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 הורית אוטונומיה על – ההפרטה בשירות המשפט

  הזדמנויות ושוויו�

  מאת

  * דהא� יוסי

 החינו� מערכת של ההפרטה תהליכי של המרכזיי� הביטויי� אחד את בוח� המאמר

. ייחודיי� ספר בתי של הקמת� – האחרוני� העשורי� שתובשל המתרחשי� הישראלית

 שאינ� מוכרי� ספר בתי וחלק� ,רשמיי� ספר בתי ה� ייחודיי�ה ספרה מבתי חלק

 המשות�, ככלל. ציבורי למימו� הזוכי� פרטיי� ספר בתי של מאפייני� לה�, רשמיי�

 והדרישה מיו� מבחני של קיומ� הוא, רשמיי� ולא רשמיי�, ייחודיי� ספר לבתי

 אחד. רגילי� ספר בבתי הלומדי� תלמידי� על המושתי� אלועל  נוספי� לתשלומי�

 היא רשמיי� שאינ� המוכרי� הייחודיי� הספר בתי של להקמת� זיי�המרכ הגורמי�

 ובתי, הציבורית העי� מ� הסמוי משפטי�מעי� גו�, ערר ועדות – המשפטית המערכת

 משרד התנגדות למרות, האחרונות בשני� העניקו אלו גופי�. י�יהמינהל המשפט

 באופ�. ציבורי �במימו פרטיי� ייחודיי� ספר בתי של להקמת� רישיונות, החינו�

 מהמערכת זוכי� ה� להש והלגיטימציה הפרטיי� הספר בתי הקמת פרדוקסלי

 הספר בבתי מקד� החינו� משרדש הפרטה למדיניות מרכזית עילה משמשת המשפטית

 לימודי� מסגרות והקמת בתשלו� נוספות לימוד תכניות אישור הכוללת, הרשמיי�

 מהורי� למנוע,  לשעבר גדעו� סערחינו�ה שר לטענת, שמטרת� סלקטיביות ייחודיות

 הייחודיי� הספר בתי לטובת הרשמית החינו� מערכת את לנטוש גבוה�הבינוני מהמעמד

  . הפרטיי�

 המערכת החלטות מתבססות עליה�ש המרכזיי� הטיעוני� שני את בוח� המאמר

 בחינו� הורית לאוטונומיה הזכות את המדגיש הערכי הטיעו�, האחד :המשפטית

 ומבקר) good positional (מדרגי כטובי� החינו� של אופיו את מדגיש המאמר. יה�ילד

 .החינו� בתחו� הורית לאוטונומיה לזכות המשפט ובתי הערר ועדות של הפרשנות את

, הזדמנויות כשוויו� ערכי� לעומת משקלה ואת זו זכות של היקפהאת  בוח� הוא

 הטיעו� הוא במאמר הנבח� השני יעו�הט. וחברתית חינוכית ואינטגרציה סולידריות

 זה טיעו�. העליו� המשפט בית של הדי� בפסק ג� ביטוי לאחרונה שמצא, המשפטי

 צרה משפטית פרשנות. בו ההכרה לבי� חדש ספר לבית רישיו� הענקת תהלי� בי� מבחי�

 
איילת דהא� על לסאני כלב ול, נוגה דג� בוזגלול, יעל כפריל, אני מודה לתמי הראל ב� שחר  *

. שפילמ� על סיועה למחקרולאפרת , הערותיה� המועילות והמקיפות על גרסה מוקדמת של המאמר

שנער� באוניברסיטה , "אחריות המדינה וחלוקת משאבי�"אני מודה ג� למשתתפי יו� העיו� 

 . על הערותיה� להרצאה שהתבססה על מאמר זה, ÌÈËÙ˘Óביזמת כתב העת בירושלי� העברית 
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 בחקיקת הרשמיי� הספר בתי זוכי� לוש ילגיווהפרי מהמעמד, היתר בי�, מתעלמת זו

  .הישראלית �החינו

 השלכות בעלת מדיניות, החינו� בתחו� הפרטה מדיניות המקד� המשפטי האקטיביז�

 בדבר עקרוניות שאלות מעלה, לכת מרחיקות וכלכליות יותתתרבו, חברתיות, חינוכיות

 מדגיש המאמר. המשפטית המערכת של אלו החלטות של הדמוקרטית הלגיטימציה

, חסרה חקיקה הוא החינו� בתחו� המשפטי ז�האקטיבי את, היתר בי�, שמאפשר שמה

 והצרכי� הנסיבות תואמת את שאינה חקיקה, מטלאי� והמורכבת אנכרוניסטית

, ראוי לחולל שינויי� ניכרי� בחקיקה זו. המשתני� והכלכליי� החברתיי�, התרבותיי�

 על ולבטא לגלות ותנסה השונות הרשויות בי� ברורי� סמכויות גבולות כ� שתסדיר

  .החינו� בתחו� המשותפי� והאידיאלי� המטרות את רחב ציבורי דיו� סבסי

‡Â·Ó .‡ .ÍÂ�ÈÁ· ‰Ë¯Ù‰. 1 .לנאו מדינתית משליטה. 2; ההפרטה מושג על� ;ליברליז�

 ˘ÂÏÁÓ‰ ˙ÈÎ¯Ú‰ – ÏÚ ‰ÈÓÂ�ÂËÂ‡ ˙È¯Â‰ , ÏÚÔÂÈÂÂ˜˙.  ·;ייחודיי� ספר בתי. 3

˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ Â ÏÚÌÈÎ¯Ú ÌÈ¯Á‡. 1 .אוטונומיה הורית ושוויו� . 2 ;הורית אוטונומיה על

 פלורליז�. 4 ;וסלקטיביי� פרטיי� ספר ובתי הדמוקרטי הס� גישת. 3 ;הזדמנויות

ÔÈ· ÔÂÈ˘È¯ ‰¯Î‰Ï – ÔÂÚÈË‰ ÈËÙ˘Ó‰. „ . ‰Ë¯Ù‰ ÏÚ. ‚ ;הזדמנויות ושוויו� חינוכי

˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰ÈˆÓÈËÈ‚ÏÂ ˙ÈÎÂ�ÈÁ .ÌÂÎÈÒ.  

  מבוא

 גורמי� כמה קיימי�. הפרטה תהליכי החינו� במערכת מתחוללי� עשורי� שלושה זה

 העוינת ,ליברלית�נאו אידאולוגית תפיסה הוא שבה� המרכזיי� שאחד ,אלו לתהליכי�

 יועקרונות של החדרת� את ומקדמת והכלכלה החברה בחיי המדינה מעורבות את

 בבסיסש הטעמי� את המאמר מתאר הראשו� בחלקו. החינו� לתחו� שוקה יו שלומנגנונ

 היתר בי� ,החינו� במערכת ההפרטה התפתחה בה�ש השוני� האופני� ואת ההפרטה

 הפרטה, חינו� שירותי של הפרטי המימו� שיעור ועליית הציבורי המימו� שיעור ירידת

 המדינה סמכות וצמצו� מסחריי� גופי�לו לעמותות מהמדינה חינו� שירותי ספקתה של

 המרכזיות התופעות באחת כזיתר המאמר. החינו� תחו� של ורגולציה החלטות בקבלת

 יכולה אלו ספר בתי של ייחודיות�. הייחודיי� הספר בתי – החינו� מערכת בהפרטת

, דמוקרטיי� ספר בתי (חינוכיות מתפיסות הנובעת כזו או לאומית, דתית להיות

, למדעי� ספר בתי (שוני� תוכ� תחומי שמוקדה ייחודיות או) ועוד אנתרופוסופיי�

 בקבלת מיו� תהליכי ה� הייחודיי� הספר בתי של המשותפי� המאפייני�). ועוד אמנויות

 התלמידי� כלל לשל� שמחויבי� החובה מתשלומי גבוה לימוד שכר וגביית תלמידי�

במערכת החינו�  קיימי� ייחודיות וכיתות מגמות,  ייחודיי�ספר בתי. החינו� במערכת

במערכת החינו�  קיימי� ה�ו, דתיי� והממלכתיי� הממלכתיי� הספר בתיב, הרשמית
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 במוקד. ציבורי במימו� זוכי� הייחודיי� הספר בתי כלל ,חריגי� למעט. שאינה רשמית

  . במספר� ריבוי חל האחרונות שבשני� הפרטיי� הייחודיי� הספר בתי עומדי� המאמר

 גו�, ערר ועדות – המשפטית המערכת הוא זה לריבוי המרכזיי� הגורמי� אחד

 לבתי המעניקות, 1969–ט"התשכ, ספר בתי על הפיקוח חוק מכוח להפוע משפטי�מעי�

 לענייני� המשפט ובתי – החינו� משרד התנגדות למרות רישיונות הפרטיי� הספר

 החלטות בבסיס. הערר ועדות החלטות על החינו� משרד ערעורי את הדוחי� ,י�ינהלימ

 ספר לבתי רישיונות המעניקות י�ימינהל לענייני� המשפט בתי ופסיקת הערר ועדות

 שני את יבח� המאמר .משפטי וטיעו� ערכי טיעו�, מרכזיי� טיעוני� שני פרטיי�

 היתר בי� נרחב ביטוי לידי שבא, הערכי הטיעו� את אבח� השני בחלקו. הטיעוני�

 הייחודי מעמדה ניצב זה טיעו� במרכז .המשפט בתי של הדי� ובפסקי הוועדות בהחלטות

 פי על ילדיה� את לחנ� הורי� של הזכות – החינו� בתחו� הורית לאוטונומיה הזכות של

 לעומת הפרטית רהבסֵפ הזו הזכות של היקפה בדבר ההבחנה על אעמוד זה בפרק. דרכ�

, ההזדמנויות שוויו� עקרו� כגו� ערכי� לעומת זו זכות של משקלה על, הציבורית הספרה

 חינוכית לאוטונומיה הזכות את אבח� וכ�, וחברתית חינוכית ואינטגרציה סולידריות

 את אבח� המאמר של השלישי בחלקו. תרבותית�רב דמוקרטית בחברה קהילתית

 לידי שבא המרכזי המשפטי הטיעו� ואת ספר בתי על הפיקוח לחוק הראויה הפרשנות

 לענייני� המשפט בתי של מרכזיות פסיקות, הערר ועדות החלטות של גדול במספר ביטוי

 לבצע שיש ההפרדה בדבר 1,העליו� המשפט בית של די� בפסק ג� ונהולאחר י�ימינהל

 חובת ג� נגזרת שממנו ,בו ההכרה הלי� לבי� ספר לבית הרישיו� הענקת הלי� בי�

נסבה  זו בסוגיה המרכזית המשפטית המחלוקת. אלו ספר בתי של ציבורי למימו� המדינה

 שאינ� מוכרי� ספר בתיל הכרה להענקת הדרישות של למעמד� הראויה הפרשנות על

 1953–ד"התשי, )מוכרי� מוסדות (ממלכתי חינו� בתקנות ביטוי לידי הבאות, רשמיי�

 החלטות בעקבות 2008 בשנת החינו� שר ידי על תוקנוש, )ממלכתי חינו� תקנות: להל�(

 במספר� לעלייה שהביאו קודמות בשני� י�ימינהל לענייני� המשפט ובתי הערר ועדות

 נועדו אלו מיוחדות תקנות 2.הרשמית החינו� במערכת ולפגיעה הפרטיי� הספר בתי של

 החינו� באיכות הפגיעה את ולמנוע החדשי� הפרטיי� הספר בתי של מספר� את להגביל

 בבתי וחינוכית חברתית אינטגרציה להבטיח וכ� הרשמית הציבורית החינו� במערכת

 אבח� המאמר של האחרו� בחלק. ו�ברישי המעוניי� הספר בית ובאוכלוסיית באזור הספר

 
,  בנבופורס� (ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ' ˙Â‚È‰�ÓÏ ÍÂ�ÈÁ–Ú· ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯·Á "Ó � 153/12� "עע  1

 במהל� הדיו� על ערעור שהגישה המדינה נגד החלטת בית .) Â¯·Á˙‡עניי�: להל� ()5.7.2012

הבהיר בית המשפט לצדדי� את עמדתו כי יש להבחי� " חברותא"המשפט המינהלי בעניי� בית הספר 

ו  הערות אלבשל.  ולדו� בכל שאלה בנפרדבי� שאלת הענקת רישיו� לבית ספר לבי� שאלת ההכרה בו

 .של בית המשפט מחקה המדינה את ערעורה
 ı¯‡‰ ˙Â˘„Á" המאבק בחינו� הפרטי המתרחב ספג מכה מבית המשפט העליו�"ראו טלילה נשר   2

Online 20.7.2012 www.haaretz.co.il/news/education/1.1781443.  
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 ביטוי לידי הבא החינוכי המשפטי האקטיביז� של הדמוקרטית הלגיטימציה שאלת את

 לענייני� המשפט בתי של הדי� פסקיבו, שיפוטי�מעי� גו�, הערר ועדות בהחלטות

 תהפרט שמשמעותו, זה משפטי אקטיביז�. הציבור מעיני הרחק י�המתקבל, �ימינהלי

 את מעלה, המבצעת הרשות של ומדיניותה לעמדתה בניגוד הציבורית �החינו מערכת

 שיח קיומו מחייב אינו הישראלית החינו� במערכת כ� כל דרמטי שינוי א� השאלה

 של בהלי� חינוכית מדיניות של זו מרכזית סוגיה שיסדיר דמוקרטי והלי� רחב ציבורי

  . חקיקה

 בחינו� הפרטה. א

  ההפרטה מושג על. 1

 ההפרטה מושג משמעות את להבהיר ראוי ,בחינו� בהפרטה ידו� זה מאמרש כיוו�

, יזמות, פעילויות של רחב למגוו� המתייחס כללי מושג הוא ההפרטה מושג. בחינו�

 אזורי פתיחת (ספר בתי בי� בחירה כאפשרויות תופעות כולל הוא .ומדיניויות תכניות

 ציבורי במימו� ספר בתי של �הקמת, ספר בתי בי� לבחירה שוברי� הענקת, )רישו�

 3.שוני� חינו� שירותי של) outsourcing (חו� ומיקור) charter schools (פרטי בניהול

 שוק דמויי מנגנוני� או, שוק ומנגנוני עקרונות תלהחדר ג� מתייחס הפרטה המושג

)quasi-market( ,המדינה של הבלעדית שליטהב השירותי� היו בעבר שבה� לתחומי� .

