מרוכזים רובם ככולם בתלמידים שנויה במחלוקת. אינה אחרים, ל

מספרי התלמידים הלומדים בהפרדה  רוגוזין וירדן.-ביאליקכדוגמת  ובבתי ספר נפרדים  ,נפרדים

קטינים, ילדי מבקשי  7,000-חיו בתל אביב כ 2018מנתונים רשמיים עולה, כי נכון לסוף שנת גבוהים: 

בחינוך למדו  612-מהם בבתי ספר יסודיים ו 1,700-מהם למדו במערכת גני הילדים, כ 2,380מקלט. 

מקלט בתל אביב, סוגיות מרכזיות ואתגרים ילדי מבקשי ) נולדו בישראלתוכם מ 6,000. העל יסודי

  (.2019דו"ח סוגיות ואתגרים , א.ס.ף וספריית גן לוינסקי, להלן: 2019, דצמבר בתחום החינוך

בתי הספר גוונים , עם הקמתם של חיזוק משמעותיבחינוך מדיניות ההפרדה קיבלה בשנים האחרונות,  .6

ן מחוץ לשכונות בהממוקמים מוסדות חינוך אלו הזרה. ה יהאוכלוסי המיועדים אך ורק לילדי ,וקשת

לבתיהם יותר  , ואלה שובצו אליהם אף שקיימים בתי ספר סמוכיםמרבית מבקשי המקלטמתגוררים 

קולטים קלטו ומוסדות חינוך אלה אלא ש, נופים, בלפור, בית הספר לטבע והגליל. רויאנובד כגון

יונים ברורים ושוויוניים לקליטתם, ורק בעקבות ללא קריטראם בכלל, תלמידים זרים ספורים, 

בגני הילדים  לשלוח את ילדיהם לבתי ספר צבועים.סירבו שמאבק בשיבוץ שניהלו הורים נחושים 

 ההפרדה היא למעשה מלאה. 

ההפרדה בין ילדי זרים ומבקשי המקלט לילדים בעלי אזרחות שימור בהבטחת המסמר האחרון  .7

גינת כיום במקום בו ממוקמת  יה זו בלבדילאוכלוסבית ספר המיועד ישראלית נעוץ בהחלטה להקים 

 קי. נסלוי

בשכונות ושי הנובע מכך שאוכלוסיית הזרים מרוכזת חורגת מהקבין תלמידים מדיניות ההפרדה  .8

תעיד על כך העובדה כי ילדי מבקשי מקלט, תושבי שכונות הדרום, שובצו ו, מסוימות בדרום תל אביב.

נושא נפתר רק לאחר פניית הקליניקה בש ,זהעניין . להם בצפון העירבגנים ייעודיים ונפרדים בעבר 

כי ניתן לשבץ ילדים משכונות הדרום , מעיד על כך 2019דצמבר בלמשרד החינוך ולעיריית תל אביב 

 .שלהם מחוץ לאזור הרישוםבמוסדות חינוך 

 וממדיניות הרישום האזורית,  מושבם של מבקשי המקלטבחינוך רק ממקום ההפרדה נבעה גם לו  .9

ם במוסדות תלמידי , גם במחיר שילובאקטיבית אינטגרטיביתשיבוץ לנקוט במדיניות  הדין מחייב

של זאת, כאמור, בשל הפגיעה הקשה בזכויותיהם החוקתיות  .מבתיהם יותר חוקיםרחינוך 

המדיניות הפסולה של הפרדה מסבה , אשר התלמידים ובני משפחותיהם לחינוך, לשוויון ולכבוד

 .בחינוך

  



 על הזכות לחינוך ולשוויון .ב

הזכות לחינוך הוכרה זה מכבר כזכות יסוד בשיטת המשפט בישראל, זכות השזורה כמרכיב מרכזי  .10

פורסם )אבו לבדה נ' שרת החינוך  5373/08בתשתית הערכית של השיטה החוקתית בישראל )בג"ץ 

 (. בשורת פסקי דין עיגן בית משפט זה את מעמדה של הזכות"עניין אבו לבדה" להלן:, (6.2.2011בנבו, 

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

של הפרט, החיוני למימוש יכולותיו וכישרונותיו במסגרת האוטונומיה האישית הנתונה לו )בג"ץ 

"עניין  )להלן: (31.8.2010)פורסם בנבו, טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך  7426/08

; בג"ץ אבו לבדה(; עניין 17.9.2014)פורסם בנבו, רובינשטיין נ' הכנסת  3752/10(; בג"ץ טבקה"

עמותת  1554/95(; בג"ץ 27.7.2008)פורסם בנבו, המרכז לפלורליזם יהודי נ' משרד החינוך  4805/07

 ((.11.7.1996פורסם בנבו, )"שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך התרבות והספורט 

ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות ות לחינוך מעוגנת אף במסמכים בינלאומיים מכוננים, ובהם הזכ .11

להכרזה(, ובאמנות בינלאומיות, שישראל חתמה עליהן ואשררה אותן. כך, בין היתר,  26)סעיף  אדם

י בה קובע, כ 13אשר סעיף  ,1966הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, האמנה 

סעיפים חינוך יסודי יהיה חובה וזמין חינם לכל, וכי חינוך תיכון יהיה נחלת הכלל ונגיש לכל. ור' גם 

 .1989לאמנת בדבר זכויות הילד,  29-ו 28

ללא קשר למוצאם, צבע עורם הזכות לחינוך וחובת הרשויות לספקו חלות על כל ילדה וילד בישראל,  .12

( "החלת חוק חינוך 2000יוני  1א )10ל משרד החינוך תש"ס/חוזר מנכ" במדינה. כך קובע או מעמדם

 :חובה גם על ילדי עובדים זרים בישראל

"חוק לימוד חובה חל על כל ילד הגר בישראל, ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין 
במשרד הפנים. הוראה זו חלה גם על ילדי עובדים זרים בגיל חינוך חובה השוהים 

הפורמאלי של הוריהם. משרד החינוך, הרשויות המקומיות בישראל, ללא קשר למעמד 
 ומנהלי בתי הספר יעניקו לתלמידים אלה את מלוא חינוכם על פי צורכיהם..."

