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 עיקרי טיעון מטעם העותרים 

נוכח    מטעמם.העותרים להגיש עיקרי טיעון  , מתכבדים  28.4.2022מיום  בהתאם להחלטת בימ"ש הנכבד  

תשובות  שעלו מבסוגיות  יפנו העותרים לעתירה ולאסמכתאות לה, ויתמקדו  המקום  מגבלות  היריעה ורוחב  

כמו גם בהעדר ההתייחסות לטענות העותרים אשר עמדו במוקד  בהן ליבון,  ואשר נדרש    לעתירה  המשיבים

באשר  ועובדות,  מבוססת דין    ,קוהרנטיתפדגוגית  עמדה  של    המעורר תמיהה במיוחד הוא חסרונ.  העתירה

ילדי מבקשי מקלט, אשר רובם המכריע נולד בישראל וגדל בה, ועל חובות המדינה  לטובתם ולזכויותיהם של  

 . י המשפטבת, ולפסיקת לשוויון  ,לעקרון טובת הילד םהי תיווהרשויות בעניינם, בין היתר מכוח מחויבו

  

 מבוא .א

מבקשי המקלט  התלמידים  מ  90%- בתי ספר רשמיים שבהם לומדים למעלה מ  4יפו פועלים  - בעיר תל אביב .1

ומסגרות נוספות  מילדי מבקשי המקלט בגילאי הגן,    100%- ל  מרכזים קרוב שעשרות גני ילדים  ,  בההחיים  

לומדים אך ורק ילדי מבקשי מקלט וילדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית )להלן: בהן  שאף  של חינוך מיוחד  

.  אשר יהיו  ול  יהיו המניעיםרות קיצוני,  ילוקה בחוסר סבמצב פסול ובלתי חוקי זה    (."ילדי מבקשי מקלט"

פוגעת    , המסתתרת מאחורי הטענה של "נפרד אך שווה"גזע, מעמד וצבע,  מדיניות הפרדה בחינוך על רקע  

 לשוויון, לשוויון בחינוך ולכבוד. להתפתחות תקינה,  ם אלה בזכותם של ילדיאנושות 

. פערים  אזרחי ישראלבני גילם  יחסית לניכרים  עם פערים  החובה  למערכת חינוך    יםמקלט מגיעהילדי מבקשי   .2

כניסתם לבתי  אלה אינם מקבלים מענה הולם בגני הילדים הנפרדים שבהם הם לומדים, ומאפיינים גם את  

כולל    אותםהעיכוב ההתפתחותי הניכר אשר מאפיין    (.25.4.22מיום    בהודעת המדינה  9)ר' למשל סעיף    הספר

רבים מתוכם  שם(.  פערי תרבות והשכלה )הבנה חברתית ו קשיים בבעיות שפה,      ,יםשי חסכים רגבין היתר  

של מנהלת    חוו"דר'  ין )ט קין לחלוע פוטנציאל התפתחות ת ילרובם המכרמופנים לחינוך המיוחד, למרות ש

   .(12, נספח ע'לייטנריעל המכון להתפתחות הילד, פרופ' 

תשי"ט .3 )רישום(,  ממלכתי  וחינוך  חובה  לימוד  לרשות    תירותומ  ("הרישוםתקנות  ")להלן:    1959- תקנות 

  מדיניות  של  משיקוליםהיתר    ביןהמקומית שיקול דעת בקביעת אזורי רישום החורגים מעקרון המרחק,  

ושעה  חינוכית ריבוי תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות",   (. 25.4.2022לתגובת המדינה מיום     9)עמ'    "שיש 

ב  כאשר הפרדה  היא  הרישום  מוצא  עללימודים  תוצאת  מעמד  רקע  חוקתיים  עקהסותרת  וצבע,  ,  רונות 

ולמנוע זאת. שעה שנפגעות  ,  התלמיד  זכויות   חוקהוראות  את  בסיסיים ו על הרשות להפעיל את סמכותה 

