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 יפו-תל אביבחינוך במוסדות ב של ילדי מבקשי מקלטביטול מדיניות הסגרגציה הנדון: 

 17.11.21 , תשובת העירייה מיום8.11.20 ימוכין: מכתבנו מיוםס

בפניית הרינו לפנות  ,משרד החינוךמובהעדר מענה  17.11.21מיום  יפו-בעקבות קבלת תגובת עיריית תל אביב .1

המשפט.  טרם פנייה לביתבבעניין שבנדון בכדי לקבל את ההבהרות הנדרשות ולמצות את ההליכים המשך 

 במסגרת מכתב זה נתרכז בסוגיות הבאות:

 התייחסותכם גם היא. את הפרדה במערכת החינוך המיוחד המחייבת  .א

קבלת תגובה ממשרד החינוך למדיניות הסגרגציה במוסדות חינוך בתל אביב, לרבות שימוש  .ב

 . 8.11.20, כנדרש במכתבנו מיום 1949-, תש"טא לחוק לימוד חובה3סעיף ב

עקרוני ממשרד החינוך להסעות ילדי מבקשי מקלט למוסדות חינוך אינטגרטיביים  קבלת היתר .ג

הסעות תלמידים ועובדי הוראה " 153הוראת קבע  -בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך 

 למבקשי מקלט" ותקצוב ההסעות בהתאם למקובל.  למוסדות חינוך רשמיים

את נדרשת מדיניות חינוך אינטגרטיבית כוללת, נבקש כי מבלי לפגוע בטענתנו העקרונית לצד סוגיות אלו ו .2

מוסדות חינוך ליבקשו זאת אשר לרשום ולהסיע ילדי מבקשי מקלט  הלנכונותאשר הבהרות העירייה ב

נטגרטיבי ילשיבוץ אילדי מבקשי מקלט אשר הוריהם חתמו על בקשות  251, לרבות את אינטגרטיביים

כמו כן נדרשת הבהרה האם ת העירייה. לתגוב 64-66סעיפים המצורפות לפנייה זו, וזאת נוכח האמור ב

שיבוץ במוסד חינוך העירייה נכונה לפרסם הודעה לכלל ההורים לילדי מבקשי מקלט בדבר האפשרות לבקש 

 אינטגרטיבי או העברה אליו, ולהסיע את התלמידים אליהם.

  



 א. ההפרדה במערכת החינוך המיוחד

בתי ארבעה בדמות שמיים ולהפרדה הגזעית המתקיימת במוסדות החינוך הר המשך לפנייתנו המקוריתב .3

הגזעית ההפרדה כי גני הילדים, הגיע לידיעתנו רובם ככולם של כמו גם המיועדים למבקשי מקלט בעיר ספר 

  .עיריית תל אביבההפרדה בה נוקטת ונראה כי היא חלק ממדיניות  ,במערכת החינוך המיוחד תופסת תאוצה

שולבו בעיר תקופה לא קצרה מרבית ילדי מבקשי המקלט במערכת החינוך המיוחד  שךבמ , למיטב הידיעה .4

לכל הפחות בהכוונת תלמידי  המתבטא, תהליך שינויבכי מגמה זו נמצאת דומה . ישראלייםלצד ילדים 

תהליך זה סגרגטיביים. מיוחד מוסדות חינוך  ,מפרשו ביצרוןלבית ספר שבילים ולגנים מבקשי מקלט 

 מסמל באופן ברור מדיניות מכוונת של הפרדה גזעית בעיר.