הזכות לשוויון טבועה בזכות לחינוך, וחיונית למימושה על שלל היבטיה. עקרון השוויון בחינוך מטיל  .13

חובה על הרשויות המוסמכות לספק חינוך שוויוני לכל ילד בישראל. בפסקי דין רבים עמד בית המשפט 

למשל, בעניין  העליון על חשיבותו של השוויון בחינוך בכלל ושוויון ההזדמנויות בחינוך בפרט. כך,

 :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 בחינוך, נפגעת 

אדם לפתח את הווייתו האישית באמצעות רכישת דעת וערכים, ונפגעת  זכותו של
לפסק  19זכותו לשוויון הזדמנויות אמיתי בהמשך החיים בהגיעו לבגירות." )סעיף  

 הדין(.

 וכן:

"לעקרון השוויון משמעות מכרעת בהקשר למימוש הזכות לחינוך. בלא שוויון בחינוך 
לחינוך. הפליה בחינוך משמעה העדפת קבוצה או פרט לא יובטח מימושה של הזכות 

מתן הזדמנות שווה לקבוצה או לפרט -על פני אחרים המצויים במעמד שווה, ואי
לפסק  29, פסקה אבו לבדה שקופחו לממש את פוטנציאל יכולותיהם וסיכוייה" )עניין

 הדין(.



דברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בחינוך ממלכתי, שבין מטרותיו מונה המחוקק יצירת  .14

 להלן:, 1953-תשי"גהלחוק חינוך ממלכתי, ( 9)2-( ו8)2שוויון הזדמנויות וצדק חברתי )ר' סעיפים 

 (."חוק חינוך ממלכתי"

בחוק יסוד:  ד האדם, המעוגנתזכות לחינוך ולשוויון בחינוך משיקה במישרין לזכות החוקתית לכבוה .15

. הפליה ככלל, וביטויה במערכת החינוך בפרט, יוצרת תחושת קיפוח ונחיתות, ד האדם וחירותווכב

הפוגעת בכבוד הילד כאדם. כבר נפסק, כי הפגיעה בשוויון בחינוך היא פגיעה בזכות חוקתית לכבוד 

 (. טבקה עניין; אבו לבדההאדם )ר' עניין 

 2000-לחוק זכויות התלמיד, התשס"א 3בסעיף זכות האוניברסאלית לשוויון בחינוך מעוגנת גם ה .16

כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם אשר קובע ש"(, "חוק זכויות התלמיד" להלן:)

קובע איסור הפליה  לחוק 5", וזאת ללא הבחנה על רקע לאום, מעמד או מוצא. סעיף להוראות כל דין

 רקע מוצא: על

רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים   )א(
כלכלי, מטעמים של נטייה -עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא מטעמים של רקע חברתי

מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, 
 בכל אחד מאלה:

 רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;   (1)

 קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;   (2)

 קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך;   (3)

 זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.   (4)

בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור איסור על אפליה בחינוך נקוב אף  .17

החוק אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי  .2000-תשס"אהולמקומות ציבוריים, 

 לחוק כולל "חינוך" בהגדרת שירות ציבורי. 2להפלות מחמת גזע, דת, לאום, ארץ מוצא ועוד. סעיף 

, אשר ישראל צד לה, אוסרת על אפליה בחינוך על רקע 1989הילד, אף אמנת האו"ם בדבר זכויות  .18

 לאמנה קובע כי: 2מוצא ומעמד. סעיף 

המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחום "
, מין, שפה, דת, השקפה ללא הפליה משום סוג שהוא, ללא קשר עם גזע, צבעשיפוטן, 

, , או חברתי, רכוש, נכות, לידה או מעמד אחרמוצא לאומי, אתניפוליטית או אחרת, 
 ”" )הדגשים אינם במקור(.בין אם של הילד ובין אם של הוריו או אפוטרופסו החוקי

מדינות  יוצאי, כאמור, הם ילדיהם של מבקשי מקלט בישראל, התלמידים הזריםרובם המכריע של  .19

אמנה זו מקבעת אף היא פריקה, השוהים כאן מכוח עקרונות האמנה בדבר מעמדם של פליטים. א

איסור אפליה מטעמי גזע ומוצא, ומעגנת את הזכות לחינוך כאשר במדינה הקולטת קיים חינוך חובה 

  לאמנה(. 22)סעיף 

מקבעת את זכותם זכותם של ילדי מבקשי מקלט לחינוך הוכרעה בפסיקה זה מכבר. שורת פסקי דין  .20

של ילדים אלה  לחינוך ולשוויון בחינוך, בין היתר בהליכי הרישום למוסדות החינוך )ר' למשל עת"מ 

"עניין  להלן:) (2.8.2012)פורסם בנבו, עיריית אילת  נ'אטוש מאג'ד מאנג'אן  29883-07-11)ב"ש( 

 (12.7.15)פורסם בנבו  עיריית קרית מלאכי נ'טספרגש  25757/06/15 עת"מ )באר שבע( (;אטוש"

 ((.עניין טספרגש")להלן: "



 במוסדות חינוך נפרדים: "נפרד אינו שווה" וזרים שיבוץ ילדי מבקשי מקלט  .ג

יה שונות סותר את עקרון השוויון יאוכלוסקרון הבסיסי לפיו קיומן של מסגרות נפרדות לקבוצות יהע .21

מתן חינוך נפרד לאוכלוסיות במשפט הישראלי, בשיטות משפט מתקדמות ובמשפט הבינלאומי. מעוגן 

שונות מטעמים שאינם ענייניים, כמו מוצא וצבע עור, כרוך בהשפלת התלמידים ובני משפחותיהם, 

 ומהווה פגיעה בשוויון ואפליה פסולה. 

פרד ושווה" נדחתה זה מכבר על ידי בתי הטענה לפיה ניתן לקיים "הפרדה שוויונית" או מדיניות של "נ .22

, בחינוך ובתחומים אחרים, טומנת בחובה הפרדהגוף פסיקה רחב קובע כי מדיניות של המשפט. 

 .brown vפסיקה הנשענת על פסק הדין הידוע בעניין  – הפליה והשפלה כלפי חברי הקבוצה הנפגעת

Board of education (1954 אשר אסר ,)לכאורהתי ספר גם במקום שהתנאים הפרדה גזעית בב לע 

 :אליס מילרפסק בג"ץ בהתייחסו לפרשת בראון בעניין  כךשוויוניים. 

לא כך הדבר בסוגים מסוימים של הפליה לרעה על רקע קבוצתי, ובתוכם הפליה "... 
ביסודה של הפליה כזו עומד ייחוס מעמד נחות מחמת מין, כמו גם הפליה מחמת גזע. 

