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   21-08-63926 עת"ם  מרכז בבית המשפט המחוזי

 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 :העותרים

 ---------- :רישיון ישיבה ', מס----------)קטין/ה( באמצעות אמו,  הגוס --- .1
]....[ 

 (580474955)ע"ר  ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל –א.ס.ף  .6
 (580011567 )ע"ר האגודה לזכויות האזרח בישראל .7

 (34974)מ"ר  כולם ע"י עו"ד הרן רייכמן
 מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך 
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 
 ; 04-8141101; פקס: 050-5657157טל':  
 law.haran@gmail.com דוא"ל:  

 ( 26437וע"י עו"ד טל חסין )מ"ר 
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל 

 65154אביב -, תל75רחוב נחלת בנימין 
 talh@acri.org.il ; דוא"ל 5608165-03; פקס: 7050734-03טל':  

 -נגד-

 :המשיבים

 ראש עיריית לוד, יאיר רביבו .1
 בעיריית לוד, שלום עזרןמנהל אגף חינוך  .2
 

 של עיריית לודמהמחלקה המשפטית ע"י עו"ד 
 , לוד2בר כוכבא 

 avnery@lod.moni.il; דוא"ל  08-2979936טל': 
 

 שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון .3
 מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך, ורדה אופיר .4
 

 מנהלי(-ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז מרכז )אזרחי
  6492107יפו-, תל אביב154דרך מנחם בגין , 10בית קרדן, קומה 

 ; 6468017-02; פקס': 3924700-073טלפון: 
 ezra@justice.gov.il-merkaz-mazkirutדוא"ל 

 עתירה מנהלית ובקשה לקיום דיון דחוף

עניינה של עתירה זו הוא בהחלטת ראש עיריית לוד שלא לרשום את העותרים, ילדי מבקשי מקלט 

ם בעיר לוד, למערכת החינוך בעיר בשל מוצאם ומעמדם בישראל. החלטת מאריתריאה המתגוררי

במגמה להתריס נגד העדר והתקבלה תוך ידיעה ברורה שהוא פועל בניגוד לדין,  ייהראש העיר

תקצוב מספק ממשרד החינוך הנדרש לקליטת ילדי מבקשי מקלט בבתי הספר ובגנים בלוד. מאבקו 

בור ילדי מבקשי מקלט הוא מוצדק, אך הוא אינו יכול להתבצע של ראש העירייה לתוספת תקציב ע

 על גבם של הילדים תוך פגיעה קשה ובלתי חוקית בזכותם לחינוך ולכבוד. 

של הורי העותרים לרשום את ילדיהם למערכת חוזרים ונשנים עתירה זו מוגשת לאחר ניסיונות 

סירובה של  העירייה לקלוט את . החינוך בלוד, ולאחר שמשרד החינוך הורה לעירייה לשלבם בה

העותרים במערכת החינוך בעיר לובש דפוסים שונים. כך, למשל, למרות שהיא נאותה לרשום את 

ערבית, וזאת בדומה שיבצה אותו לגן דובר   היא הלימודים הקרובהלקראת שנת גן ילדים ל 5העותר 
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אינו  1העותר )כיום  זובשנת הלימודים הקודמת למוסד חינוך המתנהל בשפה  1לשיבוצו של העותר 

אף שהילדים אינם . השיבוץ במוסדות חינוך דוברי ערבית התבצע (במערכת החינוך בעירמשובץ 

בקשתם דוברים ערבית אלא טיגרינית ועברית, שפה שלה הם נחשפו מיום לידתם, ובניגוד ל

זה מהווה ניסיון נוסף לחסום את כניסתם של הילדים לבתי  הוריהם. מהלך ציני המפורשת של

 הספר ולגני הילדים בלוד.

, שהוריהם מוסלמים ועל כן ביקשו כי ילמדו בבית ספר דובר ערבית, לא שובצו כלל 4-ו 3העותרים 

 . 2כך גם העותרת למערכת החינוך. 

 על כן מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמן: 

לרשום את העותרים ואת כל ילדי מבקשי המקלט בגילאי חינוך  2-ו 1להורות למשיבים   .1

חובה המתגוררים בלוד למוסדות החינוך בעיר כבר לקראת שנת הלימודים הקרובה, 

 –מבקשים דוברים ותשפ"ב, ולשבצם במסגרות חינוך המותאמות לשפה אותה הם 

למוסדות חינוך דוברי  4-ו 3מוסדות חינוך דוברי עברית והעותרים ב 5-ו 2 1העותרים 

 ערבית.

