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 /21  עת"מ      בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
 בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

 
 בעניין:

 )קטינה( 324860933אזדהאר נסאסרה ת.ז.  .2
 850435953מחמד נסאסרה ת.ז.  ואפוטרופוסה הטבעי באמצעות אביה

  189995022אחלאס נסאסרה ת.ז.  .1
 )קטינה( 180302412רחמה נסאסרה ת.ז.  .3

 819162420עטייה נסאסרה ת.ז.  הטבעי ואפוטרופוסן ןבאמצעות אביה 3-ו 1העותרות 
 )קטינה(  121411901היג'ר קרישאת ת.ז.  .9
 )קטין( 326585066סעיד קרישאת ת.ז.  .5

   819168436ת.ז. אבראהים קרישאת  ואפוטרופוסם הטבעיאמצעות אביהם ב 5 -ו 9העותרים 
 )קטינה( 315354421ספא קרישאת ת.ז.  .6

 868630111מסלם קרישאת ת.ז.  ואפוטרופוסה הטבעיבאמצעות אביה 
 )קטינה( 313811141עאישה קרישאת ת.ז.  .1

 854524041אחמד קרישאת ת.ז.  ואפוטרופוסה הטבעיבאמצעות אביה 
 )קטינה( 311541112תגריד אלסראיעה ת.ז.  .0

 896294331מחמד אלסראיעה ת.ז.  ואפוטרופוסה הטבעיבאמצעות אביה 
 )קטין( 311168429דיאב בחיס ת.ז.  .4

 323033411יוסף בחיס ת.ז.  ואפוטרופוסו הטבעי באמצעות אביו
  321122603ראשד חאמיסה ת.ז.  .28

   812009315רחייל חמאיסה ת.ז.ו באמצעות אבי
 )קטינה( 184310461יהאן אלחסוני ת.ז. 'ג .22
  185619842תיסיר אלחסוני ת.ז.  .21

 816235862סולימאן אלחסוני ת.ז.   הטבעי םואפוטרופוס הםבאמצעות אבי 21-ו 22העותרים 
 )קטין( 320492612מחמד נסאסרה ת.ז.  .23

 833956381חאלד נסאסרה ת.ז.  ואפוטרופוסו הטבעי באמצעות אביו
  380245212בלאל דרארג'ה ת.ז.  .29

 816128168מחיסן דרארג'ה ת.ז.   באמצעות אביו
 )קטין( 125144039מחמד דרארג'ה ת.ז.  .25

 832525266ואפוטרופוסו הטבעי עלי דרארג'ה ת.ז.  עות אביובאמצ
 )קטין( 186136115מחמד אבו עיאדה ת.ז.  .26

 אבראהים אבו עיאדה ואפוטרופוסו הטבעי באמצעות אביו
 322193332אינאס קרעאן ת.ז.  .21

 854921869באמצעות אביה מחמד קרעאן 
 )קטינה( 123918948חאולה אלעמור ת.ז.  .20

  814262212סה הטבעי אחמד אלעמור ת.ז. ואפוטרופובאמצעות אביה 
 לזכויות המיעוט הערבי בישראל עדאלה, המרכז המשפט .24
 (508519813 ר"ע) בנגב הערבי והתרבות ינוךהח פורום .18

ע"י ב"כ עוה"ד סאוסן זהר ו/או חסן ג'בארין ו/או ארנה כולם 
כהן ו/או סוהאד בשארה ו/או פאטמה אלעג'ו ו/או אראם 

 מחאמיד ו/או רימא איוב ו/או נדים שחאדה ו/או ג'לאל דכאור 
 מעדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

 08343חיפה מ. , 1498, ת.ד. 49רחוב יפו 
 39-4130893; פקס: 319-0044896; נייד: 39-4138083טל: 

 
 

 העותרים
 נגד

 
 משרד החינוך .8

 ע"י פרקליטות המדינה
 אלקסוםהמועצה האזורית  .9
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 המועצה האזורית נווה מדבר .0
 'ואח אביטן חן" עוד כ"ב י"ע 0 – 9המשיבים מס' 

 ב1רחוב הנירייטה סולד 
 רסקו סיטי, באר שבע

  
 המשיבים

 

 וסעד הצהרתיעתירה למתן צו עשה 

 

 בזאת להורות למשיבים לבוא ולנמק מדוע לא:ט הנכבד מתבקש בית המשפ

ושיבוצם בבית הספר לחינוך מיוחד בכפר  81עד  8מס'  העותרים תתבוטל החלטתם להעבר  .א

 מולדה בנגב;

בבית הספר לחינוך מיוחד כ"תלמידי חוץ" יאשרו המשך לימודיהם ושיבוצם של העותרים  .ב

 .כסייפהבמועצה המקומית 

 

 .משפט בהוצאות המשיבים את לחייב הנכבד המשפט בית מתבקש בנוסף

 

 בקשה דחופה למתן צו עשה

 

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על מתן צו עשה המורה למשיבים לאשר המשך שיבוצם של 

שיפוט המועצה המקומית כסייפה,  בבית הספר לחינוך מיוחד הממוקם בשטח 81עד  8העותרים מס' 

וזאת עד למתן בבית הספר בכסייפה  81עד  8וכן המשך תשלום אגרת חוץ עבור שיבוץ העותרים 

 החלטה סופית בעתירה מנהלית זו.

 

 ואלה נימוקי הבקשה:

 

 בית המשפט הנכבד מתבקש לראות בנימוקי העתירה שלהלן כנימוקי הבקשה למתן צו עשה. .8

 

, 81עד  8ענייננו בהחלטה המורה על העברת תלמידי החינוך המיוחד, ביניהם העותרים מס'  .9

מבית הספר לחינוך מיוחד במועצה המקומית כסייפה אל בית ספר חדש שהוקם בכפר מולדה 

כמפורט  )לשעבר המועצה האזורית אבו בסמה(. 0 – 9שהינו בשטח שיפוט המשיבים מס' 

לתגובת המשיבים, בנייתו של בית הספר טרם הושלמה והילדים בכתב העתירה ובהתאם 

 אמורים לעבור למבנים יבילים עד לסיום בנייתו של מבנה בית ספר החדש במולדה.

 

הינם ילדים בעלי מוגבלויות בינוניות וקשות. הם  81עד  8כמפורט בגוף העתירה העותרים מס'  .0

ות גלגלים וחלקם זוחלים כדי להתנייד אסתלויים באחרים לצורך ניידותם. חלקם מרותק לכי

סווגו כילדי חינוך מיוחד הזכאים להיות משובצים במערכת  81עד  8בעצמם. כל העותרים מס' 

 החינוך המיוחד.
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דיהם לבית הספר במולדה רק ההעברה של יל תנודע אודות החלט 81עד  8להורי העותרים מס'  .9

וכתוצאה הם  הם מתנגדים להעברה זו .(9389-9380ים הנוכחית )דשנת הלימוסמוך לתחילת 

בים לשלוח את ילדיהם לבית הספר המרוחק מחשש לפגיעה נוספת בבריאותם ושלמות רמס

חלטת ההעברה של ילדיהם נתקבלה ע"י המשיבים . הורי הילדים המוגבלים טוענים, כי הגופם

חלטה זו; העברת באופן בלתי חוקי ועל כן יש לבטלה. ההורים לא שותפו בכלל ו/או כראוי בה

הילדים מנוגדת לעקרון טובת הילד ואף גורמת ותגרום לנזקים בלתי הפיכים עבור הילדים 

 המוגבלים. 

 

אי תקינות ההליך המנהלי גורם במקרה דנן לפגיעה בזכויותיהם החוקתיות הן של העותרים  .1

החוקתיות של לחינוך, חינוך מיוחד, כבוד שלמות הגוף ולחיים. גם זכויותיהם  81עד  8מס' 

לבחור את החינוך עבור ילדיהם ולהיות שותפים אפקטיביים בהחלטות גורליות  הםהורי

 יהם המוגבלים, מופרת.דהנוגעות ליל

 

 םהאחראי 0 -ו 9כי הקמת בית ספר חדש בשטח השיפוט של המשיבים מס'  ,העותרים טוענים .0

ה לגבור על פגיעה על אספקת שירותי חינוך לתושבי הכפרים הלא מוכרים, אינה יכול

ובמיוחד כשהם סובלים ממוגבלויות  81עד  8בזכויותיהם החוקתיות של העותרים מס' 

 בינוניות וקשות.  

 

 81עד  8המועצה המקומית כסייפה מסכימה להמשך שיבוצם של העותרים מס' יודגש, כי  .6

, בה במערכת החינוך בשטח השיפוט שלה. רצ"ב מכתב מטעם ראש המועצה המקומית כסייפה

התנגדות לקבל את כל ילדיכם בביה"ס לחינוך מיוחד בישובנו."  כלמציין כי "אין לנו 

 )ההדגשה במקור(

 .2/ ע מסומן, 88.88.89 מתאריך כסייפה המקומית המועצה ראש עמדת העתק ב"רצ  ==

 

טוענים העותרים כי במצב הדברים הנ"ל ולאור הנימוקים המפורטים בעתירה, אשר על כן,  .1

מתקיימים המבחנים המצדיקים הוצאת צו עשה. שכן אי מתן הצו הנ"ל המורה על המשך 

בבית הספר לחינוך מיוחד בכסייפה עלול להגדיל את  81עד  8שיבוצם של העותרים מס' 

משנה חשיבות בשל הפגיעה בזכויות  הדברים מקבליםהנזקים הנגרמים להם ממילא. 

מצד שני, הוצאת הצו המבוקש לא יגרום לנזק עבור . 81עד  8החוקתיות של העותרים מס' 

יתר על כן,  המשיבים שכן וכאמור לעיל ממילא בנייתו של בית הספר החדש טרם הסתיימה.

 .הנימוקי העתירה שלהלן מצביעים על סיכויים גבוהים לקבלת

' נ מרכנתיל בנק 6449/88 א"רעביניים, ראו: ם לצורך מתן צו עשה ו/או צו למבחנים הנחוצי

 (.9338) 199( 8) נו פדי , ואח אמר

שהינו גם יו"ר וועד הורי הילדים הלומדים בבית  8רצ"ב תצהיר מטעם הורה העותר מס'  ==

 .1ת/הספר לחינוך מיוחד בכסייפה, מסומן, 

 

לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן צו עשה כמפורט לעיל וזאת עד  .4

 למתן החלטה סופית בעתירה. 
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 :העתירה נימוקי ואלה

 

 העותרים

הינם ילדים בעלי מוגבלויות בינוניות וקשות אשר אובחנו ע"י המשיבים  81עד  8מס'  העותרים .8

מתגוררים בכפרים בדואים בנגב עותרים אלה כזכאים לשיבוץ במסגרת החינוך המיוחד. 

. )לשעבר המועצה האזורית אבו בסמה( 0 -ו 9שיבים מס' שהינם תחת אחריות שיפוטה של המ

כתלמידי  9אך בהעדר בית ספר לחינוך מיוחד בכפרים שלהם הם אושרו ע"י המשיבה מס' 

המתגוררים סמוך  חוץ. בית הספר לחינוך מיוחד בכסייפה משמש מוסד חינוכי לכל הילדים

 שנים.  86לכסייפה וזאת מזה 

 

, מר מוחמד אלנסאסרה, משמש גם כיו"ר וועד הורי התלמידים בבית 8הורה העותרת מס'  .9

 הספר בכסייפה.

 

ים בין היתר לקידום זכויות אנשים להינם ארגוני זכויות אדם הפוע 93עד  84מס'  העותרים .0

 לרבות בתחום החינוך והחינוך המיוחד.וילדים בעלי מוגבלויות בתחומים השונים, 

 המשיבים

-לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח  9אחראי למתן חינוך מיוחד חינם עפ"י סעיף  8המשיב מס'  .9

8411. 

 

ות על קיום מוסדות חינוך מיוחד בתחום האחראיהינם מועצות אזוריות  0 -ו 9המשיבים מס'  .1

הינם מועצות אזוריות שהוקמו  0 -ו 9. משיבים מס' 8שיפוטם במשותף עם המשיב מס' 

מכח צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )נווה מדבר ואל קאסום(,  0.88.89בתאריך 

. משיבות אלה נטלו את הזכויות והחובות של המועצה האזורית אבו בסמה 9389התשע"ג, 

ואים שהיתה אחראית עד לפירוקה לקיום מוסדות חינוך בתחום שיפוטה עבור הכפרים הבד

וזאת בהתאם לצו  0.88.89בנגב. המועצה האזורית אבו בסמה פורקה ע"י שר הפנים בתאריך 

 .9389 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )אבו בסמה, ביטול(, התשע"ג 

 

 עובדתי רקע

 

 סמוך לתחילת שנת הלימודיםחדש בכפר מולדה החלטת העברת תלמידי החינוך המיוחד לבית ספר 

 

ד תחילת שנת הלימודים הנוכחית למדו העותרים וילדים נוספים אחרים, כולם בעלי ע .0

 מוגבלויות בינוניות וקשות, בבית ספר לחינוך מיוחד בכפר כסייפה בנגב. 
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בית הספר לחינוך מיוחד במועצה המקומית כסייפה קיים מזה שנים רבות והוא הגיע להישגים  .6

קיבל מנהל בית הספר מר עותמאן אבו עג'אג'  9388ת משמעותיים בתחום החינוך המיוחד. בשנ

פרס ציון לשבח עבור הצטיינות בניהול ביתה ספר על יסוד המלצה מטעם מנכ"ל משרד החינוך 

 לשעבר, ד"ר שמשון שושני. 