שהוא פועל יוצא ממהותו הנחותה כביכול. בכך טמונה, כמובן, השפלה למופלה, מעמד 
כך, למשל, בפסק הדין המפורסם של בית המשפט העליון  עמוקה לקורבן ההפליה.

נדחתה הגישה שהייתה  brown v. Board of education( 1954האמריקני בפרשת )
לעניין השפעת  (separate but equal) מקובלת עד אז בדבר מתן חינוך נפרד אך שווה

 את הדברים הבאים:החינוך הנפרד כתב נשיא בית המשפט, השופט וורן...

"To separate them from others of similar age and qualifications solely 
because of their race generates a feeling of inferiority. As to their status 
in the community that may affect their hearts and minds in a way 
unlikely ever to be undone" 

..... 

סגירת מקצוע או תפקיד בפני אדם מחמת מינו, גזעו או כיוצא באלה, משדרת מסר כי 
הקבוצה שעמה הוא נמנה היא נחותה, ובכך נוצרת לבנות הקבוצה ולבניה תדמית נמוכה. 
כך מתהווה מעגל קסמים המנציח את ההפליה. התדמית הנמוכה, שיסודה בשונות 

פליה מאששת את הסטריאוטיפים הביולוגית או הגזעית, גורמת להפליה, והה
היסוד המרכזי בהפליה מחמת מין, גזע או כן, -המשפילים בדבר נחיתות המופלה. על

)פורסם בנבו,  שר הביטחון 'מילר נ 4514/94)בג"ץ  "הפליה דומה הוא השפלת הקורבן
 הדגשים אינם במקור(. ,(8.11.1995

)בג"ץ בפרשת עמנואל מדיניות של "נפרד אך שווה", כאמור, היא מדיניות בלתי שוויונית במהותה.  .23

, (("פרשת עמנואל" להלן:( )6.8.2009פורסם בנבו, )שרד החינוך " נ' מעמותת "נוער כהלכה 1067/08

ט כי אשר עסקה בהפלייתן של בנות מזרחיות חרדיות והפרדתן מתלמידות אשכנזיות, קבע בית המשפ

מדיניות של "הפרדה שוויונית" לא תוכל לחפות על אפליה פסולה במקום בו היא מתקיימת, ואילו 

 בפרשת קעדאן נקבע, כי:

( הינה מעצם טבעה בלתי שווה separate but equal"מדיניות של 'נפרד אבל שווה' )
“(inherently unequal .)”עלבון  ביסוד גישה זו מונחת התפיסה כי הפרדה משדרת

כלפי קבוצת מיעוט המוצאת מן הכלל, מחדדת את השוני בינה לבין האחרים, ומקבעת 
פורסם (' מנהל מקרקעי ישראל נקעדאן  6698/95 ץ"בג)" תחושות של נחיתות חברתית

 (.279 עמ' ,(8.3.2000בנבו, 

דן בית המשפט בסירוב מוסדות מוכרים שאינם רשמיים לקיים מדיניות אינטגרטיבית,  טבקה בעניין .24

ולקלוט תלמידים יוצאי אתיופיה. בית המשפט קבע, כי מדובר במדיניות מפלה הפוגעת בזכות לשוויון 

 בחינוך:
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הנסיבות העובדתיות כפי שנפרשו לפנינו מצביעות בבירור על הפרה עמוקה של הזכות "
בחינוך על ידי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. עילות הסירוב לקלוט לשוויון 

את התלמידים אינן מתיישבות בכל דרך עם החלת זכות היסוד לשוויון בחינוך ומהוות 
זוהי הפליה פסולה, שאינה יכולה להתקיים הפליה על רקע מוצא והשתייכות עדתית. 

ן הזדמנויות מלא לכל תלמיד. היא במערכת חינוך מדינתית הבנויה על אדני שוויו
ככל שנדרשים מוסדות מעבירה מסר משפיל ומעליב של נחיתות חברתית שאין לקבלו. 

החינוך לסוגיהם להשקיע בהכשרתם של ילדים עולים כדי להבטיח את שוויון 
ההזדמנויות שהם זכאים לו בדרך של גישור על פערי ההשכלה והלימוד הקיימים, ואף 

פערים בתחומי הדת ולימודי הקודש, הם נדרשים לעשות כן בשוויוניות לצורך השלמת ה
אלה עם אלה; טענת ההתבדלות מחובת הנשיאה המשותפת בנטל הליך הקליטה אינה 

של  המגזריתההתאמה -יכולה להתקבל, והנימוקים שניתנו לכך, כביכול, במישור אי
ם קבילים ואינם התלמידים לחינוך הייחודי המתקיים במוסדות המתבדלים, אינ

קליטתם והקניית ערכי לימוד ותרבות לילדים העולים, לא רק שלא תפגענה משכנעים. 
רשמיים, אלא תהווינה נדבך חשוב בתרומה של -בייחודיות החינוך במוסדות הלא

  ."מוסדות אלה לחינוך דור צעיר על רבדיו השונים

של ילדי מבקשי מקלט כבר נדון והוכרע בפסיקה. לעניין זה יפים  וסגרגטיביעל רישום נפרד  סורהאי .25

 :אטושדברי בית המשפט המחוזי בעניין 

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

  .ארצה"לא חטאו במאום בהגעתם 

שוב לאחר סירובה של  נדונהלקיימה  והחובהאינטגרטיבי של ילדי מבקשי מקלט הרישום הסוגיית  .26

 45438-01-19עיריית נתניה לקיים מסגרת גנים מעורבת לילדים אלה עם ילדים אזרחי ישראל )עת"מ 

לערוך רישום בפסק הדין, שניתן בהסכמת הצדדים, הורה בית המשפט (. נתניהעיריית  'אירסלם נ

 , כפי שאכן נעשה כיום בפועל.הטרוגני לגני הילדים ללא הפליה

נ' עיריית סדה  14518-07-20 דיון דומה על הפרדת ילדי זרים לגנים מעורבים נדון בימים אלו בעת"מ .27

לילדי  ייעודיותחינוך במסגרת הדיון הבהיר בית המשפט כי לא ניתן לקיים מסגרות  .פתח תקוה

ואנו נמצאים בשלבי  ,בשל כך הועברו עשרות ילדים מגנים ייעודיים לגנים מעורבים. מבקשי מקלט

