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 טרם הגשת עתירה לבג"ץבהתראה  – כנית היל"הוסגירת ת הנדון:

אנו פונים  הנהגת ההורים הארציתוכנית ותהעד הורי ובשם בני נוער המשתתפים בתוכנית היל"ה, 

ולהודיע לאלתר ( השכלת יסוד לימודי השלמה)כנית היל"ה ודחופה שלא לסגור את תדרישה אליכם ב

לכאורה בשל היעדר תקציב  – כניתו. סגירת התאשר בפתח ,תשפ"אעל המשך הפעלתה בשנת הלימודים 

נערים ונערות שנפלטו מבתי הספר, פוגעת בזכותם  8,000-לורגשי  , לימודיחינוכימספקת מענה אשר  –

בחוסר סבירות קיצוני  חובה, ולוקהלימוד , לכבוד ולשוויון, מפרה את הוראות חוק החוקית לחינוך

 ובאטימות קשה, והכל כמפורט להלן:

שנפלטו ממערכת החינוך, וכן לבני נוער נערות ונערים כנית למתן השכלה לוכנית היל"ה היא תות .1

המאפשרת לבני נוער  היחידההלימודים כנית ותהיל"ה היא  .ובכלאחסות הנוער  השוהים במוסדות

מתקצב את  . משרד החינוך ואף להוציא תעודת בגרות שנשרו ממערכת החינוך להשלים את השכלתם

בהשתתפות ומיליון ש"ח בהתאם לכמות התלמידים,  150-120 כנית בסכום שנתי העומד עלוהת

ת החברה אמצעובמסגרת מכרז כנית בומופעלת הת 2018שנת החל מ תקציבית של הרשויות המקומיות.

 למתנ"סים. 

 40-וכמרכזי השכלה ברשויות המקומיות  150-כ ן, מתוכמסגרות 200-יום בכהיל"ה פועלת הכנית ות .2

מרכזים נוספים במסגרות חסות הנוער של משרד הרווחה ובשירות בתי הסוהר. בשנת הלימודים תש"פ 

נוער השוהים במסגרות בני  1,000-מתוכם כ תלמידים במרכזים השונים, 8,000-כנית כוהשתתפו בת



לצד זאת , שירותי הוראה הבמסגרתלקבל זכאים כנית ומשתתפים בתההתלמידים ב"ס. חסות הנוער וש

כנית מכשיר את הילדים וטיפוליים. בנוסף ללימוד והקניית השכלה צוות הת-יםיה חינוכשירותי הנחיי

כנית מועסקים ובתתגייס. להשתלבות חברתית ותעסוקתית, וחלק מבוגריה אף יוצא לשנות שירות ומ

כמאה מנחים , ביציאה לחל"ת בית הדין לעבודה את פיטוריהם המיראשר בשבוע שעבר מורים,  1,300

  .ועוד עשרות עובדי מטה

תוך הפרת זכותם  ,ללא כל מסגרת לימודית בני נוער 8,000-כ תותיר 1.9.2020-כנית בותהאי פתיחת  .3

 משיך להפעילה ולהודיע על כך לאלתר חובת המשרד לה. ולשוויון, לכבוד החוקתית והבסיסית לחינוך

המטילה חובה על המדינה ועל הרשויות המקומיות זכות חיובית, כייחודה של הזכות לחינוך נובעת מ

לימוד קובע כי  1949-)א( לחוק לימוד חובה, התש"ט2. סעיף להבטיח חינוך חובה חינם לתלמידי ישראל

על המדינה להבטיח את קיומו מטיל אחריות )א( לחוק  7סעיף . (18-3 ער )גילאיחובה יקיף כל ילד וכל נ

 של חינוך חובה.

 בית המשפט העליון עמד זה מכבר על טיבה של הזכות לחינוך כזכות חיובית, ופסק:  .4

"הזכות לחינוך היא זכות מורכבת. יש בה פן של זכות אדם, שכנגדה ניצבת "חובת 

לימוד חובה. חובת הלימוד מכוח החוק חלה הן על אדם" שיש לממשה במסגרת 

הפרט והן על המדינה, שעליה להקצות משאבים לקיום מערכת חינוך חינם, ולפקח 

על מימוש הזכות והחובה לחינוך, הלכה למעשה. נדירות הן זכויות האדם שהחוק 

המרכז לפלורליזם  4805/07)בג"ץ …" כופה את מימושן. כזו היא הזכות לחינוך

, פס' 571( 4, פ"ד סב)התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך –די יהו

-141 הזכות לחינוךיורם רבין  (; ראו גם2008לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה ) 52

137 (2002.)) 