רצ"ב דף עשייה והשיגים של מנהל בית הספר לחינוך מיוחד בכפר כסייפה כפי שפורסם באתר  ==

 .1ע/בית הספר, מסומן 

 

להורי  9 -ו 8(, הודיעו המשיבים מס' 9389-9380סמוך לפתיחת שנת הלימודים הנוכחית ) .1

כי , 81עד  8ביניהם העותרים מס' הילדים הלומדים בבית הספר לחינוך מיוחד בכסייפה, 

 אלאטרש.-ילדיהם יועברו בשנת הלימודים הנוכחית אל בית ספר חדש שהוקם בכפר מולדה

 

אצל מנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית כסייפה. בהתאם הודעה דומה גם התקבלה  .4

להודעה בכתב שנשלחה ע"י ד"ר סלאח אבו האני, מנהל המחלקה לחינוך מיוחד במועצה 

האזורית אבו בסמה אל מר אחמד אלעמור, מנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית כסייפה, 

ח המועצה האזורית אבו בסמה, צויין בה כי עקב חניכת בית הספר הראשון לחינוך מיוחד בשט

אבו בסמה והלומדים בבית  האזוריתיועברו כלל התלמידים המתגוררים ברשות המועצה 

הספר לחינוך מיוחד בכסייפה אל אותו בית ספר חדש בכפר מולדה )אלאטרש(. בהודעה זו 

)להלן: "החלטת ההעברה"(. וכך  בהתאם להחלטת משרד החינוךצויין, כי העברה זו הינה 

 לשון הפנייה:

. כידוע לך המועצה האזורית אבו בסמה חנכה לראשונה בי"ס לחינוך מיוחד בישוב 8"
 מולדה.

. עפ"י ההוראות של משרד החינוך הוחלט לשבץ את תלמידי החינוך המיוחד מאזור 9
 חד מולדה.אבו בסמה אשר לומדים בבי"ס לחינוך מיוחד כסיפה בבי"ס לחינוך מיו

לרשום את התלמידים שלנו במצבת ביה"ס  לא. אי לכך, אני מפנה את תשומת לבך 0
לחינוך מיוחד בכסיפה, פרט למקרים חריגים שמחלקתנו תפנה אליכם בבקשה 

 לשיבוץ.
. בנוסף לזה ברצוני ליידע אותך, ובעקבות הודעה זו שמועצת אבו בסמה לא תהיה 9

בור התלמידים אשר יהיו רשומים אצלכם בלי מחויבת לשלם אגרת תלמידי חוץ ע
 אישורנו.

 . לידיעתך וטיפולך ותודה על שיתוף הפעולה."1  
 )ההדגשה במקור(

 

רצ"ב העתק הודעת מנהל מחלקת החינוך המיוחד במועצה האזורית אבו בסמה אל מנהל  == 

 .3/ע, מסומן 94.1.89מחלקת החינוך במועצת המקומית כסיפה מתאריך 

 

כי כל הילדים העותרים כאן, נרשמו ללימודים במוסד החינוכי לחינוך מיוחד בכסייפה, יודגש,  .83

במועדי הרישום שנקבעו ע"י משרד החינוך. היינו, רישומם במערכת החינוך בבית הספר 

 .9389בכסייפה נערך בתחילת שנת 

 

 



 

6 
 

 

 

 החינוך המיוחד ילדי –תיאור מצבם של העותרים 

 

שובצו במערכת החינוך המיוחד הינם ילדים מוגבלים ש 81עד  8עותרים מס' הכאמור לעיל,  .88

מתגוררים בכפרים לא מוכרים הם . המשיבים מטעםלאחר שסווגו ככך ע"י וועדות ההשמה 

בנגב או בכפרים שהוכרו ע"י ישראל אך הליכי התכנון בהם טרם הסתיימו: אלסרה, אלפורעה, 

. מרביתם סובלים ממוגבלות וקשות תות בינונייוממוגבלוהם סובלים . תל ערדו וחלהּכ

סאות גלגלים. מרביתם אינם מסוגלים לבצע יוחלקם לכ הבניידות, חלקם מרותק למיט

תלוי במכשירי וחלקם אף עבודות פשוטות ויומיות בעצמם והם תלויים בעזרתם של אחרים 

 :81עד  8העותרים מס' הנשמה. להלן פירוט למצבם של 

 

 עמוק ,קשה פיגור כבעלת מכפר אלסרה, המאובחנת 81 בת תלמידה הינה 8 העותרת מס' .89

 ינהיא אה. מורכבים מוטוריים מקשיים גלגלים וסובלת סאילכ וסיעודי. העותרת מרותקת

 להתחבר מתקשה היא, כן כמו. קיום עצמיל הנדרשות הפונקציות מרבית לבצע מסוגלת

 .החברתית לסביבה

. שרירים ןומניוו CP ה ממחלת סובלתיא ה. אלסרה מכפר 93 בת תלמידה הינה 9העותרת מס'  .80

 היא, קרובות לעיתים. זחילה דרך עצמה את ומניעה באופן עצמאי ללכת יכולה אינההיא 

 נוירולוגים לרפלקסים בנוסף, ובאחרים בעצמה פוגעת ולפעמים קשים עצבים מהתקפי סובלת

 .במהירות הספר לבית להגיע ההורים קריאת שמצריך דבר, קשים

 ונכות קשה שכלי פיגור כבעלת מאובחנת אלסרה. מכפר 80בת  תלמידה הינה 0מס'  העותרת .89

 מטבוליות ממחלות סובלת היא .גלגלים לכסא מרותקת היא שבגינה קשה פיזית

 התקפי הנערה את לתקוף עלול רגע בכל. מתמיד וסיוע לליווי וזקוקה מיטוכונידריאליות

 נוירולוגים מרפלקסים סובלת היא בנוסף. לשוןה לבליעת ממשית סכנה כדי תוך, פרכוס

 .במהירות הספר לבית להגיע ההורים קריאת שמצריך דבר, קשים

. בינוני שכלי פיגור כבעלת המאובחנת וחלה,מכפר ּכ 83 בת סיעודית הינה ילדה 9העותרת מס'  .81

 נמוכה בהפרשה המאופיינת( Hypoparathyroidism) פראתייראוידיזם-ההיפו ממחלת סובלת

היא . בדם סידן של מהממוצע נמוכה לרמה גורם אשר דבר, מסוימות מבלוטות הורמונים של

 עדינות" מוטוריות פעולות ובביצוע בהליכה מתקשה והיא גוף וסימני סטות'בג מתקשרת

 צמוד. באופן ליוויה שמצריך מה" וגסות

מבנהו הפיזי קטן . בינוני שכלי פיגור כבעל מאובחן וחלה,מכפר ּכ 80 בן הינו נער 1העותר מס'  .80

 .שונים לימודיים וקשיים לקוי דיבור משטף סובלהוא ו גילובממדיו יחסית לבני 

 הסובלת מפיגור בינוני. וחלה,מכפר ּכ 4הינה תלמידה בת  0העותרת מס'  .86

 בעלת, בינוני בפיגור כלוקה מאובחנת. וחלהמכפר ּכ 88 הינה תלמידה בת 6העותרת מס'  .81

 .  הסביבה עם פעולה מילולי ושיתוף קשר ביצירת מתקשה, ביותר נמוכות לימודיות יכולות

אלסרה, המאובחנת כבעלת פיגור בינוני  מכפר 88 הינה תלמידה בת 1העותרת מס'  .84

 שעלולה ומין גיל לפי הממוצע מהערך תקן סטיות משתי ביותר נמוך ראש ומיקרוצפליה )היקף
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 מצבהועם הסביבה  קשר יוצרתאינה . היא (לילד ומוטורי קוגנטיבי ותיחהתפת לפיגור לגרום

 . קשה הפיזי

ערד, המאובחן כבעל פיגור התפתחותי פסיכו מוטורי  -מכפר תל 1הינו תלמיד בן  4העותר מס'  .93

 מבחין בסכנה ובין טוב לרע, לא שולט בצרכיו ובעל קשיי התנהגות. נוכללי. הילד אי

 סובל. בינוני פיגור ברמת תפקוד כבעל מוגדר .מכפר אלפורעה 81 בן הינו תלמיד 83העותר מס'  .98

 .ומעקב להשגחה וזקוק גלגלים לכסא מרותק , (CIPA) הסיפא ממחלת

 אינה, בינוני שכלי מפיגור סובלת הנערה אלפורעה. מכפר 80 בת תלמידה הינה 88העותרת מס'  .99

 בזיהוי חוסר, בצרכיה שליטה חוסר, במרחב התמצאות מחוסר סובלת היא .כרגיל מתפקדת

 מערכת .ובאחרים בעצמה לפגוע שיכולה כאחת מוכרתהיא  לכך בנוסף. משתנים דברים

 שלה והמשפחה, גבוה אצלה המחלות תדירות לכן, מאוד חלשה הינה יהאן'ג אצל החיסון

 או רפואי לטיפול שליחתה לצורך הספר לבית בשבוע פעמים לשלוש פעמיים בין נקראת כמעט

 .תרופות מתן

 הוא .בינוני שכלי מפיגור סובל הנער אלפורעה. מכפר 81 בן תלמיד חירש הינו 89העותר מס'  .90

 בנוסף. משתנים דברים בזיהוי חוסרו בצרכיו שליטה חוסר, במרחב התמצאות מחוסר סובל

, מאוד חלשה הינה ואצל החיסון מערכת .ובאחרים ובעצמ לפגוע שיכול כאחד מוכרהוא  לכך

 פעמים לשלוש פעמיים בין נקראת כמעט שלו והמשפחה, גבוה אצלו המחלות תדירות לכן

 .תרופות מתן או רפואי לטיפול שליחתו לצורך הספר לבית בשבוע

 שסובל וכמי בינוני פיגור כבעל מאובחן. מכפר אלסרה 89 הינו תלמיד בן 80העותר מס'  .99

 .ורגשיות התנהגויות והפרעות מבעיות

 ורמתהג CIPAהסיפה  ממחלת סובלוא רעה. האלפו מכפר 84 הינו תלמיד בן 89העותר מס'  .91

, לו מחייב אותו להישאר במקום ממוזג עם טמפרטורה שמתאימההדבר , תחושה להעדר

 הינו העותר. לדימום גורמת שלפעמים מאוד קשה בצורה גופו את לגרד מתחיל הוא אחרת

לרבות עקב  בגופו השדרה, כך שכל זעזוע בעמוד רגיש ניתוח עבר ולאחרונה, לאבק אלרגי

 .עזים לכאבים לו מתגורנסיעה ברכב מנועי 

 שיתוק, בינוני שכלי פיגור כבעל מאובחןהוא . מכפר אלפורעה 0 הינו ילד בן 81העותר מס'  .90

 דיבור בעיות, גפיים בארבע שיתוק, CP -ה ממחלת סובל התלמיד. קשה פיזית תונכו מוחין

 (.ובדיבור בתקשורת בעיה) ואקולליה חמורות

 וחלה המאובחן כבעל פיגור בינוני. מכפר ּכ 89הינו תלמיד בן   80מס' העותר  .96

 בינוני פיגור כבעלת מאובחנתהיא . מכפר אלסרה 84הינה תלמידה בת   86העותרת מס'  .91

 מסוגלת ואינה משמעותיים לימודיים סובלת, גם כן, מקשייםן. היא ודא בתסמונת וכלוקה

 .גילה מבני כמצופה הסביבה עם לתקשר

. בינוני שכלי בפיגור כלוקה מכפר אלפורעה המאובחנת 83  בת הינה תלמידה 81העותרת מס'  .94

 דיבור שטף ,למדי נחותים לימודיים כישורים ובעלת בזיכרון רבים מקשיים ובלתהיא ס

 בכדי לתקשר עם הסביבה. מבוגר של לתיווך וזקוקה מגמגמת, מופרע

 .9ע/, מסומנים 81עד  8רצ"ב מסמכים רפואיים אודות העותרים מס'  ==

  התנגדות ההורים ואי שיתופם בהחלטה הגורלית אודות העברת ילדיהם
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ההורים להעברת ילדיהם לבית הספר משנודע להורי הילדים אודות החלטת ההעברה, סירבו  .03

כי בית הספר החדש  ,ביקרו במתחם בית הספר החדש במולדה ושם התוודע להםהם החדש. 

להלן טבלת המרחק בין בתי המגורים של רחוק הרבה יותר מבית הספר הישן בכסייפה. 