 . חובה סמכותהרשות ל סמכותזכויות חוקתיות הופכת 

     בפתרונות  וערכי  עקרוני ,  מהותי  דיון  מחייבות,  להן   מתכחש  אינו  איש  אשר,  כשלעצמן  אלה   עובדות  .4

  להפרדת   באשרעצמו  ובנהלי משרד החינוך   פסיקהב   ,חוקב   שנטבעו  העקרונות  ידי  על המונחה. דיון  הראויים

  אמת   ה יתהי   אם   גם.  שווה   אינו   נפרד  כי   כלל הו   בחינוך  סגרגציהעל    האיסור  ,הילד  טובת,  שוויון,  תלמידים
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לא  ולא כך היא כפי שיפורט בהמשך,  ,  המגורים  קרבת  עקרון  פי  עלמתבצע    רישוםהלפיה    בטענת המשיבים

נפרדים    קיומםניתן להסכין עם   הבסיסי בדבר    קרוןימהע  תוך התעלמות  ,גורל  גזירתכשל מוסדות חינוך 

 ילדי מבקשי המקלט.  עלההרסניות   יהומהשלכות  ,וצבעה, מעמדה  בשל מוצאה הי אוכלוסיאיסור הפרדת 

 

 וחסרת עוגן חוקי מקום מגוריםקרבת מעקרון חורגת העירונית  מדיניות הרישום  .ב

הוראות  נעשה בהתאם לבעיר  חינוך  ההיא כי הרישום למוסדות  יהם  טענתם הבסיסית של המשיבים בתגובות .5

טענה אשר כמפורט בעתירה אינה מדויקת, בלשון  הרישום,  תקנות  בהמעוגן  עקרון קרבת המגורים  בדבר  הדין  

משובצים במוסדות    אזרחי ישראלהן ילדי מבקשי מקלט והן ילדים    .  (40-25ס'  לעתירה,    )ראו פרק ב'המעטה  

בתי ספר    4-ו  ילדיםגני    עשרות  של. רק כך ניתן להסביר את קיומם  התקנותהוראות  חינוך אשר אינם עונים ל 

  חומות   מאחורי  נעולות  אינן  מגוריהם  ששכונותנפרדים לחלוטין, בהם לא לומד אפילו אזרח ישראלי אחד, אף  

   (.לתגובתה המקדמית של המדינה  36-33סעיפים   )ר' ישראל אזרחי מתגוררים בהן וגם  ובריח

חיזוק לאמור לעיל נמצא אף בקביעות המשיבים לפיהן מקיימת העירייה ויסות של תלמידים מבקשי מקלט   .6

קרבת  מכלל תלמידי בית הספר ללא קשר לקריטריון    30%- במוסדות חינוך משלבים, במכסות המגיעות עד ל

מועד זה כלל לא בחן את נתוני הרישום,  לאשר עד הכיר  משרד החינוך,   25.4.2022מיום  ובהודעת המגורים. 

והגבלת    ,"ויסות מסוים של התלמידים"חורגת מעקרון קרבת המגורים וכוללת  בעיר  מדיניות הרישום  בכך ש

 .  בבתי הספר השכונתייםמבקשי מקלט תלמידים מספר 

זו   .7 מיום  משרד  השל  קביעה  התשובה  בכתב  עמדתו  את  הוא  16.12.2022סותרת  שם  על  ,  ידיו  דברי  סמך 

אזרחי  הרישום נעשה על פי קרבת מקום מגורים וללא הבחנה בין מבקשי מקלט לילדים    םההעירייה לפי

ככל שיתברר )ובניגוד למצב הדברים הידוע "...הוסיף משרד החינוך כי  אף  לכתב התשובה      52. בסעיף  ישראל

כיום(, כי עיריית תל אביב רשמה את העותרים כטענתם למוסדות חינוך שלא על בסיס תקנות הרישום,  

מנוגד  הדבר  כי  שברי  הרי  אפליה,  של  מטעמים  חלילה  אלא  מגורים,  מקום  קרבת  בסיס  על  שלא  קרי, 