 מסגרות סגרגטיביות בשנת הלימודים הבאה. שלא יתקיימו נועדו להבטיח אחרונים אשר משא ומתן 

 גזענות למניעת הממונהבמסגרת הנחיות של  12.12.2019ביום קיבל ביטוי אף האיסור על סגרגציה  .28

 לשנת הרישום לקראת החינוך במערכת אתיופיה יוצאי ילדים ושיבוץבעניין רישום  החינוך במערכת

 :כדלקמן"א, תשפ הלימודים

 שתיצור חינוכית מעטפת ישראללכלל תלמידי  העניק"מדיניות משרד החינוך היא ל
, בעת שיבוץ התלמידים, על הרשויות לפעול ליצירת לפיכך. לכולם שווה הזדמנות

ב תלמידים יוצאי ולישל תלמידים, בדגש על יצירת אינטגרציה וש תמהיל מעורב
  .אתיופיה באופן הטרוגני עם כלל התלמידים"

גם לענייננו, ואינה ייחודית  יפהבחינוך  ושוויוןחד משמעית זו בדבר החובה ליצירת אינטגרציה  הנחיה .29

 ה מסוימת.ילאוכלוסי

 והשפלה תיוג, התפתחותית פגיעה: ההפרדה בחינוך השלכות .ד

שחורים ילדים לחינוך, וקיומן של מסגרות נפרדות הבמסגרות וזרים הפרדת ילדי מבקשי מקלט  .30

, אינה רק מפלה ומשפילה. יש לה חסרי מעמדישראל ול לאזרחיולבנים, ליהודים ולמי שאינם, 

השלכות חברתיות וחינוכיות קשות ופוגעניות. סגרגציה חינוכית וחברתית מייצרת דעות קדומות, פחד 

 וחרדה, ומונעת מילדי מבקשי המקלט להשתלב בסביבתם. 



הפגיעה החברתית מצטרפת לפגיעה אנושה במימוש הפוטנציאל הלימודי והחינוכי של הילדים  .31

ל ככ. לשלבי החינוך הבאיםהפערים המאפיינים את ראשית חייהם, ומחבלת במוכנותם  ובצמצום

לימודיות וחברתיות, פערי שפה ומיומנויות היא יוצרת מוקדם יותר ילדות בשלב מתבצעת שההפרדה 

 קשה מאוד לגשר עליהם בהמשך. אשר 

התפתחותם  לביןשוהים הילדים,  ןבה החינוך ומסגרותמבית,  ומצוקה עוני בין מחבר ישיר קו .32

 ככל שהילדים צעירים יותר למאפיינים אלו יש השלכות גדולות יותר. . הקוגניטיבית

הכנסה נמוכה, אבטלה, מצוקה כלכלית והעדר השכלה, נחשבים לגורמי סיכון המשליכים על רכישת  .33

בשנת בית הספר יכולות למידה בילדות המוקדמת. מחקר שבחן, למשל, כישורי קריאה וחשבון 

מחקרים אחרים מצאו כי  1הראשונה, מצא שונות מובהקת בין הילדים שהולמת את השכלת הוריהם.

כלכלי חזק הפגינו יכולות חברתיות טובות יותר וגישה משוכללת יותר -חברתיילדים שהגיעו מרקע 

ון המתוארים ללמידה מעמיתיהם לגן חובה, שגדלו במשפחות מוחלשות ואשר התאפיינו בגורמי הסיכ

מחקר אורך שבחן עוללים עד הגיעם לכתה ג', העלה ממצאים דומים על הקשר שבין נחיתות  2לעיל.

  3כלכלית לכשרים קוגניטיביים וחברתיים בילדים.

אקונומי להתפתחות הילד. אחת -תיאוריות שונות מספקות הסבר למתאם המובהק שבין רקע סוציו .34

 יםמותיר םשאינהנלווה לחיים בעוני ועל ההתמודדות עם מצוקה הדומיננטיות שבהן מדברת על הלחץ 

גורמים מתווכים להתפתחות שפה  – זמן ומשאבים להשקעה בילד, לחשיפתו לספרים ולשיחה עמו

התמודדות עם מצוקה כלכלית משמעותה גם משאבים פחותים למשחק עם הילד,   4והבנת הנקרא.

הסביבה, לשאול שאלות ולקבל עליהן מענה, גורמים , לעידודו לחקור את לגירוייםלחשיפתו 

פוטנציאל הלמידה. גישה אחרת שמה במרכזה תנאי מגורים מימוש המפתחים מנגנונים חיוניים ל

אוטים, רעש וחוסר יציבות משפחתית, לרבות דפוסי חינוך לא יציבים,  כגורמים האחראים לשונות כ

מבוססות וחלשות.  מחקרים רבים עסקו בשפתם הניכרת בהישגים לימודיים בין ילדים ממשפחות 

של ההורים, ובדפוסי הקשר עם הילד, כאחראים עיקריים להתפתחות השפה, הבנתה והשימוש 

   5שעושים בה ילדים.

מצוקה כלכלית, חוסר ודאות ולחץ, הם מאפיינים מובהקים של אוכלוסיות מהגרים בכלל ושל מבקשי  .35

להוסיף את תנאי הגעתם ארצה, הימלטותם מזוועות בארצות פרט. לאלה יש ב ישראלהמקלט ב
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מסע אשר כלל  – ואת דרך החתחתים שעברו במסעם הממושך ומסכן החיים לישראל , המוצא שלהם

רווחה מטעם המדינה, בריאות ולא פעם חטיפות, כליאה, עינויים ומעשי אונס. בהעדר זכאות לשירותי 

 (. 2019סוגיות ואתגרים "ח דוראו ) טראומות עד היוםרבים מהם נותרו מצולקים ונושאי 

לביטוח לאומי ולתמיכה סוציאלית, נאלצים מבקשי המקלט לעבוד שעות  זכאים אינם והם מאחר .36

החמיר את בעיותיהם אך  הקורונה משברביום על מנת לפרנס את עצמם ואת בני משפחתם.  רבות

מעבודתם. הם  פוטרו רבים םמהורבים , דחק בעבודות עובדים אשר המקלט מבקשי של הכלכליות

 אינם זכאים לדמי אבטלה. 