א לחוק לימוד 3, שרת החינוך, לעשות שימוש בסמכויותיה מכוח סעיף 3להורות למשיבה  .2

, וככל שתעמוד העירייה בסירובה לרשום את הילדים למערכת החינוך 1949-חובה, תש"ט

 נעליה ולהורות על הרישום. להיכנס ב –ולשבצם במוסדות חינוך הולמים 

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

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

 בלוד.  שהחלטות הרשות המקומית המוסמכת לקבוע מדיניות נתקבלו במקום מושבה

 . 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 דומה.הליך נוסף

 הצדדים לעתירה

 תות גן ובכתה א',יהעותרים הם ילדי מבקשי מקלט מאריתריאה בגילאי חינוך חובה, בעיקר בכ .1

)להלן:  1949-המתגוררים בעיר לוד. העותרים זכאים לחינוך חובה מכוח חוק לימוד חובה, תש"ט

 ."חוק לימוד חובה"

יפו ללוד בתחילת -. משפחתם עברה מתל אביב 6, בת -----, ו9.5בן  ,-----הם אחים.  2-ו 1העותרים  .2

שה לרשום את ילדיהם שנת הלימודים תשפ"א. מאז המעבר פנו הוריהם פעמים רבות לעירייה בבק

לעירייה  למוסדות החינוך בעיר, אך נאמר להם שוב ושוב שאין בהם מקום. לאחר פניית הח"מ

, אך רישומה לכיתה א' האחרונים של שנת הלימודים חודשיםה תשלושלגן למשך  ------נרשמה 

 לשנת הלימודים הקרבה, תשפ"ב, טרם הוסדר. 

נאלץ להמשיך ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א בתל אביב, כשהוא  מפלס את דרכו  ,-----אחיה,  .3

שעות ארוכות ביום בתחבורה ציבורית, בשל סירובה של העירייה להסדיר את רישומו לבית הספר 

לבית ספר דובר לקלוט אותו לבסוף היא רשמה אותו נאותה כאשר . במשך מרבית שנת הלימודים

עברית וטיגרינית, התחנך בגן ובבית ספר דוברי עברית, ואין לו שום  דובר -----ערבית על אף ש

 היכרות עם השפה הערבית.
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ידה, לתעודות , אשר בין היתר מעידים על מגוריהם בלוד )2-ו 1העתק מסמכיהם של העותרים 

 .1ע/ מצורף ומסומן אשרות הורים, חוזי שכירות( 

. בביתם מדברים סהו, טיגרינית וערבית. גם 6בת  ------ו 8בן  -----הם אחים,   4-ו 3העותרים  .4

משפחתם עברה להתגורר בלוד במהלך שנת הלימודים החולפת, אך למרות פניות רבות לעירייה 

לא שובצו הם ערבית והצגת כל המסמכים הנדרשים לרישום,  ידובר למוסדות חינוךם מלרישו

ימודים הקרבה. משכך, החמיצו לא לקראת שנת הלאף למוסד חינוך בשנת הלימודים הקודמת ו

ודשי לימוד בשנת הלימודים תשפ"א ולו הדברים תלויים בעירייה, כך יהיה גם חמישה חהאחים כ

 בשנת הלימודים הקרובה.  

 .2ע/מצורפים ומסומנים  4-ו 3מסמכים בעניין העותרים העתק 

לרשום אותו לגן טרום הוא בן שלוש ואחד מארבעה אחים. כשפנו הוריו  ,--------------, 5העותר  .5

טרום חובה, שיבצה אף אותו עיריית לוד לגן דובר ערבית, בניגוד לבקשת הוריו, למרות שהוא אינו 

 דובר את השפה ועל אף ששתי אחיותיו הגדולות לומדות בשפה העברית במוסדות חינוך בלוד. 

 .3ע/מצורפים ומסומנים  5מסמכים בעניין העותר העתק 

נו ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, המעניק תמיכה וסיוע א.ס.ף, הי ,6העותר  .6

לפליטים ולמבקשי מקלט ופועל להעלאת המודעות הציבורית למצוקותיהם ולקידום זכויותיהם 

 בפני רשויות המדינה.

, האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא עמותה הפועלת להגנה על זכויות אדם ולקידומן, 7העותרת  .7

הזכות לחינוך, לשוויון ולכבוד, בין היתר של אוכלוסיית מבקשי המקלט והמהגרים  ובכלל זה

 בישראל.

, ראש עיריית לוד ומנהל אגף החינוך בה, עומדים בראש הרשות האחראית לאספקת 2-ו 1המשיבים  .8

ומופקדים  ,חינוך חובה חינם לילדים המתגוררים בשטח שיפוטה של העיר ובראש אגף החינוך בה

לחוק לימוד חובה,  3על הרישום למוסדות החינוך בעיר, וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף 

תקנות )להלן: " 1959-לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, התשי"ט 7-ו 2וסעיפים 

 "(.הרישום

ישראל , שרת החינוך, עומדת בראש המשרד האחראי לאספקת חינוך לכלל ילדי 3המשיבה  .9

א לחוק לימוד חובה להיכנס בנעלי רשות מקומית אשר אינה מקיימת 3ומוסמכת בהתאם לסעיף 

 את חובותיה שבדין.

, מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך היא האחראית מטעם משרד החינוך לפיקוח על 4המשיבה  .10

 1-2בים למשי 4הנעשה במערכת החינוך בעיר לוד. בעקבות פניות ב"כ העותרים הורתה המשיבה 

לשבץ את ילדי מבקשי המקלט במוסדות חינוך בעיר, תוך שהיא מבהירה את חובות העירייה 

 לרישום התלמידים לגני ילדים ובתי ספר בשטחה.