התלמידים הן אל בית הספר בכסיפה והן אל בית הספר במולדה. מרחקים אלה מראים, כי 

 במרבית המקרים, המרחק אל בית הספר החדש הינו יותר גדול:

 

 מרחק הכפר אל  הכפר 

 בית הספר 

 ייפה )ק"מ(בכס

 מרחק הכפר אל 

 בית הספר 

 במולדה )ק"מ(

 98.4 88 תל ערד

 99.0 80.1 אלפורעה

 89.4 89.1 אלסרה

 89 1.8 כוחלה

 

רצ"ב תצהיר מטעם ד"ר תאבת אבו ראס המאשר את המרחקים הנ"ל בין הכפרים. התצהיר  ==

 .1/תמצורף ומסומן 

 

י הגישה בתוך כפרים אלו )בהיותם שדרּכיש להדגיש, כי בחישוב המרחק יש לקחת בחשבון  .08

אלא מדובר בדרכי עפר ומלאי אבני דרך. הנסיעה על כבישים  יםסלול םבלתי מוכרים(, אינ

 1ת הנסיעה ברכב אינה יכולה לעלות על בלתי סלולים אלו מלווה בטלטלות כבדות ומהירּו

וטובוסים, הנסיעה קמ"ש כך שעבור תלמידי חינוך מיוחד המוסעים אל בתי הספר באמצעות א

בעונת החורף עת הינה עוד יותר קשה, יותר איטית ויותר מטלטלת. הנסיעה עוד יותר קשה 

 העפר הופך לבוץ ומי הגשם גורמים לשיטפונות.

 

אשר דן בהנגשת  אבו ג'ודהקשיים אלה תוארו גם בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין  .09

 וכך צויין:מוסדות חינוך בכפרים הלא מוכרים בנגב, 

"הקילומטרים המפרידים בין כפרי העותרים לבין מוסדות החינוך, לנוכח היעדר 
דרכי  גישה   סלולות, יכולים להתארך עשרות מונים לנוכח תנאי מעבר קשים בגין 

במצב דברים שכזה קיים חשש כי לא יוכלו הילדים בני השלוש  פגעי מזג האוויר.
והארבע להגיע לגנים המיועדים להם ביישובים המוסדרים, ובכך לא תוגשם עמדת 

ספק שירותי חינוך לילדי העותרים." המשיבים עצמה שלפיה הם מכירים בחובתם ל
 )הדגשה לא במקור(

 (9331) 991, 998(9פ''ד נט), אבו ג'ודה נ' שרת החינוך 1381/39ראו: בג''ץ 

נסיעה ארוכה בכבישים אלו מהווה סיכון ממשי לבריאותם ובטיחותם של הילדים וזאת לאור  .00

מוגבלותם כאמור, כאשר מרביתם של הילדים סובלים מהפרעות, התעלפויות ופרכוסים. 

סיכון לחייהם ובריאותם של ילדיהם ועל כן מתנגדים הההורים מתנגדים להגביר את 

 רתם לבית הספר החדש במולדה. להעב
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בנוסף, התברר להורים כי המבנה החדש, גם אם במבנהו החיצוני הינו חדיש, אינו תואם את  .09

אינו מוכן עוד לקליטת ילדיהם, אינו מתאים הוא מבנה זמני ויביל שצרכיהם של ילדיהם. 

בית הספר  ואינו מונגש כראוי בכדי שילדיהם יוכלו לשהות בו במהלך שעות היום בבטחה.

החדש אינו מחובר לרשת החשמל הארצית אלא לגנרטור. עובדה זו מהווה סיכון ממשי לחלק 

גדול מילדים אלו, שכן חלקם חייבים לשהות בטמפרטורה קבועה; רובם נוטלים תרופות 

שחובה להשאירן בקירור. בית הספר אמנם מחובר לגנרטור המספק את החשמל אך אין בו כדי 

לם וראוי לצרכי הילדים. כך למשל, הפסקת חשמל עקב חיבור לגנרטור עלולה להעניק מענה הו

להפסיק את פעילותם של מכשירים מצילי חיים בהם נעשה שימוש עבור הילדים הסיעודיים, 

לרבות מכשירי הנשמה והחייאה. וכן התברר להורי התלמידים כי בבית הספר אין מים קרים 

 .חלק מהילדים הסובלים מהפרעות באכילהוהעדר מים בטמפרטורה נמוכה מסכנת 

 

העותרים ידגישו, כי היה על המשיבים להתייעץ איתם ולשתף אותם שיתוף אפקטיבי עוד  .01

בשלבים מוקדמים יותר ולקבל את הסכמתם להעברת ילדיהם למוסד אחר שהינו מרוחק יותר 

קשות, קבלת ממקומות מגוריהם. ההורים מדגישים, כי בהיות ילדיהם בעלי מוגבלויות 

עמדתם ושיתופם האפקטיבי בהחלטה גורלית הנוגעת לבריאות ואף חיי ילדיהם, חייבת היתה 

קיבל את ההחלטה בדבר  8לקבל משקל מכריע ומהותי. אך לא כך היו הדברים. המשיב מס' 

, באופן חד צדדי וללא כל שיתוף ו/או ייעוץ מועצה האזורית אבו בסמהההעברה, בשיתוף עם ה

ים. כפי שיפורט להלן, המשיבים טוענים כי הם הזמינו את ההורים לשיחה בכדי אפקטיבי

להודיע להם אודות החלטת ההעברה, אך בכל מקרה עמדתם של ההורים לא היתה מעלה או 

 . וחד צדדית מורידה שכן החלטת ההעברה היתה סופית 

 

כת החינוך חשיבות השיתוף האפקטיבי של הורים לילדים עם מוגבלות הלומדים במער .00

דין  -בישראל המיוחד החינוך מערכת לבחינת הציבורית הוועדה המיוחד, הודגש גם בדו"ח

( בראשותה של השופטת בדימוס דליה דורנר )להלן: "דו"ח וועדת 9334-וחשבון )תשס''ט

 דורנר"(, שם צויין כדלקמן:

וא תהליך שכן חינוכו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, ה-כל-"חינוכו של כל ילד, לא
מתמשך ששותפים לו גורמים רבים, ובהם ההורים, אנשי החינוך והמקצוע המלווים 
את הילד, וכמובן רשויות החינוך שמדינת ישראל אמורה לממן ולספק את שירותי 

לו יכול לאפשר לילד למצות את פעולה בין כל הגורמים הלרק שיתוף אכן,  החינוך.
של ההורים להיות מעורבים בתהליך חינוכו . ההכרה בזכותם הפוטנציאל הטמון בו

לל פרקטיקה מומלצת בתחום החינוך אשר אומצה גם במדינות כשל ילדם יהא, כ
נוספות ., והיא נתפשת כיום כהכרחית וחיונית להצלחתו של הילד. בשיתוף ההורים, 
לצד אנשי המקצוע, יש בוודאי כדי לשכלל את תהליך קבלת ההחלטות לגבי הילד. 

גם מעודד את ההורים להשקיע בחינוכו ובקידומו של ילדם. במרבית השיתוף 
ושיתופם המקרים ההורים הם מי שייצגו את עניינו של ילדם בצורה המסורה ביותר, 

בשיתוף ההורים יש גם כדי להגביר . מן ההכרה בזכויות האדם שלהם מתחייב גם
רבותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים עצמו ולהעמיק את מעו את קולו של הילד

 עצמו בהחלטה על דרך חינוכו .
שיתוף ההורים בתהליך החינוך מעורר אתגר מיוחד משום שהם מבטאים עמדה 

ואף אינה משקפת בכל מקרה את נקודת מבטו של  שאינה עמדת המערכתעצמאית 
 הילד בעל הצרכים המיוחדים עצמו."
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 1לדו"ח וועדת דורנר. 18-19עמוד 

 ובהמשך צויין: 

 שבה במתכונת ממש של מהפכה לבצע החינוך משרד את מחייב המלצותינו ץ"אימו
 של טבען. ישראל במדינת המיוחדים הצרכים בעלי לילדים חינוך שירותי מספק הוא

 מנוס אין כי סבורים אנו ברם. זאת מבינים אנו. לבצען קל זה שאין הוא מהפכות
 המלצנו" שעליהם השינויים מביצוע

 וועדת דורנר.לדו"ח  00עמוד 

סייפה מסכימה להמשך שיבוצם של כל הילדים במסגרת בית כיודגש, כי המועצה המקומית  .06

 הספר לחינוך מיוחד בכסייפה. 

 .2/עראו מכתב מאת ראש המועצה שצורף לעיל וסומן 

 העברת התלמידים תפגע בילדים ותעכב התפתחותם

 

כי עם כל הכבוד לבניית מבנה חדש, הם מתנגדים להעברת ילדיהם,  ,ההורים מבקשים להדגיש .01

שכן בית הספר החדש מרוחק יותר עבור ילדיהם, והארכת זמן הנסיעה עבור ילדיהם כאמור 

לעיל, עלולה באופן ממשי ומוחשי לגרום לסיכון בריאותי ואף סיכון לחייהם. כמו כן, העברת 

חינוכי ובמקום ובאווירה אליהם התרגלו הילדים. הילדים תפגע ברצף החינוכי באותו מוסד 

החלטת ההעברה החד צדדית, מזלזלת בצרכי ילדיהם ובעמדתם כהורים ובמיוחד היותם אלה 

לאור זאת, חלק מההורים סירבו  האמונים על אינטרס ילדיהם יותר מכל אדם ו/או גוף אחר.

ו/או למנוע מהם כל נזק  להעביר את ילדיהם לבית הספר החדש והשאירו אותם בביתם, כדי

 .פיםנוספגיעה 

 

הכתיבה המדעית והספרותית בהקשר זה אף היא הדגישה את הסכנות והנזקים הטמונים  .04

לסביבה הפיזית והחברתית השפעה מכרעת לפי כתיבה זו, במעברים של ילדים בחינוך מיוחד. 

קשר כזה מתועד על התפתחות, התנהגות ותפקוד של אנשים בכלל ואנשים עם מוגבלות בפרט. 

אצל ילדים עם  .בצורה נרחבת בספרות המקצועית בתחום של מדעי החברה וההנהגות

מוגבלות קיימים קשיים רבים בהסתגלות. כך למשל הם מעורבים פחות באינטראקציות 

חברתיות עם בני גילם, ולעתים האינטראקציות המתקיימות נכשלות. ילדים עם מוגבלות 

פחות במשחק קבוצתי וההערכה החברתית של קבוצת השווים  נוטים לשחק לבד, מתנסים

קשיים אלו מתגברים במצבים ובתקופות של מעבר, באים לידי  2.אליהם נמוכה על פי רוב

ביטוי בקשיי התנהגות ומצריכים התארגנות, הכנה והשקעה נרחבת בצרכים הרגשיים, לצד 

                                                           
  http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/Dorner.pdfדו"ח וועדת דורנר ניתן לעיון בלינק הבא:  1

2
 Guralnick, M. J. (1992). A hierarchical model for understanding children's peer-related social 

competence. In: S. L. Odom, S. R. McConnell & M. A. McEvoy (Eds.). Social competence of young 
children with disabilities. (pp. 37-64). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., Inc 

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/Dorner.pdf
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במעברים קשור לכך שהילדים הקושי הרגשי וההתנהגות  3הפיזיים והבריאותיים.רכים הצ

חווים שינוי חד ומשמעותי, הן לסביבה הפיזית והן לסביבה החברתית )האנושית(. במעברים 

כאלה הילדים נחשפים לסביבה חדשה, לא מוכרת ולא מובנת )מורכבת(. קיימים מחקרים 

של  תםהופעהיא עלולה להגביר כי חשיפה כזו יכולה להיות מלחיצה ו ,רבים המראים

הגויות מאתגרות )כמו פגיעה עצמית, סטריאוטיפית ואלימה(. ילדים עם מוגבלות מראים התנ

על התנהגות מסתגלת, מותאמת בסביבה שהיא קבועה, מצופה, לא דורשת וכזו שכוללת 

כאן החשיבות של מ  4.ליהםא מטפלים/מבוגרים שיכולים לתקשר, להבין ולהיות מותאמים

ינויים או מעברים שעלולים להזיק לפגוע ביכולת שמירה על סביבה כזו והימנעות מש

ההתפתחות ובמקרים מסוימים להוביל לרגרסיה בהתנהגותם והתפתחותם של ילדים עם 

מוגבלות. במקרים שמעברים כאלה נחוצים, יש צורך להכין את הילדים וההורים אליהם ולתת 

 את המענה הרגשי המתאים.