הצורך הדחוף להתפרנס ושעות העבודה הארוכות, כמו גם חוסר הגישה למסגרות חינוך יום מוזלות,  .37

אשר גנים פיראטיים אלה הם . הביאו להקמתם של ה"בייביסיטרים", המכונים אף "מחסני הילדים"

ובמחסור הולמים תנאי בטיחות העדרם של קשים, במחסור בכוח אדם, ב מתאפיינים בתנאים פיזיים

גרייה והעשרה ללא תינוקות ופעוטות שוהים בלולים שעות רבות,  בידע לניהול מסגרת לטיפול בילדים.

דו"ח מחקר: מיפוי התנאים ההתפתחותיים ב"מחסני ' ד"ר יעל אמיר, פרופ' מישל סלואן, ר)

, בהם שוהים ילדי מהגרי העבודה ומבקשי המקלט בישראלהילדים", הגנים הפיראטיים 

 (. 2016אוניברסיטת תל אביב, 

המשמעות של שהייה ממושכת במסגרות המתאפיינות בחסך קשה, הינה פגיעה התפתחותית  .38

שעסק  ,2013(. דו"ח מבקר המדינה משנת 15 בעמ'מתמשכת בשכבה רחבה של ילדים בגיל הרך )שם, 

 מתאר גם הוא "הזנחה מתמשכת ללא פעולות גרייה והעשרה; הטיפול בהם, ,בין היתר במסגרות אלה

ההשגחה עליהם וסיפוק הצרכים ההתפתחותיים שלהם לוקים בחסר ומעכבים את ההתפתחות 

, דו"ח מבקר הטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי בישראלהקוגניטיבית והמוטורית שלהם" )

 (. 2013המדינה, מאי 

של ילדי מבקשי המקלט במסגרות חינוך מעורבות לצדם של ילדים אזרחי ישראל,  על רקע זה, שילובם .39

בהגיעם לגיל חינוך חובה, היא קריטית להשלמת הפערים ולהתפתחותם התקינה. ילדי מבקשי 

ורגשיים גדולים, ללא ידיעת , התפתחותיים המקלט נכנסים לגנים העירוניים עם חסכים שפתיים

הצבתם בגנים כולות למידה יחסית לילדים אזרחי ישראל. דע וידולים ביהשפה העברית, ועם פערים ג

המשך שיבוצם גם בבתי ספר נפרדים נפרדים אך מרחיבה את פערי ההתפתחות לקראת בתי הספר. 

מיוחד מבלי שיש החינוך האשר יוביל רבים מהם להיות מוכרים כתלמידי  ,לפיגור סביבתידן אותם 

  .שלהם הפוטנציאל הלימודי ונתוני הבסיסהצדקה מבחינת כל לכך 

מחקרים מצביעים על כך שלהרכב התלמידים במוסד חינוכי יש השפעה עמוקה על איכות החינוך  .40

(. ההסבר להשפעה של קבוצת השווים peer effectהניתן בו. תופעה זו מכונה "אפקט קבוצת השווים" )

שיח. כאשר כיתת הגן או בית הספר מורכבת -דועל הישגי התלמידים קשור לכך שחינוך נוצר תוך 

מתלמידים חזקים וחלשים, מספקים הראשונים מודל ומקור ידע להעשרת האחרונים. בהתאם, 

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

יהם של התלמידים הטובים הלימודיים של תלמידים מקבוצות מוחלשות, אשר מסתייעים בכישור

 הנמניםמקל וחומר כאשר מדובר בילדי מבקשי מקלט,  6יותר לצורך מימוש הפוטנציאל הגלום בהם.

 החלשה ביותר בישראל.  ההאוכלוסיי קבוצת על

                                                           
 The famous 1966 federal report on the first: "בארצות הברית 2005-קובע מחקר שפורסם ב, למשל, כך 6

large national study of segregated and desegregated education, the Coleman Report, found peer 



י בני גילם, ילדים אלה הרחק מאחורמותירים  ,מצד המדינה תמיכהלצד העדר  ,ההפרדה מדיניות .41

בחלקו  המפרט את ממצאיו של מחקר מעמיק שהתבסס, 2019גרים אתסוגיות ודו"ח אזרחי ישראל. 

מצביע על הפערים ההתפתחותיים )רגשיים, התנהגותיים  ,הגדול על שיחות עם צוותי הוראה

 הנה רק חלק מהמסקנות: המאפיינים ילדים בחינוך נפרד.   ולימודיים כאחד(

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 היו אמורים הילדים לפתח בגילאי הינקות ובגיל הרך. הילדים 

ויסות רגשי, עצמאות, יכולת עבודה )התנהגותית  -אינם מוכנים הן ברמה הרגשית
 (...זיהוי אותיות, זיהוי מספרים ועוד)והן ברמה הפדגוגית  ( בקבוצה, כישורי שיחה ועוד

כך גם צוותי ההוראה בבתי הספר  , כפי שהעידו הצוותים החינוכיים בגני העירייה
היסודיים טוענים כי הילדים מגיעים לא מוכנים לכיתה א'. הילדים אינם מוכנים הן 

התנהגותית ניכר כי -ברמה הרגשיתהתנהגותית והן ברמה הפדגוגית. -ברמה הרגשית
עיצוב  ,, התנהלות בקבוצהברותילחהילדים נמצאים בפיגור משמעותי בכל הקשור 

הדבר מתבטא בכך שהילדים מתקשים לשבת בכיתה, לא תית ועוד. התנהגות חבר
עולים יודעים כיצד לעבוד בצוות ובעלי סף תסכול נמוך. ברמה הפדגוגית רבים מהילדים 

כשהם לא יודעים לזהות אותיות, כשהם מתמודדים , לכיתה א' ללא מודעות פונולוגית
משמעות הדבר היא עם קשיים שפתיים, מתקשים למנות עד עשר, להחזיק עפרון וכד'. 

והוראה בסיסית אשר באופן  ברותיחשהמורות משקיעות את מרבית מזמנן בתהליכי 
 ...רגיל נעשים בכיתות הגן

ילים נמוך ורמות האוריינות שלהם לילדים הלומדים בבתי הספר היסודיים אוצר מ ....
כפי שצוין והמודעות הפונולוגית שלהן נמוכות משמעותית מילדים ישראלים בני גילם. 