 העובדות הצריכות לעניין

מספר משפחות מבקשי מקלט בסירובה של עיריית לוד  ובשנת הלימודים הקודמת, תשפ"א,  נתקל .11

חינוך בעיר, או לחלופין בהצעות לרישומם למוסדות אשר אינם  לרשום את ילדיהן למסגרות

 10.1.2021מותאמים שפתית. לאחר שפניות קודמות של ההורים לא סייעו בעניין, פנתה ביום 



4 

בדרישה לרשום את כלל ילדי מבקשי המקלט למסגרות לעירייה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך 

התואמות את שפת הלימוד שבה בוחרים ההורים. חינוך  חינוך בעיר, וכי הרישום יתבצע למסגרות

אליו צורפה רשימה של תשעה  תלמידים שיש בנושא, שנשלח לעירייה מכתב נוסף  27.1.2021ביום 

 לשבצם בבתי הספר ובגנים. העתק המכתבים נשלח למשרד החינוך.

 .4ע/ מצורף ומסומן 27.1.2021-ו 10.1.2021העתק פניות הקליניקה מימים 

, לאחר שמנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך הבהירה לראש עיריית לוד כי הדין 28.1.2021ום בי .12

מחייבו לרשום את התלמידים, הועבר לח"מ על ידי משרד החינוך מכתב מטעמו של ראש עיריית 

לוד. במכתב הבהיר ראש העירייה כי העירייה נושאת לבדה בנטל התקציבי לחינוך ילדי מבקשי 

א נכון כמחווה של רצון טוב לרשום את תשעת הילדים שנמצאים בהליכי רישום המקלט, וכי הו

במכתבו כי  הוא לא יאפשר את רישומם לשנת  1למוסדות חינוך בעיר. עם זאת, הדגיש המשיב 

ש' לכל ילד מבקש מקלט שישובץ  100,000הלימודים הנוכחית )תשפ"ב( ללא תוספת תקציב בסך 

 במערכת החינוך; 

 .5ע/ רפים ומסומניםמכתבו של ראש העיר מצושל מנהל המחוז ו מכתבה תקהע

בעקבות מכתבו של ראש העיריה ובסיוע הלשכה המשפטית במשרד החינוך נרשמו מרבית ילדי  .13

, חלו עיכובים ------, 1מבקשי המקלט ללימודים בלוד בשנת הלימודים תשפ"א. בעניינו של העותר 

פנתה  11.5.2021יפו. ביום -שונים והוא המשיך ללמוד במהלך שנת הלימודים הקודמת בתל אביב

הקליניקה שוב לעיריית לוד ודרשה את קליטתו המיידית בבית ספר בעיר, וזאת בשל כך שעיריית 

ענת יפו העבירה זה מכבר אישור ביטול רישום הנדרש לצורך מעבר, אישור אשר לט-תל אביב

 העירייה מנע את רישומו בלוד.

  .6ע/מצורף ומסומן  11.5.21העתק מכתב הקליניקה מיום 

יפו במסגרות -, אשר למד בתל אביב-----בעקבות פנייה זו התברר כי עיריית לוד הסכימה לרשום את  .14

מכתב  19.5.2021דוברות עברית, לבית הספר "יסמין" ששפת הלימוד בו ערבית. משכך נשלח ביום 

 נוסף לעירייה, שבו נכתב:

"... שיבוצו לבית ספר ערבי פוגעת קשות ברצף החינוכי של בן אשר למד והתחנך בתל אביב 

שפה שהוא לא מכיר כלל, מסיגה את  ,שיבוצו לבית ספר דובר ערבית. העבריתבשפה 

התפתחותו החינוכית לאחור ואינה יכולה לעלות על הדעת. על כך נוסיף כי משפחתו 

 וברת את השפה הערבית ועל כן מהווה מכשול חינוכי נוסף עבור הילד. איננה ד

החירות שלקחתם לרשום את הילד לבית ספר שאינו מותאם שפתית לא הייתה עולה 

על דעתכם לו היה מדובר בכל ילד אחר, מהווה פגיעה קשה בזכות לחינוך ואין אלא 

על רישומו לבית ספר דובר  לתארה כהתנהלות צינית. משכך, נבקש אישורכם המיידי

 עברית."

 לא שובץ במערכת החינוך בלוד.  -----אולם עיריית לוד עמדה בסירובה, ו

 .7ע/מצורף ומסומן  19.5.2021העתק המכתב מיום 

רשם  ילקראת שנת הלימודים תשפ"ב פנו העותרים במועד הרישום לעיריית לוד, במטרה לה .15

למסגרות חינוך מתאימות, והציגו את כל המסמכים הנדרשים לצורך שיבוצם במערכת החינוך 

 בעיר. אף על פי כן סירבה העירייה לערוך לעותרים רישום כדין. 
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ניסיונות נוספים לרשום את הילדים לבתי הספר וגני הילדים בעיר לא צלחו, על כן פנו הורי  .16

פנתה גב' עדי דרורי אברהם, מנהלת  3.8.2021ביום  . 6העותרת  ,העותרים לסיועה של עמותת א.ס.ף

המחלקה הציבורית בא.ס.ף, למשרד החינוך כדי שינחה את העירייה לרשום את העותרים למסגרות 

 חינוך מתאימות. 