 ב. התייחסות משרד החינוך  

פיקח אינה נהירה לנו. לא רק שמשרד החינוך לא ות מושא פנייתנו הקודמת התנהלות משרד החינוך בסוגי .5

נוכח זאת בין היתר  ,מחדליםתו לולמרות מודעיפו -רישום תלמידים זרים בעיר תל אביבאופן כיאות על 

קרוב לשלושה מתעלם מפנייתנו אף הוא שאלא ערים שונות, שהתקיימו במשפטיים בתחום הליכים 

לתיקון סדרי לחוק בהתאם הרשות ם למענה יהימים המוקצ 45-ארוך לאין שיעור מזה חודשים. זמן 

 . (1958-המינהל )החלטות והנמקות תשי"ט

עמוד מנגד ולא להתערב בסוגיית הרישום, בפרט כאשר זו הובאה לידיעתו במפורש. אינו יכול ל שר החינוך .6

, על פי הדין יתבצעא לחוק לימוד חובה להבטיח כי הרישום 3בסעיף המעוגנת מוטלת חובה ישירה על השר 

  -דורש זאת. סעיף החוק קובע כי הדבר שעה שאת סמכותו ולהפעיל 

החליט, הופקדה בידה לא רק זכות להפעיל "רשות שנתונה בידה סמכות לשקול ול

]בג"ץ  את הסמכות, אלא גם החובה לשקול את הפעלתה ולהפעילה כשהדבר מוצדק"

 [. 496בעמ'  485( 5, פ"ד מז)מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות 3872/93

 על מנת לממש את הזכות לחינוךג. החובה לאשר, לארגן ולממן הסעות 

בחינוך נובע מעלותן קושי משמעותי בקידום מדיניות אינטגרציה כי  ,כתבנלפנייתנו בתגובת העירייה  .7

אנו סבורים . (לתשובה 19-21בסעיפים )ראו למשל וציאה אל הפועל הגבוהה של ההסעות שיידרשו כדי לה

על משרד החינוך לאשר ולתקצב את  ,מחוייבת על פי דין מדיניות אינטגרציה נוכח העובדה שמימושכי 

 ההסעות בהתאם לנהלים הקיימים. 

למוסדות חינוך נדרש על מנת מקלט של ילדי הזרים ומבקשי  רישום אינטגרטיביהקודמת, כמפורט בפנייתנו  .8

מתחייב כי מיפוי  ,משכך. את הזכות לחינוךמש מליפו -משרד החינוך ועיריית תל אביבלעמוד בחובת 

 1959-( לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט3)ב( ) 7סעיף תבצע בהתאם. י מוסדות החינוך

בו המרחקים גדולים שצורך לקבוע אזור רישום  שקייםבמקום קובע במפורש כי ( תקנות לימוד חובה)להלן: 

ק"מ מכיתה ה' ואילך( יש להסדיר הסדרי  3-וק"מ עד כיתה ד'  2) לחוק (1)ב( ) 7שנקבעו בסעיף אלה מ

 תחבורה מתאימים:

אם אין בידי רשות חינוך מקומית להעמיד את המרחק בין בית הספר לבין מקום מגורי    (3)"

(, רשאית היא לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים 2)-( ו1התלמידים כאמור בפסקאות )

יותר, ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים, או שרשות 



בורה כאמור; אין התחבורה הציבורית מספקת ומתאימה לילד חינוך מקומית תאפשר תח

 "תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו; –פלוני 

נובעת מטעמים טכניים אלא  ועדר היכולת להעמיד בתי ספר הקרובים למקומות המגורים איניה –בעניינו  .9

 סגרגטיביים. האיסור על קיום מוסדות חינוך  –מטעמי מהות 

הסעות תלמידים ועובדי הוראה בנושא " 153יישום הוראות הדין נעשה באמצעות חוזר מנכ״ל הוראת קבע  .10

 :נקבע בין היתרלחוזר המנכ"ל  1. בסעיף חוזר המנכ"ל(" )להלן: למוסדות חינוך רשמיים

, תוך רישום ואזורי מיפוי קביעת על מושתת ההיסעים מערכת להפעלת הבסיס"