קודם לכן, לא מדובר רק בקשיים שפתיים בעברית אלא בהעדר התבססות שפה חזקה 
 .ותקינה כלשהי. מרבית הילדים סובלים מליקויים חמורים בהתפתחות שפתית

מהתלמידים מתמודדים עם בעיות רגשיות והתנהגותיות יוצרת בכיתות העובדה שרבים 
הלימוד אווירה קשה. העדר הוויסות הרגשי של רבים מהתלמידים מוביל לקשיים 
התנהגותיים בקרב התלמידים אשר מקבלים ביטוי, בין היתר, בהתקפי זעם, טריקת 

 .דלתות ויציאה מהכיתה

צוותי  עדויות שלאלה לומדים במוסדות חינוך מעורבים. מהתמונה משתנה לחלוטין כאשר ילדים  .42

תלמידים שככלל העולה , ושל משפחות שילדיהן לומדים בהם, הוראה במוסדות חינוך מעורבים

בני גילם. הילדים מפנימים את חוקי  שארלהשתלב היטב, לפצות על החסכים ולהתפתח כ מצליחים

. הליכי הלמידה שלהם מתבססים, בין היתר, על הוראהי נשמעים לצוותו כלליו ואתהמוסד החינוכי 

 קשייהם זוכים למענה.ועל כך ש חיקוי בני גילם אזרחי ישראל

ריכוזם של ילדים שמגיעים מהרקע המאפיין את מבקשי המקלט, ואשר סובלים מחסכים  .43

בטיח התפתחותיים משמעותיים,  במוסדות חינוך ייעודיים אינו אלא ויתור מוחלט על הניסיון לה

 ולשלבם בחברה. , התפתחות תקינה להם חינוך הולם

                                                           
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 

-and-education/integration-12-roject.ucla.edu/research/khttp://civilrightsp(2005); see: 
-segregation-why-inequality/orfield-educational-and-poverty-matters-segregation-diversity/why

2005.pdf-matters 

 145-146 בעמוד, 117עיוני משפט מ , השוואה כלפי מטה בחינוך, שחר-וכן ראו תמי הראל בן

http://civilrightsproject.ucla.edu/research/k-12-education/integration-and-diversity/why-segregation-matters-poverty-and-educational-inequality/orfield-why-segregation-matters-2005.pdf
http://civilrightsproject.ucla.edu/research/k-12-education/integration-and-diversity/why-segregation-matters-poverty-and-educational-inequality/orfield-why-segregation-matters-2005.pdf
http://civilrightsproject.ucla.edu/research/k-12-education/integration-and-diversity/why-segregation-matters-poverty-and-educational-inequality/orfield-why-segregation-matters-2005.pdf


, המשפיע אף הוא במובהק על מימוש תיוג גםמתלמידים אחרים נלווה  חלשלהפרדת תלמידים מרקע  .44

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

מוגבל, אשר למעשה אין ציפייה לממשו, על כן הם מועדים לנשירה ממסגרות החינוך. בשל כך הוציא 

הגברת כוח ההתמדה  –עת נשירה חוזר מנכ"ל מיוחד ז' "מניאת  1994משרד החינוך בדצמבר 

שהינו חוזר מנכ"ל מקיף המטפל בסוגיית הנשירה במערכת  והצלחה של תלמידים בבתי הספר",

החינוך, ומסדיר בין היתר, את הרישום לבתי ספר במעברים )המעבר מבית ספר יסודי לחטיבת 

 כתב, בין היתר, כך:( נ3-4הביניים והמעבר מחטיבת הביניים לתיכון(. בפתח חוזר המנכ"ל )עמ' 

"במערכת החינוך הנשירה שכיחה במיוחד אצל תלמידים המשתייכים לקבוצת 
אוכלוסייה הנחשבת חלשה )מבחינת ההישגים הלימודיים, אך גם בהתאם לנתוני רקע 

אקונומיים(. לא פעם מתקבלים תלמידים אלה מלכתחילה שלא מתוך רצון מלא -סוציו
ספק ביכולתם להתקדם באופן משמעותי. רבים של המוסד הקולט אלא מתוך הטלת 

חינוכית ודורשים תשומת לב -מהם נחשבים למי שמקשים על קיום השגרה הארגונית
 רבה לעצמם....

במקרים רבים הנשירה היא אך סיכום ותוצאה אחרונה של מערכת תפיסות המושרשת 
דים במוסד החינוכי ואצל תלמידים ביחס ליכולת ההשתלבות וההצלחה של תלמי

על בתי הספר, ועל כל גורמי החינוך השותפים להם, לפעול כ"מערכת מטפלת"  שונים...
במיון ובסיווג שלעצמם טמונה סכנה של תיוג שלילי של ולא כ"מערכת ממיינת". 

תלמידים בודדים או של קבוצת תלמידים. התיוג השלילי הופך להיות "נבואה 
למידים )ושל מורים( "להתעקש" על המגשימה את עצמה", מחליש את הנכונות של ת

קידום התלמידים הללו, גורם לניכור, ומגביר את תהליכים הנשירה. לכן, הקו המנחה 
את כל הפועלים למניעת נשירה חייב להיות טיפול בתלמיד ובקידומו, תוך מאמץ מתמיד 

)הדגשים אינם  "ויצירתי לשילובו במסגרת החינוכית הכללית שהוא מתייחס אליה
 ר(.במקו

 ים, ושיבוצם במסגרות חינוך נפרדות, מהווישראל אזרחיתלמידים מהפרדת ילדי מבקשי מקלט  .45

האסורה על פי דין; הפליה אשר טומנת בחובה השפלה אינהרנטית של התלמידים  וטההפליה ב

והוריהם, פוגעת ביכולתם להשתלב במערכת החינוך ובסביבה ומחבלת ביכולתם הלימודית. לכל אלה, 

 השפעה עמוקה על עתידם כבגירים.

. בחינוך ההפרדהמתהליך לתלמידים מבקשי מקלט משבר הקורונה מעיד כאלף עדים על הנזק הנגרם  .46

למרביתם  אין מחשבים או חיבור לרשת האינטרנט, ויכולתם הוריהם לסייע בידם בלמידה דלה. 