 

שבחן סוגיות בנושא הסעות ישראל מחלקות החינוך בדו''ח של איגוד מנהלי יתר על כן,  .93

הארכת זמן ההסעה עבור תלמידי חינוך מיוחד עלול לגרום כי  ,מדגיש 5תלמידים לחינוך מיוחד

הסדר ההסעות, שמעצם טבעו, נושא בחובו אי דיוק ולנזקים. כך למשל,  ייםשלקאף הוא 

הדו''ח  .ילדיםעוד יותר על ה בזמנים, איחורים ואיסוף תלמידים ממספר נקודות, מעמיסים

מתאר את המקרים שבהם, בשל נסיעות ארוכות ומעייפות, ילדים עם פיגורים מורכבים 

)בדומה למצבם של חלק מהעותרים( עלולים לפגוע בעצמם ובאחרים. לא למותר לציין כי 

בנסיעות ארוכות, תלמיד בעל צרכים מיוחדים לא זוכה למלוא תשומת הלב מצד האדם 

המופקד על רווחתו וטיפולו והמלווה אותו בנסיעה. כמו כן, הדו''ח מתייחס לתלמידים עם 

קשיי התנהגות הנוטלים תרופות, אשר מהווים סיכון ממשי להסעה ולסביבה עם פגות השפעת 

לבסוף מציין הדו''ח את עניין הרב גילאיות בהסעות  התרופות, בעיקר בדרכם חזרה הביתה.

  מהם.    צעירים בר בעטיו תלמידים בוגרים עלולים לפגוע ארוכות ומתישות אש

 

 ועמדת המשיבים פניות ההורים ומיצוי הליכים

בפנייה דחופה אל שר החינוך, מר גדעון סער, גב' עמירה  84פנה העותר מס'  96.4.89בתאריך  .98

חיים, מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך וד"ר סלאח אבו האני, מנהלת מחלקת החינוך 

ועצה האזורית אבו בסמה וזאת בדרישה לבטל את החלטת ההעברה, מהנימוקים במ

 המורחבים כאן בעתירה. 

                                                           
3 Hallum, A. (1995). Disability and the transition to adulthood: Issues for the 

disabled child, the family, and the pediatrician. Current Problems in Pediatrics ,  

January , 12 -50.  
4
 Shapiro, M., Parush S., Green, M., & Roth D. (1997). The efficacy of the Snoezelen in the 

management of children with mental retardation who exhibit maladaptive behaviours. The 
British Journal of Developmental Disabilities, 43, 140-155. 
Turner, M. (1999). Annotation: Repetitive behaviour  in Autism: A review of psychological 
research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 839-849. 

5
  lahinuch.co.il/?CategoryID=673&ArticleID=8039-http://www.kavניתן לעיין בסדקר בלינק:    

http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=673&ArticleID=8039
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 .5/עמסומנת  96.4.89מתאריך  84רצ"ב העתק פנית העותר מס'  ==

 

יו"ר ועד הורי התלמידים בבית הספר בכסיפה, מר מטעם  91.4.83 פנייה דומה נשלחה בתאריך .99

הביעו התנגדותם בו אל שר החינוך מר גדעון סער (  8)אביה של העותרת מס' מוחמד נסאסרה 

יש להשאיר את בפנייה הודגש, כי להחלטת ההעברה תוך ציון הנזקים הנגרמים לילדיהם. 

ואין להעבירם למוסד אחר, ללא הסכמת הוריהם. מר נסאסרה הוסיף כסייפה הילדים ללמוד ב

עוד במועד שנודע להם אודות החלטת בו להעברה כי חלק גדול מההורים הביע את סירו

הם פנו לאמצעי התקשורת, לארגונים ועמותות שונות הפעילות בתחום. העתק  .ההעברה

מפניה זו נשלח גם אל מפקחת מחוז הדרום במשרד החינוך, גורמים שונים במועצה האזורית 

  אבו מועצה וברשות המקומית כסיפה.

ויו"ר וועד הורי התלמידים  8אלנסאסרה, הורה העותרת מס' מר מוחמד רצ"ב העתק פניית  ==

 .6/עמסומן  ,91.4.89מתאריך בבית הספר לחינוך מיוחד בכסייפה, אל שר החינוך 

 

במכתב תזכורת בדרישה לקבלת התייחסות עניינית  84בהעדר מענה לפניות, פנה העותר מס'  .90

 ומיידית.

 .1/עמסומנת  03.83.89רצ"ב העתק מכתב התזכורת מתאריך  ==

 

 04. בשלב זה של הפנייה 93 העותר מס'נשלחה פנייה באותו נושא גם מטעם  08.83.89בתאריך  .99

מהילדים שנתבקשו לעבור לבית הספר החדש במולדה לא הלכו ללימודים, שכן כאמור, 

 הוריהם סירבו שייגרם להם נזק נוסף עקב ההעברה.

, מסומנת 08.83.89באמצעות הדואר האלקטרוני מתאריך  93העותר מס' רצ"ב העתק פניית  ==

 .0/ע

 

 תלקבלבתזכורות  93פנה העותר מס' במהלך התקופה הנ"ל לאחר משלוח הפניות בכתב,  .91

הם גם פנו אל יו"ר וועדת החינוך של  לפניותיהם. אך דבר לא התקבל. התייחסות עניינית

 ענייני. הכנסת ומבקר המדינה אך גם לפניות אלה לא נמצא מענה 

, מר שמוליק דוד, אל יו"ר וועדת החינוך של הכנסת וכן אל 93רצ"ב פניות נציג העותר מס'  ==

 .4/עהמדינה, מסומנים  רמבק

 

תשובה מאת גב' עמירה חיים, מנהלת  84התקבל במשרד העותר מס'  8.88.89רק בתאריך  .90

 מחוז הדרום במשרד החינוך ובה היא מודיעה כדלקמן:

בנושא שבנדון והריני להשיבך כי בית  96.34.9389מכתבך מיום "מאשרת בתודה 
הספר לחינוך מיוחד בכפר "מולדה", שבמועצה האזורית אבו בסמה, הוקם מתוך 

 צורך מקצועי בבית הספר לחינוך מיוחד במועצה זו.
אשר לטענתך אודות ריחוקו של בית הספר מבתי הילדים, אחדד כי עבור חלק 

 מולדה קרוב יותר מבית הספר בכסיפה.מהתלמידים בית הספר ב
 בבית הספר גנרטור הנותן מענה לצרכי בית הספר. -בעניין החיבור לחשמל

כל תושבי אבו בסמה, שילדיהם שובצו בבית הספר במולדה, זומנו לפגישה בנושא 
סד החדש. מבין כל ההורים שהגיעו לפגישה לא עלתה כל התנגדות והעברת הילדים במ

 פר החדש.לשיבוץ בבית הס
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התלמידים תושבי אבו בסמה המשובצים בבית הספר נרשמה  68יתרה מכך, מבין 
 תלמידים )חלקם נעדרים לפרקי זמן בשל בעיות רפואיות מורכבות(. 08נוכחות של 

לנוכח האמור, לא מן הנמנע להסיק כי המכתב עליו מתבססת פנייתך אינו פרי 
 יוזמתם של הורי התלמידים.

 השיבוץ בבית הספר "מולדה" בעינה עומדת.ההחלטה בדבר 
אני מצרה על הפגיעה המכוונת ביתר התלמידים ועל מניעת זכותם לקבל שירותי 

 חינוך כמתחייב בחוק."
 

והועבר  08.83.89א תאריך שהנוב"כ העותרים שהועבר אל  8רצ"ב העתק תגובת המשיב מס'  ==

 .28/ע, מסומן 8.88.89בפקס בתאריך 

 

 המועצה האזורית אבו בסמהב"כ התקבלה במשרד ב"כ העותרים, תגובת  1.88.89בתאריך  .96

צויין , . בהתאם לתגובה זו(0 -ו 9)אשר זכויותיה וחובותיה כאמור לעיל הועברו למשיבים מס' 

בתי ספר בכפר מולדה וזאת לאחר שבמהלך שלושת  9ובפעם הראשונה, כי הוחלט על הקמת 

המועצה המקומית כסייפה למועצה, פעמים רבות, והכל על מנת ליתן  השנים האחרונות "פנתה

שירותי חינוך לתלמידיה נוכח העדר יכולתה של מועצת כסייפה להקים בעבור תלמידיה בי"ס 

בית הספר בניית מתאים הבנוי בניה קשיחה, לתלמידי חינוך מיוחד בשטחה..." כן צויין, כי 

בבניה בלתי במולדה יים התלמידים הועברו לבית ספר בינתאך . 9380בינואר תסתיים במולדה 

קשיחה עד להעברתם לבית הספר הקבוע בעל המבנים הקשיחים. כמו כן, לטענתם, בטרם 

שיבוץ הילדים בבית הספר החדש במולדה, הוזמנו ההורים של הילדים לפגישה ובה נכחו מנהל 

בו האני וכן המפקח על המחלקה לחינוך מיוחד במועצה האזורית אבו בסמה ד"ר סלאח א

החינוך מיוחד מטעם משרד החינוך מר מוחמד אלקרינאוי. לטענתם במסגרת פגישה זו הביעו 

ילדים. כן עולה כי העברת התלמידים  83ההורים הסכמתם על ההעברה, למעט הוריהם של 

 תגרום להסבת התקציב המוקצה לתשלום אגרת החוץ לצורך השקעה במערכת הלימודים.

העתק מכתבו של עו"ד חן אביטן בשם המועצה האזורית אבו בסמה אל ב"כ העותרים רצ"ב  ==

 .22/עומסומן  1.88.89מתאריך 

 

מחלוקת עובדתית בין  , כי קיימתראשיתמתגובת המועצה האזורית אבו בסמה עולה,  .91

המשיבים לבין העותרים ובין המשיבים בינם לבין עצמם אודות מספר ההורים שהוזמנו 

ומספר  ההורים להחלטת המעבר לבית הספר החדש עצם הסכמתלישיבה עם המשיבים; 

כי הוחלט על הקמת בית ספר חדש בשל התנאים עולה, , שנית. ההורים שהסכימו למעבר

בית הספר החדש אולם מתברר כי . יביליםפר בכסייפה והיות המבנים בו הפיזיים של בית הס

רת התלמידים ממבנים ב. על כן העיביליםאליו מועברים התלמידים הינו בעצמו בעל מבנים 

יבילים למבנים יבילים אחרים אינה בהכרח מטיבה עם התלמידים ובמיוחד כאשר המבנים 

לא זו בלבד אלא לאחר סיום המבנה מידים. היבילים "החדשים" מרוחקים יותר מבתי התל

סכון בהוצאות אינו מספיק כדי יהח, שלישיתהקבוע יועברו הילדים שוב אל אותו מבנה קבוע. 

כפי שיפורט בטיעון במשפטי להלן, החלטת ההעברה גורמת  ,לאשר את החלטת ההעברה. שכן

יכוב בהתפתחותם ות האדם של התלמידים ושל הוריהם והיא אף תגרום לעלפגיעה בזכוי

כדי לממש זכויות אלה, אין מנוס מלהקצות תקציבים גם אם והתקדמותם של הילדים עצמם. 

, העברתם למוסד חינוכי חדש רביעיתשל זכות מחייב הקצאה תקציבית.  הנוספים. שכן מימוש

תפגע ברצף החינוכי הן זה הקשור להמשך לימודים במוסד בו החלו ללמוד והן בהקשר של 
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וחשוב מכל, זימון  חמישיתהרצף החינוכי הפדגוגי, והכל כפי שיפורט בטיעון המשפטי שלהלן. 

ההורים לפגישה בנוכחות מנהל מחלקת החינוך המיוחד וכן המפקח על החינוך המיוחד 

קבלת ההחלטה  לאופןבמועצה האזורית אבו בסמה, אינה עונה על דרישות הדין הנוגעות 

יבוצם, במיוחד אלה הנוגעות לחינוך המיוחד, והכל כפי שיפורט בעניין העברת תלמידים וש

 בטיעון המשפטי להלן.

 

 

 ונתונים על הילדים הבדואיםהקמת בית הספר במולדה 

 

המשיבים יטענו, כי הואיל והוקם זה לראשונה מוסד לחינוך מיוחד בשטח השיפוט של  .94

יש להעביר את הילדים המועצה האזורית אבו בסמה, במסגרתה מתגוררים העותרים, אזי 

אליה. ניתן יהא והמשיבים יטענו, כי העברת הילדים מתחייבת מבחינה תקציבית בשל הקמת 

 המוסד החינוכי בשטח שיפוטה. 

 

העותרים ישיבו, כי החלטת העברת כל הילדים לבית הספר החדש במולדה, הינה החלטה  .13

והאינטרסים שלהם. ובכל  שרירותית, שכן אין היא מתחשבת בעמדת ההורים, טובת הילדים

מקרה, גם אם אכן קיימים טעמים תקציביים, הרי טעמים אלה אינם יכולים לגבור על 

אינטרס טובת הילד ועל רצון ההורים להשאירם במוסד החינוכי בו הם לומדים ואליו נרשמו 

 עוד בשנת הלימודים הקודמת.

 

ענה המועצה )או אף שני בתי הספר, כפי שט בית הספר החדשהקמת העותרים מברכים על  .18

, במיוחד שהוא בית הספר הראשון לילדים בחינוך מיוחד האזורית אבו בסמה בתגובתה לעיל(

. אך הקמתו של בית הספר אינה (0 -ו 9)כעת, המשיבים מס'  בשטח השיפוט אבו בסמה

דים מוגבלים אחרים מחייבת העברת העותרים אליו. מוסד זה הינו אכן חיוני בכדי להכיל יל

להעניק  יםאמור 0 -ו 9ים מס' המשיב. 0 -ו 9ים מס' המתגוררים בשטח השיפוט של המשיב

בדואים המתגוררים הן בכפרים הבדואים -שירותי חינוך וחינוך מיוחד לכלל הילדים הערבים

 שהוכרו אך תכנונם טרם הושלם והן אלה המתגוררים בכפרים הלא מוכרים בנגב. 