– חברתי שילוב על ושמירה השונים החינוך מוסדות בין תלמידים של נכון ויסות על הקפדה

 ".אינטגרציה 

ההסעות מיועדות לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך לחוזר המנכ"ל מוסיף וקובע כי  2.1סעיף  .11

 .חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם

המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק א' לחוזר המנכ"ל קובע כי  2.4סעיף  .12

 ק"מ.  3ומכיתה ה' ואילך  ק"מ 2השתתפות בהוצאות ההסעה עד כיתה ד' הוא 

כי התלמיד לומד במוסד הנמצא באזור בכך כי הזכאות להסעה מותנית  קובעלחוזר המנכ"ל ( 1. ג 2.4סעיף  .13

 .שובייאו על פי המיפוי הבין י הרישום שלו

תתבצע אזורי הרישום והמיפוי קביעת כי  – כפי שמתקיים במקרה דנן –מחייב הנה כי כן, במקום בו הדין  .14

במוסדות חינוך , ולצורך מימושו יש לבצע רישום תלמידים באופן שיבטיח לימודיים אינטגרטיביים

 ולממן הסעות עבור התלמידים.  הנמצאים במרחק המזכה בהסעות, אזי מן הדין לארגן

בנסיבות אלו, מצבם של ילדי מבקשי מקלט שונה ממצבם של ילדים שהוריהם מבקשים לרשום אותם מחוץ  .15

ות. השוני אינם זכאים להסע, ואשר בהתאם לחוזר המנכ"ל והפסיקה הרגילים לאזורי הרישום והמיפוי

העונה על רכיבי הולם מוסד חינוכי ם ולהוריהם מוצע להה של ילדים ישראלים שבמקרנובע מכך ברור, ו

בתי ספר לילדי זרים ומבקשי מקלט, עצם קיומם של הם בחרו ללמוד באחר.  , אך קרוב לביתם הזכות לחינוך

 לביתם, אינו מממש במלואה את זכותם לחינוך.  כיםורק להם, הסמו

ייבת ארגון ומימון הסעות בהתאם למעלה מהצורך ולחילופין, ככל שהנכם סבורים שהסיטואציה אינה מח .16

א' לחוזר  2.14סעיף אנו סבורים כי מתחייב שוועדת ההסעות המרכזית תפעיל סמכותה ב ,לכללים הרגילים

 . שאינם עונים על קני המידה שנקבעו בחוזר המנכ"ל לאשר הסעות במקרים חריגים המאפשרהמנכ"ל 

 5108/04מוסדות חינוך באמצעות מערך הסעות הוכרה גם בפסיקה. כך למשל בבג"צ  החובה להנגיש .17

, נקבעה חובת הנגשת מוסדות החינוך אח' נ' לימור ליבנת שרת החינוך 48אסמעיל מחמד אבו גודה ועוד 

 לתלמידים, ואף הודגש הצורך במימון הנגישות במקרים מתאימים, להלן:

למוסדות החינוך המרוחקים ממקום  במימון הנגישותלעיתים מימוש הזכות לחינוך כרוכה גם 

 מגורי התלמידים"

ועד הורי גבעת  1761/12עע"מ בגם א.א. )קטין( נ. עיריית רמלה ואח'. )תל אביב(  2571/05עת"מ  ראו גם: .18

אין זכות מוקנית להסעות כחלק מן גם אם נקבע כי שם ראש המועצה המקומית ואח',  נ'עדה בנימינה 

מקום בו בית הספר אינו נגיש, על בלחוק לימוד חובה, הרי ש)ד( 6הזכות לחינוך חינם המוסדרת בסעיף 



חלוקת המימון בין הרשויות וגביית תשלומים נושא הרשות המקומית להבטיח הסדרי תחבורה מתאימים. 