 .8ע/העתק פניית ארגון א.ס.ף מצורף ומסומן  

ת העירייה לרשום את , א4הנחתה מנהלת המחוז במשרד החינוך, המשיבה  9.8.2021ביום  .17

 התלמידים למוסדות חינוך בהתאם לדין. 

  .9ע/מצורף ומסומן   9.8.2021העתק הנחיית מנהלת המחוז מיום 

 זחרף ההנחיה המפורשת, עוד באותו יום התקבלה תשובת ראש עיריית לוד ללשכת מנהלת מחו .18

 מרכז במשרד החינוך, ממנה עולה כי הוא עומד בסירובו לרשום את התלמידים וכך כתב:

 מעיין"

 נא להעביר הרשאה תקציבית בגין כל ילד

 "לעיריית לוד אין יכולת לממן פליטים

 . 10ע/העתק תשובת ראש העיר מצורף ומסומן 

משיבים מכתב בו דרשו שלחו ל 12.8.2021בשל אלה פנו העותרים לסיועם של הח"מ, אשר ביום  .19

לרשום את הילדים לאלתר למערכת החינוך בעיר. במכתב הובהר כי אם לא תענה הדרישה, ייאלצו 

 העותרים לפנות לערכאות. 

 .11ע/מצורף ומסומן  12.8.2021העתק מכתב העותרים מיום 

העירייה, כי , ראש 1, מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך, למשיב 4כתבה המשיבה  17.8.2021ביום  .20

בהתאם להוראות הדין עליו לרשום לאלתר את הילדים ולשבצם במוסדות חינוך המלמדים בשפה 

 שבה הם מבקשים ללמוד, כפי שעולה מהפסקה המסכמת של המכתב:

 

 .12ע/מצורף ומסומן    17.8.2021העתק מכתבה של מנהלת המחוז מיום 

כתבה בעיתון "שביעי", המיועד לציבור הדתי, אשר דיווחה על  13.8.21בין לבין, התפרסמה ביום  .21

יפו מעודדת אריתריאים לצאת מתחומה ולעבור -, לפיהן עיריית תל אביבראש עיריית לוד טענות

 1במועצת העיר לוד, במהלכו התנגד המשיב באחרונה ללוד. בין היתר, דווח שם על דיון שהתקיים 

י מבקשי מקלט למערכת החינוך בעיר אם לא תקבל העירייה לדרישת חברי אופוזיציה לרשום ילד

תקצוב נוסף מהמדינה לשם כך, ועל החלטה שקיבלה העירייה שלא לאפשר את כניסתם למערכת 

, עיריית לוד נגד עיריית תל אביב: מעודדת אריתריאים לעבור אלינוהחינוך בעיר )ר' ישי פרידמן, 

 הפרוטוקולים המלאים של ישיבות המועצה אינם מופיעים באתר העירייה(. ;13.8.21שביעי, 

 .13ע/העתק הכתבה מצורף ומסומן 
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התעקשותה בשל סירובה המתמשך של עיריית לוד לשבץ ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך בעיר ו .22

דוברים, מוגשת  םאינ וא ומשפחתובמוסד חינוכי דובר ערבית, שפה אותה ה 5לשלב את העותר 

 .השבועעתירה זו ועמה בקשה לדיון דחוף, הנדרש בשל פתיחתה הקרובה של שנת הלימודים, 

 הטיעון המשפטי

הזכות לחינוך הוכרה זה מכבר כזכות יסוד בשיטת המשפט בישראל, זכות השזורה כמרכיב מרכזי  .23

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

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

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

האוטונומיה האישית הנתונה לו וגורלו של הפרט, החיוני למימוש יכולותיו וכישרונותיו במסגרת 

 (, 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 "עניין טבקה"

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

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

ההכרזה האוניברסלית בדבר הזכות לחינוך מעוגנת אף במסמכים בינלאומיים מכוננים, ובהם  .24

ן ואשררה אותן. כך, להכרזה(, ובאמנות בינלאומיות, שישראל חתמה עליה 26)סעיף  זכויות אדם

 13אשר סעיף  ,1966הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, בין היתר, האמנה 

בה קובע, כי חינוך יסודי יהיה חובה וזמין חינם לכל, וכי חינוך תיכון יהיה נחלת הכלל ונגיש לכל 

 .1989, לאמנת בדבר זכויות הילד 29-ו 28סעיפים בכל אמצעי מתאים. ור' גם 

הזכות לשוויון טבועה בזכות לחינוך, וחיונית למימושה על שלל היבטיה. עקרון השוויון בחינוך  .25

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

פרט. כך, בית המשפט העליון על חשיבותו של השוויון בחינוך בכלל ושוויון ההזדמנויות בחינוך ב