לטעון, כפי  משהוכח כי הרישום העירוני למוסדות החינוך חורג מעקרון קרבת המגורים לא ניתן  .  ..."לדין

 המשיבים, כי הוא מתבצע בהתאם להוראות הדין. עתה  ם לטעון ישמנס

גם לו הייתה הטענה בדבר רישום על פי קרבת מגורים אמת צרופה, יישום כללים אשר תוצאתם היא הפרדה   .8

זה מוטלת על הרשות המקומית  כאסור בדין. במקרה    -מוחלטת בחינוך בין ילדים על רקע מוצא, גזע ומעמד  

( המגורים  מקום  קרבת  מעקרון  החורגים  רישום  אזורי  לקבוע  הסמכות  להחובה  מעקרון  עניין  זה  לחרוג 

הפרק   ר'  רישום  אזורי  בעתירה(  אינטגרציהביצירת  הרישום  התבצעו  ותקנות  כאלה  חריגות  אשר ככבר  . 

עמותת    1067/08אוכלוסיות אחרות נשלחו ללמוד בהפרדה בהן יוצאי אתיופיה ונערות ממוצא מזרחי )בג"ץ  

טבקה    7246/08; בג"ץ  ((  "נוער כהלכה  עניין, להלן: "6.8.2009)פורסם בנבו,משרד החינוך    'נוער כהלכה נ

 . "((עניין טבקה, להלן "31.8.2010)פורסם בנבו,  משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך

בהנחיית   .9 כך  סגרגטיביים.  חינוך  מוסדות  של  קיומם  על  אוסרות  הנחיות משרד החינוך  מיום  האף  משרד 

 , האוסרת על  קיומם של גנים שבהם קיים רוב מכריע של ילדים יוצאי אתיופיה:  12.12.2019

"מדיניות משרד החינוך היא להעניק לכלל תלמידי ישראל מעטפת חינוכית שתיצור הזדמנות שווה 
,  לכולם. לפיכך, בעת שיבוץ התלמידים, על הרשויות לפעול ליצירת תמהיל מעורב של תלמידים

... בדגש על יצירת אינטגרציה ושילוב תלמידים יוצאי אתיופיה באופן הטרוגני עם כלל התלמידים
בכוחה של למידה בסביבה מעורבת להוביל ללכידות חברתית ולתחושת שייכות, תפקידנו, כאנשי  

 .(52)ר' נספח ע/למדינה, לחברה, לקהילה"   –חינוך הוא לאפשר כל ילד בישראל לחוש שייך 
 

החוק, הפסיקה ונהלי משרד החינוך    .באלה, גם כאן. אין מחלוקת על מאפייניה וחולשתה של הקהילה  וכמו

 שלבם בסביבה לימוד מעורבת.  תלשיבוצם במסגרות חינוך אינטגרטיביות, ו  מחייבים כי העירייה תפעל 
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בשל כך, נסתר מעיני  .  מיאנו לספק המשיבים  דורשת הבהרות נוספות, אשר  שלעיל  טענת "ויסות התלמידים"   .10

שיזכו ללמוד בחינוך    יסות, מי הם התלמידים  ו קריטריונים המנחים לובית המשפט והעותרים מידע אודות ה

המכסה שונה מבית  לטענת העירייה  )    בכל מוסד חינוכי  מספר הילדים המשולביםת מכסת  כיצד נקבעומשולב  

, בגליל  7%דרויאנוב  ב,  5%בבלפור  ,  12%  יבנה מבקשי מקלט, בל  11%- כיש   בבית ספר נופים.  ספר לבית ספר

; המשיבים אף  (בהתאם לעדכוני המשיבים)ילדי מבקשי מקלט    35%  ובשפירא  (לעתירה  5ע'  ר' נספח)  21%

שימור ההפרדה  ובחלק מבתי הספר  רק    מצומצםנוקטים בגישה מעורבת של שילוב  הם    מדוע לא הבהירו  

