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 ?האם ראוי להתיר תשלומי הורים בחינוך הממלכתי

 משרד החינוך  'ץ שמשון נ"בגבעקבות 

 * תמי הראל בן שחר 

  , ץ שתי עתירות"דחה בג  משרד החינוך  'שמשון נהדין בעניין  -בפסק

הממלכתיתבנושא    ,שאוחדו החינוך  במערכת  ההורים  .  תשלומי 

של תשלומי הורים  ל אשר התירו גבייה  " העתירות תקפו שני חוזרי מנכ

שקלים אלפי  ובזכות    ,בסך  החינוכי  בשוויון  פוגעים  הם  כי  בטענה 

כלכלי,  -חברתיחינם, כי הם מאפשרים הפליה על רקע מעמד  -לחינוך

הם התקבלו ללא הסמכה  כי  וחוק זכויות התלמיד,  הוראות  ל בסתירה  

בית של  שדעתו  אף  מפסק- חוקית.  שעולה  כפי  הדין, אינה  -המשפט, 

העתירות   את  דוחה  הוא  יום  של  בסופו  ההורים,  מתשלומי  נוחה 

מציע בחינה יסודית של  מאמר זה ל על כנם. " ומותיר את חוזרי המנכ

תש ההורים  לסוגיית  בישראל-בבתיומי  הממלכתיים  ניתוח    .הספר 

פסק של  בעניין  -ביקורתי  הפתיחה  את  מהווה    שמשוןהדין  נקודת 

דן המאמר  אך  אמפיריות  ה- חינוכיותה משפטיות,  הענות  טב  לדיון, 

ה נורמטיביות  הו   , ים המשפטי   ניםבדיומושמעות  העיקריות 

היא כי  ה העולה מן הניתוח  מסקנ הבנושא.    ים והציבורייםהמקצועי 

, ולפיכך שגה  ראוי לאסור תשלומי הורים במערכת החינוך הממלכתית 

 . שמשוןן  יאשר דחה את העתירות בעני המשפט כ-בית

ראוי לפסול את חוזרי המנכ"ל ולאסור תשלומי הורים  . ב.  הדין - העתירות ופסק . א. מבוא
חוזרי המנכ"ל מפלים  .  2;  חינם-חוזרי המנכ"ל פוגעים בזכות לחינוך.  1:  בחינוך הממלכתי 

חברתי  רקע מעמד  על  זכויות התלמיד5לסעיף  בסתירה  כלכלי  -תלמידים  לחוק  .  3;  )א( 
.  ג . חוזרי המנכ"ל התקבלו ללא הסמכה בחוק. 4; וכיחוזרי המנכ"ל פוגעים בשוויון החינ

איסור  .  1:  התמודדות עם הטענות שלפיהן ראוי להתיר תשלומי הורים בחינוך הממלכתי 
במצוינּו יפגע  הורים  למנוע  .  2;  תתשלומי  האפשרות  הורים  מאין  את  בכך  המעוניינים 

סדרי עדיפויות של  מבטאים  כי הם  תשלומי הורים  אין לאסור    .3;  להשקיע כסף בילדיהם

 
מבקשת להודות להרן רייכמן, אני  מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.   *

-ץ ובבקשה לדיון נוסף. כתבי בית" שייצגו את העותרים בעתירה לבג  ,יעל כפרילטל חסין ו ל

לאיתי רגב על סיוע מצוין אני מודה גם  עטם סייעו לי רבות בכתיבת הערת הפסיקה.  - הדין פרי
שופט לו   משפט וממשל חברי מערכת  ל יאיר שגיא,  להרן רייכמן,  ללמעין סודאי,  וכן  במחקר,  

 לשיפור המאמר. שתרמו  ,אנונימי על הערותיהם הטובותה
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אפשר לעצור הורים שרוצים להשקיע בילדיהם, ולכן איסור תשלומי הורים  -. אי4הורים; 
אפקטיבי;   ולא  5אינו  בחקיקה,  להתקבל  צריכה  הורים  תשלומי  ביטול  על  החלטה   .

 . ום כ . סי ד . המשפט-עתירה לביתמסגרת ב

 מבוא

מהן  דמיינו שתי משפחות,   בגילשלכל אחת  ילדים  יסודי. -ביתב  שוניםים  שלושה  ספר 
לימודים עד השעה רבע לאחת    תהספר הממלכתי בשכונתם כולל-מערכת השעות בבית

. להורים  דלה מדיכנית הלימודים  ות  ,בכל יום, ולתחושתם של ההורים בשתי המשפחות
ידי הוספת -על  למשל,  –  הספר-לשפר את הלימודים בביתאפשר  יש רעיונות רבים כיצד  

, לדעת ההורים, ראוי להתחיל ללמוד  על כך  ינה, תיאטרון ומדעים. נוסףלימודי נגוטיולים  
ב אמצעי טכנולוגיה בפעילות החינוכית, וכך להכין את  כיתה א, וכן לשל  באנגלית כבר  
לחיי ואחתבמאה    םהילדים  לביתהעשרים  הצער,  למרבה  לממן  -.  אין המשאבים  הספר 

תשלומים מההורים.    יש לגבותחלקן,  לפחות את  כניות כאלה, ולכן כדי לקיים אותן, או  ות
המשפחות   בשתי  היה    סבוריםההורים  הללו,  כי  הפעילויות  את  תממן  שהמדינה  ראוי 

  :ומתרעמים על כך שהיא אינה עושה כן. אולם בשלב זה נוצר הבדל בין שתי המשפחות
ומים הנוספים )שמצטברים לאלפי שקלים  שלם את התשל מחליטה לבעוד משפחה אחת  

ילד(, המשפחה  לבשנה   כן, האחרת  כל  עושה  ילדיה  -ועל  1אינה  להכן  יוכלו  ף  שתתלא 
 בתוכניות. 
הספר הממלכתיים  -בבתי   כמו בדוגמה שלעיל  אפשר גביית תשלומי הוריםראוי להאם  
בה יעסוק  שהשאלה    זו  ?ו שלא כל הילדים יוכלו להשתתף בפעילויות אלבידיעה  בישראל,  

זה.   שהספרות  מאמר  חינוכי    תסקועהקיימת  בעוד  לשוויון  הקשורות  שונות  בשאלות 
שהוא מבקש לקיים בהיבטים  עומק  -בניתוחא  יוהפרטה בחינוך, תרומתו של מאמר זה ה

-תוך ניתוח משפטי, חינוכי  –בחינוך הציבורי  תשלומי הורים    – השונים של סוגיה אחת  

  , ומצדיקה התייחסות נפרדת, ית תשלומי ההורים חשובה במיוחדסוגיונורמטיבי.  אמפירי
ה איכות החינוך    ,תמונת המצב החינוכית בישראלעל  משמעותיות  בשל השפעותיה  על 
לתלמידים אי   ,שניתן  מידת  החינוכי  -על  תלמידים על  והשוויון  של  החינוכית    החוויה 

 ספציפיים. 
והיא    , זמיניםשקיימים לגביה נתונים אמפיריים    סוגיה  ם זאת ועוד, תשלומי הורים ה

כמה  נדונה   משפטיות,  כבר  בערכאות  שמאפשרפעמים  וממצה    דבר  יסודי  ל  כשיו דיון 
 היא, אף  רבה  חשיבותו המעשית של הדיון  בניתוח פרקטיקות חינוכיות נוספות.    לסייע גם

- פסק  . החינוך הציבוריבמימון  הבית  -משקיחלקם של  גדל בהתמדה  שכן לאורך השנים  

  , משרד החינוך  ' נ   שמשון   5004/14ץ  "בגב  המשפט העליון -דין שניתן לאחרונה בביתה

 
עדר יכולת. סוגיה זו תידון בהמשך באופן מפורט. ראו להלן חלק ה  בשלבחירה ובין  מבין   1

 .3ג
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דיון חשוב  בעסוק ל מספק לנו הזדמנות ,המשפט בסוגיית תשלומי ההורים-עסק ביתשבו 
 2.זה

בעניין  -פסק עתירותדחה    שמשוןהדין  יחדש  ,שתי  ההורים  בנושא    ,נדונו  תשלומי 
חוזרי מנכ   .החינוך הממלכתיתבמערכת   גבייה בסך  "העתירות תקפו שני  ל אשר התירו 

זכות שהוכרה    –   בטענה כי הם פוגעים בשוויון החינוכי   ,אלפי שקלים בסעיפי גבייה שונים
הפליה  כי החוזרים מהווים    ותכן נטען בעתיר  .חינם-בזכות לחינוךו  –  יסוד חוקתית-כזכות

רקע   בסעיף  בסתירה    –כלכלי  -חברתימעמד  על  התלמיד,  5לאמור  זכויות  לחוק  )א( 
 ואינם סבירים.התקבלו ללא הסמכה חוקית וכי הם   – 2000–התשס"א
שניתן  -בפסק כי7.8.2019יום  בהדין,  נקבע  הראי  ,  נטל  את  הרימו  לא    ההעותרים 

המנכ  בחינוך. "שחוזרי  לשוויון  החוקתית  בזכות  פוגעים  שבית  3ל  מכיר  -אף  המשפט 
משתכנע    אין הוא ,  חשש בהיבטים של שוויוןשתשלומי ההורים מעוררים    במפורש בכך

ל  " המשפט סבור כי חוזרי המנכ-בית  ,כן- כמו  4.החוקתיתבזכות    פגיעה  עולה כדי  הדברכי  
כנית  ו ת"המשפט מבחין בין  -בית  5כלכלי. -על רקע מעמד חברתיאינם מפלים תלמידים  

הרגילה תשלומים,  שב  ,"הלימודים  לגבות  אין  ת לעבורה  בגדר  שאינו  לימוד  כנית  ובין 
המשפט,  -לפי בית  6.עבורו מותר לגבות תשלומים מהורי התלמידיםשב,  הלימודים הרגילה

שאינם נהנים מהם היא  בין אלה  ל  " עודפים"ההפרדה בין התלמידים שנהנים משירותים  
של    כלכליה-החברתיקע  רהבדלים במבהכרח    נובעתואינה  ,  בחירת ההורים  תוצאה של
)הטענה שהחוזרים ניתנו    נהליהמ העתירות במישור  העלו  לטענות שבאשר    7. התלמידים

את תשלומי ההורים השונים  בחן  המשפט  -, בית(אינם סביריםשהם  והטענה    בחוסר סמכות
המנכ בחוזרי  כי  ל  "הקבועים  סמכותוומצא  במסגרת  נקבע  מהם  אחד  משרד    כל  של 

 
יצחק  השופט  (.  שמשון  ן יעני)להלן:    ( 7.8.2019)נבו    משרד החינוך   ' שמשון נ   5004/14  ץ" בג 2

פסק  עמית את  דוד  -כתב  והשופטים  המרכזי,  ו הדין  בהסכמה    שטיין אלכס  מינץ  הצטרפו 
חוו  -לפסק  וכתבו  אל יוערדעת משלימות.  -תדינו  כותבת שורות  כי  הנאות,  הגילוי    ו, לשם 

מנהלת האקדמית של הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך והמנהלת האקדמית של המשמשת 
הקליניקה   חיפה.  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה  חברתי  ושינוי  למשפט  הקליניקות 

רייכמן, ייצגה את העותרים בעתירות  וך, באמצעות מנהלה עו"ד הרן  מדיניות חינ ו למשפט  
ועו   )יחד עם עו"ד טל חסין   שמשוןשנדונו בעניין   ד יעל כפרי  "מהאגודה לזכויות האזרח 

יתה מעורבת בהליכים השונים מתוקף תפקידה. י, ולפיכך הכותבת האביב( -מאוניברסיטת תל
ובכלל זה    ,נוספים הקשורים לשוויון חינוכי  הקליניקה מעורבת בתיקים רביםכי  אציין עוד  

ח גישה שווה יהבטלספר, - ידי בתי-סיונות למנוע גבייה אסורה של תשלומי הורים עלבנ גם  
ב כספים שנגבו לא כדין או שנעשה בהם שימוש לא לצרכים יהשללחינוך לכלל התלמידים, ו 

ראו נוסף  לפירוט  נגבו.  הם  שלשמם   הקליניקה  פעילויות   על 
https://law.haifa.ac.il/2021/10/04/clnactsum22/ . 

 הדין של השופט עמית. -לפסק  17 , בפס'2, לעיל ה"ש שמשון עניין  3

 הדין של השופט עמית.-לפסק 94-ו  13–12שם, בפס'  4

 הדין של השופט עמית. -לפסק  48שם, בפס'  5

 הדין של השופט עמית. -לפסק  29שם, בפס'  6

 הדין של השופט עמית. -לפסק  48שם, בפס'  7

https://law.haifa.ac.il/2021/10/04/clnactsum22/
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חינם כפי שהיא קבועה במשפט הישראלי  -לחינוךהמשפט מדגיש כי הזכות  -בית  8. החינוך
,  אילו תשלומים יהיה מותר לגבות. לכןקבוע  אינה מוחלטת, וכי למשרד החינוך מותר ל

סמכות לפרסם את  לו  להעניק  בה  די  למשרד החינוך  שניתנה  כללית  ההסמכה  ה  לשיטתו,
המנכ  המדוברים. "חוזרי  הניתוח    9ל  במישור  את -ביתנהלי,  המעוד  גם  בחן  המשפט 

לא מצא  בסופו של דבר הוא  ביחס לחלקם,    קשייםמצא  הוא  סבירותם של ההסדרים, ואף ש
 10אחד מסוגי התשלומים. לא בלנכון להתערב אף 

מי הורים יוביל  ומתן רשות לגבות תשללאפשרות שדינו  -בפסק המשפט מתייחס  -בית
כלכלי  -חברתייהוו חסם בפני תלמידים מרקע    התשלומים ש  , למשל  –   לתוצאות שליליות

להתקבל   המבקשים  לשלם  ,  בתשלוםהניתנות  לתוכניות  חלש  יכולת  שחוסר  עבור  באו 
מסוימת  ות בסיכויייכנית  בתה פגע  להצליח  תלמידים  של  הום  הלימודים    "רגילה"כנית 

  , עתירות פרטניותבאמצעות  יש לטפל  המשפט,  -מקרים כאלה, קובע ביתב.  הספר-בבית
 11ל באופן כללי. "על חוקיותם או סבירותם של חוזרי המנכ  אולם אין להשליך מהם

פסק נוסף-על  לדיון  בקשה  הוגשה  המדינהשנדחתה    ,הדין  תגובת  קבלת    12. לאחר 
כגון היקף   ,משקל-הדין דן בסוגיות כבדות-כי אף שפסקחיות  קבעה הנשיאה  זו  בהחלטה  

לא  הורית, הבין האוטונומיה להזכות לשוויון בחינוך והאיזון הראוי בינה  ה של ותרׂשהתּפ
בידי  לא עלה  כי  המשפט  -משקבע ביתהנשיאה,  לדברי  עילה לדיון נוסף.  קמה במקרה זה  

יו  קביעות,  ן שבעובדה, פגיעה בזכות החוקתית לשוויון בחינוךיהעותרים להוכיח, כעני
באשר לטענות המבקשים למעלה מן הצורך.  אלא נאמרו  ,לא חידשו הלכה הדין-פסק של

ובשאלת  כלכלי  -חברתיהפליה על רקע מעמד  בסוגיית ההמשפט  -בית  יו שלנגד קביעות
נן  הנשיאה כי הן טענות ערעוריות במהותן, ולכן גם הן איפסקה    ,עדר ההסמכה החוקיתה

 מקימות עילה לקיום דיון נוסף. 
גביית תשלומי הורים בחינוך הממלכתי,  הדין שגוי.  -פסקכי  ,  בכל הכבודאני סבורה,  

בקנה אחד עם הכללים המשפטיים    יםעול   ם אינכיום,  נעשית  אופן שבו גבייה זו  הובמיוחד  
בחינוך   לחינוךהעוסקים  הפליה  -)הזכות  ואיסור  רקע  חינם  על  חברתיבחינוך  -מעמד 

  עילת הסבירות. בעניין ההסמכה החוקית ו  נהליהמעם הוראות המשפט  לא  כלכלי(, וגם  
קידום  ת בחינוך,  צדק והוגנּו  –ניתוח השיקולים והאינטרסים המעורבים בסוגיה  ,  ויתרה מז

גם הוא למסקנה כי אין  מוביל    –  מתן אוטונומיה ובחירה להורים ו ת,  חינוך איכותי ומצוינּו
שירותי החינוך הציבורי הניתנים לילדים יהיו    ם שלואיכות  פםהיקהשלים עם מצב שבו  ל

 .ויים בתשלוםתל
יוקדש    ,מאמרהראשון של הלאחר תיאור השתלשלות ההליכים המשפטיים בחלקו  

השני   בטענות  החלק  המנכלדיון  חוזרי  לביטול  העתירות  בבסיס  אתל,  " שעמדו    ויבקר 

 
 הדין של השופט עמית. -לפסק  94שם, בפס'  8

 הדין של השופט עמית.-לפסק  95-ו  68, 57שם, בפס'  9

 . של השופט עמית הדין -לפסק   82-ו  73, 65–64, 54, 38 שם, בפס' 10

 הדין של השופט עמית.-לפסק 72-ו  71, 64, 54 פס'שם, ב 11

 . ( שמשון  דנג"ץ)להלן:   ( 26.4.2020)נבו  משרד החינוך   ' שמשון נ  6432/19ץ "דנג 12
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לשאלה אם טענות    חלק זהכן יתייחס  -כמו. לדחייתן של טענות אלו  המשפט-הנמקת בית
הורים.   תשלומי  של  סוג  לכל  ביחס  לחול  יכולות  ה  השלישי  ו חלקאלו  ינסה  של  מאמר 

הדין  -הצדקות אפשריות לתשלומי הורים במערכת החינוך הממלכתית. פסקכמה להפריך 
, שכן הוא אינו  לא נצרך לכךהוא  באופן ממצה )בין היתר משום ש  ודן בטענות אל אינו  

  את טענות העותרים אלא רק לדחות    ,נהליתהמהרשות    ה של ותצריך להצדיק את התנהל
אולםנגדה אל  (,  העקרונית  ו טענות  הסוגיה  לבירור  מאוד  מושמעות    ,חשובות  הן  שכן 

הדין  -עיון מדוקדק בפסקוהמקצועי סביב תשלומי ההורים, ו  תדיר בדיון הציבורי באופן  
 הדין.-תוצאות פסקבהסברת המשפט ועשויות לסייע -את ביתגם העסיקו מראה שהן 
של  ברצוני  נתחיל  בטרם   קצר  תיאור  ומ להציג  לחינוך  מהזכות  החינוך  בנה  ערכת 
הוכרה    הזכות לחינוך  .סוגיית תשלומי ההוריםההקשר של  הבנת  את  קל  יר  שאבישראל,  

זו  . זכות  1949–התש"ט  חקיקת חוק לימוד חובה,ב  ,עם קום המדינהבמשפט הישראלי  
  רשמיים   מוסדות חינוך"קיים  לחובה  ת(  ות המקומי יו)יחד עם הרשומטילה על המדינה  

שהפרתה מהווה עברה    –   חובה  על הורי הילדיםוכן מטילה    13, "למתן חינוך חובה חינם
לאורך השנים    14לדאוג לכך שהילדים ילמדו באופן סדיר במוסד חינוך מוכר.  – פלילית  
לחינוך,  -בתיהדגישו   הזכות  של  חשיבותה  את  זמן  והמשפט  אזה  לראות  ,  התומקובל 

לשוויון   הזכות  את  הכ  ,ךחינובובמיוחד  חוקתית  לכבוד. מ נגזרת  זכות  הזכות    15הזכות 
באמנות   גם  הוכרה  פורשה    ןבמסגרתש,  אליהן  הצטרפה  ישראל שלאומיות  - ביןלחינוך 

  , זמין, כלומרהיבטים שונים של הזכות לחינוך, ובכלל זה הזכות לחינוך    הזכות כמקיפה
חסמים  עדר  השפירושה  חינוך נגיש,  נרחבת; הזכות ל   ׂשהקיומם של מוסדות חינוך בפרי
  , בגישה לחינוך; הזכות לחינוך מתקבל על הדעת, דהיינוכגון הפליה או חסמים כלכליים 

ם מסוימים; והזכות לחינוך מותאם, שפירושה  בסיסייבאיכות ראויה הכולל תכנים  חינוך  
 16. ןונות ולאורחות חייהחינוך שנותן מענה לאוכלוסיות מגּו

 
 )ב( לחוק לימוד חובה.7ס'  13

 לחוק לימוד חובה. 4 'ס 14

נ   3752/10ץ  " בג 15 חינוך 17.9.2014נבו  )   הכנסת   ' רובינשטיין  כי חוק מוסדות  נקבע  )שבו   )
ץ  " מידתי(; בג-אינו פוגע בזכות לחינוך באופן בלתי  ,2008–, התשס"חתרבותיים ייחודיים

-לפסק  16, פס'  820(  1ד סד) ", פשרת החינוך   ' משפט וצדק לעולי אתיופיה נ   ,טבקה   7426/08
אבו לבדה נ' שרת    5373/08בג"ץ  ;  ( טבקה)להלן: עניין    ( 2010)   דין של השופטת פרוקצ'יהה

יש לציין, עם זאת, כי ניטש ויכוח לגבי היקפה של הזכות החוקתית  (.0116.2.2)נבו  החינוך 
ל"לימודי   הזכות  על  רק  היא  החוקתית  ההגנה  כי  שייתכן  כך  הבסיסיים  הלחינוך,  ליבה 
כפי שהם נקבעים   ,המגלמים את הגרעין הקשה של התכנים והערכים החשובים והבסיסיים 

)בדימ'( הדין של השופטת  -לפסק  45בפס'  שם,    ,רובינשטיין עניין    .על ידי משרד החינוך"
 .3חלק בהדין של השופט הנדל. לפירוט ראו להלן -לפסק  6פס' שם, בראו גם  .ארבל

 הדין של השופט הנדל. -לפסק  9 ', בפס15ה"ש  , לעילרובינשטיין עניין  16
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את חובתה  מקיימת  המדינה    17, החינוך הממלכתיאו  החינוך הרשמי,  באמצעות מערכת  
חינוך ישראל.-לספק  לילדי  ממלכתיב  18חינם  חינוך  התשי"גחוק  שני    ,1953–,  קבועים 

העיקריים   החינוך  הממלכתי  – זרמי  והחינוך  הממלכתי  שנות  בהחל    19דתי.ה-החינוך 
ספר ייחודיים בתוך כל אחד משני הזרמים הללו,  -נוצרו בתישל המאה העשרים  השמונים  

 20יוזמות של הורים.כתוצאה מבעיקר 
וקהילות    המשרתים הורים  "פרטיים"ספר  -לצד החינוך הממלכתי פועלים בישראל בתי

כמה  בישראל  . יש  יכולים להשתמש בשירות החינוך הממלכתיאינם  שאינם מעוניינים או  
בתי של  שאינם  -קטגוריות  המשפטי-על  תייםכלממספר  מעמדם  החלים    פי  והכללים 

רשמיים - בתי .  עליהם שאינם  מוכרים  ביותר  ספר  הגדולה  הקטגוריה  את  ,  מהווים 
, בתי ספר חרדיים שאינם החינוך החרדיות הגדולותספר של רשתות  -ומשתייכים אליה בתי
יוזמות  מסגרת  הוקמו בר  שאמשרתים ציבור שאינו חרדי ושספר  -בתיו  משתייכים לרשתות,

היסטוריות,    .פרטיות העליונות כלל  גם  מסיבות  במעמד    החטיבות  הן  מוכר  "בישראל 
ובר במוסדות  אין מד   ,. דהיינוהגם שהן משרתות את כלל תלמידי ישראל,  "שאינו רשמי

מתוקצבים  אשר  אלא במוסדות    ,ידי המדינה-סיים המתוקצבים באופן חלקי עלקלמוכרים  
מערכת החינוך    21.באופן מלא וממלאים את תפקיד הרשויות לספק חינוך ממלכתי רשמי

 
מוסד חינוך מוחזק על ידי המדינה, או על "ספר רשמי הינו  -בית,  לחוק לימוד חובה  1לפי ס'   17

ידי  על  או  מקומיות אחדות במשותף,  חינוך  רשויות  ידי  על  או  מקומית,  חינוך  רשות  ידי 
המדינה ורשות חינוך מקומית, או על ידי המדינה ורשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף, 

רשמי לצורך חוק    ואשר השר הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, שהוא מוסד חינוך
 ."זה

חינם לכלל הילדים -של המדינה לספק חינוך   ה)ד( לחוק לימוד חובה. מחויבות6-)א( ו 6  'ס 18
חזן "הזכות - פרי  . ראו לטםלאומיות שישראל חתומה עליהן -בין גם באמנות    הבתחומה קבוע

 . (2013)  158, 151 טז   משפט ועסקים לחינוך: קווים לדמותה בעידן של מהפכה חוקתית"  

שהתקיימו  )הזרמים   "מגמות" לחוק חינוך ממלכתי. יצוין כי השם הרשמי לזרמים הוא    1ס'   19
אולם המונח המקובל    ,בחינוך בימי טרום המדינה בוטלו עם חקיקת חוק חינוך ממלכתי( 

תוקן חוק חינוך ממלכתי ונוסף   2008בשנת  גם אנו.  בו  נשתמש  ולכן    "זרמים "בכתיבה הוא  
משלב בתכנית הלימודים שלו לימודי יהדות  "ר  שא  –  הזרם המשלב   –  זרם ממלכתי נוסף

יהודית בזהות  עיסוק  על  דגש  ושם  מס'  )   "מוגברים,  )תיקון  ממלכתי  חינוך  ,  (10חוק 
ס"ח  2008–שס"חהת חינוך  .( 660,  זרם  מהווה  אינו  הערבי  הממלכתי  ומשתייך    ,החינוך 

לחינוך הממלכתי,  וממשפטית  מבחינה   הספר  -נבדלים מבתישלו  הספר  -בתי   אולםנהלית 
בשפה הערבית ותוכנית הלימודים מותאמת לחברה הערבית מלמדים    הממלכתיים בכך שהם

כי "במוסדות חינוך לא יהודיים תותאם    קובע  לחוק חינוך ממלכתי  )א( 4ס'  ) באופן חלקי  
 .( תכנית הלימודים לתנאיהם המיוחדים"

שיח מדיניות החינוך בישראל כפי שהוא מיוצג בסיפורי ההקמה של בתי ספר  גדי ביאליק   20
המייסדים  המנהלים  ידי  על  המסופרים  דוקטור,   ייחודיים  תואר  קבלת  לשם  )חיבור 

 (.2011 אביב-אוניברסיטת תל

לחינוךלכך  ההסבר   21 הזכות  בישראל,  -נעוץ בהרחבה ההדרגתית של  לוותה  ר  שאחינם  לא 
- מגיל גן חובת החינוך רק  חלה  חוקק חוק לימוד חובה,  ר  שאבשינויי תשתית מתאימים. כ

חינוך ח.  לכיתה  ועד  בשנת  -חובה  י  לכיתה  הורחב  וב1969החובה  הורחב  הוא    2007-, 
חובה, לא  -את חובת הרשויות לקיים חינוךדרגה  בההמחוקק  ר הרחיב  שכאיב.  –לכיתות יא
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ממלכתית בישראל כוללת שתי קטגוריות משפטיות נוספות, המשרתות באופן בלעדי  -הלא
תלמידים שקיבלו    שנקראים כך משום שהם משרתים  ,מוסדות "פטור"   :הציבור החרדיאת  

קטגוריה שכלולים בה חלק מן    –  ייחודיים   תרבותיים   חינוך   ומוסדות   ;חובה-פטור מלימוד
העליונות   החרהחטיבות  מהציבור  בתי  22די. לבנים  זוכים  -כל  בישראל  הפרטיים  הספר 

ומידת הפיקוח עליהם    , משפטיה, בשיעורים משתנים התלויים במעמדם  ציבוריתקציב  ב
היא.   אף  בתשלומי  משתנה  כאמור  מתמקד  זה  במאמר  החינוך  ה הדיון  במערכת  הורים 

העליונותהלרבות  )  ממלכתייםהספר  ה-בבתי  ,כלומר  ,הציבורית שמעמדן  חטיבות  אף   ,
 . , כאמור("מוכר שאינו רשמי"המשפטי 

 הדין -ופסק ותהעתירא. 

מערכת החינוך הממלכתית.  בתשלומי הורים  שהוגשו נגד  הדין עוסק בשתי עתירות  -פסק
ל של משרד  "חוזר מנכ תקפה    –  (שמשון   ענייןלהלן:  )   5004/14  ץ"בג  –ראשונה  ההעתירה  

חינוך  ובממלכתי(  המסוגים שונים בחינוך הרשמי )החינוך המתיר גביית תשלומי הורים  
רשמי.  עלהעתירה    23שאינו  חינוך  -הוגשה  ומדיניות  למשפט  הקליניקה  בפקולטה  ידי 

חיפה   באוניברסיטת  בשם  ידי  -עלולמשפטים  האזרח  לזכויות  הורים    עשרות האגודה 
בבתי המנכ -לילדים  מחוזר  שנפגעו  שונים  כך"ספר  עותרים    ,ל.  הורה  8–1למשל,  ים  ם 
באשדוד, אשר נגבים בו תשלומי הורים גבוהים;    " ר"שז" הספר הממלכתי  -לילדים מבית

בביתה  12–9עותרים   לילדים  הורים  נש  ,ציונה-בנס  "הדר"ספר  -ם  מסלול  בו  פתח 
  37–36-ו  30–28עותרים  ;  רישום אליו בתשלומי הורים גבוהיםאת הנה  ת  אנתרופוסופי המ  

לא  הם  הגשת תביעה בגין תשלומי הורים שלפני  אזהרה    קיבלו מכתבישהם הורים לילדים  
שום  אשר אין בה    ,אזורית חוף אשקלוןההוא הורה המתגורר במועצה    32, ועותר  שילמו

על-בית כוללים  -ספר  נוספים  עותרים  הורים.  תשלומי  גובה  שאינו  לבנות  דתי  יסודי 

 
מוסדות בבעלות פרטית נתנו  ו היו בבעלות הרשויות מספיק מוסדות חינוך למימוש החובה, 

שרי החינוך לנכון להכריז על לא מצאו מענה חינוכי לנערות ונערים בתיכון. גם לאחר שנים 
אל רשמיים.  ו מוסדות  ה"ש  חזן -פריראו    כמוסדות  לעיל  עם  18,  התרחש  דומה  תהליך   .

הילדים המוכרים שאינם רשמיים מקבלים  -גניהרחבת חובת הלימוד לגילאי שלוש וארבע.  
ק לימוד חובה ראו חו חינם לגיל שלוש. -תקצוב מלא מן המדינה במסגרת הרחבת גיל חינוך

 .1157, ס"ח 2016–(, התשע"ו 35)תיקון מס' 

-בתיבלדיון  חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים.  ראו גם    .18, לעיל ה"ש  חזן -פרי ראו   22

הליבה ומימון ציבורי של  -כניתו "אוטונומיה חינוכית, תתמי הראל בן שחר  ראו    ו פר אלס
יב    משפט וממשל "  2008–ח"על חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס  –  החינוך

 .)להלן: הראל בן שחר "אוטונומיה חינוכית"(   ( 2009)  299, 281

קבע   23 יסו   0345הוראת  רשמי  חינוך שאינו  במוסד  לימוד  ושכר  הורים  תשלומי  די, "גביית 
וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תכנית לימודים נוספת תורנית 

וייחודי"  ניסויי  חינוך  המנכ"ל(.8.9.2022)   ובמוסד  חוזר  )להלן:  פורסם    (  המנכ"ל  חוזר 
 . מדי תקופהוארך מותוקפו  ,2014לראשונה בשנת 
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  , כלכלי נמוך-חברתיהחינוכית ובקרב אנשים ממעמד    ארגונים חברתיים הפועלים בזירה
הפיתוח,  -עיירותבלמען החינוך בשכונות והורים    –כגון ועדי הורים יישוביים, ארגון הלה  

 מען יהודי אתיופיה ועמותת ידיד. האגודה הישראלית ל 
תיר  מל ש"עסקה בחוזר מנכ  –   ( סלומון   עניין   :להלן)  6214/15ץ  "בג  –   העתירה השנייה 
תשלומים   ללימודאלקטרוניים    "קצה-אמצעי"עבור  במהורים  גביית  כגון    ,המשמשים 

ניידים  (בלטים לוח )ט-מחשבי מאה הורים  יותר מהעתירה הוגשה בשם    24. או מחשבים 
בבית אשר  ת-לילדים  הופעלו  אמצעיו ספרם  על  המבוססות  אלקטרוניים  -כניות  קצה 

 25הצטרפו כעותרים גם שני פרופסורים לחינוך. שרכישתם נכפתה עליהם. לעתירה זו 
תשלומי הורים בחינוך הממלכתי לא  כי  לציין  לעומקן של העתירות ראוי    רדבטרם א

לחוק לימוד חובה, הקובע את הזכות    6סעיף  ל הללו.  "נולדו עם פרסומם של חוזרי המנכ
מהורי  גםקובע    ,חינם-לחינוך נגבו  ולאורך השנים  זו,  לזכות  החריגים  לתלמידים  את  ם 

שונים. החינוך תשלומים  ההורים  אולם    26במערכת  )ועדת    שהותרו בחוקלצד תשלומי 
ספר רבים גבו -(, בתימאשרת בכל שנה את הסכומים המותרים לגבייה החינוך של הכנסת

לקיומו של    ודותההתאפשרה  זו    ממוסדת  גבייה עודפת  27. לא כדין  נוספים  תשלומי הורים
נוספים  להשקיע  שביקשו    ,הוריםלאינטרס משותף   ילדיהם,  במשאבים  מערכת  ול חינוך 

 28התקשתה לספק חינוך באיכות גבוהה לתלמידיה. ר שא ,משאבים-מדולדלת
לא באופן  שנגבו  ההורים  יצרו  -תשלומי  בעיותמפוקח  ה  . מגוון  כניות  ו תלדוגמה, 

כניות לא  ו הצוותים שלימדו בחלק מהת 29הספר לא היו אחידות באיכותן, -שהוכנסו לבית
להוראה מוכשרים  רבות  ו  30, היו  כעובדיםפעמים  נשמרו  זכויותיהם  ,  לענייננו  31. לא 

כניות העשרה,  ו תכלל שלהם החינוך הממלכתי שתשלומי ההורים יצרו פער בין תלמידים 
כנית  ות בין תלמידים של,  ובשילוב טכנולוגיה  לימוד בכיתות קטנותוכן  טיולים וסיורים,  

ואשר לא זכו בגישה  בכיתות צפופות יותר  שלמדו    ,יתה דלהי השהוצעה להם  הלימודים  

 
נ   6214/15ץ  " בג 24 החינוך   ' סלומון  עניין    ( 27.6.2016)נבו    משרד  חוזר  ( סלומון)להלן:   .