 :טבקהלמשל, בעניין 

"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 זכותו של אדם לפתח את הווייתו האישית באמצעות רכישת דעת 

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 

מושה של הזכות לחינוך. הפליה בחינוך משמעה העדפת קבוצה בחינוך לא יובטח מי

מתן הזדמנות שווה לקבוצה או -או פרט על פני אחרים המצויים במעמד שווה, ואי

אבו לבדה, פסקה  לפרט שקופחו לממש את פוטנציאל יכולותיהם וסיכוייה" )עניין

 לפסק הדין(. 29
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דברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בחינוך ממלכתי, שבין מטרותיו מונה המחוקק  .26

, 1953-לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג( 9)2-( ו8)2יצירת שוויון הזדמנויות וצדק חברתי )ר' סעיפים 

 .("חוק חינוך ממלכתי" )להלן:

בחוק יסוד: כבוד  המעוגנתהזכות לשוויון בחינוך משיקה במישרין לזכות החוקתית לכבוד האדם,  .27

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

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

  (. טבקה עניין ; דהאבו לבהאדם )ר' עניין 

לחוק זכויות התלמיד,  3נוך ולשוויון בחינוך מעוגנת גם בסעיף הזכות האוניברסאלית לחי .28

כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי (, אשר קובע ש""חוק זכויות התלמיד" להלן:) 2000-התשס"א

לחוק  5", וזאת ללא הבחנה על רקע לאום, מעמד או מוצא. סעיף לחינוך בהתאם להוראות כל דין

 קובע איסור הפליה על רקע מוצא:

רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד   ()א

כלכלי, מטעמים -מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא מטעמים של רקע חברתי

של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד 

 ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

 קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;רישום תלמיד,    (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)

ובכניסה למקומות  בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותיםאיסור על אפליה בחינוך נקוב אף  .29

החוק אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות  .2000-בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

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

 ציבורי.

על אפליה בחינוך על רקע , אשר ישראל צד לה, אוסרת 1989אף אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד,  .30

 לאמנה קובע כי: 2מוצא ומעמד. סעיף 

"המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד 

שבתחום שיפוטן, ללא הפליה משום סוג שהוא, ללא קשר עם גזע, צבע, מין, שפה, 

נכות, לידה או , או חברתי, רכוש, מוצא לאומי, אתנידת, השקפה פוליטית או אחרת, 

" )הדגשים , בין אם של הילד ובין אם של הוריו או אפוטרופסו החוקימעמד אחר

 אינם במקור(.

בישראל העותרים, כאמור, הם ילדיהם של מבקשי מקלט בישראל, יוצאי מדינות אפריקה, השוהים  .31

זמנית, ותחת מדיניות ממשלתית של הגנה  מכוח עקרונות האמנה בדבר מעמדם של פליטיםכדין 

      תאמנ שכן מדינת ישראל מכירה בסכנת החיים שנשקפת להם אם יחזרו לארצות המוצא.

מקבעת אף היא איסור אפליה מטעמי גזע ומוצא, ומעגנת את הזכות לחינוך כאשר במדינה  הפליטים

  לאמנה(. 22הקולטת קיים חינוך חובה )סעיף 
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ה בפסיקה זה מכבר. שורת פסקי דין מקבעת את זכותם זכותם של ילדי מבקשי מקלט לחינוך הוכרע .32

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

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

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

עתרו ב"כ העותרים בשמם של ילדי מבקשי מקלט  2019(. בשנת "עניין טספרגש)להלן: "

המתגוררים בפתח תקווה נגד סירובה של העירייה שם לשבצם במוסדות החינוך. במהלך הדיון, 

שבצם, הסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין )ר' עת"ם ולאור הערות בית המשפט, הסכימה העירייה ל

((. הילדים נרשמו לבסוף 17.7.2019)לא פורסם,  והוקטין ואח' נ' עיריית פתח תק 19757-07-19

למוסדות החינוך רק בעקבות בקשה דחופה לביזיון בית משפט, בה נפסק כי העירייה תחויב 

  (.2.10.19)החלטה מיום א מסגרת חינוכית כל יום בו יוותרו הילדים ללעבור ש'  40,000בתשלום 

 .14ע/ מצורפים ומסומניםהעתק פסק הדין והעתק ההכרעה בבקשת הביזיון 

הזכות לחינוך וחובת הרשויות לספקו חלות על כל ילדה וילד המתגוררים בישראל, ללא קשר  .33

יוני  1) א10חוזר מנכ"ל משרד החינוך תש"ס/ למוצאם, צבע עורם או מעמדם במדינה. כך קובע

 ( "החלת חוק חינוך חובה גם על ילדי עובדים זרים בישראל":2000

"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 

רד החינוך, הרשויות המקומיות בישראל, ללא קשר למעמד הפורמאלי של הוריהם. מש

 ומנהלי בתי הספר יעניקו לתלמידים אלה את מלוא חינוכם על פי צורכיהם..."