 

בהתאם לדו"ח משרד  6תושבים. 43,333עד  00,333א מוכרים לבדם, מתגוררים בין בכפרים הל .19

שנים ביישובי קבע  0הבריאות שכותרות "מצב הבריאות של תינוקות וילדים בדואים עד גיל 

 08% -אחוז הילדים הבדואים בכפרים הלא מוכרים מגיע ל ,ובכפרים הבלתי מוכרים בנגב"

 7.04.0% -מגיע בכפרים הלא מוכרים ל 4הילדים עד גיל  . אחוז86שהינם ילדים עד גיל 

 

                                                           
 הפזורה לתושבי תשתיות ולהקמת שירותים למתן מנגנונים, ספקטור בס שירי: הכנסת של המחקר מרכז ח''דו 6

 :הבא בלינק לעיון ניתן ח"הדו. 9388 יוני, בנגב הבדואית
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02878.pdf  

לשכת  "שנים ביישובי קבע ובכפרים הבלתי מוכרים בנגב 0של תינוקות וילדים בדואים עד גיל ח "מצב הבריאות "דו 7
 9331,  מחוז דרום, דצמבר —הבריאות 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02878.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02878.pdf
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אקונומי הנמוך של -הסוציו םהילדים הבדואים סובלים מתנאי מחייה קשים נוכח מעמד .10

משפחותיהם, חוסר התעסוקה של ההורים ובמיוחד האמהות, הנגישות הנמוכה לשירותים 

ר של מכון ברוקדייל על . דו''ח מחקממשלתיים חיוניים כגון מים וחשמלמוניציפאליים ו

מתאר את המציאות העגומה  8ה הבדואית בנגביהילדים בעלי הצרכים המיוחדים באוכלוסי

שחיים בה הילדים הבדואים בכלל, ובעלי הצרכים המיוחדים בפרט. עיקר הממצאים כפי 

 ם כדלקמן: ינשסוכמו על ידי מחברי הדו''ח ה

 הבדואים הילדים מכלל 4.8% כי מצא, נהאמהות עם שנעשו הראיונות על "בהתבסס

 של אומדן-תת מהווה זה ששיעור להניח יתן. נמיוחדים עם צרכים ילדים הם בנגב
 להסתיר כלשהי ונטייה, מודעות, אבחון בגלל בעיות זו באוכלוסייה האמיתי השיעור
 באוכלוסיות המקבילים בהשוואה לשיעורים גבוה זה שיעור, כך גם. מסוימות נכויות

 ."בהתאמה( 6.0% -ו 1.0%) בארץ והיהודית הערבית
... 

 או רפואי טיפול כרוניות הדורשות ממחלות סובלים בנגב הבדואים הילדים מכלל

 על המשפיעה, בשמיעה או/ו בראייה ממוגבלות סובלים 9.3% קבוע רפואי-פרה
בעיית  שכיחות. שכלי מפיגור ובלים 3.0% פיזית נכות בעלי; 8.6% הסדיר התפקוד

 גילם עקב אובחנו לא מהילדים שחלק מאחר אומדן-תת מהווה השכלי הפיגור

 כי גם ייתכן. סטיגמה בגלל מהילדים חלק על מדווחות אינן האמהות, כן-כמו. הצעיר

, והתנהגות למידה ליקויי בתחום נכללים אשר ,קל שכלי פיגור עם ילדים עוד יש
 .שכלי פיגור ולא על והתפתחות למידה בעיות על דיווחה שהאם כיווןמ

 לדיםי  בקרב מהשיעורים גבוהים בדואים ילדים בקרב השיעורים, הנכויות סוגי בכל
 טיפול הדורשות מחלות עם הבדואים הילדים של הגבוה בולטים השיעור. יהודים

 נכות עם הבדואיםושיעור  , בהתאמה(.9.8.9.1.9.4) יחסית ,קבוע רפואי-פרה או רפואי

בקרב  מהשיעור שניים מפי למעלה גדול ,בכלל ערבים ילדים בקרב כמו אשר ,חושית
 , בהתאמה(."3.1,9.9.9.3ילדים יהודים )

.. 
 14% של לשיעור יחסית נמוך אחד שירות לפחות המקבלים הבדואים הילדים "שיעור
 הפערים ,רפואיים שירותים למעט .מיוחדים צרכים עם יהודים בקרב ילדים שנמצא

-פרה שירותים כגון, שנבדק שירותים סוג כל נמצאו לגבי האוכלוסיות שתי בין
 שירותי היהודית(, בקרב האוכלוסייה 04% לעומת הבדואים קרבב 83%) רפואיים

( 98%לעומת  9%) סוציאליים-פסיכו שירותים( 16% לעומת 91%) ייחודיים חינוך
  ועוד."

 

כי ביטול החלטת ההעברה עבור העותרים, אינה אמורה להעלות או  ,על כן טוענים העותרים .19

נהפוך להוריד עבור עצם הקמתו של בית הספר החדש, לרבות התקציבים שהוקצו בשל כך. 

לאור הנתונים שהובאו לעיל אודות אחוז הילדים הבדואים הסובלים ממוגבלויות הוא, הרי 

לתת מענה הולם ושוויוני לכלל הילדים בכדי תי ספר נוספים שונות, המצב מחייב הקמת ב

 .בעלי מוגבלויותהבדואים 

 

 הטיעון המשפטי

 

                                                           
8
 דפוסי, מאפיינים: בנגב הבדואית באוכלוסיה מיוחדים צרכים עם ילדים.  9331. ע, זיו.; ד, נאון.; נ, שטרוסברג 

. [ירושלים, ברוקדייל מכון -וינט'ג-מאיירס.  -31-130 דמ. אמהות על בהם הטיפול והשלכות בשירותים שימוש
503http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/-08-הדו"ח ניתן לעיון בלינק הבא: 

HEB.pdf-ES-BedouinChildren  
 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/503-08-BedouinChildren-ES-HEB.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/503-08-BedouinChildren-ES-HEB.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/503-08-BedouinChildren-ES-HEB.pdf
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סמוך לתחילת שנת הלימודים, מנוגדת לדין ה עליה עוההודלבית ספר חדש ת ההעברה החלט .11

של הילדים, לרבות לחינוך מיוחד ולפגיעה בהמשך התפתחותם  וגורמת להפרה של זכויותיהם

 של ילדי החינוך המיוחד.

 

מסכנת את בריאותם, חייהם ושלמות גופם של תלמידים אלו ועל כן היא פוגעת  החלטהה .10

בזכותם החוקתית לחיים. בנוסף לכך, היא פוגעת בזכותם החוקתית לכבוד, שכן ההחלטה 

מתעלמת מצרכיהם של הילדים, מטרטרת אותם לבית ספר מרוחק יותר שאינו מתאים 

בילדים. מסקנה זו מקבלת משנה חשיבות בנסיבות  לצרכיהם ועל כן היא כרוכה בזלזול עמוק

עם מוגבלויות הנסמכים על האחר, תלויים בשירות  /ותונערים /ותהנ"ל, כשמדובר על ילדים

 ובטיפול הניתן להם ואינם עצמאיים בפעולות הבסיסיות והיומיומיות שלהם.

 

 אי תקינות ההליך המנהלי – החלטת ההעברה אינה כדין

 ילדים בחינוך מיוחד באזור קרוב ביותר למגוריהם הדין מחייב שיבוץ

כפי שעולה מהרקע העובדתי לעיל, משרד החינוך הוא שהחליט על העברת התלמידים. החלטת  .16

, החלות גם על החינוך 8414 –נות החינוך הממלכתי )העברה(, תשי"ט מנוגדת להוראות תקזו 

ע"י השר רק במקרים  א מאפשרת העברה0המיוחד )להלן: "תקנות ההעברה"(. תקנה 

כמו כן, תקנה זו  תחום שיפוט. באותומיוחדים, כאשר ההעברה הינה ממוסד אחד למשנהו 

וזו מחייבת, כי ההעברה תהא מטעמים תקציביים שמטרתם חסכון בכוחות הוראה ובכיתות. 

 לשון התקנה שכותרתה "העברה לפי דרישת השר":

מקרים מיוחדים, לדרוש מרשות על אף האמור בתקנות אלה, רשאי השר, ב  )א("
חינוך מקומית להעביר תלמיד הרשום בתחום שיפוטה ממוסד אחד למשנהו מטעמים 
תקציביים שמטרתם חסכון בכוחות הוראה ובכיתות, ובלבד שיישמרו המרחקים 

  ."8414-לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט 6האמורים בתקנה 
 

ניין החלטת העברה ע"י השר, אינם מתקיימים כאן. נהפוך לעיל בע א0הטעמים שפורטו בסעיף  .11

נוספת. בכל מקרה, הוא, העברת הילדים למוסד החדש במקרה דנן, כרוכה בהקצאת תקציבית 

בין אם קיימים צידוקים תקציביים ובין אם לאו, הרי כפי שיפורט להלן, החלטת ההעברה 

וריהם וכל צידוק תקציבי אינו יכול להצדיק גורמת לפגיעה בזכויות האדם של הילדים ושל ה

הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה עולה כסף. , נקבע כי "בוצראת הפגיעה בזכויות אלה. בעניין 

" )ראו: האדם, החירות והשוויון מוכנה לשלם את המחיר הנדרש חברה האמונה על ברכי כבוד

דברים אלו מתחזקים  ((.8440)96, 84( 8, פ"ד נ)מועצה מקומית מכבים רעות 'נ שחר בוצר בג"צ

חסן נגד המוסד לביטוח לאור הפסיקה האחרונה שנקבעה ע"י בית המשפט העליון בעניין 

, אשר דן בחוקתיות סעיף בחוק הבטחת הכנסה אשר התנה את הזכאות לקצבת הבטחת לאומי

"העשה" המוטלת על הדגיש כי חובת הכנסה באי שימוש או בעלות ברכב. בית המשפט העליון 

בג"ץ  הולמים )ראו:המדינה במימוש זכויות חברתיות מחייבת הקצאת תקציבים משאבים 

 (.91.9.89)פורסם בנבו,  סלאח חסן נגד המוסד לביטוח לאומי 83009/39
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, רשאי השר להורות על העברת ילדים למוסד חינוכי אחר ובלבד שיישמרו כאמור בלשון התקנה .14

, 8414 –לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט  6המרחקים האמורים בתקנה 

שכותרתה "קביעת אזורים." קרי, שהמרחק בין בית הספר לבין אזור המגורים לא יהיה מעל 

לא יותר משלושה קילומטרים )תקנה  -ה ה' ומעלהואם היה התלמיד בכית; שני קילומטרים

(, במידה והמרחקים גדולים יותר יש להבטיח את הנגישות 9((. בהתאם לתקנת משנה )8)ב()6

( במידה וישנו מחסור בדרכים 9תקנת משנה )ובהתאם לבאמצעות קיומה של תחבורה ציבורית. 

יננו כמפורט ברקע העובדתי בעורק תחבורה או באמצעי תחבורה, כפי שהוא המקרה בעני וא

 ותההחלטה לספק שירותי הסע. במקרה דנן, לעיל, יש לדאוג כי לאזורי רישום קטנים יותר

לתלמידים, אינה מעלה ואינה מורידה. שירותי ההסעה אינם תחליף לחובת הרשות  תומאורגנ

המקומית לשבץ את התלמידים במוסד הקרוב ככל האפשר לאזור מגוריהם כאשר מדובר 

. על כן, בהתקיים קשה מאודההפיזי  עקב מצבםילדים המשובצים במערכת החינוך המיוחד ב

מוסד חינוכי קרוב יותר למקום מגורי התלמידים, יש להעדיף מוסד זה ולאפשר לתלמידים 

רצון הוריהם וטובת הילדים מחייבת השארתם  להמשיך וללמוד בו ובמיוחד כאשר זה הוא

 בבית הספר בכסייפה.

 

ד החינוכי במערכת החינוך המיוחד לאזור מגוריו של הילד המוגבל הינה חיונית סהמוקרבת  .03

חוזר המנכ"ל בעניין אוכלוסיות מיוחדות שכותרתו "אוכלוסיות מיוחדות, חינוך ואף הכרחית. 

כי במסגרת החלטת  ,קובע 8.9.44מיוחד, שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד" מתאריך 

וגבלות במוסד לחינוך מיוחד, המרכיב העיקרי שיש לקחת בחשבון בעת השיבוץ של ילד עם מ

ההחלטה הינו המרחק של המוסד החינוכי מבית התלמיד באופן שיהיה "קרוב ככל האפשר 

 לאזור מגוריו."