זו  "המנכ בעתירה  שנתקף  תשעז/-להוראת  12-3.6  'סהוא  ל  תלמידים    1קבע  "שימוש 
 . הקצה( -)להלן: חוזר המנכ"ל בדבר אמצעי  ( 1.9.2016)  באמצעי קצה לצורכי למידה"

 ונה.הלך לעולמו בזמן שהעתירה נדונה, ופרופ' יוסי יר שאפרופ' גבריאל סלומון ז"ל,  25

גבייה של   ו תירבה  ,חינם -חינוךשל  קרון  יקובע גם הוא חריג לע  לחוק חינוך ממלכתי  8  'ס 26
פי חוק לימוד חובה, תשלומי - נוספת. על  יםכנית לימודו ת  –ן  "עבור תלבתשלום מהורים  

המאשרת מדי שנה את הסכומים של   ,ועדת החינוך של הכנסתמו אישור  מחייבים  ההורים  
לפירוט   ההורים.  שלסוגיהתשלומי  השונים  בן   ם  הראל  תמי  ראו  הורים  שחר  -תשלומי 

 . שלידהוהטקסט    58"ש  במיוחד ה  ,( 2017)   117מ    עיוני משפט   "השוואה כלפי מטה בחינוך"

 . ( 2012) ואילך    575  2010חשבונות שנת הכספים  ל ו   2011לשנת    62שנתי    ח דו מבקר המדינה   27

 .( 2010)  8 היבטים של הפרטה במערכת החינוך בוזגלו -נוגה דגן  28

 (. 2014מידע מחקר ו הכנסת, מרכז )  4 חיצוניות במערכת החינוך חינוך  כניות  ו ת עדו אבגר   29

 .17שם, בעמ'  30

כיצד הפכו מורות ומורים בישראל למורי קבלן? העסקה לא ישירה  ורדה שיפר וגלית בינט   31
 .13–12(, בעיקר בעמ' 2013)  במערכת החינוך בישראל   חינוך והוראה של עובדי  



 בחינוך הממלכתי?האם ראוי להתיר תשלומי הורים  משפט וממשל כה תשפ"ב 

 9 

ולת העשרהו לטכנולוגיות  מעין  32.כניות  נתפ  תופעות  בבתי  סות אלה  ספר -כטבעיות 
לאות"פרטיים" כפופים  שאינם  של  -תואמ  ן,  ושליטה  פיקוח  של  ומידה  אשר  המדינה, 

הניתן בהם,   איכות החינוך  יפקחו על  כך שההורים  תהליכי ההפרטה  אולם  נסמכים על 
 ספר ממלכתיים. -לבתיגם  זלגו  ותופעות אל גרמו לכך שהמתרחשים במערכת החינוך 

לצד גביית תשלומי הורים, לחצים לשיפור המערכת הובילו לתהליכי הפרטה נוספים  
החינוך פרט  ,במערכת  גופים  עם  התקשרות  למערכת  כגון  שירותים  הספקת  לשם  יים 

הציבורית,   בתי  הקמההחינוך  חינוך  רבים  ספר  -של  סמכויות  ביזור  ממלכתיים,  שאינם 
ו-לבתי אללספר  תהליכים  ועוד.  הורים  בחירת  של  רפורמות  מקומיות,  קרו    ו רשויות 

 33היבטים אחרים של השירות הציבורי. ת במקביל להפרט
ב נוספת היא צמיחתם של  - בתי  34. ייחודייםהממלכתיים  הספר  ה-תיתופעה קשורה 

הם  , וייחודי  ספר ממלכתיים לפתח ולאמץ אתוס חינוכי-ספר ייחודיים נועדו לאפשר לבתי
של   רפורמות  במסגרת  בבתינוצרו  הורים  ובחירת  רישום  אזורי  פי  -על  35ספר. -פתיחת 

 
  . )ביחס לתוכניות חיצוניות(   5, בעמ'  29אבגר, לעיל ה"ש    ; 8, בעמ'  28בוזגלו, לעיל ה"ש  -דגן  32

 .119–118, בעמ' 26ראו גם הראל בן שחר "השוואה כלפי מטה בחינוך", לעיל ה"ש 

גה  ו נ ו שלמה סבירסקי , למשלראו, על תהליכי ההפרטה בחינוך נכתבו מחקרים רבים מאוד.  33
 (; 2009)  בידול, אי שוויון ושליטה מתרופפת: תמונת מצב של החינוך הישראלי בוזגלו  -דגן 

"הפרטה   מיכאלי  החינוך"  בניר  בישראל:  מערכת  ההפרטה  המדינה  מדיניות  אחריות 
לפרטי  הציבורי  בין  גל   831  והגבולות  פז   ,נור-)יצחק  ציון - אמיר  ונעמיקה  עורכים    פוקס 

אוטונומיה הורית ושוויון הזדמנויות" על    –  (; יוסי דהאן "המשפט בשירות ההפרטה2012
דהאן    ( 2013)   1003  מג  משפטים ההפרטה)להלן:  בשירות  גבתון "( "המשפט  דן   ;

ופסיקה  נ "אוטונומיה, אנומיה, אי ואנרכיה: חקיקה  רפורמות טגרציה  כמכשירים להפעלת 
תמורות בחינוך: קווים למדיניות החינוך  ת החינוך בישראל" יו חינוכיות וליישומה של מדינ 

( )להלן: גבתון 2003עורכים    דוד נבו ורנה שפירא  ,)יובל דרור  407  בישראל לשנות האלפיים
ינוך: ממחקר  אי שוויון בח   ואח'  "(; חנה איילון , אינטגרציה ואנרכיה"אוטונומיה, אנומיה

 ואח'   (; נחום בלס2019מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל  )   58–36  למדיניות
מרכז )יעקב קופ עורך,  2004  הקצאת משאבים לשירותים חברתיים "  על הפרטה ועל חינוך"

בישראל   החברתית  המדיניות  לחקר   ORIT ICHILOV, THE RETREAT FROM;  ( 2004טאוב 

PUBLIC EDUCATION: GLOBAL AND ISRAELI PERSPECTIVES (2009) .    את הסוקר  למחקר 
ראו   האחרון  בעשור  שהתרחשו  רייכמן  התהליכים  והרן  שחר  בן  הראל  הספר  "תמי  בית 

 (. 2022)  61יז   חוקים"  הפרטי מת, תחי ההפרטה

"  ורישוויון בחינוך הציב-פרדות ואיישלטון מקומי, ה  ממלכתיות מבוזרת:"ראו ישי בלנק   34
 (. 2004)  347כח  עיוני משפט 

 , במשרד החינוך  "אזוריים ומרחבי חינוך-ספר ייחודיים על  ועדה לבתיו ה"לצורך כך הוקמה   35
- הספר הייחודיים ולסייע להם לפתח את זהותו החינוכית של בית-שתפקידה לאשר את בתי 

צוות ידי  -על  2002אשר הוגש בשנת  ויינשטיין    חיישום דו ל  הועדה הוקמה כוועדו . ההספר
בית  ייחודיות  בנושא  שבראש-הבדיקה  ויינשטיין.    ו ספרית  גנית  מחקר  עמדה  אגף  ראו 

הייחודיים"   "ועדת  ויוזמות  ניסויים  החינוך ופיתוח,  משרד    אתר 
committee.aspx-minhalpedagogy/mop/committee/Pages/special/https://edu.gov.il;  

ספרית   בית  ייחודיות  של  בדיקה  חינוך   – צוות  החינוך    מרחבי  ( 2002)משרד 
.gov.il/files/Nisuyim/dochvans.pdfhttps://meyda.education   )ראו  .  )להלן: דוח ויינשטיין

דהאן   יוסי  לאינדיבידואליזם  כמער"גם  שלטוני  מקולקטיביזם  מעבר:  בתקופת  החינוך  ת 

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/committee/Pages/special-committee.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/dochvans.pdf
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המציעים ספר  -, יש לאפשר בחירה בין בתיורפורמות אל  ן שלהחינוכית שבבסיס  סההתפי
אמורה להתבטא    הבאופן רשמי, ייחודיות אינ  ת.ווייחודי   ותכניות לימוד ופדגוגיה שונ ות

- על-אף 36אמורה לספק היתר לסינון תלמידים.  הכרח בגביית תשלומי הורים, ואף אינבה

השנים  -פי לאורך  תלמידים  -בתיהיוו  כן,  למיון  מוקד  הייחודיים  הממלכתיים  הספר 
רפורמות  ה הגו כחלק מהספר הייחודיים נ  -כן, אף שבתי-כמו  37תשלומים גבוהים.גביית  לו

ייחודיות משלו,  נתון באזור בחירה ספר -לכל ביתליצור  מתוך מחשבה  ,של בחירת הורים
קטגוריה    38ייחודי אינה תלויה באימוץ רפורמה ברמה היישובית.ספר  -פתיחת ביתבפועל  

דתיים אשר  -ספר ממלכתיים-בתי  –ספר תורניים  -בתיהיא  ספר ייחודיים  -נפרדת של בתי
תכנית לימודים שעניינה תוספת של לימודי קודש המשולבים באופן אינטגרלי  "מקיימים  

כפי שאראה    39. "ספרית, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם-בתכנית הלימודים הבית
המנכ חוזר  בעניין  " בהמשך,  שנתקף  בין   שמשון ל  הקשר  את  משמעותי  באופן  מגדיל 

 בין מימון פרטי של חינוך ממלכתי. לתורנית(   ו א)רגילה ייחודיות 
ו ההורים  תופעת תשלומי  ביקורת על  הושמעה  ההולכים  על  לאורך השנים  הפערים 

מבקר המדינה שמצא    חפורסם דו  2201בשנת    40.הבעטיי  ונגרמשבמערכת החינוך    וגדלים
בעקבות   41. ללא היתרתשלומי הורים  ח של  "מיליארד שנגבו    2011  בשנת הלימודיםכי  

מחוז  נקט  בהקשר זה  מוסדות החינוך הייחודיים בירושלים    ם שלהביקורת על התנהלות
נגד   נתקלו  אלו  צעדים    .לוהלמוסדות  הירושלים במשרד החינוך צעדי אכיפה מדורגים 

  תותגוב  42הגשת עתירה לבג"ץ נגד מגבלות הגבייה. להובילו  ו  ,ספרה-בתי  ם שלהתנגדותב
תוך הבהרה שהכספים   ,צדיקה את האכיפהההמשפט -ראשונית של משרד החינוך לביתה

"י לצרכים  אינם משמשים  יחס    , יחודיים"העודפים  ל"חינוך עודף" בדמות הקטנת  אלא 

 
)אלעד   163  בישראל  יובל למערכת החינוך "  בחירת הורים בחינוך כמקרה מייצג   –אזרחי  

 (.1999פלד עורך 

 .35לעיל ה"ש ויינשטיין,  חראו דו  36

)הכנסת, מרכז    מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי במערכת החינוך  יובל וורגן   ראו גם  .שם 37
 (.2011 מידעו מחקר 

 שם.  38

דתיים אינם צריכים אישור של  -ספר ממלכתיים-. בתי23המנכ"ל, לעיל ה"ש  חוזר  ל  4.2.1  'ס 39
הספר הממלכתיים התורניים -בתיבמנת להיות מוגדרים תורניים. לדיון -ועדת הייחודיים על

 ,Tammy Harel Ben Shahar & Eyal Bergerקשיים שהם גורמים בהיבטים של שוויון ראו  וב

Religious Justification, Elitist Outcome: Are Religious Schools Being Used to Avoid 

Integration?, 33 J. EDUC. POL’Y 558 (2018) . 

ניר מיכאלי "ביד נעלמה  ;  28, לעיל ה"ש  בוזגלו - דגן ;  33יל ה"ש  , לעבוזגלו -דגן ו   סבירסקי 40
, לעיל  ICHILOV  ;( 2008)   27,  58  מפנה"  היבטים פדגוגיים של הפרטת החינוך  –ובזרוע נטויה  

 .33לעיל ה"ש , ואח' בלס;  75, בעמ' 33ה"ש 

 . 591עמ' בהחל   ,27לעיל ה"ש מבקר המדינה, ראו  41

נבו  )   הניסויי ירושלים נ' שר החינוך ביה"ס  עמותת ועד ההורים של תלמידי   8849/12בג"ץ   42
מכן גם בהוראות חוזר -קה לאחרעתירה זו עס  .( הספר הניסויי - בית )להלן: עניין    (12.9.2017
 ספר בירושלים, נמחקה. -ידי בתי -עתירה נוספת נגד מגבלות הגבייה, שהוגשה על המנכ"ל.
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חל  ו זמן רב חלף לא אולם  ., הגדלת צוות ההוראה ותשלום נוסף למוריםיםמור– תלמידים
תשלומי ההורים, החליט  בנוגע ל ההגבלות  במקום לאכוף את    :שינוי בעמדת משרד החינוך

ואת סוגי הפעילות    םגביל את גובהאך ת  םגבייתאת  אפשר  ת שאסדרה  ליצור  משרד החינוך  
במרכזה   אשר עמד, "חדש"הורים ה התשלומי כך נולד חוזר  43.אותםניתן לגבות  םשבגינ

 . שמשון של העתירה בעניין 
מתמקד  גם הוא בתשלומי הורים, אולם  הדין עוסק  -ל השני שנדון בפסק" חוזר המנכ

ל  םתשלומיב אמצעיהמיועדים  דיגיטליים-מימון  ים  ומחשבלוח  -מחשבי)בעיקר    קצה 
הקצה התחילה גם -יאמצעעבור  בתשלומים מהורים    תגביי  .ספר-לשימוש בבתיניידים(  

בדיעבד על והוכשרה  הורים  ביוזמת  החינוך-היא  כי    , ידי משרד  הגשת אם  רק בעקבות 
פ מנכ"לסם  רוהעתירה  בעניין  השכלל    חוזר  התשלומיםוראות  המנכ  44.סכומי  ל  "חוזר 

הקצה -וקובע כי תלמידים נדרשים לרכוש את אמצעי  ,הפרויקטעוסק בהיבטים שונים של  
 45.למשך שלוש שנים ח לשנה"ש 667בעלות שלא תעלה על  

  . תופנה לחוזר הראשון, שכן מוסדרים בו רכיבי גבייה רביםבמאמר  הלב  -עיקר תשומת
ל  " לחוזר המנכתהיה  הכוונה    ,"חוזר התשלומים"או    "ל"חוזר המנכ "כאשר ייכתב    ,לפיכך

הקצה, אציין -ל שעוסק בסוגיית אמצעי"אתייחס לחוזר המנכ ר  שאכ.  שמשון שנדון בעניין  
 זאת במפורש. 

יש לראות  ,  בחינוך הממלכתיל  "המנכ   יחוזריצרו  מנת להבין את עומק המהפכה ש-על
בין   הפערים  ההורים  את  ההורים  ל  לפרסומם   עדמותרים  היו  שתשלומי  תשלומי  בין 
לאחר ח  46יהם. שמותרים  ההורים  הגיעו  ל  " המנכ  י וזרלפני  ספר -בבתישהותרו  תשלומי 

בכיתה  לשנה  ח  "ש  3,000-כבכיתה א ו לשנה  ח  "ש  700,1-כממלכתיים עד לסכומים של  
, ולצידו  לשנה  ח" ש  49על סך  חובה הוא ביטוח תאונות  -ווה תשלום י השיב. הרכיב היחיד  

  עד לתקרה שלויסודי  -בחינוך הקדםלשנה  ח  "ש  245עד לגובה  )תשלומי רשות    נקבעו
פרי יוזמת הורים,    ,ן(" לימודים נוספת )תל כנית  ות  47;(בחטיבה העליונהלשנה  ח  "ש  350,1

 
ר שאיות רחבה יותר של שר החינוך דאז, הרב שי פירון,  משתלב עם מדינ זה  שינוי עמדה   43

בכהונתו שאף להכפיף חלקים רבים ככל האפשר של מערכת החינוך לחינוך הממלכתי, תוך  
מבלי   החינוך  מערכת  בתוך  פרטיים  חינוך  מוסדות  של  מהם  הכלה  על לדרוש  לוותר 

 .33הראל בן שחר ורייכמן, לעיל ה"ש  מאפייניהם הפרטיים. לניתוח תהליכים אלו ראו 

 "ל.תוקנה העתירה והועלו טענות נגד חוזר המנכזאת בעקבות  44

. התשלום הוכלל במסגרת רכישת שירותים מרצון, אלא 24ש  "ה, לעיל  לומוןס עניין  ראו   45
אלא    ,כלל ההורים, לא נדרשה הסכמה של  רכישת שירותים מרצון בנוגע  המהכלל  שלהבדיל  

 . מהם 70%של רק 

על 46 ומאושרים  שנים  לכמה  אחת  מתעדכנים  הגבייה  הכנסת.  -סכומי  החינוך של  ועדת  ידי 
ה הלימודים  לפירוט  לשנת  גיל  שכבת  לפי  ראו    "ףתשסכומים 

https://apps.education.gov.il/mankal/hodaa.aspx?siduri=134 . 

  דמי חבר,  היוסיורים לימודיים, שיעורי שחי  עבור טיוליםבתשלומי רשות כוללים תשלום   47
ראו   ומסיבות.  ספרים  השאלת  הורים,  מנכ"ל  ל   3.11-9ס'  לארגון  החינוך חוזר  משרד 

הורים")א(  3תשסג/ (  1.11.2002)   " תשלומי 
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.ht

m  ( 2002)להלן: חוזר מנכ"ל . 

https://apps.education.gov.il/mankal/hodaa.aspx?siduri=134
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm
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יסודי ועד  -בקדםלשנה  ח  " ש  597  של   בעלות)  היותר-של חמש שעות לימוד שבועיות לכל
  250רבי של  מבסכום  ורכישת שירותים מרצון )   48; (בחטיבה העליונהלשנה  ח  "ש   150,1
כחלק מהיתר הגבייה    49(. יסודי-בחינוך העללשנה  ח  "ש  450- בחינוך היסודי ולשנה  ח  "ש

ורכישת   ן")למעט תל  מוסדות החינוך לאפשר לכל התלמידים להשתתף בפעילויותחויבו 
 50, והוקם לשם כך מערך מלגות מטעם משרד החינוך. (שירותים מרצון

כלומרמתייחס  החדש    התשלומיםחוזר   בכללותה,  החינוך  ספר  -לבתי  ,למערכת 
רגילים,   ייחודיים,  -בתילממלכתיים  ממלכתיים  תורניים  -בתילספר  ממלכתיים  ספר 

לבתי וכן  העתירה(  עוסקת  אלה  רשמימוכרים  ספר  -)בשלושת  מרכיבי    חלקים.  שאינם 
המנכ בחוזר  שנוספו  בתיל  " הגבייה  לכלל  בחינוך  וחלק  ,הספר-מתייחסים  מותרים,  ם 

 ספר המוגדרים ייחודיים ותורניים. -בתיב לכתי, רקהממ
עבור מקצוע  בעבור מרכזי למידה,  בהורשו לגבות תשלום    הספר הממלכתיים - כלל בתי 

אים ללמוד בחינם(  זכתלמידים  שני מקצועות מוגברים ש לענוסף  מוגבר שלישי לבגרות ) 
של  תשלום  קצה התיר  ה-ל בדבר אמצעי" חוזר המנכ.  פעילויות העשרה לבגרותעבור  בו

 .הספר הממלכתיים המשתתפים בפרויקט-בכל בתי קצה-אמצעימאות שקלים לרכישת 
ותורניים - בבתי  ייחודיים  ממלכתיים  לגבות    ספר  חמשהותר  בעבור  עשרה -תשלום 
הספר בשעות אחר הצהריים. -עבור הפעלת ביתב)במקום חמש( וכן  שבועיות  ן  "שעות תל

עבור סמינריונים  בתשלומים  לגבות    וספר אל-בתילהותר  במסגרת רכישת שירותים מרצון  
 ושבתות.

רשמיים - בבתי לבסוף,   שאינם  מוכרים  בתי,  ספר  ממערכת  -כלומר  חלק  שאינם  ספר 
הציבורית מגבלות    ,החינוך  שכרלגבי  נקבעו  ההורים  ו   ,לימודה-גביית  תשלומי  גובה 

העתירות לא עסקו  כאמור,  ספר ייחודיים ותורניים.  -מותר בבתיה המותרים הושווה לזה  
 51ספר מוכרים שאינם רשמיים. -בתיבהוראות הנוגעות ב

 

 
  ה כנית לשעות נוספות לפי דרישו קובע כי שר החינוך רשאי לאשר ת  מלכתילחוק חינוך מ   8  'ס 48

ביתשל   באותו  תלמידים  ו -הורי  הורי  כי  ספר,  על  יחולו  מהתוספת  הנובעות  ההוצאות 
זו    ,מקומיתהרשות  הפיה או על  - התלמידים המתחנכים על .  התחייבה לשאת בעלויותאם 

במסגרת בית לתוכניות העשרה  ומכיוון שתלמידים שאינם משלמים הספר,  -תל"ן משמש 
 ן בסוף מערכת השעות."התל אינם משתתפים, יש לקיים את שעות

מרצון " 49 על-שבית  שירותיםהם    "שירותים  בהוצאות  לחסוך  "כדי  מציע  רכישה   הספר  ידי 
מרוכזת, או שהם ניתנים לנוחיות ההורים. השירות או המצרך והתשלום עבורם הם במסגרת  

רותים אלה חייבת לקבל את אישור כל הורי התלמידים  י גבייה לש .  'מרצון   קונה מרצון ומוכר'
בשום מקרה אין לחייב תלמידים   המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר.
, לעיל ה"ש  2002  לחוזר מנכ"ל  5להזדקק לשירותים אלה ולחייב את ההורים ברכישתם". ס'  

 )ההדגשה במקור(. 47

 .3ג ראו להלן חלק לתלמידים  אודות מלגות-על לפירוט  50

הספר המוכרים שאינם רשמיים. לדיון -על בתילכת -מרחיקתיתה השפעה  ילחוזר המנכ"ל ה 51
 להלן. 4גראו חלק  ו במשמעויות אל
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ל ולאחריו לפי  " ספר ממלכתיים לפני חוזר המנכ - תשלומי הורים בבתי :  1טבלה  
 52גילאים 

ספר רגיל  - בית כיתה 
 המנכ"ל   חוזר לפני  

ספר רגיל  - בית
  חוזר אחרי  

 המנכ"ל 

  תורני ספר  - בית
  חוזר אחרי  

 המנכ"ל 

  ספר ייחודי - בית
 המנכ"ל   חוזר אחרי  

 ח " ש 5,389 ח " ש 4,754 ח " ש 3,219 ח " ש 1,667 א 
 ח " ש 5,750 ח " ש 5,115 ח " ש 3,550 ח " ש 2,028 ו 
 ח " ש 7,845 ח " ש 7,475 ח " ש 4,255 ח " ש 2,528 ז 

 ח " ש 9,961 ח " ש 8,061 ח " ש 6,281 ח " ש 2,964 יב 
 

הכוללים של תשלומי    1טבלה   הסכומים  את  ממלכתיים  -הורים בבתיהמשווה  ספר 
מתיר,    ל" חוזר המנככפי שהטבלה מראה,    לפני חוזר המנכ"ל החדש ולאחריו לפי גילאים.

  . רשמיים-ממלכתייםספר  -שקלים מדי שנה בבתי  ם רבים שלאלפיגביית    בשורה התחתונה,
המנכ  חוזר  די,  לא  בכך  הורים  "אם  תשלומי  לאשר  המוסמכות  חריגים  ועדות  מכונן  ל 

מ המנכ  יםהקבועאלה  גבוהים  לאפשר  .  ל" בחוזר  רשמי,  באופן  נועדה,  החריגים  ועדת 
עד לאותה נקודת  ספר שגבו  -לבתיבתשלומי ההורים  )חלף קיצוץ חד(    תהדרגתי  הפחתה

ועדה אכן מתייחסת  ובהחלטותיה מראה כי ה  ועיון ,  מתיר  ל "חוזר המנכ מכפי שיותר  זמן  
ם חוזר  תשע שנים לאחר פרסולשאלת ההפחתה ההדרגתית של תשלומי ההורים. עם זאת,  

לגביית תשלומי הורים  להעניק אישורים  ו  לפעולעדיין  ועדה ממשיכה  ול הראשון ה " המנכ
 53ספר.-לעשרות בתיגבוהים במיוחד  
המנכ  משמעותית  הובילו  ל  "חוזרי  הכולל    םערכר  שא,  הוריםהתשלומי  בלצמיחה 

מיליארד    4.6-בל לראשונה(  " )שלוש שנים לאחר פרסום חוזר המנכ  2017בשנת  הוערך  
שהם  ן ורכישת שירותים מרצון )" תל  עבור בנגבו  שח  "שמיליארד    3ח, מתוכם כמעט  "ש

מן ההורים  שגובים  ספר  -עוד נמצא כי בבתי  54ל מתייחס אליהם(. " הרכיבים שחוזר המנכ

 
)עותק מצוי   ( 2.10.2019)   משרד החינוך  ' שמשון נ   6432/19  דנג"ץ  לדיון נוסףמתוך הבקשה   52

 .בידי המחברת( 

המנכ 53 בחוזר  המעודכן "גם  ה"ש  )   ל  בספטמבר    (,23לעיל  החריגים  2022שפורסם  ועדת   ,
החלטות שלפועלת.  וזמינות    יהן  מתפרסמות  החריגים  בכתובת ועדות 

-payments-https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/parental

main.pdf-exceptions. 

ונתונים גר  נ ויני  אסף 54 מידע  ריכוז  החינוך:  במערכת  הורים  מחקר    תשלומי  מרכז  )הכנסת, 
- בכך שבעבר גבו תשלומים כאלה באופן לא  הלהסבר  נתנית  האינ העלייה  .  ( 2020  מידעו 

כן,  -כמו בניגוד לדין.  שנגבו  תשלומים  גם  כללו  מן השנים הקודמות    חותון שהדו ו כימ  ,שמיר
–החינוך בשנים תשע"ה  בצמיחה במספר התלמידים במערכתאפשר להסביר את העלייה  -אי

על  תש"ף החינוךראו  בלבד.    %1.51-כ, שעמדה  ה   משרד  לשנת  החינוך  לימודים  מערכת 
(  2021)   תשפ"ב 

https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/NetunimTashfab.pdf   כי לציין  )יש 
 .הספר( -כל בתיהנתונים כוללים את כל שכבות הגיל ב

https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/parental-payments-exceptions-main.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/parental-payments-exceptions-main.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/NetunimTashfab.pdf
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מ הח  "ש  2,000-יותר  חלשות שיעור  משכבות  יותר  תלמידים  התלמידים  וכי    55, קטן 
סכומים המותרים  יותר מהועדת החריגים לגבות  ו ספר שקיבלו אישור מ-בבתיהלומדים  

-לעשירונים הראשון והשני )הגבוהים ביותר( מבחינה חברתית  יםשתייכמל  "בחוזר המנכ

כי בבתי  56. כלכלית ניתן ללמוד  תשלומי ההורים  שגובים את  ספר הממלכתיים  ה-מכאן 
 שות. כלכליות חל-חברתיותלתלמידים משכבות נמוך מאוד  ייצוג   ישביותר גבוהים ה

אין ספק במצב הדברים הנוכחי  ,  על כך  נתונים מספרייםקשה להשיג  כן, אף ש-כמו
שיד הוריהם אינה משגת  מתלמידים  נמנעת  ספר  -הגישה לפעילויות בתשלום בתוך בתיש

בה  שת  ממגמת מנהיגּו  צאההּו  , למשל, 35עותרת  תה של  ב.  תשלומים הנדרשיםלשלם את ה
  38–36עותרים    ;עבור כלל פעילויות ההעשרה של המגמהבלמדה כי הוריה לא שילמו  

הודעות איום  ם  יהקיבלו לידחנה אשר  -ספר בחיפה ובפרדס-לתלמידים בבתיהם הורים  
 מקרים רבים נוספים.  יששהדעת נותנת ו ;לא שילמו תשלומי הוריםשבתביעה לאחר 

מתייחס   הדין-פסקשהן היא זו  יניבמהעיקרית  ש,  עתירותכמה  ל הוגשו  "מנכהחוזר    נגד
 . הקצה-אמצעיבדבר  ל  "מנכההדיון בעתירה נגד חוזר  והדיון בה אוחד כאמור עם    57,אליה
הוא  ראשית,  ל.  " המשפט ארבע טענות מרכזיות נגד חוזרי המנכ-דינו דוחה בית-פסקב
הּו קובע   לא  החוקתית  הכחכי  בזכות  ביתךחינו בלשוויון    פגיעה  מנמק  -.  את  המשפט 

בכך   דרישת  ש מסקנתו  כי  מחייבת שכללא שוכנע  החינוכי  יקבלו    ל השוויון  התלמידים 
ניתן   חינוכי מסוים שלא  ניתן שירות  זהה. מכאן שעצם העובדה שלתלמיד אחד  שירות 

המשפט, כי דרישת  -בית  יתכן, אומרילשוויון.  השני  נפגעה זכותו של  שלרעהו אין משמעה  
ת את  בחינם  מקבלים  התלמידים  כל  כאשר  מתמלאת  החינוכי  הלימודים    כניתוהשוויון 

 הנהוגה בחינוך הממלכתי. "רגילה"ה
בית המנכ-שנית,  שחוזר  השתכנע  לא  מעמד  "המשפט  רקע  על  תלמידים  מפלה  ל 

בין תשלומי הורים  הוא  . ראשית,  כלכלי-חברתי ישיר  איכות  ללא שוכנע שיש קשר  בין 
בית  58.מעניק  ספרה-ביתשהחינוך   לדעת  נדרשים,  הורים  לשם    ,המשפט-תשלומי  גם 

ביתרון  בהכרח    תמתבטאוזו אינה  הספר,  -קידום הייחודיות הערכית והפדגוגית של בית
  ה תשלום אינ  ים כניות חינוכיות הדורשוספר ובת-הבחירה של הורים בבתי  לכן תחרותי.  

 אלא לסדר העדיפויות שלהם.   ,קשורה בהכרח למצבם הכלכלי

 
 . 8, בעמ' 54וינינגר, לעיל ה"ש  55

מהצלבה   56 שעולה  בתישל  כפי  ש-רשימת  גבייתו הספר  להם  אישרה  החריגים  יתר  -ועדת 
כלכלי  ה-דירוג החברתי ועדת הערר( עם השל החלטות ה, יחד עם  במרשתתזמינה )הרשימה 
זה  הספר  -של בתי (. הנתונים  מסגרת בקשה לפי חוק חופש מידעב)העותרים קיבלו מידע 

 . 2, לעיל ה"ש שמשוןהמלאים לקוחים מתוך סיכומי העותרים בעניין  

ההגבלות הקבועות בחוזר המנכ"ל מצמצמות כי  עתירות אחרות הוגשו בשם הורים שטענו   57
בתי לרשות  העומדים  התקציבים  ופוגע-את  שלהם  הורית.  ו הספר  לאוטונומיה  בזכותם  ת 

 . 42לעיל ה"ש  ,  הספר הניסויי - בית ין  יענ ראו    .12.9.2017יום  דין מ-נמחקו בפסק  ו עתירות אל

 של השופט עמית.  הדין -לפסק  48 'פס, ב 2, לעיל ה"ש שמשון עניין ראו  58
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התקבלו  ל  " העותרים כי חוזרי המנכשל    ם השלישיתטענת אף דחה את  המשפט  -בית
  ל יש מקור סמכות " חוזר המנכבתשלומי ההורים    ם שלסוגיהלכל  כי  חוסר סמכות, וקבע  ב

 . (כלליהוא מקור סמכות אף אם ) תקף
ה  לשאלה  והיא  ביחס  המנכרביעית,  חוזר  הגבייה  " אם  מרכיבי  אחד  כל  וכן  הם  ל 

  ךחינו בהזכות לשוויון  ל יוצרים איזון סביר בין  " חוזרי המנכהמשפט כי  -קבע בית  ,סבירים
ילדיהםלאוטונומיה    ם של הורים זכותבין  ל בבחירת    , בין היתר  ,מתבטאתר  שא,  בחינוך 

משרד  גם על הצהרת  ן זה  יבעניהמשפט נסמך  -ביתלהשקיע כסף בחינוך ילדיהם.  ההורים  
שידש החינוך   תלמידים  יוכלו  הוריה  לפיה  ההורים  תשלומי  את  לשלם  משגת  אינה  ם 
 במלגות. , לפחות באופן חלקי,להיעזר
  ילדיםחלקם    –  אינו אדיש למצוקתם של העותריםהוא  המשפט מעיד על עצמו כי  -בית

אוטופי היו  בעולם  "כי  ומציין    –  מצבם הכלכליששירותים חינוכיים יימנעו מהם בגלל  
אמצעי תלמיד  לכל  בתי  מסופקים  וכל  כסף,  אין  חינם  מתכניות    קצה  נהנים  היו  הספר 
אין אפשרות   "בעולמנו בעל התקציבים המוגבלים"אבל   . "תקשוב מתקדמות ומתוקצבות

 59ילדיהם. ל ושירותים אל עבור בכזו, ויש להתיר להורים שמסוגלים לכך לשלם 

ולאסור תשלומי הורים בחינוך ל "ראוי לפסול את חוזרי המנכב. 
 הממלכתי

פי המשפט הישראלי  -ספר ממלכתיים אסורה על-גביית תשלומי הורים בבתיכי  אני סבורה  
עתירות.  בדחותו את העליון  המשפט ה-בית, ולפיכך שגה  ואינה ראויה מבחינה נורמטיבית
- ביתואבקר בקצרה את קביעת  ל,  "חוזרי המנכשני  נגד  בחלק זה אתייחס לארבע טענות  

ל  "חוזרי המנכ (2)  ;חינם-פוגעים בזכות לחינוךל  " ( חוזרי המנכ1: )המשפט ביחס אליהן
;  )א( לחוק זכויות התלמיד5לסעיף  בסתירה  כלכלי  -על רקע מעמד חברתיתלמידים  מפלים  

המנכ  ( 3) החינוכי;  "חוזרי  בשוויון  פוגעים  המנכ (  4) ל  ללא  " חוזרי  התקבלו  הסמכה  ל 
 .בחוק

 חינם - לחינוך   זכות ב   ים ל פוגע " המנכ   י חוזר .  1

אין לגבות  כי  הקובע  לחוק לימוד חובה,    )ד( 6חינם קבועה בסעיף  -כאמור, הזכות לחינוך
החל  לעומת האיסור    60.בהם  לימודעבור  באו    הספר הרשמיים-בתילעבור רישום  בתשלום  

הרשות המקומית  קובע כי    )ד(6הסיפא של סעיף  עבור רישום ולימוד,  בתשלום  גביית  על  

 
 של השופט עמית.  הדין -לפסק  82 שם, בפס' 59

חדרי  עבור "שירותים מקובלים", המפורטים בתקנות:  בהחוק אף אינו מתיר גביית תשלומים   60
)   יקריאה, שירות ייעוץ פסיכו )הכוללים, בין היתר,    ( היגיינהגהות    היגייני,-עזרה ראשונה, 

נשירה למניעת  טיפול    (,חינוךהפיקוח סניטרי על מוסדות  ו   בקשר לענייני גהות  בית-ביקורי 
 .0195–י"תשה. תקנות לימוד חובה )שירותים מקובלים(, וכן ייעוץ מקצועי ספר- מבתי
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ידי  -שייקבעו על  "ובעד שירותים  ...בעד אספקה"תשלומים והחזר הוצאות    רשאית לגבות 
לחוק חינוך ממלכתי    8סעיף  נוסף על כך,  החינוך של הכנסת.   ידי ועדת -השר ויאושרו על

נוספועבור תבתשלום  גביית  מתיר   הורי    ם של שנקבעת ביוזמת  ,ן(" )תלת  כנית לימודים 
נקבעו תשלומי ההורים המקובלים )לפני חוזרי    ושל הוראות חוק אל  ןמכוח 61הספר. -בית

 62ועדת החינוך של הכנסת מדי שנה.  ה של המקבלים את אישור ,ל החדשים(" המנכ
ונדרש בעבר לסוגיות של תשלומים במערכת החינוךהעליון  המשפט  -תבי אגב כך  , 

עבור  בכי אסור לגבות תשלום  נקבע  , למשל,  כך.  החקיקה המתייחסת אליהם  את פרטי  רׂשּפ
ון ששירות זה  ו כימ  ,ידי המדינה(-)לאחר שהשירות הופסק עלספר  -שירותי אחיות בבתי

ברשימת   המקובלים"נכלל  בתקנות  "השירותים  חלק    ,הקבועים  נפרד  -בלתיהמהווים 
החינוך  העליון  המשפט  -בית  פסלכן  -כמו  63. "דלימוה"מ משרד  שגבה  עבור  באגרה 

בק הבגרות,  בבחינות  כי  והיבחנות  הבגרות בחינבעו  חלק  מהוו  ות  נפרד  -בלתית 
בסעיף    , "לימוד"מה ללימוד.   , )ד(6כמשמעו  חיצונית  הערכה  רק  מהוות  -בית  64ואינן 

ן  לקידום שוויובכל הקשור  חינם, במיוחד  -חשיבותה של הזכות לחינוךכי  משפט הדגיש  ה
מרחיבה   פרשנות  מזמינה  הציבורית  של ההזדמנויות,  הרשות  גם    65. מימושהל  אחריות 

- הזכות לחינוך  ה שלאת חשיבותהעליון  המשפט  -הדגיש בית  ארגון הורים ארצי בעניין  

 66חינם ואת העובדה שתשלומי ההורים מהווים חריג לכך. 
מתשלומי ההורים  שכן לפחות חלק  חורג מפסיקה קודמת זו,    שמשון הדין בעניין  -פסק

המנכ  בחוזרי  עוסקים  "הקבועים  שנתקפו  הבליל  שירותים  ואינם  ,  "מודלי " בת 
בסכום נמוך  אגרה  גביית  בעוד שפסיקה קודמת אסרה  למשל,    ,כךפריפריאליים ללימוד.  

