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  מערכת החינו� במזרח ירושלי
 :משילות חלולה

   *יעל רונ�

א . השיפוט והִמנהל שלה במזרח ירושלי�, ישראל החילה את המשפט

בי� היתר לנוכח ֶחסר הלגיטימיות המאפיי� , משילותה בשטח זה מוגבלת

, בי� היתר, ֶחסר זה מתבטא. את יחסיה ע� האוכלוסייה הפלסטינית

�  לתחולת� של הדי� והִמנהל הישראליי� ובאיבהתנגדותה של האוכלוסייה

. הפעולה שלה ע� הרשויות באופ� שיאפשר לה� לייש� את מדיניות�� שיתו�

של בהקשר המאמר בוח� את האופ� שבו ישראל מתמודדת ע� התנגדות זו 

הפעילות הישראלית או העדרה , כ� נראה, יותר מכל. מערכת החינו�

אי� מדובר במדיניות מתוכננת : )ריאקטיביות(מתאפייני� בתגובתיות 

אלא בתגובות מג�ונות על התרחשויות ובניצול הזדמנויות שאי� , ומחושבת

א� שצעדיה של המדינה מצליחי� . למדינה חלק ישיר או מכ�ו� ביצירת�

  .אי� בכוח� לאיי� אותו לחלוטי�, במידה רבה להסתיר את כשל המשילות

ֶחסר . ב. לאומי�הבי�במשפט שפט הישראלי ומעמדה המשפטי של ירושלי� במ. א. מבוא
מערכת החינו� . ג. הלגיטימיות השלטונית בקרב האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלי�

  ; מגבלות האכיפה. 1: תגובת המדינה על ההתנגדות. ד. במזרח ירושלי� כזירת התנגדות
  . מדינה מחובותיהולצידה התנערות של ה. ...3; השלמה ע� הפרת חוק וחולשת המדיניות. 2
  .חינו� ושלטו� החוק, משילות: סיכו�. ה

 מבוא

רבות נכתב על כ� .  ציינה ישראל יובל לאיחוד ירושלי� תחת ריבונות ישראלית2017ביוני 
היא נותרה , שהרי א� שיש בה רצ� טריטוריאלי, עי� בלבד�שאיחודה של העיר הוא למראית

 במזרחה של העיר ג� הריבונות היא עניי� שיש 1.כלכלית ופוליטית, מחולקת מבחינה חברתית
_____________________________________  

, מרכז מינרבה לזכויות אד�, מחקר� עמיתת; המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, פרופסורית חברה   *
" ירושלי� בי� ניהול הסכסו� ליישובו"חברה בצוות החשיבה ; האוניברסיטה העברית בירושלי�
ר אמנו� "לד, קידרר רננה "לד, ר תמי הראל ב� שחר"תודתי לד. במכו� ירושלי� למחקרי מדיניות

 על הערותיה� המועילות לגרסאות משפט וממשללקוראי� האנונימיי� ולחברי מערכת , רמו�
  .מוקדמות של המאמר

 Michael Romann, Jerusalem; )1999 (58–43 יוני� בשמי ירושלי�מנח� קליי� , למשל, ראו  1
Since 1967: A Profile of a Reunited City, 2 GEOJOURNAL 499 (1978) ; כעיר '"מיכאל רומ�

 כתב עת לידיעת –אריאל )" יחסי גומלי� בי� יהודי� וערבי� בעיר המאוחדת(' שחוברה לה יחדיו
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�ישראל טוענת כי היא הריבו� בשטח כמשמעותו של המונח במשפט הבי�. לתת לו את הדעת

כביטוי לכ� היא מחילה במזרח ירושלי� את . שיש לה הזכות לשלוט בשטח, כלומר, לאומי
אשר , לאומית��ידי הקהילה הבי� אול� טענתה זו של ישראל נענית בדחייה על2.משפטה

  3.מסרבת להכיר בריבונות הישראלית ורואה בישראל מדינה כובשת בשטח
אשר תביעתה של ישראל עליו אינה נתונה מבחינתה , בניגוד לשטחה של מזרח ירושלי�

בשנת . את השתייכות� של תושבי מזרח העיר הפלסטיני� אי� ישראל תובעת כלל, ומת�� למשא
 מנתה 2015בשנת .  נפשות�66,000נית בשטח שסופח כ מנתה האוכלוסייה הפלסטי1967

 אילו הייתה 4. מאוכלוסיית ירושלי� כולה�37%שה� כ,  נפשות�323,000אוכלוסייה זו יותר מ
היא הייתה העיר השלישית בגודלה בישראל , ירושלי� הפלסטינית בעלת מעמד עירוני נפרד

� ותל,  נפשות�500,000  אשר מונה כ,לאחר ירושלי� היהודית על שכונותיה שמעבר לקו הירוק(

  5). תושבי�272,000שבה , ולפני חיפה,  תושבי�415,000שבה , אביב
ראתה בפלסטיני� בירושלי� בעיה ואיו� , 1967על כל ממשלותיה משנת , ישראל
הפלסטיני� . הרצו� לכלול את האוכלוסייה הזו בישראל עיצב את יחסיה אית��  ואי6,דמוגרפיי�

ולא , קבע בלבד�כיוו� שה� תושבי, אינ� חלק מהקהילה הפוליטית בישראלבמזרח ירושלי� 
 א� רק חלק קט� מה� עשה 8, באופ� פורמלי ה� רשאי� לרכוש אזרחות ישראלית7.אזרחי�

_____________________________________  

 ,AMIR S. CHESHIN, BILL HUTMAN & AVI MELAMED; )1986 (45, 45–44 ישראל�אר�
SEPARATE AND UNEQUAL: THE INSIDE STORY OF ISRAELI RULE IN EAST JERUSALEM (2001); 
Ziad AbuZayyad, The “Unification” of Jerusalem, 14 PALESTINE-ISR. J. POL., ECON. & 

CULT. 56 (2007), http://www.pij.org/details.php?id=1045.  
  ).1993 (221) 5(ד מז"פ, היוע� המשפטי לממשלה'  עמותה נ–הבית �נאמני הר 4185/90� "בג  2
3  Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

ADVISORY OPINION, I.C.J. REPORTS 136 (2004) .שהדעות חלוקות בשאלה למי יש , זאת �א
על המחלוקת ). 1999 (16–15  היבטי� משפטיי�–ירושלי� רות לפידות . א� בכלל, ריבונות

ציו� במשפט "לאומי ראו יור� דינשטיי� �ט הבי�בדבר מעמדה של ירושלי� מבחינת המשפ
" ציו� במשפט הבינלאומי נפדתה"יהודה צבי בלו� ; )1971 (5 כז הפרקליט" הבינלאומי תיפדה

" 'לא הפגנות אלא מעשי�'או ' והפדה לא נפדתה'"יור� דינשטיי� ; )1971 (315 כז הפרקליט
 183 כח הפרקליט" 'שטח כבוש'� אינה מזרח ירושלי"יהודה צבי בלו� ; )1971 (519 כז הפרקליט

לאומית הוא אחד הטעמי� לכ� שא� לא באחד מדברי החקיקה �החשש מביקורת בי�). 1972(
או כל הגדרת מעמד " (ריבונות"בנוגע למעמדה של ירושלי� תחת המשפט הישראלי נזכרת 

 .Ian Sאצל ראו טעמי� נוספי� " סיפוח"לגבי ההימנעות מהשימוש במונח ). טריטוריאלי אחר
Lustick, Has Israel Annexed East Jerusalem?, 5 MIDDLE EAST POL’Y 34, 39 (1997).  

, 2015תוצאות החיפוש ליישוב ירושלי� לשנת , אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  4
www.cbs.gov.il/reader/?MIval=%2Fpop_in_locs%2Fpop_in_locs_h.html&Name_h=% 

E9%F8%E5%F9%EC%E9%ED.  
 34 מבט על הערי� הגדולות: 7'  דוח מס–פני החברה בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   5

)2014 (www.cbs.gov.il/publications14/rep_07/pdf/h_print.pdf.  
6  Menachem Klein, Old and New Walls in Jerusalem, 24 POL. GEOGRAPHY 53, 75 (2005).  
על השתלשלות הענייני� ההיסטורית ). 1988 (424) 2(מב ד"פ, ירשמ' עווד נ 282/88� "ראו בג  7

–1967, ישראל וערביי מזרח ירושלי�: לא אזרחי�, תושבי�  בהשתתפות יעל רונ�ראו אמנו� רמו�
2017 33) 2017.(  

 5' פי ס� התאזרחות של פלסטיני� ממזרח ירושלי� על. 1952–ב"התשי,  לחוק האזרחות�5 א ו4' ס  8
לנוכח דרישות ביורוקרטיות שתנאי החיי� במזרח העיר מקשי� את ,  ומסוב�היא תהלי� ארו�
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 המדינה א� אימצה במפורש 10. ורוב תושבי העיר הפלסטיני� ה� חסרי כל אזרחות שהיא9,זאת
� כ� היא נוקטת צעדי� שוני� שמטרת� לצמצ� את  לש11.מדיניות של שימור רוב יהודי בעיר
ידי � ועל12ידי הגבלת פוטנציאל המגורי� בעיר�בעיקר על, הנוכחות הפלסטינית במזרח העיר

חלק ניכר , הצד שכנגד מ� 13.הפקעת מעמד התושב�ת של מי שנעדרו מהעיר לתקופה ממושכת
. ח ולהחיל בו את דיניהמהאוכלוסייה במזרח העיר שולל את זכותה של ישראל לשלוט בשט

החל בסירוב סביל לשת� פעולה ע� הרשויות , אלא ג� מעשית, שלילה זו אינה רטורית בלבד
אי� ספק שישראל היא הריבו� במובנו , ע� זאת. וכלה באלימות על בסיס אישי וקולקטיבי

 לרבות מונופול, לרשויותיה יש שליטה אפקטיבית בשטח, כלומר. מדינתי של המושג�הפני�
  14.על השימוש בכוח כאמצעי אכיפה

מדינה אינה , א� המונופול על הכוח� יש מצבי� שבה� על. א� ריבונות לחוד ומשילות לחוד
במישור ". משילות מוגבלת"במצבי� אלה מקובל לדבר על . מממשת את מדיניותה השלטונית

, ת בספק מוטל–מידת השליטה ,  כלומר–מדינתי זהו מצב שבו לא הריבונות עצמה �הפני�
ישראל �באופ� שבו מדינתמאמר זה עוסק . איכות הממשל, כלומר, אלא איכות מימושה

  . למוגבלתאשר הופ� את משילותה, מתמודדת ע� ההתנגדות לשלטונה

_____________________________________  

' בעמ, 7ש "לעיל ה, רמו�. דרישת הצהרת נאמנות ועוד, ג� סייגי� בטחוניי��כמו, העמידה בה�
מה (א מאפשר רכישת אזרחות מכוח לידה וישיבה למי שאי� לו אזרחות אחרת 4' ס. 318–311

� "בבג .א� משרד הפני� אינו מייש� הוראה זו, )שרלוונטי לרבי� מתושבי העיר הצעירי�
א� , א4' נדונה עתירה לאזרחות מכוח ס) 17.10.2013, פורס� בנבו (שר הפני�' ראשק נ 8904/12

 5' ההסתמכות על ס(� את העתירה "מחק בג, 5' כיוו� שמשרד הפני� העניק אזרחות מכוח ס
�אל שר הפני� סילב� שלו� מ, אשר ייצג את העותרת, ד רמי יובל"בו של עומצוינת במכת

  )).מצוי בידי המחברתעותק  (16.9.2015
9   � �5%  היה חלק� של אזרחי ישראל בי� תושבי מזרח העיר הפלסטיני� כ2013ההערכה היא שבקי

 .318–317' בעמ, 7ש "לעיל ה, רמו�ראו . בלבד
 התנתקה ירד� 1988בשנת .  הייתה לרוב תושבי מזרח העיר הפלסטיני� אזרחות ירדנית1988עד   10

. לטובת ההנהגה הפלסטינית, לרבות מזרח ירושלי�, מבחינה משפטית ומנהלית מהגדה המערבית
א� ירד� מספקת לה� , בעקבות זאת פלסטיני� ממזרח ירושלי� אינ� מקבלי� אזרחות ירדנית

  .מסמכי נסיעה
משרדית לבדיקת קצבי �ועדה ממשלתית בי�( של ועדת גפני 1973בהתא� להחלטה משנת   11

היחסי של היהודי� והערבי� כפי "אשר קבעה כי יש לשמור על המשקל , )הפיתוח בירושלי�
 �דמוגרפיה , תכנו�נדב שרגאי ראו . בהתאמה, �%26.5 ו73.5%, דהיינו, "1972שהיה בסו

  .13' בעמ, 1ש "לעיל ה, ראו ג� קליי�). 2010 (11 וגאופוליטיקה בירושלי�
כ� : סינדרו� ירושלי�משה עמירב ; 11ש "לעיל ה, שרגאי; 20–17' בעמ, 1ש "לעיל ה, קליי�  12

; )סינדרו� ירושלי�עמירב : להל� ()2007 (173 2007–1967קרסה המדיניות לאיחוד ירושלי� 
 כח מחקרי� בידיעת האר� ועתיקותיה: אר� ישראל" המאבקי� על דמות ירושלי�"שלמה חסו� 

, ההגבלות מתבטאות בעיקר בעיכוב בהכנת� של תוכניות מתאר מקומיות). 2007 (390, 389
  .מת� היתרי בנייה�במניעת בנייה של שכונות ערביות ובאי

13  David Herling, The Court, the Ministry and the Law: Awad and the Withdrawal of East 
Jerusalem Residence Rights, 33 ISR. L. REV. 67, 72–75 (1999) ; סינדרו� ירושלי�עמירב ,

, 2011" (רח ירושלי�נתוני� על שלילת תושבות במז"בצל� ; 211–208' בעמ, 12ש "לעיל ה
  .www.btselem.org/hebrew/jerusalem/revocation_statistics) 27.5.2015עדכו� מתארי� 

14  STEPHEN D. KRASNER, SOVEREIGNTY: ORGANIZED HYPOCRISY 10 (1999).  
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היא מושג שטומ� בחובו בהכרח עמדה ערכית לגבי האיכות הנדרשת " משילות מוגבלת"
מנעד המדדי�  .מר שהמשילות אינה מלאהשכאשר היא נעדרת או חסרה נא, מהמנגנו� השלטוני

העדר אלימות ושליטה , דר� יציבות פוליטית,  משלטו� החוק במובנו הפורמלי הצר–הוא רחב 
ועד יכולתה של המדינה לנהל את , המש� בהשתתפות אזרחית ואחריות ציבורית, בשחיתות

אתייחס למושג  במאמר זה 15.משאביה באופ� שמקובל ככלל על האוכלוסייה כמתאי� לצרכיה
תחולת� השוויונית והאפקטיבית של , דהיינו, במובנו הפורמלי של שלטו� החוק" משילות"

  .יחד� האוכלוסייה ורשויות השלטו� ג�–הדי� ושל מדיניות יישומו על כל הכפופי� לה� 
. שהאוכלוסייה מתנגדת ליישומו תלויה כמוב� בפריזמה המשפטית" די�"השאלה מהו ה
אול� . ישראל צריכה להחיל במזרח ירושלי� את דיני הכיבוש, לאומי�בי�מבחינת המשפט ה

הדי� החל הוא , ישראל�פיה מזרח ירושלי� היא חלק ממדינת�שעל, מהזווית הישראלית
זאת המאמר הנוכחי מתייחס דווקא �ובכל, על גישה זו של המדינה נמתחה ביקורת. הישראלי

 של המאמר אינו צדקת עמדתה של ישראל לגבי הטע� לכ� הוא שעניינו. לתחולתו של די� זה
, מדינתי� אלא תוכ� ריבונותה במישור הפני�, לאומי� ריבונותה כמשמעות המונח במשפט הבי�

  .פי הדי� החל לשיטתה בשטח שהיא תופסת כשלה�יכולתה של ישראל לפעול על, כלומר
ה של א� התנגדות� שהוא ביסוס שליטתה כדי� על–האתגר שישראל ניצבת בפניו 

משילות מוגבלת עקב ֶחסר בלגיטימיות היא תופעה נפוצה .  אינו ייחודי–האוכלוסייה בשטח 
, מעמדה של ישראל בירושלי�את משו� כ� יש בניסיו� הישראלי כדי להאיר לא רק . בעול�

 16.שני��אתני ומדיני ארו�, טריטוריאלי�כוחה של מדינה הנתונה במאבק פנימיאת אלא ג� 
לאומי �מדינתי נהנה מגיבוי בי�� מזרח ירושלי� חריגה בכ� שהמאבק הפני�סוגיית, אומנ�

א� כיוו� ). מדינתי�בי� היתר מהטע� שהמאבק נתפס כעניי� שאינו פני�(פוליטי ומשפטי 
�ולא בתחולת המשפט הבי�, שהמאמר עוסק בתחולתו להלכה ובפועל של המשפט המדינתי

הוא מהווה . ולא משפטית, וכחי הינה פוליטיתחשיבותו של הגיבוי האמור בהקשר הנ, לאומי
  .א� לא אילו� משפטי, שיקול מדיני

המתבטאת בראש ובראשונה , אי� מחלוקת שבמזרח ירושלי� יש בעיה חריפה של משילות
, ה� מצד האוכלוסייה וה� מצד הרשויות, יש המדגישי� את האלימות הרבה. בהעדר שלטו� חוק

הכלכלית � אחרי� מדגישי� את המצוקה החברתית2014.17ההתפרצויות בקי� לאחר במיוחד 

_____________________________________  

15  World Bank, Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/ 
wgi/index.aspx#home.  

 Christopher Blattman, From Violence to Voting: War and Political, למשל, ראו  16
Participation in Uganda, 103 AM. POL. SCI. REV. 231 (2009).  