 .מההורים נותר להסדרה מינהלית על ידי משרד החינוך

מועצה אזורית "נווה  ')י"ם( קטינה נ 71171-11-20"מ לעניין זה ניתן להקיש גם מהסכמת הצדדים בעת .19

בית ספר ייחודי על אזורי ברשות ת המדינה לארגון ותקצוב הסעות לתלמידהסכימה שם , 'מדבר" ואח

כה מהטעם שבית הספר הקרוב למקום מגוריה לא הבטיח את מימוש זכותה לחינוך )לא תאם לשפתה סמו

 ברייל בעברית(.  –

עשות בשיתוף משרד החינוך בהתאם לכללים ילהצריכים  ןותקצובההסעות הללו ארגון טעמים כל המ .20

 עים בחוזר המנכ"ל. בוהק

 ד. הבהרות מטעם העירייה

כי תינתן עדיפות לבקשות העברה של ילדי מבקשי מקלט וזרים לקראת  ,נכתב לתגובת העירייה 64ף בסעי .21

 תשפ"ב. הבאה, שנת הלימודים 

אינטגרציה אינה מקובלת מימוש כבר בפתח הדברים יובהר כי מדיניות המבוססת על הגשת בקשות העברה ל .22

מילדי מבקשי המקלט לקבוע מדיניות חוקית מלכתחילה. כל אחד החובה תחת מאחר והיא חותרת  ,עלינו

פוגעת זו שיבוץ בקשות מיוחדות. מדיניות ללא שום צורך בהגשת  ,רשם במוסד חינוכי אינטגרטיבייזכאי לה

ה מוחלשת יאוכלוסיקרב או מתקשים לממשן, ב במיוחד בילדים שהוריהם אינם מודעים לזכויותיהם

ציין כי משבר הקורונה הוביל בהקשר זה נ. שמלכתחילה אינה דוברת את השפה ונאבקת במצוקת הקיום

את מרבית משפחות מבקשי המקלט החיות בעיר למחסור אדיר עד כדי תלות כמעט מוחלטת בתרומות, 

 בחסדים ובחובות שספק אם יוכלו לעמוד בהם. 

ולו במעט מבלי לפגוע על אף מצבה הקשה של הקהילה אשר עוסקת בהישרדות יומיומית, ועם זאת, ו .23

אשר פנו ילדי מבקשי מקלט  512-הורים ל למכתב זה בקשות פרטניות של ותמצורפבטענותינו העקרוניות, 

ולקבל הסעות לשם או לעבור אליהם, מוסדות חינוך אינטגרטיביים השתבץ בלבבקשה לסייע בידם אלינו 

לעמדת העירייה בנושא, ולשאלה האם ישובצו תלמידים אלה ותלמידים ובהקדם נבקש מענה ברור  כך. 

כמו  נוספים שיבקשו שיבוץ אינטגרטיבי בהמשך במוסדות חינוך מתאימים, תוך ארגון ההסעות הנדרשות. 

השתבץ כן נדרשת הבהרה האם בכוונתכם לפרסם לכלל התלמידים הזרים ומבקשי המקלט את האפשרות ל

 וך אינטגרטיביים. עבור למוסדות חינאו ל

 .מסמכי הבקשות ורשימת הילדים מצ"ב

 45 ,גווניםב 62היום בבתי ספר )לומדים ילדים  127המצורפות כי במסגרת הבקשות לכך שימת ליבכם  .24

בשנת הלימודים ואמורים לעלות  2015הם ילידי שנת מהילדים  34-כ ;(ירדןב 12-רוגוזין ו-ביאליקב 8קשת, ב

ילדים  58-וכ  ;וצפויים ללמוד בגן חובה בשנת הלימודים הבאה 2016ילידי שנת הם  32-כ ;לכיתה א'הקרובה 

 ילמדו בגני ילדים טרום וטרום טרום חובה בשנת הלימודים הקרובה. 

 .נודה להתייחסות דחופה להבהרות הנדרשות .25

 בכבוד רב,



 הרן רייכמן, עו"ד טל חסין, עו"ד

 

 הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך האגודה לזכויות האזרח בישראל