החובה והאחריות להקנות חינוך חובה לכלל הילדים בישראל מוטלת במשותף על המדינה ועל  .34

)ב( לחוק לימוד חובה קובע, כי החובה ל"קיום 7הרשות המקומית שבה הם מתגוררים. סעיף 

וסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לפי חוק זה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה מ

 של רשות חינוך מקומית מסוימת, יהא מוטל על המדינה ועל אותה רשות חינוך מקומית". 

, על המדינה 18-3על מנת לממש את הזכות לחינוך, ולעמוד בחובה לספק חינוך חינם לילדים בגילאי  .35

)ב( לחוק לימוד חובה(. 7ת המקומית להעמיד מוסדות חינוך רשמיים לכלל התלמידים )סעיף והרשו

 הרישום למוסדות חינוך נעשה בהתאם לתקנות הרישום. 

, מכל אלו עולה מסקנה ברורה וחד משמעית כי על הרשות המקומית, בהתאם לתקנות הרישום .36

באופן שוויוני למוסדות החינוך לוד  במבקשי המקלט כלל מוטלת החובה לרשום את העותרים ואת 

 (.12, מנהלת מחוז מרכז במכתבה המפורש לעירייה  )ר' נספח ע/4בעיר. זאת,  כפי שקבעה המשיבה 

 חובת הרשויות לרישום תלמידים למוסדות חינוך מותאמי שפה

זמינות, נגישות שווה, חינוך  –מקובל להכיר בארבעה יסודות מרכזיים המרכיבים את הזכות לחינוך  .37

 :לימודי הליבהמתקבל על הדעת ומותאמות. כך בדברי השופט הנדל בפרשת 

"הזכות לחינוך נפרשת על פני רבדים מרובים. כך, למשל, ועדת האו"ם למעקב אחר 

 ,The UN Committee on Economicותרבותיות )זכויות כלכליות, חברתיות 

Social and Cultural Rights הבחינה בין ארבעה פנים של הזכות לחינוך: האחד )- 

(, דהיינו קיומם של מוסדות חינוך ותוכניות לימוד בפריסה availabilityחינוך זמין )

עדר אפליה (, שמשמעה הaccessibilityהזכות לגישה שווה לחינוך ) -נרחבת. השני 
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כלפי תלמידים )למשל אפליה על רקע עילה קלאסית או על רקע העדר יכולת כלכלית(. 

(, אשר יכלול תכנים acceptabilityהזכות לחינוך מתקבל על הדעת ) -השלישי 

(, אשר ייתן מענה adaptabilityהזכות לחינוך מותאם ) -חינוכיים בסיסיים. והרביעי 

 General Comments no. 13: the Right to)ראו: לאוכלוסיות שונות ומגוונות 

Education (1999לטם פרי ;)- החינוך החרדי בישראל: בין משפט, תרבות חזן

 ".((2013) 260-261ופוליטיקה 

קובעת, כי על החינוך להיות מותאם לשפת הלימוד ולתרבות ( adaptabilityהזכות לחינוך מותאם ) .38

מת מוסדות חינוכיים לתלמידים כחלק מהזכות לחינוך נעוצה ממנה מגיע התלמיד. אבן יסוד בהתא

בזכותו של תלמיד ללמוד בשפה התואמת את צרכיו התרבותיים והאישיים )ראו בהקשר זה 

(. כך, למשל, תלמידים דוברי לאמנה בדבר זכויות הילד 30-)ג( ו 29סעיפים ובהתאמות הנדרשות 

שפתם זכאים להסעות לבתי ספר דוברי ערבית ערבית שאין ברשות שבה הם מתגוררים בתי ספר ב

ברשות סמוכה )כך למשל תושביה הערביים של נוף הגליל בוחרים בין לימודים בעברית לבין הסעות 

 במימון העירייה למוסדות חינוך דוברי ערבית בנצרת(.

בטענה נדונה עתירה שעסקה  מדבר אבו עפאש נ' מועצה אזורית נווה 71171-11-20 בעת"מ )י"ם(  .39

כי מן הדין לממן לילדה עיוורת תושבת הפזורה הבדואית הסעות לבית ספר בבאר שבע, המלמד 

בשפת ברייל,  על אף קיומם של מוסדות חינוך קרובים יותר לביתה. העותרת טענה כי  השפה בה 

ולכן החינוך ליד ביתה אינו מותאם לצרכיה. בעקבות  ,היא התחנכה הינה שפת הברייל בעברית

 ירה אושרו לה ההסעות המבוקשות.העת

 .15ע/ח ההסדר בין הצדדים מצורף כנספהעתק 

, אשר העירייה ביקשה לשבצם 5-ו 1כך יש לנהוג בכלל העותרים, ובפרט בעניינם של העותרים  .40

בשנת הלימודים הקודמת(, אף שלצד טיגרינית הם דוברים  1במוסדות חינוך דוברי ערבית )העותר 

אף התחנך בגן ילדים ובבית ספר ששפתם היא עברית בטרם עברה משפחתו  1רק עברית, והעותר 

, חבריהם וסביבתם הקרובה הפכו את השפה העברית 5-ו 1לעיר לוד. בני משפחתם של העותרים 

לשפתם השנייה. ילדיהם מדברים ביניהם בעברית, משחקים ושרים בשפה זו, וזהותם כישראלים 

 .  השפה הערבית אינה מוכרת להם כלל. קשורה בטבורה לתרבות ולשפה העברית

החינוך על כן אשר בביתם דוברים בין היתר את השפה הערבית , 4-ו 3רכיהם של העותרים  צ .41