לטובת  מתבצעת  המופרכת משפטית וחינוכית, כי ההפרדה  באחרים; גישה  אשר אינה מתיישבת עם טענתם,  

עמדת מפקחות המחוז בהודעת המדינה מיום  )ם  יהילד של    עמדתן  עמימות   בשל  כי,  נזכיר  .(25.4.2022ר' 

 . חקירתן התבקשה  המלאה התמונה בהבהרת והצורךבה   נתונים העדרנסמכת המדינה,  עליה  מפקחות ה

 

 מהדין ומהפסיקה  המשיבים משרד החינוך והתעלמותסתירה בעמדות  .ג

על קיומם של מוסדות חינוך  בחוק ובפסיקה  עם טענות העותרים בדבר האיסור    להתמודד  ולא טרחשיבים  המ .11

שפט  משל בית התייחס לפסיקה ענפה ומפורשת  המל  ואין כל מחלוקת על קיומם, ואף חדל נפרדים, אף ש

כי הבחנה    , נוסיף, ונשוב ונפנה לטיעון המשפטי בעתירה,  בהקשר זההקובעת כי "נפרד אינו שווה".  העליון  

קשה  מהווה כשלעצמה פגיעה  ,  על רקע השתייכותו של אדם לקבוצה חשודה ועל רקע "תבחינים חשודים"

אינם בגדר רשימה סגורה אלא רשימה  תבחינים אלה  של הפרט המשתייך לקבוצה.  ולכבוד  בזכות לשוויון  

ומתפתח עורה  אשר  ת,  מתארכת  וצבע  מעמדה  במוצאה,  נבחנת  אשר  שאוכלוסייה  כך  על  לחלוק  קשה 

(.  (קצבאות הילדים)להלן: עניין    (8.7.2021  ,נבופורבם ב)  ,עדאלה נ' הכנסת  3390/16בג"ץ  ) משתייכת אליה  

הבית הפתוח נ'    343/09עע"מ  ן נפקא מינה אם הפגיעה היא במעשה או במחדל, במזיד או בשוגג ) אי  ,ונדגיש

 .  ((2010) 45, פס' 1(  2, פ"ד סד)עיריית ירושלים

לתשובתה למסמך    34- ו   33  'להפנות בס, בחרה המדינה  ולהגיב להן  במקום להתמודד עם טענות משפטיות .12

היה  לו לא  שטוב  מסמך  ,  לשכן המדען הראשי בחינוך"  – עתירת מבקשי המקלט בתל אביב    חוו"דהקרוי "

מאוחר  , ו ןועל מה התבססו בדבריהתחום  ב  ןבנת, מידת ה ותיומהי השכלת כותבמפרט    אינו  אשר  ומוגש,  

וחדלה מלהתייחס לילדי  ונתונים  בדיקה  כל  לא כללה  כאמור  יותר לעמדת מפקחות מחוז תל אביב אשר  

חיברו  אשר    הרבות שצורפו לעתירהחוות הדעת  להתייחסות כלשהי  סיפקו  אף לא  המשיבים שניהם    .הגנים

בחינוך ילדים    ,פסיכולוגיהב   ,מומחים  הילדבנוירולגיית  התפתחותם  אשר  ו  ,ובהתפתחות  לצורך  כי  קבעו 

 .  רחי ישראלהתקינה של הילדים, קוגניטיבית, נפשית וחברתית, נדרש שילובם במוסדות חינוך לצד אז

המדינה לא טרחה להתייחס אף לסתירה העמוקה הקיימת בין עמדתה העקרונית לפיה לימודים בהפרדה   .13

בהליכים אחרים שהתקיימו בעניין,  ובאינטגרציה  מתמיכתה הבלתי מסויגת בשילוב  והם פסולים ואסורים  

 .  לעיקרי הטיעון( 9סעיף  ')ר אינה מתיישבת עם הנחיות המשרד שכאמורעמדה . לבין עמדתה בהליך זה

עוגן בפסיקת בתי המשפט, בעתירות אשר חלקן    בחינוך    הפרדהעל  איסור  כפי שפורט בהרחבה בעתירה, ה .14