הלימוד  עבור  בתשלום  גביית  מתיר  ל  "חוזר המנכעבור היבחנות בבגרות,  בש"ח(    25– 10)
ת לכך  ונוספ  אותדוגמ.  מגמת בגרות מוגברת(לימודים בעבור  בסעיף המתיר גבייה  ב)  עצמו

כנית הלימודים  ותמסגרת  משמשים תלמידים בשקצה  ה-אמצעיעבור  בתשלום  הגביית  ן  ה

 
ס  )ה( 6  'ס 61 מחריג את  חובה  לימוד  ח  8  'לחוק  כלומר את התשלומים לחוק  ינוך ממלכתי, 

 לחוק. ד( ) 6 'תשלומים הקבוע בסגביית האיסור  מ ,ן "עבור תל ב

נ   6914/06ץ  " בג 62 ארצי  הורים  והספורט   ' ארגון  התרבות  החינוך,    (14.8.2007נבו  )   משרד 
עניין   ארצי)להלן:  הורים  עני  . ( ארגון  באותו  את  יהעותרים  יביא  החינוך  שמשרד  דרשו  ן 

- ן ורכישת שירותים מרצון לאישור ועדת החינוך של הכנסת. בית"ההורים מסוג תלתשלומי  
וכי העובדה    ,המשפט ציין כי ההפרדה בין תשלומי ההורים מסוגים שונים היא מלאכותית

ראויה, אולם לאחר שמשרד  ו ש אינה  מן התמונה  רק חלק  רואה  ועדת החינוך של הכנסת 
המשפט את  -דחה ביתשל תשלומי ההורים,    החינוך התחייב לבצע הערכה כוללת מחדש

 .העתירה

 (. 26.8.2007)נבו  מדינת ישראל  ' לנדאו נ  10794/05ץ " בג 63

ראשון   7351/03ץ  " בג 64 עירוני  הורים  נ - ועד  החינוך   ' לציון  והספורט שרת  התרבות  )נבו   , 
הדין -אף שבזמן מתן פסק   ,זאת  (.לציון - ועד הורים עירוני ראשון )להלן: עניין    ( .052018.7

 יב.–חובת הלימוד על תלמידים בכיתות יאטרם חלה 

גם    .ביניש  תהדין של השופט-לפסק   9  שם, בפס' 65 נ' מנכ"לית    7374/01בג"ץ  ראו  פלונים 
 והאסמכתאות המובאות שם.( 2003)   546, 529( 6) , פ"ד נז משרד החינוך

 .62, לעיל ה"ש  ארגון הורים ארציעניין  66
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מרכזי  "עבור  בתשלום  כן גביית ה, ו להשתתף בלימודים בלעדיהםאפשר  -ואשר אי  הרגילה,
כנית הלימודים המחייבת של  ו תלסייע לתלמידים לצמצם פערים ב, המיועדים  "תגבורה

החינוך.   עמית  משרד  כי  השופט  המנכמציין  בחוזר  המוצעים  הם  " התכנים  אומנם  ל 
חובה ללמידה  תנאי  כישתם אינה  שירותים בעלי אופי חינוכי או תכלית חינוכית, אך... ר"

חשובים להצלחה  הללו  חלק מן השירותים    ולם א  67. "הספר או לקבלת תעודת בגרות  בבית
עזר שיכול  -מבחן.  מן הלימודנפרד  - בלתיכחלק  במידה שמצדיקה את ראייתם  הספר  -בבית

לנו   הלסייע  בליבת  נמצאים  חינוך  שירותי  אילו  פער    "לימוד"בהגדרה  יהיה  אם  הוא 
הללו   נהנה מהשירותיםמהם  אחד שבין שני תלמידים בהישגים הלימודיים באותו מקצוע 

עבור העשרה לבגרות יעניק יתרון חינוכי  בלמשל, תשלום    ,כך.  מהםואילו האחר אינו נהנה  
ודאי גם  בוכך  לתלמידים במבחן הבגרות לעומת חבריהם שלא זכו לקבל את ההעשרה.  

באמצעי לשימוש  אלקטרוניים-ביחס  בת  ,קצה  משולבים  שאלה  הלימודים  וככל  כנית 
עבור שירותים שהם בליבת  בנגבים  ל  " מתוך חוזרי המנכ  תשלום ככל שרכיבי  הליבתית.  

 לחוק לימוד חובה.   )ד( 6סעיף ב החינם הקבוע-פוגעים בזכות לחינוך הם , "לימוד"ה
, היקפם אמור  "לימוד" ון שתשלומי ההורים אינם אמורים לממן את הוזאת ועוד, מכי

- כתנאי לאי  גרת הלימודים הרגילה להינתן מחוץ למסצריכים  והשירותים    , להיות מוגבל

מכשיר, בין היתר, קיומם    שמשון הדין בעניין  -פסק  68.תלמידים שאינם משלמיםשיתוף  
שהם  ,  "נית"במתכונת תל "שפועלים מראש  ספר  -בתי  םהמשפט מגדיר-שביתספר  -של בתי

ייחודיים  -בתי תאפשר  -אישבהם  ספר  בין  הבסיסית  ו להפריד  הלימודים  זכנית    ו לבין 
 69הספר באופן כללי.-הנוספת, והתשלום מממן את פעילות בית

: הם הפכו את תשלומי  בדרך נוספתחינם  -ל פוגעים בזכות לחינוך" לבסוף, חוזרי המנכ
למצוא מסגרת  אפשר  -אי שבחלק מהמקומות  כדי כך  ההורים לנורמה נפוצה ביותר, עד  

ספר ממלכתיים  -כאמור, גם בתי  70שאינה גובה תשלומי הורים עודפים.   "רגילה "חינוך  
תשלומי  "רגילים" לגבות  רשאים  ייחודיים,  או  תורניים  מוגדרים  שאינם  כאלה  כלומר   ,

 
 הדין של השופט עמית. -לפסק  69 'ס, בפ2לעיל ה"ש , שמשון עניין  67

 . )ה( 13.1ס' , ב 47, לעיל ה"ש 2002חוזר מנכ"ל  68

ביטוי לאופי המשולב   הדין של השופט עמית.-לפסק   51  , בפס'2לעיל ה"ש  ,  שמשון עניין   69
, לעיל  המנכ"ללחוזר    4.2.1  'סב גם    תראו אפשר להספר  -כניות ההעשרה בתוך בתיו של ת
תכנית לימודים שעניינה תוספת של לימודי "כנית לימודים תורנית היא  ו הקובע כי ת   ,23ה"ש  

ספרית, באופן שאינו מאפשר -בים באופן אינטגרלי בתכנית הלימודים הביתקודש המשול
 .3בן זה ראו להלן חלק י. לדיון נוסף בעני"הפרדה ביניהם

גובים תשלומי הורים גבוהים. שהספר  -אודות שיעורם של בתי-עלמדויקים  אין בידיי נתונים   70
קרוב  -על יש  החינוך,  משרד  אתר  כבתי-בתילמאתיים  פי  שהוכרו  ממלכתיים  ספר  -ספר 
לגבות לפיכך חוזר המנכ"ל מתיר להם אשר ידי ועדת הייחודיים, ו - אזוריים על-יחודיים עלי

רשימת בתי הספר שאושרו  אגף מחקר ופיתוח, ניסויים ויוזמות "תשלומי הורים גבוהים. ראו  
ע כייחודיים  הוועדה  ידי  אזורייםעל  החינוך "  ל  משרד    אתר 

list.aspx-school-https://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/committee/Pages/unique  .
דתיים יכולים  -ספר ממלכתיים-יש קושי באיתורם, מכיוון שבתיספר תורניים,  - לבתיבאשר  

 ייחודיים. הועדת  ה שלאישוראת לאמץ תוכנית תורנית מבלי לקבל 

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/committee/Pages/unique-school-list.aspx
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לבגרות   העשרה  לבגרות,  מקצועות  למידה,  מרכזי  )כגון  מסוימים  גבייה  ברכיבי  הורים 
 ן ספר שיגבו מה-ות להימנע מבתיקצה אלקטרוניים(, ולכן גם משפחות שמבקש-ואמצעי

עדר  התשלומים יתקשו להימלט מכך. הקושי למצוא מסגרות לימוד ראויות בחינם, לצד  
 חינם זמין. -גורמים לפגיעה בזכות לחינוך 71, מערך מקיף של מלגות או פטורים מתשלום

לסעיף  בסתירה  כלכלי  - על רקע מעמד חברתי ל מפלים תלמידים  " חוזרי המנכ .  2
 זכויות התלמיד   לחוק   )א(5

ל  "הדין היא קביעתו כי תשלומי ההורים הקבועים בחוזר המנכ -פסקהנמקת  טעות נוספת ב
וק זכויות התלמיד קובע  לח   )א(5סעיף  כלכלי.  -אינם מהווים הפליה על רקע מעמד חברתי

כלכלי. הסעיף מפרט את  -הם מעמד חברתייניאין להפלות תלמידים מטעמים שונים, בכי  
 :הםיני, בבהם אסור להפלות תלמידיםשההקשרים 

 ; ( רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך1)
 קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;  ( קביעת תכניות לימודים ומסלולי2)
 מוסד חינוך; ( קיום כיתות נפרדות באותו 3)
... 

מיוחד לזירה החינוכית. בתחומים  ש כלכלי הוא איסור  -חברתיאיסור הפליה על רקע מעמד  
  סתנתפ  האחרים איסור ההפליה אינו חל על קטגוריה זו, והתניית שירותים בתשלום אינ

כלכלי בהקשר החינוכי  -איסור ההפליה על מעמד חברתי  ו שלחשיבות החלת  72כמפלה. 
הפליה מטעמי גזע, דת או מין  הרבה, ומלמדת כי בהקשר זה הרציונלים שמאחורי איסור  

 כלכלי.-חברתימעמד  על חלים גם 
, וכי הפרדה של ילדים בחינוך יש בה כדי לשדר  "אינו שווהלעולם  נפרד  " כי  התובנה  

  הדין -לראשונה בפסקנקבעה    , מסר של נחיתות הפוגע באופן עמוק בכבודם של תלמידים
ומאז נקלטה גם במערכת המשפט    of Topeka Brown v. Board of Education,73האמריקאי  
הדרתם של תלמידים משיעורים או ממוסדות חינוך איכותיים בשל מעמדם   74הישראלית. 

כלפי  , ומשדרת מסר של נחיתות היא משפילה ומקוממת , בדומה להפרדה גזעית,הכלכלי
בדלנות סקטוריאלית במסגרת  "המשפט מציין אף הוא את דאגתו מפני  -תבי.  וילדים אל

חוק  "ר  שא  ,"ציבורי -החינוך הממלכתי רבתי לאתוס ולתכלית שבבסיס  עומדת בסתירה 
כפי שהראיתי לעיל, תשלומי ההורים אכן יוצרים,    75. "חינוך ממלכתי וחוק זכויות התלמיד

 
 .3גלהלן חלק ראו זו סוגיה ב לפירוט  71

ובכניסה    3  'סלמשל,    ,ראו  72 בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  בידור  לחוק  למקומות 
 .2000–ס"אתשהלמקומות ציבוריים, ו 

73 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) . 

 . (2009)   398(  2ד סג) " , פמשרד החינוך  ' נ   " נוער כהלכה עמותת "   1067/08ץ  "בג  ,למשל  ,ראו  74

 . של השופט עמית הדין -לפסק  95, בפס' 2לעיל ה"ש , שמשון עניין  75
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הוראותיו ותכליתו של סעיף  נוגדים את  ולפיכך    76הלכה למעשה, הפרדה מעמדית בחינוך, 
 . האמור )א(5

הוראות חוק  פי  -נגבים לאורך שנים עלאלה שלרבות  ,  מכל סוג שהוא  תשלומי הורים
מפלים תלמידים    ,מים החדש(פי חוזר התשלו-)ולא על  וחוק חינוך ממלכתילימוד חובה  

לכתבות בעיתון על ילדים שלא הותר    םכלכלי. מדי כמה זמן אנו עדי- על רקע מעמד חברתי
השנתי לטיול  לצאת  הורים. להם  תשלומי  שילמו  לא  שהוריהם  משום  למשל,    אלא   77, 

התשלומים, ש גובה  בשל  במיוחד  חמורה  החדש  התשלומים  בחוזר  עדר  ה  78הפגיעה 
 80השוויון. -עדרה של תשתית מלגות שתוכל לצמצם את איוה 79החוקית ההסמכה 

בחברה הישראלית, כמו במדינות מפותחות רבות, יש חפיפה משמעותית יתרה מזו,  
חברתי מעמד  זה,    81.תאתני  השתייכותבין  לכלכלי  -בין  מסוג  מדיניות  היוצרת  לפיכך 

פגיעתה בכבוד ובמרקם  אשר  אתנית,  במידה רבה גם הפרדה  ליצור  צפויה    ,מעמדיתהפרדה  
ברור במנם,  וא .  ההחברתי  שנים,  לאורך  ממילא,  קיימת  אתנית  החינוך  הפרדה  מערכת 

בישראל ומופלה  ,  הלדוגמ.  הציבורית  היהודי  החינוך  מן  נפרד  הערבי  הציבורי  החינוך 
הפרדה  היוותה בסיס ללאשכנזים    ם אוגרפית בין מזרחיי גההפרדה  הו  82ם,לרעה בתקציבי

, לפיכך, אינם מקור  תשלומי הורים  83. לחינוך המקצועי  ם מזרחי  ילדים  תסללהחינוכית ול
שונים  ה"חדשים"  ההדרה    מנגנוני,  על כך  . נוסףבהחלט מחריפים אותה  הם  אולם  ,הבעיה

עינם של  ללרבות  כל,    נימן המנגנונים שהוזכרו לעיל, בהיותם חשופים לעי במאפייניהם  
 מימד נוסף של פגיעה.התלמידים עצמם, ויש בכך 

 
 .56–55ש "הליד ראו לעיל  76

ס בפרדס חנה התנה השתתפות בטיול שנתי  "למרות האיסור: בי "הינוף  'לירן כוג  ,למשל  ,ראו  77
הורים הישראלי  "בתשלום  השידור  תאגיד  (  1.12.2019)   כאן 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=62589 . 

 . 1טבלה ראו לעיל  78

 .4בראו להלן חלק  79

 . 201–194ה"ש יד ראו להלן ל 80

–Nabil Khattab, Ethnicity, Class and the Earning Inequality in Israel, 1983  ,למשל  ,ראו  81

1995,10 SOCIOLOGICAL RES. ONLINE 1 (2005),    אתניות בניבוי  השל    התפקידכי  שמצא
 . 1995-ו  1983כלכלי אף גדל בין השנים -מעמד חברתי 

רשמיים  -על 82 נתונים  החינוךשפי  לבתי   ,מפרסם  משרד  מקצה  שהמדינה  ספר  -התקציב 
- ספר ממלכתיים יהודיים )החינוך הממלכתי-מקצה לבתי ממלכתיים ערביים נמוך מזה שהיא  

ראו  נהנה  דתי  ה ביותר(.  הגבוהה  מההקצאה 
2016.pdf-https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut2012על כך  . נוסף ,

ולכן גם התקציב שהן   ,כלכליה-רשויות מקומיות ערביות נמצאות בתחתית הדירוג החברתי 
 ' יחיא ואח  '. נסרין חדאד חאגמקצות  רשויות מקומיות יהודיותמזה שמקצות לחינוך נמוך  

, המכון  159ת  מחקר מדיניו )   72  חינוך והשכלה בחברה הערבית: פערים וניצנים של שינוי 
 (.2021הישראלי לדמוקרטיה 

 (.1990)  חינוך בישראל: מחוז המסלולים הנפרדים שלמה סבירסקי   83

https://www.kan.org.il/item/?itemid=62589
https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut2012-2016.pdf
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מעמדית בחינוך קשורה לא רק למסר המשפיל  ההפרדה  ההפגיעה הנגרמת כתוצאה מ
החינוך   באיכות  לפגיעה  גם  אלא  מעבירה,  זו  החינוך  שהיא  שהפרדה  איכות  יוצרת. 

היא  המוקנית   רק  פונקציה  לתלמיד  ולא  בחינוכו  המושקעים  המשאבים  איכות  של  של 
מוצעים לו, אלא גם של התקשורת עם התלמידים שלומדים  כניות הלימודים שו המורים ות

תלמידים ממשפחות מבוססות מגיעים    84(.peer effectזהו אפקט קבוצת השווים )  – לצידו  
לעיתים קרובות להישגים לימודיים גבוהים יותר, בשל התמיכה והטיפוח שהם מקבלים  

איכות האינטראקציות  פגיעה ב גם  כלכלית משמעה  -ולפיכך סגרגציה חברתית  85בבתיהם, 
בבתי נוסף-הלימודיות  מוחלשות.  מקבוצות  ילדים  המשרתים  כך  הספר  הורים  על   ,

מעמד ובני  בבתי-משכילים  יותר  מעורבים  להיות  נוטים  ילדיהם,  ה-הביניים  של  ספר 
על שלהם  החברתי  ובהון  בהשפעתם  בבית-ומשתמשים  הנעשה  על  לפקח  הספר -מנת 

פגיעה באיכות החינוך  ידי  ת עלולה לפיכך להביא לכלכלי-סגרגציה חברתית  86. וולשפר
 הספר המשרתים אוכלוסיות מוחלשות. -בתיהניתן ב

, כיתות  מוסדות חינוךאת קיומם של  תירים  מל  " בחוזר המנכהמנויים  הורים  התשלומי  
  ה ישירבסתירה  ,  ומסלולים שהכניסה אליהם מותנית בתשלומים של אלפי שקלים בשנה

בסעיף   התלמיד5לאמור  זכויות  לחוק  המנכ)א(  חוזר  משלם  " .  שפתיים  -מסאומנם  ל 
אך  מסוימת  או במגמה  מסוים  ספר  -לדאוג לתלמידים שמעוניינים ללמוד בביתבהבטיחו  

ההורים העותרים   .זו כיסוילהבטחה  אין אולם אינם יכולים לעשות כן מטעמים כלכליים, 

 
למשל,   84  Mary A. Burke & Tim R. Sass, Classroom Peer Effects and Studentראו, 

Achievement, 31 J. LABOR ECON. 51 (2013)  .  השוואה כלפי מטה "  גם הראל בן שחרראו 
יה למזרחי נ' י"בציפ  דן גבתון;  34ש  "; בלנק, לעיל ה, וההפניות שם26"ש  , לעיל הבחינוך"

המשפט  -גן השרון )לא נידון(: מבט משווה וביקורתי על עמדת בית-יפ  מחלקת החינוך של טו  
בישראל"   בחינוך  האינטגרציה  כלפי  משפט העליון  גבתון    ( 2004)   473כח    עיוני  )להלן: 

י יה למזרחי נ' מחלקת החינוךי"בציפ פ   .( גן השרון"-של טו 

משוב ארצי נמצא כי בכיתות ד שיעור התלמידים הנכשלים בהבנת הנקרא בעשירון הטיפוח ב 85
בן   ענתתחתון. ראו  הטיפוח  העשירון  בהעליון )מבוססים( קטן פי שניים משיעור הנכשלים  

החינוך   'ואח  סימון  למערכת  הארצי  לבחינות   המשוב  הארצי  והמרכז  החינוך  )משרד 
ח  1998ולהערכה   בכיתה  העליון  שיעור  (.  בעשירון  מאשר    פי ארבעהקטן  היה  הנכשלים 

נמצאו במשוב מתמטיקה  בעשירון התחתון  זמירה   2001. ממצאים דומים  ד. ראו  לכיתות 
ואח'   החינוך מברך  למערכת  הארצי  לבחינות   המשוב  הארצי  והמרכז  החינוך  )משרד 

המ  2001ולהערכה   על  לימודית(.  יכולת  בין  הקיים  חברתי ל  תאם  מעמד  ראו כל-בין  כלי 
Selcuk R. Sirin, Socioeconomic Status and Academic Achievement: A Meta-Analytic 

Review of Research, 75 REV. EDUC. RES. 417 (2005); RICHARD D. KAHLENBERG, ALL 

TOGETHER NOW: CREATING MIDDLE-CLASS SCHOOLS THROUGH PUBLIC SCHOOL 

CHOICE 25–35 (2001); Russell W. Rumberger & Gregory J. Palardy, Does Segregation 

Still Matter? The Impact of Student Composition on Academic Achievement in High 

School, 107 TCHRS. C. REC. 1999, 2014 (2005); JOHN FITZ, BRIAN DAVIES & JOHN 

EVANS, EDUCATION POLICY AND SOCIAL REPRODUCTION: CLASS INSCRIPTION & 

SYMBOLIC CONTROL (2006) . 

 Maia Bloomfield Cucchiara & Erin McNamara Horvat, Perils and  ,למשל  ,ראו  86

Promises: Middle-Class Parental Involvement in Urban Schools, 46 AM. EDUC. RES. 

J. 974 (2009) . 
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תוך  מהמצוטט    הבא,קטע  ה כגון  נוספות,  עדויות  גם    ויש לכך,  ממקור ראשון  מעידים על כך
ספר ממלכתי להורים של  -ידי בית-עלואשר פורסם העותרים,  וחכ-אמכתב שהגיע לידי ב
 87: תלמידים עתידיים

ההורים   בתשלומי  העוסק  מיוחד,  מנכ"ל  חוזר  מפרסם  החינוך  משרד 
]שם  ל ש  ש["הב'  ת  –  ]שם הרשת   במערכת החינוך כולה ובמיוחד במוסדות

יש הכבוד והזכות להשתייך אליהם. בהתאם לכך,   ש["הב' ת – הספר-בית
אנו נערכים ובהתאם לכך בנויים תשלומי ההורים לשנה"ל התשע"ז, כפי  

להלן. להבהיר    שיפורט  מבקשים  אנו  החינוך,  משרד  מהנחיות  כחלק 
שבחירתכם, הורים יקרים, לשלוח את ילדיכם לביה"ס שלנו, הינה מתוך  

וידי  הספר הכרה  שבית  לימודים    ... עה  תוכנית  נוספת,  תורנית  מקיים 
בתשלום  האם  .  שכרוכה  לחשוב  כדאי  זו,  בתוכנית  מעוניין  שאינו  למי 

מבחינה   ולילדיו  לו  המתאים  המקום  הוא  הזה,  החינוך  בית  דווקא 
 . .. חינוכית 

ון שהוריו  וכימ ספר ואינו יכול לעשות כן  -כאשר תלמיד מבקש להתקבל לביתשאין ספק  
במניעת שירות מתלמיד על רקע    מדוברתשלומי ההורים,  לשלם  אינם יכולים להתחייב  

 ומכאן שמדובר בהפליה., אחד המאפיינים שנאסרו בחוק זכויות התלמיד
ניים המתנים  "ספר תל-ל מתיר יצירה של בתי" המשפט מכיר בכך שחוזר המנכ-בית

הורים,   בתשלומי  אליהם  מסלולים  וכן  רישום  הוריםשל  תשלומי  הדורשים   88.ומגמות 
אחרות ביתבמילים  בכך    המשפט-,  מאפשר  מכיר  חברתיתשהחוזר    . כלכלית-סגרגציה 

הוא  תחת זאת    89הפליה.התקיימה  ששמעה  מתוצאה זו מלקבוע כי  נמנע  הוא  למרות זאת  
קביעה זו, לעניות    90הפליה של ילד ספציפי.בהם תהיה  שמזמין עתירות פרטניות במקרים  

ן של מדיניות שיפוטית. ההפליה מובנית  י דעתי, שגויה מבחינה משפטית ואינה ראויה כעני
-המתיר קיומם של מסלולי לימוד נפרדים, כיתות נפרדות ובתיל,  " חוזר המנכשל  בהוראות  

נפרדים תשלום  ספר  על  תוך  ו,  בהתבסס  פרטניות  עתירות  הגשת  לדרוש  מקום  אין  לכן 
פגעו  נכבר  ילדיהם  . זאת ועוד, חלק מן העותרים הם הורים של על כנם" רי המנכחוז הותרת  

אין כל שאלה עובדתית לגבי התוצאה של  ש  מכאן ו   ,ל" פי חוזר המנכ-מדרישות תשלום על
ל יגיש עתירה  "המשפט כי אדם שנפגע מהוראות חוזר המנכ -ל. דרישת בית" חוזר המנכ

מקרב  שכן יש להניח שרק מיעוט    ,ראויהנהלית כדי לתקוף את דרישת התשלום אינה  מ
סעד. עתירות פרטניות יפתרו  בהמשפט, ואילו רבים לא יזכו  -הנפגעים יבקשו סעד מבית

 
 .3ראו עוד להלן חלק ג 87

 של השופט עמית.  הדין -לפסק  51 , בפס'2לעיל ה"ש , שמשון ין עני 88

 של השופט עמית.  הדין -לפסק  49-ו  48, 9שם, בפס'  89

ביטוי מספק לעובדה ש-פסק  90 נותן  נפגעו  הם הורים שילדיהם  העותרים  חלק מן  הדין אינו 
.  , ולא עותרים ציבוריים שמבקשים לשנות מדיניות ל"חוזרי המנכבקביעות  ן המבאופן אישי  

ליברלית של השופט -משפטית אנטי- נגד תורת-בדרך למהפכת"ראו לעניין זה מני מאוטנר  
 . IL Blog-S-ICON  (3.9.2019 ) https://tinyurl.com/2p83xekz "שטיין 

https://tinyurl.com/2p83xekz
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ספר מסוים, אולם הבעיה המערכתית תיוותר על  -ביתשל  של תלמיד מסוים או    הבעיהאת  
המנכומכיכנה.   מחוזר  העיקריים  שהנפגעים  הם  " ון  חסמיל  אשר  ונים  מגּום  אוכלוסיות 

חסמים  כן חסמים כלכליים, חסמים תודעתיים, חסמי שפה והשכלה ומידע, חסמי )לרבות 
המשפט  -, קביעתו של ביתןלשם מימוש זכויותיה  לערכאות  ןגישתאת  מקשים    אוגרפיים(יג

יתה  י להתמודדות עם הסוגיה הכללית ההדרך הראויה    , לתפיסתי,לפיכך  91. קשה במיוחד
 המנכ"ל. חוזר של   הסילצריכה להיות באמצעות פ

 חינוכי ה שוויון  ל פוגעים ב " חוזרי המנכ .  3

המנכ חוזרי  נגד  ביותר  החשובה  הטענה  מהותית,  שהם"מבחינה  היא  בזכות    ל  פוגעים 
ל פוגעים בזכות  " חוזרי המנכשכי העותרים לא הוכיחו  הדין קובע  -פסק.  ךחינו בלשוויון  

גם   92. המהווה חלק מכבוד האדם וחירותויסוד חוקתית  -הוכרה בפסיקה כזכותר  שא,  זו
חיות מתייחסת    ,הנשיאה  נוסף,  לדיון  הבקשה  ביתבמסגרת  של  זו  המשפט  -לקביעה 

 93. ךחינובן שבעובדה, פגיעה בזכות לשוויון י כחה, כעניוקובעת כי לא הּו
הפרת הזכות לשוויון קרובה לטענה בדבר הפרת איסור ההפליה,  טענה בדבר  אף שה

רק  מהותית. טענת ההפליה מתעוררת  מבחינה  משפטית ומבחינה  מדובר בטענות שונות  
חינוך- הכוללות פעולה מפלה מצד בית  בנסיבות עובדתיות ספציפיות או רשות    –  ספר 

פריד  מספר  -שר ביתספר מסוים ונחסם, או כא-כאשר תלמיד מבקש להתקבל לבית  ,למשל
תלמידים שאינם משלמים. טענת הפגיעה בשוויון, לעומת זאת,  לבין תלמידים משלמים  

ו יותר,  גורמים לתוצאה  שלאתגר מצבים  יכולה  רחבה  וחברתיים  בהם מבנים משפטיים 
בעוד  למשל  94.צודקת-בלתי איטענת  ,  ההפליה  לל  היכול  הנאיסור  בסיס  הטלת  הוות 

-ספר פרטיים היוצרים אי-המעוניינים להקים בתיהורים    שלהגבלה חוקית על חירותם  

בחינוך, כגון העיקרון של שוויון חינוכי, יכולים,  שוויון חינוכי, עקרונות של צדק חלוקתי  
)מבלי   אלה  מעין  להגבלות  וחוקית  ערכית  תשתית  להניח  מושגית,  מבחינה  לפחות 

שוקלים את מכלול השיקולים  להתייחס לשאלה אם ראוי להטיל מגבלות כאלה, לאחר ש
בית.  נטיים(הרלוו  כעת  המשפט בשוויון החינוכי,  -הדיון של  יסודית,  שייחשף  לביקורת 

 ך נבדל מטענות בדבר איסור הפליה. הוא דיון מהסוג השני, ולפיכ

 
(; 2003)   497  ג  עלי משפטט"  נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפ"יובל אלבשן   91

דוד ולירון  בניש  למ  "  אבישי  הגישה  הרווחהזכות  במדינת  ז ( -אי) על  :  נהל  כויות מיצוי 
החברתית  החקיקה  של  ההנגשה  וחובת  וממשל   "חברתיות  יובל  (;  2018)   395  יט   משפט 

  151  ד  מעשי משפט  "דין מניעתית ככלי לעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות-עריכת"אלבשן  
מארק  2011)  להם' מדוע  " גאלאנטר  (;  שיש  להצלי'  אלה  גבולות ח:  נוטים  על  הרהורים 

 (. 2011)  15 ד מעשי משפט י"  השינוי המשפט

 הדין של השופטת פרוקצ'יה.-לפסק  19פס' ב  ,15, לעיל ה"ש טבקה עניין  92

 הדין של הנשיאה חיות. -לפסק  18, בפס'  12, לעיל ה"ש שמשון   דנג"ץ 93

איסור  ")   155  'בעמ, במיוחד  26  ש", לעיל ה בחינוך"  השוואה כלפי מטה"  ראו הראל בן שחר 94
 (. "של הזכות לשוויון בחינוך 'תמונת ראי'הפליה אינו ה
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יש  המשפט  -בית כי  חינוכיקבע  לשוויון  אפשריות  פרשנויות  הפרשנות    –   שתי 
אך  הניחו את הפרשנות המרחיבה    רים תוכי הע  ןוציי   –  המצמצמת והפרשנות המרחיבה 

הוכיחו את הפגיעה זו  לא  - ביתבעיני    הפרשנות המרחיבה,  .הנטענת בהתאם לפרשנות 

הזכות לשוויון בחינוך נפגעת בכל תרחיש בו תלמיד פלוני מקבל  "המשפט, משמעה ש
חינם    מחינוך  ליותר מתלמיד אלמוני; זאת, אף אם אלמוני נהנה במקבי  'איכותי'חינוך  

החובה לימודי  על  לעומת  95. "במסגרת  המצמצפי  -זאת,  דבית,  תמהפרשנות  - אליבא 

נפגעת כאשר יש תלמידים שאינם מקבלים חינוך ממלכתי    ךחינובהזכות לשוויון  המשפט,  
שחלק    לתפיסתו,  בחינם. העובדה  כזה,  ממלכתי  חינוך  מובטח  שלכל התלמידים  מרגע 

פוגעת בשוויון    המהתלמידים יכולים לזכות בחינוך טוב יותר בתמורה לתשלום נוסף אינ
 96החינוכי. 

בין שתי הגישות הללוהכריע    לאהמשפט  -בית כזו  הכרעה    ,לטעמו  .באופן מפורש 
שפגיעה כזו  אלא הניחו    ,יעה בשוויוןשהעותרים לא הוכיחו כלל פגכיוון  אינה נדרשת מ

ה  שהללו, ולמעלהימנע מהכרעה בין שתי הגישות  אפשר  , לא היה  לטענתי  אולם .  התקיימה
את  אסביר תחילה ואימץ את הפרשנות המצמצמת.  בסוגיה אף הכריעעצמו המשפט -בית

בפסיקתו  המשפט  -ביתכי  טענתי   הגישה  הכריע  כי  גם  ואטען  המצמצמת,  הגישה  בעד 
אחר כך  .  "מספיקנות חינוכית"גישה של  אלא    ,המצמצמת אינה גישה של שוויון חינוכי

כי   אטען  זאת,  עם  המרחיבה.  הגישה  של  יתרונה  על  הצבעה  תוך  הגישות  בשתי  אדון 
 הגישה המצמצמת. עם גם תשלומי הורים אינם עולים בקנה אחד 

כן, אף שבית לטענתי  שנויות,  אינו מכריע בין שתי הפרכי הוא  צהיר  ההמשפט  -אם 
ה-פסק המצמצמת.  הדין  הפרשנות  בעד  מדוע,  כריע  להבין  ההשלכות  שבו  ח  כדי  על 

סח  י, כפי שנות המרחיבהנהפרש  העובדתיות והמשפטיות של אימוץ פרשנות מרחיבה:
בית כי    המשפט,-אותה  שתלמיד  גורסת  אימת  חינוכיים  מקבל  כל  יותר  שירותים  רבים 

ל, בהגדרה, פוגע בשוויון  "חוזר המנכ אזי . אם זו ההגדרה, נפגע השוויון החינוכי ,מחברו
ון שכל  וכי מהוכחה עובדתית, אלא רק קריאה של סעיפי החוזר,  מזקיק  הדבר אינו  החינוכי.  
החוזר  מטרתו לאפשר    של  זההיא  את  לאפשר  בדיוק  קרי,  לקבל  מסוימים  לתלמידים  , 

מדובר בתשלומים פרטיים שאינם  בהינתן ש  בתמורה לתשלום. נוספים    שירותים חינוכיים 
שלא כל התלמידים יקבלו את השירות הזה, בין משום  בהכרח  ניח  מל  " חובה, חוזר המנכ

לא לצרוך  מטעמיהם שלהם,    ,יכולים לשלם ובין משום שהוריהם בוחריםאינם  שהוריהם  
כל צורך  , ואין  בשוויוןבהכרח  תפגע  ל  " המנכלחוזר  פיכך פעולה בהתאם  לאת השירות.  