, שונים. על העירייה לרשמם למוסדות חינוך ששפת הלימוד המותאם להם צריך להיות בשפה זו

 .בהם היא ערבית, אך היא סירבה לשבצם במערכת החינוך כלל

אילוצם של ילדים שטרם הפנימו עד תום שפה שנייה, ללמוד במערכת חינוך ששפתה שונה מאלו  .42

המוכרות להם, עשויה להסיג לאחור את התפתחותם השפתית, לחבל בהתפתחותם הלימודית 

והחינוכית, לפגוע ביכולתם לייצר קשרים עם עמיתיהם ללימודים, ולקטוע את הרצף החינוכי 

בפרט שעה שמדובר בילדי מבקשי מקלט, אשר רבים מהם סובלים מעיכוב שלהם. כך בכלל, וכך 

ילדי מבקשי מקלט בהתפתחותם השפתית. ראו לעניין זה דו"ח ספריית גן לוינסקי וא.ס.ף "

דו"ח סוגיות ואתגרים )להלן:  2019דצמבר  –סוגיות מרכזיות ואתגרים בתחום החינוך  –בישראל 

 .של ארגון א.ס.ף( באתר האינטרנט 2019

מכל אלה, כמו גם מהנחיותיה הברורות של מנהלת מחוז מרכז  2-ו 1התעלמותם של המשיבים  .43

במשרד החינוך לשבץ את הילדים במוסדות חינוך אשר שפת הלימוד בהם שגורה בפיהם )ר' סעיף 

https://assaf.org.il/he/content/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2019
https://assaf.org.il/he/content/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2019
https://assaf.org.il/he/content/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2019
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קרון טובת בזכותם לחינוך מותאם, חותרת תחת ע תלוקה בחוסר סבירות קיצוני, פוגע -לעתירה(  20

הילד, פוגעת בכבודם של הילדים והוריהם ובזכותם לאוטונומיה, ומחזקת חששות כבדים לשקילת 

שיקולים זרים ופסולים, המונעים מהרצון שלא לקלוט ילדי מבקשי מקלט שמוצאם באפריקה 

.  נקל להניח כי בלודבמערכת החינוך בעיר, ובכך להקשות על מבקשי מקלט המבקשים להתגורר 

ה אחרת במוסדות חינוך אשר אינם ירייה לא הייתה מעלה בדעתה לשבץ ילדים משום אוכלוסיהעי

 הולמים את שפתם ואת בחירת הוריהם.

 חובת משרד החינוך להפעיל את סמכותו

אף שהחוק והתקנות מטילים את האחריות לרישום תלמידים על הרשות המקומית שאליה הם  .44

א לחוק לימוד חובה 3סעיף  מתירחובותיה החוקיות, משתייכים, כאשר הרשות נכשלת במילוי 

 . סעיף זה קובע:לשרת החינוך להיכנס בנעליה

התחילה רשות חינוך מקומית מסוימת לערוך רישום לפי חוק זה והתקנות  לא  )א( "

שהותקנו על פיו, תוך עשרה ימים מהמועד שנקבע לכך, או שהיה לשר יסוד להניח 

רשאי השר לצוות, בצו שיפורסם  -שאין בדעתה או ביכולתה לערוך רישום כאמור 

ד רישום כאמור, בדרך הנראית לו, שאותה רשות חינוך מקומית לא תערוך עו

 והרישום ייערך על ידי מי שהשר יקבע, ובמועד שהשר יקבע.

היה לשר יסוד להניח שרישום או רישום מחדש, שנערך על ידי רשות חינוך   )ב( 

רשאי  -מקומית מסוימת, נערך שלא בהתאם לחוק זה ולתקנות שהותקנו על פיו 

, לבטל אותו רישום, ולצוות השר, בצו שיובא לידיעת הנוגעים בדבר בדרך הנראית לו

 –שהרישום ייערך מחדש 

 במועד שהשר יקבע, או -על ידי רשות החינוך המקומית    (1)

 במועד שהשר יקבע. -על ידי מי שהשר יקבע    (2)

חייב כל מי שחובת אותו רישום חלה  -ניתן צו לפי סעיף זה לגבי רישום מסוים    )ג(

 במועד ובאופן שהשר קבע לעריכת הרישום"., למלא אותה חובה 3עליו לפי סעיף 

א לחוק לימוד חובה מעניק לשר החינוך את הסמכות להיכנס בנעלי רשות שאינה 3משמע, סעיף  .45

מפעילה את סמכויות הרישום שניתנו לה בחוק. נהוג להבחין בין שני סוגי סמכויות המוטלות על 

