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 שלום רב
 

  דרוזים בחיפההפסקת לימודי ילדים  הנדון :
 

 כדלקמן.ייפו את כחי לפנות אליך "( הילדים)להלן "ילדים, דרוזים,  שבעהמרשי,  .1

 לשם שמירה על פרטיותם ויימסרו לעירייה במידה ותבקש זאת(. מוזכריםשמות מרשי אינם )

לומדים, בבית הספר היסודי ע"ש שלמה תל )לשעבר  שה מהם , חמאעוספידליה ומתגוררים בהילדים  .2

 ושניים בבית ספר איינשטיין. אהוד( 

הם החליטו לשלוח    לשם כךלא בחברה הישראלית.  שואפים כי ילדיהם ישתלבו באופן מהורי הילדים   .3

  בכפר מגוריהם,  יםהפועל מלאחד מבתי הספר ת, במובחן את הילדים ללמוד בבית ספר דובר עברי

  הלימודים נעשים בערבית. דרוזי, בו-השייכים לזרם החינוך הערבי

בחברה הישראלית, כולל מילוי    הגבוה  בהשתלבותשלא במקרה, משפחות הילדים מתאפיינות    ,יצוין כי .4

, מבטא שאיפה  עברי. רצון המשפחות כי ילדיהם ילמדו בבית ספר בכוחות הבטחוןתפקידים בכירים 

למשל בחברה הישראלית דוברת העברית. )באופן מיטבי  גם הילדים יוכלו להשתלב , בבוא היום,כי

להגיע לקורס טייס אינה בלתי יכולתו ש ,שאיפתו של אחד הילדים היא להיות טייס כמו הדוד שלו

 (.בבית ספר בסמ"ת בחיפהלמד קשורה לעובדה שהוא 

הילדים משכך ביקשו הורי הילדים מהמועצה המקומית עוספיה ומעיריית חיפה, לאפשר את לימודי  .5

 .  בבית ספר עברי בחיפה
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ים  זלימוד של ילדים דרו  ,מאפשרת ואפילו מעודדתמדיניות ה  שנים רבות,  במשך  קיימהעיריית חיפה,   .6

מיוחדים בבתי הספר  למטרה זו אף נשמרו מקומות . , בבתי הספר העירוניים בחיפהמדליה ועוספיה

  ה אשר בחרשכנים, בני העדה הדרוזית, מתוך תחושת חובה ערכית כלפי  בחיפה. מדיניות זו נקבעה 

אמצעי המדובר בבפרט כאשר  אחים לדם,    –  בגורל העם היהודי, במלוא מובן המילה  הלקשור את גורל

    בחברה הישראלית דוברת העברית.מלאה  ותמיוחד להשתלבביטוי לרצון וב

ובחירתם הנ"ל של הורי הילדים, נרשמו הילדים ללימודים בבית הספר היסודי על בסיס מדיניות זו,  .7

תקנות לימוד חובה  ו  1949-חוק לימוד חובה, תש"טא ל7בהתאם להוראות סעיף  בחיפה, כתלמידי חוץ  

 .2005-תשס"ה ()תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת

 התקנות וחוזר מנכ"ל תשלום עבור תלמידי החוץ בהתאם להוראות  עיריית חיפה קיבלה ומקבלת .8

 למידים. מהורי הת ,3.7.75

באופן שכצפוי )וכמקווה(  עובדת קבלתם לבית הספר היסודי מטבע הדברים, הילדים הסתמכו על  .9

 ניכר ובלתי הפיך.  השפיע על חייהם באופן 

 היא ברמה "מדוברת" , אשר שליטתם בה  כל יכולת ללמוד בשפה הערבית  פיתחולא    הילדיםבין השאר,  

  אינה מאפשרת לימוד או התבטאות בכתב.ש ,בלבד בסיסית

בסביבת בני כתתם, החיפאים  בנוסף מבחינה חברתית ותרבותית הילדים השתלבו באופן מלא ומוחלט  

בתנועת איתם הם הולכים לפעילות ו ללימודים ולשעות הפנאידוברי העברית. אלה הם חבריהם 

 הנוער.

מוסד   הםבתחום ישוב מגורילא קיים בהק נוצר מצב מו, כיום של הילדיםעקב הסתמכותם האמורה  .10

 . 1949-חוק לימוד חובה, תש"ט( ל1א)7, כאמור בסעיף עבורםחינוך מתאים 

י ציפייתם הסבירה והמובנת של הילדים היא להמשיך ללמוד עם בני כתתם גם בחטיבת הביניים, כפ .11

לימודי  המורה כי    1978- תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום נוסף(, תשל"ח( ל1)4תקנה    מצוות

ה לרובע בו מצוי בית הספר היסודי  שנקבעבחטיבת הביניים של תלמיד בית ספר יסודי יהיו ההמשך 

  .1959-תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"טא ל7בהתאם לתקנה 

ציפייה זו קשורה בקשר הדוק לציפייתם וידיעתם, של הילדים, כי, לאחר שיחגגו יחד את סיום התיכון,  .12