 בתיאפשר ש, למשל – פרטית שירותי� ספקתה. 1: שונות צורות ללבוש יכולה ההפרט

 על או רווח למטרת הפועלות פרטיות חברות ידי על אלא המדינה ידי על לא ינוהלו ספר

 אינטרסי� קידו� למע� אלא רווח למטרות שלא הפועלי� האזרחית בחברה ארגוני� ידי

 ידי על שלא חינו� שירותי מימו� – פרטי �מימו. 2 ;לקדמ� לנכו� רואי� שה� וערכי�

 או פרטיי� מכספי� ממומני� חינו� שירותי. קבוצות או יחידי� ידי על אלא המדינה

 החלטות קבלת, רגולציה. 3 4;ציבורי ומימו� פרטי כס� של משות� מימו� באמצעות

 על והפיקוח השליטה לשאלת מתייחסי� הפרטה של הללו האספקטי� – פרטית ואחריות

 משמעותה זה במוב� הפרטה למשל כ�. והוריה� לתלמידי� המוענקי� החינו� שירותי

 
3  Henry M. Levin & Clive R. Belfield, The Marketplace in Education, 27 REV. RES. IN 

EDUC. 183 (2003) ; לדיו� כללי במושג ההפרטה ראו Paul Starr, The Meaning of Privatization, 

6 YALE L. & POL’Y REV. 6 (1988).  

 קלינוב רות ראו .השני� ע� ועלה הל� חינו� לשירותי הפרטי המימו� של חלקו, למשל בישראל  4

Èˆ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÍÂ˙· ÍÂ�ÈÁ È˙Â¯È˘ Ï˘ ÈË¯Ù ÔÂÓÈÓ˙È¯Â·) הראשי המדע� משרד עבור תזכיר שנכתב ,

2007.( 
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 וסמכות, פרטיי� או ציבוריי�, שוני� ספר בתי בי� יותר רבות בחירה אפשרויות הענקת

  5.הספר בבית למתרחש באשר להחליט

 אול�, הללו המובני� שתובשל מלא באופ� פרטית שהיא חינו� מערכת למצוא נדיר

 דמויות "כמערכות לאפיינ� שאפשר חינו� במערכות להבחי� אפשר האחרונות בשני�

 פרטיי� מאפייני� במעורב כוללות שוק דמויות מערכות). quasi-market" (שוק

 ה� אול�, אלה באלה מתחרי� חינו� שירותי ספקי כאלו במערכות. ציבוריי� ומאפייני�

 .לרגולציה נתונה החינו� לשוק היציאהו הכניסה .כספי רווח שיקולי ידי על מונעי� אינ�

 יעמדו והתלמידי� הספר שבתילהקפיד  האחראית עדיי�היא  מדינהה זה מסוג במערכות

  6.קובעת שהיא בסטנדרטי�

  ליברליז��לנאו מדינתית משליטה. 2 

 בשליטה הישראלית החינו� מערכת הייתהשל המאה העשרי�  השמוני� לשנות עד

 ההפרטה מובני שתובשל מואצי� הפרטה הליכי ברתעו היא מאז אול� ,מדינתית

 השוני� החינוכיי� הזרמי� בביטול כרו� היה בישראל הלאו� מדינת כינו� 7.המצויני�

 ביטוי. המדינה בשליטת ריכוזית ממלכתית חינו� מערכת ויצירת היישוב בתקופת שפעלו

, חובה מודלי חוק ,הראשו� :מרכזיי� חוקי� שני בחקיקת נראה זה לשינוי מרכזי

, החוק פי על .ומימונ� חינו� שירותי למת� המדינה אחריות את שקבע, 1949–ט"התש

 שמונה בתו� היסודי הספר בית סיו� ועד חובה מג� החינו� הוצאות בכל תישא המדינה

 השליטה את למדינה שהקנה, 1953–ג"התשי, ממלכתי חינו� חוק ,השני ;לימוד שנות

 אול�. משותפת לימודי� מערכת קביעת באמצעות נו�החי מערכת של ובתכני� במבנה

 הטלתה "הייתה, דאז החינו� שר, דינור ציו� ב� פי על שמשמעותו, ממלכתי חינו� חוק

 והבלתי מעורערת הבלתי, השלמה האחריות – המדינה על לחינו� האחריות של

 
5 Joseph P. Viteritti, Defining Equality: Politics, Market and Public Policy, in SCHOOL 

CHOICE: THE MORAL DEBATE 15–18 (Alan Wolf ed., 2003).  

 )quasi-market( שוק לתיאור תהליכי הפרטה בחינו� ואפיונה של מערכת החינו� כמערכת דמוית  6

 Geoff Whitty, Creating Quasi-Markets in Education: A Review of Recent Research on ראו

Parental Choise and School Autonomy in Three Countries, 22 REV. RES. IN EDUC. 3 

(1997); CLIVE R. BELFIELD & HENRY M. LEVIN, PRIVATIZING EDUCATIONAL CHOICE: 

CONSEQUENCES FOR PARENTS, SCHOOLS, AND PUBLIC POLICY (2007).  

לתיאור התפתחות מערכת החינו� ממערכת בשליטה מדינתית ריכוזית למערכת מופרטת ראו אורית   7

‰Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ ÍÂ�ÈÁ· ¯ÂÁÒÓÂ ‰Ë¯Ù " כינו� החינו� הציבורי בישראל והנסיגה ממנו"איכילוב 

 ‰ÂÈ�È„Ó‰Ë¯Ù˙ ‰ "הפרטה במערכת החינו� "מיכאלי ניר ;)2010, ורכתאורית איכילוב ע (21

Ï‡¯˘È· :È¯Â·ÈˆÏ ÈË¯Ù‰ ÔÈ· ˙ÂÏÂ·‚‰Â ‰�È„Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡) יצחק גל�מכו� , פוקס עורכי��נור ואמיר פז

 מבני� –שוויו� והזדמנויות : מערכת החינו� של ישראל"יוסי יונה ויוסי דהא� ; )טר� פורס�, ו� ליר

  ).לא פורס�(" ז�ילליבר�אומה לניאו
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 השוני� החינוכיי� הזרמי� את ביטל אמנ� החוק. זו מטרה מימש לא 8,"מחולקת

 ממלכתית חינו� מערכת של קיומה את עיג� הוא אול�, היישוב תקופת מאז שהתקיימו

 י�ירשמ שאינ� חינו� במוסדות להכיר סמכות לשר העניק ג� החוק 9.אוטונומית דתית

 אמורהיה  שאותה, בה� יסוד תכנית תהורא  כר� עמואלו מוסדות מימו�ו, ולתקצב�

 כללית הייתה רשמיי� שאינ� המוכרי� החינו� מוסדות תהסדר 10.החינו� שר לקבוע

 בתי קטגוריית יצירת 11.מינימלית הייתה אלו מוסדות על שחלו הכללי� ואכיפת ,וחסרה

 ,החרדיי� המוסדות של קיומ� את רק לא להסדיר נועדה רשמיי� שאינ� המוכרי� הספר

 המהאוכלוסיי חלק של ציבורי במימו� פרטיי� ספר בתי של פעילות� המש� את ג� אלא

 ,כנסייתיי� ספר בתישל ו ,אלו ספר לבתי ילדיה את ששלחה ,האליטיסטית החילונית

 כ� כמו 12.חינוכית סגרגציה חוקי באופ� למעשה עיג� זה הסדר. הערבית לאליטה שיועדו

, ההורי� דרישת פי על השלמה תכנית ספר בבתי לקיי� ממלכתי חינו� חוק התיר

 יהוו, האחרוני� שני בעיקר, אלו הסדרי� 13.המקומית והרשות ההורי� ידי על שתמומ�

 לשליטתה מחו� רבה במידה הנמצאות הפרטיות החינו� מסגרות להרחבת בסיס בעתיד

 שנועדו ,חובה לימוד וחוק ממלכתי חינו� חוק, אלו מרכזיי� חוקי� שני 14.המדינה של

 נו�חי מערכת של קיומה את למנוע הצליחו לא ,ושוויוני אוניברסלי חינו� להבטיח

 הפליהה. שונות חברתיות קבוצות של שיטתית הפליהבו גאוגרפית בהפרדה המאופיינת

 סגל של משתנה איכות, חומריי� משאבי� של שוויונית לא בהקצאה ביטוי לידי באה

 הציפיות פי על נפרדות תלמידי� לקבוצות המופנות שונות לימודי� ותכניות וראההה

  15.ה�כל אחת ממ השונות

 �ימזרחי תלמידי� בי� בהישגי� הפער בעיקר, התלמידי� ישגימה הנחת חוסר

 עקרו� בסיס על סולידרית לאומית יהודית קהילה ליצור השאיפה, אשכנזי� לתלמידי�

 מערכות המחקה לכזו הישראלית החינו� מערכת את להפו� והרצו� ההזדמנויות שוויו�

 ניכרת רפורמה ליזו� �אר זלמ� דאז החינו� לשר גרמו  כל אלה– במערב אחרות חינו�

 יהושע' פרופ בראשות ועדה, ועדות שתי של המלצותיה� בעקבות. החינו� במערכת

 
 .32' בעמ, 7 ש"לעיל ה, איכילוב  8

  .1953–ג"התשי,  לחוק חינו� ממלכתי1' ס  9 
 . לחוק חינו� ממלכתי11 'ס  10
 התנאי הבסיסי של הכנת תכנית יסוד לבתי אתכ� למשל עד לשנות התשעי� לא מילא משרד החינו�   11

� "ראו בג.  לא דאג לאכיפתה רבות ולאחר מכ� שני�,שאינ� רשמיי�� המוכרי� יהספר החרדי

4805/07 È„Â‰È ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Ó‰ –Ï‡¯˘È· ˙Ó„˜˙Ó ˙Â„‰ÈÏ ‰ÚÂ�˙‰ �  'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ,ד "פ

  ).‰ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Ó  עניי�:להל�) (2008 (571) 4(סב
גימנסיה ,  בירושלי� בית הכר� מקצועיבית ספר תיכו�,  בחיפה העבריבית הספר הריאלי, הלדוגמ  12

 . אני מודה ליעל כפרי על הערה זו.הרצליה ומוסדות חינו� אחרי�
 . לחוק חינו� ממלכתי8� ו6' ס  13
 .36–33' עמב, 7ש "לעיל ה, ראו איכילוב  14
 ).Ï‡¯˘È· ÍÂ�ÈÁ :ÌÈ„¯Ù�‰ ÌÈÏÂÏÒÓ‰ ÊÂÁÓ 47–211) 1990שלמה סבירסקי   15
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 ,בכנסת התקבלה, רימלט אלימל� הכנסת חבר בראשות פרלמנטרית וועדה פראוור

 רפורמת" כונתה שלימי�, החינו� במערכת רפורמה על החלטה ,1968 בשנת יוני בחודש

 של מחדש הבניה, י כיתה סו� עד חובה חינו� חוק הארכת היו עיקריה. "האינטגרציה

 )8 ,4 (הבינרי המודל של המרתו באמצעות יסודיי��והעל היסודיי� הספר בתי מערכת

 ביניי� חטיבת, שנתי�שש יסודי ספר מבית המורכב ,)3 ,3 ,6 (משולש במודל

 יתקיי� בוש לאתר להפו� עתידות היו הביניי� חטיבות. שנתי�תלת ותיכו� שנתית�תלת

 חלה לא הרפורמה 16.ואשכנזי� י�ימזרח תלמידי�, שונות חברתיות קבוצות בי� מפגש

 בו יהיה אחד ספר בבית וערבי� יהודי� ילדי� של ששילוב� בטענה ערבי� תלמידי� על

 17.ומובחנת נפרדת לאומית זהות שלה� ערבי� ילדי� על היהודית הזהות כפיית משו�

 ביניי� בחטיבות ההשתלבות את דחו הקיבוציי� פרהס בתי של המכריע הרוב ג�

 הספר בתי של הייחודי� ובמאפייני� באידאולוגיה יפגע שהדבר בטענה אינטגרטיביות

 מיו� מנגנוני לאימו� חזקה בנטייה המאופיי�, דתי הממלכתי החינו� במערכת. הקיבוציי�

 של יחסית הגבוה רהשיעו בשל הביניי� בחטיבות עדתי�הבי� למיזוג התנגדו, חינוכיי�

 בי� הדתיות בפרקטיקות ההבדל, הדתי הממלכתי בחינו�" טיפוח טעוני "תלמידי�

 ההרשאה. זו במערכת התלמידי� של הנרחב הגאוגרפי והפיזור מזרחי�ל אשכנזי�

 הביניי� לחטיבות התיכוניות הישיבות את להרחיב דתי הממלכתי לחינו� שהוענקה

 מיישו� להימנע זו חינו� למערכת אפשרו קטיביותסל אזוריות�על כמסגרות והגדרת�

  18.החינוכית האינטגרציה של מלא

 שלא ספר בתי על הרפורמה של החלתה�אי, הביניי� לחטיבות האינטגרציה צמצו�

 וקבוצות הורי� של נחרצת התנגדות, דתי והממלכתי הממלכתי החינו� במסגרת נכללו

 מספיקי� תקציבי� היעדר, ילדיה� של באינטרסי� תפגע שהרפורמה שחששו חברתיות

  אלה– החינו� במשרד ההחלטות מקבלי של החלטיות וחוסר ביניי� חטיבות להקמת

 2002–2001 הלימודי� בשנת. השני� לאור� הרפורמה של וחלקי אטי למימוש גרמו

 19.ט–ז בכיתות היהודי במגזר הלומדי� התלמידי� מכלל 73.4% הביניי� בחטיבות למדו

 הרשויות ה� החינו� ולהפרטת האינטגרציה לכישלו� האחראי וס�נ חשוב גור�

 אזורי לשרטוט הנוגעות סמכויות, החינו� בתחו� נרחבות סמכויות לה�ש המקומיות

 קבוצות בי� האינטגרציה מידת את רבה במידה לקבוע לה� והמאפשרות הרישו�

 
בדוחות ועדת פראוור וועדת רימלט כמו ג� בהיסטוריה ובתוצאותיה של הרפורמה לדיו� מקי�   16

שלושי� שני� של מדיניות : מיזוג חינוכי בישראל"ומרכיב האינטגרציה ראו נורה רש ודרורה כפיר 

בי� היתר טוענות המחברות ). 2004 (33 מג ÂÓ‚Ó˙" הססנית בצל אידיאולוגיה משתנה

 .קידו� הרפורמהליעיל להסכמה ו" מקד� מכירות"תה י הי, רחבה שזכתה לתמיכה,שהאינטגרציה
 ÍÂ�ÈÁ· ‰Èˆ¯‚Ë�È‡34 " אינטגרציה בבתי ספר והתפתחויות במערכת החינו� בישראל"חיי� אדלר   17

 ).1985, ארי עורכי��שלמה שר� ורחל ב�, יהודה אמיר(
 .45–44 'בעמ, 16 ש"לעיל ה, ראו רש וכפיר  18
 .43 'בעמ, ש�  19
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 גר� שוני� ובי�ייש בי� אינטגרציה על מדינתי פיקוח היעדר אול�. שונות אוכלוסייה

 המקומיות הרשויות של חלק� הגדלת ".מבוזרת ממלכתיות "מכנה בלנק שישי למה

 החזקות הרשויות בי� הפערי� את ההגדיל החינו� מערכת במימו� השני� לאור�

 חזקות קבוצות אוכלוסייה משיכת על �ביניה שהתחרו המקומיות והרשויות, לחלשות

 חדשי� ועולי� מזרחי�, ערבי� בעיקר, ותחלש קבוצות ודחיית וחברתית כלכלית

קבוצות  להימלטות מנגנוני� יצרו, גאוגרפית )מוביליות(ניעות  יכולת החסרי�

 ייחודיות חינוכיות מסגרות ויצירת הרגילה החינו� ממערכת החזקות האוכלוסייה

 רבות פעמי� בחר, רבות פיקוח סמכויות לרכז שהמשי�, החינו� משרד ואילו, בשביל�

 האינטגרציה יושמה שבה� המקומיות מהרשויות בחלק כ� כמו 20.בה� להשתמש שלא

 בעיקר, תלמידי� ניתוב באמצעות והעדתית החברתית ההפרדה את רבי� ספר בתי שימרו

 חסרונות לצד 21".האינטגרציה בתו� סגרגציה "שכונתה תופעה, נפרדות לכיתות, מזרחי�

 הקמת – הרפורמה של חשובי� שגי�הי על המצביעי� יש האינטגרציה מרכיב של אלו

 ושיפור יסודי�העל החינו� של אוניברסליזציה, האר� ברחבי תיכוניי� ספר בתי

  22.ומורי� מורות אלפי של השכלת�בו בהכשרת�

 המדינה של אינטנסיבית מעורבותבו בשליטה ותמאופיינ המדינה קו� שלאחר השני�

 וחברתית כלכלית מדיניות והיז. החינו� בתחו� כולל ,החברה ובחיי הכלכלה בחיי

התפיסה . קיינסיאנית שאפיינה מדינות מערביות אחרות כלכלית תפיסה על שהושתתה

הקיינסיאנית מעניקה הצדקה ולגיטימציה לכינונה של מדינת רווחה המתבססת על אמנה 

 ע� פרטיה. איגודי� המקצועיי�למעסיקי� במגזר הפרטי ולחברתית בי� המדינה 

 מחויבות המדינה לספק לאזרחיה שירותי� חברתיי� נמנואמנה ההמרכזיי� של 

דיור וחינו� ומת� לגיטימציה להתערבות המדינה בהטלת מגבלות , אוניברסליי� כבריאות

 ליצור מקומות תעסוקה ולהביא לחלוקה כדי בי� היתר ,על פעולתו של השוק הכלכלי

  .ונותשוויונית יותר של משאבי� כלכליי� בי� קבוצות חברתיות ש

תפסה בסו� שנות השבעי� ותחילת שנות את מקומה של הגישה הקיינסיאנית אול� 

בארצות שהתפתחה אז , ליברלית�התפיסה הנאו, תפיסה אידאולוגית חדשההשמוני� 

 לאידאולוגיה וכחלופההברית ובאירופה בעקבות המשבר הכלכלי של שנות השבעי� 

 
 כח ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "סגרגציה ואי שוויו� בחינו� הציבורי, שלטו� מקומי :ממלכתיות מבוזרת"ישי בלנק   20