 כך למשל: . סגרגטיביותחינוך , ובהן הוקיע המשרד מסגרות  עסקו במבקשי מקלט

לקיום מסגרת חינוך נפרדות על רקע גזעי כפי הנטען בעתירה. ״משרד החינוך מוקיע ואינו נותן יד  
במסגרות  זרים  תלמידים  של  להשתלבות  האפשרות  ובמתן  באינטגרציה  תומך  החינוך  משרד 

, בו  גרזניר נ׳ עיריית נתניה  45438-01-19)מתוך תגובת משרד החינוך לעת״מ  .״  החינוך הרגילות
   (.לעיקרי הטיעון 1'טע כנספח )מצורף   התבקשו סעדים זהים בנסיבות דומות

 
... משרד   או מעמד  משרד החינוך אינו נותן יד לקיום מסגרת חינוך נפרדות על רקע גזע״וכן:  

החינוך  מחייב  החינוך   במסגרות  זרים  תלמידים  של  להשתלבות  האפשרות  ומתן  אינטגרציה 
, בו  עיריית פתח תקווהסדה נ׳ ראש    14518-07-20)מתוך תגובת משרד החינוך לעת״מ    "הרגילות

 (. לעיקרי הטיעון 2'טעמצורף כנספח ) דומותהתבקשו סעדים זהים בנסיבות 
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אחרים שהתקיימו  ובין הליכים  עצמו  התנהלות זו של משרד החינוך, המציג עמדות סותרות בתוך ההליך   .15

כעמדה מקצועית אשר  עת עמדתו כאן    למסקנה הברורה כי בית המשפט אינו יכול לקבל  המוביל עניין,  אותו  ב

 (. 18.7.1989, פורסם בנבו) כפר ורדים נ' שר האוצר 678/88בג"ץ )ראו בהתאמה  עליה התבסס ניתן ל

  בתגובותיו מזו המוצגת  הפוכה  עקרונית  מחוז תל אביב במשרד החינוך עמדה  הציג  לאחרונה  יתרה מכך.   .16

וסגרלעתירה אחרות  אוכלוסיות  למדו  בו  בנתניה    בי"ס  ,  של  מוחלשות  נמוכים  לימודיים  הישגים  בשל 

תלמידיו ו"הצורך בשילובם בקבוצות הטרוגניות ובשינוי מהותי שאינו אפשרי עם מצבת התלמידים הנוכחית  

בית הספר" כנספח    של  הטיעון(.   3'  טע)מצ"ב  קבע    לעיקרי  זה  הייחודיים  הבמקרה  המשאבים  כי  משרד 

כפי   שממ, שהוקצו לבית הספר ותכניות הלימוד המיוחדות לתלמידיו יעברו יחד עמם לבתי הספר הקולטים

לפיה התקציבים הייחודיים המוקצים היום לבתי    , עמדתם הבלתי נתפסת של המשיבים  שיש לעשות אף כאן.

אנטי חינוכית במובהק, בלתי סבירה  חסרת פשר והיא עמדה  שלבים  המהספר    יהספר הנפרדים לא יעברו לבת

 באורח קיצוני ודומה כי היא נועדה להעניש הורים ותלמידים שיבחרו בחינוך משלב ולהרתיעם מעשות כן. 

בבתי הספר הנפרדים מעידים כי גם המשאבים התוספתיים הרבים  המלמדים  כי מורים  בהקשר זה נציין עוד,   .17

שנתיים  אשר מוערכים בת ההפרדה אינם מספיקים על מנת להתגבר על הפערים הקשים,  להן זוכות מסגרו 

וכי התלמידים הלומדים בהן מקבלים למעשה פחות מכפי שהיו מקבלים  ויותר מבני גילם אזרחי ישראל,  

והן במישור הטיפולי רגשי.  בבתי ספר רגילים זאת בשל כך שמרביתם המכרעת של  , הן במישור הלימודי 