 

ואשר נחתמה ואושררה ע"י  9330גם האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות משנת  .08

להנגשת מוסדות חינוך ללא מכשולים  שמתייחסת באופן מפור, 9389ישראל לאחרונה, בשנת 

חסומים וכן לחובת מימוש הזכות לחינוך לילדים עם מוגבלות באופן שלילדים אלו יהיה מו

 לאמנה שכותרתה "נגישות", קובע: 4סעיף חינוך נגיש בקהילות מגוריהם. 

"על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות בצורה עצמאית ולהשתתף באופן מלא 
בכל היבטי החיים, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים כדי להבטיח 
לאנשים עם מוגבלויות גישה לסביבה הפיזית, לתחבורה, למידע ולתקשורת, 

ים עירוניים וכפריים ולמתקנים ושירותים אחרים הפתוחים או ניתנים לציבור, באזור
כאחד, בשוויון עם אחרים. אמצעים אלה, אשר יכללו זיהוי מכשולים ומחסומים 

 לנגישות וסילוקם, יחולו, בין היתר על: 
בניינים, כבישים, תחבורה, ומתקנים פנימיים וחיצוניים אחרים, לרבות בתי ספר, 

 בנייני מגורים, מתקנים רפואיים ומקומות עבודה;"
 

 לאמנה שכותרתו "חינוך", קובע: 99וסעיף 

 , תבטחנה מדינות שהן צדדים כי:ו. בממשן זכות ז9"
תהא לאנשים עם מוגבלויות גישה לחינוך יסודי מכיל, איכותי ובחינם, ולחינוך 

 תיכוני, בקהילות מגוריהם, בשוויון עם אחרים;"
 

 המשיבים לא שקלו את כל השיקולים הרלוונטיים 
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בעת ( לתקנות ההעברה, שכן תקנה זו מחייבת כי 4)ב()6תקנה החלטת ההעברה מנוגדת ל .09

קביעת היכן ילמד תלמיד, על הרשות המקומית להתחשב במספר מרכיבים, ביניהם היכן היה 

 (:4)ב( )6גורמי בריאות, משפחה ושיקולים חינוכיים. כך קובעת תקנה וכן  התלמיד רשום

ספר פלוני בתחום אזורו, -בבית"בבוא רשות חינוך מקומית לקבוע שתלמיד ילמד 
 תתחשב באלה:

... 
 אם התלמיד נרשם בתוך ימי הרישום שקבעה רשות החינוך המקומית ()ג 

 ;התאריך שבו נרשם התלמיד )ד(
 ";גורמי בריאות, משפחה ושיקולים חינוכיים )ה(

  )ההדגשה אינה במקור( 
 

ההעברה סמוך לתחילת שנת הלימודים נודע אודות הורי הילדים לרט ברקע העובדתי, וכמפ .00

כאשר ילדיהם כבר נרשמו לבית הספר בכסייפה עוד במהלך שנת ( 9389-9380הנוכחית )

גורמי בריאות בנוסף, הלימודים הקודמת ובתוך הימים שנקבעו ע"י רשות החינוך המקומית. 

הם להעברתם, תנגדות הוריוהוהיותם של הילדים בעלי מוגבלויות שונות ברמה בינונית וקשה, 

לא נשקלו מכלול באופן ראוי, ועל כן ו/או לא נלקחו בחשבון לא נלקחו בחשבון ע"י המשיבים 

מכלול  תול אלשקהמשיבים  חובה על .השיקולים הרלוונטיים הקבועים בתקנה לעיל

 כי: פרויקט שיקום שכונותבעניין נקבע השיקולים הלרוונטים ולא רק את חלקם. בהקשר זה 

 

"אולם כפי שנאמר בפסיקתנו לא אחת, כאשר דנים אנו בחלוקה שוויונית של 
משאבים, אין די בכך שהשיקולים להקצאה הם שיקולים ענייניים, אלא יש חשיבות 

המידה להקצאה -למשקלם של כל אחד מהשיקולים הענייניים. בקביעת אמות
שלשמה נועדה יש להביא בחשבון את מכלול השיקולים הנוגעים למטרה תקציבית 

התמיכה הכספית. כך למשל מעצם העובדה שהקריטריון האמור אינו קשור כלל 
לתחום החברתי של הפרויקט מתחיבת המסקנה כי נוכח תכליתו הכפולה של 

אין להעניק  לקריטריון הנוגע להיבט הפיזי של  –הפיסית והחברתית  –הפרויקט 
 דגשה לא במקור( הפרויקט משקל מכריע להחלתו בהיבט החברתי." )הה

  

 ,והשיכון הבינוי שר נגד בישראל הערביות המקומיות הרשויות ראשי ועד 696/33 ץ"בג: ראו

 (.9338) 49, 64( 9)נו ד"פ

 

 , נקבע:דקהובעניין 

ידי הרשות המיניסטריאלית שיקול זר, -יכול שייווצרו נסיבות בהן לא נשקל על"
לענין, אולם לשיקולים  והובאו בחשבון אך ורק שיקולים שהם רלבנטיים

הרלבנטיים השונים יוחס משקל בפרופורציה כה מעוותת ביניהם לבין עצמם, עד 
 סבירה לחלוטין"-שהמסקנה הסופית הפכה מופרכת מעיקרה ובשל כך לבלתי

 
 .(8460)831, 49( 9פ''ד ל) ,שר התחבורה ׳דקה נ 810/61בג״ץ 

 
שיקול דעת מנהלי שאינו נותן משקל ראוי לכל השיקולים הרלוונטיים, הופך את החלטת  .09

 :דפי זהבהרשות לבלתי סבירה ועל כן בטלה. כך נקבע בעניין 

דעת מינהלי, אשר אינו נותן משקל ראוי -עקרון הסבירות מביא לפסילתו של שיקול "
 ".בהחלטתהלאינטרסים השונים של הרשות המינהלית להתחשב בהם 

 
 (8413)906, 998( 8, פ''ד לה)בע"מ נ' רשות השידור דפי זהב 014/13 בג"ץ

 
 

 הפגישה שנערכה עם ההורים אינה עונה על דרישות התקנות
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ממכתב התגובה י חוקיות החלטת ההעברה מתבטאת גם בהיבט נוסף. העותרים טוענים כי א .01

שצורף ברקע העובדתי לעיל, עולה כי  0.88.89של המועצה האזורית אבו בסמה מתאריך 

מנהל המחלקה לחינוך מיוחד במועצה הוזמנו ההורים, לטענתם, נכחו  אליהבמהלך הישיבה 

קיום פגישה כזו בעניין העברת  וכן בנוכחות המפקח לחינוך מיוחד מטעם משרד החינוך.

סעיף חים בה. התלמידים, מנוגדת אף היא לאופן בו אמורה ישיבה כזו להתקיים מבחינת הנוכ

 )ג( לתקנות חינוך ממלכתי העברה קובע, כי:6

 
בשעת הדיון על העברת תלמיד בעל מום למוסד מיוחד, תעיין רשות החינוך "

בדו"ח על התלמיד המקומית, נוסף על הדו"ח וחוות הדעת כאמור בתקנת משנה )ב(, 
 ." מאת הרופא

 )הדגשה אינה במקור( 
 

אוכלוסיות מיוחדות, חינוך מיוחד, שיבוץ תלמידים "לחוזר מנכ"ל בעניין  9.9.9 עיףסכמו כן,  .00

 מורה כי:  8.9.44במסגרות החינוך המיוחד" מתאריך 

 
 לישיבות יוזמן, נציגו או, המקומית ברשות החינוכי-הפסיכולוגי השירות מנהל"

 המועמדים התלמידים של והצרכים המאפיינים אודות מידע למסור כדי הצוות
 ". צורכיהם את ההולמת החינוכית המסגרת לגבי ולייעוץ לשיבוץ

 

חינוכי, או נציגו, פוגם בתקינות ההליך המנהלי  -אי נוכחותו של מנהל השירות הפסיכולוגי .06

כולו ומעיד על אי הסבירות והשרירותיות שנגעה בתהליך קבלת ההחלטה על ידי הממונים. 

 ותלמיד רופא אודות מצבו של כל תלמידהבדו''ח מאת כל עיון  הכמו כן, במקרה דנן, לא הי

מחזקת מסקנה העובדה שכל התלמידים הועברו באופן גורף ובלי יוצאים מן הכלל, . אם לאו

 פוגם ,אף הוא, בתקינות החלטת הרשות המקומית וצוות השיבוץ הפועל מטעמה.זו. מחדל זה 

 

 דים פוגמת אף היא בהליך המנהליהעברת הודעה להורים סמוך לתחילת שנת הלימו

 

ות נפוגמת בתקיכשלעצמה העברת ההודעה להורי הילדים סמוך לתחילת שנת הלימודים,  .01

)א( מתייחס לשיבוץ תלמידים במסגרות החינוך 1לחוזר המנכ''ל נט/ 9.1. סעיף המנהלי ההליך

 המיוחד ומורה, כי החלטת השיבוץ תיערך כבר בחודש מאי, וזו לשון הסעיף: 

 ההשמה וועדות מומלץ שרשויות החינוך המקומיות תקדמנה את עבודת ועדות"
 השיבוץ בעניינם של תלמידים בעלי לקויות קשות מאוד, כדי שהחלטות על

 ."שיבוצם תינתנה כבר בחודש מאי
 

הפסיקה התייחסה למועד הראוי להודעה בדבר העברת תלמידים המתחנכים במסגרת החינוך  .04

 נקבע כי: סואעדפעילות במסגרת לוח זמן סביר. בעניין להמיוחד ו

 בחוק הנדרש פי על לפעול חייבת, מינהלית רשות ככל, המקומית החינוך "רשות 
 זמנים בלוח עמידה גם משמעה"ש בסבירות לפעול עליה. ותקנותיו עליה החל

 מיום' ואח החינוך משרד- ישראל מדינת' נ' ואח מזורסקי 1408/39 ץ"בג" )סביר
1.89.39 .)" 

 (.0.88.31 ,פורסם בנבו, משגב האזורית מועצה' נ סואעד סעיד מוחמד,  8091/31 מ''עת
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שם היתה התייחסות ספציפית לפרק הזמן שיש לתת לתלמידים  בוסתאן אלמרג'וכן ראו עניין 

. גם בעניין זה נמצא כי הודעה ולהורים עובר להוצאתה של ההחלטה מן הכוח אל הפועל

 אודות סגירת בית הספר לחינוך מיוחד שנעשתה סמוך לתחילת שנת הלימודים, בטלה:להורים 

"ההחלטה לסגור את בית הספר סמוך לתחילת החופשה הגדולה היא החלטה 
בלתי מידתית. היא הכניסה את ההורים לסד בלתי סביר של התארגנות חפוזה. 

י שתיעשה , ראובפרט כשמדובר בילדים בחינוך המיוחדסגירת בית הספר, 
' נ' ואח בנאי 9109/40אני מפנה בעניין זה לבג"צ  בהתראה של מספר חודשים.

." )ההדגשה לא 144בעמ'  119[ 9פ"ד נ ] ,הדין עורכי לשכת של הארצית המועצה
 במקור( 

ועד הורי בי"ס בוסתאן אלמרג' ואח' נ' ראש המועצה האזורית בוסתן  8310/30עת''מ)נצ'( 

 (.86.6.30)פורסם בנבו,  98ואח', פסקה  אלמרג'

 

לאור האמור לעיל, טוענים העותרים כי ההליך המנהלי אשר הוביל להחלטת ההעברה אינו  .63

 תקין ועל כן יש לבטלו. 

 ושיתופם בקבלת ההחלטה הסכמת ההורים

ת ילדיהם למוסד החדש בכפר מולדה וענים, כי לא נתקבלה הסכמתם להעברהורי הילדים ט .68

שותפו כראוי בעת קבלת החלטה גורלית הנוגעת לזכויות ילדיהם, לרבות זכויותיהם  אוהם ל

לבריאות, שלמות הגוף וזכותם לחינוך וחינוך מיוחד. כמו כן, כאמור לעיל, גם הפגישה שקיימו 

המשיבים עם חלק מההורים אינה כדין בהעדר גורמים מקצועיים והעדר עיון בדו"חות 

 הרפואיים של ילדיהם.

 

ותרים טוענים, כי הסכמת ההורים להעברת ילדיהם המוגבלים הינה מרכיב חשוב ואף חיוני הע .69

בהחלטות כאלה וזאת בהיותם האפוטרופוס הטבעי על ילדיהם. חיוניות מתן משקל להסכמת 

 הורים מתחייבת בשל העובדה כי מדובר בילדים בחינוך המיוחד הסובלים ממוגבלויות קשות.