 ).2004 (396–390 בעיקר ,347
אחת הדרכי� להתמודד ע� אוכלוסיית תלמידי� הטרוגנית מבחינת יכולת ותפקוד לימודי בכמה בתי   21

יות ושימוש מוגבר בהקבצות על פי רמה במקצועות לימוד ספר הייתה יצירת כיתות א� הומוגנ

לח� של קבוצות הורי� ועמדות של מנהלי� ומורי� בעקבות החלטות אלו התקבלו לעתי� . מרכזיי�

, 16 ש"לעיל ה, ראו רש וכפיר.  אפקטיבי בכיתות לימוד הטרוגניותלימודשהטילו ספק ביכולת ללמד 

 .45 'בעמ
   .44 'בעמ, 7ש "לעיל ה, ראו איכילוב  22 
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חברתית וכלכלית מקיפה , פוליטיתא גישה והליברליז� �הנאו 23.מדיניות השלטתלו

מקורותיה הפילוסופיי� נעוצי� בתפיסה הליברטריאנית כפי שהיא באה לידי ביטוי ש

. בכתביה� של כלכלני� כמילטו� פרידמ� ופרידרי� האייק ופילוסופי� כרוברט נוזיק

 למעורבותה של , ה� מטעמי� מוסריי� וה� מטעמי יעילות כלכלית,גישה זו מתנגדת

משמעותה פגיעה , על פי גישה זו, מעורבותה של המדינה. בחיי הכלכלההמדינה 

כל התערבות . בעיקר פגיעה בחירויותיו הכלכליות ובזכותו לקניי�, בחירויות הפרט

אינה ניתנת להצדקה זו פגיעה ו, הפרט מדינתית פירושה צמצו� האוטונומיה האישית של

היא אינה מביאה ,  יעילהלאה היא כ� מעורבות המדינה בחיי הכלכלעל נוס� . מוסרית

לרווחת הפרט והכלל ומשרתת בעיקר פוליטיקאי� ובעלי עניי� המייצגי� קבוצות 

כדי להבטיח יעילות כלכלית על המדינה להימנע מהתערבות בנעשה . אינטרסי� צרות

 תפיסה זו מבוססת על 24.על�בשוק וא� להג� על מעמדו של השוק החופשי כעקרו�

ת חברתית חופשית ויציבה מאפשרת לכל אד� לכלכל את צעדיו באופ� האמונה כי מסגר

מטעמי� אלו יש לצמצ� את מעורבותה של המדינה ג� בשירותי� חברתיי� . הטוב ביותר

 מהאחריות לסיפוק צרכי� בסיסי� אלו מ� ניכרבריאות ורווחה ולהעביר חלק , כחינו�

ק מהאוחזי� בגישה  בתחו� החינו� חל25.המדינה לאחריותו האישית של הפרט

 להבטחת שוויו� הזדמנויות ומדיניות המשפרת  ג�ליברלית סבורי� שהיא כלי יעיל�נאוה

 
 DAVID HARVEY, A BRIEF HISTORY ליברלית ראו�לתיאור היסטורי של התפתחות התפיסה הנאו  23

OF NEOLIBERALISM (2005).  

 ,Â ‰È¯Â‡È˙˜È·Â˙¯ 27" ליברלית בחינו��על המהפכה הניאו: דוח דוברת"יוסי דהא� ויוסי יונה   24

  ").דוח דוברת"דהא� ויונה : להל� ()2005 (13–11
מדינה : למדינה בעיד� הגלובלי יש כפל פני�. ליברלית למדינה מורכב יותר�יחס התפיסה הנאו  25

 הזוכה – לצד מדינה חזקה –  המצמצמת את פעילותה ומשילה מעליה סמכויות כלכליות–חלשה 

ההבחנה בי� המדינה החלשה למדינה החזקה ". נה מעריכהמדי"או " מדינה רגולטיבית"לכינויי� 

 גומלי� י המקיימי� ביניה� יחס,ליברלית�משקפת שני גילויי� משלימי� של האידאולוגיה הנאו

ליברליז� �נאו, שני גילויי� אלו מייצגי� שני זרמי מחשבה מרכזיי� של הימי� החדש. דיאלקטיי�

, על ועוי� את המדינה המתערבת�אמור לשוק מעמדליברליז� מעניק כ�הנאו. קונסרבטיז��ונאו

הוא . קונסרבטיבי אינו שולל את קיומה של מדינה חזקה לצד השוק החופשי�לעומתו הזר� הנאוו

ליברלית �את ההגמוניה הכלכלית הנאובאמצעותו  לבסס שאפשררואה במנגנו� המדינתי מכשיר 

ידות החברתית והתרבותית במציאות וכמו כ� מנגנו� שבאמצעותו אפשר להבטיח את הלכ, בחברה

 השלכותיה של האידאולוגיה בגלל פערי� חברתיי� ובהתרחבות מעגל העוני ביצירתהמאופיינת 

 מצד אחד אנו עדי� להיחלשותה של .כפל פני� זה בא לידי ביטוי בתחו� החינו�. ליברלית�הנאו

בקיצו� המשאבי� , נו�דבר בא לידי ביטוי בצמצו� מעורבותה בניהול מערכת החיוה, המדינה

מצד אחר אנו עדי� לתהליכי� . הציבוריי� הנדרשי� להפעלתה ובעידוד כניסת� של מנגנוני שוק

ד בגיבוש� של והמדינה מעורבת מא: המובילי� דווקא להתחזקותה של המדינה בתחו� החינו�

וכ� , ליברלית� על ידי עקרונות הגלובליזציה הנאוהנקבעי�סובייקטי� בעלי כישורי� ומיומנויות 

על דיאלקטיקה זו וביטוייה . בעיצוב� של סובייקטי� לאומיי� הנאמני� לקולקטיב הלאומי וליעדיו

 .24ש "לעיל ה, "דוח דוברת"דהא� ויונה במערכת החינו� הישראלית ראו 
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 מדיניות ההפרטה בחינו� 26.את מצב� של המצויי� בתחתית הסול� החברתי והכלכלי

   27.ליברלית�היא ביטוי מרכזי לתפיסה הנאו

 למגמת ההפרטה הסברי�עוד ליברלי האידאולוגי קיימי� �מלבד המרכיב הנאו

חינו� נתפס . חלק מההסברי� למדיניות ההפרטה מדגישי� את אלמנט הביקוש. בחינו�

בו ש במצב .כמרכיב הכרחי ומרכזי בהבטחת ניעות כלכלית וחברתית בחברה מודרנית

מספקת הורי� המעונייני� להעניק  הביקוש לחינו� איכותי עולה על ההיצע שהמדינה

 במעלה הסול� החברתי והכלכלי מרביתפשר לה� ניעות לילדיה� חינו� איכותי שיא

 ה� פוני� לפיכ� .מגלי� שהמדינה אינה מספקת לילדיה� מוסדות המממשי� את רצונ�

לצד . למוסדות חינו� פרטיי� או רוכשי� שירותי חינו� פרטיי� במגוו� דרכי� אחרות

 במצב 28.ירותלחצי הביקוש מצד צרכני שירותי חינו� מתקיימי� לחצי� מצד ספקי הש

 בעלי תלמידי� לשורותיה� לקלוט מעונייני� ספר בתי חינו� מוסדות בי� תחרות של

 כלל בדר� מגיעי� תלמידי�ה .ללמוד חזקה ומוטיבציה גבוהות לימודיות יכולות

 לימוד יכולות ה� בעלי כלל בדר�. והגבוה הבינוני מהמעמד מבוססות ממשפחות

 התורמת עובדה, במבחני� טובי� ציוני� גלהשי היכולת ובראש�, יחסית גבוהות

. בעתיד ג� טובי� תלמידי� במשיכת חשובחלק  ויש לה ,הספר בית של הטוב למוניטי�

 ביצירת הכרוכי� הכלכלית הגלובליזציה תהליכי ג� ,מבית אלו תחרותיות מגמות לצד

 נימנגנו הכוללת שוק מדיניות לאימו� לחצי� יוצרי� ושירותי� לסחורות עולמי שוק

 העולמי הבנק, לאומית��הבי המטבע קר� ובה�, גלובליי� כלכליי� מוסדות .תחרות

 לחצי� יוצרי�, הכלכלית הגלובליזציה בתהליכי מרכזיי� שחקני�, העולמי הסחר וארגו�

 כדי, החינו� שירותי כולל, הציבוריי� החברתיי� בשירותי� רפורמות להחיל ממשלות על

 רפורמות 29.החלקית או המלאה הפרטת� באמצעות יותר ויעילי� לגמישי� להפכ�

  30.רבות במדינות השמוני� שנות מאז מתרחשות זו ברוח החינו� במערכת

 
 ;MILTON FRIEDMAN, CAPITALISM AND FREEDOM 92–93 (40th Anniversary ed. 2002) ראו  26

James Tooley, Moving from Educational Equality to Improving the Education of the Least 

Advantaged, in EDUCATIONAL EQUALITY 96 (Graham Haydon ed., 2010).  

 PATRICIA BURCH, HIDDEN MARKETS: THE NEW ליברלית בחינו� ראו�לאפיו� מדיניות נאו  27

EDUCATION PRIVATIZATION (2009) .  

 .193–189 'בעמ, 3ש "לעיל ה, Levin & Belfieldלהסברי� אלו ראו   28
‰ÁÒ‰ ÈÓÎÒ¯ " איו� בכוח על השירותי� החברתיי� בישראל: גאטס"שלמה סבירסקי ראו   29 

 ÌÈ˙Â¯È˘· ÈÓÂ‡Ï�È·‰)ÒË‡‚ ÈÓÎÒ‰(  :È¯„‚Ó‰Â ÈÏ‡¯˘È‰ ¯˘˜‰ 4) מטרת .)2004, מרכז אדוה 

לאומיי� להתחרות ��ההסכמי� היא ליצור ליברליזציה של סחר בשירותי� ולאפשר לתאגידי� בי

 .ביניה� במדינות השונות על הספקת שירותי� כגו� חינו� ובריאות
, אנגליה,  למנות את ארצות הבריתאפשרבה� מתרחשות רפורמות חינוכיות ברוח זו ש המדינות ע�  30

2002�ב. אוגנדה וזימבבואה, רוסיה, ילה'צ, בלגיה, דיהווש, גרמניה, אוסטרליה, יו זילנדנ, לסיו 

, ”No Child Left Behind“ליברלית מקיפה הנושאת את הש� �יושמה בארצות הברית רפורמה נאו

רפורמות אלו כוללות קיצו� ההוצאה הציבורית . בוש וחוקק הקונגרס האמריקאי' ורג'שיז� הנשיא ג
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 לתהליכי� חינוכיות לבעיות מבני ארגוני מפתרו� הדגש העברת, אלו שינויי�

 במדיניות שינויי� חוללו ,והפרותיה האינטגרציה לרפורמת וההתנגדות 31ספריי��בית

 הציבורי היו� סדר על ההופיע השמוני� שנות סו� מאז 32.החינו� שרדמ של הרשמית

 של ארגוני� ביזמת וחלק� החינו� משרד ביזמת חלק�, עמדה וניירות מחקרי� תסדר

 סדרה .מחדש לארגונה הצעות ומעלי� הקיימת המערכת את המבקרי�, האזרחית החברה

 משאבי� גיוס שבחנה ,גפני תועד: רבות ציבוריות ועדות של דוחות היתר בי� כוללת זו

 מאמינה אביב תל: אחרת ג� אפשר "33;ציבוריי� לא ממקורות החינו� למערכת

 שמשו� עמד שבראשה, יפו�אביב�תל בעיר החינו� מערכת של לרפורמה הצעה, "בחינו�

 מרחבי בנושא ויינשטיי� ועדת 34;יפו�אביב�תל תיעירי של החינו� נהלִמ ראש אז, שושני

 המכו�: עמדה ניירות ופרסמו כתבו האזרחית בחברה גופי� ג� ,כאמור 35.ובחירה חינו�

 
המאופייני� בהפרדה בי� רוכש , )quasi-market" (דמויי שוק"יצירת הסדרי� מוסדיי� , �לחינו

התלמידי� (ומת� אפשרות למשתמשי� , )בית הספר(לבי� ספקי השירותי� ) המדינה(השירותי� 

השוק  בהסדרי� דמויי, בניגוד להסדרי השוק החופשי. לבחור בי� ספקי השירותי השוני�) והוריה�

על המחיר ועל איכות , על ההו�, ה רגולציה ופיקוח הדוקי� על קליטת ספקי� חדשי�מטילה המדינ

 תה� מבוססי� על העדפ,  שהסדרי שוק אינ� מובילי� בהכרח להפרטה מלאהא� על פי. השירות

זכות צרכנית ולא זכות , החינו� נחשב מוצר פרטי ולא עניי� ציבורי. המגזר הפרטי על המגזר הציבורי

 השירותי� החינוכיי� הסחרת: צעדי�כמה וכמה השוק כוללי�  דרי� דמוייההס .אזרחית

)commodification( ,בי� היתר על ידי הפרטה , שנועדה להפו� את הספקת� יעילה מבחינה כלכלית

 ביטול תכניות חינו� שאינ� משרתות את ;של הספקת השירותי� מהמגזר הציבורי לגורמי� פרטיי�

: פדגוגית וניהולית, לבתי ספר כאל יחידות אוטונומיות מבחינה כלכליתהתייחסות ; מטרות המערכת

הכללי� , ריאליסטית שבה המבנה'המבוססי� על תרבות מנג, הפיכת בתי ספר למוסדות בניהול עצמי

 –) parental choice( פתיחת אזורי רישו� ;יררכי של תאגיד כלכלייוהארגו� מחקי� את מבנהו הה

 ;)accountability( החדרת עקרו� האחריותיות ; בי� בתי ספר על תלמידי�מדיניות המעודדת תחרות

שמטרת� לספק ללקוחות , כינו� מנגנוני מדידה והערכה המבוססי� על סטנדרטיזציה של מבחני�

. ולנותני השירות מידע רחב שיאפשר לה� לבחור ולקבל החלטות רציונליות וכלכליות בשוק החינוכי

 ,STEPHEN GORARD, CHRIS TAYLOR & JOHN FITZבמדינות שונות ראו לתיאור התפתחויות אלו 

SCHOOLS, MARKET AND CHOICE POLICIES (2003).  