רגב במזרח "חזקי ברו� ; http://bit.ly/2Fwsqv4) 3.7.2014 (מידה" מדינה בלי עיר בירה"בעז לוי   17
 .www.inn.co.il/News/News )11.9.2014( 7ערו� "  המשפט מנותקי� מהשטחבתי: ירושלי�

aspx/283787 ; המשטרה פושטת בלילות על מזרח ירושלי� ואוספת מידע מתושבי�"ניר חסו� "
לאחר דיווח דומה . www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2951970 )23.5.2016( האר�

א� המשטרה , שפטי� כי הפשיטות נעשות בניגוד לנהלי� הודה משרד המ2017בפברואר 
" המשטרה פושטת על עשרות בתי� במזרח ירושלי� מדי לילה"ניר חסו� . ממשיכה בפרקטיקה

  .www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.3626076 )3.2.2017( האר�
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 עד כדי כ� 18,כתוצאה מהעדר� של משאבי� ושירותי� ציבוריי� שחובה על המדינה לספק
 נראה 19.�79.5% הגיעה תחולת העוני בקרב תושבי מזרח העיר הפלסטיני� ל2014שבשנת 

ידי ההנהגה הארצית ה� � שני� ה� על� שמוסכ� על הכל כי הגור� למצוקה זו הוא הזנחה ארוכת
 נראה שאי� ספק ג� בדבר 20.ה� מימי� המפה הפוליטית ה� משמאלה, ידי ההנהגה העירונית� על

להפרות החוק משני ,  ע� זאת21.הקשר שבי� העוני והמצוקה לבי� האלימות מהצד הפלסטיני
  22.הצדדי� יש ג� מרכיב אידיאולוגי של חוסר לגיטימיות הדדי

ובאופ� שבו , חוסר הלגיטימיות מציב לשלטו� החוק ולמשילותשמאמר זה עוסק באתגרי� 
הבחירה . והוא מערכת החינו�, בהקשר ספציפי אחד במזרח ירושלי�, המדינה מתמודדת אית�

של  הבמערכת החינו� התנגדות, ראשית. להתמקד בנושא זה נשענת על כמה אדני�
 קושי רב בזיהוי הסובב משו� כ� אי�. האוכלוסייה קדמה לכל צעד שישראל נקטה בשטח

ונית� לבחו� את השאלה , בי� רשויות השלטו� לבי� התושבי�שוהמסובב במערכת היחסי� 
להבדיל ממצבי� , התנגדות הלעהאופ� שבו המדינה מגיבה את  ,דהיינו, בבסיס המאמרש

, שנית). ולא בעצ� קיומה או שליטתה בשטח, בצעדי� קונקרטיי�(שבה� היא מעוררת אותה 
היא . תחו� שבו ההתנגדות האידיאולוגית לשליטה הישראלית היא אולי החזקה ביותרזהו ה

באופ� אלא קשורה , נובעת לא רק מהסירוב העקרוני לשת� פעולה ע� השליטה הישראלית
שיקול נוס� לבחירה בנושא זה הוא חשיבותה . הדוק לתפקידו של החינו� בהנחלת ערכי�

יא אינה מעוררת בקרב אנשי מדיניות ומשפט העוסקי�  ה,אומנ�. המעשית של מערכת החינו�
הריסות בתי� או הפקעת המתקיי� סביב במעמדה של ישראל בירושלי� דיו� סוער כמו זה 

 2016–2015בשנת הלימודי� : א� יש לה משקל עצו� בחיי האוכלוסייה הפלסטינית, תושב�ת
יותר שה� , עשרה� שמונהשלוש עד ילדי� פלסטיני� בגילי� �120,000היו במזרח העיר כ

_____________________________________  

צה והצעות למדיניות מציאות נפי: 2014קי� , מזרח ירושלי�אמנו� רמו� וליאור להרס , למשל  18
) 2016פברואר , עיר עמי�" ( נתוני� מרכזיי�–מזרח ירושלי� "; )2014 (10–9 ישראלית

http://bit.ly/2Gh0I6A ; הימנעות מהשקעה בתשתיות ובמת� שירותי� בשכונות "בצל�
 _www.btselem.org/hebrew/jerusalem/infrastructure) 1.1.2011" (הפלסטיניות במזרח ירושלי�

and_services .והוא בדיקה עובדתית , א� בסיסה נותר אחד, במדיניות זו יש עליות ומורדות
  .ולא הסתמכות על מרש� האוכלוסי�, פרטנית

לתמונת ). 2015 (21 2014 דוח שנתי –ממדי העוני והפערי� החברתיי� המוסד לביטוח לאומי   19
 – ...חמש שני� עברו חלפו מזמ�"מצב עדכנית בתחו� החינו� ראו אשרת מימו� ואביב טטרסקי 

בי� הזנחה חמורה מתמשכת לבי� נסיונות : מערכת החינו� בירושלי� המזרחית בי� הפטיש לסד�
  .http://bit.ly/2bLv42D) 2016אוגוסט , עיר עמי�" ( מעקב שנתי–כפיה 

עיר  דוח שיש בו הודאה ראשונה מסוגה בפער שבי� חלקי ה1995עיריית ירושלי� הכינה בשנת   20
א� הודאות בדבר המדיניות היו כבר . 51' בעמ, 1ש "לעיל ה, קליי�. בתחומי התשתיות והשירותי�

וכ� אצל נדב , 53–52' בעמ, דברי ראש העירייה טדי קולק המצוטטי� ש�, למשל, ראו. קוד� לכ�
משה  (37, 23 !ירושלי�: להאדוני ראש הממש" ירושלי� אינה הבעיה אלא הפתרו�"שרגאי 

  ).2005, עמירב עור�
התנועה להצלת ירושלי� 'נדב שרגאי מפרי� את טיעוני "המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה   21

היא , לא הייאוש, התקווה"א� ראו מרדכי קידר . http://bit.ly/2IkzKeW) 26.6.2016" ('היהודית
הסבור כי האלימות מ�נעת רק , http://bit.ly/2mSciyX) 10.10.2016 (מידה" הגור� לטרור

  .משאיפות לאומיות של הפלסטיני� במזרח העיר
 )nrg )20.5.2012" נצטר� להגיע להסדר בירושלי� כולל בהר הבית: אולמרט"יוסי אלי   22

www.nrg.co.il/online/1/ART2/369/704.html.  
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 נושא החינו� מדגי� את העובדה שבעיית המשילות אינה 23.משליש מהאוכלוסייה הפלסטינית
נוס� טע� . יו�היומאלא חולשת ג� על סוגיות של חיי , מוגבלת לנושאי� של פוליטיקה גבוהה

לבחירה בנושא זה הוא שההתנגדות הפלסטינית לשלטונה של ישראל מתבטאת בחלקה לא 
הפרופיל הנמו� מבחינה . אלא בענייני� שמוסדרי� בדרג מנהלי ומקצועי, הפרת חוק בוטהב

 א� הפגיעה ,משפטית מותיר למדינה מרחב תמרו� גדול יותר בהתמודדות ע� ההתנגדות
  .פחות בשלטו� החוק ובמשילות אינה חמורה

זה מחייב דיו� כ. המאמר אינו מתיימר למצות את הדיו� בשלטו� החוק במזרח ירושלי�
שכ� מערכת היחסי� שבי� הרשויות הישראליות לבי� , התייחסות לגורמי� רבי� נוספי�

משתנה מתחו� של פני� שוני� אלה משקל� ו, האוכלוסייה במזרח ירושלי� היא רבת פני�
רבי� ר שא, המאמר ג� אינו מתיימר למצות את הדיו� במערכת החינו� במזרח העיר. לתחו�

ההשלכות של ההישענות כגו� ,  מערכת החינו� הישראלית בכללותהמאפייני� אתמכשליה 
 או מקומו של החינו� הממלכתי בחברה 24לגמרי הנרחבת על מערכת חינו� שאינה ציבורית

 המאמר אינו עוסק בהשפעה של חוסר המשילות על ההיבטי� הפדגוגיי� של 25.תרבותית�רב
במצב ענייני� , למעשה. טו� החוקאלא בהשלכות של חוסר המשילות על של, מערכת החינו�

החוק והמדיניות  : מאליונורמלי הקשר בי� חוסר המשילות להיבטי� הפדגוגיי� הוא ברור
יעדי� חינוכיי� , ע� זאת. והפרת החוק פוגעת בהשגת יעדי� הללו, מקדמי� יעדי� פדגוגיי�

ונה מזו כיוו� שהסביבה הפוליטית במזרח ירושלי� ש. ה� עצמ� בהקשר פוליטינטועי� 
זור מבחינה פדגוגית אינה מובנת הארכי וההתאמה של הדי� לצ, שעבורה נוסחו הדי� והמדיניות

  .עוסק לא בעניי� זה המאמר, א� כאמור. מאליה
אחד , למעשה. א� לא אחת מהפרקטיקות המתוארות במאמר מהווה מדיניות מוצהרת

לא הייתה מדיניות ברורה המאפייני� של השליטה הישראלית במזרח ירושלי� הוא שמעול� 
 המדיניות המוצהרת 26.ותחו� החינו� אינו חריג בעניי� זה, לגבי שירותי� חברתיי� וכלכליי�

 הפרקטיקות 27.היחידה היא החלת הריבונות על העיר המאוחדת ושמירת הרוב היהודי
אשר ו, בה�יתה שליטה ישירה יאירועי� שלישראל לא ה לעהמתוארות התפתחו כתגובה 

_____________________________________  

  .3' בעמ, 19ש "לעיל ה, מימו� וטטרסקי  23
, 58 מפנה"  היבטי� פדגוגיי� של הפרטת החינו�–ביד נעלמה ובזרוע נטויה "ניר מיכאלי , למשל  24

נחו� בלס ; )2010נובמבר  (היבטי� של הפרטה במערכת החינו�בוזגלו �נוגה דג�; )2008 (27
  ).2005, יעקב קופ עור� (279 הקצאת משאבי� לשירותי� חברתיי�" על הפרטה ועל חינו�"

אסמעיל אבו ; )2007 (68 דילמות של מיעוט לאומי –החינו� הערבי בישראל עבסה �אלד אבו'ח  25
מדינה " מערכת החינו� הבדווית בנגב: פלסטיני בישראל� מדיניות השליטה והמיעוט הערבי"סעד 

רפורמות בתכנו� לימודי� בחינו� "ב� יהושע �יהושע מטיאש ונעמה צבר; )2004 (911, 4 וחברה
  ).2004 (84 מג מגמות" ממלכתי והמאבק על הזהותה

  ).1992 (178 לד המזרח החדש"  מדיניות מול מציאות–מזרח ירושלי� "אמיר חשי�   26
: שמטרת� איחוד העיר, מסמכי הממשלה והעירייהמעמירב מתאר שישה יעדי� לאומיי� העולי�   27

 ;לש� שליטה במזרח העיר התיישבות יהודית ;לאומית בריבונות הישראלית�השגת הכרה בי�
 הפרדת ; חיזוק העיר כמרכז הכלכלי של המדינה;לאומית�הגדלת הרוב היהודי כדי ליצור עיר חד

קיו� ע� ערביי �שוויו� ודו,  וישראליזציה;ערבי–סוגיית המקומות הקדושי� מהסכסו� הישראלי
, ד�מעול� לא ק�, ה הפלסטינית במישרי�ישהוא היחיד שמתייחס לאוכלוסי, יעד אחרו� זה. העיר

לעיל , סינדרו� ירושלי�עמירב ראו . כי המשאבי� הופנו רק לחיזוקו ולהגדלתו של הרוב היהודי
  .64–56' בעמ, 12ש "ה
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בלא הגדרה ברורה של יעדי . י לא היו פרי מדיניות יזומה במסגרת מערכת החינו�בוודא
 קשה להציג משנה נורמטיבית סדורה לגבי האופ� שבו מדינה יכולה או צריכה ,מדיניות

משו� כ� התיאור שלהל� הוא . להתמודד ע� חוסר לגיטימיות וסירוב לקבל את סמכותה
  .בבחינת ניסיו� להמשיג דינמיקה קיימת

א� כי במסגרת כל ֵתמה האירועי� נסקרי� , המאמר בנוי בראש ובראשונה על בסיס תמטי
ליצור רוש� שיש קשר עשוי נמנעתי מניתוח כרונולוגי שכ� ניתוח כזה היה . באופ� כרונולוגי

 א� התייחסות כזו מתאימה יספק בעיני". התפתחות"או " מגמה" היוצר ,לוגי בי� האירועי�
בו מדובר בניצול הזדמנויות שנוצרו עקב אירועי� שאינ� קשורי� במישרי� ש, בהקשר הנוכחי

 יה�השלכותאשר  ו,)גיאופוליטיקה של המזרח התיכו�האלא במבט ממעו� הציפור על (זה לזה 
  .לא מתוכננותובוודאי , צפויות�לוואי בלתי�בתחו� החינו� היו תוצאות

רושלי� במשפט הישראלי המאמר פותח בסיבור האוז� לגבי מעמדה המשפטי של י
מכ� הוא מתאר את ֶחסר הלגיטימיות השלטונית של �לאחר). חלק א(לאומי �הבי�במשפט ו

במערכת החינו� ֶחסר זה בא לידי ). חלק ב(ישראל בקרב תושבי מזרח ירושלי� הפלסטיני� 
 בעיקר בסירוב לאמ� את תוכנית הלימודי� הישראלית ובהפעלת� של ,כמתואר בחלק ג, ביטוי

תגובה אחת . התנגדות הלע 28חלק ד עוסק בתגובותיה� של רשויות השלטו�. ספר פרטיי��בתי
תגובה אחרת היא תמרו� כלכלי לנוכח מצבי מצוקה ו, היא השלמה ובצידה התנערות מאחריות

�שורשיה המיידיי� של המצוקה ה� לעיתי� בעיות פני�. שוני� של האוכלוסייה במזרח העיר

אחד לא א� ). ההפרדה�הקמת גדר(לעיתי� צעדי� שנקטה ישראל ו) מו�אובד� מי(פלסטיניות 
חלק ה חות� . מהגורמי� למצוקה נגע בתחו� החינו� במישרי� או נועד להשפיע עליו

בהשלכות של מצב הענייני� על אפיו� מערכת היחסי� בי� ישראל לבי� תושבי העיר 
  .הפלסטיני� במושגי� של ריבונות

  לאומי�הבי�במשפט ושלי
 במשפט הישראלי ומעמדה המשפטי של יר. א

אשר המליצה על , )II(�181 את החלטה "מצה העצרת הכללית של האוי א1947 בנובמבר �29 ב
ההחלטה ייעדה לירושלי� . ערבית ויהודית –י המנדטורית לשתי מדינות "א�חלוקת פלשתינה

מעמדה הסופי של שבסיומה ייקבע , � למש� תקופה של עשר שני�"משטר נפרד בניהול האו
כאשר .  יישו�ללותוכנית החלוקה לא הגיעה לכ, למחרת היו� פרצה מלחמת העצמאות. העיר

 ישראל שלטה בחלקה :כבר הייתה העיר מחולקת באמצעות גדרות וקירות, אש�  הפסקתההוכרז
  .בחלקה המזרחי –וירד� , המערבי

_____________________________________  

המאמר . ידי העירייה� ידי משרד החינו� ובחלקה על�מערכת החינו� מנוהלת בישראל בחלקה על  28
בהיות� זרועות של , יחד�ביחס לשניה� ג�" רשויות השלטו�" או "המדינה"משתמש במונח 

אלה אינ� נוגעי� הבדלי� א� , הגופי�שני  של יה�עמדותי� אומנ� יש לא פע� שוני ב. השלטו�
  .בסוגיות שנדונות במאמר
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פחה ירד� את הגדה  סי1950 בשנת 29. הכריזה ישראל על ירושלי� כבירתה1949בשנת 
ידי מדינות העול� או �א� לא אחד מהצעדי� הללו הוכר על. לרבות מזרח ירושלי�, המערבית

אפשר להחלי� את תוכנית החלוקה אלא �עמדה שאיאת האשר נקטו , לאומיי��ארגוני� בי�
  . הייתה העיר מחולקת1967 עד �1949מ. בהסכמה בי� הצדדי�

 כבשה ישראל את הגדה המערבית ואת מזרח ,1967 בשנת ,הימי��במהל� מלחמת ששת
והחילה את , מכ� היא התוותה מחדש את גבולותיה העירוניי� של העיר�מייד לאחר. ירושלי�
 הסיפוח הגדיל את שטחה העירוני של 30.השיפוט והִמנהל הישראליי� בתחומ�, המשפט

שהיו קוד� לכ� תחת ר " קמ�70 ר בחלקה המערבי נוספו יותר מ" קמ38על . ירושלי� פי שלושה
. ר היו חלק משטחה של עיריית ירושלי� תחת השלטו� הירדני" קמ6מתוכ� רק . שליטה ירדנית

 31.� ושני מחנות פליטי�יכפרי� פלסטיניעשרי� ושמונה , בי� היתר, יתר השטח שסופח כלל
 ירושלי� השלמה"כי בע וקה ,ירושלי� בירת ישראל: יסוד� אימצה הכנסת את חוק1980בשנת 

 א� הבהיר אותו בכ� , החוק לא שינה את המצב המשפטי32".והמאוחדת היא בירת ישראל
שטח לא רק ו ,חלק משטחה הריבוניהיא שהסיר ספק לגבי כוונתה של ישראל שמזרח העיר 

 לקבלת החוק הייתה ג� משמעות 33.השיפוט והִמנהל שלה, מחילה בו את המשפטשישראל 
  34.שראל לשאת ולתת על הריבונות על העיר את סירובה של יההדגישב ,פוליטית

הסכמי� בנוגע להסדרי ממשל עצמי של  ה� סדר" כרתו ישראל ואש1995–1993בשני� 
). הסכמי אוסלו(קבע �לפלסטיני� בגדה המערבית וברצועת עזה עד להשגת הסדר על מעמד

. בעהק�ומת� על הסדר�יידונו רק במסגרת המשאכי הוסכ� שבהסכמי� הללו נמנו נושאי� 
דרדרו היחסי� בי� ישראל לבי� ההנהגה הימכ� � זמ� קצר לאחר35.ירושלי� הייתה ביניה�

_____________________________________  

 6כ ו " ד,)13.12.1949( של הכנסת הראשונה �96הישיבה ה, גוריו��ראש הממשלה דוד ב�  29
כ� היה הדבר מלפני .  ירושלי� הנצחית–מדינת ישראל היתה ותהיה רק בירה אחת ל): "...י"התש(

  ". עד סו� כל הדורות–כפי שאנו מאמיני� , וכ� זה יהיה, שלושת אלפי� שנה
 התיקו� הוסי� .74ח "ס, 1967–ז"התשכ, )11' מס(חוק לתיקו� פקודת סדרי השלטו� והמשפט   30

�פוט והמינהל של המדינה יחולו בכל שטח של אר�השי, המשפט"לפיו ש ,ב11' את סלפקודה 
–ז"התשכ, )1' מס(לנוכח זאת פורס� צו סדרי השלטו� והמשפט ". ישראל שהממשלה קבעה בצו

 שהתקבל באותו ,74ח " ס1967–ז"התשכ, )6' מס(חוק לתיקו� פקודת העיריות . 2690ת "ק, 1967
י� רשאי להרחיב בהכרזה את תחומה שר הפנכי קובע ה, א8' הוסי� לפקודת העיריות את ס, יו�

ב לפקודת סדרי השלטו� 11ידי הכללת שטח שנקבע בצו לפי סעי� �על"של עירייה פלונית 
� הכריז שר הפני� על הרחבת שטחה של ירושלי� על1967 ביוני �28ב. "1948–ח"תש, והמשפט

מזרח  "בל לכנות�אשר מקו(צפונה ודרומה , באופ� שכלל את מזרח העיר, ציו��ידי פירוט נקודות
  ).וכ� ייעשה ג� כא�, "העיר

  ).1995, אמנו� רמו� עור� (22–19 1993–1948גבולות השיפוט של ירושלי� אנה חז�   31
  .ירושלי� בירת ישראל: יסוד� לחוק1' ס  32
33  Ian S. Lustick, Has Israel Annexed East Jerusalem?, 5 MIDDLE EAST POL’Y 34 (1997) .

ובטר� ) באיחור מה(בשולי החקיקה "ליאו� של� חנה זו בהקשר של הגול� ראו מחלוקת לגבי הבל
אשר מעוז ; )1993 (35 מא הפרקליט"  החלת המשפט ולא סיפוח–חוק רמת הגול� ): אולי(פסיקה 

  ).1993 (50 מא הפרקליט" ? חלק ממדינת ישראל–רמת הגול� "
ראו רות לפידות ) 2000תיקונו בשנת י לפנ(היסוד � חוק לשפרשנות למשפטית ו� לסקירה היסטורית  34

  ).2010 ,מהדורה מעודכנת (ירושלי� בירת ישראל: יסוד�חוק –היסוד �פירוש לחוקי
35  Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, 1993, 32 INT’L LEGAL 

MATERIALS 1525 (1993) ; 1994(הסכ� בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (www.knesset.gov.il/ 
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ביניה� , מצה הכנסת כמה חוקי�יאמאז , יתר על כ�. קבע מעול� לא הושג� והסדר,הפלסטינית
אשר הקשו מבחינה משפטית נסיגה של ישראל , ירושלי� בירת ישראל: יסוד�תיקו� לחוק

כלשהי סמכות שלטונית של  הג� העבר�כמו, לגבי מזרח ירושלי�מטענת הריבונות שלה 
  36.בעיר

לרבות , ההפרדה בי� שטחה לבי� הגדה המערבית� החלה ישראל בהקמת גדר2002בשנת 
בחלק� בתו� , מ נבנו בקרבת ירושלי�" ק168, מ" ק�700 מתו� מעט יותר מ37.באזור ירושלי�

שיצירתו הייתה מטרתה ( משמעותי  הגדר מהווה מכשול38. של העירליהשטח המוניציפ
  .לבי� הגדה המערבית, לרבות מזרח ירושלי�, לתנועה בי� ישראל) המוצהרת של הגדר

לסיפוח  –מבחינה משפטית ופוליטית כאחת  –לאומית יש התנגדות גורפת �בקהילה הבי�
�הפרה של המשפט הבי�זה לאומית רואה בסיפוח �הקהילה הבי�. ידי ישראל�מזרח העיר על

 39.ולפיכ� היא מסרבת לתת לו תוק� משפטי, מ� הטע� שהוא מבוסס על שימוש בכוח, לאומי
השיפוט והִמנהל שלה ,  על החלת המשפט1967מייד לאחר הכרזתה של ישראל בשנת 

 ,"בטלי�"ה� " הצעדי� שנקטה ישראל"כי � "הכריזה העצרת הכללית של האו, בירושלי�
 שננקטו ולהימנע מכל מעשה שיכול לשנות את לחזור בה מכל הצעדי�"וקראה לישראל 

כל "כי דעתה את מצה החלטה שבה הביעה י ג� מועצת הביטחו� א40".מעמדה של ירושלי�
, �לרבות הפקעת קרקעות ונכסי� בה, שנקטה ישראלוהפעולות הצעדי� החקיקתיי� והמנהליי� 

מעמד כולי� לשנות ה� בטלי� ואינ� י, שיש בה� כדי לשנות את מעמדה המשפטי של ירושלי�
ירושלי� בירת ישראל בשנת : יסוד� החלטות דומות התקבלו בעקבות חקיקת חוק41".זה

_____________________________________  

process/docs/cairo_agreement.htm ;פלסטיני בדבר הגדה המערבית �הסכ� ביניי� ישראלי
  ).�1995נחת� ב (1, 33א "כ, ורצועת עזה

 ,�7 ו6' הוספת סידי �עלהעיר על ומת� �משאלגבי המגבלות היסוד �בחוק עוגנו 2000בשנת   36
שינוי הוראה זו אפשרי כי ו, כות המתייחסת לתחו� העירלא תועבר לגור� זר כל סמכי הקובעי� 
ביטול החלת (חוק סדרי השלטו� והמשפט . תקבל ברוב של חברי הכנסתשהיסוד �רק בחוק
א כי 1' בס קובע ,2010כפי שתוק� בשנת , 1999–ט"התשנ, )השיפוט והמינהל, המשפט

שלפיו , טעו� אשרורהממשלה לא תאשרר הסכ� הטעו� אשרור ולא תחתו� על הסכ� שאינו "
שטח " לחוק כ1' המוגדר בס [...השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו על שטח, המשפט

אלא לאחר שההסכ� אושר בידי הכנסת ] "ישראל השיפוט והמינהל של מדינת, שחלי� בו המשפט
 Ruth Lapidoth, Too Much � החקיקה בעניי� ירושלי� ראועל שרי�. "ובמשאל ע�

Entrenchment? Legislation on Jerusalem, 9 ISR. J. FOREIGN AFF. 397 (2015).  
א� , "הפרדהה� חומת"ג�  שבגינה המפעל מכונה ,רק חלק קט� מהתוואי של הגדר הוא חומת בטו�  37

  .דווקא חלק ניכר מתוואי החומה מצוי באזור ירושלי�
) OCHA (ריי�נייני� הומניטהמשרד לתיאו� ע –האומות המאוחדות לנתוני� על הגדר ראו   38

ירושלי�  –ההשלכות ההומניטריות של הגדר בגדה המערבית על הקהילות הפלסטיניות 
: להל� (www.hamoked.org.il/files/2013/9190.pdf) 2008ינואר , 7 'עדכו� מס (14 המזרחית

OCHA.(  
 .U.N; )476 החלטה :להל� (SC RES. 476, U.N. Doc. S/RES/476 (1980), para. 2, למשל, ראו  39

GAOR RES. 38/180, U.N. Doc. A/38/180 (1983), para. 4.  
40  Resolution 2253 (ES-V) of July 4, 1967.  
41  SC RES. 252, U.N. Doc. S/RES/252 (1968), para. 2 . ראו ג�SC RES. 267, U.N. Doc. 