לא כל הבדל בין השירות החינוכי של ילדים שונים מהווה  מובן ש  97. חה עובדתיתהוכב

 
 . של השופט עמית הדין -לפסק   9בפס'  ,2, לעיל ה"ש שמשון עניין  95

זהה לאיסור   ו המשפט מציב, אינ -פי שתי הפרשנויות שבית-על  ,שימו לב ששוויון חינוכי 96
 הפליה, כאמור לעיל. 

היו אלה שדוגמת  פי הגדרה זו גם תשלומי הורים מצומצמים הרבה יותר,  -עליש לשים לב ש 97
אכן, ניתן בהחלט לטעון כי פוגעים בשוויון החינוכי.    ,ל הישנים"פי חוזרי המנכ -נהוגים על

אף הם  פוגעים  דרישת תשלום בעבור שירותי חינוך נוספים, כגון טיולים או מסיבות סיום,  
זאת,   עם  החינוכי.  הבבשוויון  הישנים  בין  חשובים  דלים  יש  ההורים  אלה לתשלומי  בין 
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לתקנו.  -אי שחובה  פסול  המשפטי  אם  שוויון  הדיון  המרחיבה,  הפרשנות  את  מאמצים 
שוויון כזה  -להתיר אי  אימתי יש  ,, כלומרניםבשאלת האיזוהמשמעותי יימצא  והנורמטיבי  

 . מטעמים חינוכיים ואחרים
בדיקה  שיש לערוך  אימוץ הפרשנות המרחיבה היא  של  משמעות  ה   ,משפטיתמבחינה  

כדין נעשתה  בזכות  הפגיעה  אם  לברר  כדי  מלאה  כללי-)על  חוקתית  של פי  פסקת   ה 
  זההיה בבכך שלא  זאת  מק  יונ,  הדין-בפסק  בדיקה כזוערך  המשפט לא  -. ביתההגבלה(
ניח, ללא דיון ונימוק, את  המשפט מ-שביתכחה פגיעה בשוויון. מכאן  הּו שלא  אחר  צורך מ

המצמצמת חינוכי  הפרשנות  ז   פי-על  .לשוויון  ילד  אם    ,ופרשנות  לכל  מעניקה  המדינה 
בית  , "רגיל"ממלכתי  חינוך   בחינם  המשפט,-כדבריו של  הוא  הזה  הורים  אזי  ,  והחינוך 
מבלי שהדבר  הספר הממלכתיים  -בבתיתוספות חינוכיות  לילדיהם  יוכלו לרכוש    אחרים

לכךבבשוויון החינוכי.    העיפגיחשב  י הם  רכיבי הגבייה  המשפט בוחן אם  -יתב  ,התאם 
ולפיכך  )   "רגיל"עבור מה שנכלל בתוך החינוך הב  מא התשלומים נגביםאו ש  "תוספתיים"

תחום  לנוכח תשלומים שגולשים בעיניו ל, ומגלה חוסר נחת במיוחד  חינמי(אמור להיות  
 .החינוך החינמי

אם  א בטרם  עוד   בשאלה  הראויה,  המצמצמת  גישה  ה דון  הגישה  הערה  היא  אעיר 
גישה  למעשה  היא    חינוכיהלשוויון  מציע  המשפט  -ביתש   תמהמצמצ  פרשנותהמושגית.  
אינן  )או גישות רף(  ות מספיקניות  גיש  .ולא גישה של שוויון  ,חלוקתי  קלצד  מספיקנית

לשאוף   במקום  98.בהןהשוויון מובנה  -אי, וכעניין של צדק  שוויוןהשיג  לכלל  ת  ושואפ
דורשות   חלוקתי  לצדק  מספיקניות  גישות  אונילשוויון,  רף  של  קבוע    וורסלישיובטח 

מחלקים  שהטובין   בבמקרה  )אנו  מדובר  יכולות  חינוךהנוכחי  מספיקניות  גישות  אבל   ,
אחריםלגם  להתייחס   )באו    בכבודחיים    ,אותיברדיור,  כגון    ,טובין  (  wellbeingרווחה 

כללי לכולם  מדוברההרף  שרגע  מ  99. (באופן  הטובין  שוויון  -אי,  מובטח    ואינ בחלוקת 
מתאימות במיוחד להקשרים כגון דיור וחיים    גישות רף מספיקניותמעורר קושי מוסרי.  

סטנדרט של שוויון  הקפדה על  ון שוכימבכבוד בחברה ליברלית המקיימת שוק חופשי,  
 ויתור על ערכים של חירות ושגשוג.  עלולה לדרוש

הם דורשים לעיתים קרובות  אף שעקרונות צדק מספיקניים אינם עקרונות של שוויון,  
ה החברה  לבני  משאבים  שוויון.  העברת  מקדמים  הם  תוצאה  של  כעניין  ולכן  חלשים, 

קיצוני   מחסור  של  מבתיבכאשר    ,למשל  – במקרים    –   תנאים -תתשוררים  הספר  -חלק 
תקטין את  היא  שפר את מצבם של החלשים, וגם סביר שעשויה ל ספיקני  מחויבות לרף מ

 
ידי ועדת  -תשלומי ההורים הישנים מאושרים עללמשל,  ,  . כךהקבועים בחוזר המנכ"ל החדש

לסייע למשפחות  כדי  מלגות  וניתנות  החינוך של הכנסת, מדובר בסכומים נמוכים בהרבה,  
"ן  תלבמתכונת  ספר  - בתי ואין היתר להקמת    ,כן אין מדובר בליבת הלימוד-כמו   .בתשלום
 ספר מותנה בהסכמה לתשלומי הורים.ה-הרישום לביתשבהם 

 LIAM SHIELDS, JUST ENOUGH: SUFFICIENCY AS A DEMAND OF JUSTICE  ראו באופן כללי 98

(2016) . 

 . 26ש "לעיל ה ",השוואה כלפי מטה בחינוך" הראל בן שחר לדיון ראו  99
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בינם  -אי יותר. להשוויון  טוב  שמצבם  אלה  זאת  100בין  מערכת  עם  עלה,  סמך  -פועלת 
השקעה   לעכתגובה  שכן  ,  שוויון קיצוני-להכיל איעדיין  עקרונות צדק של מספיקנות יכולה  

יע משאבים נוספים ולשמר את  השוויון, עשירים יכולים להשק-מדינתית המצמצמת את אי
 הפער.

או השקעה בחינוך    ו איזיש חשיבות לשאלה   חינוך  או    "המספיק"חשב  י תרמה של 
יהיה קל    ן כרף נמוך יותר  ייקבע  ככל ש.  המספיקני  ישת הצדקלצורך עמידה בדר  " תהולמ"

לממש וככל  ויותר  רף  ,  יותר  שייקבע  יקר  כן  גבוה  כעניין    קשהויהיה  בו.  לעמוד  יותר 
על הוא  גם  להיקבע  צריך  הרף  גובה  מפורט-עקרוני,  ובאופן  הצדק,  עקרונות  ,  יותר  פי 

מנת  -. במילים אחרות, עלשלנוהכללית  הצדק    סתתפיחינוך בתוך  השל    ובהתאם לתפקיד
.  "חינוך מספיק לשם מה?"להשיב על השאלה מהו חינוך מספיק, יש להשיב על השאלה  

כי  של גישת המספיקנות בחינוך, טוענת    למשל, אליזבת אנדרסון, אחת ההוגות המרכזיות 
הוא לאפשר את צמיחתה של אליטה המורכבת  התפקידו של   דמוקרטית  חינוך בחברה 

האוכלוסימנש שכבות  מכל  ואנשים  אנדרסוןהכללית    הצדק  אורייתית  101ה.יים    –   של 
שמה במרכז את הדאגה ליחסים של שוויון    –   ( Democratic Equality)  " שוויון דמוקרטי"

ונחיתּופיפּומניעת ּכדהיינו,  בין אזרחים,   שוויון  -איפגם מוסרי ביש  כי  סבורה  היא  .  תת 
בטיח שוויון  מנת לה- על  102לו.הליחסים  העל    רק ככל שהוא משפיעבחלוקת משאבים  

כלכלית ואזרחית( שתורכב    ,לדעת אנדרסון, להנהגה )פוליטיתהחברה זקוקה,  ,  דמוקרטי
האוכלוסי קבוצות  מכל  כל ו  הימאנשים  את  תפקידהי האוכלוסי  לתשרת  חינוך  השל    ו. 

ה יוכלו להשתלב באליטה  יכל קבוצות האוכלוסיכמוסד חברתי הוא להבטיח שילדים מ
אנדרסון,  זוה לטענת  הדבר,  משמעות  האמריקאי  החברתי  בהקשר  חינוך  היא  .  לספק 

מבחינה   לכך  המסוגלים  הילדים  לכל  גבוהה  להשכלה  גישה  שתבטיח  באיכות 
גישה    –   לכאורה  רף גבוההוא  קובעת  אנדרסון  שהמספיקני  אם כן, הרף    103קוגניטיבית.

 104. הצדק הכללית שלה סתחינוך בתוך תפיהשל  ותפקידמנגזר  והוא –להשכלה גבוהה 
וצע לא התבקש לדון( בשאלה אם מה שמ  גםודן )אינו    שמשון בעניין  המשפט  -בית

ן  מנופל באיכותו    החינמי   החינוך אם  אולם  .  "מספיק" הוא חינוך  בחינם לכל התלמידים  

 
100 William S. Koski & Rob Reich, When “Adequate” Isn’t: The Retreat from Equity in 

Educational Law and Policy and Why It Matters, 56 EMORY L.J. 545 (2006).    ראו גם
 . 26ש ", לעיל הבחינוך"  השוואה כלפי מטה" הראל בן שחר

101 ELIZABETH ANDERSON, THE IMPERATIVE OF INTEGRATION (2010); Elizabeth Anderson, 

Fair Opportunity in Education: A Democratic Equality Perspective, 117 ETHICS 595 

 .( Anderson, Fair Opportunity)להלן:  (2007)

102 Elizabeth S. Anderson, What Is the Point of Equality?, 109 ETHICS 287 (1999). 

103 Anderson, Fair Opportunity 101, לעיל ה"ש. 

 Tammy Harel Ben-Shahar, Sigal Ben-Porath & Dustin Webster, Democraticראו  אולם   104

Equality and Higher Education: Moving from Access to Completion, J. SOC. PHIL. 

)2202 online(,    מנת לממש את תפקיד -עלהמבקרים את הרף שהציבה אנדרסון וטוענים כי
חינוכי צריכה לכלול השוויון ה דרישת  "שוויון דמוקרטי",  הצדק של    סתחינוך במסגרת תפי ה

 ולא רק הבטחת גישה לאוניברסיטה.  אי,אוניברסיטרכישת תואר 
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לפי   זההנדרש  הופראזי  ,  סטנדרט  החינוכי  עלהשוויון  גם  המצומצמת-,  הפרשנות    . פי 
כך    ,ספרה-משרד החינוך מצמצם מאוד את שעות הלימוד המוצעות חינם בביתשדמיינו  

כל דבר  ו   ,"רגילה"כנית הלימודים הושתלמידים לומדים רק יום אחד בשבוע במסגרת ת
כי  (וגם אינו חובה)מעבר לכך אינו ממומן   נראה  צהרה של משרד  עצם הה. במצב כזה 

ת-עלהחינוך   הו אודות  הלימודים  מוכרחים    "רגילה"כנית  ונהיה  תספיק,  כי  לא  לקבוע 
 דרישת הצדק לא התקיימה. 

מאמץ-זו שבית  –  לגישה המצמצמתהתייחסותי  כה  עד   מושגית  יה  –  המשפט  יתה 
אפנה  זו  שאלה  ל  .ראויה לשדה החינוכיאשר  צדק    סתאם זוהי תפישאלה  בלא נגעה  ו  ,בלבד
אודות צדק חלוקתי  -עלהגישות המרכזיות בדיון  היא אחת    מספיקניתהצדק ה  סת. תפיכעת

אורטיים על חינוך והן בדיונים המשפטיים  יהן בדיונים הת  –   ולה תומכים רביםבחינוך,  
זה.  זו  חשוב  היתרון  ה  105בנושא  גישה  של  בביותר  רף  טמון  מבטיחה  שהיא  עובדה 

במציאות  וורסליאוני הולם.  חינוך  פערים    של  עמוקים,  כלכליים  -חברתייםחברתית של 
זאת ועוד, ילדים  ההתחייבות לספק לכל התלמידים חינוך בסיסי מהווה התחייבות חשובה.  

משאבים שונים כדי להגיע לרף, מה שעשוי להבטיח השקעת משאבים רבים  צריכים  שונים  
מבחינת צדק  רצויה מאוד  תוצאה  שהיא  בילדים מרקע מוחלש או עם יכולות נמוכות,  יותר  

 106חלוקתי. 
  אשר,  יחסי  ולא  מוחלט,רף  צדק של מספיקנות הוא שהן קובעות    גישותיתרון נוסף של  

חובות של שוויון, לעומת זאת,    .להשיגומנת  -את המדינה לפעול באופן נחרץ עלמחייב  
מאפיין נוסף  ך להיות אפקטיביות פחות ביצירת חובה לפעול.  יכולות לפיכהן יחסיות, ו

מידת  בקביעת    הרבקבוצות חירות  למאפשרת לפרטים ו שהיא  של גישת המספיקנות הוא  
 מספקת  המדינה על אלה שנוסף    שירותיםידי רכישת  -, עלההשקעה הרצויה להם בחינוך

טחון  יב-הבטחת רשתשל  . בכך המדינה נוטלת תפקיד מצומצם  )ממש כמו במקרה דנן(
ככל שחירות  ומאפשרת לכוחות השוק להשפיע על החינוך.    ,החברה  יה שלובנות  הלכל בני

 107של הגישה בהשוואה לגישות של שוויון. היא דבר רצוי, גם בחינוך, מדובר ביתרון 
שוויון  -אי  תמאפשרשהיא  כך  בהצדק המספיקנית נוגע    סתסרון המרכזי של תפייהח

מיוחד מוסרי  קושי  בכך  יש  החינוכי  ובהקשר  הוא    . משמעותי,  מדרגי" חינוך  ,  "טובין 
האדם    םשערכטובין    ,כלומר לאנשים  עבור  ביחס  מחזיק  שהוא  הטובין  בכמות  תלוי 

 
 ,Harry Brighouse, Educational Equality and School Reform, in HARRY BRIGHOUSE  ראו  105

KENNETH R. HOWE & JAMES TOOLEY, EDUCATIONAL EQUALITY 15 (Graham Haydon 

ed., 2nd ed. 2010); Harry Brighouse & Adam Swift, Educational Equality Versus 

Educational Adequacy: A Critique of Anderson and Satz, 26 J. APPLIED PHIL. 117 

חינוכי  (2009) שוויון  של  בגישה   Brighouse & Swift, Educationalלהלן:  )   ( )הדוגלים 

Equality Versus Educational Adequacy;)  Anderson, Fair  Opportunity  101, לעיל ה"ש  ;
Debra Satz, Equality, Adequacy, and Education for Citizenship, 117 ETHICS 623 

 המצדדות בגישה מספיקנית(. )  (2007)

 SCHOOL MONEY TRIALS: THE LEGAL PURSUIT OF EDUCATIONAL,  לדוגמה  ,ראו  106

ADEQUACY (Martin R. West & Paul E. Peterson eds., 2007) . 

 .26ש ", לעיל הבחינוך" השוואה כלפי מטה" הראל בן שחרראו  107
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כאשר שניים  "ציין כי  ר  שאכ,  שמשון בעניין  המשפט  -היטיב לנסח זאת בית  108.אחרים
ודה, ערכו של החינוך שרכש המועמד לא נמדד רק אובייקטיבית,  מתחרים על מקום עב

אזי    'טוב יותר'אלא גם באופן יחסי לזה של המועמד המתחרה, וכאשר למתחרה יש חינוך  
האופי היחסי של חינוך גורם לכך שטיב   109. "ערך החינוך שרכש המועמד הוא נמוך יותר

עלה החינוך   חברתי  -דרוש  ולמעמד  נחשקת  לתעסוקה  סיכוי  להבטיח  הולך  גבוה  מנת 
ה:  ועולה בגרות  תעודת  שבעבר  גישה  יבעוד  לצעירים  והקנתה  יחסית,  נדיר  דבר  יתה 

ן  לאותמנת להבטיח את סיכויי הקבלה  -עלתואר ראשון  יש הכרח בלתפקידים רבים, כיום  
 110אפילו תארים מתקדמים. נדרשים , ובחלק מהמקרים  ותעמד
רף  עוסקים  ר  שאכ של  הרעיון  מדרגיים,  צדק  מוחלט  בטובין  עקרון  לשם  )הדרוש 

אלא   ,דבר מוחלט םסיכויי קבלה של תלמיד להשכלה גבוהה אינחמקמק. נהיה מספיקני( 
הקבלה לפקולטה יוקרתית  חינוך איכותי יותר, רף  מקבלים  שיש ילדים  אשר  כו  , יחסיעניין  

 111א. ועולה גם ה
העשרה  ל הוא הרכיב של  "מתוך חוזר המנכ לבעייתיות של חינוך כטובין מדרגי  דוגמה  
גביילבגרות,   תשלום המתיר  ביתפעילויות  עבור  ב  ת  לתחומי  הקשורות  הספר  -מחוץ 

לבחינת  למ הנלמד  החוזר  .  בגרותקצוע  הוראת  לבגרות    דון,בנ לפי  הלומדים  תלמידים 
, תלמידים  מעבדות במוסדות להשכלה גבוההיוכלו לסייר ב  , למשל,קצועות המדעייםבמ

ו לטיולים, ותלמידים הלומדים במגמת תיאטרון יוכלו  אצ ישראל י  -שלומדים לימודי ארץ
לשם הצלחה   הכרחיות אינן   ואל  פעילויות  כי  המוצא היא- הנחתלצפות במופעי תיאטרון. 
יכולות   אולם  הה-על  כך.בלסייע  בהחלט  בבגרות  המספיקני,  יפי  שמשרד  מכיוון  גיון 

ין פסול בכך שחלק מן  א,  "רגילה"כנית הלימודים הוכל התלמידים את תל החינוך מממן  
- אופיו התחרותיאולם  כגון אלה שתוארו זה עתה.    ,להעשרה  התלמידים ירכשו תוספות 

השיפור שעשוי לחול בהישגיהם    –  פסולבכך  וקא יש  וע דמדרגי של חינוך מראה מדוה
ההעשרה  התלמידים  של   בפעילויות  בישישתתפו  ממשי  תחרותי  יתרון  להם  ציוני  יתן 

 
 Harry Brighouse & Adam Swift, Equality, Priority, and Positional Goods, 116ראו   108

ETHICS 471 (2006)ההשלכות  מאמר המכונן על  . מאמרם זה של בריגהאוס וסוויפט הוא ה
מ   של  חלוקדרגיּו המוסריות  צדק  על  ראו  תי.  ת  מדרגיים  טובין  של  מושגי   FREDלניתוח 

HIRSCH, SOCIAL LIMITS TO GROWTH (1976)  ת בהקשר של חינוך ראו דרגיּו מ  של  . לניתוח
"המשפט   דהאן ם;  וההפניות ש  ,26ש  ", לעיל הבחינוך"  השוואה כלפי מטההראל בן שחר "

 . 33לעיל ה"ש , "בשירות ההפרטה 

 . של השופט עמית הדין -לפסק  15 , בפס'2, לעיל ה"ש שמשון עניין  109

110 Omer Kimhi & Tammy Harel Ben Shahar, Higher Education: Too Much of a 

(Potentially) Good Thing?, 54 WAKE FOREST L. REV. 761 (2019) . 

מדרגי עוד יותר ככל שרמת החינוך הכללית עולה  נעשה  חינוך  כי  קר אמפירי המוכיח  למח 111
 Assaf Rotman, Yossi Shavit & Michael  להשכלה גבוהה מתרחבת, ראו וככל שהגישה  

Shalev, Nominal and Positional Perspectives on Educational Stratification in Israel, 

43 RES. SOC. STRATIF. MOBIL. 17 (2016) . 
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כך גם ביחס    112.כרטיס כניסה להשכלה הגבוהה ולשוק העבודההמהווים  תעודת הבגרות,  
הציונים  מקצוע מוגבר נוסף לבגרות, דבר שיש בו כדי לשפר את ממוצע  ללמוד  לאפשרות  

אנו מקבלים  מנתונים שנוצר  אינו  יתרון תחרותי זה    או הבוגרת.  תעודת הבגרות של הבוגרב
  וונטירל-כלא  סשנתפמנתון , אלא (כגון השקעת מאמץ בלימוד)כהוגנים בהקשר החינוכי  

זה  שרירותי  כו התלמידה-החברתי  םמעמד   –בהקשר  הורי  של  כי    ים. כלכלי  לציין  יש 
ללא קשר  תשלומי הורים מכל סוג התורמים ליתרון תחרותי הינם פסולים מאותו טעם,  

תל של  התוכן  אם  למשל,  החדש.  התשלומים  בבית"לחוזר  מעניק  -ן  ממלכתי  ספר 
הזה,   מהסוג  חינוכי  יתרון  בו  הלומדים  מבחינה  לתלמידים  לא  מהותיאזי  אם  )גם  ת 

 משפטית( הדבר פסול. 
אני  "והבהיר כי    ,כני ההעשרהותהמשפט היה מוטרד במיוחד מ-שבית  , אפוא,אין פלא

שותף לעמדת העותרים כי ראוי שתכני ההעשרה לא ישפרו את מצב הלומדים אותם בכל  
בגרות בתיאטרון  טעם לפגם בבחינת    נוהבגרות. למשל, על פני הדברים יש  תהנוגע לבחינ

יכולים    פירוט עלהדורשת   כלכלית  כמה שיותר הצגות, שכן תלמידים מבוססים  אודות 
בסופו של דבר כי אין  הוא מכריע    במקרה זה אלא שגם    113. "לצפות בהצגות רבות יותר

התשלום   את  ת  לתקוף  יש  אלאקטגורי,  באופן  לפסול  שבהם  קונקרטיים  כנית  ומקרים 
אלא שלא ברור איזה סוג של    114. בבגרותהעשרה ספציפית משפיעה על סיכויי ההצלחה  

,  "סתם"אין מדובר בהעשרה  ה לבגרות.  בהכנהוגן  -אינו יוצר יתרון לאהעשרה לבגרות  
הספציפי   הבגרותלהעמיק ולהרחיב את הידע של התלמידים במקצוע    התמטראלא בכזו ש

רו  גם אם השאלות במבחני הבגרות לא יתייחסו באופן ישיר לתכנים שהועב  .לומדים  הםש
ההעשרה,   ובמסגרת  ידיעותיהם  את  מעמיקה  התלמידים  הבנתם  את  ההעשרה  של 

למקצועשרים  עוהמ אותם  ובכך  הנלמד  ומחברת  את  ,  שלהם  משפרת  ההצלחה  סיכויי 
 בגרות. בחינות הב

  ,הוגן באמצעות תשלום-העשרה לבגרות היא דוגמה מוחשית מאוד לרכישת יתרון לא
כניות העשרה כלליות  ות  ,)למשלמכל הסוגים    ,הוריםהתשלומי  היא כי כל  אולם טענתי  

- יוצרים אותה תוצאה לא  ,(ועוד  , מקצוע נוסף לבגרותספר, מרכזי תגבור למידה -בבתי

משפרים את הישגיהם הלימודיים של  . הם  מעט פחותישיר  , גם אם לעיתים באופן  הוגנת
ל בסיס כשרונם או המאמץ  לא עילדים אחרים    "לעקוף"ומאפשרים להם    ,מבוססיםילדים  

 . אלא בשל יתרונם הכלכלי ,שהם השקיעוהלימודי 
  צדק של   יש יתרון לעקרון יחסי,    ערכו נמדד באופן ומדרגי,    טובין הוא    חינוך השהיות  

שאינו מאפשר לתלמידים לרכוש יתרון חינוכי. לפיכך אני סבורה כי עקרון    כזה  –  שוויון
.  למושג שוויון בחינוך  "פרשנות המרחיבהה"המשפט מכנה  -הצדק הראוי הוא מה שבית

 
אל מול  כי  ציין  הוא  לא הציע לו מענה ישיר. תחת זאת  אך  המשפט היה ער לקושי זה,  -בית 112

מדינת של  התחרותי  היתרון  והוא  חשוב,  נגדי  אינטרס  ניצב  זה  בתחרות  -קושי  ישראל 
בעולםר  שאהגלובלית,   היחסי  מעמדנו  את  לשמר  אותנו  ביתזה,  דבר    .מחייב  -להבנת 

 . 1גדיון מפורט להלן בחלק  בטענה זו תזכה לא יהיה אפשרי ללא תשלומי הורים.  ,פטהמש

 הדין של השופט עמית. -לפסק  72, בפס' 2, לעיל ה"ש שמשון עניין  113

 שם.  114



 בחינוך הממלכתי?האם ראוי להתיר תשלומי הורים  משפט וממשל כה תשפ"ב 

 29 

בהגדר לדייק  שיש  האלא  ביתת  זאת  מכפי שעשה  יותר  השוויון    המשפט.-מושג  עקרון 
משמעותו  בחינוך   זשאין  יחס  התלמידים  לכל  לתת  ישיש  ם  הרכיוצשתלמידים    הה. 

מורכבים ה או  מרובים  ו יותר  חינוכיים  משאבים  ,  בהם  להשקיע  מוצדק  יהיה  לעיתים 
חינוכי  צדק  עקרון השוויון אינו דורש תוצאה חינוכית שווה בכל המקרים.    , כן-נוספים. כמו

נתוני-מוכתבים מראש על  אינםסיכויי ההצלחה של תלמידים  כאשר  מוגשם   הרקע -ידי 
על אלא  שלהם,  והכלכליים  הגיאוגרפיים  והמאמצים  -המשפחתיים,  כשרונם  ידי 

ש  115השקיעו. ש אף  ו לפיכך,  לכל  טוב  בחינם  בסיסי  חינוך  מספקת  שהמדינה  חשוב 
יתרונות  יש למנוע השגת  וצדק חינוכי,    התלמידים, פעולה זו אינה ממצה את הדרישות של 

 מעמד כלכלי.חינוכיים באמצעות 
שמדו  ל ענוסף   באיכך  על-בר  הזדמנויות  -צדק  רכישת  החינוכי,  השוויון  תפיסת  פי 

היא  מבחינה חברתית.  יעילה-ידי תלמידים בעלי ממון היא גם בלתי-חינוכיות עדיפות על
ידי האנשים המוכשרים  -עלולה לגרום לכך שתפקידים חברתיים ומשרות לא יאוישו על

די בכך  שאין  הספר שלהם. מכאן  -בבתיידי אנשים שהוריהם השקיעו יותר  -ביותר, אלא על
שלתלמיד יש חינוך בסיסי הולם, אלא חשוב להעניק לכל התלמידים חינוך כזה שיאפשר  

השכלה  , באמצעות הישגיהם החינוכיים, על מקומות בלהם להתחרות מנקודת מוצא שווה
 .הגהגבוהה, בשוק ובהנה

הרקע שלהם  -נתוני  דיי-מראש על  ו וכתבי סיכוייהם החינוכיים של תלמידים  שהחשש  
סיכוייו של תלמיד  כי  הנתונים על מערכת החינוך בישראל מעידים    חשש בעלמא.  ואינ

לא שתיםלמבוססת  -ממשפחה  לימוד-סיים  שנות  עם  אכן    עשרה  תלמיד  של  מזה  נמוך 
בינוני כלכלי  במעמד  ממשפחה  דומות  ה   116גבוה.-יכולות  של  שיעור  לבגרות  זכאות 

-אי 117. מהעשירון התחתון יםתלמיד שלמזה גבוה פי שניים מהעשירון העליון   תלמידים

ב החמור  לבגרות  השוויון  הזכאות  היהודי  שיעור  המגזר  גם  -כמו  118הערבי,למגזר  בין 
מנטרלים את  ר  שאכמשמעותית  במידה  מצטמצמים    119, שתי הקבוצות  הישגיבהפערים  

הכלכלי.  ל  120המעמד  ביחס  גם  היהודיתבהקיימים  עדתיים  -הביןפערים  כך   121. חברה 

 
115 Brighouse 105, לעיל ה"ש . 
116 Hanna Ayalon & Yossi Shavit, Educational Reforms and Inequalities in Israel: The 

MMI Hypothesis Revisited, 77 SOCIOLOGY EDUC. 103 (2004) . 

דהן  117 בחינוך?   ואח'  מומי  הפערים  הצטמצמו  לתעודת    האם  זכאות  הקובעים  הגורמים  על 
בישראל החברתי,    בגרות  הצדק  בנושאי  עמדה  ניירות  עמדה  )סדרת  ליר ,  2נייר  ון   מכון 

 (.2002 בירושלים

ערבים  למנם יש עלייה בשיעור הזכאים לבגרות לאורך השנים, אולם הפער בין יהודים  ו א 118
 .25, בעמ' 33, לעיל ה"ש  ואח' ילון איראו נשמר. 

119 Zehorit Dadon-Golan, Iris BenDavid-Hadar & Joseph Klein, Revisiting Educational 

(In)equity: Measuring Educational Gini Coefficients for Israeli High Schools During 

the Years 2001–2011, 70 INT’L J. EDUC. DEV. 1 (2019) . 

 . 33ש "הלעיל , ואח' ראו איילון  120

 שם.  121
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גם   מרכז    פערים קיימים  גלבין  הבגרותב  םבהישגי  אוגרפית יפריפריה  מבין  ו  122, מבחני 
משמעותי   אחוז  בגרות,  לתעודת  בהזכאים  בגרות  מחזיקים  ד שאינה  תעודת  יה  יטובה 

 123.להבטיח גישה להשכלה גבוהה
תפי-על חינוכי,    סתפי  שוויון  של  אלצדק  רק    ו נתונים  לא  צדק,  חוסר  על  מצביעים 
מהם , אלא גם משום שחלק  "הולם"לא קיבלו חינוך  המוחלשים  שחלק מן הילדים  בהנחה  

אותם בעמדת    היה בו כדי למקםולפיכך  חבריהם,  מזה שניתן ל קיבלו חינוך טוב פחות  
ילדים אללהזדמנויות הנחותות הפתוחות  . היתחרותשוק  נחיתות ב תוצר של    ןאינ  ופני 

 מעמד הכלכלי של הוריהם. המ  ותנובענים ענייניים, אלא  מאפיי
העיקרי    . מעורר קשייםהחינוכי, כמו עקרון הצדק המספיקני,  עקרון השוויון  מובן שגם  

לנטרל פערים חברתיים, ולמנוע    דורשהוא    :קרון דורשני מאודיעב  מדוברשהם הוא  ינישב
לתרגם את יתרונם הכלכלי ליתרון חינוכי. אלא שפעמים  מ תלמידים ממשפחות מבוססות  

רבות המדינה אינה יכולה לעמוד בגובה ההשקעה שהורים מבוססים משקיעים בילדיהם, 
רגישה    –  ואז בנקודה  נוגעים  אנו  הורים  -על  –ופה  למנוע  נידרש  השוויון  עקרון  פי 

  , והוא מהווה"השוואה כלפי מטה"קושי זה מכונה  להשקיע משאבים בחינוך.  מם  מבוססי
נדמה כי    124. אחת הביקורות החריפות ביותר כלפי עקרונות של שוויון באופן כללי  את

בהגלום  הקושי   אחד  כאמור  הוא  אותם  לרכוש  שמסוגלים  מתלמידים  שירותים  מניעת 
 הדין.-בבסיס פסק ו שעמד הדברים

ידי מניעת שיפור במצבם  -התעקשות על שמירה על שוויון עלכי  המבקרים סבורים  
רק  דבר בעל ערך  היא מבקשת למנוע מהאחד    נעת מקנאה ואינה רציונלית.של החזקים מּו

 125. "גם לי גם לך לא יהיה "מתוך רצון לגרום לכך ש,  אפשרות להשיגו  איןשלאחר  משום  
חינוך  גון  בטובין מדרגיים כמניעת יתרון    126אולם, כפי שטענתי בהרחבה במקום אחר, 

מטה מתרחשת רק כאשר מניעת היתרון  . השוואה כלפי  מהווה השוואה כלפי מטה  אינה
,  בה  אחת ושני ילדים המעוניינים ה  יסוכרי רק  שבו יש  במצב  למשל,    – לאיש  אינה מועילה  

ניתן   לא  השוויון  עקרון  הובשם  אלא  ה  יסוכריאת  לזה,  ולא  לזה  לפח. נזרוק  לא    אותה 

 
 .119ש "לעיל ה, Dadon-Golan, BenDavid-Hadar & Kleinראו  122

ו   הדבר 123 הבגרות שהונגשו לתלמידים מהפריפריה  מבחני  מסוג  הן  תלמידים שלמדו לנובע 
גבוהה,    כלהמעניקים תעודות בגרות שמאפשרות גישה להשאשר אינם    ,בחינוך המקצועי

הקבלה ללימודים גבוהים דרישות  גם  חבת,  שככל שהגישה לתעודות בגרות מתרוהן מכך  
 .111, לעיל ה"ש Rotman ;33"ש לעיל ה ,ואח' הולכות ועולות. ראו איילון 

נכתבה ספרות   124  Derekראו  רבה. למאמר הקלסי  על הביקורת בדבר ההשוואה כלפי מטה 

Parfit, Equality and Priority, 10 RATIO 202 (1997) לנסיונות להתמודד עם הביקורת ראו .
Larry Temkin, Equality, Priority, and the Levelling Down Objection, in THE IDEAL OF 

EQUALITY 126 (Mathew Clayton & Andrew Williams eds., 2000); Re’em Segev, 

Second-Order Equality and Levelling Down, 87 AUSTRALAS. J. PHIL. 425 (2009); 

Karsten Klint Jensen, What Is the Difference Between (Moderate) Egalitarianism and 

Prioritarianism?, 19 ECON. & PHIL. 89 (2003) . 