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

דעת, בעוד סמכות רשות הינה סמכות שבשיקול דעת. אלא שההבחנה בין סוגי הסמכות אינה 

דיכוטומית, ולמעשה קיים רצף במרחב שיקול הדעת הניתן לרשות בהפעלת הסמכות בהתאם 

 ט מינהלי":ארז בספרה "משפ-לנסיבות ולדין המסמיך. עמדה על כך השופטת פרופ' דפנה ברק

"חרף השוני המושגי הברור בין סמכויות חובה לסמכויות רשות, במקרים רבים 

המרחק ביניהם מצטמצם או מיטשטש, עד כדי יצירת רצף של סמכויות הנבדלות זו 

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

מור בדברי להפעילו, כאגם במקום בו הוקנתה לרשות סמכות שבשיקול דעת מוטלת עליה החובה  .46

, אשר עסק בהימנעות שר הפנים מהפעלת שעון בבג"ץ ברגרמ"מ הנשיא )כתוארו דאז( השופט שמגר 

 קיץ:

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

 295/65)השווה: בג"צ בין לחיוב ובין לשלילה, ואינו שוקל כלל, אם ואימתי יפעילנה 

מנת לא להשתמש בה לעולם היא פסולה מעיקרה )השווה: -[(. נטילת סמכות על2]

ם, אשר הקניית (, והוא הדין באשר להזנחת התחו644[, בעמ' 10]292/65בג"צ 

 ((.1983) 29(, 3, פ"ד לז )ברגר נ' שר הפנים 297/82)בג"ץ הסמכות נועדה לשרתו 

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

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

הפעלת שיקול הדעת כשלעצמה אינה מספקת. מתחייב, כי שיקול הדעת יעמוד באמות המידה  .47

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

 דפנה ברק ארז, שם(.

פכת לעיתים עומדת בפני מקבל ההחלטה רק החלטה סבירה אחת, כך שסמכות שבשיקול דעת הו .48

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

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

)פורסם בנבו,  יונס נ' שירות בתי הסוהר 6956/09רע"ב  (;1993) 441( 5פ"ד מז ), ממשלת ישראל

 .(;16.6.2015)פורסם בנבו,  גואטה נ' עיריית תל אביב 1373/14עע"מ  (;7.10.2010

גם במקום בו לא ניתן לקבוע שסמכות שבשיקול דעת הינה למעשה סמכות שבחובה, אופן הפעלת  .49

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

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

 (:1996( 2, פ"ד נ )אלראי נ' שר הפנים

"רשאי נותר רשאי. והרשות כרוכה תמיד בשיקול דעת... אולם, אפשר שבבחינת  

האפשרויות, על ידי הרשות המינהלית או על ידי בית המשפט, תוביל למסקנה כי 

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

משנודע לשרת החינוך על הפרת הדין המובהקת בשל אי רישום תלמידים למוסדות חינוך, או על  .50

רישום למוסדות חינוך שאינם מותאמי שפה, היה עליה להשתמש בסמכותה שבדין, להיכנס בנעלי 

 הרשות ולבצע את הרישום.

 סוף דבר 

בהובלת העומד בראשה מפרה ביודעין את חובתה החוקית לרשום ילדי מבקשי מקלט עיריית לוד  .51

המתגוררים בתחומה  למוסדות החינוך בעיר, ולשבצם בבתי ספר ובגנים ששפת הלימוד שבהם היא 

 השפה השגורה בפיהם ואשר הפכה למרכיב בזהותם.

קצבים באופן הולם את הם כי משרד החינוך ומדינת ישראל אינם מתגם אף שהעותרים סבורים  .52

אף פנו ברוח זו לגורמים  6רת תוהעוב"כ העותרים מקלט ) מוסדות החינוך שבהם לומדים מבקשי 

העירייה אינה  -והצרכים המאפיינים אותם בשל  נסיבות חייהם  שונים(, על שלל המורכבויות

רשאית להפוך ילדים לבני ערובה במאבק זה. עליה לקיים את חובותיה מכוח החוק והפסיקה, 

 לרשום את הילדים למערכת החינוך ולשבצם במוסדות חינוך הולמים.

 .16ע/מקלט מצורף ומסומן "כ העותרים בעניין התקצוב הנדרש לתלמידים מבקשי ב העתק פניית  



12 

משרד החינוך אינו רשאי למשוך בכתפיו ולהסתפק בהנחיות. חובתו של המשרד והעומדת בראשו  .53

לדאוג לחינוכם של כלל הילדים החיים בישראל, כמו גם סמכותו הטבועה, אינן מתירות לו לעמוד 

צת אוכלוסייה מנגד שעה שרשות מקומית מפרה את הדין ומסרבת לשבץ ילדים הנמנים על קבו

 קונקרטית במערכת החינוך בה. כך בפרט כשמדובר באוכלוסייה מוחלשת, עליה נמנים העותרים.

בשל כל אלה, מתבקש בית המשפט הנכבד לקיים דיון דחוף בעתירה, להורות כמבוקש בראשיתה,  .54

 ולחייב את המשיבים בהוצאות משפט.

 29.8.2021היום, 

 
 

__________________ _________________
  

  טל חסין, עו"ד הרן רייכמן, עו"ד
 "כ העותריםב