דבר מרחוק ולקחת בה חלק, ללמידה יערך אפשרות של ממש להמשמעות הדבר היא כי אין להם  

גם בשל כך לפתרון נקודתי. וזקוקים רגילים לו היו התלמידים מפוזרים בבתי הספר מתאפשר שהיה 

 והזרים במסגרות חינוך מעורבות.שילובם של ילדי מבקשי המקלט מתחייב 

 מדינות מפותחת: אינטגרציהשילוב ילדי פליטים במוסדות חינוך ב .ה

לא בחינוך, מדיניות הפרדה . עם זאת ישראל, כמובן, אינה המדינה היחידה המתמודדת עם גלי הגירה .47

)רוב ילדי מבקשי המקלט נולדו  זמן רב במדינת הקליטהכל שכן של ילדים ומשפחות הנמצאים 

 2019נציבות האיחוד האירופאי בשנת  בכדי הוציאהלא  אינה מוכרת במדינות מפותחות. ,בישראל(

 7. הדרכים הנכונות ליצירת אינטגרציה במערכת החינוךמלמד מהן דו"ח מפורט ה

 ,במספרים אדירים )גם יחסית לגודל המדינה(המתמודדות עם הגירה ובקשות מקלט שונות מדיניות  .48

. בקהילה בבתי ספרתלמידים כלל לא מעלות על דעתן למנוע שילוב  ,כמו ארצות הברית או קנדה
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בגיל נקלטים הילדים בעולם, הגדולות בגרמניה, אחת מהמדינות קולטות ההגירה ומבקשי המקלט 

תלמידים בחינוך העל היסודי עם ללליים. גיל בית הספר היסודי ישירות למוסדות החינוך הכהרך וב

בשלב זה חלק , וגם תקופת הכשרה בשפה עד לקליטתם המלאה בבתי ספר רגיליםניתנת קשיי שפה 

 8עם תלמידים מקומיים. בשילוב מתבצע ניכר מלימודיהם 

, אשר פיגרה אחר מרבית מדינות האיחוד האירופי בשילוב ילדי מבקשי טורקיהאפילו במדינה כמו  .49

בעוד שבשנת התקיים תהליך שהפנים את מחויבות המדינה לאינטגרציה במערכת החינוך. כך, מקלט, 

החלה  2016בשנת הוכרה הזכות לחינוך ו 2013-זכויות חינוך, בבטורקיה לא ניתנו לפליטים  2011

, בהתאם לזכויות המוקנות להם בדין הבינלאומי טורקייםהאינטגרציה של פליטים במוסדות החינוך 

 2013שנת בעוד שבבהתאם, . המדינהמנוף חלק הפכה להיות ומתוך הבנה כי אוכלוסיית הפליטים 

מילדי  63%בר שולבו בהם כ 2018בשנת  , טורקיהבמהפליטים בבתי ספר ציבוריים  14%רק  שולבו 

מבקשי מקלט  225,000יה קורטחיו ב  2013-)ב םעלייה אסטרונומית במספרליטים, זאת למרות הפ

 מיליון(.  2.9-לכ  עלה מספרם של הפליטים ומבקשי המקלט  2016-בזמנית. הגנה תחת 

 שהמדינה קוממת ומצערת. אין כל הסבר לכך השוואת התנהלות הרשויות בישראל לנעשה בעולם מ .50

ילדי מבקשי כלפי מלא שוויון לנהוג ברציה וגבאינטקוט לנחובתן ועיריית תל אביב לא הפנימו את 

מרביתם שעל אף ולמדינות אחרות, מספרם הנמוך יחסית זאת למרות  ;בישראלהחיים המקלט 

הוראות את  התנהלות זו, כאמור, אף סותרת . המוחלט של הילדים נולד בישראל או גדל בה מינקות

 הדין. 

 ולמנוע סגרגציה סמכותוחובת משרד החינוך להפעיל את  .ו

מעניק לשר החינוך את הסמכות להיכנס בנעלי רשות שאינה  , 1949-, תש"טא לחוק לימוד חובה3סעיף  .51

י סוגי סמכויות המוטלות על רשות נמפעילה את סמכויות הרישום שניתנו לה בחוק. נהוג להבחין בין ש

סמכות חובה וסמכות רשות. סמכות חובה היא כזו שלא ניתן להפעיל לגביה שיקול דעת,  – מנהלית

בעוד סמכות רשות הינה סמכות שבשיקול דעת. ההבחנה בין סוגי הסמכות אינה דיכוטומית, ולמעשה 

קיים רצף במרחב שיקול הדעת הניתן לרשות בהפעלת הסמכות בהתאם לנסיבות ולדין המסמיך. 

 ארז בספרה "משפט מינהלי":-פרופ' דפנה ברק שופטתהעמדה על כך 

"חרף השוני המושגי הברור בין סמכויות חובה לסמכויות רשות, במקרים רבים המרחק 
ביניהם מצטמצם או מיטשטש, עד כדי יצירת רצף של סמכויות הנבדלות זו מזו בהיקף 

  (.219-220עמ'  6.15סעיף )שיקול הדעת הנלווה להן" 

אמור בדברי מ"מ הנשיא כ. לרשות יש סמכות שבשיקול דעת מוטלת עליה החובה להפעילובמקום בו  .52

 , אשר עסק בהימנעות שר הפנים מהפעלת שעון קיץ:"ץ ברגרבבג)כתוארו דאז( כב' השופט שמגר 

בעל הסמכות עלול להיחשב למי שחוטא לחובתו, אם הוא מותיר את הסמכות, "
שהוקנתה לו, כאבן שאין לה הופכין במובן זה, שאינו נותן דעתו עליה מטוב ועד רע, 

 295/65השווה: בג"צ )בין לחיוב ובין לשלילה, ואינו שוקל כלל, אם ואימתי יפעילנה 
לעולם היא פסולה מעיקרה )השווה: בג"צ מנת לא להשתמש בה -[(. נטילת סמכות על2]

(, והוא הדין באשר להזנחת התחום, אשר הקניית הסמכות נועדה 644[, בעמ' 10]292/65
 ((.1983) 29(, 3פ"ד לז ), שר הפנים נ'ברגר  297/82)בג"ץ לשרתו 

 

                                                           
קליטת תלמידים פליטים במערכות חינוך ברחבי העולם: ניתוח מדיניות החינוך בטורקיה, בגרמניה, בקנדה  8

 ובארצות הברית, ד"ר עמליה רן וד"ר ליאת יוספסברג בן יהושע. 



מכבי  2344/98השופט חשין בבג"ץ כב' לעצם החובה להפעלת שיקול הדעת ראו גם את פסק דינו של 

 (.2000) 729(, 5פ"ד נד )שר האוצר,  נ'שירותי בריאות 

הפעלת שיקול הדעת כשלעצמה אינה מספקת. מתחייב, כי שיקול הדעת יעמוד באמות המידה  .53

שיקולים ענייניים, שוויון, סבירות ומידתיות )ר'  שקילת –הנדרשות מרשות מינהלית בכל מעשיה 

 דפנה ברק ארז, שם(.