 .26מלכים א, ג  125

 . 26 ש", לעיל הבחינוך"  השוואה כלפי מטה"הראל בן שחר  126
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שהיא  ון  ו כימ בטובין מדרגיים מניעת יתרון של האחד אינה מהווה השוואה כלפי מטה  
כניות העשרה לבגרות משפרת  ומניעת ת,  בפשטות  של החלש.המוחלט  משפרת את מצבו  

ון שהיא מונעת אחרים  ו כימ   ,של התלמיד שאינו יכול להשתתף בהןהמוחלט  את מצבו  
בתורל"מ אותו  והוגנתהדרישה  .  "עקוף  עניינית  דרישה  היא  בתור  להיעקף  ואינלא    ה , 

 . מוצדקת בענייניו הפרטיים של אדם אחר-מהווה התערבות לא
ועוד,   היא שחיקה  זאת  הורים  תשלומי  של  הבעייתיות  ההשלכות  שירותי  של  אחת 

החינוך הבסיסיים הניתנים לילדים בחינם. למשל, העובדה שניתן לפתוח מגמות חדשניות  
ציבוריים הורים מאפשרת למשרד החינוך לא להשקיע משאבים  במימון  ועתירות משאבים  

ראוי  היה  ש  , דבר אלקטרוניים  קצה-גם ביחס לשימוש באמצעיכך  כניות כאלה.  ו בפיתוח ת
בפתח העשור השלישי של המאה העשרים ואחת. אלא  אל  הספר בישר-לשלב בכל בתי

הספר  -שמרגע שפרויקטים כגון אלה התקבעו כפרויקטים שמערבים מימון של הורים, בתי
אפשר  שאינם יכולים לגייס את ההון הזה נותרים מאחור. ובעוד שלפני עשרים שנה היה  

ללו  ום הכישורים ה טרוניים, כי קלאקצה -לקבל חינוך ראוי לשמו גם ללא שימוש באמצעי
 בסיסיים יותר ויותר. נעשים 

  .אם כן, איני מקבלת את הקביעה כי איסור תשלומי הורים מהווה השוואה כלפי מטה
מובן, עם  .  נעת מקנאהרציונלית וכמּו-כלאלדחות מדיניות כזו על הסף    זו שגיאה   לפיכך 

אסור תשלומי הורים. לפחות חלק  זאת, שיכולים להיות טעמים אחרים לכך שלא נרצה ל
טענות  הם בעלי ערך, והאיסור יגרום לאובדנם.  עבורם  במשלמים  ההורים  שמהשירותים  

שוויון  הדרישה לכי  . אדגיש כבר עתה  השני של המאמר  ומוקד הדיון בחלקביהיו    ואל
פילוסופים  .  על השוויוןיגברו  שונים  , ולכן לפעמים טעמים  תמוחלטדרישה    האינחינוכי  

.  החינוכי ובאילו מצביםעקרון השוויון  אילו ערכים נוגדים גוברים על  ונים עסקו בשאלה  ש
למשל, יש פילוסופים הסבורים כי יש להתיר פעולות שפוגעות בשוויון אך חיוניות    , כך

ק   יחסי  השינה  לטיפוח  לפני  סיפור  קריאת  כגון  משפחתיים,  לטיולים  ורבה  יציאה 
מצדיקים את  עוסק בשני ערכים נוגדים ההדין  -פסק  127. ל"משפחתיים למוזיאון או לחו

המשך.  פירוט בבואף אני אתייחס אליהם    –   תאוטונומיה הורית ומצוינּו  –הפגיעה בשוויון  
כאשר יש חשש ממשי  ראוי לפגוע בשוויון החינוכי  אני מסכימה שרק כי  אומר    לעת עתה

שבו  ם אינם המקרה  תשלומי הוריאלא ש  ,הללוהחשובים  לפגיעה בכל אחד מן הערכים  
 כאמור, נושא זה יידון בפירוט בהמשך.   .אלופני ערכים  מהשוויון החינוכי  להסיג את  ראוי  

הכריע   טרם  הישראלי  מפורש  המשפט  הצדק  באופן  עקרון  מערכת  ל  הראוי מהו 
שביתמספיקנות  :  החינוך כפי  זאת-)או  מכנה  המצמצ"  –  המשפט  לזכות  ת  מהפרשנות 
הפרשנות המרחיבה  "  –  המשפט מכנה זאת -)או כפי שבית  שוויון או  (  "בחינוך   לשוויון
, עקרון השוויון נטוע ושזור בחקיקת החינוך: סעיף  גיסא  מחד.  (" בחינוך  לשוויוןלזכות  

המשפט ככרוך  -ידי בתי- ש עלור  חינם, ּפ-לחינוך  קובע את הזכותה  ,לחוק לימוד חובה  )ד(6
לחוק זכויות התלמיד קובע את איסור   ( )א5סעיף  128;באופן הדוק עם שוויון ההזדמנויות

 
127 HARRY BRIGHOUSE & ADAM SWIFT, FAMILY VALUES: THE ETHICS OF PARENT–CHILD 

RELATIONSHIPS (2014). 

 .62ש ", לעיל הארגון הורים ארציין יראו ענ  128
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מנת להבטיח שההזדמנויות של תלמיד  -על  ,כלכלי-חברתימעמד    ם שלהפליה מטעמיה
כי אחת  לחוק חינוך ממלכתי קובע    (8) 2סעיף  ; וממעמד זהבמערכת החינוך לא יושפעו  

הממלכתימ החינוך  לקדם  יה  מטרות  הזדמנויותא  ,  לתלמידים  לאפשר  ,כלומר  ,שוויון 
תרבותי  הסיכוי לפרוץ את גבולות הרקע המשפחתי,  ו  ניעות חברתיתהחינוך,  באמצעות  

שלהםיגהו ולחלומותיהם.    אוגרפי  ליכולותיהם  החינוך  בהתאם  בתוך  מעמדות  יצירת 
על הע-הממלכתי  תחת  חותרת  ההורים  של  הכלכלית  היכולת  הזהיפי  מניעת  ו   , קרון  רק 

אין ספק  ,  גיסא  מאידך   ו. יכולה להבטיח את מימושנוכי  שוויון חי -תשלומים היוצרים אי
מצביע על כך  חלק מובנה מהחינוך הציבורי ומחוק לימוד חובה  תשלומי ההורים  שהיות  

בישראל  ש החינוך  במשפט  הזדמנויות  לשוויון  בית.  מוחלטת  ה אינהמחויבות  -פסיקת 

הראוי הצדק  עקרון  בשאלת  מודע  באופן  הכריעה  לא  היא  אף  למצוא  המשפט  וניתן   ,
 129. הללו הפרשנויותמשתי תימוכין לכל אחת 

גישה מספיקנית לצדק    המשפט הישראלי מאמץ  גם אםניתן בהחלט לסבור שאולם  
  . ל" המנכאלה הקבועים בחוזרי  מידה נרחב כמו  -תשלומי הורים בקנהאין להתיר  חינוכי,  

שוויון  -אילעיתים  וך,  לנוכח אופיו המדרגי של החינמודים כי  מספיקנים  ה הוגים  חלק מן ה
 130הולם.  ומשמעו גם שהחינוך הניתן לאלה שמקבלים חינוך טוב פחות אינ  חמורחינוכי 

להשכלה   גישה  לאפשר  חייב  הולם  חינוך  כי  שקבעה  אנדרסון,  של  לגישתה  נחזור  אם 
-מרקע חברתישוויון חינוכי מסכל את סיכוייהם של תלמידים  -גבוהה איכותית, כאשר אי

השוויון  -אי( להתקבל לאוניברסיטה,  ואתניים  נמוך )או תלמידים ממיעוטים גזעייםכלכלי  
שלכך מתכוון השופט עמית כאשר הוא    יתכןי  מהווה הפרה של דרישת הצדק המספיקני.

מוגבל של שעות  -לגביית סכומי עתק עבור מספר בלתי  'שיק פתוח'מכך לא נובע  "כי  אומר  
ה למשרד החינוך כולל הגבלה על מספר השעות תל"ן. יישום סביר של הסמכות שניתנ

כי התל"ן לא תשפיע על תכנית לימודי החובה או תגרע מאיכותה ווידוא   131. "המותר, 
דעתי,   בלעניות  הקבועים  ההורים  של  מהווים    ל" המנכ  י חוזרתשלומי  הפרה  כעת  כבר 

עשרה  -חמש  של עדמתיר גבייה    ל" . חוזר המנכהשוויון החינוכי, גם בפרשנות המצמצמת
-משעות ההוראה התקניות בביתמחצית  תוספת של כמעט  שהן  ,  שבועיות  ן "שעות תל

- לבלתי  " רגיל"ילדים בחינוך הממלכתי ההניתן להחינוך  את    ך הופזה  ספר. פער אדיר  ה

 תותו המובהקת.מספק בשל נחי

 חוק ב הסמכה  ל התקבלו ללא  " חוזרי המנכ .  4

 
הדין  -הדין שעסקו בתשלומי הורים מאמצים גישה של שוויון, בעוד פסק -כך, נראה שפסקי 129

שר    ' לית נ ע ועד פוריה   4363/00ראו בג"ץ    מאמץ גישה מספיקנית.  לית ע ועד פוריה  בעניין  
-עסק בבית   ליתע ועד פוריה  עניין  יש להדגיש כי    ,עם זאת  (.2002)   203(  4, פ"ד נו) החינוך 

רשמיס שאינו  מוכר  בבית  ,פר  ל-ולא  ממלכתי.  בפסקספר  שחר  -דיון  בן  הראל  ראו  הדין 
 .26ש "לעיל ה"השוואה כלפי מטה בחינוך", 

130 Satz 105, לעיל ה"ש. 

 של השופט עמית.  הדין -לפסק  33 , בפס'2, לעיל ה"ש שמשון עניין  131
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שאלת קיומה של בנוגעת  כאן  אליה  אתייחס  שהדין  -בפסקאחרונה  משפטית ההטעות ה
כי  קובע במפורש    המשפט-ל. בית" הסמכה חוקית לקביעת תשלומי ההורים בחוזרי המנכ

ברמת הפשטה גבוהה במיוחד  "עליהן התבסס משרד החינוך היו  שהוראות החוק והתקנות  
לפיכך    132. "קונקרטיותאפשרי לגזור מהן הנחיות    )שלא לומר עמומות(, וקשה עד בלתי

בית בחקיקה  כי  המשפט  -סבר  הדברים  את  להסדיר  שראוי  העותרים  בטענות  ממש  יש 
- עם זאת, בסופו של דבר מצא בית  133שתעבור תחת עינה הבוחנת של הכנסת.  ,ראשית

בחוזרי   המנויים  התשלומים  סוגי  לכל  תקפים  סמכות  מקורות  בדוחק,  המשפט, 
 134ל. " המנכ

לשנות את היקף ההגנה  זאת  ובמסגרת  יסוד )-לפגוע בזכותהלכה פסוקה היא שכדי  
פגיעה  להתיר  וסתומה  כללית  בהסמכה  די  ואין  מפורשת,  הסמכה  נדרשת  עליה( 

המנכ  135. בזכויות חוזרי  ההורים  "הוראות  תשלומי  של  הסכומים  את  מאוד  מגדילות  ל 
ורם. גם  עבבפי יכולתם לשלם  -המותרים, תוך יצירת פערים משמעותיים בין תלמידים על

,  ךחינובמגיע כדי פגיעה בזכות החוקתית לשוויון  הדבר  המשפט אינו משוכנע כי  -אם בית
ל מעורר חששות בדבר  " שחוזר המנכ  מכיר בכךהוא    הדין-הזדמנויות במהלך פסקבכמה  

כי יש לאזן את השוויון החינוכי עם הזכות לאוטונומיה    136פגיעה בשוויון.  גם קביעתו 

 
 של השופט עמית.  הדין -לפסק  19שם, בפס'  132

 של השופט עמית.  הדין -סק לפ 20 שם, בפס' 133

מציין    פטהמש-תבי 134 לאיכי  אף  יגרום  החינוך  משרד  של  סמכותו  גם  ויפגע  סדר,  -איון 
. אולם החשש  ( שם) "  הזדמנויותהנקט משרד החינוך לקידום שוויון  בהם  מהלכים רבים  ב"

את היותר  -אלא לכל  ,השארתה על כנהאת  מצדיק    ו קושי ארגוני אינ תיצור  שפסילת נורמה  
על הפסילה  לרשות  - השעיית  לאפשר  או  הממנת  הנדרש  לשינוי  להיערך  לאפשר נהלית 

די   העניין.  פה את הבטלות היחסית, המושרשת  לרשות המחוקקת להסדיר את  אזכיר  אם 
ל להיעזר. ראו, למשל, בג"ץ  ו יכ  המשפט -בית היה  נהלי בישראל, שבה  המהיטב במשפט  

אסרף נ'    7767/07(; בג"ץ  1994)   291(  5, פ"ד מח) באקי נ' מנכ"ל משרד הפנים  2911/94
( 1פ"ד נד)   ,ע"מ ומ שקם בע"מ נ' מנהל המכס    551/99(; בג"ץ  27.3.2008)נבו    שר הפנים 

בג"ץ    (;30.8.2007)נבו    נתנאל בע"מ נ' שר המשפטים חיים    7067/07בג"ץ    ;( 2000)   112
,  יסודיים, בסמינרים ובמכללות נ' שרת החינוך - ארגון המורים בבתי הספר העל   10296/02

הכרזת הבטלות"   "השעיית  ראו גם יגאל מרזל(.  2004)   224(  3, פ"ד נט) התרבות והספורט 
 (. 2005)  39ט   משפט וממשל

 , 715(  4ד סב) "פ ,  "המפקד הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה  10203/03ראו בג"ץ   135
נ' רשות    6824/07(; בג"ץ  2008)   בינישהנשיאה  של    ן דיה-פסק  (  2ד סד) ", פ סיםהמ מנאע 
479  ,498   (2010 ( לפגיעה בזכויות הפרט,  לגרום  שבנדון עלולה    הפעולה המינהלית  עת"( 

להתפרש כמקור  שעשויה  עה על הוראת חוק כללית  יאין הרשות יוצאת ידי חובתה בהצב
  ברורה, מפורטת ומפורשתבמקרה כזה, על ההסמכה לפעולה להיות    ...הסמכה לפעולתה
( 3"ד לד) , פשירות בתי הסוהר  ' קטלן נ   355/79(; בג"ץ  )ההדגשה במקור(   "בחקיקה ראשית

, פ"ד  טחון פניםי השר לב   ' האגודה לזכויות האזרח בישראל נ   1437/02(; בג"ץ  1980)   294
התחבורה  337/81בג"ץ  (;  2004)   762,  746(  2נח)  שר  נ'  לז) "פ   ,מיטרני    358,  337(  3ד 
 (1983 .) 

 הדין של השופט עמית.-לפסק  82-ו  72, 49 'סבפ  ,2לעיל ה"ש , שמשון ראו עניין  136
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  137. ךחינובל משפיע על הזכות לשוויון  " מכיר בכך שחוזר המנכשהוא  הורית משמעה  
חינם יש לפרש  -כי את הזכות לחינוך  ארגון הורים ארציהמשפט בעניין  -בהינתן פסיקת בית

ראוי  היה    138ידי הרשות המחוקקת,-עלהורים ייקבעו  הבאופן מרחיב, וכי ראוי שתשלומי  
אלא גם    139עדר הסמכה מפורשת בחוק, שבההמשפט לא רק יציין את הבעייתיות  -שבית

 ל מטעם זה."יפסול את חוזרי המנכ 
המנכ לחוזרי  בהמשך,  שאטען  כפי  על  -השלכותיש  ל  "למעשה,  משמעותיות  רוחב 

היה וגם מטעם זה    140תלמידים,ההיבטים נוספים במערכת החינוך, כגון מדיניות רישום  
ראשית לעגנם בחקיקה  עקיפה  ,ראוי  להסתפק בהסמכה  בפסק  ,ולא  הדין. -כפי שנעשה 

המשפט מצא הסמכה לתשלומים המעוגנים בחוזרי המנכ"ל תחת הכותרת  -ביתלמשל,  
שירותים   אמצעי"רכישת  לבגרות,  העשרה  )כגון  וכו-מרצון"  טכנולוגיים,  (  לי קצה 

מנכ של  הכללית  לסמכותו  הפניה  בעניינים  "באמצעות  הוראות  ליתן  החינוך  משרד  ל 
 נהליים: מ

ייתכן כי ניתן ללמוד על הסמכות להסדיר רכישת שירותים מרצון מתקנה  
"ל משרד  )א( לתקנות סדרי הפיקוח, ולו בדוחק. תקנה זו מסמיכה את מנכ3

והן   הן בענינים פדגוגיים  הוראות,  ]...[  בענהחינוך "לתת  מינהליים  ינים 
במוסד" מורה  ולכל  מוסד  מנהל  הוסבר  לכל  לא  בעתירה  הפחות,  לכל   ;

 141מדוע תקנה זו איננה הסמכה מספקת להסדרת רכישת שירותים מרצון.

הוא  ן  "תל   את ההסמכה המפורשת לתשלומי הורים מסוגמנמק  המשפט  -האופן שבו בית
  לפי דרישת הורי "ן תאושר  "תל כי  לחוק חינוך ממלכתי קובע    8בעייתי לא פחות. סעיף  

תשלומי ההורים שהסמכתם נתלית בסעיף    ם שלסוגיה אלא ש  142. "ם באותו מוסדתלמידי
למידה   מרכזי  להפעלת  תשלומים  כגון  על)זה,  המקומית - המופעלים  הרשות    (ידי 

-ביוזמת הורים. יש בתיכלל  למימון מקצוע מוגבר נוסף לבגרות, אינם תלויים תשלומים ו

לא רק  בהם  ן משמשים  "כספי התלר  שא,  "ן"תל-מבוססיחינוך  מוסדות  "ספר המכונים  
העשרה ליצירת  אלא    ,לשעות  ביתיגם  אליהם  -יחודיות  ביחס  כללי.  באופן  ספרית 

  מתאימה עוד יותר. וכך כותב -ילחוק חינוך ממלכתי נראית בלת  8ההסתמכות על סעיף  
 השופט עמית: בהקשר זה 

 
 . של השופט עמית הדין -לפסק  95 'סשם, בפ 137

, לעיל  לציון - ועד הורים עירוני ראשון עניין  . ראו גם  62ש  ", לעיל הארגון הורים ארצי ין  יענ  138
 .64ה"ש 

 . השופט עמיתשל  הדין -לפסק  20 'ס, בפ2לעיל ה"ש , שמשון עניין  ,משלל ,ראו  139

 .5גראו להלן חלק  140

 . השופט עמיתשל  הדין -לפסק  68, בפס' 2לעיל ה"ש , שמשון עניין  141

השלמה תקנות חינוך ממלכתי )תכנית  ראו  דבר חוזרות על כלל זה.  בגם התקנות הנוגעות   142
 . 1953–ד, התשי"נוספת( ותכנית 
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ן מדברות ביוזמה של ההורים, הרי שנוצרה מציאות  "בעוד שתקנות התל
הספר בתי  תלהתורניים    בה  במתכונת  מראש  הכרזה  " פועלים  תוך  נית, 

מראש על גביית תשלומי הורים, ולכאורה, תוך מניעה מראש של רישומם  
נים לשאת בתשלומים אלה. הדבר עלול להביא  של מי שאינם יכולים או נכו

חברתי -לשליטה על קבלת התלמידים תוך הדרה של משפחות מרקע כלכלי
ל לא יצרו את עצם " יש לזכור כי חוזרי המנכ  [, ]ואף על פי כן...  נמוך יותר

 143.הגבייה אלא מהווים ניסיון להסדיר אותה ולצמצם את היקפה..

אל מדברים  שעולה  לבית,  וכפי  לרישום  כתנאי  תשלומים  מנוגד-קביעת  לתנאי    תהספר 
 מקבל מקור הסמכה זה.  המשפט-בית, ומכאן קשה להבין כיצד 8מפורש הקבוע בסעיף 

,  חינוך שוויונילו   חינם-משפיעים על זכותם של ילדים לחינוך  ל" חוזרי המנכ  , אם כן
  עדרה ובהחוק,  ראוי לעמוד באופן קפדני על דרישת ההסמכה המפורשת בהיה  ולפיכך  

ל משרד החינוך להסדיר את  " של מנכ  סיונונל על בסיס טענה זו.  "לפסול את חוזר המנכ 
ראוי הוא  אם  אף  ההורים,  ללא הסמכה  כשלעצמו  גביית תשלומי  להיעשות  יכול  אינו   ,

שתה בסמכות מעוררת  נעשל המנכ"ל  פעולתו  כי  המשפט  -חוקית, ולכן מסקנתו של בית
 קושי של ממש. 

ל ונגד תשלומי הורים באופן רחב  "נגד חוזרי המנכ המשפטיות  הדיון בטענות  בכך תם  
היא  הדיון  ן  מהמסקנה העולה  .  והדין שדחה טענות אל-בביקורת על נימוקי פסקכן  יותר, ו 

חינם, ומהווים הפליה על רקע -תשלומי הורים פוגעים בשוויון החינוכי ובזכות לחינוך כי
ראו -חברתי ולפיכך  המנכ כלכלי,  חוזרי  מהם.  להימנע  בפסק"י  שנדונו    שמשוןהדין  -ל 

פגיעה  ה  לענוסף  שון  ומכי  מפלים,  תשלומי הוריםקביעת  מהווים מקרה חמור במיוחד של  
גם   ילדים, הם  בזכויותיהם של  היה    ללא הסמכה בחוק.התקבלו  הקשה  אפשר  לכאורה 

על תשלומי הורים  הציבורי, המקצועי והמשפטי  דיון  האולם    ניתוח הדברים,לסיים כאן את  
נוספות סוגיות  בהן  מעורר  לדון  טיעונים  ,  שחשוב  אלה  היתר    תומכים ה שכן  במתן 

בית הציבורית.  החינוך  הורים במערכת  אל -לתשלומי  לטענות  התייחס  באופן    והמשפט 
בסוגיית    הבנתן חיונית לצורך קיום דיון ציבורי ומקצועי רציניאך  הדין,  -אגבי בלבד בפסק

 לכך אפנה כעת.תשלומי ההורים בחינוך הציבורי. 

לפיהן ראוי להתיר תשלומי הורים בחינוך שהתמודדות עם הטענות  . ג
 הממלכתי

לנוכח  חש  המשפט  -ביתשאת חוסר הנוחות  קשה להחמיץ  ,  הדין-פסקקוראים את  ר  שאכ
הביקורת  מילות  והשופטים  . הסתייגויות  ל ותוצאותיו בהיבט השוויון"הוראות חוזר המנכ 

 
מנם מתייחס  ו השופט א  .השופט עמיתשל    הדין -לפסק   51, בפס'  2לעיל ה"ש  ,  שמשוןעניין   143

ספר  -הטענה תהיה זהה בכל מצב שבו בית אך ספר תורניים, -בפסקה זו באופן ספציפי לבתי 
 "ן. בתשלום תלאליו נה רישום ת  מ  
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בסופו של יום נמנע  עם זאת,    144חלקן חריפות למדי. והדין,  -שזורות בכל חלקי פסקשלהם  
המנכ-בית חוזר  מפסילת  לדעתי,  ניתן    .ל"המשפט  התוצאה,  את    הנחותבכמה  להסביר 

משפטיותעובדתיות הוריםבתומכות  המניח  המשפט  -ביתשונורמטיביות    ,  .  תשלומי 
רמזים לכך שהן  רק מכך שיש  לא בהנחות הללו נובע  וביקורתי  של דיון מעמיק    ויבותחש

בית הכרעת  על  הציבורי,  המשפט-השפיעו  הדיון  בבסיס  נמצאות  שהן  משום  גם  אלא   ,
 טי בסוגיית תשלומי ההורים.החינוכי והמשפ

ב זה  בחלק  לגבות    חמשאדון  בהיתר  התומכות  הורים  טענות  בחינוך  תשלומי 
המעוניינים  אין למנוע מהורים  (  2) ת;  במצוינּו  יפגעתשלומי הורים  איסור  (  1)   : הממלכתי

מבטאים  כי הם  תשלומי הורים  אין לאסור  (  3) ;  בילדיהםכסף  להשקיע  בכך את האפשרות  
אפשר לעצור הורים שרוצים להשקיע בילדיהם, ולכן  -אי  (4) סדרי עדיפויות של הורים;  

הורים  איסור   )פקטיביאאינו  תשלומי  צריכה  5;  הורים  תשלומי  ביטול  על  החלטה   )
 .המשפט-לבית עתירהמסגרת  ולא ב ,להתקבל בחקיקה

את ההנחות העובדתיות אבחן באמצעות פנייה למחקרים אמפיריים בשדה החינוך,  
הדיונים   באמצעות  אבחן  הנורמטיביות  ההנחות  וואת  הפילוסופיים  המשפטיים 

בחלק זה תהיה כי חמש הטענות הללו בעד  הדיון  מ  ינטיים הקיימים לגביהם. מסקנתהרלוו 
 . יניות זותשלומי הורים נכשלות, ואינן מעניקות תמיכה למד

 ת פגע במצוינּו י תשלומי הורים    איסור .  1

  ת החינוכית. ביטולם יפגע במצוינּוא שיתשלומי הורים הלביותר    ותהחשובת ההצדקות  אח
בבסיס-הנחת העומדת  העובדתית  שלהמוצא  השבא  יהזה  חשש    ו  ציבוריים תקציבים 

שעות הלימוד    :חינוך מצויןאין כדי לאפשר הספקת  הספר הממלכתיים  -מוקצים לבתיה
אינמצומצמות התכנים  דיים,    ם ,  מסורתיות  ועשירים  ההוראה  שיאמרו  )שיטות    –ויש 
בארבעים השנים האחרונות  מבוססים ואנשי חינוך  הורים  דחפה  שהיא  . הנחה זו  (מיושנות
יכר שטענה זו  נ 145.הלשם שיפורהחינוך  ת כספים פרטיים למערכת דרערוצים להח ליצור 

תפקיד  ממלאת  מערכת החינוך הממלכתית  שן  ומכיו המשפט, שקבע כי  -הדאיגה את בית
להרשות  אינה יכולה  "היא  ,אל מול מדינות מפותחות אחרותנתונה בה ישראל שבתחרות 
להקריב את איי המצוינות הקיימים ואת השאיפה למצוינות לטובת עקרון השוויון    לעצמה
 146. "בחינוך

להתבסס לא רק    ההטענה כי יש להתיר תשלומי הורים כדי להבטיח חינוך איכותי יכול
אינסטרומנטליים   נימוקים  ופיתוח, על  תחרות  גם    בדבר  של  על  אלא  האינטרינזי  הערך 

 
גם העובדה  תעיד על   144 דחה את העתירה לגופם של דברים  המשפט  -בית ש  פי- על -אף שכך 

הוצאות אופן חריג בזיכה את העותרים בהוא  דין(, -)ולא כי הסוגיה נפתרה ללא צורך בפסק 
 ח. "ש 20,000משפט בגובה 

 .33בוזגלו, לעיל ה"ש -; סבירסקי ודגן 28בוזגלו, לעיל ה"ש -דגן  145

 הדין של השופט עמית. -לפסק  15 , בפס'2, לעיל ה"ש שמשון עניין  146
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אנושי.   לשגשוג  כאמצעי  בתיחינוך  לרשות  העומדים  המשאבים  עלול  ה-צמצום  ספר 
 . פגיעה בערך זהידי להביא ל

בין הקשר  הורים    אולם  ביקורתיתמחייב  ת  מצוינּולתשלומי  לחלקה  ,  בחינה  שניתן 
, בהנחה שיש  שנית  ?תמצוינּולבין משאבים  הכרחי  יש קשר    האםראשית,  שלוש שאלות:  ל

  הנכונה או    האם תשלומי ההורים הם הדרך היחידה   ת,צורך במשאבים כדי לקדם מצוינּו
 ? תמצוינּולבין שוויון  יש מתח אינהרנטילבסוף, באופן כללי יותר, האם ? םלהשיג

אמביוולנטי  - בית,  הראשונה  לשאלה   באשר  עצמו  בין  מעט  המשפט  הקשר  בשאלת 
תשלומי הורים  אסור  קובע כי אין להוא  ובצדק. מצד אחד  ,  ת חינוכיתמצוינּולמשאבים  

כדבריו, אולם במקום אחר הוא מציין כי אין קשר    ,"תאיי המצוינּו "כדי לא להרוס את  
. הורים מעוניינים לשלם תשלומי הורים  חינוכיתבין איכות  להכרחי בין תשלומי הורים  

ערכים להגשים  ד  ,כדי  ולעוולאו  יותר,  טוב  חינוך  לרכוש  כדי  של  התים  יוקא  ייחודיות 
המדינה  כי  חשוב אף לציין    147. חשבון הצלחה אקדמית בלימודים-עלוקא  וד   הבאחינוך  ה

 ת חינוכית. ומי ההורים הוא מצוינּולתשלהעיקרי לא טענה, במסגרת טענותיה, שהטעם 
חינוך  "מהו  ראשית  דיר  גיש להת,  משיגים מצוינּואכן  כדי לבחון אם תשלומי הורים  

מדדים    –מדדים שונים  בכמה  איכות החינוך עשויה להימדד  .  "מצויןחינוך  "או    " איכותי
מדדים הקשורים    ;לאומיים-ביןהצלחה במבחנים  או  אחוזי זכאות לבגרות  כגון    ,םאקדמיי

כגון    ,מדדים ערכיים; או  עצמאיתלמידה  או  ביקורתית  פיתוח חשיבה  כגון    ,למיומנויות
 148. אחרים ם ערכישל  ההקנייאו הכנה לאזרחות דמוקרטית של ילדים, ה רווחקידום 

מקשה מאוד  משאבים  מחסור חמור ב,  תהאאשר    "חינוך איכותי"  שלתהא ההגדרה  
ה ומזמינה,  ינקי  ,משאבים דרושים לשם יצירת סביבה בטוחה  149ספקת חינוך איכותי. ה

אין  כן  -על  כניות העשרה, ועוד.ו תו, רכישת ציוד, קיום טיולים  יומניםהעסקת אנשי צוות מ
לאורך    משאבים הגדלת  כי  מחקרים שבחנו מערכות חינוך לאורך זמן הראו  מפתיע שזה  

לשיפור    שנים )כלומרהובילה  תלמידים  לצמצום    ,בהתמדה  של  הלימודים(  מנשירה 
קיומם  ,  איכות החינוך  לשיפור  אינם תנאי מספיקמשאבים  שהגם    ,מכאן  150בהישגים.ו

 
 הדין של השופט עמית. -לפסק  48 שם, בפס' 147

שבו המשנה  -סעיפי  עשר-שלושהב, מונה  סעיף המטרותשהוא  )א( לחוק חינוך ממלכתי,  2ס'   148
שונות  וידע,  חלקן    –  מטרות  כישורים  להקניית  ערחלקן  מתייחסות  וחלקן   ,כיםלהקניית 

 להכנה לאזרחות דמוקרטית.

ראו   149 במיוחד  ציורית   JONATHAN KOZOL, THE SHAME OF THE NATION: THEלדוגמה 

RESTORATION OF APARTHEID SCHOOLING IN AMERICA (2005).    ,שמשאבים אף  זאת, 
השוואה כלפי הראל בן שחר " פיק לחינוך איכותי. ראו לבדם, בוודאי אינם מהווים תנאי מס

 וההפניות שם.  31שוליים -, סביב הערת26בחינוך", לעיל ה"ש  מטה

150 The Effects of School , PersicoRucker C. Johnson & Claudia  ,Jackson KiraboC. 

Spending on Educational and Economic Outcomes: Evidence from School Finance 

The Daniel Kreisman & Matthew P. Steinberg, 157 (2016);  .CONE Q.J., 131 Reforms

Effect of Increased Funding on Student Achievement: Evidence From Texas’s Small 

 Jesse Rothstein ,Julien Lafortune; 2019)118 ( .CONE BUP J., 176 District Adjustment

School Finance Reform and the Distribution of , Diane Whitmore Schanzenbach& 

Student Achievement, 10(2) AM. ECON. J.: APPLIED ECON. 1 (2018). 
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חינוך איכותי  הספקת  מסוים של משאבים    , ומתחת לרףספקה של חינוך איכותיהמקל  
 .מבחינה מעשית תאפשרי-לבלתי כתפנה

להסיק    דיין עאפשר  - אי  מצויןחינוך  השגת  במסייעים  שמשאבים  לם מעצם העובדה  או
אכן,  .  לדיון  הנקודה השנייהתשלומי ההורים הם הדרך הנכונה לגיוס משאבי חינוך, וזו  כי  

כי אין בהם  ויש שיאמרו    151, התקציבים הציבוריים המוקצים לחינוך בישראל אינם גבוהים
  של מצב דברים זה, . אולם חינוך מצויןכל שכן להעניק לילדים חינוך ראוי לשמו, לא כדי 

  מתמשכת.  כלכלית-אלא תוצר של מדיניות חברתיתגזרת גורל,    ותקציב חינוך מדולדל, אינ 
מודדים  ר  שאכ  היא מהנמוכות במדינות המפותחותבישראל  ההשקעה הציבורית בחינוך  

מנם, אך בהינתן  וגדול א  החינוך בהוצאה הלאומיתשל  חלקו    152. תלמידלאת ההשקעה  
מועטים הספר  -הילודה ומספר הילדים בישראל, המשאבים העומדים לרשות בתישיעור  

דבר של  ובסופו  ירידה  יםנמצאאף  ,  היתר    153. במגמת  בין  בחינוך,  פרטית  השקעה 
לו  שאי מובן  אולם    154מצב דברים זה.  לע  מתבקשתבאמצעות תשלומי הורים, היא תגובה  

להגדיל את המשאבים  אפשר  סדרי העדיפויות הפוליטיים והכלכליים בישראל, היה  השתנו  
 הצורך )והדרישה( לתשלומי הורים.  המוקצים לחינוך הציבורי, ובכך להקטין את

השקעה הציבורית הנמוכה  ה  לעתגובה  מאופיינים כאומנם  תשלומי ההורים  ,  ויתרה מז
להתקיים. תשלומי הורים  צב דברים זה להמשיך  מאלה שמאפשרים ל  בחינוך, אולם הם גם

-, את החינוך הבלתינסבלתלשפר, בעלות    מאפשרים להורים בני המעמד הבינוני ומעלה

 ( זניחים  אינם  ההורים  שתשלומי  אף  ישראל.  לילדי  מספקת  שהמדינה  כאמור,  הולם 
המנכ  שחוזר  ההורים  ל"תשלומי  מגיעים  מאפשר  שקליםל  ה  אלפי  אינם  לשנה(,  ם 

 155אינו מתוקצב באופן ציבורי.ש  זה כ  –  לגמריחינוך פרטי  הספקת  מתקרבים לעלויות של  
,  תאת עלויות הבינוי והתשתיווכנית הלימודים הבסיסית  ו ת  חינוך הממלכתי מסבסד את ה

לזכות בחינוך ראוי לשמו )ואף למעלה    מנת-הורים נדרשים לשלם רק את התוספת עלהוכך  
 156. מכך(

 
ירקצי   151 בישראל  "דנה  בחינוך  ההשקעה  מהסוף:  השני  ב  –במקום   "OECD-מהנמוכות 

 . https://news.walla.co.il/item/3311857 10.9.2019 ! חדשותוואלה 

 שם.  152

 2.7.2012  כלכליסט   "רווחהבבריאות ו בשנים של צמצום ההשקעה בחינוך,    15"מיקי פלד   153
3575837,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L. 