 המשותפת.  המולדתהם גם יתגייסו לצד בני כתתם ליחידות מובחרות בצה"ל ויגנו, ביחד איתם על 

ספר  בי"ס שלמה תל היא עירוני ה' ושל ילדי בית של ילדי  ובעיתהרבמקרה דנן חטיבת הביניים  .13

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום נוסף(,  )נא ראו לעניין זה    סנאליאהיא בית ספר    ןאיינשטיי

 (.1978-תשל"ח

בהתאם, לקראת המעבר, המרגש, הצפוי לכל ילדי הכתה, התקיימו מפגשים של הנהלת חטיבת   .14

 הביניים עם תלמידי השכבה הבוגרת של בית הספר היסודי.

וללא כל  בלי הסבר מסודרמבין השורות ו)הבינו הילדים אלה, תוך כדי מפגשים , למרבה התדהמה .15

 . בחטיבת הביניים אין כוונה לאפשר להם להמשיך וללמוד עם חבריהםכי ( יהתגילוי של אמפ



 

כאשר   ,אשר נגרמו לילדים ,ת האפליה וההדרהו ותחושלא קשה לתאר את מידת המבוכה, העלבון  .16

. בה  בלתי ראויים להמשיך וללמוד"אחרים" ובה הם לומדים, רואה אותם כ  ,מערכת החינוךכי    ,הבינו

המתקשים להבין, על מה ולמה ילדים צעירים, קשה בנפשות תה פגיעה יהתצאה הבלתי נמנעת הי

 הוחלט להפלותם לרעה ביחס לכל בני כתתם היהודים.

העניין צובעת את    ,מסוימתקבוצת מיעוט  העובדה כי המדובר בהדרה של ילדים בני    לא למותר לציין כי .17

רת לחי מצלצלת  יבכלל וכך בפרט כאשר, כזכור, המדובר בסטוכואבים במיוחד. כך    מטרידיםבעים  צב

שהוריהם יצאו מגדרם כדי לנסות ולחנכם להיות אזרחים שווים  ,לילדים צעיריםדווקא הניתנת 

 במדינה היהודית והדמוקרטית.

  את  ניתנה הנחיה גורפת לא לאפשר , לאחר ששמעו בעלפה ממחלקת הרישום העירונית כי בצר להם .18

, מכמיר לב  , במכתבהורי הילדיםאליך פנו , חטיבות הבינייםהמשך הלימודים בלילדיהם רישום 

 )מצ"ב(.  רוע הגזרהמעל ילדיהם את , וביקשו כי תעבירי 3/10/19שנמסר בלשכתך ביום  לטעמי,

 "( העירייההודעת  )להלן "  המצ"ב הגב' גלי גרינברג סגל  מכתבה של    17/11/2019בתשובה התקבל ביום   .19

אותה ראתה לנכון עיריית חיפה   ,רשמית הראשונההמכתבה של הגב' גרינברג סגל מהווה את ההודעה   .20

בחטיבת הביניים ביחד עם בני  למסור להורי הילדים, בדבר החלטתה למנוע את המשך לימודיהם 

 .כתתם

" וכי  לתושביה בלבד"מופקדת על מתן פתרון חינוכי ה, עיריית חיפה י, לשיטתמההודעה עולה כ .21

   תושביה" בלבד.שלה "לטובת  משאבי החינוךלהעמיד את מדיניותה היא לכן 

מצערת  המבטאת, לעניות דעתי, לא רק אדישות  קרטית ולאקוניות בירמתאפיינת ב הודעת העירייה .22

 . כשל משפטי יסודיהנגרמת לילדים והוריהם, אלא גם לעוגמת הנפש הקשה 

הלומדים במערכת  כך שעסקינן בילדיםלחלוטין מ מתעלמים ,המדיניות העולה ממנהשינוי ההודעה ו .23

את  עקב כך,  ,ושינוקבלתם ללימודים בחיפה, , אשר הסתמכו על שנים רבותהחינוך החיפאית מזה 

ואשר עומדת להם  באופן שאינו מאפשר להם לשוב וללמוד בישוב מגוריהם,  מצבם באופן בלתי הפיך

ציפייה לגיטימית כי יוכלו לסיים את לימודיהם, במסגרת החינוכית והחברתית, בה הם מתפקדים 

     .שנים רבותמזה 

הסתמכות זו, שהובילה לכך שהילדים לא פיתוח יכולת ללמוד בערבית, יצרה מצב  למותר לציין כי  לא   .24

 יהם.מובהק בו לילדים אין פתרון חינוכי מתאים בישוב מגור

  180ב  לשנות את מדיניותהעיריית חיפה החליטה כנראה בשנה שעברה, אני מבין כי במועד כלשהו,   .25

, למדיניות גורפת  ועברה מגישה אוהדת לקליטת ילדים דרוזים במוסדות החינוך העירונייםמעלות, 

 של "חיפה לחיפאים".  