 לשפר אפשר שטענה כי ,"בית הספר האפקטיבי"מדיניות חינוכית כזו באה לידי ביטוי בתנועת   31

� חלשי� ללא צור� מידיל� תהב לומדי�ש� ג� בבתי ספר יספרי�בית�הישגי� באמצעות שינויי� תו�

  .53 'בעמ, 16ש "לעיל ה, ראו רש וכפיר.  ע� תלמידי� חזקי�בשילוב

32 Haim H. Gaziel, Implementing Reforms in Centralized Education System: The Case of 

Israeli Education, 20 OXFORD REV. OF EDUC. 237 (1994).  

 ).ÂˆÏÓ‰‰Â‰„ÚÂ ˙�ÈÁ·Ï ÒÂÈ‚ ÌÈ·‡˘Ó È˙·Ï ¯ÙÒ ˙Â¯Â˜ÓÓ ‡Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ) 1993˙  ינו�משרד הח  33
 ˙Á‡ Ì‚ ¯˘Ù‡– ‰�ÈÓ‡Ó ·È·‡ Ï¯˙ " מינהל החינו� הנוער והתרבות, יפו�אביב�עיריית תל  34

ÍÂ�ÈÁ· :"Ï˙ ¯ÈÚ· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Â˘„Á˙‰�·È·‡�ÂÙÈ) 1992.( 
 .ÁÂ„ ˙ÂÂˆ ‰˜È„· Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙È· Ò˙È¯Ù – È·Á¯Ó ÍÂ�ÈÁ) 2002( education.tau.acמשרד החינו�   35

il/manage.asp?siteID=50&lang=1&pageID=4317&stateID=12 )דוח ועדת ויינשטיי�: להל�(. 
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 ביזור בסיס על הציבורי החינו� של מחדש לארגו� הצעה פרס� לדמוקרטיה הישראלי

 אול� 37".החינו� במערכת מבנית לרפורמה הצעה "פרסמה ה.ל.א ועדתו 36,אזורי

 38.דוברת ועדת דוח הוא האינטגרציה מתכנית מהנסיגה מרכזית דר� אב� המסמל המסמ�

 הביעה – הקמתה את שיזמה – הממשלהו, "לאומי משימה כוח"ג�  כונתה ועדההו

 אותו הציגו דוברת דוח של מנסחיו. ממשלה בהחלטת אות� ואישרה בהמלצותיה תמיכה

 באה ההפרטה. פעולתה דפוסיבו החינו� מערכתב ורדיקלית מקיפה למהפכה כהצעה

 הרשויות של סמכויותיה� בתחו� שהיו החלטות עברת� שלבה אלו בהמלצות ביטוי לידי

 פי על עצמי ניהולבו תחרותיי� שוק מנגנוני החלתב, ומשפחות יחידי� של לסמכות�

 על מבוססי� והערכה בקרה מנגנוני יצירת ג� כמו, יררכיי�יה עסקיי� מודלי�

, מדידה ליבה תכנית של ואכיפתה ניהולית תרבות החדרת, מבחני� של סטנדרטיזציה

  .האחריותיות עקרו� מימוש שמטרת� ניהול ותרבות מנגנוני�, הליכי� ויצירת

 ביטאו החינו� לתחו� שוק עקרונות והחדרת המדינה של תפקידה לצמצו� הרפורמות

 הייתה השישי� בשנות החינו� מערכת של הרפורמה שתכנית העמדה את היתר בי�

 נורמות בקביעת מותנה נונהשכי, חדשה אומה של ביצירתה חשוב מרכזי מכשיר

 באמצעות רק להתבצע יכולה שהייתה משימה, תרבותית האחדהבו משותפות קיבוציות

 הזהות וגיבוש האומה בינוי שלב סיו� לאחר אול�. המדינה של המרכזיי� המוסדות

 החדש הגלובלי בעול� טבעי כשחק� ופועלת העצמית בזהותה הבטוחה מדינה, הלאומית

  .זה עול� מתנהל פיה� שעל כללי�ה את לאמ� צריכה

 קיצוצי�ו המימו� הפרטת הוא לחינו� מאחריותה המדינה נסיגת של מרכזי מאפיי�

 �10%ל 7% בי� שנע בשיעור גדל החינו� תקציב השבעי� בשנות :החינו� בתקציב

 של שנתי בקצב נשחק המשרד ותקציב המגמה התהפכה השמוני� בשנות ואילו, לשנה

 עיקרי את שכוננה, המשק לייצוב התכנית הופעלה בהש השנה ,1985 בשנת .0.3%

 בשנות. �16%ב החינו� תקציב קוצ�, בישראל ליברלית�הנאו הכלכלית המדיניות

 גידול החינו� תקציב הוגדל ,לשעבר המועצות מברית ההגירה גל בעקבות ,התשעי�

 תקציב קוצ� 2007–2001 בשני� .1980 שנת של לרמה לתלמיד ההוצאה את שהחזיר

 בד בבד ע� 39.�38%ב קוצ� המשרד של הפיתוח ותקציב �16%ב לתלמיד התק� שעות

, המקומיות והרשויות הממשלה מתקציבי המורכבת, לחינו� הציבורית בהוצאה ירידהה

 והעברות תרומות ג� וכוללת בית משקי של הוצאה בעיקר שהיא, הפרטית ההוצאה גדלה

 
‰ˆÂÊÈ· ÒÈÒ· ÏÚ Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡Ï ‰Ú¯  המכו� הישראלי לדמוקרטיה  36

¯ÂÊÈ‡Â) 2003 ,ויקטור לביא ורונית תירוש ראשי הצוות.(   

 ).Úˆ‰ ‰Ó¯ÂÙ¯Ï ˙È�·Ó ˙Î¯ÚÓ· ÍÂ�ÈÁ‰ Ï˘ Ï‡¯˘È) 2003‰ה .ל.ועדת א  37
 .)דוח דברת: להל� ()È�Î˙‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÍÂ�ÈÁÏ) 2005˙כוח המשימה הלאומי לקידו� החינו� בישראל   38
 .43–42 'בעמ, 7ש "לעיל ה, איכילוב  39 
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) 2011–2010 (א"התשע הלימודי� שנת ילתבתח ,המדינה מבקר דוח פי על 40.ל"מחו

, בשנה ח"ש מיליארד 3–�2ב ספר בבתי ההורי� תשלומי של היקפ� את המשרד אמד

 2010–2009 בשני�. יסודי�והעל היסודי לחינו� המשרד מתקציב 15%–�10%כ שה�

 המשרד שהתיר מאלה שקלי� בכמיליארד חרגו אשר סכומי� מההורי� הספר בתי גבו

 לימודי� תכניות למימו� הופנו הבית משקי של הפרטיי� תשלומי�המ חלק 41.לגבות

  . ייחודיי� ספר ובתי ייחודיות מגמות הקמתול כיתות פיצולל, )�"תל (נוספות

 חו� במיקור ביטוי לידי שבא 42,חינו� שירותי בהספקת הוא הפרטה של אחר אופ�

 תכני� לעיצוב ותהאחרי העברת היתר בי�, החינו� משרדב נעשו שבעבר פונקציות של

, אחרות ופונקציות חינוכיי� רווחה שירותי, העשרה לימודי, פרטיי� לגופי� חינוכיי�

. בהיקפה דומא מוגבלת אלה גופי� של פעילות� על והבקרה הפיקוח מידת כאשר

, מסחריי� גופי� של במעורבות� ג� ביטוי לידי באה החינו� שירותי הספקת הפרטת

 במדיניות ביטוי מצאה רגולציה של במוב� הפרטה 43.ינו�הח במערכת וקרנות עמותות

 
, הכנסת (‡Î¯ÚÓ· ÌÈ¯Â‰ ÈÓÂÏ˘˙ÍÂ�ÈÁ‰ ˙ ,· ˜ÏÁ :˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÎÏ˘‰Â ˙ÂÏÚ Ô„ÓÂאו עמי צדיק ר  40 

בשנות התשעי� הקימה שרת החינו� את ועדת ; 4ש "לעיל ה, קלינוב; )2006, מרכז המחקר והמידע

ות מהשכרת  שדנה בגיוס משאבי� ממקורות לא ציבוריי� כגו� גיוס תרומות או יצירת הכנס,גפני

מערכת החינו� בתקופת מעבר "ראו יוסי יונה ויוסי דהא� לדיו� בנושא  .או פעילות עצמיתמבני� 

אלעד פלד  (Ï‡¯˘È· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ï·ÂÈ 163" מקולקטיביז� שלטוני לאינדיבידואליז� אזרחי

  ).1999 ,עור�

 ‰È˙�˘ ˙¯Â˜È· ÁÂ„62 ˙�˘Ï 2011˙�˘ ˙Â�Â·˘ÁÏÂ  ÌÈÙÒÎ   ונציב תלונות הציבוראו מבקר המדינהר  41 

2010, 575–583) 2012( www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=611&id=195& 
contentid=&parentcid=undefined&sw=1366&hw=698.  

בוזגלו �מקי� של תהליכי ההפרטה במערכת החינו� בשני� האחרונות ראו נוגה דג�ולתיאור מפורט   42

ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ë¯Ù‰ Ï˘ ÌÈË·È‰) 2010( ;7ש "לעיל ה, מיכאלי. 
רינת ב� , בת ח� וינהבר :קרנות ותאגידי� במערכת החינו� בישראל ראו, על תופעת מעורבות עמותות  43 

„Â˙ÂÓÚ ˙Â·¯ÂÚÓ ¯˜Ò,ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙È˜ÒÚ ‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙÂ ˙Â�¯˜  : ÌÈ‡ˆÓÓ ÁÂ˙נו� ואית� שיפמ� 

–Ò˘˙ "Á) לסיכו� ממצאי הסקר ראו עמ). ח"תשסה, כו� ליזמות בחינו� בית ברלמשרד החינו� והמ' 

. שנות התשעי�אז  גדלה מעורבות עמותות במערכת החינו� באופ� דרמטי מ,על פי סקר זה. 85–71

 מבתי 90%�קרנות וגופי� עסקיי� מפעילי� תכניות חינוכיות שונות בכ, הסקר מגלה כי עמותות

 ממוסדות החינו� פועלות לפחות שש תכניות חיצוניות 20%� ושב,י�ת הביניוהספר היסודיי� וחטיב

כלכלי נמו� נפוצות יותר �לומדי� בה� תלמידי� מרקע חברתישבקרב בתי ספר . בהיק� שעות נרחב

לומדי� בה� תלמידי� מרקע ש בבתי ספר ואילו, תכניות העוסקות בלימודי ליבה כמו חשבו� ואנגלית

על גופי� עסקיי� חל חוק איסור פעילות מסחרית . תר תכניות העשרהכלכלי גבוה נפוצות יו�חברתי

האיסור הכללי " )א(3/תשסט ל משרד החינו�"חוזר מנכ וכ� ג�, 2007–ח"התשס, במוסדות חינו�

 )2.11.2008( "לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינו� והתנאי� לקבלת היתר במקרי� מסוימי�

cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/

K-2009-3a-3-7-57.htm.  
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 חלק שהעבירה כיוו� האינטגרציה מדיניות ע� במתח שעמדה ,הרישו� אזורי פתיחת

 עקרונות תובהחדר, להורי� המדינה מ� התלמידי� אוכלוסיית הרכב לקביעת מהסמכות

 לפעול יושעל ,חינו� שירותי של כצרכ� היחיד את במרכז� המעמידי� ותחרות שוק

 יבוא ג� כללה זה ניהולי במוב� הפרטה 44.החינוכי בשוק ילדיו של האינטרס �ולמקס

 וכ� 45.החינו� למערכת העסקי מהעול� ניהול ועקרונות עול� ותפיסת כלכלי היגיו�

 מכריזי� החינו� מדיניות וקובעי הציבור נבחרי בעוד ,האחרוני� העשורי� שלושת במש�

 מעורבות הלכה זו תקופה רוב לאור� בפועל, ישראל ילדי �לחינו המדינה מחויבות על

 המימו� בהפרטת ביטוי לידי שבאו ,ההפרטה והליכי ,והצטמצמה החינו� בתחו� המדינה

 כפי, תרמה ההפרטה תהליכי להאצת. התרחבו ,ורגולציה חינו� שירותי ספקתובה

 אקטיביז�ו החינו� בתחו� ואנכרוניסטית חסרה חקיקה ג�, המאמר בהמש� שאראה

 הורית לאוטונומיה הזכות את במרכזה שהעמידה ,ליברלית�נאו גישה שאימ� משפטי

   46.החינו� בתחו�

 ספר בתי של בהקמת� ביטוי לידי באה החינו� הפרטת של המרכזיות התופעות אחת

 לגיטימציה שהעניקה המשפטית המערכת החלטות בעקבות הוקמו שחלק� ,פרטיי�

 הערה תחילה. זה מאמר של הדיו� מרכז המשמשת תופעה, לקיומ� ומוסרית משפטית

 בי� מבחינה החקיקה :הישראלית בחקיקה חינו� מוסדות להגדרות באשר מקדמית

 
מדיניותו :  לחנ� את השוק–ללמוד מהעסק "ה של מעורבות זו ראו ניתוחו של אס� שטיי� יעל אופי  

‰ÍÂ�ÈÁ· ¯ÂÁÒÓÂ ‰Ë¯Ù " של משרד החינו� ביחס למעורבות� של גופי� עסקיי� בבית הספר

 Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰265 ,267–291) ל משרד "חוזר מנכבנוס� ראו ). 2010 ,אורית איכילוב עורכת

גופי� מהמגזר השלישי ומהקהילה (הנוהל לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות " )א(4/ תשעאהחינו�

 cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedor )1.12.2010( )"העסקית
im/3/3-7/HoraotKeva/K-2011-4-3-7-63.htm.  

 בשנות התשעי� ננקטה , המנוגדת למדיניות האינטגרציה,פתיחת אזורי הרישו�של מדיניות   44 

 2012 על תכנית משרד החינו� לפתיחת אזורי רישו� לשנת .אביב ובשנות האלפיי� בירושלי��בתל

 ı¯‡‰  ˙Â˘„Á Online"משרד החינו� פותח את אזורי הרישו� לבתי ספר"י ראו אור קשת

1.12.2010 www.haaretz.co.il/news/education/1.1232658 ; בית ספר לכול�"סאני כלב "ı¯‡‰ 

˙Â˘„Á Online 26.3.2012 www.haaretz.co.il/opinions/1.1671807.  