לימודית מסגרת חינוכית של משרד החינוך שמספקת  כנית היחידהותהא היכאמור כנית היל"ה ות .5

ואין לה כל חלופה. זו המסגרת נוער בסיכון, בני רובם המכריע לאלפי התלמידים המשתתפים בה, 

וודא ה ולחינוך לילדים אלמתן להבטיח  מכוח החוקבחר משרד החינוך לממש את חובתו באמצעותה 

המחייבת לכלל התלמידים בהתאם להוראות הלימוד ת כניות – כנית היסודוהשלמת תכי יקבלו את 

היא לנוער בסיכון חינוך התווכח האם הדרך הראויה להקנות יתן לנ. 1953-, תשי"גחינוך ממלכתיוק ח

מוטלת על המשרד החובה להמשיך לקיימה. חוץ למוסדות החינוך הרשמיים, אך משזו הדרך שנבחרה מ

סק כך נפהפרה ביודעין של החוק. , מהווה תלמידיהזכויות היסוד של בפוגעת אנושות  סגירתה, אשר 

 בבג"ץ טבקה:

"לא ניתן לנתק ולהפריד בין כבוד האדם לבין זכותו הבסיסית של אדם לקנות דעת, 

תרבות, ערכים ומיומנויות שבהשתלבותם מהווים תנאי לקיום ולחיים בכבוד 

אנושי. בלא מימוש מלא של הזכות לחינוך נפגע כבודו של האדם, ונפגע קיומו 

ולתו של האדם לממש את הווייתו האנושית האנושי בכבוד. בלא חינוך, נפגעת יכ

במלואה; פגיעה זו כמוה כפגיעה בזכותו לכבוד אנושי. יש יסוד לומר, אפוא, כי 

טבקה  7426/08הזכות לחינוך מהווה, כשלעצמה, חלק מזכותו של אדם" )בג"ץ 

לפסק הדין  16, סעיף 820( 1, סד)משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך

(2010).) 

עקרון השוויון טבוע ושזור בזכות לחינוך, ובחובה המוטלת על הרשויות המוסמכות לספק חינוך לכל  .6

 ע בבג"ץ טבקה כי:בהקשר זה נקבילד בישראל.  



"בלעדי יסוד השוויון בחינוך, לא ניתן לממש את הזכות לחינוך על כל צדדיה 

של אדם לפתח את והיבטיה. בלא שוויון הזדמנויות אמיתי בחינוך, נפגעת זכותו 

הווייתו האישית באמצעות רכישת דעת וערכים, ונפגעת זכותו לשוויון הזדמנויות 

 .(לפסק הדין 19אמיתי בהמשך החיים בהגיעו לבגירות" )סעיף 

בג"ץ מימוש זכויות יסוד כדוגמת הזכות לחינוך זמין והולם מחייב השקעה כספית. כך למשל נקבע ב .7

  :מילר

 –וכזה הוא המקרה שלפנינו  –עה למימוש זכות יסוד "כשעל הפרק ניצבת תבי

משקלם היחסי של השיקולים התקציביים אינו יכול להיות גדול. שכן, הרטוריקה 

של זכויות אדם צריכה להיות מכוסה במציאות המעמידה זכויות אלו בראש סולם 

 . הגנה על זכויות אדם עולה כסף, וחברה המכבדת זכויות אדםהעדיפויות הלאומי

" )ברק, בספרו הנ"ל, כרך ג, פרשנות צריכה להיות נכונה לשאת במעמסה הכספית

לפסק  17, סעיף מילר נ' שר הביטחון 4541/94(" )בג"ץ 528חוקתית )נבו, תשנ"ד( 

  .(8.11.1995נבו , הדין )פורסם ב

המועצה בוצר נ'  7081/93בג"ץ בין היתר למימוש הזכות לחינוך ר' המתחייבת לעניין ההשקעה 

 .המקומית מכבים רעות

בדבר תקצוב ל שיקול דעת כהממשלה, ובפרט בידי משרדי החינוך והאוצר,  אין בידיבנסיבות אלו  .8

, המהווה עבורם כניתוהת לא מעניין מקור התקציב להפעלתלה . את הילדים הנזקקים כניתוהת

על , התקציב ההמשכי יתבצע מתוך  התקצובהאם ו ,והשכלה הזדמנות אחרונה למימוש זכותם לחינוך

 או בכל דרך אחרת.סמך תקציב מיוחד 

שאמרו לנו ילדים נציג דברים כנית היל"ה קשות. על מנת לעמוד על חלקן, והשלכותיה של סגירת ת .9

 המשתתפים בה והוריהם:

פלט אותי, לא  ,אולפנת להבה בישוב קדומים ,"בית הספר בו למדתי התלמידה ל"ס מיחידת אריאל: .א

ידעו מה הצרכים שלי והיה לי רע מאוד. חשבתי שאני לא בסדר. המורים בהיל"ה ידעו איך ומה להעניק 

כנית תיסגר אני לא ושנות לימוד. אם הת 12לסיום לי. יש לי עוד שלוש בגרויות לסיים, ועוד מבחן אחד 

  .שהעולם מתנהל"מודד עם חיפוש עבודה או להבין את איך חושבת שאני אדע איך להת

סגר, אין לנו מושג מה יקרה. אחרי הלימודים היא אמורה יכנית תו"אם הת אמה של ל"ס מוסיפה: .ב

כנית לא וכנית מספקת לה מסגרת תמיכה וליווי לקראת הגיוס. אם התולהמשיך לשירות צבאי, והת

ית העשרה אלא כנותמשיך אין לה שום אופציה אחרת לסיים את הבגרויות. חייבים להבין שזו לא ת

בית ספר לכל דבר. בבית ספר רגיל אף מקום לא יקבל אותה עכשיו, אף אחד לא רוצה ילדים כמוה, 

שלא באשמתה. יש לה קשיים רגשיים, היא הגיעה לבית ספר הקודם שלה בגלל שיוך לאזור הרישום 

הם התעקשו  למרות שידענו שהוא לא מתאים לה כי הוא גדול מדי ואין לו התאמה לחינוך מיוחד.

והתעקשו, כך שהיא הלכה לבית ספר וקיבלה ציונים אבל בעצם לא למדה כלום. בסוף זה הגיע למצב 

כנית היל"ה, היא התחילה לפרוח. סוף סוף היא הצליחה ושהיא הייתה חצי שנה בבית. כשהפנו אותה לת

בהרבה מרק  ללמוד, סוף סוף מישהו באמת האמין בה שהיא מסוגלת. נתנו לה עוד מעטפת רחבה

 לימודים. עכשיו היא פוחדת שאין לה לאן לחזור."

"בני למד בבית ספר בטבעון בכיתה טיפולית והלך לו  ב', אמו של התלמיד ע"ל מיחידת זכרון יעקב: .ג

אין כיתות טיפוליות הוא פשוט נזרק. הוא הגיע לבית ספר  בהמצוין, אך כשעברנו לגור בזכרון יעקב ש

הבין את החומר הנלמד וכבר מזמן הפסיקו להאמין שמשהו טוב יכול לצאת , שם הוא לא "המושבה"



כנית היל״ה בזיכרון יעקב. אני לא וממנו. לפני שבועיים התבשרנו שבני העולה לכיתה י׳ התקבל לת

יכולה לתאר את ההתרגשות שהייתה בבית. הבן שלנו סוף סוף קיבל הזדמנות להיות שווה בין שווים, 

נות לחלום שיש לו סיכוי לעשות בגרות. הקושי הרב שעבר במערכת החינוך, הפחד שיאמינו בו, הזדמ

תלמידים פיתח אצלו הפרעת אכילה חמורה. בפגישה בהיל״ה בפעם  40-35 הזה של לחזור לכיתה עם

הראשונה נתנו לו את ההרגשה שממנו כן יצא משהו, ראיתי את ההתרגשות בעיניים שלו, הוא אמר 

רואה אותו. עכשיו לבן שלי בתחילת שנת הלימודים אין לאיפה ללכת ללמוד! זה  שפעם ראשונה מישהו

תלמידים  40-35 תלמידים שלא יכולים ללמוד בכיתות של 8,000חוק חינוך חובה וגם לילד שלי ועוד 

מגיעה הזדמנות. הזדמנות שמישהו יאמין בהם, שמישהו יראה את העצב של כל אותם ילדים שהתבשרו 

 טמבר אין להם איפה ללמוד."שבראשון לספ

לומדת בהיל"ה קריית גת. היא נפלטה מבית ספר  '"ז :מיחידת קרית גת ז.ש.א, אמה של התלמידה 'ש .ד

יש בעיה של סמכות ושל ציות לחוקי בית הספר, לא הסתדרה עם המסגרת.  'מנחם. לז-אזורי צפית כפר

 אך במסגרת היל"ה מתכננת כעת לגשת לבגרות מלאה."