S/RES/267 (1969); SC RES. 298, U.N. Doc. S/RES/298 (1971).  
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 אלא חלי� בו , השטח אינו בריבונות ישראלית,לאומית� לגישתה של הקהילה הבי�1980.42
 ביוני 4קווי בלא תכיר בשינויי� היא  לאחרונה חזרה מועצת הביטחו� על כ� ש43.דיני הכיבוש

 החלטות 44.ומת��יוסכמו בי� הצדדי� במשאכ� ה� אלא א� , לרבות ביחס לירושלי�, 1967
העצרת הכללית ומועצת הביטחו� מגנות את הסיפוח ג� על כ� שהוא מהווה מכשול פוליטי 

  45.קיימא וצודק במזרח התיכו��להשגת שלו� בר

ֶחסר הלגיטימיות השלטונית בקרב האוכלוסייה הפלסטינית במזרח   .ב

  ירושלי

 –  יכולתה לממש את דיניה ומדיניותה, כלומר– משילותה בו, א� שישראל שולטת בשטח
אחד הגורמי� לכ� הוא שהממשל והמדינה אינ� נהני� מלגיטימיות בעיני . לוקה בחסר
הדי� כי חשה לו לגיטימיות של הממשל משמעה שהאוכלוסייה הכפופה . האוכלוסייה

ומשו� כ� , שתוא� את האינטרסי� שלה ואת ערכיהוהמוסדות המחילי� אותו פועלי� באופ� 
� ופועלת בהתא� לדרישותיה� ובשיתו�46,)ולא רק את מרות�(היא מקבלת את סמכות� 

הוועדה למדינות , למשל. לחברה המדד ללגיטימיות של הממשל שונה מחברה 47.פעולה עימ�
 שמקיי� כממשל" ממשל לגיטימי"אפיינה הברית �לאומי של ארצותהביטחו� לחלשות ו

על העדפה אידיאולוגית , כמוב�,  אפיו� זה מבוסס48.יסוד� ני� על זכויות וחירויותימוסדות המג
נית� להגדיר , אכ�. א� לא כל החברות והתרבויות שותפות לתפיסה זו. של דמוקרטיה מהותית

כמצב שבו האוכלוסייה מקבלת את הנורמות המשפטיות , לגיטימיות ג� באופ� רחב יותר

_____________________________________  

  .4–3' פס, 39ש "לעיל ה, 476החלטה , למשל  42
הכללית עצרת ה ולאחרונה החלטת ,SC RES. 465, U.N. Doc. S/RES/465 (1980), para. 4ראו   43

החלטה : להל� (�U.N. GAOR RES. 70/15, U.N. Doc. A/70/15 (2015), para. 12 "האושל 
 SC RES. 2334, U.N. Doc. S/RES/2334 (2016)טחו� והחלטת מועצת הבי )70/15

(“Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and 
status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, 
inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, 
confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in 

violation of international humanitarian law and relevant resolutions”)) 2334החלטה : להל�.(  
  .3' פס, ש�, 2334החלטה   44
 .SC RES. 478, U.N. Doc. S/RES/478 (1980), para; 3' פס, 39ש "לעיל ה, 476החלטה , למשל  45

  .15–14' פס, 43ש "לעיל ה, 70/15החלטה ; 4
46  JOEL S. MIGDAL, STRONG SOCIETIES AND WEAK STATES: STATE-SOCIETY RELATIONS AND 

STATE CAPABILITIES IN THE THIRD WORLD 32–33 (1988).  
47  Mark C. Suchman, Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, 20 

ACAD. MGMT. REV. 571, 574 (1995).  
48  JEREMY M. WEINSTEIN, JOHN EDWARD PORTER & STUART E. EIZENSTAT, ON THE BRINK: 

WEAK STATES AND US NATIONAL SECURITY 15 (2004), http://www.cgdev.org/publication/ 
brink-weak-states-and-us-national-security.  
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,  הגדרה זו49.רצו� מה�� עתשב וא� ,משאבי�הסמכויות והבדבר חלוקת השולטות ות והחברתי
מכירה בכ� שממשלה יכולה ליהנות , שאינה נסמכת על תכני� ספציפיי� של הנורמות הללו
� של המושג במשפט הבי�תו כמשמעו,מלגיטימיות מבלי להיות דמוקרטית או אפילו ריבונית

שאלה . מיות אינו קשור בהכרח לפגיעה בזכויות הפרטג� בכ� שחוסר לגיטי� כמו50,לאומי
 ההכרה בזכותה של המדינה ,כלומר, נפרדת היא הלגיטימיות של המדינה בעיני האוכלוסייה

  ).בכלל או בשטח ספציפי(להתקיי� 
ממשל בה� ועצ� שליטתה של ישראל בשטח בבמזרח ירושלי� ֶחסר הלגיטימיות נוגע ה� 

האוכלוסייה הפלסטינית דוחה את תביעותיה המוסריות חלק ניכר מ. שהיא מחילה בו
 יש ביקורת ג� 52.חי תחת כיבוש זר זמניכ ורואה עצמו 51,והמשפטיות של ישראל לאיחוד העיר

 2010קהל שנער� בשנת �בסקר דעת, למשל, כ�. על המדיניות הישראלית בתחומי� ספציפיי�
של ממשלת נתניהו ושל עיריית , המשיבי� חוסר אמו� בכוונותיה� של המדינהרוב הביעו 

 מדיניותה של ישראל היא לספח את ירושלי� ואת הגדה המערבית ולגרש את ,לדעת�. ירושלי�
מטרת� של ממשלת נתניהו ושל עיריית ירושלי� היא לגרש ו, תושביה או לשלול את זכויותיה�

  53. להרוס את בתיה� ולהחליפ� ביהודי� ובבתיה�,פלסטיני� ממזרח ירושלי�
, ראשית. מכמה טעמי�וזאת , קהל� כמוב� קושי מובנה בהסתמכות על מחקרי דעתיש

במיוחד במדינות או בחברות שבה� , לעיתי� יש ספק באמינות התשובות שהנשאלי� מספקי�
אינ� , כלומר של אמו� בממשל, ויש חשש שביטויי� של לגיטימיות, חירויות הפרט מוגבלות

חוסר אמו� של השיח הציבורי השולט הוא דווקא  במזרח ירושלי� 54.בהכרח אותנטיי�
יש מקו� , צור� להיזהר בלשונ�חשי� א� הנשאלי� אינ� ,  לכאורה55.בממשל וביקורת עליו

_____________________________________  

49  Charles T. Call, Beyond the ‘Failed State’: Toward Conceptual Alternatives, 17 EUR. J. 
INT’L RELATIONS 303, 308 (2010) . העדר לגיטימיות של השלטו� בעיני מיעוט על של להשלכות

: אדוני ראש הממשלה" ירושלי� כבעיה ישראלית"ראו מנח� קליי� אופייה של החברה כולה 
  ).2005, משה עמירב עור� (81, 71 !ירושלי�

, לאומית�במיוחד בישויות שאינ� נהנות מלגיטימיות בי�, מדינתית�למדדי� של לגיטימיות פני�  50
 Kristin M. Bakke, John O’Loughlin, Gerard Toal & Michael D. Ward, Convincing ראו

State-Builders? Disaggregating Internal Legitimacy in Abkhazia, 58 INT’L STUD. Q. 591 
(2014); Eiki Berg, Parent States versus Secessionist Entities: Measuring Political 
Legitimacy in Cyprus, Moldova and Bosnia & Hercegovina, 64 EUR.-ASIA STUD. 1271 

(2012).  
51  Ardi Imseis, Facts on the Ground: An Examination of Israeli Municipal Policy in East 

Jerusalem, 15 AM. U. INT’L L. REV. 1039, 1041–1042 (2000).  
52  MICHAEL ROMANN & ALEX WEINGROD, LIVING TOGETHER SEPARATELY: ARABS AND JEWS IN 

CONTEMPORARY JERUSALEM 23, 181 (1991) .�ירושלי� /ונות לגבי אלקודסהתבטאויות מג
-www.0202updates.org/0202-east:  מבט מירושלי� המזרחית– 0202הכבושה ראו באתר 

jerusalem-hebrew/) המזרחית מבט מירושלי� – 0202אתר : להל�(.  
53  Palestinian Center for Policy and Survey Research, Special Public Opinion Poll Among 

Palestinians of East Jerusalem 11–14 (2010), http://www.pcpsr.org/sites/default/files/ 
ejerusalem2010.pdf) להל� :PCPSR.(  

54  Call ,309–308' בעמ, 49ש "לעיל ה.  
המכו� אתר ו, 52ש "לעיל ה,  מבט מירושלי� המזרחית– 0202לדיווחי� מהתקשורת ראו אתר   55

  .www.memri.org.il :לחקר תקשורת המזרח התיכו�



  ח"תשע יט משפט וממשל  יעל רונ�

18  

סנקציות אשר מרתיע מא� חשש מביקורת או . לסבור שדבריה� אכ� משקפי� את רגשותיה�
ג� חשש מפני ייתכ�  .ממת� תשובות כנות יכול להתקיי� לא רק ביחסי� ע� השלטו� הפורמלי

במיוחד כאשר זו מנהלת את חייה הפוליטיי� במנותק , ההנהגה או האליטה שבתו� הקהילה
יש מקו� להטיל ספק לכ� ג� לגבי מחקרי� המשקפי� ביקורת על השלטו� . מאלה של המדינה

הוא מושפע מלחצי� חברתיי� מא עמדות באופ� אמיתי או שבהכרח א� הביטוי הפומבי משק� 
  56.קהילתיי� שוני��וניי� פני�וארג

 אלא ג� ,א� ֶחסר הלגיטימיות השלטונית במזרח ירושלי� מתבטא לא רק בשיח ציבורי
 אלימות נקודתית וג� ,לאומיות�פעולות בי�, הפגנות, שביתות מסחר: במעשי� מסוגי� שוני�

יו  ובסת2014ת האלימות בקי� יו וההתפרצוהשנייההאינתיפאדה כגו� (התקוממות כללית 
פעולה �שיתו�המתבטאת בהימנעות מ,  לאור� כל השני� הייתה ג� התנגדות סבילה57).2015

. ע� רשויות ישראליות שעשוי להתפרש כהכרה משתמעת בריבונות של ישראל על מזרח העיר
יו� כאנשי עסקי� מסרבי� ג� , �ימשפט ישראלי�פני בתילדי� סירבו בעבר להופיע �עורכי

ואיגודי� מקצועיי� שוני� מתנגדי� , לסטינית ע� זו הישראליתלשלב את לשכת המסחר הפ
שני� על הבחירות �  מאותו טע� יש ג� חר� ארו�58.�ינחרצות לאיחוד ע� מקביליה� הישראלי

שיעור ההשתתפות במזרח ירושלי� כאחוז אחד היה , למשל, 2013 בבחירות של 59.המקומיות
 במש� שני� 60). בערי� הערביות�75% מיותר  ברחבי המדינה ו�51% בהשוואה לממוצע של כ(

, רבות נמנעו תושבי מזרח העיר מלדרוש מהעירייה ומהממשלה שירותי� ציבוריי� ותשתיות
מנת לשמר את הייחוד הפלסטיני של �על, רגליה� ממוקדי חלוקת המשאבי�את ובחרו להדיר 

א� הפער , הכלכלי כפרטי� נפגע� מצב� החברתי61.מזרח העיר ואת זיקתה לגדה המערבית

_____________________________________  

ירדניי� �במעבר בי� גורמי� פרו(האליטה הפוליטית של מזרח ירושלי� השתנתה במהל� השני�   56
פלסטיניי� על �נה מוקד למאבקי כוח פני�ייו� העיר הכוג� , )לגורמי� פלסטיניי� עצמאיי�

 Elie Rekhess, The Palestinian . משותפת לכל האליטות הללוהתנגדות לישראלאול� ה ,ההנהגה
Political Leadership in East Jerusalem after 1967, in JERUSALEM: IDEA AND REALITY 266, 

268–273 (Tamar Mayer & Suleiman Ali Mourad eds., 2008).  
 ,ANNE LATENDRESSE, JERUSALEM: PALESTINIAN DYNAMICS  ראו1994לסקירה עד   57

RESISTANCE AND URBAN CHANGE, 1967–1994, 27–54 (1995).  
58  ROMANN & WEINGROD ,23–22' בעמ, 52ש "לעיל ה.  
 266, 257 2007–1967 שנה בירושלי� 40" מערכת החינו� הייחודית של ירושלי�"מאיה חוש�   59

" מלחמה על הבית בירושלי�"ער� צדקיהו ; )2008, טוב עורכי�� סימ��אורה אחימאיר ויעקב בר(
  .http://bit.ly/2Fp4LAR) 25.3.2014 (הפורו� לחשיבה אזורית

60  Ynet Reporters, Municipal Elections: Barkat Takes J’lem, Huldai Carries TA, YNET (Oct. 
23, 2013), http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4444359,00.html; משרד הפני� 

ניר אטמור ראו ג� . http://bit.ly/2DhS5Wv" 2013 –בחירות לרשויות המקומיות התוצאות "
 המכו� הישראלי לדמוקרטיה" � וסיכומי� ממצאי–השתתפות בבחירות המקומיות "
)26.12.2013 (www.idi.org.il/parliaments/2926/6403 .8% דיווחו 2010קהל משנת � בסקר דעת 

. ווחו שלא הצביעוי ד�91% ו, מהמשתתפי� שה� הצביעו בבחירות לכנסת או בבחירות המקומיות
 אמרו שה� מחרימי� 21%ילו וא,  אמרו שלא השתתפו כיוו� שהמועמד לא מצא ח� בעיניה�23%

 אמרו שלא ישתתפו בבחירות 75%. את הבחירות המקומיות כיוו� שירושלי� היא שטח כבוש
  .7' בעמ, 53ש "לעיל ה, PCPSR  ראו.המקומיות ג� א� הרשות הפלסטינית תבקש מה� לעשות כ�

  .54–53' בעמ, 1ש "לעיל ה, קליי�  61
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 בשני� 62. בי� חלקי העיר חיזק את עוצמתה המוסרי של התביעה הפוליטיתההגדל בתנאי המחי
א� כי לא ברור עד , נהלי� קהילתיי� ע� העירייהפעולה מקומי של ִמ � האחרונות מתפתח שיתו�

הספר שבפיקוח �כ� קמו ועדי הורי� בבתי�כמו. נהלי� מייצגי� את האוכלוסייהכמה הִמ 
חוליית  – בכסות של שמירה על שלו� התלמידי� – עדי� אלה משמשי� לעיתי�ו. העירייה

התושבי� נמנעי� ממגע ר שא, קישור בנושאי� של תשתיות תחבורה ותברואה ע� העירייה
, "ארגו� ההורי� למערכת החינו� בירושלי�" נוס� על כ� נוצרו קשרי� בי� 63.ישיר איתה

ע�  64.מזרח העיר והורי תלמידי� בהב �� מורילבי, שעסק בעבר בענייני מערב העיר בלבד
  65.כמעט אינטראקציה חברתית בי� תושבי מזרח העיר לבי� תושבי מערבה אינה קיימת, זאת

  מערכת החינו� במזרח ירושלי
 כזירת התנגדות. ג

, �האשר נבדלי� בזהות בעלי, ספר�בתי של שוני� סוגי� פועלי� בישראל החינו� במערכת
ספר רשמיי� ה� ברוב� בבעלות �בתי. מידת הפיקוח של המדינה עליה�במעמד� המשפטי וב

 ומשרד ,המדינה מפקחת עליה�. המעסיקה של המורי� המלמדי� בה�ג� שהיא , המדינה
יו� היומהמכונה בשפת (היסוד �החינו� קובע את תוכנית הלימודי� בה� בהתא� לתוכנית

פי חוק חינו� � על,אשר מטרתו, תיספר אלה נהוג החינו� הממלכ� בבתי66").ליבה�לימודי"
להשתית את החינו� היסודי במדינה על ערכי תרבות " הייתה ,1967נוסחו בשנת כממלכתי 

על הכשרה ... על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולע� ישראל, ישראל והישגי המדע
  67...".חלוצית

_____________________________________  

 IRA SHARKANSKY, GOVERNING; 276' בעמ, 12ש "לעיל ה, סינדרו� ירושלי�עמירב   62

JERUSALEM: AGAIN ON THE WORLD’S AGENDA 197–198 (1996).  
) 3.6.2016 (מקור ראשו�" מסרבי� לרשויות; מתלונני� על הזנחה: ��מזרח י"אס� גבור   63

www.nrg.co.il/online/1/ART2/784/412.html.  
) YouTube) 1.6.2013" סיור ארגו� ההורי� במזרח ירושלי�"אורי ארלי� , למשל, ראו  64

https://youtu.be/Qf2i1_XmiZA.  
 17" ירושלי� בשוק העבודה העירוני� תושבי מזרח: שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה"מריק שטר�   65

  .http://bit.ly/2tvcK9K )2015, ישראלמכו� ירושלי� לחקר (
 4" בית הספר חברותא כמקרה מבח�: אסדרה של בתי ספר פרטיי� בררניי�"שחר  תמי הראל ב�  66

  ).2012מאי , ש יעקב חז� במכו� ו� ליר בירושלי�"דמוקרטיה עוהמרכז לצדק חברתי , נייר עמדה(
 �2000 השני� בעקבות תיקוני החוק מ, כיו�. 137ח "ס, 1953–ג"התשי,  לחוק חינו� ממלכתי2' ס  67

אזרח , אוהב עמו ואוהב ארצו, לחנ� אד� להיות אוהב אד�) 1(", בי� היתר,  מטרותיו ה�,�2006ו
את זהותו התרבותית ואת , את מורשתו, המכבד את הוריו ואת משפחתו, נאמ� למדינת ישראל

ל ואת ערכיה של מדינת להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישרא) 2(; לשונו
לערכי� , היסוד לחירויות, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האד�

וכ� לחנ� לחתירה לשלו� , לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, לשמירת החוק, דמוקרטיי�
) 4(;  ישראלללמד את תולדות אר� ישראל ומדינת) 3(; ולסובלנות ביחסי� בי� בני אד� ובי� עמי�

להנחיל את , מורשת ישראל והמסורת היהודית, תולדות הע� היהודי, ללמד את תורת ישראל
, לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית) 9... (;ולחנ� לכבד�, תודעת זכר השואה והגבורה

, תרומה לקהילה, רצו� לעזרה הדדית, תפקידי� ולמלא� מתו� מסירות ואחריות נכונות לקבל
, ההיסטוריה, התרבות, להכיר את השפה) 11... (; וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראלהתנדבות
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של רשות  אלא בבעלות ,רשמיי� אינ� בבעלותה של המדינה�שאינ��ספר מוכרי��בתי
ספר אלה כרוכה ברישיו� ממשרד �הפעלת� של בתי. רשת חינו� או גו� פרטי אחר, מקומית
של , מורי�ההכשרת של , וזה מותנה בהוכחת רמה נאותה של תוכנית הלימודי�, החינו�

רשמיי� ממומני� בשיעור ניכר �שאינ��ספר מוכרי�� בתי68.בטיחות ועודשל , זיתתשתית פי
 69,)א� רשאי� לגבות תשלומי� מההורי�(והרשויות המקומיות בכספי משרד החינו� 

, לפחות היסוד באופ� חלקי� ה� נדרשי� ללמד את תוכנית. ידי הרשות המקומית�ומפוקחי� על
רוב החטיבות . ועליה ה� רשאי� להוסי� לימודי� אחרי� בהתא� לתנאי הרישיו� שביד�

א� , ידי הרשויות המקומיות�הלות על בהיות� מנו,העליונות בישראל משתייכות לקטגוריה זו
 חינו� פתוח לכול� בחינ� ובהתא� לתוכני החינו� ,כלומר, רבות מה� מספקות חינו� ציבורי
  70.המחייבי� של החינו� הממלכתי

כפופי� לפיקוחה של  –רשמיי� כאחד �שאינ��מוכרי�הרשמיי� ו ה–  הללוהספר�כל בתי
הספר �  ובבתי72,פי חוק�  ה� חובה עלבתה ייכעד בה� והלימודי� אליה�  ההרשמה 71.המדינה

ספר שאינ� �פעולת� של בתיאת  המשפט הישראלי אינו מתיר 73.הרשמיי� ה� א� בחינ�
  . הרשויות� שלבשו� צורה לפיקוחכפופי� 

במחלוקת �שנויי��מעמדה של מערכת החינו� במזרח ירושלי� היה אחד הנושאי� הפחות
א� לספח את ירושלי� לישראל ובאיזה אופ� בשאלה ש בעוד .הימי��בתו� מלחמת ששת

דעי� � לגבי מערכת החינו� הייתה תמימות74,התקיי� דיו� סוער בממשלת ישראל לעשות זאת
ושיש להעביר את מערכת , תנהל את מערכת החינו�) ירד�(שלא יעלה על הדעת שמדינה זרה 

_____________________________________  

המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסיה הערבית ושל קבוצות אוכלוסיה אחרות במדינת 
  ".ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל, ישראל

עקרונות למת� (ספר �על בתיתקנות פיקוח ; 1969–ט"התשכ,  לחוק הפיקוח על בתי ספר9' ס  68
 )29.8.2001, פורס� בנבו (ת ירושלי�יעירי' חמדא� נ 3834/01� "בג; 1970–ל"התש, )פטורי�

  .)די� חלקי�פסק(
) בהתא� למדיניות רישו� התלמידי� שהוא מקיי�( 75% או 65%התקצוב הממשלתי הוא עד   69

תקצוב ) "ג(10/ג"חינו� תשסל משרד ה"חוזר מנכ. ובזוכה  תלמיד במערכת הרשמיתשמהתקצוב 
 /cms.education.gov.il) 1.6.2003" ( מעבר לתק� דיפרנציאלי לתלמיד–מערכת החינו� היסודי 

educationcms/applications/mankal/arc/sc10ck3_7_34.htm .הספר � על העירייה לתקצב את בית
תומכות העיריות . כתיא לחוק חינו� ממל11'  ס–בתחומה שהספר הרשמיי� �באופ� שוויוני לבתי

אפשר לעמוד על �  ומשו� כ� אי,כס�� רשמיי� ג� במת� שירותי� שווי� שאינ�� ספר מוכרי�� בבתי
ספר יסודיי� �בתי"אתי וייסבלאי . היק� התמיכה הכולל של הרשויות המקומיות במוסדות אלה

,  מרכז המחקר והמידע–הכנסת  (3" ב"תשע–ס"בחינו� המוכר שאינו רשמי בשני� תש
29.10.2012( www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03141.pdf.  

  .4' בעמ, 66ש "לעיל ה, שחר הראל ב�  70
שאינ� מוכרי� , "מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודיי�"ו "מוסדות פטור"במגזר החרדי פועלי� ג�   71

אתי וייסבלאי . ידי רשויות המדינה�היסוד א� נהני� ממימו� חלקי על�פטורי� מתוכניתאשר ו
הכנסת  (3" התרבות והספורט,  סוגיות מרכזיות שנדונו בוועדת החינו�–מערכת החינו� בישראל "
  .www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03160.pdf )21.4.2013,  מרכז המחקר והמידע–

  .)חובה�חוק לימוד: להל� (1949–ט"התש,  לחוק לימוד חובה�4 ו3' ס  72
�שתי�בהמש� הוא הורחב ל. חינ� עד כיתה חבחינו� סופק ה 1967שנת ב. חובה�חוק לימוד  73

  . שנות לימודעשרה
  .67–15' בעמ, 7ש "לעיל ה, רמו�  74



  ירושלי�מערכת החינו� במזרח : משילות חלולה  ח"תשע יט משפט וממשל

21  

הסכמה זו של  מהו א� ייש75.מבחינה מוסדית ותוכנית כאחת, החינו� מייד לניהול ישראלי
הוסדר טר� , יובל שני� לאחר קבלתה, ובעת כתיבת שורות אלה, הצפוי� התגלה כאתגר גדול מ

  .המצב באופ� המניח את הדעת
ספר היו רשומי� �  הילדי� במזרח ירושלי� בגילאי בית22,000בי�  מ�58% כ, ערב המלחמה

תוכנית� של מקבלי . ממשלת ירד�של  ה ובניהולהבבעלותשהיו , ספר ציבוריי��בבתי
 –רשמיי� � שאינ�� או מוכרי�(ספר רשמיי� � לו כבתיהלהספר � בתיאת ההחלטות הייתה לשלב 

א� התוכנית . במגזר הערבי של מערכת החינו� הממלכתי הישראלית )בחטיבות העליונות
פעולה ע� הִמנהל �סירבו לכל שיתו�ר שא, נתקלה בהתנגדות עזה מצד תושבי מזרח העיר

ספר כאלה נתפסה בעיניה� כהשלמה פומבית ע� השליטה �ליחת הילדי� לבתיש. הישראלי
משרד החינו� הישראלי . קושי גדול במיוחד התעורר בנוגע לתוכנית הלימודי�. הישראלית

הישראלית �התכוו� להחלי� את תוכנית הלימודי� הירדנית בתוכנית הלימודי� הערבית
�  בבתי77).לטעת בנוער הערבי את הנרטיב הציוני, כ� נטע�, ונת בי� היתרמכ�ר שא (76הרשמית

יסודיי� היא �עלההספר �ואילו בבתי, הספר היסודיי� ההחלפה הייתה אמורה להתבצע מייד
מנת לא לפגוע בהכנות של התלמידי� למבחני �על, הדרגתיתלהיעשות בצורה אמורה הייתה 

ושלמי� סירבו לאמ� יר� א� אנשי החינו� המזרח78.הסיו� של השנה הראשונה לאחר הסיפוח
ה� ראו . טע� אחד לסירוב� היה הרצו� לשמור על מורשת�. את תוכנית הלימודי� הישראלית

להחליש , בתוכנית הלימודי� ניסיו� לנתק את ילדי מזרח העיר מהערכי� הלאומיי� הערביי�
ולהטמיע תפיסות היסטוריות התואמות את הנרטיב , את הקשר שלה� לתושבי הגדה המערבית

� אפשרויות בתחו� וחסיהיה שאימו� התוכנית הישראלית , מעשי,  טע� נוס�79.יוניהצ
 ההתנגדות הביאה 80.שבו אי� הכרה בתעודה הישראלית, ההשכלה והתעסוקה בעול� הערבי

�השביתו את בתי, פתחו הורי� בהפגנות, 1967כ� שכאשר נפתחה שנת הלימודי� בסתיו ידי ל

�חלק מההורי� העבירו את ילדיה� מבתי.  ללימודי� ונמנעו מלשלוח את ילדיה�81,הספר

 מערכת 82.למוסדות פרטיי�) הפכו לרשמיי� תחת ניהולה של ישראלנש(הספר הציבוריי� 
  .כמעט החינו� התיכונית כמעט לא תפקדה במש� שנתיי�

_____________________________________  

75  CHESHIN, HUTMAN & MELAMED ,101' בעמ, 1ש "לעיל ה.  
  .259' בעמ, 59ש "לעיל ה, חוש�  76
 יסוידי�אבישי ארלי� ונירה יובל, לניתוח תוכניות לימודי� בתקופה הרלוונטית ראו יוחנ� פרס  77

על התפתחות החינו� ). 1968 (26 טז מגמות" השוואת תכניות לימודי�: נוער ערבי בישראל"
: חינו� בקרב הערבי� בישראל' ד אלחאג'הישראלי ביחס לציבור הערבי במהל� השני� ראו מאג

אלד אבו עסבה ומוחמד 'ח,  עירית הרבו�–  וכיו�;)1996 (6במיוחד פרק , שליטה ושינוי חברתי
תביעה למשאבי� חומריי� או מאבק על משאבי� : החינו� הערבי בישראל"אבו נסרה 

  ).2013 (291–290, 289 יד סוציולוגיה ישראלית" ?אידיאולוגיי�
  .260' בעמ, 59ש " לעיל ה,חוש�  78
 Report of the :1967 אשר ביקר באזור בספטמבר ,�"ל האו" הנציג האישי של מזכחדו  79

Secretary-General under General Assembly Resolution 2254 (ES-V) Relating to Jerusalem, 
U.N. Doc. S/8146 (Sep. 12, 1967) para. 128) הנציגחדו: להל� .(  

  ).2007 (131 2007–1967 עלייתה ונפילתה של ירושלי� הערבית –כיכר השוק ריקה הלל כה�   80
האסטרטגיות והתהליכי� שהעבירו את הפלסטיני� : המאבק הפלסטיני על ירושלי�משה עמירב   81

  ).2002 (45 משולי הבמה הפוליטית בירושלי� לקדמתה
  .143–142' בעמ, 7ש "לעיל ה, רמו�  82
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�כ, ערב המלחמה. הספר הפרטיי��מוקד נוס� של התנגדות לשליטה הישראלית היה בתי

 שהיו לחלוטי� 83,ספר פרטיי��ספר למדו בבתי�רח ירושלי� בגילאי ביתהילדי� במזמ 42%
כנסיות (הספר הללו היו בבעלות מוסדות דתיי� �רבי� מבתי. מחו� לפיקוח הממשלתי הירדני

) ידי הרשות הפלסטינית�ידי ירד� וכיו� על�שנוהל בעבר על( המוסלמי ק�הוו, נוצריות
עמותות שונות או של סוכנות הסעד של  בבעלות  ואחרי� היו84,)� פרטיי�יומוסדות מוסלמי

בתחילה הוחלט לסווג את ). א"אונר(לפליטי פלסטי� במזרח הקרוב � "והתעסוקה של האו
ערב תחילת שנת .  ולקיי� בה� פיקוח פדגוגי בלבד,רשמיי�� שאינ�� הספר הללו כמוכרי��בתי

ספרי לימוד שכללו הספר האלה להחלי� � שלח משרד החינו� דרישה לבתי1967הלימודי� 
הספר ג� לא שיתפו פעולה ע� � בתי85.הספר התעלמו מהדרישה�א� בתי, ישראלי�חומר אנטי

ולמעשה התעלמו לחלוטי� ,  באופ� פורמלי במערכת החינו� הישראלית�היוזמה לשלב
  .מקיומה

  תגובת המדינה על ההתנגדות. ד

  מגבלות האכיפה. 1

אשר סירבה , הפלסטינית במזרח ירושלי�וכלוסייה המדינה והעירייה נתקלו בהתנגדות מצד הא
ה� בנוגע להתייצבות התלמידי� ללימודי� וה� בנוגע  –פי דרישות המשפט הישראלי � לנהוג על
הספר לאמ� � בתיסירבו נוס� על כ� . פיקוח עירונילהספר לרישוי ממשלתי ו�  בתי� שללכפיפות

דל , תפקודה של מערכת החינו�. � כפי שדרש משרד החינו,את תוכנית הלימודי� הישראלית
  .כולו תו� הפרת המשפט הישראלי ונהליו�היה כל, ככל שהיה

רצו� �מוב� שהסיבה לכ� אינה שביעות. במדינה דמוקרטית הפרת החוק היא בבחינת חריג
נבחרת נהנית ככלל הממשלה ה אלא ש,מסויגת של האוכלוסייה ממדיניות הממשלה�בלתי

רצו� �שביעות�לא כל איכ� ש, )או לפחות בעיני מרביתה(ייה מלגיטימיות בעיני האוכלוס
ממשלה המחויבת לשלטו� החוק יכולה לשמור . הפרת הדי�ידי ממדיניות ממשלתית מביאה ל

כל עוד חריגה , על סמכותה ג� בנסיבות שבה� התנהגותה חורגת ממערכת הנורמות המשותפת
אי� צור� לכפות ציות לכל , כלגיטימיתכאשר השיטה כולה נתפסת . לזו נתפסת כיוצאת מ� הכל

כאשר הממשלה אינה נהנית , לעומת זאת. ג� א� היא שנויה במחלוקת, הוראת די� ספציפית
הציות של אותה , מלגיטימיות בעיני פלח אוכלוסייה משמעותי מבחינת כוחו או מספרו

. קציות אלא בעיקר מחשש לסנ,אוכלוסייה לחוק אינו נובע מהכרה בסמכותה של הממשלה
 בהתא� לכוחה של הממשלה 86. ולא על סמכות,נסמכת על כוח בלבד, במצב כזה, הריבונות

_____________________________________  

  .262' בעמ, 59ש "לעיל ה, חוש�  83
אמנו� ( 107  לקסיקו� ירושלי� בת זמננו–עיר בסב� " מערכת החינו� בירושלי�"מאיה חוש�   84

 – Palestinian Ministry of Education, Monitoring & Evaluation System; )2003, רמו� עור�
Annual Report 2015 – Part 2 100 (2017).  

  .262' בעמ, 59ש "לעיל ה, חוש�  85
 David A. Lake, Authority, Coercion, and Power in International להבחנה בי� המושגי� ראו  86

Relations, in BACK TO BASICS: STATE POWER IN A CONTEMPORARY WORLD 55, 56–57 
(2013).  
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דווקא אז הצור� להתגבר .  ולא החריג,הפרת הדי� עשויה להיות בבחינת הכלל, לשלוט בשטח
 אלא ,שכ� התנגדות כזו אינה אזוטרית, על ההתנגדות יהיה גדול יותר מאשר במקרה מבודד

  .תה של המדינהחותרת תחת סמכו
כאשר , ידי שימוש בכוח� על לרבות,  דיניה היא אכיפת�תהפר לעה של מדינה תתגוב, ככלל
 אמצעי הכפייה 87.צרי� להיות מינימליסטישימוש בכוח במדינה דמוקרטית .  בכ�יש צור�

היק� �העומדי� לרשות משטר דמוקרטי אינ� מתאימי� להתמודדות ע� התנגדות רחבת
כיוו� , התנגדות כזו מעוררת שאלה בדבר אופיו הדמוקרטי של השלטו�, למעשה (.ועקבית

תושבי מזרח ירושלי� אכ� .  הקבוצה בחיי� הציבוריי�ה שלהשתתפות�שהיא מעידה על אי
) . כיוו� שבהעדר אזרחות ה� אינ� משתתפי� בבחירות הכלליות,נעדרי� מההלי� הדמוקרטי

דרדר בעצמו לחריגה להייכול , הזרועבמיוחד בכוח , היק� באמצעי כפייה�שימוש רחב
דוגמה לכ� במזרח ירושלי� ה� האמצעי� שנקטו כוחות הביטחו� נגד . ממגבלות המותר

לנוכח הקושי להתמודד ע� מספר גדול של . 2015בסתיו שהתרחשו המוניות ההתפרעויות ה
 88.השתמשו כוחות הביטחו� באמצעי� הפוגעי� באוכלוסייה באופ� קולקטיבי, מפרי חוק

כגו� , השימוש בכוח עשוי להיות בעייתי במיוחד לנוכח התנגדות שאינה אלימה כשלעצמה
  .הספר�הימנעות משליחת ילדי� לבית

 ,כ�. א� להעצי� את ההתנגדותועלול , תמיד השימוש בכוח אינו אפקטיבי, יתר על כ�
סנקציות ידי הטלת �הספר על�לו נעשה ניסיו� לכפות התייצבות של הילדי� בבתיאי, למשל

הטע� הזה לא � מ. הוא היה עלול לדרדר את העיר לכלל מהומה אלימה, פליליות על ההורי�
  .חובה�ניסתה המדינה לכפות על ההורי� את חוק לימוד

 ולא על ,קושי נוס� הוא באות� תחומי� שבה� הסדר החברתי מבוסס על אינטראקציה
צדדית אינה יכולה �כפייה חד. הדבר בולט במיוחד בתחומי� הכלכליי� והחברתיי�. ציות

קשה לכפות היוועצות מקצועית , למשל,  כ�89.פעולה�שיתו��להשלי� את הֶחסר הנובע מאי
  .לידיווח וכו, הדרכה מקצועית, שוטפת

להניא ג� שיקולי מדיניות עשויי� , על אמצעי אכיפההחלות נוס� על המגבלות המשפטיות 
היא פועלת בירושלי� כי א� שישראל טוענת , המטע� ז. לאכו� את דיניה בדווקנותממדינה 

היא לא פע� נמנעת מלנקוט צעדי� שוני� מחשש , לאומי�פי המשפט הבי��במסגרת זכותה על
לידי כ� יאו ב שיקולי� כאלה ה90.קוו�לאומית על כ� שהיא משנה את הסטטוס�לביקורת בי�

_____________________________________  

87  KRASNER ,10' בעמ, 14ש "לעיל ה.  
הקבינט הסמי� את המשטרה ליזו� סגר על "ברק רביד . וחסימת שכונות" בואש"כגו� שימוש ב  88

 טל דה� ;www.haaretz.co.il/news/politics/1.2751483 )14.10.2015( האר�" �� שכונות במזרח י
-www.acri.org.il/he/wp) 2015דצמבר  (48 2015 תמונת מצב –זכויות האד� בישראל 

content/uploads/2015/12/tmunat2015.pdf.  
 בניסיו� לאכו� פעילות מסחרית במזרח העיר בעת שביתת "חתול ועכבר"לדוגמה למשחק   89

  .190' בעמ, 26 ש"לעיל ה, האינתיפאדה הראשונה ראו חשי�שהוכרזה במהל� המסחר 
 לדברי השופטת ב� 35' פס, ל משרד הבריאות"מנכ' נסאר נ 4990�12�13) ��ימנהליי� (� "עת  90

  ).3.4.2014, פורס� בנבו(אור 
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שמכוחו נית� להורות , 1969–ט"התשכ, ספר מלאכו� את חוק פיקוח על בתינמנעה המדינה ש
  91.הספר הפרטיי��על סגירת בתי

עולה השאלה כיצד המדינה פועלת , לנוכח הקושי לאכו� את דיניה ונהליה במישרי�
בפרקי� שלהל� . המנת לממש את דיניה ומדיניות� על, שליטתהלת� ההתנגדות ולהגדולצמצ

  .אדו� בכמה פרקטיקות שהמדינה נקטה ובתוצאותיה�

  ת חוק וחולשת המדיניותהשלמה ע� הפר. 2

  הספר הפרטיי��בתי) א(

של המוסדות (הספר הפרטיי� � הביטוי הבולט ביותר להשלמה ע� הפרת החוק הוא בנוגע לבתי
מדינות וארגוני� ,  הוותיק�–החשש מביקורת מצד פטרוני המוסדות ). ליא וכו"אונר, הדתיי�
מית הפוליטית הוביל להחלטה לאו� ומצד הקהילה הבי�–א " ואונרק�הוו, � שוני�יאירופי