 

)ט( העוסקת בדיון 6ישות את הסכמת ההורים בהחלטת העברה. תקנה גם תקנות ההעברה מדג .60

 בעניין החלטת ההעברה קובעת כי:

"אישרה רשות החינוך המקומית בקשה להעביר תלמיד ממוסד רשמי למשנהו, תקבע 

עם משאלתם של את המוסד הרשמי שאליו מועבר התלמיד בהתחשב, ככל האפשר, 

 )ההדגשה אינה במקור(." ההורים בדבר המוסד הרצוי להם

 

להסכמת ההורים משקל מכריע וזאת כנגזרת מזכות ההורה לבחור את החינוך המתאים  .69

ץ במערכת החינוך המיוחד. בביותר לילדו. מקל וחומר כאשר הילד הינו בעל מוגבלות ומשו

ם לילדיהם היא זכות חוקתית שהוכרה בפסיקה יוך המתאנזכות ההורים לבחור את החי

שניתן ע"י בית המשפט לעניינים מנהליים  פלגבעניין מד זכות זו נבחנה העליונה. מע

קבע, כי הזכות לחינוך כוללת בחובה את הזכות לבחור את סוג החינוך התואם שם נבירושלים. 

 את השקפת העולם של התלמיד והורהו:
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קיים מתח בין הרצון להגשים את מאווייהם ורצונם של צרכני החינוך )התלמידים "
יהם( המבקשים להתאים לעצמם מסגרת חינוך המתאימה להם, לבין הצורך והור

ליצור משטר של ניהול החינוך ופיקוח עליו, הצורך בקביעת תכניות לימודים והרצון 
להגיע ליעדי חינוך מוגדרים והקניית ידע בסיסי מוכתב לכלל ציבור התלמידים. מתח 

יצירת מסגרות ותכניות לימוד  זה מוצא את פתרונו )שלעולם אינו מושלם( על ידי
 המתאימות לכל ילד ומאפשרות להוריו להשתתף בעיצוב חינוכו."

 (.83.1.31)פורסם בנבו,  19פלג נגד מנכ"לית משרד החינוך, פסקה  099/31ם( -ראו: עת"מ )י 

קבע בית המשפט, כי זכות ההורים לחנך את ילדיהם לפי השקפת  פלוני נגד פלוניגם בעניין 

עולמם היא זכות יסוד חוקתית וזאת מתוך ההנחה, כי ההורים הם הגורם העשויים לקבל את 

, 998(, 8, פ"ד מט)פלוני נגד פלוני 9900/40ע"א ראו:  .ההחלטה הטובה ביותר עבור ילדיהם

 (.8411)089, 034( 9, פ"ד לט)פלוני נגד פלונים 999, 989/11(; ראו גם: ע"א 8441)901-900

חזר בית המשפט על חובת שמיעת דעתם של ההורים בטרם קבלת  בוסתאן אלמרג'בעניין ו .61

ילדיהם. באותו עניין קיבל ביהמ''ש את  תחנכוהחלטות גורליות הנוגעות למסגרת הלימוד בה י

נפלו פגמים בהליך המנהלי של קבלת ההחלטה בדבר סגירת בית  וקבע כיטענות העותרים 

, בין היתר בעקבות אי קיום הספר שבו למדו התלמידים והעברתם למוסד חינוכי אחר באומרו

 חובת השימוע:

"חובת השימוע של ההורים קיימת לא רק נוכח הפגיעה בזכויות התלמידים וההורים 
של אוטונומיה בבחירת מסגרת הלימוד  עקב סגירת בית הספר אלא גם נוכח קיומה

המועדפת על ההורים, אוטונומיה שאין חולק עליה. אין להתפלא כי המועצה וראשה, 
שחרצו את גורל בית הספר בטרם קיבלו אישור לכך, לא מצאו לנכון לזמן את הורים 

 להשמיע את דברם." 
ש המועצה האזורית בוסתן ועד הורי בי"ס בוסתאן אלמרג' ואח' נ' רא 8310/30עת''מ )נצ'( 

 (.86.6.30)פורסם בנבו,   93ואח', פסקה  אלמרג'

 

לזכויות הבינלאומית לאמנה  94בסעיף  ההורים ושיתופם מעוגן גם במשפט הבינלאומי.זכות  .60

נקבעה חובת המדינות החברות לתת כבוד לזכות ההורים לחנך שאושררה ע"י ישראל,  הילד

גם האמנה לזכויות  .ונותולכבד את התרבות המקומית השאת ילדיהם לפי השקפת עולמם 

ע"י מדינת  9389ואשר נחתמה ואושררה לאחרונה בשנת  9330אנשים עם מוגבלות משנת 

הילד עם מוגבלות בדגש ובמרכז. סעיף )כד( למבוא של האמנה משפחת ישראל, שמה את 

 קובע: 

ת של החברה, אשר בהיותן משוכנעות כי המשפחה היא היחידה הטבעית והיסודי"
זכאית להגנה מצד החברה ומצד המדינה, וכי על אנשים עם מוגבלויות ובני 
משפחותיהם לקבל את ההגנה והסיוע הדרושים כדי לאפשר למשפחות לסייע לאנשים 

 עם מוגבלויות ליהנות מזכויותיהן הנאה מלאה ושלמה."
 

ל וכן מאמרם של ג'יהאד חאג' ראו גם המלצות דו"ח וועדת דורנר שהובאו ברקע העובדתי לעי .66

וכותרתו "מעורבות  9334יחיא ודרורה כפיר שפורסם באתר הסתדרות המורים בישראל בשנת 

 הורים בחינוך המיוחד", שם נכתב בהקשר זה כדלקמן:
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מערכת חינוך מקצועית חייבת להכיר ולהפנים את הנתונים העולים מתוך מחקרים "
המשפחה בקידום החינוכי של ילדיה. קידומם של משנות השישים ואילך על חלקה של 

ילדי החינוך המיוחד, בעיקר הפגועים יותר מביניהם, מרובי הבעיות, הלומדים 
במסגרות החינוך המיוחד, מותנה במעורבות אינטנסיבית של הורים בתהליך החינוכי. 

לא גם הורה מתעניין ופעיל לומד ומעביר מידע חיוני לא רק להצלחת החינוך הביתי, א
להצלחת החינוך הבית ספרי; ככל שהמקרה של הילד מורכב יותר, אמירה זו נכונה 
יותר. יתרה מזו, הורים לילדים שפגיעותיהם או מוגבלויותיהם חמורות ומורכבות 
הופכים בעל כורחם למומחים בכל הנוגע לילדם. ככל שרמת ההשכלה של כלל אזרחי 

יותר ומבצעים את תפקידם ההורי הזה טוב ישראל עולה, כך גם הורים אלה משכילים 
 9"יותר. מערכת חינוך נאורה יודעת להיעזר בהם.

 

 חשיבות הרצף החינוכי

שכותרתו "מינהל מוסדות חינוך, תשלום עבור תלמידי חוץ" קובע  0.6-04הוראות חוזר מנכ"ל  .61

חינוכי כי רשות מקומית חייבת לאפשר לתלמיד בחינוך מיוחד להשלים את השלב ה ,מפורשות

ואין היא יכולה להורות על העברתו באמצע השלב  בו הוא לומד במסגרת החינוך המיוחד

. כך שאם תלמיד החל בחינוך יסודי, על יסודי או תיכון, יש לאפשר החינוכי בו הוא לומד

לתלמיד להמשיך וללמוד באותו שלב חינוכי וזאת על מנת לשמור על הרצף החינוכי. כך קבוע 

 חוזר מנכ"ל: לאותו 9סעיף 

"רשות מקומית שאישרה תלמיד ללימודי חוץ מחויבת לאפשר לו להשלים את לימודיו 
במוסד ששובץ אליו ובשלב שהוא לומד בו: בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר 

השולחת תישא בתשלום החוץ במשך כל תקופת לימודיו יסודי. הרשות המקומית -על
  במוסד."

 
נדונה החלטת המועצה האזורית זבולון שלא עתליה עידן נגד מועצה אזורית זבולון, בעניין  .64

לקבל תלמידה, המתגוררת מחוץ לתחומי המועצה, כתלמידה בחטיבת הביניים בביה''ס 

"ראוי היה שהמועצה האזורית הכיר בכך ששרד החינוך מהיסודי בו היא למדה לפני כן. 

". עמדה זו נגעה הלימודים בין מוסדות חינוךתיישם גם את אמת המידה של המשכיות 

 לתלמידה בחינוך הרגיל ועל כן מקל וחמור בענייננו כאשר מדובר בילדי חינוך מיוחד.

 (.80.0.31)פורסם בנבו, 81,פסקה עתליה עידן נ' מועצה אזורית זבולון 9941/36עת''מ )חי'( ראו: 

 
לעיל, קיבל בית שצויין  פלגבעניין המשכיות זו נוגעת גם בהקשר לרצף החינוכי הפדגוגי.  .13

המשפט לעניינים מנהליים בירושלים את טענת העותרים בדבר חשיבות המשך הרצף הפדגוגי 

 וקבע:

"משעה שמשרד החינוך אישר את המתכונת החינוכית של בית הספר הדמוקרטי, היה 
ת הומוגני שישרת א פדגוגיעליו לדבוק בתפיסה שהנחתה אותו לפעול ליצירת רצף 

התלמידים הלומדים במסגרת החדשה שנוצרה ואושרה. על משרד החינוך היה להביא 
בחשבון את ציפיותיהם הלגיטימיות של התלמידים והוריהם לקיומו של רצף חינוכו 
שלם עד לסיום שנת הלימודים. התלמידים והוריהם הסתמכו על אישור משרד החינוך 

פות שאישור זה יחול מבית ספר להקמת מסגרת חינוכית דמוקרטית והם יכלו לצ
יסודי ועד החטיבה העליונה. נראה כי להורי התלמידים לא היתה סיבה לחשוש שאיור 
הלימודים במסגרת הדמוקרטית יפסק והם יאלצו לשנות את המתכונת החינוכית 

  אותה ביקשו להעניק לילדיהם דווקא לקראת תום תקופת הלימודים."
                                                           

  http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=14093&CategoryID=1540&Page=2לעיון במאמר:  9

http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=14093&CategoryID=1540&Page=2
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 )הדגשה במקור(

 (.83.1.31)פורסם בנבו, מיום  96, פסקה פלג נגד מנכ"לית משרד החינוך 099/31ם( -עת"מ )י

 

 ההתחשבות באינטרס טובת הילד בעת החלטה בדבר ההעברה למוסד אחר

העותרים טוענים, כי החלטת ההעברה לא העניקה משקל בכלל או הולם לאינטרס של טובת  .11

חינוכי אחר שהוא רחוק יותר ממקום מגוריהם.  סדהילדים בעת הוחלט על העברתם למו

כמפורט ברקע העובדתי, העברת ילדים מוגבלים עלולה לגרום להם לנזקים אדירים ובלתי 

 הפיכים. מעבר זה כשלעצמו, מנוגדת לטובתם ועל כן קיימת פגיעה באינטרס טובת הילד. 

 

 ,)ב( לתקנות ההעברה קובע6העברה. סעיף החינוך הממלכתי  בתקנותעקרון טובת הילד מושרש  .10

 ." יינתן משקל גם לנימוקי של טובת הילדכי בהחלטת הרשות בעניין ההעברה "

 

גם חוזר מנכ"ל בעניין אוכלוסיות מיוחדות, חינוך מיוחד, שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך  .16

 כי: 9.0.0מורה בסעיף  8.9.44המיוחד" מתאריך 

 ואודות וצרכיו התלמיד מאפייני אודות נוסף שמידע הנמנע מן לא לעיל האמור למרות"
 שיבוצו על בהחלטה מכריע גורם יהיו עבורו הזמינות המיוחד החינוך מסגרות מאפייני
 של בטובתו בהתחשב, אחרת מיוחד לחינוך בכיתה או המיוחד החינוך במסגרת
 ." התלמיד

 

 תקובעה 9330האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות משנת בהקשר זה ראו גם  .11

"בכל הפעולות הנוגעות לילדים עם ילדים עם מוגבלות", כי ואשר כותרתה " 6בסעיף 

 מוגבלויות, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי."

 

 הפגיעה בזכות לחינוך מיוחד

העותרים טוענים, כי אי תקינותו של ההליך המנהלי פוגע בזכותם החוקתית של התלמידים  .14

לחינוך ולחינוך מיוחד. שכן, כל מכשול בנגישות למוסדות החינוך של אותם ילדים מוגבלים 

 גורם בכך לפגיעה בזכותם לחינוך. 