 .20–17' בעמ, 24ש "לעיל ה, "דוח דוברת"לעניי� זה ראו דהא� ויונה   45
תיאור הול� ג� את ה .שה שלבי� בהפרטת שירותי� של מדינת הרווחהוי� ב� שלבול מתאר תהל  46

 ערעור מערכת החינו� הציבורית – Destabilization. 1 :אשר התרחש במערכת החינו� הישראלית

 – Disinvestment. 2 ;על ידי ביקורת בלתי פוסקת שלה והצגת ההפרטה כפתרו� לכל תחלואיה

 תקציבי� ציבוריי� לגופי� פרטיי� או גופי� תנו� ציבוריי� והעברקיצו� בהשקעות בשירותי חי

 הסחרת השירותי� באמצעות הפיכת – Commodification. 3 ;בחברה האזרחית להספקת השירותי�

השירותי� לכאלה הניתני� לכימות וסחירות בשוק החופשי באמצעות החדרת מנגנוני תחרות ובחירה 

 .STEPHEN J ראו .בתי ספר ציבוריי�לחרות בי� בתי ספר פרטיי� בי� היתר יצירת ת, לתחו� החינו�

BALL, EDUCATION PLC: UNDERSTATING PRIVATE SECTOR PARTICIPATION IN PUBLIC 

SECTOR EDUCATION 20–24 (2007). 
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 משתייכי�וה 47,המקומיות והרשויות המדינה ידי על המוחזקי� רשמיי� חינו� מוסדות

 חינו� מוסדות לבי� 48,"משלב ממלכתי"וה" דתי ממלכתי"ה, "ממלכתי"ה לחינו�

 מגוו� מכילה" רשמיי� שאינ� חינו� מוסדות "הקטגוריה49 ".רשמיי� שאינ� מוכרי�"

 של ספר בתי, ייחודיי� ספר בתי, ולבנות לבני� חרדיי� ספר בתי ובה�, ספר בתי של רחב

 50,ההתיישבותי בחינו� הספר מבתי וחלק אקסטרניי� ספר בתי, טכנולוגי חינו� רשתות

 תרבותיי� חינו� מוסדות"ו 51"פטור מוסדות "דרי�המוג חינו� מוסדות של קטגוריה

 לימוד לחוק) א(7 סעי�. המדינה ידי על ממומני� הרשמיי� הספר בתי 52."ייחודיי�

 קיו� כי קובע) ב(7 וסעי� ,חובה חינו� למת� המדינה של אחריותה את קובע חובה

 המקומיות הרשויות ועל המדינה על מוטל יהא חובה חינו� למת� רשמיי� חינו� מוסדות

� הוא פיה עלש, החינו� שר של סמכותו את קובע ממלכתי חינו� לחוק 11 סעי�. במשות

 ולתמיכת "רשמיי� שאינ� מוכרי�" חינו� מוסדות להכרזת ותנאי� סדרי� לקבוע רשאי

 את קובעות, בהמש� בהרחבה אדו� בה�ש ,ממלכתי חינו� תקנות. בתקציביה� המדינה

 בתי מומנו 1992 לשנת עד. רשמיי� שאינ� כמוכרי� חינו� במוסדות להכרה התנאי�

 ללא אלו למוסדות ייחודיי� כספי� הקצאת באמצעות רשמיי� שאינ� המוכרי� הספר

 פסיקת בעקבות. מפלגתי פוליטי ומת� משאב נקבע התקציב וסכו� ,ברורי� קריטריוני�

 שלתיתממ תמיכה המבטיח ,התקציב יסודות לחוק א3 סעי� 1992 בשנת נחקק 53�"בג

, פטור ומוסדות רשמיי� שאינ� מוכרי� חינו� מוסדות נמני� שעמ� ציבור במוסדות

 מעיי�"ו" העצמאי החינו� "החינו� לרשתות השייכי� רשמיי� שאינ� מוכרי� מוסדותו

 ילדי כלל כמו ושוויוניי� אחידי� קריטריוני� פי על למימו� זכאי� "התורני החינו�

 
  . לחוק לימוד חובה1' ס  47

 . לחוק חינו� ממלכתי1' ס  48
 . לחוק לימוד חובה1' ס  49
 המשתנה לדמותה קווי�: לחינו� הזכות"חז� �בתי הספר השוני� ראו לט� פרילתיאור והבחנה בי�   50

עשרי� שנה למהפכה : הגנה על זכויות האד� בישראל"הוצג בכנס  (5–4" חוקתית מהפכה של בעיד�

 _portal.idc.ac.il/He/schools/Law/research/Documents/Perry_Hazan_The )2012, "החוקתית
Right_To_Education.pdf ; מקו� המשפט  ?לחיות על פי עקרונות או לחנ� לקראת�"ד� גבתו�

 ?‰‡Â˘Á ËÙ˘Ó‰ Ì·" שה מקרי�וניתוח של: כמכשיר לקידו� הוגנות במסגרת רפורמות בחינו�

 ).2011, דפנה הקר ונטע זיו עורכות (396 ,355
מכוח , כר או רשאיעל פיו שר החינו� רשאי לפטור ילד מללמוד בבית ספר מו,  לחוק לימוד חובה5' ס  51

. להכריז על בית ספר מסוי� כמוסד שהילדי� בו פטורי� מללמוד במוסד חינו� מוכר ,לחוק) א(5 'ס

 .  לאשר לתלמידי� ללמוד בחינו� ביתיהשררשאי ) ב(5 ' מכוח ס,בנוס�
חוקק על מנת לפטור בני� בגיל התיכו� , 2008–ח"התשס, חוק מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודי�  52

 .כת החינו� החרדית מלימוד תכנית הליבהבמער
59/88� "בג  53 � Ô·ˆ '¯ˆÂ‡‰ ¯˘, 1989( 705) 4(מב ד"פ.( 
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 ."נהרי חוק "לכינוי שזכה, ממלכתי חינו� לחוק א11 סעי� חוקק 2007 בשנת 54.ישראל

� רשמיי� שאינ� מוכרי� חינו� מוסדות תממ� המקומית הרשות כי קובע חוקה סעי

  .דומי� רשמיי� חינו� מוסדות של בתקציביה� המדינה להשתתפות דומה בשיעור

 �הדיו מושא שה� רשמיי� שאינ� מוכרי� ייחודיי� ספר בתי הוא במאמר הדיו� מוקד

 לבתי ג� אתייחס המאמר של בחלקי�. �ימינהלי לענייני� המשפט ובבתי הערר עדותובו

 ,אזוריי��על פרטיי� ייחודיי� ספר בתי של מאפייני� החולקי� ייחודיי� רשמיי� ספר

 ספר בתי ה� בה� שאדו� הייחודיי� ספרה בתי. לימוד שכר וגביית תלמידי� כמיו�

 ידי על אלא המקומית והרשות המדינה ידי על לי�ומנוה מוחזקי� שאינ�, אזוריי��על

 ,במיוחד מוצלח אינו זה כינוי. פרטיי� ספר בתי אות� מכנה אני לכ�ו, פרטיי� גורמי�

 טע�. ניכר ציבורי במימו� ממומני� הפרטיי� הספר בתי של המכריע שהרוב מהטע�

 הללו הספר בתי .מושגית לעקיבות מהרצו� נובע פרטיי� ספר בתי בכינוי לבחירה מרכזי

 לענייני� המשפט בתי, העליו� המשפט בית בפסיקת ג� פרטיי� ספר בתי מכוני�

 אופ� את אתאר הבא הפרק�בתת. במאמר שתידונה הערר ועדות ובהחלטות י�ימינהל

 .הישראלית החינו� במערכת שוני� במגזרי� הייחודיי� הספר בתי של התפתחות�

 שאינ� מוכרי� ייחודיי� ספר לבתי וה� רשמיי� �ייחודיי הספר לבתי ה� יתייחס התיאור

 בשלושת שהוקמו ציבוריות ועדות שלש של דוחות על היתר בי� יתבסס תיאורה. רשמיי�

 ג� וכללה אלו ספר בתי של מפורט תיאור סיפקה שעבודת� ,האחרוני� העשורי�

 �כ כמו. ספרה בתי כלפי לאמ� החינו� משרד שעל הראויה המדיניות בדבר המלצות

 הספר בתי של להקמת� במחלוקת השנויה המשפטית התשתית על בקצרה אעמוד

 השונות המחלוקות סוגי את אציג לסיו� .ג בפרקבעניי�  ארחיב – הייחודיי� הפרטיי�

  . רשמיי� שאינ� המוכרי� הייחודיי� הספר בתי של קיומ� בדבר המתעוררות

  ייחודיי� ספר בתי. 3

 לנבוע יכול אלו ספר בתי של ייחוד� .ייחודיי� ספר לבתי רשמית מוסדית הגדרה אי�

 ספר בתי למשל, הדתי ייחוד� או, לאמנויות או לטבע ספר בתי למשל ,התוכני מייחוד�

 חינוכיות מתפיסות הנובע ייחוד או, )יהדות לימודי תגבור( י"תל לרשת השייכי�

 יכולי� יחודיי�י ספר בתי. ופתוחי� דמוקרטיי�, אנתרופוסופיי� ספר כבתי ייחודיות

 
 מעבר לתק� –תקצוב מערכות החינו� היסודי " )ג(10/ תשסגל משרד החינו�"חוזר מנכראו   54

 /cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal )1.6.2003( "דיפרנציאלי לתלמיד
arc/sc10ck3_7_34.htm ,נקבע מדרג תקצוב על פיו בחוזר. שהוצא בעקבות המלצות ועדת שושני 

כאשר מוסדות חינו� מוכרי� שאינ� , 100%� מהווי� את יחידת התקצוב של יימוסדות חינו� רשמ

 מתקציב מוסד 55%� מתקציבי החינו� הרשמיי� ומוסדות פטור זכאי� ל75%�רשמיי� זכאי� ל

 מוסדות וקובע חריג על פי, 1985–ה"התשמ, א לחוק יסודות התקציב3 'אמור סכ. חינו� רשמי

זכאי� לתקצוב זהה של מוסדות " מעיי� החינו� התורני"ו" החינו� העצמאי"החינו� של רשתות 

 .חינו� רשמיי�
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 אופי בעלי או, אחד רישו� מאזור מגיעי� תלמידיה� כלומר, אזורי אופי בעלי להיות

 שו� עליה� שאי� כאלה או אזורי� מכמה מגיעי� שתלמידיה� ספר בתי, יאזור�על

 שייכי� הספר מבתי חלק. רישו� אזור מכל תלמידי� לקבל יכולי� וה� אזורית הגבלה

 שאינ� מוכרי� ספר בתי ה� וחלק� דתיי� ממלכתיי�וה הממלכתיי� הספר לבתי

 ,רבי� ייחודיי� ספר בתי של מרכזיי� מאפייני�. פטור מוסדות  ה�קט� מיעוט .רשמיי�

 וגביית הספר לבית תלמידי� בקבלת מיו� תהליכי של קיומ� �ה ,זה מאמר מוקד שה�

 בכיתות שמיי�ר ספר בבתי הלומדי� מתלמידי� הנגבי� תשלומי�ה על נוספי� תשלומי�

 המותרי�מ רבי� תשלומי� מתלמידיה� גובי� הייחודי� הספר בתי לעתי� .ייחודיות לא

 אליו אתייחס שלא, הפרטה של נוס� מאפיי� יש פרטיי� ייחודיי� ספר לבתי. בחוק

 הספר בבתי המורי� של המכריע הרובלעומת . העבודה יחסי הפרטת :זה במאמר

 מורי�, קיבוציי� בהסכמי� קיבוצית הסדרה דרי�מוסשלה�  העבודה יחסיש הרשמיי�

 בתי של הקמת� תהלי� 55.אישיי� חוזי� באמצעות מועסקי� פרטיי� ייחודיי� ספר בבתי

 מסגרות דתי הממלכתי בחינו� הוקמו אלו בשני�. השבעי� בשנות החל ייחודיי� ספר

 תלמידי� יו�מ על מבוססות שהיו, לבנות צביה ורשת לבני� נוע� רשת, נפרדות לימודי�

 הממלכתי בחינו�. גבוה לימוד בשכר ומותני� דתית ודבקות לימודיי� הישגי� פי על

 ובית י"תל ספרה בית של הקמת� את המר זבולו� דאז החינו� שר שני� באות� אישר

 עוג� אלו ספר בתי של הקמת� אישור .העבודה תנועת ערכי ברוח גונ� גבעת הספר

 הכוונה 56.השלמה תכניות קיו� י�המאפשר ,ממלכתי חינו� לחוק �9ו 8, 6 בסעיפי�

 השלמה תכניות קיו� הרשמיי� הספר לבתי לאפשר הייתה אלו סעיפי� של המקורית

 תכנית אזורי�על רשמי חינו� במוסד להנהיג או, המקומית והרשות ההורי� במימו�

 של תהמקורי הכוונה. תחומית או פדגוגית, אידאולוגית, ניסויית ייחודית לימודי�

, ציבורי במימו� סלקטיביי� ייחודיי� ספר בתי של מערכת יצירת תהיהי לא אלו סעיפי�

 משפחות מצד נוספי� גבוהי� תשלומי� ומחייבי� מיו� מבחני המקיימי� ספר בתי

  . בה� ילמד �שילד המעוניינות

 ה� ש�, הערבי בחינו� ג� לתנופה זכתה אזוריי��העל הייחודיי� הספר בתי תופעת

 המיועדי� וסלקטיביי� אליטיסטיי� ספר בתי, הרשמיי� הספר לבתי כחלופה והוקמ

 עיקריות בעיות כמה ע� להתמודד ניסו אלו ספר בתי. אמצעי� בעלות למשפחות

 איכותי חינו� להציע, ראשית :בישראל הערבית בחברה החינו� של מצבו את המאפיינות

 להישגיה�, �יהערבי יי�הממלכת הספר בתי של הנמוכה הלימודי� לרמת כחלופה

 בשביל ביטאה זו חינוכית חלופה, שנית ;ספר בתי אות� של הנמו� ולדימוי� הנמוכי�

 חברתית ניעות של מסלול והתרבותי החברתי הכלכלי ההו� בעלות החברתיות הקבוצות

 אלו חלופיות חינוכיות מסגרות כ� כמו. לה� מספקי� אינ� הממלכתיי� הספר שבתי

 
ÌÈÈ„ÂÁÈÈ „ÂÓÈÏ ÈÏÂÏÒÓ לדיו� מקי� בבתי ספר ייחודיי� ומסלולי לימוד ייחודיי� ראו יובל וורג�   55

·Ë¯Ù ÔÂÓÈÓÈÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ) 2011 , מרכז המחקר והמידע,הכנסת(. 
 .391–390' בעמ, 20ש " לעיל ה,בלנק; 7ש "לעיל ה, לתיאור זה ראו מיכאלי  56
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 יכולה היא שבו מרחב ולכונ� הלימוד כניובת לשלוט הערבית יהיסלאוכלו מאפשרות

. לילדיה פלסטינית�ערבית זהות, החינוכי הממסד של המפקחת מעינו הרחק, לגבש

 המדיניות כלפי השונ יחסיש  הערבית בחברה לקבוצות אוכלוסייה שונות זו מבחינה

 האפשרות את ההמזה ,המבוססת מהאוכלוסייה חלקעומד  אחד מצד :ליברלית�הנאו

 מצדו, הפרטה תהליכי באמצעות המדינה של מהשליטה לחמוק לה מעניקה זו שמדיניות

 מאחריותה המדינה התנערות את חווהה ,האמצעי� חסרת האוכלוסייהעומדת  אחר

  57.משאבי� בהקצאת הכרו� בכל כלפיה

 ייחודי אופי בעלי שהיו אזוריי��העל הספר בתי תופעת התרחבה השמוני� בשנות

 נבו� יצחק דאז החינו� שר מינה 1989 בשנת .החינו� משרד רישיו� ללא הוק� ושחלק�

 עדהוהו 58.אזוריות�על לימוד מסגרות לבחינת קשתי יצחק' פרופ בראשות ציבורית ועדה

 �2%כ בה� שלמדו אזוריי��על ספר בתי 40–�35כ פעלו החינו� במערכת כי מצאה

, מבוססות ממשפחות באו אלו ספר בבתי י�התלמיד ורוב ,גיל שכבת בכל מהתלמידי�

 לאשר היתר בי� המליצה הוועדה. אשכנזי ממוצא רוב�, גבוהה הכנסה ובעלות משכילות

 ושהרכב ,תלמידי� ממיו� יימנעו שה� בתנאי קיימי� ייחודיי� ספר בתי של פעילות� את

 בעלת ייהאוכלוס ישקפו הספר בית תלמידי כלומר, הטרוגני יהיה הספר בית אוכלוסיית

 כ� כמו. שוני� לימודיי� הישגי� בעלי תלמידי� וכ� י�מגוונ וכלכלי תרבותי, חברתי רקע

 ספר בתי של התשלו� בדרישות לעמוד יכולי� שאינ� תלמידי� לסבסד הוועדה המליצה

 אלו ספר בתיש שני� לשלש אחת  שיוודאפקחמ גו� למנות יש כי קבעה הוועדה. אלו

 יש, ועדהוה קבעה, התנאי� את יפרו א�. האינטגרציה דיניותמ דרישות את ממלאי� אכ�

 יש ,הדרישות את ימלא לא הספר בית א�. המצב לתיקו� קצוב זמ� פרק לה� להקצות

 ספר בתי חולפת המליצה הוועדה. אזורי�על ספר כבית לפעול רישיונו את לשלול

. אחרי� ציבוריי� וגופי� המקומיות תיוהרשו, החינו� משרד בסיוע אזוריי� ייחודיי�

 כאשר, מכ� לאחר שני� עשר התבררה זו עובדה. יושמו לא אול� אושרו הוועדה המלצות

 לבחו� ,קשתי יצחק' פרופ בראשות שוב ,נוספת ועדה החינו� משרד מינה 2001 בשנת

 הספר בתי שתופעת מצאה הוועדה. הראשונה הוועדה של המקוריות ההמלצות יישו� את

 בתי לפתיחת מאורגנות הורי� קבוצות של לחצי� בשל היתר בי� ,התרחבה אזוריי��העל

 אלו ספר בתי על החינו� משרד של והבקרה שהפיקוח מצאה הוועדה. ייחודיי� ספר

על ו הקיימי� אזוריי��העל הספר בתי מספר על ומידע תיעוד המשרד בידי אי� וכי, לקוי

 בתי שמספר הוועדהעוד מצאה  .אלו ספר בתי של להקמת� שהוגשו הבקשות מספר

 
מ� אגבריה ואברהי� לדיו� בתופעת בתי הספר הפרטיי� בחינו� הערבי והסיבות להופעת� ראו איי  57
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  .החל ביישו� מדיניות חדשה של פתיחת אזורי רישו� במהל� העבודה וטר� כתיבת דוח
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 ועדת להמלצות בניגוד כ� כמו. אישרה היאש מהמספר גדול היה אזוריי��העל הספר