לענות  או לבית המשפט אשר לא לי מבלי להתייחס לשאלות הערכיות העולות משינוי מדיניות זה,  .26

הנוגעות לחובות המוטלות על רשות ציבורית המבקשת  דומני כי נשתכחו בעירייה מושכלות יסוד  בהן,  

ודמת, סתמך על המדיניות הק, על מי שהוספקטיביתרטרושינוי בעל תחולה  ,בכלל מדיניותלשנות 

 בפרט.



 

הגף  -גולדשטיין נ' משרד החינוך-ד"ר יעל לביא  1398/07בגץ בדברים שנפסקו יפים לעניין זה  .27

 :ששינוי מדיניות הוא עניין מותר  בעודכי שם נפסק, , להערכת תארים אקדמיים מחו"ל

על השינוי להיעשות על יסוד שיקולים עניינים, ללא הפליה, ולעמוד במתחם הסבירות,  

המידתיות ובחובת ההגינות. במסגרת השיקולים, על הרשות לשקול את בדרישות 

  ."מימד הזמן" שבתחולתו תוך התחשבות באנשים הנפגעים מכך

בעיקרון, על שינוי מדיניות לחול מעתה והלאה ולהיות צופה פני עתיד ולא פני עבר. 

יה להצביע  מקום בו הרשות המינהלית מעוניינת להחיל שינויים באופן רטרואקטיבי, על

על נימוק מיוחד וכבד משקל המצדיק זאת. ואולם, גם במקרה בו שינויה של מדיניות 

מינהלית נעשה במסגרת סמכותה של הרשות, על יסוד שיקולים ענייניים ולצורך תכלית 

  –ראויה, עצם החלת השינוי למפרע על מי שכלכל את צעדיו לאור המדיניות הישנה 

בה בהחלטה סבירות, או שנגרמת למסתמך פגיעה במידה עשויה להיפסל מקום בו אין  

העולה על הנדרש, דהיינו שאין השינוי עומד בדרישות המידתיות. במקרים כאלו 

   ביהמ"ש עשוי להתערב לשם הגנה על זכויות האזרח הנפגע. 

 ]הציטוט מתקציר פסק הדין[

צויין, בין שם ואילך(  165)בעמ' , הדן בעמ' יואב דותן, הנחיות מינהליות )תשנ"ו(ספרו של עוד אפנה ל

 השאר כי :

 

 [172]שם. עמ' 

"הגנת   ,דפנה ברק ארז ד"ר )כתוארה כיום( ת העליונהייתכן שתמצאו עניין גם במאמריה של השופט

"   הגנת הציפייה במשפט המנהלי"[ ותשנ"ז(-)תשנ"ו משפטים | כרך כז] ההסתמכות במשפט המנהלי"

 .[תשס"ד(-עיוני משפט | כרך כז )תשס"ג]

, גם בהינתן  יישום נכון של הדין לנסיבות דנן, היה מחייב את העירייה להגיע למסקנה כי  ,לעניות דעתי .28

כל מסלול שכבר החלו את לימודיהם בחיפה, להשלים את , לילדים לאפשרהמדיניות החדשה, עליה 

  .הרגילה, ביחד עם חבריהם לכתה העירוניתהלימודים, במסגרת 

 גרינברג סגל הנך מתבקשת לשקול לשנות את ההחלטה העולה מהודעת הגב' לאור כל האמור לעיל,  .29

 .בחטיבות הביניים המתאימות ,ולאפשר לילדים להמשיך את לימודיהם, ביחד עם חבריהם

  



 

 

האופן הלאקוני בו היא הוסברה  , כמו גם באופן קיצוני בלתי סבירהקשה ולטעמי נוכח התוצאה ה .30

בהודעת העירייה הנ"ל, עולה החשש והחשד, שמא לא התקיים בעירייה כל הליך מסודר לבחינת העניין 

לשם  וכי יש לנו עניין בהחלטה ש"נשלפה מהמותן" ו"הורדה" לדרג המקצועי באופן בלתי פורמאלי.

הנוגע  להעביר לעיוננו כל מסמך  אבקשך, עתר לפנייתנוי, במידה ותחליטו שלא להבחינת עניין זה

, לשם וכיוצא בזה הנחיה מכתבי, , פרוטוקול דיוןלהחלטה לשינוי המדיניות, לרבות כל חוות דעת

 לא נערכו מסמכים כאלה להודיענו בחוזר כי אינם בנמצא., או אם הצגתם בפני בית המשפט

אבקשך להשיב למכתבי זה ללא דיחוי ותוך לא יותר משבעה ימים, שכן אנו כבולים במגבלות זמן   .31

הן בשל סדרי הדין הנהוגים בבית המשפט לעניינים מנהליים, צרות, הן בשל מועד הרישום המתקרב ו

 ם תחליטו להתמיד בעמדתכם.אהיה נאלץ לפנות, באאליו 

 

 

 

 

 בכבוד רב 
 

 רשף חן, עו"ד
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