מערכת  ב  "הפרטה  מיכאלי  ;33, לעיל ה"ש  בוזגלו -דגן ו   סבירסקי ;  28לעיל ה"ש    בוזגלו,-דגן  154
 .33, לעיל ה"ש ואח' בלס; 33, לעיל ה"ש החינוך"

ידי המדינה בשיעור  -ספר מוכרים שאינם רשמיים מתוקצבים על- יצוין כי בישראל גם בתי 155
 הספר הרשמיים.-מהתקציב שניתן לבתי 70%של 

בתי 156 השוואה,  באר-לשם  פרטיים  בממוצע    ריתהב -צותספר  להוריהם  לר דו   11,000עולים 
זור שבו הוא נמצא. כך,  והאהספר  -בשנה, אולם הסכומים משתנים מאוד בהתאם לסוג בית 

 Average Private School Tuitionדולרים לשנה. ראו    18,000יורק הוא  -הממוצע למדינת ניו 

-https://www.privateschoolreview.com/tuition, EVIEWRCHOOL SRIVATE P, Cost

state-by-cost-school-tats/privates  .בבית-שכר בחיפה-הלימוד  הריאלי  אינו   ,הספר  אשר 
ציבורינהנה   ו –ח לשנה לכיתות א"ש  21,000הוא    ,ממימון  ז ש"ח    26,500-ו  ח.  –לכיתות 

https://news.walla.co.il/item/3311857
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3575837,00.html
https://www.privateschoolreview.com/tuition-stats/private-school-cost-by-state
https://www.privateschoolreview.com/tuition-stats/private-school-cost-by-state
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חזקה בקרב הורים בני    מוטיווציה יוצר  הדבר  היה    ,נאסרו תשלומי ההוריםאולם, אילו  
הפוליטי   בכוחם  להשתמש  הבינוני  עלוהמעמד  שלהם  והחברתי  התרבותי  מנת  -בהון 

שעסקה   ,"מחאת הסרדינים"ארתי במקום אחר,  יתכפי שלדרוש שיפור בחינוך הציבורי.  
בכיתה,   מספר התלמידים  בני מעמדבהקטנת  הורים  לכוחם של  דוגמה  הביניים  -מהווה 

ילדי ישראלביצירת שי ניתנת לה.  פור, חלקי לפחות, בחינוכם של כלל    ורים אלו כאשר 
הם יעדיפו    ,)בגובה סביר(באמצעות תשלום    בקלות  אפשרות לפתור את בעייתם הפרטית

א  זאת,  כלעשות  זו  ר  ש אך  ל  ,נחסמתאפשרות  להצליח  עשויים  השירות  הם  את  שפר 
 157.הציבורי, לרווחת החברה בכללותה

מניבים  תשלומי הורים, גם אם הם מספקים משאבים שחשובים לקידום חינוך איכותי,  
כלומרמצוינּו התלמידים,  מן  חלק  אצל  רק  בהנחה  .  לשלמםשיכולים    האלאצל    ,ת 

של המדינה  התחרותי  שמשאבים אלו אכן נחוצים לשם קידום החברה ושמירה על מקומה  
אל מול מדינות מפותחות אחרות, העובדה שהמערכת מפספסת ילדים רבים בעלי יכולות  
יכולים   אינם  רק מהטעם שהוריהם  לתרום לשגשוגה של החברה,  יכולים  גבוהות שהיו 

בעיבלשלם   היא  מצוין,  חינוך  מאוד.  עבור  תיתית  של  הפרטה  ועוד,  לימוד  וזאת  כניות 
 158עדר פיקוח על איכות התכנים. הבשל פחות להיות אפקטיבית ואיכותית עלולה  

חינוכיות לפתיחת   ליכולתם לשלם  פני  הזדמנויות  תאם  למ  תורמת  תלמידים בהתאם 
כך  הקיים   מעמד  גם  לימודית. לכלכלי  -חברתי בין  יכולת  ממשפחות    159בין  תלמידים 

להצלחתם  התורמים  מבוססות שהוריהם משכילים נהנים לאורך ילדותם מיתרונות רבים  
קשורים   היתרונות  מן  חלק  יכולים  באופן  הלימודית.  משכילים  )הורים  ללימודים  ישיר 

לסייע לתלמידים בלימודיהם, הורים בני המעמד הבינוני מעורבים יותר בחינוך ילדיהם  
עורים פרטיים עבור ילדיהם(, וחלקם עקיפים יותר וקשורים למאפייני  שי  ן יכולים לממו

מבוססות,   ממשפחות  ילדים  של  את לההורות  המעכבים  סביבתיים  גורמים  של  עדרם 
ועוד.   ילדים,  חינוך  התפתחותם התקינה של  ת שאינה  לקדם מצוינּובכוחה של מדיניות 

 
הלימוד הוא -שכר  ,ומתוקצב  "מוכר שאינו רשמיבמעמד "הספר  -ביתיב, שבו  –בכיתות ט

ראו "ש  9,800  "רק " לשנה.  תשלומים    ח  ואילו  הלימוד  שכר  מהו  הספר:  לבית  "הרשמה 
נדרשים?"   העב נוספים  הריאלי  הספר  בית  בחיפה אתר    רי 

9-id-https://www.reali.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94/#toggle . 

הורים מודעים להיבט    ,מנםו . א26ש  ", לעיל הבחינוך"  השוואה כלפי מטה "הראל בן שחר   157
מפחד משוויון?  מי  או יולי תמיר  התחרותי של חינוך ומעוניינים לשמר את כוחם היחסי )ר

אולם האינטרס בשימור יתרונם היחסי לא ימנע    ,((2015)   163–162  על חינוך וחברה בישראל 
הספר הוא רק הנדבך  -לפעול לשיפור החינוך הציבורי בכללותו, שכן ביתמבהכרח  אותם  

-האפשר, ועל הבסיסי של חינוך. להורים מבוססים יש אינטרס שהוא יהיה איכותי במידת  
 יתרונם היחסי. את שנחוץ כדי לשמר את מה ו הם יוכלו להוסיף לילדיהם יגב

ספקים  שכניות פרטיות. תחת זאת יש מאגר מידע  ו על תשל ממש  פיקוח    קייםכיום לא מת 158
ו    ראוכניות.  ו דעתם על התאת    מאפשר למנהלים לחוותר  שאפרטיים נדרשים להירשם בו 

החינ  והמענים  התוכניות  חינוך וכיים"  "מאגר  ובעלויות  רשויות  פורטל  החינוך:    משרד 
programs.aspx-https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/educational. 

 .85ה"ש לעיל  ראו  159

https://www.reali.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94/#toggle-id-9
https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/educational-programs.aspx
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הוגנים. לשם כך יש לנתק את  -חברתיים לאשוויון כלכלי ומבנים  -נבנית על מצע של אי
 בין הזדמנויות חינוכיות. להקשר בין יכולת לשלם  

הדלים  מניח שהדרך היחידה להתגבר על בעיית המשאבים    שמשון הדין בעניין  -פסק
  , ביקורתי-לאבאופן    ,כךב מקבל  למעשה  תשלומי הורים, ובאמצעות  היא  בחינוך הישראלי  

די משאבים ציבוריים לספק חינוך    ו יהיש  –   רות האחרת. את האפשאת מצב הדברים הקיים
לכולם מסמן  -בית  –  מצוין  אוטופי"כהמשפט  כך  "עולם  נדמה,  מציג  )ובתוך  כך  את  , 

  האפשרות האחרת, כלומר חינוך ראוי ללא תשלומי הורים אולם    160. (כתמימיםהעותרים  
לכל גבוהים(-)או  הורים  תשלומי  ללא  אינהפחות  את    , כלל  תאוטופי  ה ,  משקפת  אלא 
חינוך בעולם המערביבכמה    המציאות למערכת  זהו  ו  161,מערכות  הראוי  הדברים  מצב 

 שוויון הזדמנויות.חינוך ציבורית שתפקידה לקדם  
הערכים    היא השאלה אםמציפה    תסוגיית המצוינּוש  ,כללית יותר וה   ,השלישית  שאלה ה 

במתח זה עם זה. שאלה זו חורגת  בהכרח  ת חינוכית נמצאים  של שוויון חינוכי ומצוינּו
העמיד בספק לא רק שכן לכאורה השאיפה לשוויון עשויה למסוגיית תשלומי ההורים,  

ר  שאכאף  , כניות לטיפוח תלמידים עם יכולות גבוהותותעל רקע כלכלי, אלא גם   יתרונות 
 . תלמידים מתקשיםוע לחשבון סי-עלאם המשאבים שמופנים אליהן באים , הן חינמיות
ולחברה.    החשובחינוכית  ת  מצוינּו אינטרס  ספציפיים  תלמידים  ללפרט  בפיתוח  יש 

בחינוך מצוין  האינטרס  אולם    .מאתגר ומשמעותילחינוך  ובהיחשפות  הפוטנציאל שלהם  
להעדיף   ואין  התלמידים,  לכלל  המשותף  ילדאת  של  פלוניתאינטרס  על  במצוינּו  ה  ת 

אומנם  כניות חינוכיות בתשלום עשויות  ות באותו ערך ממש.    אלמוניתה  אינטרס של ילד
דיקן אם אינטרס  צאפשר לה-איאך    ,תלקדם את האינטרס של חלק מהתלמידים במצוינּו

 ידים אחרים. תוך הקרבה של חינוכם המצוין של תלמזה יושג 

 
 של השופט עמית.  הדין -לפסק  82 , בפס'2, לעיל ה"ש שמשון עניין  160

ויני 161 הגרנ ראו  לעיל   Pasi Sahlberg, The Finnish Paradox: Equitable Public  ;54ש  ", 

Education Within a Competitive Market Economy, in GLOBAL EDUCATION REFORM: 

HOW PRIVATIZATION AND PUBLIC INVESTMENT INFLUENCE EDUCATION OUTCOMES 110 

(Frank Adamson, Linda Darling-Hammond & Bjorn Astrand eds., 2016)  .  וראו
 ,?Grace Chen, Can Public Schools Legally Charge for Fees and Uniformsדוגמאות:  

PUBLIC SCHOOL REVIEW (May 18, 2022), 

-for-charge-legally-schools-public-https://www.publicschoolreview.com/blog/can

, CHOOLSUBLIC PEXAS TY M, Fees; uniforms-and-eesf

child/fees.aspx-your-enrolling-and-https://www.mytexaspublicschool.org/preparing  .
קים  ספר עוס-ספר לקבל תרומות, ומקובל מאוד שבתי-מותר לבתי   רית הב-צותיצוין כי באר

ספר.  -יוצר חוסר שוויון בין בתימה שהספר,  -ומהקהילה עבור ביתבגיוס תרומות מהורים  
ון  ו כימ  ,שוויון-כלל אי-ספרית תרומות אינן יוצרות בדרך- בית-עם זאת, לפחות ברמה הפנים

כנית ו נים מן המשאבים. )לתיאור מצב שונה, שבו התרומות יועדו לממן תנהשכל התלמידים  
,  Nice White Parentsלהסכת  הספר, האזינו  -שירתה את כלל ילדי בית בשפה הצרפתית שלא  

 (. parents/id1524080195-white-https://podcasts.apple.com/us/podcast/nice,  1פרק  
לחינוך הזכות  אירופה  ממדינות  מתמש-בחלק  הגבוהה  כתחינם  ההשכלה  לתוך   Is:  גם 

Education Free in Europe?, GRADUATESHOTLINE, 

education.html-https://europe.graduateshotline.com/free. 

https://www.publicschoolreview.com/blog/can-public-schools-legally-charge-for-fees-and-uniforms
https://www.publicschoolreview.com/blog/can-public-schools-legally-charge-for-fees-and-uniforms
https://www.mytexaspublicschool.org/preparing-and-enrolling-your-child/fees.aspx
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nice-white-parents/id1524080195
https://europe.graduateshotline.com/free-education.html
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  ,רהאלא גם עבור החב  ,ספציפייםערך לא רק עבור תלמידים  מניבה  ת  מצוינּוכאמור,  
מצוינּו בפיתוח  החברתי  ספציפיים,  להבדיל  ,  תוהאינטרס  פרטים  של  עשוי  מהאינטרס 

יזמים    , עתיד של מדעניםה דור  ת חינוכית חיונית לטיפוח  . מצוינּושוויון  לגבור על הערך של
ו ו רוח,  המדעומילשכן  אנשי  בתחומי  כמובילה  ישראל  של  מעמדה    הטכנולוגיה   ,ר 

אל  162. והרוח האזרחי  ותועלות  כלל  על  לטובה  בעלי לרבות  ,  םמשפיעות  שאינם  אלה 
מצוינות   התועלת  בעצמם  יכולות  שמידת  להודות  יש  כי  האזרחים  )אם  שנויה  לכלל 

  לפיכך עלולה    חינוכיתהת  מצוינּוה  ת(. הזנח163חברתיתהבמדיניות  גם  ותלויה  במחלוקת  
 . (ואף באנושות) בחברה בכללותה גם אלא  ,בתלמידים עם יכולות גבוהות לא רק פגועל

אולם  על השוויון החינוכי.  לעיתים  ת חשוב דיו לגבור  במצוינּוהחברתי  אינטרס  האכן,  
להסיג מנת  -עלכדרכם של אינטרסים מתנגשים, אין די בחשש בעלמא לפגיעה באינטרס  

אכן  ערך אחד )שוויון, במקרה הזה(  קידום של שיש להראות אלא את האינטרס המתנגש, 
)מבלי  בהסתברות  יגרום,   כרגע  כלשהי  לפגיעה    ,(הדרושה  ודאותוהמידת    מהישאכריע 
כדי לקבוע ,  על כך  נוסף.  איזו חומרה של פגיעה נחוצה(כרגע  כריע  שא )מבלי    תבמצוינּו

של שופטים  ולא על אינטואיציות    , שהתקיימו שני אלה, יש להסתמך על עובדות ומחקר
 ישר. ה םשכלעל או 

כי  ת, מגלים  מצוינּולבודקים את המחקר האמפירי בסוגיית הקשר בין שוויון  ר  שאכ
ש בטוח  לא  במצוינּוכלל  בפגיעה  בהכרח  כרוך  שוויון  יש  תקידום  וכי  לכך  אף  ,  ראיות 

הנכון.  ההוקא  ודש הוא  המבחנים  שחוקרים  למשל,  פך  נתוני  את  לאומיים  -יןהבבדקו 
TIMMS  במילים אחרות,    – ת  ן מצוינּובילשוויון  -בין אי  הפוך ארי  יוקא קשר לינומצאו ד

דורגו במקום    מנעד גדול בציונים(שמתבטא ב)  גבוהחינוכי  שוויון  -אינמצא  מדינות שבהן  
המצוינּו במדד  יותר  איתנמוך  שבהן  ומדינות  הצטיינו  נמוך  היה  בהישגים  השוויון  -, 

ניתחו   164יותר.  אף  חינוך  ספציפיות  חוקרי  חינוך  הבין  מערכות  במדדים  -שהצטיינו 

בקנדה,  לאומיים אונטריו  מדינת  של  או  פינלנד  החינוך של  מערכות  כגון  הן  כי    וגילו, 
 165.יניות של הפרטהונמנעות ממדשומרות על מערכת חינוך שוויונית 

 
162 Tammy Harel Ben-Shahar, Distributive Justice in Education and Conflicting 

Interests: Not (Remotely) as Bad as You Think, 49 J. PHIL. EDUC. 491 (2015) . 

ונטען  של יתרון כלכלי וגם חינוכי,    "חלחול כלפי מטה"אוריית היביקורת רבה הושמעה על ת 163
שוויונית היתרונות של הצמיחה הכלכלית או הצמיחה החינוכית מתרכזים  -לאבחברה  כי  

 ,H.W. Arndtואינם מתבטאים בשיפור הכרחי במצבם של החלשים.    ,של מעטים  הםבידי

The “Trickle-Down” Myth, 32 ECON. DEV. & CULT. CHANGE 1 (1983); Santonu Basu 

& Sushanta Mallick, When Does Growth Trickle Down to the Poor? The Indian Case, 

rowth: Gand  ,overtyPInequality, , ishlowF Albert); 8461 (200 .CONE J.AMBRIDGE C32 

Where Do We Stand?, in ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON DEVELOPMENT 

ECONOMICS 1995, 25 (Michael Bruno & Boris Pleskovic eds., 1996). 

ליברמן   164 וגלית  מברך  פוגע   ,בשם השוויון "זמירה  קידום המצוינות  בשם המצוינות: האם 
 . ( 2004)  195מג  מגמות   "בשוויון החינוך? השתמעויות לקביעת מדיניות חינוכית

דורגה ר  שאהדוגמה של פינלנד,  מתאר את  זה של סלברג  . פרק  161, לעיל ה"ש  Sahlbergראו   165
חינוך שוויונית מאוד  שהיא מקיימת  וזאת אף    ,PISA-ראשונה במבחני ה ואוסרת מערכת 

על בין  למערכת,  פרטיים  כספים  של  כניסה  גורף  על- באופן  ובין  הורים  תשלומי  ידי  -ידי 
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ארי )לא לחיוב ולא  י אינו לינ  שוויון ל  תהקשר בין מצוינּו  אחרים טוענים כימחקרים  
בהם רמת  שבמצבים    :אלא מורכב יותר, ותלוי בנקודת ההתחלה של התלמידיםלשלילה(,  
אולם  ת מוביל בסבירות גבוהה לפגיעה בשוויון,  ת נמוכה מאוד, שיפור במצוינּוהמצוינּו

גבוהה   חינוך שאיכותן  מ  במערכות  בין העלאת הישגים  נמצא  צמצום פערים לבין  תאם 
 166. ישגי תלמידיםבה

ב מצוינּורבות,  ת  ואמפירי  ות אלשכמו  בין  הקשר  בשאלת  החוקרים  שוויון  לת  גם 
שבו  חלוקים   לאופן  המדדים  בנוגע  מן  אחד  כל  למדוד  הסיבתיים  ולגבי  יש  המנגנונים 

  שמסבירים את הקשר ביניהם. הדיון שלעיל אינו מתיימר להציע סקירה ממצה של המחקר 
ההבדלים בין מדינות ומערכות החינוך  יצוין עוד כי  ומציע רק הצצה שטחית אליו.    ,בנושא
בנתונישלהן   הבדלים  איכגון    ,מסגרת-)וכן  הכללי-מידת  המדיניות  במדינה  השוויון   ,

 ידה מנסיונה של מדינה אחת לאחרת.מקשים למהכלכלית שלה וכולי(  -החברתית
או  )ביטול תשלומי הורים  אופן נחרץ כי  יתה לטעון בי י בדיון קצר זה לא הכוונתלכן  

  להציב סימן שאלה מעל ההנחהיתה  י. מטרתי התתקדם את המצוינּו  (כל מדיניות אחרת
.  אינם יכולים לדור בכפיפה אחתושוויון  ת  צוינּומכי    (המשפט מניח ללא הרהור-שבית)

פך: חלק  ההמתייחסים למדינות רבות, מראים את  והיקף  -חלקם רחבישמחקרים שונים,  
  לתפיסתי,  מכל מקום,   .ממערכות החינוך הטובות בעולם הן גם השוויוניות ביותר בעולם

על לפתור  וראוי  ניתן  במשאבים  המחסור  בעיית  יותר  -את  גבוהה  ציבורית  השקעה  ידי 
אין  ותחות, ובחינוך הממלכתי, בשיעורים שיקרבו את ישראל למקובל ביתר המדינות המפ

- ויצירת אי  ידי השתת ההוצאה על הורים-עלת היא  להניח שהדרך היחידה לקדם מצוינּו

 . שוויון מעמדי

 להשקיע כסף בילדיהם המעוניינים בכך את האפשרות  אין למנוע מהורים  .  2

 
פילנתרופיות.   גםתרומות  ספר:  ראו  באותו  אונטריו  על  הפרק   & Michael Fullan  את 

Santiago Rincon-Gallardo, Developing High-Quality Public Education in Canada: 

The Case of Ontario, in GLOBAL EDUCATION REFORM: HOW PRIVATIZATION AND 

PUBLIC INVESTMENT INFLUENCE EDUCATION OUTCOMES 169 (Frank Adamson, Linda 

Darling-Hammond & Bjorn Astrand eds., 2016).  מערכות    יםספר מנתחפרקים נוספים ב
  ריתהב-צותת החינוך של ארו הם גם תשלומי הורים, כגון מערכיניב  ,שאימצו מנגנוני שוק

 ת זו לא הובילה לשיפור המצוינּות.כיצד בחירה במדיניו  יםומרא ,ושוודיה 

  הפוכה. ראו  Uגרף בצורת  אמצעות  בשוויון  -לייצג את הקשר בין מצוינּות לאיאם כן  ניתן   166
Juan Luis Londoño, Kuznetsian Tales with Attention to Human Capital (paper 

presented at the Third Inter-American Seminar in Economics, Rio de Janeiro, Brazil, 

1990); Rati Ram, Educational Expansion and Schooling Inequality: International 

266 (1990) .TATS & .CONE .EVR72 , mplicationsIome Svidence and E;   דוד-איריס בן  
בחינוך"הדר   ושוויון  התיכוניים   :מצוינות  הספר  בבתי  בהישגים  ופערים  הישגים  רמת 

 . ( 2009)  356מו  מגמות   "בישראל
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כי  על תשלומי הורים, כמו על מדיניות חינוך באופן כללי, נשמעת תדיר הטענה  ת  במחלוק
חופשיים לעשות כרצונם עם  ון שהם  ו כימ חינוך ילדיהם, וב שלוט להורים יש אוטונומיה ל

 החלטה לגיטימית ואף ראויה. היא  להשקיע אותו בחינוך  הבחירהכספם, 
ון שבאופן  וכימ,  הטענה השנויה במחלוקתלנסח באופן מדויק את  אם כן, ראשית יש  

היא לרובמנוסחת  היא  שבו   קל  הברורבצורה  שגויה    ,  ש.  אינם  להסכים    ם רשאיהורים 
גבולות מוסריים וחוקיים לחופש הפעולה של אנשים,   ישש, ועם כספם "םכרצונ"לעשות 

אני מוכנה  ציבורית, ולכן  הדיון כאן יתמקד רק במערכת החינוך השל הורים.  ובכלל זה  
ילדיהם מחוץ לכ   , לצורך הדיון  ,להניח -תלי ביתושמותר להורים להשקיע כסף בחינוך 

נשארת  לפיכך    167ספריות(. -בית-ספר פרטיים או בפעילויות חוץ-הספר הממלכתי )בבתי
- האוטונומיה שלהם, להשקיע את כספם הפרטי בבתיכחלק מהשאלה אם מותר להורים, 

 של ילדיהם. הממלכתיים הספר 
בצורה ראויה    ל מאזנים" תשלומי ההורים המותרים בחוזרי המנכהדין קובע כי  -פסק

לשוויון   הזכות  הורית.ל  ךחינו בבין  לאוטונומיה  הזכות  -מכאן אפשר להסיק שבית  בין 

  ספר ממלכתי כלולה בזכות לאוטונומיה. -השקעת כספים פרטיים בביתכי  המשפט מניח  
לנכון   לא מצאומודיע כי הוא המשפט,  -, כותב ביתאינו מוחלט"  רכיםהעמשני  אף אחד  "

בשיקולי אתלהתערב  שהובילו  החינוך  ם  של  "  להחלטה  משרד  מסוימת  מידה  להקריב 
 168. "שוויון לטובת האוטונומיה ההורית בחינוך 

השוויון.   על  מסוימים  במקרים  שגוברת  חשובה,  זכות  היא  הורית  אוטונומיה  אכן, 
הן  לילדים והן    הרב של מערכת יחסים זו  כהבערילדים ו–בייחודם של יחסי הורים ההכרה  
שיש להגן על חירותם של הורים לעשות פעולות שונות עבור ילדיהם,  משמעה    להורים

אולם, כאמור, לא כל פעולה    169על השוויון. לחלקן עשויה להיות השלכה שלילית  ר  שא
ההורית.   האוטונומיה  תחת  ביתחוסה  ההפתעה,  מ-למרבה  אינו  כלול  המשפט  מה  פרט 

מכיר באופן עקיף בעובדה שעשויה הוא  אף ש  ,הזכות לאוטונומיה בחינוך  לשיטתו בגדרי
מור  כאקובע    פטהמש-תביש, אף  על כך  נוסף  להיות מחלוקת בדבר הגדרת הזכות והיקפה.

שוויון, אין  לבין אוטונומיה  לטעמו  ל מאזנים בצורה ראויה  "חוזרי המנכ הדין כי  -בפסק
את  להצדיק  ה  יהפגיעה בשוויון חמורה דיתהא  הסבר לקביעה זו, ולא מצוין באיזה שלב  

 האוטונומיה ההורית. הגבלת 
שירותי  על רצונם של הורים לרכוש  ת, לדעתי,  רׂשהזכות לאוטונומיה הורית אינה מתּפ

לאור  חינוך תוספתיים בחינוך הממלכתי וזאת  .  הפרשנות הנכונה של הפסיקה הקיימת, 

 
 & Brighouse  ,למשל  ,חלות הגבלות מוסריות. ראו כי גם בהקשרים אלו    ניתן לטעון אף ש 167

Swift, Educational Equality Versus Educational Adequacyהטוענים כי  105ש  ", לעיל ה ,
לשלו  זכות  אין  לביתלהורים  ילדיהם  את  בשוויון  - ח  פוגעת  זו  פעולה  כאשר  פרטי  ספר 

 החינוכי. 

 הדין של השופט עמית. -לפסק  95, בפס' 2, לעיל ה"ש שמשון עניין  168

169 Brighouse & Swift, Educational Equality Versus Educational Adequacyלעיל ה   ש", 
105. 
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חלק מן  אל  כ  וראוי להתייחס להעדפות אל אין זה  שכעניין נורמטיבי    כן אני סבורה-כמו
 170האוטונומיה ההורית.
הניתוח   בין  לצורך  להבחין  בספ  יש  הורית  הביתיאוטונומיה  אוטונומיה  בין  ל  תרה 

נוגעת    הורית שהיא  בתיבככל  על  ההורים  החינוך,  -השפעת  ומערכת  מטבע  ר  שאספר 
רה הביתית יש להורים  בספ  פי העדפותיו של כל הורה והורה.  -על  ם לנהלאפשר  -איהדברים  

האפוטרופסים   היותם  מכוח  ילדיהם,  עבור  החלטות  לקבל  מאוד  רחבה  אוטונומיה 
זו נועדה לקדם את רווחת הילדים, ונשענת על    הטבעיים של הילדים. אוטונומיה רחבה 

.  מהיודעים טוב מכולם כיצד לקדההם  חריגים,    מצביםב למעט  ההנחה שהורי הילדים,  
לילדיהם,   אהבתם  קידום  לביותר  מסורים  ה ומחויבים  הגם  שיהיו  הם  ם  הורי המכוח 

סמכות לקבל גם החלטות ספציפיות  יש  הזכות לאוטונומיה משמעה שלהורים    171.טובתם
ילדיהם רווחת  את  שבעובדה,  כדבר  מקדמות,  מסוימים(  שאינן  בשל  )בגבולות  וזאת   ,

ש הורים  להם  שיש  ומכך  המשפחה  ממוסד  לילדים  שצומחת  הכללית  רשאים  התועלת 
 172לקבל עבורם החלטות. 

האולם   הה  ספרי-ביתבהקשר  של  יותרהורית  האוטונומיה  יקפה  צר  להיות    ,מוכרח 
שבתימ פרטיים(- בתילרבות  )   ספר-כיוון  ונדרשים    ספר  רבים  ילדים  בין  לאזן  משרתים 

הוריהמתנגשות  העדפותיהם   הורית  השל  לאוטונומיה  הזכות  הביתם.  ספרי -בהקשר 
- סתספר המתאימים לתפי-שיש לאפשר להורים גישה לבתי  , בראש ובראשונה  ,משמעה

ביטוי  וכן באה לידי    174לאומיות, -ביןמוכרת באמנות    " מותאם"לחינוך    זכות זו  173עולמם. 

 
ראו   170 זו  ההפרטה   דהאן לטענה  בשירות  ה""המשפט  לעיל  "33ש  ",  גבתון   , אוטונומיה; 

ה למזרחי נ' מחלקת החינוך י; גבתון "בציפי33", לעיל ה"ש  אינטגרציה ואנרכיה,  אנומיה
 .84גן השרון", לעיל ה"ש -יפ  טו  של 

כללי 171 באופן   JAMES G. DWYER, RELIGIOUS  ראו   לסקירת ההצדקות לאוטונומיה ההורית 

SCHOOLS V. CHILDREN’S RIGHTS (2001); Peter Vallentyne, Rights and Duties of 

Childrearing, 11 WM. & MARY BILL RTS. J. 991 (2003); Samantha Brennan & Robert 

Noggle, The Moral Status of Children: Children’s Rights, Parents’ Rights, and Family 

Justice, 23 SOC. THEORY & PRACTICE 1 (1997)  ; הילד בפסיקהזכויות  "קפלן    ש'  יחיאל  
 ,חזן -(; פרי2002)  308, 303ז  המשפט "מעבר מפטרנליזם לאוטונומיההראשית  –בישראל 

 .18לעיל ה"ש 

-ת ביפסל  שבו    ,U.S. 57  ,Troxel v. Granville 530(2000)ין  יהדין בענ -למשל, פסק ראו,   172
זכות לפגוש את נכדיהם גם בניגוד לרצונם של יש  ת  ו סבללסבים ו כי  חוק שקבע    פטמשה

להורים דיו להצדיק הענקת אוטונומיה  קבע כי מוסד המשפחה חשוב    פטהמש -תההורים. בי
אינה מקדמת את טובת  שלהם  רטית  ם, גם אם ההחלטה הקונקהעם מי ייפגשו ילדילהחליט  
 הילדים.

אליה "דמוקרטיה מתגוננת וחינוך לערכים -משה כהן כן ראו  .  18לעיל ה"ש    חזן,-ראו פרי  173
בבתי  החרדיים"  -דמוקרטיים  וממשלהספר  שחר  (;8200)   367יא    משפט  בן    הראל 

 .22"אוטונומיה חינוכית", לעיל ה"ש 

( )אושררה ונכנסה 1989-)נפתחה לחתימה ב 221, 31, כ"א לאמנה בדבר זכויות הילד 14 'ס 174
חינוך והזכות של יחידים וקבוצות לכונן  )הזכות ל  29  'סשם, ב  (;חופש הדת)   ( 1991-לתוקף ב

, ותרבותיות , חברתיותבדבר זכויות כלכליותהבינלאומית ( לאמנה 3) 13 'ס ;מוסדות חינוך( 
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- ממלכתילחינוך  במשפט הישראלי בהוראות חוק שונות, כגון הבחירה בין חינוך ממלכתי  

 ועוד. 176ממלכתי  ספר-כנית הלימודים בביתושפיע על חלק מתהאפשרות לה 175דתי,
כך  נוסף יש  על  להורים  משפטית,  באמנות    ,זכות  )ובמשפט  -בין המוכרת  לאומיות 

כאלה שאינם מאורגנים סביב דת או  גם  רשמיים,  -ספר לא-להקים בתי  ,כן(-הישראלי גם
  פרטיים ספר  -הפיקוח על בתי  177ולרשום אליהם את ילדיהם.   ,מוגדרת היטב  עולם-סתתפי

הדוקו תבוהשליטה   שלהם  הלימודים  אוטונומיה פחות  יםכנית  בהם  יש  ולהורים  רבה    , 
בבתי  178. יותר אל- גם  מוחלטתוספר  אינה  הורית  לאוטונומיה  הזכות  כמובן,  מדינות    :, 

- , ובתיספר פרטיים ולפקח עליהם-רשאיות לקבוע מערך שלם של כללים החלים על בתי

 179. של הוריםלהעדפות ספציפיות גם הם לקבל החלטות המנוגדות   רשאיםהספר 
  בבחירה   , כאמור,האוטונומיה של ההורים מתבטאת  בתוך מערכת החינוך הממלכתית 

כניות  וגם השפעה מסוימת על תויש להם    ,דתיה -הממלכתילזרם  בין זרם החינוך הממלכתי  
נדרשיםהמקבלי  .  ספרה-השלמה בבתיה ובטובת  הלהתחשב בהעדפות    החלטות  הורים 

-בין בתי םהעברתבותלמידים שיבוץ בהנוגעות כאלה כגון  אחרות,  בהחלטות גם הילדים 

ו בתוך ספר,  בהחלטות  בכיתות  ,הספר-בית  כן  שיבוץ  של    אולם  180. אם-כגון  משקלן 

 
ספר שאינם - )הזכות לבחור בתי  ( 1991-( )אושררה ב1966-)נפתחה לחתימה ב  205,  31כ"א  

לאמנה    17  'ס  ;מנת להבטיח חינוך דתי או מוסרי בהתאם לאמונות ההורים( - ציבוריים על
אזרחיות  הבינלאומית   זכויות  כ"א  ומדיניו בדבר  ב  269,  31ת,  לחתימה  (  1966-)נפתחה 
)הזכות להגנה מפני התערבות לא כדין בפרטיותו    ( 1992- ונכנסה לתוקף ב  1991-)אושררה ב
 .פי דתם( -הורים לחנך את ילדיהם עלהזכות ) ( 4) 18 'סשם, במשפחתו(; בביתו ו של אדם, ב

–"טתשיהתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(,  ;  לחוק חינוך ממלכתי  23-ו   20  'ס 175
1959. 

 . לחוק חינוך ממלכתי 6 'ס 176

בדבר זכויות הבינלאומית  לאמנה    13  ; ס'בדבר זכויות האדם  להכרזה לכל באי עולם  26  'ס 177
לעיל ה"ש  ,  זכויות הילדבדבר  לאמנה    29  ; ס'174לעיל ה"ש  ,  חברתיות ותרבותיות  ,כלכליות

ס'174 נגד  1) 5  ;  לאמנה  כ"א  בחינוך  אפליה()ג(  לחתימה  )   565,  12,   (1960-ב נפתחה 
 .18חזן, לעיל ה"ש -. ראו פרי( 1962- ונכנסה לתוקף ב 1961-)אושררה ב

 ן(; עמ"29.8.2001)נבו    משרד החינוך   ' בית הספר עתיד נ   1294/01עת"ם )מנהליים ת"א(   178
ברה לתועלת הציבור  ח   –   חינוך למנהיגות   ' נ   משרד החינוך   52641-12-10)מנהליים ת"א(  

 (. 15.6.2011)נבו  מ " בע 

משפט הישראלי יש נורמות ב  .174  "שלאומיות המוזכרות לעיל בה-הבין אמנות  לפי הכך   179
חוק פיקוח על  ו חוק חינוך ממלכתי  כגון    ,הספר שאינם רשמיים-רבות המסדירות את בתי

ועוד. כמו 1969–ט"תשכהבתי ספר,   כן, חלק מהוראות חוק  -, והתקנות שהותקנו מכוחם, 
ה  ספר שאינם רשמיים, ובכלל זה נורמות האוסרות הפלי -חלות גם על בתי  זכויות התלמיד

 הקובעות הליכי הרחקה ומשמעת.נורמות ו 

הנוגעיםכלליהמכוח  זאת,   180 שיקולב  ם  שנהלימדעת  -הפעלת  כל כן  ,  את  לשקול  מחובתם 
סביר, במיוחד  -היה בלתיימתן משקל לבקשות של הורים  -נטיים. לעיתים איהרלוו השיקולים  

כאשר הורים מבקשים העברה    ,למשל  –   משקל- מציגים הם כבדישההורים  כאשר הטעמים  
 החינוכית או הרגשית. ו לשם קידום טובתשל ילדם 
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ההחלטות צריכות להתקבל  ון שוכי מ  ,בלבד  מוגבל  הוא  ואל  בהחלטותהורים  ההעדפות  
בשיבוץ תלמידים    ,למשל  ,כךכלל התלמידים.    ם שלבסיס מקצועי ולהתחשב בטובתעל  

, ההחלטה תהיה  ספר-בית  בחירתבהעדפות הורים ב  ש מקום להתחשבאף שי  :ספר-לבתי
אחר או  מגדרי  איזון  יצירת  של  וכן  וביקוש  היצע  של  למגבלות  מקבלי   181. כפופה 

ליתן משקלה לא  להיזהר  נדרשים  עלול  וכימ  ,הורים  יתר להעדפות-החלטות  ון שהדבר 
להוביל לכך שטובתם של ילדים שהוריהם משמיעים את קולם תקבל קדימות על טובתם  

-שבשכבת א בבית  ,למשל  , של ילדים שהוריהם אינם עושים זאת, מטעמים שונים. דמיינו

ספר מסוים יש שתי כיתות, וכעת יש לשבץ תלמידים לכיתות השונות. אם יש התפלגות  
של   עלסבירה  המחנכת  -הורים  זהות  בשאלת  העדפותיהם  ראוי  שיתכן  יילדם,    לשפי 

להתחשב בהעדפותיהם )שהרי אם אפשר להתחשב בהעדפות מבלי לשלם מחיר, אין סיבה  
המחנכות מוערכת   אחת  אם  אבל  זאת(.  לעשות  מרעותה,  לא  רבים עשויים  יותר  הורים 

ואזפהלהעדי לייחס    ,  הורה מסויםמשקל  נראה שאין  משמעות  ון שוכי מ  ,להעדפות של 
  182טובתו של ילד אחר. לעומת ו של ילד אחד  לטובתינתן משקל עודף  יבכך  הדבר היא ש

ת באופן אוטומטי על כל העדפה  רׂששהזכות לאוטונומיה הורית אינה מתּפעולה  מכאן  
 . בחינוך הממלכתימדובר כאשר  ודאי  בו, שיש להורים במערכת החינוך

ן  רצונה על יהזכות לאוטונומיה הורית מגאם השאלה שחשובה לנו, אחרי כל זה, היא 
אני סבורה    . עבור שירותי חינוך נוספים בתוך מערכת החינוך הממלכתיתבלם  הורים לשה

ראויה  שאינה  עבור תוספות בחינוך הממלכתי הוא העדפה  ברצונם של הורים לשלם  כי  
 להגנה במסגרת האוטונומיה ההורית.