 אזוריי��העל הספר בתי א� שני� לשלש אחת בח� לא החינו� משרד, הראשונה קשתי

  59.האינטגרציה בדרישות עומדי� הציבור למימו� הזוכי�

 ייחודיות של בדיקה צוות החינו� משרד לית"מנכ ידי על מונה 2001 בשנת

 של מדויקי� נתוני� למצוא שאי אפשר מצאה הוועדה .ויינשטיי� ועדת – ספרית�בית

 ספר בתי להפעיל המליצה הוועדה. החינו� במערכת הייחודיי� הספר בתי מספר

 שבה� חינו� מרחבי ניסיוני באופ� ליצור, אזורית אוטונומיהל שיזכו אזוריי� ייחודיי�

. חינו� ומרחבי ייחודיי� ספר לבתי ארצית ועדה ולהקי� יחודיי�הי הספר בתי ישתלבו

 הספר בית שאוכלוסיית הוועדה המליצה וחברתיי� חינוכיי� פערי� התרחבות למנוע כדי

 בקבלה מיו� הליכי ייאסרו, הרישו� באזור החברתי ההרכב את תשק� אזורי�העל הייחודי

 עדיפות להעניק הספר בתי על ,ההיצע על גובר הביקוש שבה� ובמקרי� ,הספר לבתי

 הספר בתי לליווי מנגנו� הקמת על ועדהוה המליצה כ� .מצוקה מאזורי לתלמידי�

  61.החינו� משרד ידי על אומצו ויינשטיי� ועדת מסקנות ג� 60.יה�על בקרהלו

 ספר בתי קיימי� המקומיות מהרשויות בכמחצית ,2011 בשנת שנעשה סקר פי על

 או המדינה עלותבב, ציבורית בבעלות ה� הייחודיי� ספרה בתי של רוב�. ייחודיי�

 למעלה. מסחריות חברות או עמותות של פרטית בבעלות ומיעוט�, המקומית הרשות

 לרשויות משתייכי� 27%, היהודי למגזר משתייכי� הייחודיי� הספר מבתי �70%מ

 רשויותב מצויי� בלבד 3% ואילו ,)וירושלי� חיפה ,יפו�אביב�כתל ערי� (מעורבות

 הממלכתיי� הספר בתי בתו� קיימות הייחודיי� הספר בתי שלצד לציי� יש 62.ערביות

 רווחת זו תופעה .וספורט אמנות, כמוסיקה ייחודיות ומגמות כיתות דתיי� והממלכתיי�

 עבור נוספי� תשלומי� לשל� נדרשי� התלמידי� הוריו, יסודיי��העל הספר בבתי בעיקר

 ייחודיי� ספר בבתי יתמקד זה מאמר 63.אלו ייחודיות כיתותב או במגמות ילדיה� לימוד

  . רשמיי� שאינ� מוכרי� חינו� מוסדות של הגדרהב הנופלי� ,אזוריי��על פרטיי�

 את לצמצ�ו היא לנסות האחרונות בשני� החינו� משרד מדיניות כי להדגיש חשוב

 הארכתל וא רישיונות להענקת בקשות דחיית באמצעות הפרטיי� הספר בתי תופעת

 
דוח  של והתייחסותראו ג� . 45' בעמ, 7ש "לעיל ה, לדיו� בממצאי שתי ועדות קשתי ראו איכלוב  59

לעיל , ראו ג� דיו� בעניי� זה אצל וורג�. 35ש "לעיל ה, ועדת ויינשטיי� לדוח ועדת קשתי הראשונה

 .55ש "ה
 .56–52 'בעמ, 35ש "לעיל ה, טיי�שדוח ויינ  60
 .7ש "לעיל ה, אליראו מיכ  61
 סקר מחקר שנער� לקראת כנס איגוד מנהלי מחלקות החינו� ברשויות המקומיותמ לקוחי�הנתוני�   62
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 החינו� משרד ממשי�ולעומת זאת , רשמיי� שאינ� מוכרי� פרטיי� ספר לבתי רישיונות

 הממלכתיי� הספר בבתי הרשמית החינו� מערכת הפרטת של מדיניות לקד�

 תהליכי על פיקוח�באי היתר בי� ביטוי לידי באה זו מדיניות. דתיי� והממלכתיי�

 נוספות לימוד לתכניות להרחבה אההרש במת�, הרשמית החינו� במערכת ההפרטה

 מבוססות למשפחות המאפשרת מדיניות – המקומיות והרשויות ההורי� במימו�) �"תל(

 הספר בבתי יותר ואיכותיי� רבי� חינו� שירותי לרכוש חזקות מקומיות רשויותלו

 הממלכתיי� הספר בתי בתו� ייחודיות ומגמות כיתות לפתיחת אישור מת� – הרשמיי�

 וקיו�, עצמו המשרד מדיניות פי על האסורי� ,מיוני�בו בתשלו� כרוכה אליה� שהקבלה

 מדיניות. מבוקרת בחירה מדיניות תונהג שבה� מקומיות רשויות עשרה�בחמש ניסוי

 שתהליכי בטענה סער גדעו�לשעבר  החינו� שר ידי על נומקה זו וסותרת קוטבית�דו

 לעזוב החזקות בוצות האוכלוסייהמק למנוע ונועד הרשמית החינו� במערכת ההפרטה

 ספר בתי לעצמ� להקי� או הפרטיי� הספר לבתי ולעבור הרשמית החינו� מערכת את

 ,ממלכתי חינו� בתקנות השינויי� לאחר, כיו� פרדוקסלי באופ� 64.חדשי� פרטיי�

 דרישות בוש למצב י�מביא בתקנות השוויו��אי וצמצו� האינטגרציה דרישות תאכיפ

 מחמירות פרטיי� ספר מבתי והאינטגרציה ההזדמנויות שוויו� עקרו� שלמימו המדינה

 65.יותר רבה שליטה יש למשרד יש שעליה� רשמיי� ספר בתי כלפי המופעלות מאלו

 הלי� את הסדירו לא להכרה באשר ממלכתי חינו� בתקנות המפורטות הדרישות אול�

 החינוכית החקיקה .יי�רשמ שאינ� מוכרי� פרטיי� ספר בבתי וההכרה הרישיו� הענקת

 בעיות לפתרו� הוק אד טלאי� הטלאת באמצעות שהתפתחה והאנכרוניסטית החסרה

 ועדות שבו מצב יצרה, והחינוכיות הכלכליות, החברתיות הנסיבות השתנות בשל שנוצרו

 קרובות לעתי� העניקו העליו� המשפט ובית �ימינהלי לענייני� המשפט בתי, הערר

 חוק של משפטית פרשנות על בהישענ�, פרטיי� ספר בתי של להקמת� לגיטימציה

 בניגוד, הרישיו� לשאלת ההכרה שאלת בי� הפרדה שבבסיסהעל בתי ספר  הפיקוח

  .זו בסוגיה החינו� משרד ולמדיניותו של ולפרשנות

 הממלכתית החינו� מערכת בתו� להתפתח החלה השבעי� שנותבש עולה זו מסקירה

 ספר בתי של מאפייני� בעלי ייחודיי� אזוריי��על ספר בתי, פרטית מעי� חינו� מערכת

 צמחה הייחודי� הממלכתיי� הספר בתי של לצד�. ציבורי במימו� הממומני� פרטיי�

 לאחר הוקמו הפרטיי� הספר מבתי חלק. י�יאזור�על ייחודיי� פרטיי� ספר בתי מערכת

 ופוני� רישיו� ללא החינוכית פעילות� את י�ומתחיל מוקמי� וחלק� ,ברישיו� שזכו

 להעניק מסרב החינו� משרד בה�ש במקרי� .בדיעבד רישיו� לבקשת החינו� למשרד

 
קוני� יו� , ס ב� גוריו� בגבעתיי�"בבי"אור קשתי ; 44ש "לעיל ה, כלב; 7ש "לעיל ה, ראו מיכאלי  64
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 66.י�נהליימ לענייני� המשפט לבית או הערר ועדתול היזמי� פוני� ,הספר לבית רישיו�

 ערר ועדות החלטות על פי  וזאת,החינו� משרד התנגדות למרותמוענק  הרישיו� לעתי�

 החינו� משרד ערעור את הדוחות ,י�ימינהל לענייני� משפט בתי טותהחלעל פי  ולעתי�

 ג� אלו למוסדות החינו� משרד מעניק הרישיו� קבלת ע�. הערר ועדות החלטות על

 ספר בית ממימו� 75% עד 60% בס�, המדינה במימו� היתר בי� אות� המזכה, הכרה

  67.רשמי

 פרטיי�, אזוריי��על חודיי�יי ספר בתי ,י�יוויינשט קשתי ועדות ממסקנות כעולה

 משרד של המוצהרת למדיניות ובניגוד ,פיקוח וללא בקרה ללא כמעט פועלי�, ורשמיי�

 בתשלומי בה� הלימודי� את ומתני� תלמידי� בקבלת מיו� מבחני מקיימי� ה�, החינו�

  . הממלכתיי� הספר בבתי הנגבי� תשלומי�מה רבי� הורי�

 וגדל הל� רשמיי� שאינ� המוכרי� ספר בתי של מספר�, החינו� משרד נתוני פי על

 מוסדות 2,278 הרשמי החינו� במערכת נכללו 2000 בשנת. האחרו� בעשור דרמטי גידול

 היה )חרדיי� חינו� מוסדות ללא (רשמיי� שאינ� המוכרי� המוסדות מספר ואילו, חינו�

 ישראל במדינת קיימי� 2011 בשנת. הרשמי החינו� המוסדות ממספר �18%כ, 419

 כלומר, רשמיי� שאינ� מוכרי� חינו� מוסדות �594ו רשמיי� חינו� מוסדות 2,448

 השני� שבי� מכא�. הרשמיי� החינו� מוסדות משיעור רבע לכדי מגיע כבר ששיעור�

 כמו. רשמיי� שאינ� המוכרי� החינו� מוסדות במספר 41% של גידול חל �2011ו 2000

 שאינו מוכר ספר בית לפתיחת הבקשות במספר ייהעל מגמת קיימת האחרונות בשני� כ�

, בקשות 112 הוגשו ט"תשס הלימודי� בשנת. החינו� משרד לבחינת המוגשות רשמי

. הבקשות במספר 85% של גידול, בקשות 208 הוגשו א"תשע הלימודי� בשנת ואילו

 שי�ושל הוגשו שנה באותה יולי לאמצע ועד 2011 שנת שמתחילת הקצרה בתקופה

 .חדשי� ספר בתי להקמת רישיו� להעניק שלא החינו� משרד החלטת נגד ערערי� ואחד

 ועדות החלטות על �ימינהלי לענייני� המשפט בתי בפני ערעורי� ארבעה קיימי� כ�
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 ספר בתי לפתיחת בקשות 208 החינו� דרמש ל"מנכ בפני הובאו ב"תשע תובשנ ,הערר

 ונדחו בקשות 80 אושרו מה�. )יי�חרד חינו� מוסדות שאינ� (רשמיי� שאינ� מוכרי�

  68.בקשות 128

 פורסמו לא הערר ועדות של המשפטיות ההחלטות לאחרונה שעד לציי� חשוב

 בעקבות לרישיו� שזכו הפרטיי� הספר בתי מספר את לאמוד ולכ� אי אפשר היה, בציבור

 עמנ הפרסו��אי כ� כמו. השני� לאור� שנדחו אלו של מספר� ואת הערר ועדות החלטות

 פניות לאחר רק. בה� דנה שהיא ערערי� של דחייה או לקבלה הוועדה נימוקי קריאת את

, הערר ועדות החלטות את האחרונה בשנה באתרו ופרס� החינו� משרד נעתר מתמשכות

 קט� חלק על ג� מסתמ� במאמר הדיו� 2010.69 משנת החל שהתקבלו אלו את רק אול�

 ערר ועדות להחלטות התייחסות מופיעה מה� שבחלק, קודמות ערר ועדת מהחלטות

   70.אחרות קודמות

 .ספר בתי על הפיקוח בחוק מעוגנת ספר לבתי רישיו� להענקת המשפטית התשתית

 משרד של הכללי מהמנהל ברישיו� להצטייד חובה ספר בית לפתוח כדי ,החוק פי על

 מנהלשה מי 72.בחוק המפורטת תנאי� של בסדרה ולעמוד בקשה להגיש יש 71,החינו�

 73.ערר ועדת בפני הסירוב על לערער רשאי רישיו� לו לתת סירב החינו� משרד של הכללי

 ראשו, אנשי� שהומשל מורכבת הוועדה. והתרבות החינו� שר ממנה עררה ועדתאת 

 שאחד לפחות אחרי� חברי� ושני מחוזי משפט בית שופט להיות שכשיר מי הוא עדהוהו

 היה החינו� משרד ל"שמנכ החלטה כל לקבל איתרש עדהוהו .מדינה עובד אינו מה�

 
הצגת מספרי� אלו על ידי משרד החינו� בעייתית כיוו� שכאמור מוסדות . 36, 33, 32' בעמ, ש�  68

בי� היתר בתי ספר ,  בתי ספרד הכוללת מגוו�ו קטגוריה רחבה מאה�חינו� מוכרי� שאינ� רשמיי� 

 בתי ספר היא" חברותא"נטית לצור� הדיו� בבתי ספר דוגמת ווהקטגוריה הכללית הרל. חרדיי�

בקטגוריה זו הנתו� . מוכרי� שאינ� רשמיי� ייחודיי� ולא כלל בתי הספר המוכרי� שאינ� רשמיי�

. שאינ� מוסדות חרדיי�נטי ביותר הוא מספר הבקשות לבתי ספר מוכרי� שאינ� רשמיי� וווהרל

� מוכרי� שאינ� י כיוו� שחלק מהבקשות לפתיחת בתי ספר ייחודי,אול� ג� נתו� זה אינו מדויק

 בשבילרשמיי� מוגשות על ידי קבוצות חרדיות המעוניינות להקי� בתי ספר ייחודיי� פרטיי� 

   .�ילדיה

69 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/RishoyMosdot/VaadotArrar/. 
הפנייה למשרד החינו� לפרסו� החלטות ועדות הערר נעשתה על ידי עור� די� סאני כלב מהקליניקה   70