 

הינה זכות חוקתית , כי הזכות לחינוך אבו לבדהלאחרונה קבע בית המשפט העליון בעניין  .43

 בהיותה חלק מ"הגרעין הקשה" של הזכות החוקתית לכבוד. בעניין זה נקבע:

 

שאלת היותה של הזכות לחינוך כשלעצמה זכות חוקתית כחלק מכבוד האדם "
עמותת "שוחרי  8119/41בג"ץ עלתה לא אחת בפני בית משפט זה )למשל, 

( )השופט אור((. 8440) 9( 0)גיל"ת" נ' שר החינוך, התרבות והספורט, פ"ד נ
חשיבותו המכרעת של החינוך בחיי הפרט ובעיצוב הווייתו האנושית, 
מרכזיותו של החינוך בקביעת אורח חייו ואיכות חייו של האדם, וגורליותו של 

י, משלבים, לכאורה, את הזכות לחינוך גורם זה במימוש כבודו האנוש
במשמעותה הגרעינית בערך כבוד האדם אשר הוכר בישראל כזכות חוקתית 

נראה, כי הזכות לחינוך נימנית על אותו  .חוק יסוד: כבוד האדם וחירותומכוח 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201554/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201554/95&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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האדם, שבלעדיו ערך הכבוד האישי נפגם פגיעה "גרעין קשה" של כבוד 
 " ...מהותית וקשה

 )ההדגשות במקור(
 
לפסק הדין  90, פסקה ואח' נ' שרת החינוך אבו לבדה אברהים אסמעיל 1060/31ג"ץ ב

 .(0.9.9388 פורסם בנבו,)של השופטת פרוקצ'יה 

 :, נקבע כי הזכות לחינוך מיוחד הינה נגזרת מהזכות לחינוךיתדובעניין  .48

 

הזכות לחינוך מיוחד נגזרת מן הזכות לחינוך. הזכות לחינוך של ילדים בעלי צרכים "
כן יזכו לחינוך מיוחד העונה על צרכים אלה. כך,  אם מיוחדים לא תמומש אלא

המדינות החתומות על האמנה בדבר זכויות הילד מכירות בזכותם של ילדים שכושרם 
ים והוגנים בתנאים המבטיחים כבוד, הנפשי או השכלי לקוי ליהנות מחיים מלא

 90מקדמים עצמאות ומקלים על השתתפותם הפעילה בחיי הקהילה. ראו סעיף 
 .."לאמנה.

 (.9339) 199, 109( 1, פ''ד נו)יתד נ' משרד החינוך 9144/33ראו: בג''ץ 

 אין ספק כי החלטת ההעברה, בנסיבות שבהן היא נלקחה ובהשלכות שהיא מסבה לעותרים .49

 : , נקבעאוראלהחינוך המיוחד. בעניין , יוצאת חוצץ נגד תכליתו של חוק 81עד  8מס' 

 
"תכליתו  של חוק חינוך מיוחד קבועה בחוק )ראו שוב למעלה מכאן( ואין לשום גורם 
במערכת הביצוע, יהא מעמדו אשר יהא, סמכות לרוקן את החוק מתוכן ולשים את 

  תכליתו לאל..".
 

 (.6.4.31 )פורסם בנבו, 81עמ' , מדינת ישראל 'נ באמצעות אמו (קטין)אוראל , 8989/31עת"מ 

 

תלמידי החינוך המיוחד מאת המדינה  זכאיםכי הזכות לחינוך מיוחד לה  ,העותרים טוענים .40

לחוק החינוך המיוחד(, מתממשת רק כאשר מוסד החינוך אליו משובץ הילד  9)כקביעת סעיף 

 , כי:0קובע בסעיף  8411 –ממוקם בקרב מקום מגוריו. חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 

 
ילד בעל צרכים מיוחדים זכאי לחינוך מיוחד חינם במוסד לחינוך מיוחד באזור "

מגוריו; לא נמצא מוסד כאמור באזור מגוריו אחראית רשות החינוך המקומית 
למתן חינוך מיוחד לילד במוסד מתאים, קרוב ככל האפשר לאזור מגוריו, אף אם 

 " .חרתא המוסד נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית 
 

כי אין הם פוגעים בחובתם לספק את החינוך עבור העותרים, שכן הם  ,המשיבים יטענו כאן .49

יית מוסד חינוכי חדש בכפר מולדה. אולם כל עוד מוסד זה אינו נגיש לא ניתן לומר כי נדאגו לב

המשפט העליון, כי אין די בהצהרה בדבר  בכך זכותם של התלמידים מומשה. כבר נקבע ע"י בית

קיומו של מוסד חינוכי, אלא שמוסד זה חייב להיות נגיש לתלמידים, אחרת זכותם לחינוך 

 בבית המשפט העליון: אבו ג'ודהתיפגע. כך נקבע בעניין 

"אין די בהצהרה כי מוסדות חינוך קיימים. צריך להבטיח כי אלה יהיו נגישים 
לעתים מימוש הזכות לחינוך כרוכה גם במימון .. וד בהםלתלמידים המבקשים ללמ

 ך המרוחקים ממקום מגורי התלמידים."הנגישות למוסדות החינו
 (.9331) 991, 998(9, פ''ד נט)אבו ג'ודה נ' שרת החינוך 1381/39בג''ץ 

נקבע כי מניעה מעשית ממימוש הזכות, הינה פגיעה בזכות , אוראל נ' מדינת ישראלבעניין ו .18

 עצמה:
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"משנקבעה, בהתאם לחוק, השמתו של ילד אל החינוך המיוחד, אין המדינה בת 
חורין להיפטר מחובתה להעניק לו חינוך מיוחד; לא טעמים של חסר תקציבי ואף 

תהיה מידת התיקוף  –לא טעמים של "מדיניות חינוכית" או השקפה פדגוגית 
לסגת מקיום מחויבותה  יעמדו לה, למדינה, המבקשת –המדעית שלהם אשר תהיה 

 המעשית מניעתהכלפי ילד מילדי החינוך המיוחד. שלילת הזכות לחינוך מיוחד או 
ממישהו מן הזכאים צריכה להיות מעוגנת בחוק; וגם כך אין לה תוקף אלא אם כן 

 ותכליתה ראויה.  מידתיתהיא 
הוא נוהל או הנחיה היוצאים מלפני גורם כלשהו במשרד החינוך, אפילו לפיכך 

גורם רם דרג, שיישומם הדווקני פוגע ביכולתם של פרט מסוים או קיבוץ של 
 . פרטים, לממש את זכת היסוד לחינוך מיוחד, לא יוכלו להיוותר על עומדם"

 
פורסם , 6.4.31פס"ד מיום )מדינת ישראל 'נ באמצעות אמו (קטין)אוראל , 8989/31עת"מ 

 )הדגשה לא במקור( 86-81ו(. עמ' נבב

 
אמנם קובע כי ילד בחינוך מיוחד יועבר למוסד ברשות מקומית אחרת בהעדר מוסד  0סעיף  .41

לאותו חוק חינוך מיוחד הנושא כותרת  9חינוכי ברשות המקומית בה הוא מתגורר, אולם, סעיף 

"אחריות למתן חינוך מיוחד חינם" מאפשר גם מקרה בו יישלח ילד למוסד חינוך מיוחד ברשות 

)ג( לחוק 9יים בשטח הרשות המקומית שלו מוסד לחינוך מיוחד. הוראות סעיף אחרת, גם אם ק

 כדלקמן: קובעות

רשות חינוך מקומית ששלחה ילד בעל צרכים מיוחדים למוסד לחינוך מיוחד הנמצא "
הרשות השולחת(, תשתתף  -בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אחרת )להלן 

 ..."ד בעל הצרכים המיוחדים ששלחה;בהוצאות קיום המוסד האמור בגין היל
 

 
שיוכו של בית הספר לשטח שיפוט וקביעת אזור רישום של ילדי החינוך , כי העותרים טוענים .40

אינו גובר על סוגיית הנגישות של  0 -ו 9ים מס' של המשיב םהמיוחד המתגוררים בשטח שיפוט

ומתמיד. הקרבה במרחק  בית הספר לחינוך מיוחד בכסייפה אליו נרשמו ונשלחו הילדים מאז

ל שיוך בית הספר החדש המיוחד לבית הספר בכסייפה, גוברת עמבית המגורים של ילדי החינוך 

 ., בשל הפגיעה בזכויות החוקתיותלשטח שיפוט זה או אחרבמולדה 

 

מצבו של ילד עם מוגבלות מנוגדת לתכליתו של חוק החינוך המיוחד  אתהעברה המרעה כמו כן,  .46

 , לאמור:9כפי שהוא קבוע בסעיף 

לתו של הילד בעל הצרכים ומטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכ"
לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו  המיוחדים,

והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו ידע, מיומנות 
 ."בה ובמעגל העבודה

 
 בכבוד האדם של ילדי החינוך מיוחדהפגיעה 

 

העותרים יטענו כי אי ההתחשבות ברצון הילדים והוריהם פוגעת בכובדם, שכן היא אינה  .19

ית לכבוד המעוגנת פגיעה בזכותם החוקת. זוהי נותנת משקל מספיק לאינטרס טובת הילד

. לשון " לכבודזכאילחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. סעיף זה קובע כי "כל אדם  9בסעיף 

הסעיף מטילה חובה אקטיבית על המדינה לפעול להגנה ומימוש זכות זו. ראו דברי הנשיאה 

 קבעה: חסןבדימוס ביניש בעניין 
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העומדת בלב העתירות הזכות לכבוד "ראשית, יש לזכור כי דווקא בהקשר של 
שלפנינו, החובה החוקתית המוטלת על המחוקק היא חובה חיובית מפורשת, בהתאם 

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקבוע כי "כל אדם זכאי להגנה על חייו,  9לסעיף 
... למול החובה ניצבת הזכות, וצידה הסעד השיפוטי, ואלה אינם על גופו ועל כבודו

 לבחינה חוקתית שונה מזו הניתנת ליתר הזכויות הקבועות בו." כפופים בחוק ביסוד
 .חסןבעניין  שלפסק דינה של הנשיאה ביני 94פסקה 

כבוד האדם הוא אחד מהערכים העיקריים שיש לקחתם בחשבון עת מחליטים בעניינים של  .10

וק חינוך ילדי החינוך המיוחד. חוזר מנכ"ל בעניין "אוכלוסיות מיוחדות, חינוך מיוחד, יישום ח

את המשנה  8.0קובע בסעיף  8.9-00מיוחד: ועד שילוב מוסדית, ועדת השמה ועדת ערר" מס' 

 החינוכית הכללית עליה מושתתת החלטה בדבר בעניינו של ילד בחינוך מיוחד וקובע:

המתקיימים בוועדות אלו היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות  תכלית הדיונים"
למידים בעלי צרכים מיוחדים. לפיכך הדיונים חייבים ומשמעותיות בעניינם של ת

להיות מושתתים על עקרונות הומניסטיים תוך קיום דיון הוגן, אחראי ומכבד, הדוגל 
בשיתוף ההורים והתלמיד ומאפשר להם להשמיע את עמדתם ולהציג את רצונם ואת 

 תפיסתם לגבי המענה ההולם את צורכי התלמיד כדי שתקודם איכות חייו.
 

 ערכית של מערך החינוך המיוחד בישראל מצויה-בבסיס ההוויה הפילוסופית
חירותו וחופש הביטוי , כבוד האדםהמושתתת על ערכים של  התפיסה ההומניסטית

הצדק  הדדי. אמון ועל יושר על אישיים המבוססים-שלו, תוך קיום יחסי הידברות בין
היעדר חריגה מסמכות ופעולה  הטבעי, ההוגנות, תום הלב, הסבירות, היעדר שרירות,

כל אלו נמצאים ביסוד ההחלטות של הוועדות מעצם  -חוקית בתוך תקציב קיים 
)ההדגשה אינה  ".היותן החלטות מינהליות הכפופות לכל כללי המשפט המינהלי

 במקור(
 

 הפגיעה בזכות החוקתית לשלמות הגוף ולחיים

כאמור ברקע העובדתי לעיל, העברת ילדים לבית ספר מרוחק יותר הכרוך בהארכת זמן  .19

הלכה פסוקה, הינה כי הנסיעה, עלולה לגרום לפגיעה בשלמות גופם, בבריאותם ואף בחייהם. 

לפגיעה בזכות לחיים ולשלמות הגוף על מנת שתקום חובה להגן עליה.  באפשרות סבירהדי 

 קמן:נקבע כדלטננבוים בעניין 

 –"אזכיר רק שבענייננו מדובר בזכויות יסוד הראויות לעוצמת הגנה גבוהה 
הזכות לחיים והזכות לשלמות הגוף. חוק היסוד אינו מסתפק באיסור על 

לחוק(, אלא קובע גם את הזכות ל"הגנה" עליהן  9פגיעה בהן )ראה סעיף 
ו משמעות לחוק(. לכאורה, "השימוש בלשון 'הגנה' טומן בחוב 9)ראה סעיף 

אקטיבית, שהיא מעבר להכרה גרידא בקיומן ובמעמדן של -אופרטיבית
(. מכאן, ייתכן 993[, בעמ' 83זכויות היסוד" )ראה גרוס, במאמרו הנ"ל ]

שבמקום שבו זכויות יסוד לחיים ולשלמות הגוף עלולות להיפגע, ובהיעדר 
חוקתית דבר חקיקה מיוחד הקובע תרופה בגין פגיעה זו קמה עילת תביעה 

 למנוע את הפגיעה."

 (.9330) 1, פס' 014( 8, פ"ד נח)טננבוים נ' הוצאת עיתון הארץ בע"מ 4811/30ע"א  

לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הסעדים המבוקשים במבוא לעתירה זו וכן 

 לחייב את המשיבים בהוצאות משפט.

        ___________________ 

 דין –אוסן זהר, עורכת ס          

 ב"כ העותרים                

 _____________חיפה, 