בכת הנפרדות  התלמידים  העשרהות  פרטנית,  להוראה  מצוסיוע  זקוקים  הרחוקה  ,  ניכר  יאות  ש  מרחק 

 (. 4/'טענספח ומסומן מצורף  בבית הספר קשת מחנכת של  )תצהירה  מהמצב בבתי ספר אחרים

 

 רת גטאות חינוך י, ייחוד קהילתי ויצרישוםבמקום  העברהפרטניים של נות רופת היתלות בלקראת סיום:  .ד

על כן מהווה  קצרה היריעה מלהתייחס לכלל השגיאות המשפטיות והעובדתיות העולות מתגובות המשיבים,   .18

נפרד מעיקרי הטיעון,   ניתן להתעלם  העתירה חלק בלתי  לצמצמם את    משתיים מהן: הניסוןכאן  אך לא 

 שמירת ייחודיות הקהילה.  המקומם בדבר טיעון הומחלוקת העקרונית לפתרונות פרטניים,  ה

המשיבים   .19 מפנים  ושוב  פרטנייםבתגובותיהם  שוב  טיפול    לפתרונות  חלף  תלמידים  העברת  באמצעות 

לבקשות ההעברה  תינתן עדיפות  לאחר השיבוץכי   מצהירה העירייה . כך למשל במדיניות רישום התלמידים

, כמו גם  בבתי הספר אליהם ביקשו לעבור  ככל שיימצא מקום פנויט  לשיגישו הורים לתלמידים מבקשי מק

להעבירם, משל היו אלה ילדים אשר    בבחירת הורים ההיתלות בטענה כי אין מקום להסעות מאחר ומדובר  

מדיניות הרישום  עותרים היא כי  נקודת המוצא של האולם  .  בדרומהשע  עוברים מצפון העיר לבית הספר לטב

העתירה אינה מבקשת להעביר ילד פלוני  .  היא מפלה ביסודהבעיר  של ילדי מבקשי המקלט למוסדות חינוך  

כפי  כאמור, ו  .אלא לשנות את מדיניות הרישום כולה ולבטל את מדיניות הסגרגציה,  לבית ספר אינטגרטיבי

קולקטיביים, אשר נדרש לה  וקשיים  בעלת מאפיינים  ת תלמידים  מדובר באוכלוסיי  ,שקובעים אף המשיבים

כל ניסיון להיאחז בפתרונות פרטניים הנו אחיזת עיניים הסותרת את חובות המשיבים  .  פתרון מערכתי וכולל

מתעלם מרווחתם, טובתם וזכויותיהם של ילדים אלה, כמו גם מהשלכות הלימודים  ו  מכוח החוק והפסיקה

 הפרדה על הקופה הציבורית והחברה כולה. ב

ילדי הקהילה להסעות, שהן    חלף טיפול בבקשות העברה, תוביל בהכרח מדיניות הרישום,    ישינו  .20 לזכאות 

ת  נזכיר כי המשיבים עמדו על רגליהם האחוריותנאי להשתלבותם בבתי ספר מרוחקים ברחבי העיר.  כאמור  

, גם  הגיש בקשת העברה. לשיטת העותריםבחר להסעות למי ש לא יממנווהבהירו כי , במהלך הדיונים בתיק

ש העברה  בבבקשות  כלולות  שוויון  מימוש  הסעותבסיסן  המקנים  זאת  חריגים  המפורטים  מהטעמים  , 

ם  ומיצוי מלוא זכותם  , רווחת םעל שלומלהגן    נוכח העובדה כי ההעברה נועדהו   ,לעתירה  181-190סעיפים  ב
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 .((2003)   529(  6נז)פלונים נ׳ מנכ״לית משרד החינוך הגב׳ רונית תירוש    7374/01בג״ץ  )  לחינוך   של התלמידים 

 מכל מקום, סוגיה זו אמורה לקבל פתרון בדרך המלך עם שינוי מדיניות הרישום.  