בפני מקבל ההחלטה החלטה סבירה אחת, כך שסמכות שבשיקול דעת הופכת לסמכות לעיתים עומדת  .54

ממשלת ישראל,  נ'התנועה למען איכות השלטון בישראל  3094/03חובה )בהקשר זה ראו למשל בג"ץ 

פ"ד ראש ממשלת ישראל,  נ'אזרחים למען מינהל תקין  –אמיתי  4267/93בג"ץ  (;1993( )5פ"ד מז )

 1373/14עע"מ  (;7.10.2010פורסם בנבו, )שירות בתי הסוהר  נ'יונס  6956/09רע"ב  (;1993) 441( 5מז )

 (.עמנואל פרשת (;16.6.2015פורסם בנבו, )גואטה נ' עיריית תל אביב 

ם במקום בו לא ניתן לקבוע שסמכות שבשיקול דעת הינה למעשה סמכות שבחובה, אופן הפעלת ג .55

ומחויב כי יעמוד בכללים המחייבים את הרשות המינהלית, שיקול הדעת נתון לביקורת שיפוטית 

אלראי  2757/96בהתייחס לתכליות הדין המנחה ונסיבות המקרה הקונקרטיות. כך למשל נקבע בבג"ץ 

  (:1996( 2פ"ד נ ), ' שר הפניםנ

חינת באולם, אפשר ש "רשאי נותר רשאי והרשות כרוכה תמיד בשיקול דעת...
תוביל למסקנה כי  ,ת המינהלית או על ידי בית המשפטהאפשרויות, על ידי הרשו

 רויות שונות פסולות בשל טעם זה או אחר, כגון שיקולים זרים או סבירות".שאפ

ות סגרגטיבית ידועה למשרד החינוך יהעובדה כי מערכת החינוך בתל אביב בנויה בבסיסה על מדינ .56

ההכשר להקמת בתי הספר קשת וגוונים את לא מכבר זה שנתן גם מזה שנים. משרד החינוך הוא 

גינת לוינסקי. משרד בית הספר במקום הקמת בתכנון שותף אף הנראה וככל  , לילדי מבקשי מקלט

ברשויות שונות, מבקשי מקלט תלמידים להליכים השונים שהתנהלו בעניינם של אף החינוך שותף 

ם ומבקשי מקלט במערכת החינוך. כנגד סגרגציה של ילדי זריונחרצת מפורשת הביע עמדה במהלכם ו

דובר הוציא כאמור הנחיה מפורשת כנגד סגרגציה במסגרות חינוך )שם במשרד הממונה על הגזענות 

 (. בענייננו ילדים יוצאי אתיופיה אך הדברים זהיםב

כך שהרישום חובתו היא להפעיל את סמכותו במצב דברים זה, שר החינוך אינו יכול לעמוד מנגד ו .57

 למוסדות חינוך בעיר תל אביב יהלום את הדין. 

ודה לנציגי משרד החינוך אם ימצאו לנכון שלא להעלות את הטענה לפיה השר לא קדים ונבהקשר זה נ .58

לחוק לימוד חובה. אין השר  14בשל אי הקמת ועד חינוך על פי סעיף בנושא יכול להפעיל סמכויותיו 

מנע מהפעלת סמכות הנוגעת לשורשי הזכות לחינוך ולהפליה חמורה בשל מחדלו שלו להקים ייכול לה

 ועד חינוך. מכל מקום, מוזמן השר להקים ועד חינוך בהקדם. 

 : פתיחת אזורי רישוםאינטגרציה ותקנות הרישום .ז

רבים ממבקשי למורכבות הקיימת בקביעת מדיניות אינטגרציה נוכח העובדה כי כמובן אנו מודעים  .59

מדיניות הרישום למוסדות חינוך מתבססת על קרבה בשל כך ש, והמקלט מרוכזים בדרום תל אביב

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, ל)ב( 7 עם זאת, נזכיר כי סעיף. למקום המגורים

משניים מאפשר פתיחת אזורי חינוך ורישום למוסדות חינוך גם במרחקים הגדולים , 1959-תשי"ט



ובהתחשב בשיקולים  עד שלושה קילומטר מבתי התלמידים; זאת בכפוף לארגון הסעות במידת הצורך

 חינוכיים ובמדיניות חינוכית.

כלול תאשר  ,תכנית אינטגרציה ראויה והולמתמבקשי מקלט וזרים  לתלמידיםשתיבנה אנו מצפים  .60

דרישה זו  באוכלוסיית התלמידים הכללית.ם לשלב , במטרה מוסדות חינוך באזורים נרחבים יחסית

בתלמידים אזרחי ישראל,  לוב תלמידים מבקשי מקלט וזריםשיהולמת את הוראות הדין בעניין 

 ומתבקשת נוכח הפגיעה הקשה בזכותם לחינוך, להתפתחות, לשוויון ולכבוד.

לרבות סוגיות העקרונות הערכיים, החינוכיים והמשפטיים הטמונים בה, , ונוכח מורכבות הסוגיה .61

עשה במסגרת תכנון עירוני ישינוי המדיניות יראוי היה שחברתיות הקשורות בפיזור נטל הקליטה, 

 .פתרון מוסכם נאלץ לפנות לערכאותלה שלא יימצא , אך ככל במסגרת הליכים משפטייםכולל ולא 

אשר לפעול לקביעת מדיניות אינטגרציה מלאה בעיר תל אביב, תבקשים מ לאור כל האמור לעיל אתם .62

ם יסדות חינוך סגרגטיביוקמת מעל ההפעלת מוסדות חינוך ייעודיים לילדי זרים ובין היתר אוסרת על 

להקמת בית ספר צבוע לילדי מבקשי מקלט הליכי התכנון נבקש כי תודיעו לנו על עצירת עוד חדשים. 

 בגינת לוינסקי.

 

 .המהירהנודה לתשובתכם 

 בכבוד רב, 

 הרן רייכמן, עו"ד טל חסין, עו"ד

 

 הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך  האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

 העתקים: גב' ציפי ברנד, סגנית ראש עיריית תל אביב
 ב' אופירה יוחנן וולק, סגנית ראש עיריית תל אביבג