הפנייה לפרסו� החלטות ועדת ערר קודמות לא נענתה . לחינו� במרכז האקדמי למשפט ועסקי�

קשה על בסיס חוק חופש  והדר� היחידה לעיי� בהחלטות משפטיות אלו היא בהגשת ב,בינתיי�

פנייה לעיתונאי� ולעורכי די� שהיו מעורבי� בהחלטות ועדות ערר מוקדמות יותר הושגו . המידע

 .בעררי� שהוגשו לוועדה וחלק באמצעות הלשכה המשפטית של משרד החינו�
 .לחוק הפיקוח על בתי ספר 3' ס  71
 . לחוק הפיקוח על בתי ספר10–8 'ס  72
   . ל בתי ספר לחוק הפיקוח ע13' ס  73
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 משפט בית לפני לערעור ניתנת הערר ועדת החלטת 74.זה חוק פי על לקבל רשאי

  75.י�ימינהל יני�ילענ

 רישיונות הערר וועדות י�מינהלי לענייני� המשפט בתי העניקו האחרונות בשני�

 לבתי עוק� רישוי מסלול למעשה יצרה רישיונותה הענקת .רשמיי� שאינ� ספר לבתי

 ,י�ימינהל לענייני� המשפט בתי של פעולת�. להקמת� התנגד החינו� שמשרד ספר

 ספר לבתי להעניק פרטניות בהחלטות ביטוי לידי שבאה ,הערר ועדות של ובעיקר

 למעשה הויצר הללו הספר לבתי ומשפטית מוסרית לגיטימציה ההעניק ,רישיונות

 ניותאליברטרי הנחות על התבססה זו הלגיטימצי. החינו� מערכת של הפרטה

 משפטיי� גופי� החלטות. החינו� מערכת הפרטת בבסיס העומדות ליברליות�ונאו

 בעלי ספר בתי של מערכת הציבורית החינו� מערכת לצד כוננו אלו משפטיי��ומעי�

 של מעמדו להחלשת תרמהזו  מציאות. ציבורי במימו� פרטיי� ספר בתי של מאפייני�

 מדיניות ולייש� לעצב החינו� משרד של בסמכותו וכרסמה הרשמי ציבוריה החינו�

  . כוללת חינו�

 כפי החינו� משרד לבי� רישיו� המבקשי� הספר בתי בי� המרכזיות המחלוקות את

 :מרכזיות קטגוריות לשלש לחלק אפשר הערר ועדות והחלטות הדי� מפסקי עולות שה�

 של הראשונה הקטגוריה. ערכיות חלוקותומ פרשניות מחלוקות, עובדתיות מחלוקות

 התנאי� את ממלא רישיו� המבקש הספר בית א� לשאלה נוגעת העובדתיות המחלוקות

 של שנייה קטגוריה. ממלכתי חינו� ובתקנות ספר בתי על הפיקוח בחוק המפורטי�

 בתי על הפיקוח לחוק הראויה הפרשנות שעניינה, הפרשנית המחלוקת היא מחלוקות

 לבי� החוק של דווקנית צרה פרשנות אימו� בי� עימות היא המחלוקת בתכשלי ספר

� חינו� חוק את הכולל יותר רחב חוקי מארג הכוללת החוק של יותר רחבה פרשנות אימו

 של צרה פרשנות אימצו הערר וועדות י�ימינהל לענייני� המשפט בתי. ותקנותיו ממלכתי

 השלישית הקטגוריה. העליו� המשפט תבי ג� זו בעמדה צידד כאמור ולאחרונה ,החוק

 המדינה של סמכותה גבולות אודותעל  עקרונית מחלוקת, ערכית קתובמחל עניינה

 לא ספר בתי להקמת רישיונות בהענקת היתר בי�, החינו� מערכת של אופייה את לקבוע

 את הכוללת ילדיה� חינו� את לקבוע לאוטונומיה ההורי� של זכות� לעומת, רשמיי�

 זוכות הערכיות העמדות הדי� ובפסקי בהחלטות. פרטיי� חינו� מוסדות להקי� זכות�

 אינה הערכית למחלוקת הפרשנית המחלוקת בי� ההבחנה זו ומבחינה ,משפטי לעיגו�

 סוגי שני בי� אבחי� הדיו� לצור� אול�, המוסרי לתחו� המשפטי התחו� בי� חדה הבחנה

. יותר העקרוניות ,האחרונות וקותהמחל לשתי בעיקר אתייחס במאמר. המחלוקות

 יכוחולו נטיותוורל אלו מחלוקות כאשר, מהמקרי� בחלק העובדתיות למחלוקות אתייחס

 ביטוי לידי הבאה המרכזית הערכית המחלוקת את וינתח יציג הבא הפרק. והמשפטי הערכי

 וערכי� ההזדמנויות שוויו� עקרו� לבי� חינוכית לאוטונומיה ההורית הזכות בי� בהתנגשות

 
 . לחוק הפיקוח על בתי ספר14' ס  74
  .2000–ס"התש, חוק בתי משפט לעניני� מינהליי�השנייה ל'  לתוס6' ס  75
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 תיבח� הורית לאוטונומיה הזכות ההזדמנויות שוויו� גישת לצד. כסולידריות ,אחרי�

  .הדמוקרטי הס� גישת, ההזדמנויות שוויו� לגישת המתחרה הגישה של לאורה

 שוויו�על , הורית אוטונומיה על – הערכית המחלוקת. ב
   אחרי� ערכי�על ו הזדמנויות

  הורית אוטונומיה על. 1

 הנורמטיבית ההצדקה היא ילדיה� חינו� את לקבוע הורי� של וטונומיהלא הזכות

 בהענקת הערר וועדות י�ימינהל לענייני� המשפט בתי מתבססי� עליהש המרכזית

 לראשונה מופיעה זו הצדקה החינוכי בהקשר. פרטיי� ספר בתי של להקמת� רישיונות

, אזד כתוארו, גרוניס אשר השופט י�ימינהל לענייני� המשפט בית שופט של דינו בפסק

 רישיונו את להארי� החינו� משרד של בסירובו השופט ד� עניי� באותו È˙Ú.76„ עניי�ב

 הלימודי� בשנת לפעול שהחל ,רשמי שאינו מוכר יסודי ספר בית, עתיד ספרה בית של

 של ותרומתו ,ההורי� נשאו עתיד ספרה בית תפעול בעלויות. רישיו� ללא הראשונה

 משרד עמדת. הספר בית על בפיקוח הכרוכה בהוצאה ורק א� התבטאה �החינו משרד

 לחינו� ראוי מקו� אינו הספר שבית כיוו� רישיו� הספר לבית להעניק שאי� הייתה החינו�

 משרד לעמדת מסכי� השופט. פדגוגיי� מטעמי� הספר בית את לסגור ויש ,ילדי�

  :וכותב, הספר בית של הבעייתי למצבו באשר החינו�

 של בחינוכ� מסוימת פגיעה קיימת כי אני מקבלש ,הוא דבר של יכומוס

 הספר בית של סגירתו על ההחלטה וכי הספר בבית הלומדי� הילדי�

 ומתו� ובדיקה מעקב של ממוש� תהלי� בעקבות, לב בתו� נתקבלה

 ילמדו כי, בו הלומדי� הילדי� של האינטרסי� מבחינת, שעדי� מחשבה

, בר�. החינו� משרד של בדרישות ומדי�ע אשר, אחרי� במוסדות

 של האוטונומיה הוא, וראוי נכו� משקל לו נית� שלא המרכזי השיקול

. חינוכ� לגבי זה ובמקרה, לילדיה� הנוגעות להחלטות באשר ההורי�

 מקו� היה, הילדי� של בחינוכ� וחמורה קשה בפגיעה היה מדובר אילו

 בפגיעה מדובר אי�ש למסקנה משהגענו, אול�. העתירה את לדחות

, אחר מכל יותר, שיודעי� ה� ההורי� כי ההנחה כנה על נותרת, כאמור

  77.לילדיה� טוב מה

 
: להל�) (29.8.2001 , בנבופורס�( È˙Ú ¯ÙÒ‰ ˙È· 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó„ � 1294/01) א"ת י�מינהלי (�"עת  76

 ).È˙Ú„עניי� 
 .  לפסק הדי�21' פס, ש�  77
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 משפט ובתי ערר ועדות ידי על המצוטטת מרכזית להצדקה הפכו אלו קביעות כאמור

 בשני� באר� החינו� תחו� בהסדרת המדינה של סמכותה לצמצו� י�ימינהל לענייני�

ÍÂ�ÈÁ  עניי�ב כ� .אזוריי��על ייחודיי� ספר לבתי רישיונות ענקתלה ובסיס האחרונות
˙Â‚È‰�ÓÏ בעניי� די� לפסק מפנה כשהיא, גדות תהשופט כותבת „È˙Ú:" זכות להורי� 

 לאור. לילד המוענקת מהזכות ג� נגזרת זו זכות. ילדיה� חינו� בבחירת לאוטונומיה

 משמעותי נטל מוטל המדינה ועל 'עוד� משקל' לה מוענק זו זכות של ומעמדה חשיבותה

 של די� פסק מתו� ציטוט על מסתמכת זו קביעה 78".זו בזכות התערבות להצדיק מנת על

 נאמר על ידי נשיא בית המשפט העליו� דאז השופט ש�, אחר בעניי� העליו� המשפט בית

 חוקתית זכות היא עיניה� כראות ילדיה� את ולחנ� לגדל הורי� של זכות� ":מאיר שמגר

 השופט לדעת 79."לצאצאיה� הורי� בי� הקשר מ� ועולה הטבועה טבעית זכות, יסודית

 בדברגרוניס  השופט של הקביעה .וטבעית חוקתית זכות בגדר היא זו אוטונומיה שמגר

 כאמור הפכו העליו� המשפט בית של È�ÂÏÙ די� מפסק והציטוט ההורי� של האוטונומיה

 י�ימינהל לענייני� המשפט בתי החלטות סותמתבס שעליו המרכזי הנורמטיבי לבסיס

  80.הפרטיי� ספר לבתי רישיונות בהענקת�, אלו שורות המצטטות, הערר וועדות

 ההורי� זכות": שמגר השופט מציי� ההורית האוטונומיה של הרב משקלה למרות

 הילד זכויות ידי�על מוגבלת והיא, יחסית היא ההורי� של זכות�. מוחלטת זכות אינה

 להתערבות החקיקהמו מהפסיקה דוגמאותגרוניס  השופט מציג È˙Ú„בעניי�  81."ווטובת

, הוריו מרשות ילד הוצאת :דופ� יוצאות בנסיבות ההורי� של באוטונומיה מוצדקת

 חוק פי על נזקק קטי� של ומקרי� בילד רפואי טיפול, לאימו� ומסירתו, לרצונ� בניגוד

 שמטרת�, הללו שהדוגמאות לב לשי� יש. 1960–�"התש, )והשגחה טיפול (הנוער

 בי� קונפליקטי� מציגות, �הילדיבענייני  ההורית האוטונומיה של חשיבותה את להדגיש

 
 Ï‡¯˘È ˙�È„Ó– � ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó '˙Â‚È‰�ÓÏ ÍÂ�ÈÁ – ‰¯·Á  52641�12�10 )א" ת�יימינהל (נ"עמ  78

Ú· ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï"Ó ,עניי�:להל� ()15.6.2011 , בנבופורס�( הדי� לפסק 23' פס  ÍÂ�ÈÁ ˙Â‚È‰�ÓÏ( .

 ד� בשאלת סבירות ההחלטה המנהלית שלא להארי� את הרישיו� È˙Ú„ עניי�יש לשי� לב שהדיו� ב

 והחלטות ועדות ערר ופסקי די� נוספי� של בתי המשפט Â‚È‰�ÓÏ ÍÂ�ÈÁ˙עניי� ו בואיל, לבית הספר

או הקהילתית לבי� /המחלוקת דנה בהתנגשות שבי� האוטונומיה ההורית ו, י�ימינהללענייני� 

 .עקרונות השוויו� והאינטגרציה
 .)1995 (235, 221) 1(ד מט"פ, È�ÂÏÙ 'È�ÂÏÙ � 2266/93א "ע  79
ועדת ערר פיקוח על בתי  (עררראו בי� היתר , נוספי�וערעורי� מנהליי� רות בעררי� קביעות אלו חוז  80

 ערר ;)פורס� טר�( ‰ÂÓÚ‰ ÔÚÓÏ ˙ÈÈÒ�Î ¯Ó ‚'ÒÈ¯È – ¯ÙÎ ÈÛÈÒ � '„¯˘Ó ÍÂ�ÈÁ˙‰ 17/2010 )ספר

 ÂÓÚ" „ÁÈ· – ˙˘¯ ÌÂ„È˜Ï ˙Â�ÈÂˆÓ ÍÂ�ÈÁ· "� '„¯˘Ó˙˙ 5/2005) ועדת ערר פיקוח על בתי ספר(

ÍÂ�ÈÁ‰) �טבעית יסוד זכות ישנה להורי� כי ספק אי�" :ועדהוקובעת הש�  12' בעמ .)פורס� טר 

 ואמיתי כ� חשש קיי� א� רק זו יסוד בזכות לפגוע ונית�, ילדיה� של חינוכ� לאופ� באשר להחליט

È�ÒÂÁ È„ÈÒÁ ˙˙ÂÓÚ  35243�03�10 )א"ת י�מינהלי (נ" עמ;"הילדי� של בחינוכ� חמורה לפגיעה

� ÈÓÒ‡Â˜Ï‡ 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó) �6.2.2011 , בנבופורס.( 
 .237' בעמ, 79ש "לעיל ה, È�ÂÏÙעניי�   81
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 הילדי� של האינטרסי� על לשמירה באשר ההורית האוטונומיה לבי� המדינה סמכות