"קידום מדיניות של אינטגרציה בגילאים הצעירים עשויה לפגוע  מקוממת במיוחד היא טענת המדינה לפיה   .21

את בשורשים   ומטשטש  שמבטל  במובן  תרבויות  איחוד  ולייצר  התלמידים  של  והמשפחתיים  התרבותיים 

( מגיעים"  הם  ממנה  והקהילה  ב הלכתב    34סעיף  הזהות  מדובר  כאילו  החפצים  תשובה(,  איימיש  חברי 

. עמדה זו, כמו גם טענת העירייה כי  , ושואפים להתערות בהגדלו בישראלנולדו וולא בילדים ש בהתבדלות  

ומהפגיעה הנגרמת לה  קהילה תוך התעלמות מפליאה ממאפייני הקהילה הספציפית,  בא דוגלת בלימודים  הי

פטרנליסטית זו  .  עמדה  50-לקוחה היישר ממתנגדי האינטגרציה בארצות הברית בשנות הבשל הסגרגציה,  

בחינוך,   הפרדה  כי  לטעון  המקלט  ה מנסה  מבקשי  ילדי  את  לימודימותירה  רגשי  בפיגור  ,  תפתחותיוה , 

מתבצעת למעשה לטובתם. אלא שדי לקרוא את תצהירי ההורים אשר צורפו לעתירה, ואשר משרטטים את  

הילדים הקשה שחווים  היא  ו  ההשפלה  כמה  עד  להבין  מנת  על  בחברה הכללית,  העז להשתלב  רצונם  את 

היא הייתה נפסלת  מנותקת ומופרכת. עמדה כזו לא הייתה נשמעת בכל הקשר קהילתי אחר, ולו הייתה עולה  

 "(. נוער כהלכה" ועניין "טבקה )ר' עניין "  , כפי שאכן קרהמיד על ידי בתי המשפט

  של ילדי מבקשי המקלטפסולה  על מדיניות הפרדה  עידה  תשתית עובדתית ונורמטיבית המהציגה  העתירה   .22

ולהתפתחות תקינה. מדיניות אשר    לחינוך  ,לשוויון  ,הפוגעת בזכותם לכבודבמוסדות החינוך בעיר, מדיניות  

ילדים אלה   גילם אזרחי ישראל  בנחיתות מובניתמשפילה אותם, ומותירה  זו, כאמור, אינה  .  יחסית לבני 

 ומחייב את שינויה במקרה שלפנינו.   גזירת גורל. הדין מתיר שינוי במדיניות הרישום

הצהרות על נחיצותן של בדיקות אשר    ;הרגלייםגרירת  ;  אי הדיוק בעובדות  –  התנהלות המשיבים בהליך זה .23

העדר התייחסותם     ;הנכבד  מסמוס ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים בחסות בית המשפט  ;לא בוצעו כלל

משפטיות;   מעמדתו  לטענות  החינוך  משרד  של  סגרגציה  המובהקת  המקצועית  חזרתו  שילוב    ובעדנגד 

ומהשלכות ההפרדה על עתידם ועל החברה  יותיהם,  מזכו   ,הילדיםמטובת    המשיבים  התעלמות  ואינטגרציה;

כי נפרד  הפרדה בחינוך וקבעה  אסרה על  אשר  כולה, כמו גם מפסיקה ארוכת ימים של בית המשפט העליון  

ת  וסתפקות בהצהרות ריקהולבסוף הנטולות בדיקה ותשתית עובדתית,  חוות דעת    להתבססות ע  ;שווהאינו  

מהמוחלשות  ה  יולא באוכלוסיבהרים  קטנה המתבודדת  משל מדובר בקהילה  טשטוש הזהות הקהילתית,  על  

העתירה. דחייתה משמעה הנצחת מוסדות חינוך נפרדים  מחייבת את קבלת    -בלב תל אביב    רהשג  בישראל

 .בישראל ומתן הכשר לגטאות חינוךשמוצאם באפריקה  לילדים 

 29.5.2022היום, 

       

    
  ________________    ________________ 

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

 

 העותרים "כ ב
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