חינוך הקשורים לתפי  בין  ,יש להבחין, לדעתימנם  וא הורים בשירותי  - סתרצון של 

בין רצון לרכוש שירותי חינוך איכותיים שאינם קשורים  לאמונה  לאידיאולוגיה או  לעולם,  
הקשורים לערכים האמורים  נובעות באופן כן מטעמים  ש העדפות הורים  ל.  ולערכים אל 

מאשר   יותר  משמעותי  משקל  אליהםהעדפות  ליש  קשורות  המשפט  -ביתאכן,  .  שאינן 
בפסקמ רצון  הדין  -ייחס  בתה את  בתשלום  והורים  המקרים(  כניות  מן  בחלק  )לפחות 

 
מחוץ לרשות,  אל  המשפט אף מאשרים החלטות של רשות למנוע מעבר של תלמידים  -בתי 181

 11-03-31083(  מר'עת"ם )מנהליים    . ראו שאינם רשמיים  םם או מוכרייספר ייחודי- גם לבתי
( )נדחתה עתירה של הורים שביקשו אישור לימודי 31.7.2011)נבו    כפר סבא  ת עירי   ' קורנר נ 

  משרד החינוך   ' גובין נ   341/06די(; עת"ם )מנהליים ב"ש(  ספר ייחו -חוץ כדי לעבור לבית 
עיריית אשקלון לדחות בקשה   ה שלהמשפט דחה עתירה נגד החלטת-( )בית10.9.2006)נבו  

לבית חי'(  - לעבור  )מנהליים  עת"ם  ברשות שכנה(;  נ   1334/05ספר  החינוך    ' אדות  משרד 
והספורט  לא  23.10.2005)נבו    התרבות  משגב  המקומית  המועצה  של  החלטה  )אושרה   )

 ספר אנתרופוסופי במועצה האזורית עמק יזרעאל(.-לאשר מעבר של תלמידה לבית 

ו 182 הורים  של  העדפה  בבסיס  שעומדות  נסיבות  יש  שלעיתים  להיות  ר  שאמובן  עשויות 
זה עתה לארץ  הגיע    שהמורה דוברת צרפתית והילד  ,נטיות להחלטה המקצועית )למשלרלוו 

אולם במקרה כזה ההחלטה אינה מבוססת על העדפת ההורים, אלא   ,עם משפחתו מצרפת( 
 על טעמים מקצועיים. 
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ספר ייחודי או תורני התואם את  -לכאורה, בחירה בבית  183. אידיאולוגיהלעולם ו-סתלתפי
קשורה  -סתתפי ההורים  של  מוסריים  להעולם  צידוקים  הזכות  ש אותם  בבסיס  עומדים 

הורית.  נמצאים  ו  לחינוך מותאם לאוטונומיה  רק חלק קטן  אולם  בבסיס הזכות  ראשית, 
המנכ בחוזר  המוסדרים  ההורים  בתפי" מתשלומי  נוגעים  ו-סתל  רוב  אמונה.  בעולם 

ההורים  תשלומי  של  באמצעייניב  –  הרכיבים  שימוש  לבגרות,  העשרה  קצה -הם 
ועוד זה לתפי  –   טכנולוגיים, מקצוע שלישי לבגרות  של  ם  עולה-סתאינם קשורים כהוא 

ל  ,ההורים לילדיהם  אלא  לספק  )הלגיטימית(  יותר.  שאיפה  איכותי  כך  נוסףחינוך  ,  על 
עתירת משאבים נובעת פעמים רבות  ספר בעלי ייחודיות פדגוגית  -בבתית ההורים  בחיר

אל מטעמים  גם  לפחות  )או  אסטרטגיים  בתי(,  ומטעמים  אל-שכן  מאפשרים    וספר 
 184.כנחותים סיםהנתפ ,הספר האזוריים-לתלמידים לצאת מבתי
הורים  החינוכיות של  ההעדפות  ה  אנו מכירים בחשיבותאם  גם  ,  אולם חשוב מאלה

הכרה  ש  אין זה ברוראידיאולוגיה מושרשת היטב,  מאמונה או  מעולם,  -סותנובעות מתפיה
, שכן משמעות  ת מימון פרטיאת מימושן במערכת החינוך הציבורית באמצעוקה  יצדזו מ

זו  היא  הדבר   זכות חשובה  אם ברצוננו    .היה מוגבל לאלה שביכולתם לשלםישמימוש 
לממש זכות אדם חשובה במערכת החינוך הציבורית, ראוי לעשות זאת במימון ציבורי תוך  

 .ותוויוניש מידה -באמותהתחשבות 
  ות רחוקעולם  -סתנוגע לרכישת שירותי חינוך מטעמים שאינם קשורים לתפיבהעדפות  

  הום משמערכישת שירותי חינוך בתשל עוד יותר ממהותה של הזכות לאוטונומיה הורית.  
בדומה לבקשות של הורים לשבץ את  חשבון ילד אחר,  - העדפת טובתו של ילד אחד על

ד אחרת    –   וקאוילדתם  ילדה  המועדפת  –ולא  המחנכת  של  אינטרסים  בכיתה  לפיכך   .
אינם ראויים לחסות תחת האוטונומיה ההורית, ומערכת החינוך צריכה להדוף    ו הוריים אל
 זה. מסוגבקשות 

לזכות לאוטונומיה  המשפט -חבה שהעניק ביתהפרשנות הרש כאמור אף שאני סבורה
.  לתוצאה שונהלדעתי  כזו אינו מוביל  פרשנות רחבה  אימוצה של  גם  שגויה,  הורית היא  

זוכות   הורית  לאוטונומיה  הזכות  תחת  החוסות  הפעולות  כל  לא    יש זהה:  הגנה  בהרי 
ההגנה עליהן תהיה  אשר  ו  בליבת הזכות לאוטונומיה הורית   שנמצאות או העדפות    פעולות

יותר בביתלמשל)  חשובה  להתפלל  ילדו  את  יחייבו  שלא  חילוני  הורה  ההעדפה של   ,-

אותה מידה של הגנה )למשל,  בלא יזכו  שהעדפות אחרות  פעולות וויש לעומתן    ,הספר(
בית של  הסיום  מסיבת  את  יחגגו  שבו  האופן  בדבר  הורה  של  המבחן  פר(.  הס-העדפה 

  ,כלומר  –מבחן סובייקטיבי    ו אינת הזכות  שיקבע אילו העדפות ואינטרסים נמצאים בליב
ההורית    על מושתת  אינו  הוא   ההעדפה  המבוסס  אלא    –עוצמת  מידה  -אמות  עלמבחן 

לעוצמת   נורמטיביות  צדדים    הקשורות  ושל  הילדים  של  ההורים,  של  המוסרי  הטעם 

 
"אין מדובר בהפליה על    :הדין של השופט עמית-לפסק  48, בפס'  2לעיל ה"ש  ,  שמשון עניין   183

חברתי  לספק  -בסיס  הורים  רוצים  אותו  החינוך  סוג  בסיס  על  בהבחנה  אלא  כלכלי... 
 לילדיהם".

184 Harel Ben Shahar & Berger  39, לעיל ה"ש  ;Osamudia R. James, Opt-Out Education: 

School Choice as Racial Subordination, 99 IOWA L. REV. 1083 (2014) . 
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גם אם רצונם של הורים להשקיע כסף פרטי    , לפיכך.  מושפעיםשלישיים שעשויים להיות  
  ה שלליבתבנמצא  אינו  הוא    ,הזכות לאוטונומיה הורית  ה של הגנתבבחינוך ילדיהם זוכה  

 יש לתת לו משקל נמוך בלבד. לכן וזו  זכות  
, וקובע כי האיזון  ןוי שוולבין אוטונומיה  האיזון  המשפט מתייחס כאמור לשאלת  -בית

המנכ בית  ל "שחוזר  סביר.  הוא  ביניהם  מה-יוצר  מפרט  אינו  המידה  -אמות  ן המשפט 
השוויון שייווצר כתוצאה מתשלומי הורים  -איזון ובאיזה שלב איאת הלערוך יש   ןשלפיה
ל שכן  -בלתיל  ךהפיעשוי  מאוד,  בעייתית  זו  קביעה  המנכסביר.  מתירים  " חוזרי  אינם  ל 

שולית   קל  בלבד  תוספת  שינוי  או  ההורים  ביחסלתשלומי  החינוכיים  ל  בלבד  שירותים 
ספר ייחודיים ותורניים, למשל,  -ן המותרות בבתי"המוצעים בתמורה לתשלום. שעות התל

שלושה  פי  לחמש  –   הוכפלו  שבועיות  שעות  שעות-מחמש  ש  –  עשרה  מגדיל  באופן 
את  מחצית  ב בבתימספר  כמעט  התלמידים  של  הלימוד  אל-שעות  העשרה  .  וספר  גם 

בהכנת תלמידים שונים למבחני הבגרות, ואלה רק  בשוויון  לבגרות מהווה פגיעה ניכרת  
מכאן   דוגמאות.  יותר  ייתן  המשפט  -ביתשלצפות  אפשר  היה  ששתי  מפורטת  הנמקה 

 יון. שוול בשאלת האיזון בין אוטונומיה 
זכות להשקיע את כספם בתשלומי ההורים כחלקלסיכום,   יש    גם הטענה שלהורים 

אם ראוי להבין את רצונם לעשות  אף  הפחות,  -מהאוטונומיה ההורית אינה נכונה, או לכל
 משקל רב.העדפה זו אין לתת ל ,כן כחוסה תחת הזכות לאוטונומיה הורית

 של הורים מבטאים סדרי עדיפויות    כי הם   תשלומי הוריםאין לאסור  .  3

ל על כך  "חוזר המנכלעתירות שתקפו את  השופט עמית    תייחס הדין מ-לפסק  13פסקה  ב
ילדיהם  בחינוך  כספים  הורים להשקיע  יכולתם של  את  המידה  על  יתר  מגביל    –   שהוא 

מגישי העתירות הללו  כי  מציין  השופט    185. בשלב מוקדם יותרכאמור  עתירות שנמחקו  
בגישה   עבור  הנכונות  "  לפיה שמצדדים  ומשלים  נוסף  חינוך  עבור  לשלם  הורים  של 

הורים  ילדיהם ויש  חדש  בריהוט  להשקיע  שיעדיפו  הורים  יש  עדיפות.  סדרי  משקפת   ,
כחלק מתיאור עמדותיהם של  אומנם  נאמר   משפט זה ."שיעדיפו להשקיע בחינוך ילדיהם

מתעוררת לא אחת בדיון  זו טענה  , אולם  המשפט-ביתולא מפי    מגישי העתירות הנוגדות,
חשוב   ולכן  הורים,  תשלומי  על  והמשפטי  ההנחות  להציבורי  את  ביקורתי  באופן  בחון 

בטענה   ביטוי  לידי  הבאות  והנורמטיביות  של  כי  העובדתיות  עניין  הם  הורים  תשלומי 
 . בחירה וסדר עדיפויות

העדיפויות"  נושא ו   "סדרי  בעוני,  החיים  לאנשים  ביחס  רבות  פעמים  רק  לא  עולה 
החינוכי אנשים  בהקשר  לעיתים  מתוארים  החיים  .  בחוסר  בעוני  המתנהלים  כאנשים 
כגון סיגריות, טלפונים סלולריים    "מותרות"על    כסף  "בזבזל" בבוחרם    ,אחריות כלכלית

 
 .42ראו לעיל ה"ש  185
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כלפי התנהלותם הכלכלית של אנשים  מעין אלה  שיפוטיות  עמדות    186שיער.  תעיאו צב
של  תפקידם של מוסדות חברתיים ו  את  תוטשטשמאותם במצבם ו  ותמאשימהחיים בעוני  

צרכים הרחבים  מגלה עיוורון לגם  עמדה זו    187עוני. היווצרות הבהחברתיים  כוחות  היחסי  
בעוני החיים  אנשים  לגרום  ש  , של  להוציא  עשויים  יעדיפו  הם  שלעיתים    הוצאותלכך 

אך   בזבזניות  להיראות  מקובלתמאפשרות  העשויות  חברתית  התנהלות  כגון    –  להם 
יום מסיבת  קיום  בכך(,  הכרוכות  ההוצאות  )על  משפחתית  בשמחה  הולדת  -השתתפות 

גם אם אין להם די עבור צרכים    –  הולדת של ילדים אחרים-לילדים ורכישת מתנות לימי
 188כגון מזון ודיור.  ,בסיסיים

היא  טענות בדבר סדרי עדיפויות  הבבסיס  העומדת  חינוכי ההנחה העובדתית  בהקשר ה
הורים.  התשלומי  את  לשלם  כלכלית  ההורים בישראל יש אפשרות    של המכריע  ם  שלרוב
  .מאמץ, הם מסוגלים לעשות זאת אם הם יוותרו על דברים אחרים  נדרש לשם כךגם אם  
מכאן  הדבר משקף את סדר העדיפויות )הפגום( שלהם.    ,אינם עושים זאתהם  אם    , לפיכך

מבחירה    יםכניות שעולות כסף נובעואם הפערים ברישום לת :  נובעת גם מסקנה נורמטיבית
אין למנוע  ודאי  ווב,  או להורים אחרים  מדינהעל כך לאין לבוא בטענות  אזי  של הורים,  

 חינוך ילדיהם. קיע משאבים לשיפור להשאת האפשרות המעוניינים בכך מהורים 
ל עוסקים בתשלומי  "חוזרי המנכ ההנחה העובדתית הזו רחוקה מן המציאות.  אלא ש

בשנה שקלים  אלפי  בגובה  שולגבי  ,  הורים  מילד  יש  משפחות  יותר  מדובר  בהן  אחד 
לא על-בסכומים  חי  כמה  פי  -מבוטלים.  בישראל  ילדים  שלושה  מכל  אחד  מדדים, 

בא  189בעוני, חי  ילדים  ארבעה  מכל  תזונתי. יב-יואחד  אל  190טחון  קשים    ו נתונים 
בטרם החל המשבר הכלכלי בעקבות מגפת    ,מתייחסים לתקופת הפריחה הכלכלית היחסית

ישראל נמצאת במקום החמישי מתוך    191. יותראף  כעת חמור  המצב  ש  תכןיי, כך שהקורונה
  משפחות רבות   192.ענייםילדים  שיעור  מחמיא של  -במדד הלא  OECD-מדינות הארבעים  כ

 
על הבחירה:    "והזכות לבחור בכבוד  ,הפירמידה, א/נשים החיים בעוני"  מדר  ורדית דמרי 186

)יובל אלבשן ואלעד   116–111,  105  חופש ואילוץ בהחלטות אישיות, טיפוליות וחברתיות 
 . RUTH LISTER, POVERTY 99–123 (2004)(; 2020אורג עורכים 

 . 186דמרי מדר, לעיל ה"ש  187

 Lucie E. White, Subordination, Rhetorical Survival Skills, and Sunday. ראו גם  שםראו   188

Shoes: Notes on the Hearing of Mrs. G., 38 BUFF. L. REV. 1 (1990) . 

(; ארגון 2019)   2018,  שנתי   ח דו   – רים החברתיים  ממדי העוני והפע המוסד לביטוח לאומי   189
האלטרנטיבי לתת   העוני  ( 2019)   דו"ח 

https://www.latet.org.il/upload/files/15757897105deca48ebbdc3330851.pdf הנתונים  .
החיים  ילדים    841,700-של הביטוח הלאומי מדבר על כ   ח הדו   :שונים במעט  חותשל שני הדו 

 .יותר ממיליון על מדווח ארגון לתת אילו בעוני, ו 

 .22 בעמ', שם 190

לתת   191 האלטרנטיבי ארגון  העוני  דו"ח  בהפרעה:  ( 2020)   18מס'    מציאות 
https://www.latet.org.il/upload/files/16074106265fcf23c27d249266981.pdf . 

192 rate.htm-https://data.oecd.org/inequality/poverty, ATAD OECD ,Rate Poverty. 

https://www.latet.org.il/upload/files/15757897105deca48ebbdc3330851.pdf
https://www.latet.org.il/upload/files/16074106265fcf23c27d249266981.pdf
https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm
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רכוש  אינן יכולות להן  ון שו כימ בין ספה חדשה,  ללבחור בין חינוך טוב  לפיכך  אינן יכולות  
 מן השניים. אף אחד 
ולא    ,הוריםהשל  ת  יו עדיפוהסדר    ת אתמשקפרכישת שירותי חינוך  , אם  על כך  נוסף

גיוון בהרכב  ם הכלכליתיכולתאת   ספר  -של בתיהכלכלי  -החברתי, היינו מצפים לראות 
בין בחירה  לכלכלי  -תאם מובהק בין מעמד חברתימ  הגובים תשלומי הורים גבוהים, ולא  

הורים. -בבתי תשלומי  בהם  שגובים  היא    193ספר  בחינוך  להשקיע  ההעדפה  לכאורה, 
ריכוז תלמ  ולפיכך הראיות על  ידים מהעשירון העליון  אישית וחוצה מעמדות כלכליים, 

ל מחזקת  "ועדת החריגים אישרה בהם תשלומים מעבר לאמור בחוזר המנכוהספר ש-בבתי
- לאההיא שאחראית לפיזור  –  עדיפויותהלא סדרי  ו  –היכולת הכלכלית  את ההשערה כי  

 .הספר-שוויוני של אוכלוסיות בתי
לשלם-בית מסוגלות  אינן  משפחות שבאמת  שיש  לכך  מודע  אך  המשפט  כי  מניח  , 
מלגות  תבעייתן   באמצעות  החינוך  שטופל  כךמעניק  משרד  בתי  לשם  באמצעות  -או 

היא מקצה מדי  לפיהן  ש בעניין זה על אמירות של המדינה  נסמך  המשפט  -בית  194.הספר
כל הוצאה של ההורים בנושא תשלומי  " ח למלגות לטובת  "סך של מאה מיליון ששנה  

 195. "הורים לבית הספר
כניות  ויכול לשפר את השוויון בגישה לתהיה  אכן, מערך מסודר ומקיף של מלגות  

ספר לא ה-בתישה  י. הציפימוכנון להקית בנמצא ואף אין    ותוספתיות, אולם מערך כזה אינ
ון שהיא אינה  וכי מ  ,ה ריקה מתוכןיסמך יכולתו הכלכלית היא ציפי-יפסלו תלמיד רק על

הסכום שמשרד החינוך    .ון לימודיהם של תלמידים אלומילמחלופי  מגובה במקור תקציבי  
הוצאת לאחר  עודכן  לא  מלגות  לטובת  שלמקצה  המנכ  ם  )"חוזרי  החדשים  מנת  -עלל 

והמלגות   החוזרים(,  שהנהיגו  החדשה  למציאות  הסכום  את  אינן  הקיימות  להתאים 
לכן    .מיועדות לכסות את התשלומים החדשים, אלא את תשלומי ההורים הנהוגים זה שנים

לגבי  ל החדש אף קובע במפורש  " חוזר המנכהיא אמירה בעלמא.  של המדינה  אמירה זו  
הורים או    ידי-אלא על  ,המדינה ידי  -ייעשה עלכניות לא  ומימון הת כי  התוכניות התורניות  

לכך.  התחייבו  אם  מקומיות  כך  ףנוס  196רשויות  מ,  על  שנגבים  אינם    ההוריםתשלומים 
ילדים אחרים עלומ ייכולים לשמש למ חוזר המנכ-ן  ל, שכן אסור להשתמש בכספי " פי 

 נגבו.הם לשמה  שתלמידים לא למטרה ה
מלגות נקבע טובת  לספר  -תישמשרד החינוך מעביר לכל בשנתי  התקציב  ה,  כן-כמו

ה-על בביתהכלכלי  -החברתירכב  הפי  התלמידים  שמכונה  -של  )מה  מדד  "הספר 
בבית   ,("הטיפוח הילדים  )יסודי/על-מספר  החינוך  ושלב  בהתאם  -הספר  ולא  יסודי(, 

הספר אין בהכרח די  -. המשמעות היא שלבתיבפועל למספר התלמידים המבקשים מלגות
עדת המלגות  ו, ּו"לסייע באמצעות המלגות... לכלל התלמידים המתקשים בתשלום"כסף  

 
 .56–55ש "הליד ראו לעיל  193

 .23ל, לעיל ה"ש "לחוזר המנכ )י( – )ט( 5.5.2-ו  4.4.1' ס 194

 . של השופט עמית הדין -לפסק  87, בפס' 2, לעיל ה"ש שמשון עניין  195

 .23, לעיל ה"ש ל"לחוזר המנכ 4.4.3 'ס 196
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זאת    197". הם, ולו באופן חלקי"לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להספר נדרשת  -בבית
אפילו בהנחה שתלמיד נמצא זכאי למלגה, כללי משרד החינוך מגבילים את גובה  ועוד,  
בעוד תשלומי ההורים המותרים בחוזר    198ח לתלמיד, "ש   800– 250לסכום של    המלגה
בשנה." המנכ שקלים  של  רבים  לאלפים  מגיעים  יופנומכאן    ל  המלגות  אם  כל  ל   שגם 

שיושתו על אותן    רק חלק קטן מתשלומי ההוריםיכסו  ן  , ההזקוקות למלגהמשפחות  ה
 .משפחות

יש להגיש בכל שנה  שבסיס בקשה  על    מוענקות לתלמידיםעוד יש לומר כי המלגות  
הכלכלי  -לבית מצבה  על  המעידים  מסמכים  בצירוף  ונימוקים  הספר  המשפחה  של 

הגשת    200שהמשפחה מטופלת בה.  בין היתר נדרש אישור מלשכת הרווחה   199.לבקשה
למצות  באופן כללי  מתקשות  ו  חסם משמעותי למשפחות החיות בעונייוצרת  בקשה שנתית  

יוצרת  , הגשת בקשה מדי שנה  על כך  נוסף  201. רוקרטיהובי זכויותיהן בשל חסמי ידע  את  
ודאות   הבלגחוסר  כמוי  למלגה,  לחשוף  -זכאות  צורך  ביתלגם  מצבה  -פני  את  הספר 

ספר שגובה  -לביתכדי להרתיע הורים מרישום ילדיהם    יש   ובכך  ,הכלכלי של המשפחה
אמצעים לא יוכלו להשתתף  -מכאן שילדים רבים ממשפחות דלותתשלומי הורים גבוהים.  

וובת מבתיבכניות  ויודרו  חינוכיות  ותוספר  -פעילויות,  אליהם  כניות    ה מותנשהרישום 
זה חל לא רק ביחס לחוזר התשלומים החדש, אלא גם  בתשלום.   לתשלומי  ביחס  קושי 
 ומצמים יותר שהיו מותרים לפניו. המצההורים 
, וחשוב לא פחות, הטענה בדבר סדרי עדיפויות מתבססת גם על הנחה  על כך  נוסף

יש  לפרט  פסול כל עוד    ו שוויון שמקורו בבחירה אינ -פי הטענה, אי-שגויה. על  נורמטיבית 
של הבחירה(. התערבות בחירות    יהשרות לבחור )וגישה סבירה למידע על משמעויותהאפ

השלכות  הפרט את  לנטרל  או  כזו  בחירה  למנוע  כזו    יה שנועדה  בחירה  נתפסת  אף  של 
שכן היא מניחה שאנשים אינם מסוגלים  רצויה בחברה ליברלית,  -לאכ ולכן    כפטרנליסטית

 202לקבל את ההחלטות הנכונות עבור עצמם.
כא בחינוך(,  ר  שאולם,  אחרות  בבחירות  )או  הורים  בתשלומי  האנשים  עוסקים 

ההחלטות   את  ההוריםשמקבלים  שמושפעבעוד    ,הם  הם    ים מי  הבחירות  ם.  הילדימן 
מההשלכות של  )עד גבול מסוים(    "לסבול" יש לאפשר לאנשים  שיתכן  יאף אם  לפיכך,  

 
"הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים לשלם עבור   0222להוראת קבע    3.1ראו ס׳   197

 .54ש ", לעיל ה וינינגר. ראו גם ( 8.7.2019אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות" ) 

תקציב  "יסודי.  -ספר על -בית תלמיד בל  800–400-ו יסודי    ספר-בית תלמיד בח ל"ש  500–250 198
הורים תשלומי  במימון  לסיוע  הורים "  מלגות  פורטל  החינוך:    משרד 

-obligations-https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights

scholarship-pay-regulations/parental . 

 שם.  199

 . 10, בעמ' 54לעיל ה"ש , וינינגר 200

 .409–401, בעמ' 91לעיל ה"ש דוד, ו בניש  201
202 Gerald Dworkin, Paternalism, in STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY (Edward 

N. Zalta & Uri Nodelman eds., 2020) . 

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights-obligations-regulations/parental-pay-scholarship
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights-obligations-regulations/parental-pay-scholarship
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כן  -על.  טובות של הוריהם-בבחירות הלאטובות שלהם, ילדים אינם אשמים  -בחירות לא
יש  ר  שא, במיוחד כובחירות אל  יהן שלשאת בתוצאותת שלנו לאפשר להם לגם המוכנּו

באופן כללי יותר, גם אין מניעה מוסרית    203נמוכה יותר. היא    לכת,-להן השלכות מרחיקות
עושים  ף  אואנו  אנשים מבוגרים ואוטונומיים,  מלהבדיל  ,  כלפי ילדים  לנהוג בפטרנליזם 

יש לתת  בהקשר של בחירות הורים בחינוך ילדיהם    ,לפיכך  . זאת בהקשר החינוכי כל הזמן
מכך  לאנשים לשאת בתוצאות מעשיהם. אין להסיק  לאפשר  יש  כי    הלטעננמוך יותר  משקל  

שאינה הטובה  )בהקשר החינוכי ובהקשרים אחרים(  כל החלטה של הורים  ראוי לפסול  ש
להורים לקבל  ביותר עבור   הזכות לאוטונומיה הורית מאפשרת  כפי שפירטתי,  ילדיהם. 

כאלה שאינן מקדמות את טובתם של הילדים. עם זאת,  לרבות    ,החלטות ביחס לילדיהם
הזדמנויות   בשוויון  לתמוך  צריכים  הממלכתית  החינוך  מערכת  את  המסדירים  הכללים 

 של הוריהם. לילדים ללא תלות בחוזק

ר הורים שרוצים להשקיע בילדיהם, ולכן איסור תשלומי הורים  לעצו אפשר  - . אי 4
 אינו אפקטיבי 

שת  כיאודות שוויון חינוכי, ובמיוחד על מניעת ר -אחת הטענות שנשמעות תדיר בדיון על
שמושמעת  פי הטענה,  -על .  "קרב אבוד", היא שמדובר בהציבורית   יתרון במערכת החינוך

בפסק ילדיהם  ווהמוטיהדין,  -גם  את  לקדם  מבוססים  הורים  של  שאם  תציה  לכך  גרום 
אותם  רו  יעבויהספר הממלכתיים  -בתיאת ילדיהם מהורים  וציאו  י   ,תשלומי הוריםייאסרו  

. בכך לא רק שהמטרה של קידום שוויון תסוכל, אלא הפגיעה למערכת החינוך הפרטית
תאבד  ר  שא  ,ך הציבוריתמערכת החינו שכן הדבר יחליש את    ,יותראף  עלולה להיות גדולה  

תשלומי  מהמשאבים שמגיעים באמצעות  כי  שמעת הטענה  נבצמידות לכך    204. תלמידים
.  םמתלמידים שאינם יכולים לשלגם  לפחות בחלק מן המקרים,    ,הנותיעשויים לההורים  

הם עשויים לשרת בהמשך    ,הספר-נשארים בבית  ךכ ר  קצה שאח-אם הורים רוכשים אמצעי
ביחס  תלמידים שאינם יכולים לרכוש אותם. כך גם ביחס להשקעה בתשתיות פיזיות או  

כיתותל פיצול  לשם  ההלימוד.    תשלום  ניתנים  לבסוף,  והעשרה  חינוך  עובדה ששירותי 
הפרטי(  הספר-בבית בשוק  יותר  תהופכ  )ולא  לזולים  לשלם  וכימ  ,אותם  צורך  שאין  ון 

שיעור פרטי יקר יותר מאשר שיעור שבועי    ,למשל  , ת, שכירות וכולי. כךבנפרד על תשתיו
הכיתה.   לכל  נגישים  -שירותי ההעשרה בבתיכן  - עלשניתן  יותר  תלמידים  להספר  רבים 

הנות מהעשרה  ימאשר שירותים שניתנים באופן פרטי לגמרי: תלמידים עשירים יוכלו ל
ממעמד תלמידים  אולם  הפרטי,  בשוק  עלו-גם  לה הביניים  תשלומי  ילים  מביטול  פגע 

יכולים לשלם על השירותים רק    ,ההורים ידי מערכת  -הם מסובסדים עלר  שאכשכן הם 
נמנע, ושהוא  -הוא בלתישוויון  -אי ן לפיהש  ותהטענ  ., ולא בשוק הפרטיהחינוך הציבורית

 
בהקשר   203  ,Paternalism, and Education: A Children, Amy Gutmann  ,מעטשונה  ראו, 

338 (1980) .FFA .UBP & .HILP, 9 Liberal Argument. 

 של השופט עמית.  הדין -לפסק  45-ו  36, בפס' 2לעיל ה"ש , שמשון עניין  204
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לה כולם,  עשוי  עבור  חיוביות  לתוצאות  ביותר, לרבות  וביל  הגרוע  הוא  שמצבם  אלה 
אי  ותעשוי המקרים  שוויון-להצדיק  מן  ש  205.בחלק  עתה,  אלא  ביסוס  כפי שאראה  אין 

 עובדתי מספק לטענות העובדתיות הללו.
  םגור  יםציבוריספר  -או תכנים מסוימים בבתי לעיתים הניסיון לכפות התנהגות מסוימת  

ממוציאים  הורים  במסגרתה  ש  נגד-תגובתל ילדיהם  ובכך  -בתיאת  הציבוריים  הספר 
- רב ביתיסלמשל,    ,Mozert v. Hawkins  . בעניין של קובעי המדיניות  תם מטרמסכלים את  

- על ספר ציבורי-בבית כנית קריאהומידים פטור מת ללהעניק לת הברית -בארצותמשפט ה

גם אם מסכימים להנמקת    206עולמם. -סתאף טענת הוריהם כי חומר הקריאה מנוגד לתפי
לפיו עצם חשיפתם של ילדים לדרכי חיים שונות מהנהוג בביתם אינה מהווה  שהדין,  -פסק

פטור מחומר הלימוד, יש להיות  לתלמידים  (דתית ולכן אין ליתן  -אינדוקטרינציה )אנטי
ל  נכשל -שפסקכך  ערים  המעשה  הדין  נוצרים    .במבחן  התלמידים,  של  הוריהם 

ספר -וציאו את ילדיהם ממערכת החינוך הציבורית והעבירו אותם לבתיפונדמנטליסטים, ה
תוך   אחרות,  חיים  לדרכי  התלמידים  של  חשיפתם  את  יותר  עוד  צמצמו  ובכך  פרטיים, 

ספר -דומה, חיוב תלמידות מוסלמיות בבתיאופן  ב  207האוטונומיה שלהם.פיתוח  פגיעה ב
ציבוריים בצרפת להתלבש בהתאם לקוד הלבוש החילוני נקבע מטעמים ליברליים, אולם  

הספר הציבוריים ופגיעה  -בתיממוסלמיות רבות  הוצאתן של ילדות  היא  תוצאתו בפועל  
 208חינוך ליברלי. גדולה עוד יותר בסיכוייהן לקבל 

קרה של תשלומי  במאולם  לנטישה כזו,  להוביל    כפייה עלולהאכן, בתנאים מסוימים  
לחינוך  החשש אינו מבוסס, וזאת בשל המצב )המשפטי והחינוכי( הנוכחי ביחס  ההורים  

לא ר  שא  –  מתייחס בחלק מסעיפיו  שמשון ל שנתקף בעניין  " חוזר המנכ  .הפרטי בישראל
בפסק נדונו  ולא  בעתירה  ל  –   הדין-נתקפו  של  גם  שאינם    ספר-בתיקטגוריה  מוכרים 

הספר הממלכתיים.  -בתילגבי  שהוא יצר  מזה  שינוי דרמטי לא פחות  לגביהם  , ויצר  רשמיים
הספר הממלכתיים  -לבתימוכרים שאינם רשמיים  הספר ה-משווה את בתיל  "חוזר המנכ

הכנסות   לגייס  יכולתם  מבחינת  שכר  –בישראל  את  מגביל  רשאים  שהלימוד  -הוא  הם 
פר ממלכתיים ביחס לתשלומי  ס-ומחיל עליהם את אותן הוראות שחלות על בתי  209,לגבות
ביותר של  והאטרקטיביים  בכך הוא פוגע באחד המאפיינים החשובים ביותר    210הורים. 

 הבית. -משקי של השתתפותעדיפות תקציבית שמתבססת על  – חינוך פרטי 

 
 .124, לעיל ה"ש Parfitראו  205

206 Mozert v. Hawkins, 827 F.2d 1058 (6th Cir. 1987) . 

 Kiply S. Shobe, “Public Education in Shreds”: Religious Challenges toראו, למשל,   207

Curricular Decisions, 64 IND. L.J. 111 (1988) . 
208 Tom Heneghan, French Muslim School Opens After Headscarf Ban, REUTERS (Apr. 

-school-france-religion-https://www.reuters.com/article/us2007), 23, 

dUSSP28389820070423i . 