למעשה ע�  הרשויות הסכינו 92.להימנע מכל התערבות מנהלית בה�) אשר פורסמה בפומבי(
לא כמו בשו� . רגל בה��לה� כל דריסתשתהיה הספר האלה מבלי �המש� פעולת� של בתי

ספר �חלק ניכר מתלמידי מזרח ירושלי� לומדי� בבתי,  חל בוהמשפט הישראלישמקו� אחר 
 105,000 מתו� �18%כ, 2016–2015בשנת הלימודי� .  לחלוטי� מחו� לפיקוח ציבורישה�

תלמידי� אלה אינ� מתועדי� . ספר פרטיי��התלמידי� הידועי� במזרח ירושלי� למדו בבתי
  93.ואי� שו� פיקוח או מידע על לימודיה�, במערכת החינו� הישראלית

כי לחלוטי� מעידה �ינו� הפרטיתנכונותה של ישראל להשלי� ע� קיומה של מערכת הח
חשובי� למדינה , לאומיי��ג� על יחסיה הבי��כמו, השמירה על הסדר והיציבות החברתיי�

תגובה כזו אפשרית רק כאשר הֶחסר , מבחינה פוליטית. יותר מאשר מימוש דיני החינו�
אלא ג� , במצב כזה לא רק האוכלוסייה דוחה את סמכותה של המדינה. בלגיטימיות הוא הדדי

לא הייתה יוצרת אותו היא שא� לא כ� (אשר ככלל רואה את תוכנו של הדי� כחיוני , המדינה
 ומוכנה ,לתחולתו על האוכלוסייה האמורהמספיק אינה מייחסת חשיבות רבה , )מלכתחילה

ההסדרי� המשפטיי� שמדינה מאמצת משקפי� : ת זו אינה מפתיעהנכונ�. להתעל� מהפרתו
החלת� . י אופייה של החברה והערכי� השולטי� בה או הנתפסי� כרצויי�תפיסה כלשהי לגב

ידי שילובה � אי� עניי� בשינוי מעמדה עלר שא ו,של הסדרי� אלה על אוכלוסייה שנתפסת כזרה
לעיתי� נוח למדינה שמתקיימי� בפועל , יתר על כ�.  מאבדת מחשיבותה,בחברה השלטת

יש מקו� לסברה שלישראל היה , למשל, החינו�לגבי מערכת . הסדרי� חלופיי� לזה שבחוק

_____________________________________  

 ,"תואנה"ספר ב�א� ראו את דיווחו של משרד החינו� הפלסטיני על הליכי� משפטיי� נגד בתי  91
ש "לעיל ה, Palestinian Ministry of Education. ו� מיסי� ובנייה ללא רישיו�תשל� של אי, כדבריו

נהנה אשר אינו , ידי חמאס� ספר שהופעל על� ראו ג� אישור החלטה על סגירת בית. 105' בעמ, 84
 משרד – למדינת ישרא' מ נ"בה בע'אלנוח �9961/16 "בר. מגיבוי פוליטי המקשה על ישראל

  ).1.1.2017, פורס� בנבו (י" מנח–החינו� 
  .�148 ו104' פס, 79ש "לעיל ה,  הנציגחדו  92
) 21.5.2017 (3 "2017 עובדות ונתוני� –ירושלי� המזרחית "האגודה לזכויות האזרח בישראל   93

www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/05/East-Jerusalem-facts-and-figures-2017.pdf 
  )."2017עובדות ונתוני� ": להל�(
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כיוו� שהדבר הסיר ממנה נטל , דחו את מעורבותהבמזרח ירושלי� הספר הפרטיי� �נוח שבתי
אינדיקציה לכ� היא העובדה שבשעת . אי� להפריז במשקלו של שיקול זה, ע� זאת. כלכלי

למרות , כת החינו�ספר פרטיי� במער�ב בתיצלה ממשלת ישראל את ההזדמנות לשלֵ יכושר נ
  .דו� בהמש�יישינוי זה . הנטל הכלכלי הכרו� בכ�

  תוכנית הלימודי�) ב(

בתחילת שנות השבעי� הבינו בכירי מערכת החינו� הישראלית שמערכת החינו� הרשמית 
עיריית ירושלי� המליצה לחזור .  הדלהבמזרח העיר נמצאת על ס� קריסה לנוכח תפקוד

הציעה מגוו� פשרות , מצידה, הממשלה.  לכ� התנגדות בממשלה א� הייתה,לתוכנית הירדנית
א� לא היה די באלה למשו� את , לגבי שילוב תוכנית הלימודי� הירדנית לצד זו הישראלית

�  החלה העירייה לייש� את התוכנית הירדנית בבתי1974בשנת . הספר� התלמידי� בחזרה לבתי

 הרימה ג� 1976בשנת .  עברית ואזרחותבתוספת לימודי, )שהיו באחריותה (�הספר התיכוני
הספר הרשמיי� אפשרות לבחור בי� תוכניות � והציעה לתלמידי� בבתי,הממשלה ידיי�

 הניהול 94.הספר�שהונהגה מחדש בכל בתי, כל התלמידי� בחרו בתוכנית הירדנית. הלימודי�
ובכלל זה , ד�ידי יר�נעשה על, ה� הרשמיי� וה� האחרי�, הספר במזרח העיר�הפדגוגי של בתי

בציבור רבי� . הבגרות ספקת ספרי הלימוד וניהול בחינותה, קביעת תוכניות הלימודי�
וקבלו על , עלבו� לריבונותה של ישראלמשו� הישראלי ראו בוויתור בעניי� תוכנית הלימודי� 

 ,כדי להפיס את דעת� של המבקרי�. פי תוכנית של מדינת אויב� כ� שישראל תממ� לימודי� על
  95.חובה לצד התוכנית הירדנית�י� משרד החינו� לימודי עברית ואזרחות כמקצועותהוס

� על ממשל "בעקבות ההסכמי� בי� ישראל לבי� אש, שינוי נוס� חל באמצע שנות התשעי�
 העבירה ישראל לרשות 1994בשנת . עצמי לפלסטיני� בגדה המערבית וברצועת עזה

, )וברצועת עזה(יי� מסוימי� בגדה המערבית הפלסטינית סמכויות ואחריות בתחומי� אזרח
 תחולת הממשל העצמי מוגבלת לאזורי הגדה המערבית ,פי ההסכמי�� על96.חינו�הביניה� 

א� כיוו� שמערכת החינו� במזרח ירושלי� הייתה שלוחה של מערכת החינו� . ורצועת עזה
ל החליפה הרשות בפוע, ) הרשות הפלסטיניתה שלאשר ירד� העבירה לניהול(בגדה המערבית 

  97.הפלסטינית את ירד� בניהול הפדגוגי במזרח העיר
באישור תוכנית , כאמור לעיל, רשמי מותנה�שאינו�ספר מוכר�הרישיו� להפעלת בית

המהווה היתר לשימוש לתוכנית , הספר במזרח העיר פועלי� ברישיו�� בתי98.הלימודי�
אינ� טעוני� , ת� בבעלות המדינהבהיו, הספר הרשמיי��בתי. פלסטינית/הלימודי� הירדנית

 את מטרות , בלשו� המעטה,פלסטינית אינה ממלאת/א� ברור שהתוכנית הירדנית. רישיו�

_____________________________________  

  .181' בעמ, 26ש "לעיל ה, חשי�; 261' בעמ, 59ש "לעיל ה, חוש�. צפאפא�למעט בבית  94
  .132' בעמ, 80ש "לעיל ה, כה�; 149' בעמ, 7ש "לעיל ה, רמו�  95
96

  ).1994 (Iנספח , )II)1' ס, 225, 32א "כ, הסכ� בדבר העברה מכינה של סמכויות ואחריות  
באמצעות ִמנהל החינו� הירושלמי (פירוט הפונקציות שהרשות הפלסטינית ממלאת בירושלי�   97

 /www.jdoe.edu.ps/index.php : הפלסטיני באתר ִמנהל החינו� מצוי,הספר� לפי סוג בית,)שלה
component/content/category/86-about-us.  

  .1969–ט"התשכ,  לחוק פיקוח על בתי ספר9' ס  98
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חינו�  לענוס� , בי� היתר, כיו� אשר כוללות, הספר הרשמיי�� בבתיותהחינו� הממלכתי החל
ת שבהכרזה על  הנחלת העקרונו;ישראל� חינו� לאזרחות נאמנה למדינתג� ,  ואזרחיוורסליאוני

 לימוד תולדות ;ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית�ישראל וערכיה של מדינת�הקמת מדינת
מורשת ישראל , תולדות הע� היהודי, לימוד תורת ישראלוכ�  ;ישראל�ישראל ומדינת�אר�

  99. של כל אלה וכיבוד�,הנחלה של תודעת זכר השואה והגבורה, והמסורת היהודית
הספר � במוב� זה שבתי,נ� במסגרת הפורמלית של דרישות החוקהמצב הקיי� הוא אומ

דהיינו ביכולתה של המדינה לממש את , א� ככל שמדובר במשילות. פועלי� ברישיו�
האילוצי� את הדעת ו�אופ� הפעלת שיקולאת  ,כלומר, יש לבדוק את יישו� הדי�, מדיניותה

� של המדינה בנוגע לפיקוח על יש מי שיתפתה לתאר את הוויתורי. מדיניותאת ההמכתיבי� 
יש נסיבות שבה� יש ,  אכ�100".ִמנהל ליברלי"הספר ולתוכנית הלימודי� כאיפוק המבטא �בתי

כאשר יישו� כזה עלול לגרו� לפריצת הסדר ,  למשל–טע� להימנע מיישו� דווקני של הדי� 
� הילה הבי� הקה שלאשר לגישת, פי דיני הכיבוש� על,  יתר על כ�101.החברתי במקו� להבטיחו

ישראל מנועה ככלל משינוי תוכנית הלימודי� , לאומית חלי� במזרח ירושלי�
 –השימוש בתוכנית זו עשוי א� להיחשב מרכיב מהותי של הזכות לחינו� . פלסטינית/הירדנית

והוא חינוכ� של ילדי�  – 2003מרכיב שא� מעוג� בחוק חינו� ממלכתי כפי שתוק� בשנת 
כ� �עלהוא פלסטינית /תר להוראת תוכנית הלימודי� הירדנית מת� הי102.בתרבות� שלה�

בקנה אחד ע� דיני זכויות האד� בעלותו , לשלטו� החוק במובנו המהותילכאורה ביטוי 
  .לאומי�במשפט הבי�

פלסטינית לא הייתה בחירתה של המדינה /א� התרת השימוש בתוכנית הלימודי� הירדנית
, ) דיני הכיבוש במזרח ירושלי�� שללא הכרה בתחולתובוודאי (תרבותית � כחלק ממדיניות רב

סיונותיה שנלאחר , אלא ויתור פוליטי שנועד להבטיח את עצ� הישרדותה של מערכת החינו�
פי שבאופ� פורמלי �על�א�, אשר לניהול הפדגוגיב. של הממשלה לייש� את מדיניותה נכשלו

גוגית תוכנית לימודי� שמטרתה יכולתה לבקר מבחינה פד, הספר� ישראל היא שמפקחת על בתי
  103.ידי הרשות הפלסטינית�וניהול זה נעשה על, רכישת תעודה זרה היא מוגבלת

_____________________________________  

ומטרות אלה חלות ג� , החוק אינו מבחי� בי� המגזרי� השוני�. לחוק חינו� ממלכתי) 4(2–)1(2' ס  99
התאמה של תוכניות הלימודי� למגזר שתיעשה ממלכתי קובע חוק חינו� . יהודי�בחינו� הלא

. התאמה זו אינה עונה על הצרכי� שהיא נועדה לשרתכי א� נראה שמוסכ� על הכל , יהודי�הלא
,  אבו עסבה ואבו נסרה,�הרבו; 77ש "לעיל ה', אלחאג; 77ש "לעיל ה, יסוידי� ארלי� ויובל,פרס

הלימוד על עיצוב זהות� של תלמידי� �השפעת מקצועות "'לזרובי��ל הר�רח; 77ש "לעיל ה
מטרות "בארי� 'אימ� אגבאריה ויוס� ג; )1978 (153, 19 עיוני� בחינו�" יהודי� וערבי� בישראל

  ).2011 (72 פו ד החינו�ה" חדשות לחינו� הערבי בראי הזכות לחינו�
100  ROMANN & WEINGROD ,22' בעמ, 52ש "לעיל ה. 
101  BRIAN Z. TAMANAHA, ON THE RULE OF LAW: HISTORY, POLITICS, THEORY 121 (2004).  
פכה קווי� לדמותה בעיד� של מה: הזכות לחינו�"חז� �לט� פרי; לחוק חינו� ממלכתי) 11(2' ס  102

  ).2013 (212–211, 151 טז משפט ועסקי�" חוקתית
טענות בדבר שימוש בתוכניות לימודי� ובחומרי לימוד לא מאושרי� במערכת החינו� "יובל וורג�   103

,  מרכז המחקר והמידע–הכנסת  (13 "בפרט) ירושלי��כולל מזרח(יהודי �בכלל ובמגזר הלא
31.3.2011 (www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02913.pdf. על האופ� שבו התנהלו הדברי� 

  .49' בעמ, 1ש "לעיל ה, בשנות התשעי� ראו קליי�
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וזאת לנוכח שינויי� , הפ� חוסר המשילות המנהלי להפרת חוק של ממשנבמהל� השני� 
 תוק� חוק יישו� הסכ� הביניי� בדבר הגדה המערבית 1997בשנת . במשפט הישראלישחלו 

לרבות הרשות (כ� שהוא אוסר על המועצה הפלסטינית , )הגבלת פעילות (ורצועת עזה
אלא , לקיי� פעילות בתחומי מדינת ישראל) הפלסטינית או כל גור� הפועל מטעמ� או בחסות�

ל ש איסור כללי יותר 104.א� כ� נית� היתר בכתב לכ� מאת הממשלה או מי שהיא הסמיכה לכ�
, לא תועבר לגור� זר"לפיו ש, ירושלי� בירת ישראל: ודיס� העברת סמכויות נקבע בתיקו� לחוק

כל סמכות , בי� דר� קבע ובי� לתקופה קצובה, או לגור� זר אחר בדומה לכ�, מדיני או שלטוני
 א� 105".פי די� למדינת ישראל או לעיריית ירושלי� המתייחסת לתחו� ירושלי� והנתונה על

. ידי הרשות הפלסטינית�גוגית עלמערכת החינו� מנוהלת מבחינה פד, כאמור, בפועל
א� ,  של הרשות הפלסטינית בעירהבפרסומי� של הרשויות הישראליות אי� כל אזכור לפעילות

הוא מתאר את המאבק על הבאת .  השנתי של משרד החינו� הפלסטיני חוש� חלק ממנהחהדו
ישראל כי ה מציבה עולישראל ומביקורתו על ההגבלות ש, � לירושלי�יספרי הלימוד הפלסטיני

הספר �א� לא לבתי(הספר הפרטיי� �מאפשרת גישה של מפקחי� חינוכיי� פלסטיני� לבתי
כניסה חלקית של מפקחי� פלסטיני� מהגדה המערבית בעת ניהול בחינות כ� ו) שבפיקוחה

כיוו� ששורש ההפרה מצוי לא . היסוד� מצב זה מהווה הפרה של חוק106.תוהבגרות הפלסטיני
  .ההפרה נותרת בעיקרה סמויה מ� העי�, ת מנהליות בלבד אלא בהחלטו,בחוק

תכני� ובישראל לא הרימה ידיי� לחלוטי� בנוגע לשליטה בתוכנית הלימודי� , ע� זאת
לימוד ההוא פיקוח על התכני� של ספרי שהיא נוקטת אחד האמצעי� . הספר�המועברי� בבתי

מטרתו של . יו� מרמאללהבעבר מעמא� וכ –הספר �וכלי הוראה אחרי� אשר מגיעי� לבתי
פיה� �המידה שעל�א� כי אמות, להסיר תכני� המסיתי� נגד ישראל ונגד יהודי�היא הפיקוח 

אפשר לנתק עניי� זה מהמחלוקת בדבר הלגיטימיות �אי. הפיקוח ואיכותו אינ� ברורותנעשה 
ת של מעורבותה של  הפיקוח הישראלי מנסה ג� להפחית את הנרא�107.של תכני� שוני�

לצור� זה מוש� דגש רב . רשות הפלסטינית בניהול במסגרת מערכת החינו� בירושלי�ה
מנת ליצור � על, הסתרת סמלה של הרשות הפלסטינית המוטבע על הספרי� באמצעות מדבקהב

  .רוש� שהחומר הוא ישראלי
בפועל הפיקוח מוגבל לספרי כי מבדיקה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה 

  א� ג� צנזורה קוסמטית זו אינה אפקטיבית108.הספר הרשמיי�� י� להגיע לבתיהלימוד המיועד
ועדי ההורי� מתעלמי� לעיתי� קרובות מהדרישה להשתמש הספר �� כיוו� שהנהלות בתי, מאוד

_____________________________________  

–ה"התשנ, )הגבלת פעילות( לחוק יישו� הסכ� הביניי� בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה 3' ס  104
1994.  

, )תיקו�(ירושלי� בירת ישראל : יסוד�חוקכפי שתוק� ב, ירושלי� בירת ישראל: יסוד� לחוק6' ס  105
 5אי� לשנות את הוראות סעיפי� "כי  הקובע ,7' ידי ס� מוגנת מפני תיקו� על6' הוראת ס. 28ח "ס
  ".יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת� אלא בחוק�6ו

106  Palestinian Ministry of Education ,109–106' בעמ, 84ש "לעיל ה.  
חומרי הלימוד ברשות הפלסטינית ויחס� "יובל וורג� ; 15–14' בעמ, 103ש "לעיל ה, וורג�  107

 /www.knesset.gov.il). 5.5.2013,  מרכז המחקר והמידע–הכנסת  (1"  מסמ� עדכו�–לישראל 
mmm/data/pdf/m03252.pdf.  

 –הכנסת  (8–7" כיתות לימוד ותוכניות לימודי�: ירושלי��מערכת החינו� במזרח"יובל וורג�   108
  .www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf )10.5.2010, מרכז המחקר והמידע



  ח"תשע יט משפט וממשל  יעל רונ�

28  

ומקבלי� ישירות מהרשות הפלסטינית ספרי� אשר לא עברו תחת , בספרי לימוד שעברו ביקורת
 החינו� הפלסטיני א� הכריז על כוונתו להדפיס את ספרי  משרד109. הצנזור הישראליו שלידי

מנת שלישראל לא תהיה אפשרות טכנית לפקח עליה� בכניסת� לעיר �על, הלימוד בירושלי�
  110.כלשונו, �נאת תוכ" לעוות"ו

ג� בנוגע לתוכנית הלימודי� נוצרה לישראל הזדמנות לחזק , הספר הפרטיי�� כמו לגבי בתי
ספר המאמצי� את תוכנית הלימודי� לבגרות � כלכלית בבתיאת שליטתה במחיר השקעה

  .תהלי� זה יידו� בהמש�. הישראלית באופ� מלא או חלקי
,  משרד החינו� והעירייה קשה למצוא אינדיקציה למצב המתואר לעיל� שלבעיו� במסמכי

ח על כמעט חמישית מתלמידי מזרכלל יודעות ואינ� שבו הרשויות אינ� מנהלות את הלימודי� 
 , המגדירה יעדי�,שנתית של אג� החינו� לערבי� במשרד החינו��תוכנית העבודה הרב. העיר

שנתית של משרד � תוכנית העבודה התלת111.אינה מתייחסת כלל לאתגרי� שבמזרח ירושלי�
במזרח ירושלי� לא מתקיימות כי החינו� לקידו� מערכת החינו� הערבית מציינת בלקוניות 

אי� מחוז מרכז בובמסגרת סקירת הפעילויות לקידו� יעדי� שוני� , נותהדרכות והשתלמויות שו
ידי העדר כל �העי� של המשילות נשמרת על� מראית112.מזרח ירושלי�כל אזכור של 

פיקוח ותוכנית ה –שתי הסוגיות . התייחסות למאפייני� המיוחדי� של מזרח ירושלי�
השלכות . חוניי� או פוליטיי� מתעוררות במסגרת הממשלתית רק בהקשרי� בט–הלימודי� 
  .פדגוגיי� שבבסיס דיני החינו� אינ� מגיעות כלל לדיו�ההיבטי� ההמצב על 

  ולצידה התנערות של המדינה מחובותיה. ...3

השקעה של משאבי� בפיתוח �מאפיי� בולט בהתנהלות� של הרשויות במזרח ירושלי� הוא אי
�בבתי ה� – מחסור מחרי� בכיתות לימוד במערכת החינו� הבעיה העיקרית היא. פיזי ואנושי

על בעיה זו התריע מכו� ירושלי� . רשמיי��שאינ��המוכרי�הספר �ה� בבתיהספר הרשמיי� 

_____________________________________  

התייחסות להיבטי� לרבות , למידע חריג בפירוטו. קשה למצוא מידע על מנגנו� הביקורת  109
 ח על מערכת החינו� במזרח ירושלי�"דו: כלכלת הכיבוש ראו שיר חבר ,תקציביי� של הביקורת

על חוסר האפקטיביות של ). 2007ספטמבר –יולי, המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית (22–21
כ� מתרשלת : 'יהאד חובה'ג'"משה שטיינמ� , למשל, הביקורת ג� כאשר היא מתבצעת ראו

 )2.2.2016( חדשות! וואלה" ינה בפיקוח על ספרי החינו� במזרח ירושלי�המד
news.walla.co.il/item/2931267.  