"כשמ' הייתה ביסודי היא עברה חרם על ידי ילדים אחרים  :של התלמידה מ"כ מיחידת ערדמ', אמה  .ה

בכיתה. בית הספר אמר שיש לה בעיות קשב וריכוז למרות שאין לה, זה מוכח. כשעלתה לכיתה ז' בבית 

ספר אורט ערד ביקשתי מהמנהלת לא לשים את הילדה עם הילדים שעשו עליה חרם, וחיכתה לנו 

כיתות אחרות. העברתי את הילדה לבית ספר  4שמו אותה באותה כיתה, למרות שהיו  –הפתעה 

דמוקרטי, היא לא הצליחה ללמוד שם אבל לפחות הייתה עם חיוך. בכיתה ט' היא עברה לתוכנית 

שנות לימוד בשפה. היא ילדה  10היל"ה, תוך שנה בתוכנית הצליחה לצמצם פער גדול ויש לה תעודה של 

גנת על גיטרה ופסנתר, שרה, רוקדת. כשהיא שמעה שסוגרים את התוכנית היא בכתה כשרונית, מנ

 ."מאוד. לא הציעו לה מסגרת חלופית

למד בתיכון מקיף אורט  'ילדים. ל 6-ל"אני אם חד הורית  מיחידת ערד: ח"לאמו של התלמיד  ח"א .ו

יר לימודים. הוא עבר החספער לימודי חברתי בגלל ערד, הוא לא הסתדר במסגרת חינוכית רגילה ו

הפך מילד שקט לילד פעיל . הוא הילד השתנה לנסות מחדש. לאחר חצי שנה במסגרתכדי להיל"ה ערד 

שנת שירות לפני צה"ל שנות לימוד עם תעודת הצטיינות בתחום החברתי ובגרות חלקית. עשה  12וסיים 

. קיבל המלצה חמה של המדריך. ילדים עם קשיים. עשה קורס אילוף כלביםבאילת בבית ספר יסודי ל

 קיבל המלצה חמה מרכז תנועת נוער בערד." 

"למדתי בבית ספר עין חרוד, בכיתה ח' החלטתי להפסיק לקחת ריטלין,  מיחידת גבע: י"אהתלמיד  .ז

אני חולה בסוכרת נעורים והריטלין פגע לי בבריאות. לא הייתי תלמיד טוב, הפרעתי בשיעורים, לא היו 

ים בתעודה. בית הספר ניסה להציע התאמות, אבל הן לא עזרו ויצרו מצב של תלמיד שנפל לי הרבה עובר

בין הכיסאות. בסוף כיתה ט' אמרו לי שאין לי לאן לחזור בשנה הבאה. הציעו לי ללכת לפנימיה או 

תוכנית היל"ה. הגעתי לתוכנית היל"ה גבע בכיתה י', הגעתי למקום שעשה לי ממש טוב, הרגשתי שאני ל

בא למקום שדואגים לי בו, שמסתכלים עלי. יש לי שני מדריכים, שתי מנהלות ומורים. כולם מתייחסים 

נכשלים בסוף כיתה ט'  14-אליי שם כאילו אני הילד שלהם, מדברים איתי ואני יכול לספר להם הכל. מ

הציעו לי פתרון אני עושה מסלול של בגרות מלאה. המקום הזה עשה לי טוב והחזיר לי את הביטחון. לא 

יקט בשנה הבאה אני פורש, כוון לקבל שום פתרון, אם אין פרולשנה הבאה ואני גם הודעתי שאני לא מת

 מוותר על הבגרות והולך לעבוד."

כנית היל"ה הזדמנות ותמספקת , להם אלפי תלמידיםם של יהדוגמאות ספורות אלו מייצגות את סיפור .10

עדויותיהם של התלמידים לסיים את שנות לימודיהם כחוק ואף לקבל תעודת בגרות.  ואחרונה נוספת

רק הפרה  האינ , ללא שתהיה לה כל חלופהכניתוכי המחשבה על סגירת התות מבהירובני משפחתם 



, תוך התעלמות מוחלטת מעקרון של ממשואטימות מוסרי  עיוורוןאלא מצביעה על  מובהקת של הדין

 . ן על במשפט הישראליטובת הילד, עקרו

. ככל שלא יתקבל מענה המבטיח 20.8.2020עד ליום חמישי, למענה לפנייתנו זו בשל כל אלה, אנו מצפים  .11

 לעתור לבג"ץ.נאלץ  1.9.2020 ביום הלימודים הראשוןכנית היל"ה ותפתיחת  את

 בכבוד רב וברכה, 

 עו"ד הרן רייכמן עו"ד שירן רייכנברג ד"ר עו"ד טל חסין 

 
 1הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך לזכויות ילדים ונוערהקליניקה  האגודה לזכויות האזרח בישראל

 אוניברסיטת חיפה האוניברסיטה העברית
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