 .23, לעיל ה"ש ל"לחוזר המנכ 2.2 'ס 209

ספר רשמיים, מותר לגבות -מבתילהבדיל ספר מוכרים שאינם רשמיים, -. לבתי2.3' , בסשם 210
 .דמי רישום

https://www.reuters.com/article/us-religion-france-school-idUSSP28389820070423
https://www.reuters.com/article/us-religion-france-school-idUSSP28389820070423
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הספר -בתיזה של  למוכרים שאינם רשמיים הספר  ה-ת מצבם המשפטי של בתי השווא
העומד  כיוון שבעוד הכסף  מ,  םמולבנקודת נחיתות משמעותית  אותם  הממלכתיים מציבה  

, חלקו של התקצוב יםממלכתיהספר  ה-יתב  העומד לרשותלרשותם בסופו של יום זהה לזה  
מנת  -עלוההורים נדרשים לשלם יותר    ,ממלכתייםהניתן ל הציבורי הניתן להם נמוך מזה  

 211. להגיע לאותו סכום
המנכת  להוראו לבתיל  "חוזר  רשמיים  -ביחס  שאינם  המוכרים  השלכות  הספר  היו 
כמעט לגמרי  נעלמו  ל  "מפרסום חוזר המנכבתוך שנים ספורות  לכת:  -מרחיקותמיידיות ו

דתי ממפת  ההמשרתים את הציבור החילוני והציבור מוכרים שאינם רשמיים הספר ה-בתי
-הפכו לבתינמערכת החינוך הממלכתית וללו נקלטו לתוך  הספר ה   בתי  .החינוך בישראל

בתי של  במקרה  תורניים  רשמיים  )או  ייחודיים  רשמיים  מובן    212. דתיים(הספר  ה-ספר 
המבקשת    ,שהדברים לא קרו במקרה, אלא מדובר במדיניות רחבה יותר של משרד החינוך
לי, ולאפשר  להחיל את החינוך הממלכתי על כמה שיותר חלקים משדה החינוך הישרא

 213גיוון בתוכו. 
נותרו   ,רתו עשרות אלפי תלמידיםישש ,ספר מוכרים שאינם רשמיים-מאות בתיתוך מ
ספר מוכרים שאינם רשמיים  -תלמידים בבתי  057,6, רק  נתוני משרד החינוך   פי-, עלכיום

בבית לומדים  כמחציתם  החילוני.  היסודי  ה-בחינוך  הספר -ובביתבחיפה    ריאליהספר 
נוספים  -שני בתי  214. לאומי-הביןהאמריקאי   לש  ,("קהילה"ו  " אביב")ספר  - בהם קרוב 

שם ראש העיר חולדאי מונע הכרה במוסדות חינוך    ,אביב-נמצאים בתל  ,תלמידים  500
ורבים    ,ספר חדשים מהעשור האחרון-ר הנותרים הם בתיהספ-בתי  215ייחודיים כרשמיים. 

תלמידים  די  אין בהם  שאו    יםלרשמילקראת היהפכותם  מהם נמצאים בתהליכי הסדרה  
ה ציונית דתית  יפרטיים שמשרתים אוכלוסיספר  -בתיגם  .  יםלרשמילאפשר את הפיכתם  

ספר יסודיים  -שלושה בתירק  הצטמצמו עד כדי היעלמות, ויש כיום במאגר משרד החינוך  
ר  שאהספר הריאלי בחיפה )-סיפורו המרתק של בית  כדאי לומר מילה נוספת על.  כאלה

 
 .170 בעמ' ,18ש "חזן, לעיל ה-ראו פרי  211

ורייכמן,   212 בן שחר  רשמיים שנותרו  ה-בתי  .33  "שלעיל הראו הראל  ספר המוכרים שאינם 
ושומרים על מעמדם מחוץ למערכת   והציבור הערבי,  משרתים בעיקר את הציבור החרדי 

 הממלכתית מטעמים של אוטונומיה חינוכית.

שי פירון   ו שלבימי  התגבשר השאהחינוך,    הקשור למדיניות זו של משרדנוסף  תהליך מרתק   213
חרדי. לניתוח התהליך והיבטיו המשפטיים  ה-חינוך, הוא הקמת זרם החינוך הממלכתיהכשר  

- החינוך הממלכתי   חזן - פרי  לטםשי קציר ו ראו גם    .33ה"ש    ראו הראל בן שחר ורייכמן, לעיל
 (.2018, המכון הישראלי לדמוקרטיה 119מחקר מדיניות )  רדי: מהקמה להתבססות ח 

הלימודים הנלמדת בו  כנית  ו שכן ת  ,לאומי הוא מקרה ייחודי-הבין הספר האמריקאי  -ביתגם   214
לת האמריקאית,  ו מותאמת  הלימודים  ההוראה  ו כנית  ראובו  שפת  אנגלית.   היא 

t/http://wbais.ne. 

  4500/17  םעע"המשפט העליון ב-ידי בית-אושרה על הספר ו -ידי בית-נתקפה על מדיניות זו   215
אביב עיריי  תל  אביב  – ת  עמותת  נ'  וולדורף   – יפו  ברוח  החינוך  לקידום  )נבו    העמותה 

20.2.2019 .) 

http://wbais.net/
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הספר  -משאר בתילהבדיל  הספר הריאלי,  -בית  216סיפורו מתואר בפירוט במקום אחר(. 
וביקש לגבות    ,ל" רב להישמע למגבלות שנקבעו בחוזר המנכיסהמוכרים שאינם רשמיים,  

- לביתהפך נהספר לא  -לא רק שבית  . לפיכך,גבוהים כפי שנהג כל השניםתשלומי הורים  

ויתר כליל  הספר המוכרים שאינם רשמיים, אלא שהוא  -בדומה לשאר בתי ספר ממלכתי  
שגבה  מאלה    יותר אף    על תקצוב ציבורי, וכתוצאה מכך גובה כיום תשלומי הורים גבוהים

 217. בעבר
כ מהן  ר  שאלפיכך,  הפתוחות  בוחנים  יש  להאפשרויות  הורים,  בחשבון  להביא  פני 

  , אליהם  הם יכולים לעבור שספר מוכרים שאינם רשמיים  -כמעט בתיאין  שכיום למעשה  
המשפט את  -אילו פסל ביתש. מובן  ן זה אינו מבוססיהמשפט בעני-ולכן חששו של בית

על  ואסר תשלומי הורים גבוהים בחינוך הממלכתי, היה בכך כדי להשיב    ל" חוזר המנכ
המשפטית   ההבחנה  את  בתיכנה  פרטיים  -בין  הורים  ציבורייםלספר  לתשלומי    ,בנוגע 

-, על"מוכר שאינו רשמי למעמד " לשוב  בקשו  ספר י-יתכן שהדבר היה גורם לכך שבתייו

החינוך  משרד  שכלל  בטוח  אין זה  . אולם  מנת שיוכלו לגבות תשלומי הורים גבוהים יותר
המעבר   את  זה  יבעניכללי המשחק  ו  , תנאיםאילו  ובהמבוקש  יאפשר  להיקבע  ן  יצטרכו 

-ניתן לשער כי משרד החינוך יבקש להפחית את שיעור התמיכה הציבורית בבתימחדש.  

במובן הזה,  מהלך כזה.  מנקיטת  ספר  -מנת להרתיע בתי-על   , ספר מוכרים שאינם רשמיים
ולא להיות כפוף להגבלות  הספר הריאלי בחיפה  -ביתתו של  בחיר לשמור על עצמאותו 

רים, גם במחיר של שלילת תקצוב ציבורי, עשויה לסמן מודל חדש  הוהתשלומי  בנוגע ל
בחן באופן יסודי.  ייתרונותיו וחסרונותיו עוד צריכים להר  שא  , ספר פרטיים-להסדרת בתי

ספר פרטי שאינו מתוקצב כלל גבוהות פי  -ביתהפעלת  מכל מקום, העלויות הכרוכות ב 
ולכן  " שניים או שלושה מתשלומי ההורים שחוזר המנכ יהוו    ו ספר אל-בתיל מתיר,  לא 

מפתה   המשפחות.  ל חלופה  להניח רוב  מופרך  זה  יהיה  מהמעמד  ש  לא  המשפחות  רוב 
 רם.ופישיירתמו לפעולה לשם ואולי   ,הספר הממלכתיים-הבינוני יישארו בבתי

אפשרות תשלומי הורים אינו מתמצה רק באיסור  של    תוחלת החשש מפני חוסר האולם  
את   יעזבו  פרטיות.  -בתישהורים  חלופות  לטובת  הממלכתיים  שהספר  היא  אם  הטענה 

עשויים  הספר של הילדים שלהם, הם  -לא יורשו להשקיע משאבים נוספים בבתיהורים  
חוגים, שיעורים פרטיים    באמצעותמנת לחזק את חינוך ילדיהם  -עלם  הבמשאבי  להשתמש

שוויון  -יגרמו לאי נטען,, כך  ו. פעולות אלספרית-מחוץ למסגרת הבית ופעילויות העשרה
הורים ימשיכו  אם  כן,  א  218ידי תשלומי ההורים.-השוויון שנגרם על-זהה בחומרתו לאי

אם יש טעם במניעת תשלומי הורים  לבחון  ראוי  להוציא סכומים דומים על חינוך ילדיהם,  
ספר מוביל לתוצאות טובות יותר )או  -שוויון בבתי-הספר. לשם כך יש לבחון אם אי-בבתי
 רה הפרטית.שוויון בספ  -ת( מאשר איות פחורע

 
 .92–91בעמ'  ,33ש "לעיל ההראל בן שחר ורייכמן, ראו  216

 שם.  217

 של השופט עמית.  הדין -לפסק  36 , בפס'2לעיל ה"ש , שמשון עניין  218
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פרטיים  השקע משאבים  אם  ספר  -י בבתת  עדיפה  להיות  ישפיעעשויה    והמשאבים 
ל  "חוזר המנכ. אולם  תשלומי הורים  לשלםיכולים  לטובה גם על תלמידים שהוריהם אינם  

לפיו  ש  קרון ההפוךיוקא על העואינו קובע מנגנונים לחלוקה מחדש מהסוג הזה, ומבוסס ד
ספר עשויים לאפשר לתלמידים  -בתיזאת,  -בכלמי שאינו משלם אינו משתתף בפעילות.  

ון שהפעילויות מתקיימות  וכי מ  ,ן" תלבשאינם משלמים להשתתף בפעילויות העשרה או  
אין בידיי מידע באשר לשאלה  פוגעת בשירות.  אינה  גם כך והשתתפותו של תלמיד נוסף  
ניתן לשער כי אין מדובר בפתרון שיכול לעבוד    לםאואם יש מקרים כאלה ומה היקפם,  

גדולים במערכת מתנים מראש  אינם  הספר  -בתירק אם  אפשרי  שהוא  ון  ו כימ  ,בהיקפים 
ויכולה   הספר מבוססת-רוב אוכלוסיית בית אם  קבלה בהתחייבות לשלם תשלומי הורים, ו

 תלמידים שאינם משלמים.לתמוך במיעוט של 
שוויון  -מאילהבדיל  ) הספר  -השוויון קיים בבית-המתעוררת כאשר איבעיה מרכזית  

הפרטית(  בספ   שרה  התהיא  עלוסבסוד  התוספתיות  השקעת  -כניות  מהווה  הציבור  ידי 
ספר  -בבתיתשלומי הורים  כוונתי.  את  אסביר    .משאבים רגרסיבית לעברם של המבוססים

שירותי  לרכישת  תוספתיים  משמשים  בשעשבין    –   חינוך  לימוד,  מדובר  כניות  ו תבות 
  –הספר  -לימודים או בתקציבים המופנים לכל היבט אחר של פעילותו השוטפת של בית

מ הם  אולם   העלות  אינם  את  השירותיםכסים  של  הללו  המלאה  חלקהחינוכיים  מן    . 
ידי הציבור במסגרת  -משולמים על  ,חשמל, תחזוקה וכולי  ובכלל זה שכירות,  ,העלויות

ן,  " הם המלמדים את התל  הספר-, אם מורי ביתעל כך  הממלכתיים. נוסףהספר  -מימון בתי
אינה משולמת באופן בלעדי באמצעות תשלומי    ם גם עלות שכרכפי שקורה במקרים רבים,  

כל עלוש  ,מחוגים פרטייםלהבדיל  ההורים.   נדרש לשלם את  ,  ההפעלהת  יובהם הצרכן 
בית במסגרת  מתקיימים  השירותים  מ   ,הספר-כאשר  התוספת  ההורים  את  רק  שלמים 

עלות  ן חלק מו מימצורך  הסתמכות על התקציבים הציבוריים ל  219כנית. ו השולית של כל ת
ון שתלמידים  וכי מ,  של משאבים ציבוריים  חלוקה רגרסיבית  המהוותוספתיים  השירותים ה

מבוססים   תוספתיים(    םינ)שנה להורים  מהתקציב מקבלים  משירותים  יותר  גדול  נתח 
 . (ונים משירותים אלנה )שאינם   מבוססות-מאשר תלמידים למשפחות לאהציבורי 

בבחירה  רלוושיקול   נוסף  אינטי  יתקיים  בספ  -בבתי  –השוויון  -היכן  או  רה  הספר 
החינוך  הזירות  מן    ובאיז  הוא  –הפרטית   משרד  של  יותר  עשויה  התערבותו  להועיל 

ל מראה שמשרד החינוך  המציאות שתוארה לעי   . שוויון בין תלמידים-בהתמודדות עם אי
, באשר  כתוצאה מתשלומי הורים  הספר-שנוצר בבתי  השוויון-צמצום איבאינו ערוך לסייע  
המלגות   הבעיה,  אינו  מערך  עם  להתמודד  הם  התקשכן  יכול  כך  לשם  הנדרשים  ציבים 

 אדירים. 
אולם    ,יותר  ביצוע-היא בת רה הביתית  השוויון בספ  -התמודדות עם אילא ברור אם  

יב במקצועות  –לתלמידים בכיתות זשיעורים פרטיים בחינם מציע, למשל,  משרד החינוך  

 
אינה של אלה  , שכן גם עלותם  ידי הציבור-ביחס לחוגים שמסובסדים עלטיעון זה אינו חל   219

 . משקפת את המחיר המלא של השירות



 בחינוך הממלכתי?האם ראוי להתיר תשלומי הורים  משפט וממשל כה תשפ"ב 

 57 

בהן הם יכולים  שהספר יש שעות פרטניות  -למורים בביתו  220אנגלית ושפה,   ,מתמטיקה
לכך.  הזקוקים  לתלמידים  להיו-כמו  לסייע  עשויים  בבית  הניתנים  והעשרה  חוגים    תכן, 

עקיף   באופן  ת יותר  קשורים  לימודית מאשר  בתיולהצלחה  בתוך  הספר.  -כניות העשרה 
או  העובדה שהורים מבוססים יכולים להשקיע משאבים בשיעורים פרטיים  שיתכן  י   לפיכך

כניות  ו להדאיג אותנו פחות מאשר יכולתם של הורים לרכוש ת  כהצרי חוגים לילדיהם  ב
כגון שיעורים פרטיים מטעם המדינה או  תרונות  יעילותם של פ  הספר.-בתשלום בתוך בתי
מסובסדים   בזמינותהתלויחוגים  כמובן,  ובאיכותו  ו ,  באפשרותי  אין  ר  שא,  של השירות 

שתלמיד    ,חשוב  221. ןלהעריכ משרד  למשל,  מטעם  בחינם  פרטיים  שיעורים  המקבל 
עלהחינוך   תכופים  פרטיים  שיעורים  לקבל  קבוע-יוכל  מורה  אפשר  יהיה  שכדי    ,ידי 

זה   שירות  על  שירות ללהשוות  מורה -הניתן  כ  . בתשלום  פרטי   ידי  יש  ר  ש אבהנחה שגם 
מדובר  , נראה שבתשלוםתלמידים מבוססים לשכור מורה פרטי  יעדיפו  שירות זמין כזה  

תלמידים שזקוקים להם  פים ל  משאבים נוס  נתכווידי ה-במדיניות שעשויה לקדם שוויון על
 ביותר.

השוויון  -אישעדיף שמשפיעות על ההערכה היכן  ,תיות הללוטענות העובדה לענוסף 
ספר ציבורי לבעייתי  -השוויון בבית-יש טעמים מוסריים ההופכים את אייבוא לידי ביטוי,  

לידי  -יותר מאי התייחסתי אליו בהקשר של  כבר  ש  אחד,טעם    בבית.ביטוי  שוויון שבא 
לאפשר להורים התנהלות אוטונומית    הצדקה מוסריתהוא שיש    222האוטונומיה ההורית,

אי יוצרת  זו  התנהלות  כאשר  גם  פנימה,  ביתם  )כמו-בתוך  שליליות  -שוויון  תוצאות  גם 
באופן כללי ובהקשר    "ציבורי"ל  "פרטי"בין    האף הבעייתיות הידועה בהבחנ-נוספות(. על

ינה  החינוכי בפרט, יש עדיין משמעות להבחנה זו מבחינת המידה שבה ראוי לאפשר למד
המוסריים,    הפעולהלהתערב בחופש   הטיעונים  במישור  גם  תקפה  הורים. ההבחנה  של 

כך  אינטימית, והובגינם ראוי לאפשר להורים חופש פעולה רחב בהתנהלות המשפחתית  
גם במישור הטיעונים המשפטיים, שכן הדוקטרינה המשפטית מכירה באוטונומיה ההורית  

 223ת.בצורתה הרחבה ביותר בהתנהלות הביתי
רה הביתית עדיף מבחינה מוסרית  שוויון שנוצר בספ  -אך יש טעם חשוב נוסף לכך שאי 

השוויון דומה  -איבשני המקרים  ספר ממלכתיים )לפחות ככל ש-שוויון שנוצר בבתי-על אי
ספר. ה-וסגרגציה מעמדית בבתי  תשלומי הורים יוצרים הדרה חברתיתבגודלו(, והוא ש

- מצבם היחסיבבאיכות החינוך של תלמידים משכבות כלכליות נמוכות ופגיעה  ה  לענוסף  

תלמידים    לפיושמסר משפיל  משדרת    , ההפרדה גםבשוק ההשכלה והתעסוקה  תחרותיה
-נחשבים פחות מחבריהם המבוססים, שיכולים ללמוד בבתי  כלכלי נמוך-מרקע חברתי

 
ברשת"   220 לתלמידים  קבוצתיים  הורים "שיעורים  פורטל  החינוך:    משרד 

lessons-.education.gov.il/prhnet/parents/enriching/privatehttps://parents. 

זמין באשר   221 מידע  אין  במסגרת  למספר  באתר משרד החינוך  הניתנים  השיעורים הפרטיים 
לתמיכה  משלהן  יוזמות  לקדם  הן  גם  יכולות  מקומיות  רשויות  כי  עוד  יצוין  זה.  שירות 

 תלמידים הזקוקים לכך. בלימודית 

 . 2ג חלקבלעיל  222

 שם.  223

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/enriching/private-lessons
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תשלומי ההורים    224.ספר ממלכתיים-ספר טובים יותר או לקבל שירותים עודפים בבתי
הספר לקהילה שבה תלמידים נפגשים זה עם זה על בסיס -ביתהפיכת  לפיכך את  מונעים  

וכולי, וחותרים תחת    המוצא שלהם-שווה, ללא תלות ברקע שלהם, במין שלהם, בארץ
הכנה של תלמידים לאזרחות    –ספר בחברה דמוקרטית  -אחד התפקידים החשובים של בתי

 225. דמוקרטית
ש להניח  אינו נעלם. י  בין תלמידיםהשוויון הכלכלי  -אי   ללא תשלומי הוריםגם  שמובן  

הללו,  לדים  שי לפערים  עלולים  מודעים  בעוני  ל  לגרוםאשר  החיים  של  ילדים  תחושות 
נהל  לספר ו-בבתיפגש  ייכולים להשונים    זאת, ילדים מרקעים-ובכל  226נחיתות והשפלה.

להיכשל(    אובקהילת הלומדים, אשר יכולים להצטיין )ערך  -אינטראקציות כחברים שווי
קשרי חברות, לשכלל כישורי  ליצור וכשרונותיהם בתחומים שונים,   בהתאם לפעולותיהם

וכולי.  מנהיגּו ממעמד  ת  ילדים  בפני  חוסמים  הורים  גישה  כלכלי  -חברתיתשלומי  נמוך 
מסמנים אותם כחברים חלקיים  בכך  ו  ,לשיעורים ותכנים שהינם משמעותיים עבור חבריהם

- נורמה בבתיל פכים  נהבו תשלומי הורים  שבמצב דברים    הספר.-בקהילת ביתונחותים  

בהם  שמאוד המרחבים  -חינם הוא החריג, מצטמצמים עד-, וחינוךרבים  ספר ממלכתיים
 נמוך.כלכלי  -חברתיעבור תלמידים ממעמד  יכולה להתקיים קהילה שוויונית כזו 

,  ור תשלומי הורים יגרום לכך שהורים ישקיעו באופן פרטי בילדיהםאם כן, גם אם איס
נובע מכך שאיסור תשלומי הורים הוא חסר תועלת. ספר ממלכתיים  -המעבר מבתי  אין 

אינספר  -לבתי רשמיים  שאינם  עתה  ו מוכרים  לעת  מעשית  יש    ,אפשרות  שלהורים  ואף 
לפחות  יעורים פרטיים,  רה הפרטית באמצעות חוגים ושאפשרות להשקיע כספים גם בספ  

זיק פחות  עשוי להרה הפרטית  שוויון שנוצר כתוצאה מהשקעה בספ  -מבחינות מסוימות אי
גורם להשקעה רגרסיבית של משאבים    :ספר ציבוריים-בתוך בתישוויון  -מאי אינו  הוא 

פחות  הוא הרסני להיות עקיפה יותר, ו העשויחינוכיים ההישגים העל השפעתו ציבוריים, 
 .הספר-בביתושוויונית של לומדים תהליכים של יצירת קהילה דמוקרטית  לבכל הקשור  

מסגרת  ולא ב  , החלטה על ביטול תשלומי הורים צריכה להתקבל בחקיקה .  5
 המשפט - לבית   עתירה

עלתה ש ,היא טענה משפטיתאליה כאן אתייחס שהורים ה האחרונה בעד תשלומי ה טענה
לפיה תשלומי הורים נרחבים בחינוך  שהיא שגם אם מאמצים את הגישה  והדין,  -גם בפסק 

 
 .86–84ה"ש יד לעיל לבהקשר זה גם ראו  224

להפרדה   225 ביחס  דומה  לימודיתבין  לטיעון  יכולת  בסיס  על  -MARA SAPON  ראו   תלמידים 

SHEVIN, PLAYING FAVORITES: GIFTED EDUCATION AND THE DISRUPTION OF 

COMMUNITY 3 (1994).   ראו לימודית  יכולת  רקע  על  תלמידים  בהפרדת  יותר  רחב  לדיון 
Tammy Harel Ben Shahar, Ability Segregation, TULANE L. REV. (forthcoming). 

226 The Everyday Costs of Poverty in Childhood: A Review of Qualitative Tess Ridge, 

, 25 Income Children in the UK-ch Exploring the Lives and Experiences of LowResear

73 (2011) Y’OCS & .HILDC . 
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כן  ל ויבטלם, ש "המשפט יפסול את חוזרי המנכ -ראוי שביתאין זה  הממלכתי אינם רצויים,  
 המחוקקים.-ייעשה בביתראוי שוי מסוג זה שינ

 227(, לעילל סותרים חקיקה קיימת )טענה שפורטה  " עובדה שחוזרי המנכה  לענוסף  
משמעותית מאוד  במידה  במערכת החינוך. הם מגדילים  וצרים מהפכה של ממש  הם גם י

פי יכולתם  -את הסכומים של תשלומי ההורים המותרים, תוך יצירת פערים בין תלמידים על
,  מושתתת עליהם  מערכת החינוך בישראלשיסוד  ה-עקרונות, ובכך משפיעים על  םמלשל

  ךהפיהם מאפשרים לחינוך ל. שוויון ההזדמנויותחינם ועקרון -חינוךשל קרון יעההם יניב
  שוקיים לאסדר את לגורמים  ת לשלם, ובכך מאפשרים  מוכנּוהפי  -לשירות שטיבו נקבע על

 . ניתניםרותי חינוך  יהאופן שבו ש
ל )בעיקר  " שירותי חינוך, חוזרי המנכהספקתם של  השפעה הישירה על אופן  ה  לענוסף  

- על  פיעים באופן רחב עוד יותר על מערכת החינוךחוזר התשלומים( מש  –  החוזר הראשון

שינוי   לבתי  שלמשתמע  ידי  הרישום  כלליה-כללי  לבתי  ספר.  קבועים  ה-הרישום  ספר 
)רישום(, וחינוך ממלכתי  לימוד חובה  דרכים לרישום תלמידים    בתקנות  ומפרטים שתי 

למעשה  אין שאז להורים  ,  קובעת  הרשות המקומית שבהתאם לאזורי רישום    –ספר  -לבתי
,  כנית בחירת הורים מבוקרתופי ת-או על  228הספר שבו ילמדו ילדיהם, -השפעה על בית

שבה הורים רשאים לדרג את העדפותיהם ורשות החינוך המקומית מבצעת את הרישום  
ביתותוך התחשבות בהעדפות אל מקרה,  תלמידיו,  -. בכל  את  לבחור  רשאי  אינו  הספר 

ספר בתשלום או  -הרשות המקומית, ואין להתנות את הרישום לבתי ידי-הרישום נקבע על
בדרגה נורמטיבית נחותה מתקנות הרישום,  שהוא  ל,  "חוזר המנכ אולם    229בכל תנאי אחר. 

לבתי תורניים  -מתיר  או  ייחודיים  הייחודית  והתשספר  כלל  בהם  כנית  את  מקיפה 
לבית  הםפעילויותי הרישום  את  בהתחייבות  -להתנות  את  של  הספר  לשלם  ההורים 

 230כנית. ו עבור התבהתשלומים הדרושים 
על זכויות בסיסיות של    משפיעיםל "הכלולים בחוזרי המנכ   ומשקל אל -הסדרים כבדי

ביסודבנוגעים  וילדים,   העומדים  שלערכים  החינוך  ה  הזדמנויות    , מערכת  שוויון  כגון 
לערכים חשובים נוספים העומדים בבסיס    יםמתייחסהסדרים אלו  עוד,  זאת ו  חינם.-וחינוך

כי תשלומי הורים  אף שהבעתי לעיל את דעתי  אוטונומיה הורית )ות  החינוך, כגון מצוינּו

 
לחוק זכויות התלמיד   )א( 5  'סולסתירת    , 1בלעיל חלק  ראו  לחוק לימוד חובה    )ד( 6  'סלסתירת   227

 .3ב  ראו לעיל חלק

. מובן  1959–ט"תשיה למעט במסגרת בקשות העברה, לפי תקנות חינוך ממלכתי )העברה(,   228
.  שהם מעוניינים בוהספר  -את ביתם בהתאם לביתלשכור  שהורים יכולים לבחור לרכוש או  

Anupam Nanda &  ,John M. Clapp ן ראו "ספר על שוק הנדלה-טיב בתישל  ההשפעהעל 

Stephen L. Ross, Which School Attributes Matter? The Influence of School District 

Performance and Demographic Composition on Property Values, 63 J. URB. ECON. 

451 (2008); Thomas A. Downes & Jeffrey E. Zabel, The Impact of School 

Characteristics on House Prices: Chicago 1987–1991, 52 J. URB. ECON. 1 (2002)  . עוד
 .34ש "ראו בלנק, לעיל השוויון חינוכי -על ההיבטים המרחביים של אי

 ממלכתי )רישום(.)ד( לחוק לימוד חובה; תקנות לימוד חובה וחינוך 6ס'  229

 .3חלק בראו לעיל  230
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אינם מהווים חלק מן הזכות לאוטונומיה הורית(. בהינתן חשיבותם של ההסדרים שחוזרי  
קובעים" המנכ ש  ,ל  אלא  בחוק,  מפורשת  הסמכה  יקבלו  שהם  רק  לא  ייקבעו  הם  ראוי 

 נהלית.מולא בהנחיה  ,חקיקה ראשיתב
הדין העיקרי אף  -יש קושי בהסמכה של ההנחיות, ופסקכי  גם הוא  סבר  המשפט  -בית
בטענכי  קובע   ממש  להן. כי  העותרים    ת יש  יידרש  שהמחוקק  שטיין    231ראוי  השופט 
איזון בין אוטונומיה לשוויון הוא אחד ההסדרים  "כי  אומר  דינו )בהסכמה( מגדיל ו-בפסק

  ונדמה שגם  , כלומר, השופט שטיין  232. "החברתיים הראשוניים שמסור למחוקק ולו בלבד
תשלומי ההורים מהווים הסדר  ש, מכירים בכך  פחות  באופן מפורשאם כי  ,  חבריו להרכב

הם  ,  ראשוני ערכיות  באשר  סוגיות  כבדותמעוררים  צריכים  ולפיכך    משקל,- וחברתיות 
  : כנימוק לדחיית העתירהזאת  מציין  אלא שהשופט שטיין    233להיקבע בחקיקה ראשית.

 234. "הקביעה כיצד איזון זה ייעשה צריכה להיעשות ביום הבוחר, ולא ביום העותר"
תפי משקפת  שטיין  השופט  של  בית  סהקביעתו  של  לתפקידו  באשר  -פורמליסטית 

בין הכרעות ערכיות, ושופטים  לזו, יש הבחנה ברורה בין משפט    סהי תפיפ-המשפט. על
 235אמורים להיצמד למשפט ולהימנע מהכרעות ערכיות אשר שמורות להליך הפוליטי. 

שכן יש בכך כדי    ,ל מהווה אקטיביזם שיפוטי" לדידו של שטיין, ביטולם של חוזרי המנכ
 בין אוטונומיה בחינוך. ל  ן שוויוןאיזון ביבלהכריע בסוגיה ערכית הנוגעת 

הכבוד,   שטיין  בכל  השופט  של  ההסדרים  בעייתית  עמדתו  עקרון  כיבוד  בעיניי. 
לפיהן יפעלו מוסדות  שכבוד לתפקידו של המחוקק בקביעת הנורמות  מתוך  הראשוניים,  

של  עקרונות  הל.  " לביטול חוזרי המנכוקא  ודהמשפט  -היה אמור להוביל את בית  ,המדינה
ישראל,  -מדינת  ה שלושוויון הזדמנויות חינוכי הם עקרונות שנקבעו בחוקיחינם  -חינוך

הוגדרו להם  המנכ   והחריגים  חוזרי  בחוק.  הם  יצרו  "גם  מרחיקל  מ-שינוי  אותם  לכת 
בחקיקה כזו. גם מספקת  ללא חקיקה ראשית, ואף ללא הסמכה  וזאת  גורל,  -הסדרים הרי

משפט יתערב במקרים שבהם ה-ביתשבמסגרת מדיניות שיפוטית מרוסנת מאוד יש לצפות  
אינמ רשות   ושמרנות שיפוטית  פורמליזם  חוקית.  ללא הסמכה  פועלת    ם שקולים נהלית 

  , לראייתי, הדין אינו מחזק-. לפיכך פסקנהליות וחוקתיותמ   עתירותשל    תאוטומטילדחייה  
ואינו מבטא ריסון שיפוטי, אלא  מול הרשות המבצעת, את מעמדה של הרשות המחוקקת 

דלה המנכו פך.  חוזרי  ביטול  לרשות  " וקא  יותר  רב  כבוד  מבטא  היה  הזה  במקרה  ל 
הרשויות.   הפרדת  היחסי במסגרת  ולכוחה  כן,  המחוקקת  אם  אם  ראוי  משתכנעים שגם 

- גיה שראוי להביאה לביתמדובר בסו  ,להתיר תשלומי הורים במערכת החינוך הממלכתית

 המחוקקים.

 
 של השופט עמית.  הדין -לפסק  20 , בפס'2, לעיל ה"ש שמשון עניין  231

 .שטיין של השופט  הדין -לפסק  4 , בפס'שם 232

 . ( 2012)  379 מב משפטים   "הסדרים ראשוניים ועקרון החוקיות החדש"ראו יואב דותן  233

 .של השופט שטיין  ן דיה-לפסק   4 , בפס'2, לעיל ה"ש שמשון עניין  234

 .90לעיל ה"ש מאוטנר, ראו  235



 בחינוך הממלכתי?האם ראוי להתיר תשלומי הורים  משפט וממשל כה תשפ"ב 

 61 

 סיכום . ד

ל יש  אם  בשאלה  עסק  זה  של  מאמר  רכישה  בבתיהתיר  חינוך  ממלכתיי-שירותי    םספר 
הדין  -המשפט, בפסק -שירותים. ביתאותם הנות מיחלק מן התלמידים יוכלו לרק באופן ש
זושמשוןבעניין   שאלה  על  בחיוב  השיב  המנכ  ,,  חוזרי  הקיימות  בנסיבות  כי  ל  " וקבע 

ואינם מהווים    ךינוחבבזכות החוקתית לשוויון  וגעים  פאינם  שמאפשרים תשלומי הורים  
חברתי רקע מעמד  על  תלמידים  כמו-הפליה של  כי  -נקבע בפסקכן  -כלכלי.  חוזרי  הדין 

שוויון    שמירה עליוצרים הסדר סביר המאזן כראוי בין  ניתנו בסמכות, וכי הם  ל  " המנכ
 הורים לאוטונומיה חינוכית. התם של ת וזכובין השאיפה למצוינּולההזדמנויות בחינוך 

לקושי  -בית אדיש  היה  לא  הממלכתית שהמשפט  החינוך  במערכת  הורים    תשלומי 
די תקציבים    ו הישהלוואי  לפיה  שלב  - תדינו משאל-השופט עמית מבטא בפסק.  מעוררים

- מרחיבותכניות  ו העשרה ותמסגרות  ,  קצה-אמצעי  ,חינם אין כסף  ,לספק לכל התלמידים

אינם  אולם    236נוספות.דעת     קיםימספבמצב הדברים הנוכחי, שבו המשאבים הקיימים 
במערכת  מאפשרים ליצור  המשאבים הפרטיים  שאובדן היתרונות  החשש מפני  ,  לשם כך
 תשלומי ההורים. את  – בלב כבד גם אם  –שר לאהמשפט  -ביתהניע את החינוך 
תשובה חלופית הן לשאלת תוקפם של חוזרי  לבסס את קיומה של    תיביקשזה  מאמר  ב
בעניין  " המנכ שנתקפו  הספציפיים  תשלומי    שמשון ל  לסוגיית  רחב  הוהן  באופן  הורים 
כך המאמר  יותר.   שונותּפורׂש  לשם  טענות  כלליות  , תשע  קטגוריות  לשתי  :  המחולקות 

טענות   )ובמיוחד  משפטיות  ארבע  הורים  תשלומי  הורים  נגד  תשלומי  שהם  נגד  כפי 
ו כיום(  הישראלי  במשפט  טענות    מכן-לאחרמוסדרים  מתמודדתש  – חמש    עימן  אני 

 י הורים במערכת החינוך הציבורית. לפיהן ראוי לאפשר תשלומש –  ןרתומבקשת לסו
של   המוצא  איננקודת  תוך  מוחלטת  עליונות    ה המאמר  החינוכי  השוויון  עקרון  של 
פך הוא הנכון. אני מקבלת את  ההת ואוטונומיה חינוכית.  כגון מצוינּו דחייה של אינטרסים  

מצוינּו קידום  נורמטיבית  שמבחינה  מן  הטענה  סטייה  מצדיקים  הורית  ואוטונומיה  ת 
וניתוח נורמטיבי  הקיים  האמפירי  אלא שבדיקה זהירה יותר של המידע  השוויון החינוכי.  

תחולתם   וגבולות  הללו  הערכים  של  כי    יםמובילמדויק  לתמוך  למסקנה  בתשלומי  אין 
 החינוך הממלכתית.הורים במערכת 
הספר  -, בתיוך הממלכתית בישראלבמערכת החינ   תשלומי ההורים  ם שלעם התרחבות

- מוסללים לכיתות ובתי  יםשונ  ות ילדים בני מעמדנפרדים על רקע מעמד כלכלי, ולפכים  נה

שונים שירותים שונים בתכליתש  , ספר  פסק  . מציעים  בעני-כיום, לאחר  ,  שמשוןן  יהדין 
תלמידים   של  החינוכיות  בישראל  ותלמידות  ההזדמנויות  הממלכתית  החינוך  במערכת 

בחירה זו על החברה  של  השלכותיה  .  שלהםהרקע  -במידה חסרת תקדים בנתוני  ות תלוי
 בשנים הבאות.  ,ראהנה  יתבהרו, ככל הישראלית
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