, 84ש "לעיל ה, Palestinian Ministry of Education. לא ברור מהדיווח א� התוכנית יצאה לפועל  110
 .112' בעמ

, משרד החינו�(" החינו� הערבי ע� מבט לעתיד: ב שנתיתתוכנית עבודה ר"טיב 'עבדאללה ח  111
 /cms.education.gov.il) 2005יוני  ,אג� החינו� לערבי�, המזכירות הפדגוגית, התרבות והספורט

NR/rdonlyres/730BB6C6-3CDA-4AF3-8AA8-03F06E2A8AC7/21007/tochnet_avoda.pps.  
  .http://bit.ly/2p4hhKY) 2007יוני  (ביתוכנית עבודה לקידו� החינו� הערמשרד החינו�   112
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באוגוסט .  א� היא הגיעה לממדי� עצומי� בשנות האלפיי�1994,113לחקר ישראל כבר בשנת 
  �2,700.114שעמד על קרוב ל,  הודתה עיריית ירושלי� לראשונה במחסור הכיתות2016

ילדי� . בתחו� החינו� ומחו� לו –היק� �למחסור בכיתות לימוד יש השלכות רחבות
 ומשו� כ� ,במזרח ירושלי� המבקשי� להירש� למסגרות רשמיות נדחי� עקב העדר מקו�

 משאביה� נמוכי�שהדבר מציב נטל כלכלי על משפחות . נאלצי� ללמוד במסגרות בתשלו�
� בחינו� העלנשירהלהמחסור בכיתות הוא ג� אחד הגורמי� . �יומחרי� את עוני, מלכתחילה

 2.6% לעומת , לשנה13%(הגבוה ביותר בישראל ששיעורה הוא  115,יסודי במזרח ירושלי�
 �1%ו, ארצי�יסודי הערבי הכלל� בחינו� העל4.6%, ארצי�יסודי היהודי הכלל�בחינו� העל

 על 116).עשרה שנות לימוד�� מילדי מזרח העיר אינ� מסיימי� שתי36% ;במערב ירושלי�
שג� , שיעור הפשיעה במזרח ירושלי�, בי� היתר, מעידהגבוה בשיעור הנשירה הטמו� הנזק 

  117.הוא גבוה במיוחד
 118ל בכיתות נובע ממחסור בתקציבהמחסור הגדֵ כי משרד החינו� והעירייה טועני� 

 ותושבי מזרח ,טיותבי� היתר כיוו� שיש צור� ברכישת קרקעות פר, ובקרקעות זמינות לבנייה
 יש קושי לשכנע את התושבי� ,אכ�. העיר אינ� מוכני� להגיע להסכמה ע� הרשויות בעניי�

שכ� ה� מתקשי� להאמי� שהקרקע תשמש למענה , רכי ציבורובחשיבות של הפקעת קרקע לצ
לא מעט קרקעות זמינות ומתאימות למבני חינו�  : לספקנות זו יש בסיס במציאות119.רכיה�ולצ
כגו� , שאינ� משרתי� את האוכלוסייה הפלסטינית, רות ריקות או מוקצות לצרכי� אחרי�נות

  120.ישיבות ומבני תיירות
כ� י דכשלונה של המדינה במילוי חובתה להבטיח מלאי כיתות לימוד הוא חמור עד כ

מצב הענייני� כבר חורג מהפרת כי � "המשפט העליו� בשבתו כבג� קבע בית2011בפברואר ש
_____________________________________  

) 16.10.2006,  מרכז המחקר והמידע–הכנסת  (4" ירושלי��החינו� במזרח"נזכר אצל יובל וורג�   113
www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01568.pdf.  

� שהגישו ארגוני ההורי� בעניי� כיתות "התייחסות עיריית ירושלי� לבג"דובר עיריית ירושלי�   114
  .http://bit.ly/2bq6NiS )10.8.2016(" לימוד בירושלי�

דבריו של ( )1.2.2016 (21, �20הכנסת ה, התרבות והספורט, ועדת החינו�פרוטוקול ישיבה של   115
  .)ל עיריית ירושלי�"מנכ, אמנו� מרחב

 הקליניקה (4' פס" למניעת נשירה במזרח ירושלי�תכניות  אפליה בתקצוב –הנדו� "הר� רייכמ�   116
) 13.12.2015, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי�, למשפט ומדיניות חינו�

http://bit.ly/23BqHM4 ;" 3' בעמ, 93ש "לעיל ה, "2017עובדות ונתוני�.  
  ).7.5.2013 (17, �19הכנסת ה, התרבות והספורט, ועדת החינו�של  6'  מסהפרוטוקול ישיב  117
 עד 2003שכיה� כראש עיריית ירושלי� משנת , סיונו של אורי לופוליאנסקינוח על  ד�2008בשנת   118

, וחכ� ד�, הסיבה ליוזמה.  להקמת כיתות במזרח ירושלי��לגייס תרומות מתורמי� יהודי, 2008
יהונת� ". החשש מהמש� השתלטות חמאס והרשות הפלסטינית על בתי הספר הקיימי�"הייתה 

 /news.walla.co.il )21.4.2008( חדשות! וואלה" '� הוקצה מזמ�� חינו� הערבי ביהתקציב ל'"ליס 
item/1268406.  

תהיה , א� לא בוני� במזרח ירושלי�. אי� ואקו�'"אמיתי גזית . 18' בעמ, 116ש "לעיל ה, רייכמ�  119
-www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L) 5.11.2015 (כלכליסט" 'בנייה לא חוקית

3672737,00.html.  
-Ronit Levineהשימוש בקרקעות שהופקעו ראו על רכי ציבור במזרח ירושלי� וועל הפקעות לצ  120

Schnur, Winners and Losers in Takings for Pure Public Uses: An Empirical Examination, 
  ).רתטיוטה בידי המחב (33–32' במיוחד עמ
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ומגיע כדי הפרה של הזכויות , לטונית המוטלת על הרשויות המוסמכות מכוח חוקחובה ש
הרשויות המוסמכות מודעות כי המשפט מצא � בית121.החוקתיות לחינו� ולשוויו� בחינו�

 122,לפתרו� הבעיההקצו עד כה משאבי� חלקיי� בלבד א� , לפגיעה בזכות לשוויו� בחינו�
� קבע כי על משרד החינו� ועיריית ירושלי� " בג123.הציג נימוק המצדיק זאתלמבלי וזאת 

לפתור את בעיית המחסור בכיתות במערכת החינו� הרשמי בירושלי� המזרחית בתו� חמש 
את עלויות הלימוד של התלמידי� שנקלטו במוסדות לממ� יהא עליה� כ� לא שא� , שני�

משרד החינו� טר� נערכו  2017–2016 לקראת שנת הלימודי� 124.רשמיי��אינ�ש�המוכרי�
� שאינ�� ספר מוכרי��  פניות למעבר מבתי1,633 מתו� 125.הדי�� ועיריית ירושלי� ליישו� פסק

  126. נדחו424אילו  ו, נענו בחיוב1,209רק , ספר רשמיי��רשמיי� לבתי
פי החלטותיה שלה בולטת במיוחד בכל הנוגע � פי די� ועל� התנערות המדינה מאחריותה על

מחנה הפליטי� , בעיקר כפר עקב(ההפרדה � יות שמעבר לגדרירושלמ� נעשה בשכונות המזרחב
היערכות " קיבלה הממשלה החלטה בדבר 2005בשנת ). מיס ושכונת השלו�'ראס ח, שועפאט

 והטיפול באוכלוסייה במרחב ירושלי� כתוצאה 'עוט� ירושלי�'משרדי הממשלה בנושא 
ומשרד החינו� לארג� מער� על עיריית ירושלי� כי בי� היתר קבעה ההחלטה ". מהקמת הגדר

ספר שבצד �היסעי� להעברת תלמידי� הגרי� מעבר לגדר בצורה מסודרת ומבוקרת לבתי
 להתאימ� לדרישות הבטיחות ,די הגדרי לשכור כיתות לימוד משני צ;של הגדר" ישראלי"ה

 127.די הגדרי וכ� לדאוג לבניית מוסדות חינו� משני צ;ולצייד� לקליטת תלמידי� נוספי�
ספר � ההחלטה נבנה ביתהתקבלה  מאז 128.ומימושה נכשל, טה לא גובתה בתקצוב נאותההחל
ספר �הוסב לשימוש כבית(!) חיי��ומתח� ששימש מכלאה לבעלי, בכפר עקב, בלבדאחד 
הספר אוספות את התלמידי� רק לאחר שה� עוברי� את מחסו� הכניסה �ההסעות לבתי. יסודי

  129.כה ואיטיתהספר ארו�ולכ� ההגעה לבית, לירושלי�

_____________________________________  

, פורס� בנבו(יה ' לדברי השופטת פרוקצ44' פס, שרת החינו�' אבו לבדה נ 5373/08� "בג  121
6.2.2011.(  

  .יה' לדברי השופטת פרוקצ45' פס, ש�  122
מערכת החינו� הכושלת "' ראו ג� אורי אית� ואח. יה' לדברי השופטת פרוקצ46' פס, ש�  123

) 2013אוגוסט , ודה לזכויות האזרח בישראלעיר עמי� והאג (" מעקב שנתי–בירושלי� המזרחית 
www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/09/EJeducation2013.pdf.  

  .121ש "לעיל ה, אבו לבדהעניי�   124
כיצד נערכות הרשויות ליישו� פסק הדי� בעניי� המחסור "האגודה לזכויות האזרח בישראל   125

  .www.acri.org.il/he/37073) 28.1.2016" (?בירושלי� המזרחיתבכיתות 
עובדות "  ראו. נדחו�243 נענו בחיוב ו523מה� ,  בקשות766בשנת הלימודי� שקדמה לה הוגשו   126

  .3' בעמ, 93ש "לעיל ה, "2017ונתוני� 
' עוט� ירושלי�'רדי הממשלה בנושא היערכות מש "�30 של הממשלה ה3873להחלטה ) ג(2' ס  127

 /www.pmo.gov.il) 10.7.2005" (והטיפול באוכלוסייה במרחב ירושלי� כתוצאה מהקמת הגדר
Secretary/GovDecisions/2005/Pages/des3873.aspx.  

) 30.5.2011 (14, �18הכנסת ה,  הפני� והגנת הסביבהתועדשל  387' מסישיבה פרוטוקול   128
www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2011-05-30.rtf)  מנהל , קולי� היימסדבריו של

  .)הִמנהל הקהילתי עוט� ירושלי�
האגודה  "9.8.2015נספח נלווה למכתב של האגודה לזכויות האזרח לראש הממשלה מתארי� "  129

; www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2015/08/EJ-decade-table.pdf לזכויות האזרח
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על כ� . המחסור בשירותי� ובמשאבי� בתחו� החינו� בא לידי ביטוי ג� בענייני� אחרי�
מערב העיר לבי� במדובר במגבלות תקציב גרידא עשוי להעיד הפער העצו� בי� ההשקעה שאי� 

 ,ִמנהל החינו� לירושלי� מופנה למזרח ירושלי�של תקציב ה מ�20% רק כ:ההשקעה במזרחה
 �13% רק כ130; מהתלמידי� שהִמנהל מופקד עליה��40%רי� ש� יותר מא� שמתגור

 בחינו� 131;מהתקני� של הפסיכולוגי� החינוכיי� בירושלי� מוקצי� לתלמידי מזרח העיר
ומרכזי , בחינו� הערביבלבד  8 לעומת , תוכניות למניעת נשירה21היהודי בירושלי� מופעלות 

מתוקצבי� פי שניי� בחינו� ,  גלויה וסמויהשנועדו למנוע נשירה, "מרחב לימודי� אחר"
א� שמספר התלמידי� בשני המגזרי� זהה ושיעור (הממלכתי היהודי לעומת החינו� הערבי 

 תקני� 13.5 תוקצבו במערב העיר 2012בשנת , לבסו� 132;)13הנשירה במגזר הערבי גדול פי 
  133.ק תק� וחצישמתוכ� אוישו ר, במזרח העיר בלבד 3 לעומת ,של קציני ביקור סדיר

 על ,המדינה. אינה חריגה, על כל חומרתה,  במזרח ירושלי�ההזנחה של מערכת החינו�
 מתקציבה של עיריית �10% רק כ134:בכל התחומי�העיר  נמנעת מהשקעה במזרח ,רשויותיה

גדול בירושלי� פלסטיניות המשפחות ה העוני בקרב ;)הפלסטיני(ירושלי� מוקצה למזרח העיר 
 לשכות 19א� בשכונות היהודיות פועלות , בעיריהודיות המשפחות הבקרב  מאשר 3.5פי 

, חלב במערב העיר�  תחנות טיפות27 לעומת 135;בלבד בשכונות הפלסטיניות 4 לעומת ,רווחה
הבית בירושלי� המזרחית מחוברי� באופ� � ממשקי59% רק ;תחנות במזרח 6קיימות רק 

בשכונות מעבר לגדר אספקת ו 136;רות ביובמ של צינו" ק�30 וחסרי� כ,מסודר לרשת המי�
רבע על ו,  מהרמה המינימלית שקבע ארגו� הבריאות העולמי55%המי� לנפש עומדת על 

  137.מהרמה במערב העיר
היא , ובחינו� בפרטהתחומי� בכלל , יש מקו� לשאול א� התנערות המדינה מחובותיה

 ואולי א� ,ישראל במזרח העירסירובה של האוכלוסייה לקבל את סמכותה של  לעתגובה יזומה 
הרעיו� שמניעת שירותי� ציבוריי� היא כלי לאכיפת החוק אינו . ניסיו� לתמר� ציות לה

העירייה כי  גרסו גורמי� בטחוניי� ,1988 בשנת ,בתחילת האינתיפאדה הראשונה: היפותטי
". ותפרוע"ידי מניעת שירותי� עירוניי� משכונות �צריכה לסייע בדיכוי ההתקוממות על

 הקשר בי� שירותי� עירוניי� לאכיפת הדי� התעורר שוב 138.העירייה דחתה גישה זו נחרצות

_____________________________________  

). 12.2.2014 (11, �19הכנסת ה, הוועדה לפניות הציבורשל  44' מסישיבה פרוטוקול 
www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/zibur/2014-02-12-01.rtf.  

 )26.1.2006( חדשות! וואלה" תיכו� צור באהר לבני� נופל בי� הכסאות"ניב חכלילי   130
news.walla.co.il/item/849374.  

  .2' בעמ, 93ש "לעיל ה, "2017דות ונתוני� עוב"  131
  .21' פס, 116ש "לעיל ה, רייכמ�;  לחוק חינו� ממלכתי5' ס  132
מערכת החינו� הכושלת . נכשל: ציו�"טליה רמתי ותמר לוסטר , רונית סלע, נסרי� עליא�  133

  ).2012אוגוסט , האגודה לזכויות האזרח בישראל ועיר עמי� (13 "בירושלי� המזרחית
ל ככל שההתעלמות מהצרכי� הצור� בשירותי הרווחה גדֵ . 390' בעמ, 12ש "לעיל ה, חסו�  134

  .נההאחרי� קטֵ 
  .2' בעמ, 93ש "לעיל ה, "2017עובדות ונתוני� "  135
  .5–2' בעמ, ש�  136
  .18ש "לעיל ה, " נתוני� מרכזיי�–מזרח ירושלי� "ראו . 2013בתחשיב תקציב הביצוע לשנת   137
  .188–187' בעמ, 26ש "לעיל ה, חשי�  138
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הריסת בוח בתקשורת שהעירייה מפעילה אכיפה פרטנית בגביית קנסות וכאשר ד�, 2015בשנת 
כלפי תושבי מזרח העיר שהמשטרה מעבירה לה את ) חוקית�עקב בנייה בלתי(בתי� 

 2016א� בשנת , להכחיש את הידיעהמהעירייה מלאשר או עה נמנ באותה עת 139.שמותיה�
, כ"המשטרה והשב, פעולה בי� העירייה� התגאה ראש העירייה ניר ברקת שקיי� מנגנו� לשיתו�
רישוי עסקי� והריסת מבני� נגד תושבי� , שנועד להפעיל סנקציות בנושאי� כגו� גביית חובות

מדיניות העולה מדיווחי� אלה היא של שימוש הכי  יש לציי� 140.או קרוביה� החשודי� בטרור
כ� אי� מדובר במניעת �כמו.  ולא כלפי הקולקטיב,בכלי� עירוניי� כלפי אנשי� ספציפיי�

� יא� כי ממניעי� שאינ� ענייני,  אלא דווקא באכיפת החוק,שירותי� שחובת העירייה לספק
מקו� ראש �תקשורת שממלאוח ב ד�2016באוקטובר .  שהוא פסול כשלעצמו,&ִרירניובאופ� 

היא כי העירייה הודיעה . אלימות לעהעירייה הצהיר על כוונתו לסרב לתת היתרי בנייה כתגובה 
  141.של סירוב לתת שירותי� שחובת העירייה לתת דוחה יוזמה זו

נראה שהעדר ההשקעה אינו ניסיו� לאכו� את הדי� הישראלי או להניע את האוכלוסייה 
וראש לשעבר לדברי ראש עיריית ירושלי� .  התנערות מאחריותאלא פשוט, בדר� אחרת

סברה היא העירייה תחת הנהגתו נמנעה מלהשקיע באזורי� ש, הממשלה לשעבר אהוד אולמרט
 בוודאי מסייעת לכ� העובדה 142.ישראל�בעתיד לא יהיו בריבונותה של מדינתכי 

וכיוו� שהיא מחרימה , וצרכיהשהאוכלוסייה נמנעת מלפעול במישור הפוליטי לקידו� זכויותיה 
 שבה� ,לא כמו בתחומי� אחרי�, יתר על כ�. אי� משקל אלקטורלי לפגיעה בה, את הבחירות

במערכת החינו� הרשות הפלסטינית מעוניינת למלא את , אי� תחלי� לשירותי� הישראליי�
  .ובאופ� חלקי א� עושה זאת, החסר

  מצוקה ותמרו� כלכלי. 4

 ,וההתנערות מחובותיה,  מצד אחד, חוסר המשילות במערכת החינו�לצד ההשלמה לכאורה ע�
שני� לנצל הזדמנויות להגדיל את שליטתה המוסדית במהל� ההשכילה המדינה , הצד האחר� מ

לקה של ישראל הזדמנויות אלה נבעו משינויי� פוליטיי� שחֶ . והתוכנית במערכת החינו�

_____________________________________  

 /www.inn.co.il )10.3.2015( 7ערו� " עיריית ירושלי� מענישה ערבי� שהתפרעו"חזקי ברו�   139
News/News.aspx/294304.  

 האר� "ברקת התגאה באמצעי ענישה של העירייה נגד תושבי מזרח ירושלי�"ניר חסו�   140
)8.9.2016( www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.3062315.  

141   �! וואלה" 'נסיר מסדר היו� תכניות בנייה במזרח ירושלי�': עונש על הפיגוע"משה שטיינמ
 .news.walla.co.il/item/3004255 )10.10.2016( חדשות

" התנועה להצלת ירושלי� היהודית"רמז למניע אחר אפשר למצוא בחזו� . 22ש "לעיל ה, אלי  142
שהיה אחראי לענייני ירושלי� במשרד ראש הממשלה ואחר כ� שר הפני� (בראשות חיי� רמו� 

 קוראת 2014אלימות שפרצה בקי�  הלעאשר בתגובה , )1999שנת של אהוד ברק מבממשלתו 
 מעבר 1967שנת לנתק משטחה העירוני של ירושלי� את הכפרי� ומחנות הפליטי� שסופחו ב

צרי� להשקיע במזרח העיר במש� כל כי היה התנועה מודה . לשטח המקורי של מזרח העיר
ידי השוואת התנאי� �א� לדבריה תיקו� העוול על, יי� רצוורגישיתושביה כ� שהשני� ולגרו� ל

במערבה ייצור מעמסה כלכלית כבדה ויתמר� תושבי� של הגדה המערבית שבמזרח העיר לאלה 
התנועה להצלת . באופ� שיחמיר את האיו� על שמירת הרוב היהודי בה, לעבור לשטח העיר

  .http://bit.ly/2FDHGd5 15 שאלה "שאלות ותשובות"ירושלי� היהודית 
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לא כל שכ� , בתחו� החינו� לא הייתה צפויההשפעת� ר שאו, ביצירת� היה לעיתי� עקי� בלבד
מנת להתגבר �אשר על, שינויי� אלה יצרו מצוקה בקרב התושבי� ברמה האישית. מתוכננת

  .� את מדיניות ההתנגדותעליה ה� נאלצו למתֵ 

  שנות התשעי�) א(

וצמצמה מאוד את ,  הודיעה ירד� על ניתוק משפטי ומנהלי ממזרח ירושלי�1988בשנת 
איבד , הספר� שהיה שות� ג� הוא במימו� בתי, �" אש143.כספית במערכת החינו�מעורבותה ה

בדו את מקורות יהספר הפרטיי� א�  בתי144.רבי� ממקורותיו הכספיי� בעקבות מלחמת המפר�
. הלימוד�ועל ההורי� הוטל משא כבד של מימו� שכר, המימו� העיקריי� שלה� ונחלשו מאוד

  .היו כמה השפעות בתחו� החינו�, פי�בשילוב גורמי� נוס, למשבר כלכלי זה

  ספר רשמיי��מעבר לבתי) 1(

ספר רשמיי� � ספר פרטיי� לבתי� התפתחות אחת היא מעבר וולונטרי מסיבי של תלמידי� מבתי
, הספר הרשמיי� הוא הזכות לחינו� חינ��לבתישיש גור� משיכה אחד . ישראל�של מדינת

 לממ� את י�לויכשאינ� הורי� לגבי ותי  לשיקול משמעכההפנלנוכח המצוקה הכלכלית ר שא
 גור� משיכה אחר הוא המוניטי� החיובי שצברו 145.הלימודי� המתייקרי� במערכת הפרטית

הספר �בעוד שבתי). 1987שהחלה בסו� (הספר הללו בימי האינתיפאדה הראשונה �בתי
 העריכו והורי� רבי�, הספר הרשמיי� המשיכו לפעול�בתי, ידי מנהליה��הפרטיי� נסגרו על

גורמי דחייה שבעבר הרתיעו הורי� מלשלוח , בעת�בה. את היציבות שה� העניקו לתלמידי�
כיו� הספר הללו נלמדת �בבתי, ראשית. הספר הרשמיי� איבדו מעוצמת��את ילדיה� לבתי
הייתה גור� מרכזי ידי משרד החינו� הישראלי �אשר שלילתה בעבר על, התוכנית הירדנית

שנות השמוני� הקימו רוב החל ב, שנית. ספר�פלסטיני� מאות� בתישל ה ה�הדרת רגליל
והפעילות הפוליטית א� , ג� הרשמיי�, הספר�� תאי� פוליטיי� בכל בתייהזרמי� הפלסטיני

�הליכה לבית, לנוכח זאת. שנות התשעי�באמצע התעצמה לאחר הקמת הרשות הפלסטינית 

 גדל מספר 2001 עד �1995מ, אכ� 146.ספר רשמי כבר לא נתפסה כפסולה מבחינה לאומית
  147).�31,000 ל�20,000מ (�50%בכהספר הרשמיי� �התלמידי� בבתי

  רשמיי��שאינ��ספר מוכרי��ספר פרטיי� לבתי�הסבה של בתי) 2(

�י�מוכרספר �של בתיספר פרטיי� למעמד �התפתחות אחרת היא יוזמת ישראל להסב בתי

הספר הפרטיי� לא בישרה טובות � בתיהקריסה הכלכלית שעל סיפה עמדו. י�רשמי��שאינ
_____________________________________  

143  Address to the Nation (trans. from Arabic, Jul. 31, 1988), http://www.kinghussein.gov.jo/ 
88_july31.html.  

144  Philip Mattar, The PLO and the Gulf Crisis, 48 MIDDLE EAST J. 31 (1994).  
  .109' בעמ, 84ש "לעיל ה, חוש�  145
  .134' בעמ, 80ש "לעיל ה, כה�  146
  הבלוג–מכו� ירושלי� למחקרי מדיניות " מערכת החינו� הערבית בירושלי�"מאיה חוש�   147

)3.7.2011 (jiis-jerusalem.blogspot.com/2011/07/blog-post.html.  
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א� ג� לא , ישראל אומנ� לא הייתה מרוצה מקיומה של מערכת החינו� הפרטית ככזו. לישראל
שכבר היו , רשמיי�ההספר �בבתימ� המערכת הפרטית היה בכוחה לקלוט את התלמידי� 

� בתיהציעה ממשלת ישראל ל, הספר הפרטיי�� מנת להגדיל את השפעתה בבתי�  על148.מלאי�

משמעות הדבר הייתה שה� . י�רשמי� �שאינ� י�מוכרספר �של בתילו לעבור למעמד הלהספר 
א� , לימוד מההורי�� וכ� לגבות שכר, עי� של עצמאות� יוכלו לשמור על בעלות פרטית ומראית

ההצעה . בתמורה ה� יהיו כפופי� לפיקוח עירוני. יהיו זכאי� למימו� ממשלתי ניכרה� בד בבד 
 נסק 2011 עד �2001 מ, כ�. מצו את המעמד החדשיספר פרטיי� רבי� א� ובתי, ההתקבלה בברכ

 לכמעט �2,000רשמי מכ�שאינו�מספר התלמידי� הרשומי� במערכת החינו� המוכר
44,000.149  

ובפועל לא , בעיקרו הספר הפרטיי� קוסמטי�השינוי במעמד� של בתיהיה בסופו של דבר 
ספר �מפקחת א� מעט על בתי) צעות העירייהבאמ(המדינה . השתנה כמעט דבר בתפקוד�

 ביותר לסטנדרטי� הפדגוגיי� הרבי� מה� מפגיני� מחויבות מועטו, רשמיי��שאינ��מוכרי�
וה� פועלי� ,  רמת החינו� בה� ירודה150.יי� הנדרשי� במערכת החינו� הישראליתוהפיז

ספריות , בדותללא מעו, ללא מיזוג בקי� או בחור�, תקניי��לעיתי� קרובות במבני� לא
מנת �על עצמה נטל כלכלי עלנטלה המדינה , האירונילמרבה ה 151.ותשתיות לימודיות אחרות

ע� . א� בפועל נותרה ע� הנטל וללא הסמכות, הספר�לאפשר לה לאכו� את סמכותה על בתי
 במקו� להקי� ,רשמיי��שאינ��ספר מוכרי��התמיכה הממשלתית בבתיכי יש הטועני� , זאת
התקצוב הממשלתי של כ�  ש, מאפשרת לרשויות לחסו� בעלויות המימו�,יי�ספר רשמ�בתי
שאינו , חיסכו� נוס�. ספר רשמיי��של בתימזה רשמיי� נמו� �שאינ��ספר מוכרי��בתי

 ולכ� ,ידי המדינה�ישירות עלנעשית הספר הללו אינה � של בתית�הפעלגלו� בכ� ש, פורמלי
לא הייתה מתאפשרת במערכת ר שא, עמידה בתקני��מאפשרת לה להעלי� עי� מאי

. א� הוא ג� בעוכרי המדינה,  חוסר הפיקוח פוגע בראש ובראשונה בתלמידי�152.הרשמית
אשליה של משילות ושל שלטו� א�  היוצר ,שינוי המעמד הוא א� כ� אמצעי פורמלי בלבד

  .החוק
� רשמיי�שאינ��הספר המוכרי�� הכללי� החלי� על בתיתאכיפ, האמת צריכה להיאמר

שאינה  , הרישוי והפיקוח הלקויי� ה� תופעה רחבה יותר153.לוקה מאוד בחסר ג� ביתר ישראל
, אכיפה� מצהיר באופ� גלוי על מדיניות של אי�משרד החינו� א. במזרח ירושלי�נעצרת 

_____________________________________  

  .109–108' בעמ, 84ש "לעיל ה, חוש�  148
  .5–4' בעמ, 19ש "לעיל ה, מימו� וטטרסקי  149
  .262' בעמ, 59ש "לעיל ה, חוש�  150
  .5' בעמ, 19ש "לעיל ה, מימו� וטטרסקי  151
 )28.2.2006( חדשות! וואלה" רושלי�משרד החינו� מפקיר את תלמידי מזרח י"ניב חכלילי   152

news.walla.co.il/item/867069.  
רשמיי� עורכי� מבחני קבלה וגובי� תשלומי הורי� בניגוד �שאינ��ספר מוכרי��בתי, למשל  153

 578 2010 ולחשבונות שנת הכספי� 2011 לשנת – 62 שנתי חדומבקר המדינה . למגבלות החוק
 757–749 2006 ולחשבונות שנת הכספי� 2007 לשנת – ב58 שנתי חדומבקר המדינה ; )2012(
)2008.( 
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ייחודה בהקשר מ א� רוחב התופעה אינו גורע מחשיבותה ו154.שמטרתה להימנע מעימות ישיר
רשמי� בישראל משרתי� אוכלוסיות �שאינ��הספר המוכרי�� בתירוב. של מזרח ירושלי�

פיקוח עליה� אינו � עיקר הנזק באי155.שיד� משגת לקנות שירותי חינו� ייחודיי�, חזקות
 אלא היחלשות החינו� הרשמי כתוצאה מבריחתה של ,הפגיעה בתלמידי� הלומדי� בה� עצמ�

ציבור שאינו  לשוויו� ההזדמנויות פגיעה בשהו, כלכלית�אוכלוסייה חזקה מבחינה חברתית
ספר �רשמי בתי�שאינו� ג� במזרח ירושלי� יש במגזר המוכר156.חזק מבחינה כלכלית

במזרח רוב האוכלוסייה . שייכי� לכנסיותא�  וחלק� ,�ירוב� נוצריא�  – ויקרי� –יוקרתיי� 
, ערכיותספר אלה אינ� הולמי� את תפיסותיה הדתיות וה�בתילפיכ�  ו,היא מוסלמיתהעיר 

אוכלוסייה זו שבויה במידה רבה בידי . רוב ידה ג� אינה משגת לממ� לימודי� בה��פי�ועל
ובהיותה דלת אמצעי� , ספר שמקימי� גורמי� הפועלי� על בסיס עקרונות עסקיי��בתי

� שאינ�� הספר המוכרי�� פיקוח על בתי�  אי157.אי� בכוחה להיאבק על איכות החינו�, והשכלה

שאינ� מקבלי� חינו� העומד , בתלמידיה� וכלוסייה זו פוגע במישרי�משרתי� אהרשמיי� 
�הפיקוח חמור במיוחד לנוכח העובדה שבמזרח ירושלי� הפנייה לבתיהעדר . הס��בדרישות

חמור . ספר רשמיי�� אלא הכרח הנובע מהמחסור במקומות בבתי,ספר אלה אינה בחירה
בשנת : רשמיי� אינ� החריג�אינ�ש�הספר המוכרי��שכ� בתי, במיוחד ג� היק� התופעה

 עלה מספר� של התלמידי� במגזר זה במזרח העיר על מספר� של 2017–2016הלימודי� 
  158.התלמידי� במגזר הרשמי

  ההפרדה והתכנסות בירושלי��גדר: שנות האלפיי�) ב(

תחילת שנות האלפיי� ניכר עניי� גובר מצד התושבי� הפלסטיני� להשתלב בסדר הקיי� מ
מקורו של עניי� זה הוא בראש ובראשונה . נקטו במש� שני� רבותשיגוד לעמדת הנתק בנ, בעיר

התעצ� א� , אומנ� כבר בשנות התשעי�החל אשר , בידול מזרח העיר מהגדה המערבית
ע� הקמת )  שורות אלה� שלכתיבתנכו� למועד (בעקבות האינתיפאדה השנייה והגיע לשיאו 

שליטת� במערכת להגברת רותמות את העניי� הזה , ציד�מ, הרשויות הישראליות. ההפרדה� גדר
  .החינו�

_____________________________________  

, משרד החינו�'  נהתנועה ליהדות מתקדמת בישראל – המרכז לפלורליז� יהודי 4805/07� "בג  154
' רובינשטיי� נ 3752/10� "בג; )2008(יה ' לדברי השופטת פרוקצ17–15' פס, 571) 4(ד סב"פ

  ).17.9.2014, פורס� בנבו (הכנסת
המרכז לצדק חברתי  (2–1 "רגולציה של בתי ספר פרטיי� ייחודיי�"שחר   הראל ב�תמי  155

 ,החריג הוא האוכלוסייה החרדית). 2012מר� , ש יעקב חז� במכו� ו� ליר בירושלי�"דמוקרטיה עו
נייר עמדה עבור הוועדה "גלי רכבי וניבי אטיאס , הר� רייכמ�. שלגביה יש הסדרי פטור נוספי�

רשמיי� �רת סוגיית תשלומי הורי� ושכר לימוד במוסדות חינו� מוכרי� לאהציבורית להסד
הקליניקה למשפט ומדיניות  (6" מנהלת מחוז חיפה במשרד החינו�, רחל מתוקי' בראשות הגב

  ).9.1.2012, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטי�, חינו�
  .9–7' עמב, 66ש "לעיל ה, שחר הראל ב�  156
ירושלי� כיעד להגירה פנימית של משפחות ומאיה חוש�  ער� רזי�, חרזאללה�אסמהא� מסרי  157

 ).2011 (54–53 ישראליות�פלסטיניות
  .4' בעמ, 19ש "לעיל ה, מימו� וטטרסקי  158
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כפי שהיא (התנועה בי� מזרח ירושלי� לבי� הגדה המערבית את ההפרדה מקשה מאוד � גדר
יומית בי� האזורי� אינו יוממרק� החיי� שהיה מבוסס על תנועה , כתוצאה מכ�). נועדה לעשות

תו� , צי� לבחור בי� הישארות בתחומי העירותושבי מזרח העיר נאל, יכול להמשי� להתקיי�
, מעבר כזה. ריה מעבר לגדרלפרוולבי� מעבר דר� קבע , תלות גוברת בשירותי� המוצעי� בה

� לקבוע בעל�הפילעלול , ג� א� הוא נתפס כזמני, לשכונה קרובה א� מעבר לגבול העירוני

והמדיניות , ע בלבדקב�כיוו� שמעמד� בישראל הוא של תושבי, זאת. כורח� של העוברי�
. מנת לשמור על מעמד� זה�לעיר עלפעיל הממשלתית היא שעל התושבי� לקיי� קשר 

פקיעת ידי יכולה להביא ל, ג� א� היא מתבטאת במגורי� בפאתי ירושלי�, היעדרות מישראל
ובראש� ,  ובעקבות זאת לאובד� הזכות להתגורר בעיר וליהנות מזכויות סוציאליות,התושב�ת

ה� מנת להבטיח ש� תושבי� רבי� משני� את דפוסי החיי� על159.לאומיהביטוח ה ותקצב
מוסדות ישראליי� ל הדבר מתבטא בפנייה גוברת 160.יוכלו להישאר בפועל בתחומי העיר

  .בי� היתר ג� בתחו� החינו�, שירותיה�לו

  פנייה לתוכנית הלימודי� הישראלית) 1(

 נהיי� נגישי� פחות לתושבי מזרח לימודי� בגדה המערביתהעבודה והככל שמקומות 
וקי בש שיקולי� אינסטרומנטליי� של לימודי� ופרנסה הופכי� את ההשתלבות 161,העיר

מי שמבקש לעג� את  לשכלכלית ה ו להישרדותתהעבודה וההשכלה הישראליי� לחיוני
א� בוגרי מערכת החינו� הפלסטינית ). של הגדר" ישראלי"שבצד ה(תושבותו בגבולות העיר 

בעיקר בשל העדר שליטה מספקת בעברית , להשתלב בשווקי� אלהבנסות� קלי� במכשול נת
 ככל שהתלות בשוק הישראלי 162.היכרות ע� התכני� הנלמדי� בתיכוני� ישראליי��איו

אשר  163,הורי� משלימי� ע� הצור� שילדיה� ילמדו בתוכנית הלימודי� הישראלית, גוברת
מערכת ההשכלה של רית ומתאימה יותר לדרישות משקיעה משאבי� רבי� יותר בהוראת עב

_____________________________________  

ועוני זה , העיר גוברלה ככל שהעוני במזרח  הביטוח הלאומי גדֵ ותהאירוניה היא שהתלות בקצב  159
  .מגבלות התנועה שישראל מטילה בי� מזרח העיר לגדה המערביתמ ,בי� היתר, נובע

ידי התאזרחות �אחרי� מבקשי� להבטיח את מעמד� בעיר על. 391' בעמ, 12ש "לעיל ה, חסו�  160
�  ה� נעדרי� מישראל לזמ� בלתישכ� אזרחי ישראל אינ� מאבדי� את מעמד� זה ג� א�, בישראל

יותר "מעיי� לובל . ה חדה בשיעור בקשות ההתאזרחותייתה עלייבעשור האחרו� ה. מוגבל
 /nrg )4.8.2015( www.nrg.co.il/online/1" פלסטיני� מירושלי� מבקשי� אזרחות ישראלית

ART2/714/629.html ;59ש "לעיל ה, צדקיהו.  
  .35' בעמ, 38ש "לעיל ה, OCHA; 79' בעמ, 49ש "לעיל ה, קליי�  161
 ו שללאחר השלמת). 1997 (24  פלסטיני� ישראלי� בירושלי�–שוליות כפולה עאדל מנאע   162

בציוני הבגרות החליטה להכיר בירושלי� האוניברסיטה העברית כי מאמר זה התפרס� 
. כפי שהיא מכירה בציוני הבגרות הישראליי�,  לצור� קבלה ללימודי� לאוניברסיטהי�הפלסטיני

 )2.3.2017( האר�" האוניברסיטה העברית תכיר בציוני הבגרות הפלסטינית"ניר חסו� 
www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3900760.  

  .34' בעמ, 18ש "לעיל ה, רמו� ולהרס  163
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 אשר נחוצה ,תוכנית זו מספקת ג� היכרות ע� מערכת הערכי� הישראלית. הגבוהה בישראל
  164.לצור� מציאה וניצול של הזדמנויות עבודה ולימודי�

 – ספר�והיא מציעה תמריצי� כלכליי� לבתי, ממשלת ישראל זיהתה את העניי� הגובר
מנת שיאפשרו לתלמידיה� ללמוד את התוכנית � על –  כאחדרשמיי�� אינ�ש� רשמיי� ומוכרי�

את מצה הממשלה י א2014ביוני . מלאה או חלקית לזו הפלסטיניתכחלופה הישראלית לבגרות 
חברתי בירושלי� לטובת כלל �תוכנית להגברת הביטחו� האישי ולפיתוח כלכליה"

משליש יותר . השכלה גבוההלקרוב לרבע מתקציבה מוקדש לחינו� ור שא 165,"תושביה
התוכנית , פי הדיווח�על". בוגרי בגרות ישראליתהגדלת מספרי "מתקציב החינו� מוקדש ל

. מלא או חלקי ספר שיעבור לתוכנית הישראלית באופ��מציעה תוספת שעות לימוד לכל בית
ול� א(עבור� מימו� גבוה מזה שבתוכנית הפלסטינית בהספר יקבלו � מספר שעות ההוראה שבתי

ג�   התוכנית מציעה,מעבר לתוספת שעות הלימוד). לא תמיד זהה למקובל במערכת הישראלית
השתלמויות מורי� , מנותואבבמוזיקה ו שעות העשרה, שעות ייעו�תוספת מעטפת הכוללת 

תורחב ג� היא א� ייתכ� ש, ספר רשמיי��לבתי השלב הראשו� של התוכנית מתייחס. ועוד
�  בתי� של הגיע מספר2017–2016 בשנת הלימודי� 166.רשמי�ינושא�למוסדות במעמד מוכר

) רשמיי�� שאינ�� מוכרי� �9 ו רשמיי� 14 (�23 מצו את התוכנית הישראלית לבגרות ליהספר שא
  .ספר� בתי�180מתו� כ

קשר הדוק "והיא התפיסה שיש , אומצההיא בה שכותרת התוכנית מעידה על הפרספקטיבה 
בי מזרח ירושלי� לבי� איכות החיי� בשכונות מזרח העיר בי� היק� ורמת האלימות של תוש

בצד חיזוק יכולות  ",לכ�". ואפשרויות השילוב של התושבי� בחיי� האזרחיי� במדינה
, יש לפעול להעצמת אוכלוסיית מזרח ירושלי� ולגיוו� אפשרויות בתחומי החינו�, האכיפה

 � של רווחת167".וחת התושבי�ולפיתוח תשתיות ציבוריות לרו, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה
לצד , אכ�. אמצעי להבטחת בטחונ� של התושבי� היהודי�א� כ� התושבי� הפלסטיני� היא 

עוברי� ההגדלת מספר הניגשי� או , למשל, ולא" ( בוגרי בגרות ישראליתיהגדלת מספר"
מוקדש להנגשת השכלה ) ח" מיליו� ש13.7(מהתקציב יותר מרבע , )מבחני בגרות כלשה�

 )ח" מיליו� ש10.4(פחות מרבע . ח מוקדשי� לתוכניות למניעת אלימות" מיליו� ש�4 ו, מיתאקד
תגבור הוראת עברית ,  מניעת נשירה–החובה �רכי חינו�ו למענה ישיר לצהמוקצמהתקציב 

אי� כל התייחסות למחסור , בפרק החינו� או בכל פרק אחר, בכל התוכנית. ומיומנויות מחשב

_____________________________________  

יישו� החלטת הממשלה בעניי� נגישות "ולתקצוב לתכנו�  של הוועדה 63/ה" להחלטה תשע1' ס  164
החלטות מישיבת "הוועדה לתכנו� ולתקצוב ; )20.5.2015" (להשכלה גבוהה במזרח ירושלי�

 /che.org.il/wp-content/uploads) 20.5.2015 (4 ")1027 (10 'מסלתכנו� ולתקצוב הוועדה 
2016/12/1027-10-20-5-15-final-signed.pdf.  

חברתי �התוכנית להגברת הביטחו� האישי ולפיתוח כלכלי "�33 של הממשלה ה1775החלטה   165
 /www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions) 29.6.2014( "בירושלי� לטובת כלל תושביה

2014/Pages/dec1775.aspx) 1775 החלטה: להל�.(  
משרד החינו� ישקיע בבתי ספר במזרח ירושלי� רק א� יאמצו את תוכנית "אור קשתי וניר חסו�   166

-www.haaretz.co.il/news/education/.premium )29.1.2016( האר�" הלימוד הישראלית
1.2834042.  

  .8' ס, נספח א, 165ש "לעיל ה, 1775החלטה   167
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 לרבות מרכיב החינו� שבה –התוכנית תופסי� את  ת הקשת הפוליטית קצובשני. בכיתות לימוד
  168.רכי האוכלוסייהוביטוי לדאגה לצכ ולא , ככלי למינו� השליטה הישראלית במזרח העיר–

התקציב לעידוד המעבר לתוכנית כי  נודע 2017–2016לקראת שנת הלימודי� , יתר על כ�
הספר �שוט� שאמור להיות מיועד לכלל בתיחשבו� התקציב ה�בא עלהלימודי� הישראלית 

משמעות הדבר היא . ולא באמצעות הקצאת תקציב נוס�, בירושלי� המזרחית באופ� שוויוני
זכאי� ליהנות מחלק גדול מתקציב שאינ� ספר שאינ� מאמצי� את התוכנית לא רק �שבתי

רה להעביר תקציב וח ג� שהמשרד לענייני ירושלי� הוד�. אלא א� ייפגעו מהתוכנית, הפיתוח
הספר שילמדו את תוכנית הלימודי� �בתישל פיתוח לח לשיפו� ו" מיליו� ש�20של יותר מ
התקציבית המדיניות . זו אפליה פסולהכי האגודה לזכויות האזרח התריעה  169.הישראלית

א� היא עצמה , שלההחינו� פעולה ע� מדיניות �הנחרצת של המדינה נועדה לתמר� שיתו�
כבר בימי כהונתו של שי כי וח לגבי תוכניות למניעת נשירה ד� 170.פרת זכויותמגיעה כדי ה

  171.כנית הישראליתורק ללומדי� בתיתאפשרו פירו� כשר החינו� נאמר שה� 
פי התוכנית הישראלית יוצרת מחסו� פורמלי בזירה �הבחירה ללמוד עלכי חשוב לציי� 

המוסדות המובילי� בגדה  –זית �  בירלח� ואוניברסיטת�אוניברסיטת בית, למשל. הפלסטינית
אלא ,  לקבל כסטודנטי� תלמידי� המחזיקי� בתעודת בגרות ישראליתותאינ� מוכנ –המערבית 

 172).תושבי מזרח ירושלי� נטולי אזרחות ישראליתרוב , וכזכור (�א� כ� ה� אזרחי� ישראלי
ועיות בישראל אקדמיות ומקצאפשרויות בחירת� של תושבי מזרח ירושלי� לפתוח , כלומר

  .הללו בעול� הערבי מחו� לישראלהאפשרויות כרוכה בוויתור על 

  הספר הרשמיי��ביקוש לבתי) 2(

ללא קשר לתוכנית הלימודי� (הספר הרשמיי� � תופעה נוספת היא הביקוש הגובר לרישו� בבתי
  לקרוב�31,100  עלה מספר התלמידי� הרשומי� במערכת זו מ2014 עד �2001 מ). הנהוגה בה�

_____________________________________  

 )25.8.2016( 20ערו� " עיריית ירושלי� מצנזרת ספרי� של הרשות: שליטי� ריבונותמ"  168
http://bit.ly/2Fv3E2A ;" התכנית להגברת הביטחו� 'תגובת עיר עמי� להחלטת הממשלה בדבר
עיר " (29/6/14ישיבת הממשלה ', חברתי בירושלי� לטובת כלל תושביה� האישי ולפיתוח כלכלי

 אסו� חברתי –ירושלי� המזרחית "ארגו� העובדי� מע� ; http://bit.ly/1sx4SNb) 1.7.2014, עמי�
התנהלות המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה כחלק ממדיניות ממשלתית לדחיקת : כלכלי

) 2014אוקטובר  ("'הגברת הריבונות הישראלית'ולהתושבי� הפלסטיני� אל מעבר לגדר 
http://bit.ly/1GdC8Lq.  

ס במזרח העיר רק א� יאמצו את תוכנית הלימודי� "משרד לענייני ירושלי� ישפ� בתיה"ניר חסו�   169
  .www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3030837 )7.8.2016( האר�" הישראלית

 "אפליה בתקצוב בי� בתי ספר בירושלי� המזרחית"האגודה לזכויות האזרח בישראל   170
)18.8.2016 (www.acri.org.il/he/38492.  

שיחה " לעיריית ירושלי� יש תירוצי� חדשי� למחסור היש� בכיתות במזרח העיר"אביב טטרסקי   171
  .http://bit.ly/2bVkZRx) 31.8.2016 (מקומית

 /nana 10 )26.1.2016( news.nana10.co.il"  שוברת חומות–המקור "רביב דרוקר וברו� קרא   172
Article/?ArticleID=1171686 .של מזה  , א� כ�,ושבי מזרח ירושלי� גרוע יותרמצב� של ת

ה� בני ערובה של המאבק הפוליטי על עתיד . פלסטיני� אזרחי ישראל החיי� בגבולות הקו הירוק
  .מזרח העיר
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אחד . מהגידול הטבעי באוכלוסייה) רק( נובעת לא ,�40% של כ,ה זוי עלי�44,000.173ל
לעיר פעיל רוקרטי להוכיח קשר ופרופורציונלי הוא הקושי הבי� ההסברי� המוצעי� לגידול הלא

הוא מהווה הוכחה לכ� . ספר רשמי יש חשיבות רבה� לרישו� לבית. לצור� שמירה על תושב�ת
 הוא מאפשר להורי� לחזק את יכולת� 174).ושל הוריו(חייו של ילד שירושלי� היא מרכז 

הסבר אחר ). למשל, ג� א� ה� עובדי� בגדה המערבית(להוכיח שמרכז חייה� הוא בירושלי� 
ספר רשמיי� מתו� �והוא שהורי� מבקשי� לרשו� את ילדיה� בבתי, ידי המדינה�הוצע על

פי �תהיה המדינה מחויבת עלשמית במערכת הר� מות פנוייציפייה שעקב המחסור במקו
ההורי� מלכתחילה רצו שבה ,  לממ� את הוצאות הלימוד של ילדיה� במסגרת חלופית175חוק

שכ� מאז הסתיי� מניי� חמש ,  א� המציאות מעוררת ספק שזהו אכ� המניע176.שילדיה� ילמדו
ע היה לו המניאיהשני� שהוקצו למדינה לא הוגשו תביעות כפי שהיה אפשר לצפות שיקרה 

  177.אכ� כלכלי בלבד
. שהפער בי� הדי� והמדיניות לבי� המצב בשטח מצטמצ�היא  השינויי� בהעדפות תתוצא

הרצו� . �יאידיאולוגיה או ערכי� ישראלישל אינה ביטוי לאימו�  הפנייה למערכת הישראלית
 ג� 178.תפי התוכנית הישראלית אינו נובע מדימוי חיובי של החברה הישראלי�ללמוד על

הוא כאשר  ובוודאי ,הוא נועד להוות הוכחה לתושב�תשבי�  –הספר הרשמיי� �יתלבישו� הר
יישור . " אינו ביטוי למחויבות לחינו� הממלכתי– נובע מהרצו� לקבל מימו� ללימודי� פרטיי�

זהו צעד . ע� הדי� והמדיניות הישראליי� נובע מהתלות בִמנהל הישראלי ברמה האישית" הקו
ר שא, הוא משרת מטרות פרטיות.  הישרדות אישית� שלנע משיקוליהמ�, בלבדאינסטרומנטלי 

א� לא , כוחה של ישראל גדל. לאלה של המדינה –ואולי א� מנוגדות  –למצער אינ� תואמות 
  .סמכותה

  חינו� ושלטו� החוק, משילות: סיכו
. ה

, לסמכותה א� בפועל האוכלוסייה מתכחשת ,ישראל היא בעלת הכוח הגלוי במזרח העיר
. וישראל עצמה מתנערת ממילוי האחריות הנלווית לכוחה, הרשות הפלסטינית חותרת תחתיה

המאמר עוסק בשאלה כיצד המדינה . כתוצאה מאלה משילותה של המדינה נותרת חסרה
הפרקטיקות המתוארות בו מלמדות . מערכת החינו�בהקשר של מתמודדת ע� כשל המשילות 
  .א� לא על שקיטה על השמרי�, החוק והמדיניותעל השלמה חלקית ע� הפרת 

בה כששליטתה של המדינה במזרח ירושלי� במש� שני� רבות התנהלה מערכת החינו� 
�א� כפי שמעידי� הסבת בתי. כני הלימודי�וה� באופ� מנהלי וה� מבחינת ת –חלקית בלבד 

_____________________________________  

  .5' בעמ, 19ש "לעיל ה, מימו� וטטרסקי  173
  .265'  בעמ,59ש "לעיל ה, חוש�  174
  .חובה�לחוק לימוד) ג(6' ס  175
  .יה' לדברי השופטת פרוקצ5' פס, 121ש "לעיל ה, אבו לבדהעניי�   176
  .בי לכ�יל� את תשומתתה שהפנת החיצונילמחברת הביקורתאני מודה   177
פה זרה או שנייה עמדות תלמידי� בנושא רכישת העברית כש"חסי� �מאל אבו'סלמא� עליא� וג  178

  ).2012 (113, 98, 53 דפי�" במערכת החינו� הערבית במזרח ירושלי�



  ח"תשע יט משפט וממשל  יעל רונ�

40  

, י� הישראליתרשמיי� והתמריצי� לאימו� תוכנית הלימוד�שאינ��הספר הפרטיי� למוכרי�
, נקרתה ההזדמנותר שאכ. המדינה לא ויתרה לחלוטי� על התקווה לשלוט במערכת החינו�

ישראל . ניצלה המדינה את האפשרות לקד� את האינטרסי� שלה באמצעות תמריצי� כלכליי�
עמידה על אכיפת הדי� ככתבו וכרוחו עלולה להביא ביודעה כי  179,מתמרנת בי� שני קטבי�

השלמה מלאה ע� הפרת ואילו , אפקטיביתהה תשליטהיא תאבד את שבסופה  ,הסלמהידי ל
  .קעקע את טענת הריבונותתהדי� והמדיניות 

ה תהכנסוספר רבי� לפיקוח עירוני � להלכה של בתית�כוחה של המדינה גדל ע� הכפפ
א� כי מוקד� עדיי� להערי� את תוצאותיה ( של תוכנית הלימודי� הישראלית תיתהדרגה

השינויי� שהאוכלוסייה הפלסטינית עוברת .  א� ספק א� סמכותה של המדינה גדלה).בפועל
  .רהבר אלא העדר ,אינ� משקפי� לגיטימציה של השליטה הישראלית

נה על צרכיה ייו� האוכלוסייה מגכ, שלא כבימי� הראשוני� של שליטת ישראל בירושלי�
, ככל שמתאר� הזמ�. ליטיתהכלכליי� במחיר העוצמה המוסרית של תביעתה הפו�החברתיי�

ביטוי להיחלשות כוחו של הפרט . כבד מדי במישור האישינעשה נטל המאבק הקולקטיבי 
קהל מהשני� � הפרטיי� נית� למצוא בסקרי דעתולעמוד מול האילוצי� המשפיעי� על חיי

נשאלו מרואייני� כמה ואיל�  2010משנת . הקהל� המשקפי� לכאורה תמורה בדעת, האחרונות
ה� ה� נשאלו א� בתרחיש כזה . מדינותהי� לגבי העדפותיה� א� ייוש� פתרו� שתי פעמ

 חלק� של אלה 2010בשנת . יעדיפו להיות אזרחי� מלאי� בפלסטי� או אזרחי� מלאי� בישראל
 180. בסקר אחר�35%כ בסקר אחד ו�25%כה� מעדיפי� אזרחות בישראל היה כי שהשיבו 

פי סקר � ועל181,�40%כפי� אזרחות ישראלית ל עלה חלק� של המעדי2011בסקר משנת 
 הטעמי� העיקריי� להעדפה זו ה� חופש 182.�52% כ ההעדפה לישראל התעצמה ל2015משנת 

לצד הגישה . ביטוח רפואיכ� ו, תעסוקההרמת ההכנסה ואפשרויות , התנועה בישראל
רצת תושבי מזרח ירושלי� הפלסטיני� שומרי� על התנגדות אידיאולוגית נח, הפרגמטית

  184. והלאומנות הפלסטינית דווקא מתחזקת183,לריבונותה של ישראל על ירושלי�

_____________________________________  

179  IRA SHARKANSKY, GOVERNING JERUSALEM: AGAIN ON THE WORLD’S AGENDA 196–197 
(1996).  

היתר  ( עתידיתשהעדיפו אזרחות פלסטינית במדינה פלסטינית, בהתאמה, �30% כ ו�65% כלעומת   180
 Pechter Middle East Polls and Council on; 53ש "לעיל ה, PCPSR. )� יודעי�השיבו שה� אינ

Foreign Relations, The Palestinians of East Jerusalem: What Do They Really Want? 18–30 
(2011), http://www.theettingerreport.com/TheEttingerReport/files/33/33a44e4a-1b33-4e00-

9161-98b298e5b6f0.pdf) להל� :PMEP.(  
181  David Pollock, Poll Shows 40 Percent of Jerusalem Arabs Prefer Israel to a Palestinian 

State, THE WASHINGTON INSTITUTE (Nov. 2, 2011), http://www.washingtoninstitute.org/ 
policy-analysis/view/poll-shows-40-percent-of-jerusalem-arabs-prefer-israel-to-a-pales 

tinian-sta.  
182  David Pollock, Half of Jerusalem’s Palestinians Would Prefer Israeli to Palestinian 

Citizenship, THE WASHINGTON INSTITUTE (Aug. 21, 2015), http://www.washingtoninstitute. 
org/policy-analysis/view/half-of-jerusalems-palestinians-would-prefer-israeli-to-palesti 

nian-citizen.  
183  PMEP ,�26 ו23' בעמ, 180ש "לעיל ה.  
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במיוחד דר� אימו� , שלטונית של ישראלההרשות הפלסטינית חוששת מגידול בלגיטימיות 
בי� היתר . הציבה לעצמה כיעד להילח� בתופעה זוולכ�  185,תוכנית הלימודי� הישראלית

תלמידי ממנת לחסו� �על", לימודי� חדשה לבגרותאישר משרד החינו� הפלסטיני תוכנית 
המסיחה את , ירושלי� את הפיתוי של מוסדות ישראליי� שמקדמי� את הבגרות הישראלית

ייתכ� שהחשיפה לעול� ,  אכ�186". תושבי ירושלי� מתוכנית הלימודי� הפלסטינית� שלדעת
המאבק על  עצ� כייש לזכור , אחרמצד . גדיל את הלגיטימיות שלהתההשכלה של ישראל 

 נטוע בהתנגדות לשליטה , לשינוי בדפוסי החיי� של הפלסטיני�לביו שמ,המגורי� בירושלי�
השאלה היא לאיזה מבי� "). צומוד("ת ההיאחזות בקרקע יהכוללת את אסטרטגי, הישראלית

הנסיבות של צירו� הלעת הזו נראה ש. הגורמי� הללו יהיה משקל גדול יותר בטווח הארו�
  .א� לא משכנע אותה,  המדינה מתיש את האוכלוסייהופעולות

התמקדות בבחינת והיא ה, נקודת המוצא של מאמר זה לאלפני סיו� ברצוני לשוב 
ההנחה .  בהתייחס למשפט הישראלי בלבד,כלומר, המשילות לפי שיטתה של המדינה עצמה

לאומי לבי� �הבי�המובלעת בנקודת מוצא זו היא שנית� להבחי� בי� שאלת הריבונות במישור 
לנוכח המסקנה בדבר כשל המשילות ושלטו� החוק . מדינתי�שאלת הריבונות במישור הפני�

  .ייתכ� שיש להרהר אחר הנחה זו, המדינתיי�
המוצא להסדרה �שלטו� חוק פורמלי ומהותי הנחתבה מתקיי� שבמדינה ריבונית 

ינטרסי� בי� האוכלוסייה קיומה של שותפות אהיא המשפטית של יחסי הממשל והאוכלוסייה 
 אשר מבססת את סמכותה של המדינה ,שותפות זו מייצרת לגיטימיות שלטונית. לבי� הממשל

� כפי שמביני� אותו בית(לאומי � פי המשפט הבי��על. ומאפשרת את מימושו של שלטו� החוק

. שמזרח ירושלי� היא שטח כבו, )לאומית הפוליטית�ג� הקהילה הבי��לאומי כמו�הדי� הבי�
נית� לגישור מטבעו בי� האוכלוסייה לבי� �כיבוש הוא מצב שבו יש ניגוד אינטרסי� בלתי

דיני הכיבוש מגבילי� .  שליטתו של הכובש מבוססת על כוח הזרוע187.הממשל המחזיק בשטח
במערכת היחסי� הפנימית בי� הממשל לבי� שאת השימוש בכוח הזרוע מתו� הנחה 

. ולכ� אי� מנגנו� שיגביל את הממשל, ססת סמכות ושלטו� חוקלגיטימיות המבאי� האוכלוסייה 
  .מדינתי�לאומי ממלא את החלל שנוצר מהעדרו של שלטו� חוק פני��המשפט הבי�

, זהו משטר ריבוני )במשפט הישראלי( להלכה :כלאיי��במזרח ירושלי� מתקיי� משטר
לוסייה דומי� לאלה  למעשה היחסי� בי� הממשלה לבי� האוכ;המחויב לעקרו� שלטו� החוק

 של ניגוד אינטרסי� וחוסר , כלומר188,אוכלוסייה בשטח כבושבי� בי� ממשל לוררי� שה

_____________________________________  

 /www.haaretz.co.il )31.10.2014( האר�" האנומליה המסוכנת של מזרח ירושלי�"ניר חסו�   184
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aspx?ID=624799.  
186  Palestinian Ministry of Education ,112' בעמ, 84ש "לעיל ה. 
187  EYAL BENVENISTI, THE INTERNATIONAL LAW OF OCCUPATION 318 (2nd ed. 2012).  
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 א� היא מתקשה ,המדינה מחילה את דיניה באופ� פורמלי, כחלק מתביעת הריבונות. לגיטימיות
א� , עי� של משילות�הפרקטיקות השונות של המדינה שומרות על מראית. פיה��לפעול על

  .ה נותרת בכוח הזרועהשליט