 בי� ההתנגשות. מהותיי� הבדלי� ביניה� שקיימי� שוני� נסיבתיי� בהקשרי�

 של במקרי� ההורית והאוטונומיה הילדי� של האינטרסי�, המדינה של האינטרסי�

 דילמה מציגה, להורי� הילד בי� הקשר את לחלוטי� המנתקת מסירה, לאימו� ילד מסירת

 להעניק לסרב ההורי� של האוטונומיה בי� התנגשות שמציגה מזו באופייה שונה ערכית

 השוני� בהקשרי�. כזה טיפול ה�עלי לאכו� המדינה סמכות לבי� לילד� רפואי טיפול

 של שוני� אספקטי� התנגשות לידי באי� שבה� ייחודיות דילמות ותמוצג הללו

 מגווני� אספקטי�. הילדי� ושל המדינה של שוני� אינטרסי� ע� ההורית האוטונומיה

 ,מול� העומדי� האינטרסי� מגוו� ג� וכ� שונה ערכי משקל בעלי ה� אוטונומיה של אלו

 האוטונומיה החינוכי בהקשר. אחד ומשפטי מוסרי בצרור אות� לכרו� הצדקה אי� ולכ�

 שה� מהאוטונומיה רחבה המשפחתי התא בתו� ילד� את לחנ� כיצד להחליט הורי� של

 ספר בבתי, המשפחתי לתא מחו� מתחנכי� ילדיה� כאשר ממנה ליהנות אמורי�

  . בה� מתחנכי� אחרי� ילדי� ג�ש ציבוריי�

 הורית לאוטונומיה הזכות את מעגני� י�ימינהל לענייני� המשפט בתיו הערר ועדות

 ולגדל� בילדיה� להחזיק הורי� של זכות� אודות  עלÈ�ÂÏÙ עניי�ב המופיעה בקביעה

 בהקשר לזכות מתייחסת זו קביעה, שוב אול�. וראשונית וטבעית חוקתית זכות בבחינת

 התא בתו� ההורית אוטונומיהל היא המאוזכר הדי� בפסק ההתייחסות. דומא ספציפי

 שבי� בהתנגשות המשפט בית ד� מקרה באותו. המשפחה דיני של ובהקשר המשפחתי

 להתערב המדינה של סמכותה ובי� דת ערכי לילדיה� להקנות הורי� של האוטונומיה

. גור� באופ� מוגדרת אינה הורית לאוטונומיה הזכות. המשפחתי בתא הילד בחינו�

 רחבה ההורי� של שהאוטונומיה למסקנה מגיע המשפט בית �דיו אותו של בהקשר

 חובתו את מפר ההורה בה�ש, חריגי� למקרי� המדינה התערבות את להגביל ויש ,דומא

 אול� 82.להתערב למדינה סמכות יש אלו במקרי� .הילד של חיוניי� אינטרסי� על להג�

. הציבורית הספרה בי�ל הפרטית רההסֵפ בי� להבחי� חשוב הורית אוטונומיה על בדיו�

 את הכוללי�, הפרט בחיי המדינה של התערבותה את דומא מגבילות ליברליות תפיסות

 בעל משקל משפחתו ושל שלו ולאוטונומיה הפרט לשלמות מעניקות ה�. המשפחתי התא

 בספרה אזרחיה של באוטונומיה המדינה התערבות את מצדיקות ה� אול� 83,רב ער�

 אנשי� של אוטונומיה ע� מתנגשת הפרט של האוטונומיה בה�ש בנסיבות הציבורית

 חברתית סולידריות, כשוויו� אחרי� ערכי� ע� בקונפליקט מצויה היא כאשר או, אחרי�

  . כיעילות ,אחרי� חברתיי� אינטרסי� או

 
  .238–237 'בעמ, ש�  82

 ;JAMES S. FISHKIN, JUSTICE, EQUAL OPPORTUNITY AND THE FAMILY (1983) ראו למשל  83

MATTHEW CLAYTON, JUSTICE AND LEGITIMACY IN UPBRINGING (2006). 
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 לענייני� המשפט ובתי הערר ועדות החלטות נשענות עליוש נוס� נורמטיבי מקור

 ש�, ‡ÈÒÏÒ˜Ï עניי�מ ציטוט הוא החינו� בתחו� אוטונומיהל בזכות בתמיכת� י�ימינהל

  :אוקו� בועז השופט כותב

 מסימני הוא רשמיי� ספר בתי של לצד� פרטיי� ספר בתי של קיומ�

 קהילתית התארגנות מעודד זה משטר .השתתפותית דמוקרטיה של ההיכר

 באמצעות היתר בי�, הבנתה לפי חייה את לנהל לקהילה ומאפשר

 על לשמור הצור� על עוני� פרטיי� ספר בתי. חינו� מוסדות לש הפעלת�

 האוטונומיה את ג� מקדמי� ובכ�, תרבותית רב בחברה ייחודית מסגרת

  84.חינוכו דרכי על לשלוט ביכולתו המתבטאת ,הפרט של האישית

 לאוטונומיה הזכות של ההקשר הוא אלו דברי� נאמרי� שבו שההקשר לב לשי� יש, שוב

 חסידית קהילה של חינוכי במוסד עוסק הדי� פסק .דתית מיעוט קבוצת של חינוכית

 אוה לדיו� העומדת האוטונומיה וסוג, ידישי היא הלימוד לשו� שבה ירושלמית

 לדילמה נדרש השופט הדי� בפסק. משפחתית הורית אוטונומיה ולא קהילתית אוטונומיה

 שאינ� קהילתיי� חינו� דותבמוס לשלוט קהילות של �יכולת לבי� השוויו� עקרו� שבי�

 בהתנגשות למעשה עוסק הדי� פסק 85.)פטור מסוג הוא החרדי החינוכי המוסד (פיקוחב

 על חינוכי מוסד לנהל הקהילתית האוטונומיה של בסמכות, האוטונומיה סוגי שני בי�ש

 פי על ילדיה� את לחנ� ההורית החינוכית האוטונומיה לבי� וערכיה� אמונותיה� פי

 תרבותיות מיעוט קהילת של לזכותה ההצדקות. קהילה אותה של חינוכי במוסד ערכיה�

, ביניה� שוויו�לו חבריה חירותל ,זהותה לשימור הקשורות – חינוכית לאוטונומיה

 הורית לאוטונומיה הזכות לביסוס להצדקות זהות אינ� – בהמש� ארחיב שעליה�

 של חינוכית לאוטונומיה ההצדקות. שוני� אינטרסי� על מגנות הללו הזכויות .משפחתית

 להקמת קולקטיבית חינוכית לאוטונומיה הצדקות לשמש יכולות אינ� ג� מיעוט קבוצת

 והנעדרי� הרוב לקבוצת השייכי� הורי� קבוצות מטע� נפרדות חינוכיות מסגרות

  86.משותפי� חיי� ואורח ערכי�, אמונות של ייחודיי� תרבותיי� מאפייני�

 אוטונומיה, המשפחתי בתא ילדיה� חינו� את לעצב רחבה אוטונומיה להורי�

 מקהילה חלק ג� �ה משפחות אול�. ילדיה� ע� אינטימי קשר ליצירת היתר בי� הנחוצה

 
' פס, 641) ג"התשס(מ מינהליי� "פ, ·ÈÒÏÒ˜Ï‡ ' ˙ÈÈ¯ÈÚ˙ÈÏÈÚ ¯˙È � 1320/03) �–י י�מינהלי (�"עת  84

 ראוי לציי� שהשופט מטיל מגבלות על הזכות לאוטונומיה קהילתית של .)2004(  לפסק הדי�10

 :י� הוא כותב לפסק הד17' בפס. אחת המרכזיות שבה� היא מגבלת השוויו�ו, קבוצת מיעוט תרבותית

ה� בעצ� תנאי ו, השוויו� חייב להיות ה� בתנאי� של הקהילה מול הכלל או מול קהילות אחרות"

הגבול של הקהילה על  יש לבחו� תמיד את שמירת קווי, מעבר לכל אלה. ההצטרפות אל הקהילה

 ".בסיס מבט כללי הנוגע לציבור בכללותו
 .51ש "לעיל ה להגדרת מוסד פטור ראו  85
 .80ש "לעיל ה, 5/2005ראו ערר   86
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 תלויות, הורית לאוטונומיה הזכות כולל, זו בקהילה �שלה והזכויות ,רחבה פוליטית

. זה בפני זה להצדיק יכולי� הפוליטית בקהילה שאזרחי� טעמי�בו בעקרונות

 על מגבלות מטילי�, הילד של האינטרסי� ג� כמו, דמוקרטיות מדינות של האינטרסי�

� הוגנות שיקולי המבטאי� אינטרסי�אלה ה� . ההורית החינוכית האוטונומיה היק

 אד� כבני מלאה להתפתחות זכות כבעלי לילדי� התייחסות על המבוססי� ואינטרסי�

ויפט והארי ואד� ס 87.הדמוקרטיי� בחיי� להשתת� יכולות בעלי יצרניי� וכאזרחי�

רטט את גבולות הפעילות הלגיטימית של סבה ה� מנסי� לשבריגהאוז פיתחו תאוריה 

מבוססת על יצירת הפעילות  legitimate parental partiality.(88(הורי� למע� ילדיה� 

,  ילדי�רשימה של מה שה� מכני� טובי� משפחתיי� הנחוצי� להתפתחות� הרגשית של

תחושת הביטחו� שלה� והאינטרסי� של הורי� בפיתוח , תחושת שייכות� לקהילה

שליחת , עניי� שאעמוד עליו בהמש�, לטענת�. יחסי� אינטימיי� ואוהבי� ע� ילדיה�

בתי ספר ציבוריי� סלקטיביי� אינה מרכיב הכרחי וחיוני לילדי� לבתי ספר פרטיי� או 

וחינו� ,  האינטרסי� הבסיסיי� ביותר של הילדי�בדאגה של הורי� לילדיה� במימוש

ביטול בתי . ילדי� בבתי ספר מסוג זה אינו חלק מחובות הנאמנות של הורי� לילדיה�

 פוגע ביכולת� של הורי� לקיי� יחסי� משפחתיי� חיוביי� ואוהבי� ע� וספר כאלו אינ

 האינטרסי� בי� ו�הנכ האיזו� אודותעל  כללית תאוריה לנסח אינה המאמר מטרת. ילדיה�

 לשאלת הדיו� את לתחו� אלא, החינו� בתחו� והקהילה המדינה, הילדי�, ההורי� של

  89.פרטיי� ספר בתי של בהקשר הללו האינטרסי� בי� הנכו� האיזו�

 שבאה לעמדה בניגוד, בחינו� הורית לאוטונומיה הזכות של החוקתי למעמדה באשר

 הערר ועדות והחלטות �ימינהלי לענייני� פטהמש בתי של הדי� מפסקי בחלק ביטוי לידי

 הורית לאוטונומיה החוקתית הזכות בדבר שמגר השופט של קביעתו את מצוישא

 בשני� ד� העליו� המשפט בית. העליו� המשפט בית של הנחרצת עמדתו אינה זו, בחינו�

 היתר בי� המשתקפת ,בחינו� אישית לאוטונומיה הזכות שבי� בהתנגשות האחרונות

 הזכות לבי� ,קהילתית ערכית השקפה התואמת בחינו� מגזרית ייחודיות לקיו� כותבז

, דתיי� ספר בבתי האתיופית העדה ילדי הפליית של בהקשר בחינו� לשוויו� החוקתית

 אישית לאוטונומיה הזכות על הגוברת חוקתית זכות היא בחינו� לשוויו� הזכות כי וקבע

 
 Stephen Macedo, In Defense of Conditional Funding of Religious Schools, 1בעניי� זה ראו   87

L. & ETHICS OF HUM. RTS. 382 (2007). 
88  Harry Brighouse & Adam Swift, Legitimate Parental Partiality, 37 PHIL. & PUB. AFF. 43 

(2009).  
 Emily Buss, Withoutההורי� והילדי� בחינו� ראו , לדיו� באיזו� בי� האינטרסי� של המדינה  89

Peers? The Blind Spot in the Debate over How to Allocate Educational Control Between 

Parent and State (Chicago Public Law & Legal Theory, Working Paper No. 08,  
2000) www.law.uchicago.edu/files/files/08.EB_.Peers1_.pdf; William Galston, Parents, 

Government, and Children: Authority over Education in a Pluralist Liberal Democracy, 5 

L. & ETHICS OF HUM. RTS. 285 (2011).  
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המשתקפת  ,בחינו� הורית לאוטונומיה הזכות את מלכנות נמנע המשפט בית. בחינו�

 זכות "בכינויה ומסתפק חוקתית זכותכ, בזכות לקיו� ייחודיות מגזרית בתחו� החינו�

  ".הדמוקרטית בשיטה מוכרת "וזכות" חשובה כזכות המוכרת

 הזכות החוקתית לשוויו� –האחת : לפנינו התנגשות בי� שתי זכויות יסוד

המשתקפת בזכות , וטונומיה אישית בחינו� הזכות לא–השניה ; בחינו�

. קהילתית�לקיו� ייחודיות מגזרית בחינו� התואמת תפיסת עול� ערכית

לבי� זכותה של קהילה , במתח הקיי� בי� הזכות לשוויו� בחינו� מצד אחד

הכורכת עמה , גוברת הזכות הראשונה, ייחודי מצד שני�לחינו� מגזרי

ה של הזכות לשוויו� בחינו� על פני עליונות. זכות חוקתית לכבוד האד�

הזכות לאוטונומיה אישית בחינו� נובעת מעצ� עוצמתה כחלק מכבוד 

וג� חקיקת החינו� על רבדיה השוני� עיגנה את עליונותה ביחס , האד�

האוטונומיה לחינו� ייחודי . לכל מוסדות החינו� ללא יוצא מ� הכלל

היא ,  ער� השוויו�א� בהתמודדות ע�, מוכרת א� היא כזכות חשובה

זכות השוויו� גוברת על הזכות לייחודיות המגזרית . מפנה את דרכה

   90.ומתקיי� בי� שתיה� יחס אנכי, בחינו�

 שני� כמה, Ë·˜‰יה בעניי� 'אול� חשוב לציי� שלמרות אמירה זו של השופטת פרוקצ

� לחינו�  כותבת השופטת דברי� אחרי� על זכות האדÚÂ ‰È¯ÂÙ ˙ÈÏÚ„ �ענייקוד� לכ� ב

בצד החינו� הממלכתי הרשמי מוגנת זכות האד�  ":פרטי שאינו ממומ� על ידי המדינה

זכות זו נגזרת מחירות� של . לחינו� פרטי אשר נטל מימונו אינו רוב� כחובה על המדינה

 
7426/08� "בג  90 � ‰ÈÙÂÈ˙‡ ÈÏÂÚÏ ˜„ˆÂ ËÙ˘Ó ‰˜·Ë 'ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯˘ ,לפסק דינה של השופטת 59' פס 

שבה� החלתו , אלא שבמצבי� קיצוניי� ":השופטת מוסיפה). 31.8.2010,  בנבופורס�(יה 'פרוקצ

 עשויה, באופ� שירד לשורש הווייתו, של השוויו� בחינו� עלולה לגרור פגיעה אנושה בחינו� הייחודי

תו� , כדי לאפשר לשניה� לחיות זה בצד זה, להידרש מלאכת איזו� ופישור בי� הערכי� הנוגדי�

נית� להיעזר בעקרונותיה של , לבחינת האיזו� הראוי. הגבלת היק� ההגנה הניתנת לכל אחד מה�

, שתכליתה לבחו� אימתי פגיעה בזכות חוקתית, כבוד האד� וחירותו: פיסקת ההגבלה שבחוק יסוד

לצור� כ� יש . ואימתי היא חורגת ממנו, עומדת במבח� החוקתיות, קרה זה הזכות לשוויו� בחינו�ובמ

כמדינה יהודית , הא� הפגיעה עומדת במבח� ההלימה לערכיה של מדינת ישראל, בי� היתר, לבחו�

והא� היא עומדת במבח� מידתיות הפגיעה על פי , הא� היא נועדה לתכלית ראויה; ודמוקרטית

;  קשר של התאמה בי� התכלית הראויה לבי� האמצעי� שנקבעו להגשמתה– מבחני המשנה שלושת

לדיו� על צמצו� ". וקיומו של יחס ראוי בי� האמצעי למטרה; מבח� האמצעי שפגיעתו פחותה

 . 13'  בעמ,50ש "לעיל ה, חז��מעמדה החוקתי של הזכות לאוטונומיה הורית בחינו� ראו פרי
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שנקבעו  בתנאי שיענו לתנאי� בסיסיי�  ולנהל�יחידי� וגופי� להקי� מוסדות חינו�

  91". המדינהידי�על

שר של אוטונומיה הורית לחינו� דתי של ילדיה� ד� בית המשפט העליו� בשני� בהק

האחרונות בגבולותיה של האוטונומיה ההורית והאוטונומיה הקהילתית של הורי� ג� 

 וקבע כי יש הצדקה להטיל הגבלות על האוטונומיה ההורית ,בקהילה החרדית

של הילד בהווה ובעתיד כבוגר והקהילתית כאשר ה� מצויות בקונפליקט ע� האינטרסי� 

וע� האינטרסי� של חברה דמוקרטית בחינו� ילדיה לאזרחות דמוקרטית , אוטונומי

בהקשר זה קבע . תרבותי וחינוכי משות� לכלל התושבי� בישראל, המצרי� מצע ערכי

כי למדינה יש סמכות לחייב , למרות התנגדות ההורי� והקהילה החרדית, בית המשפט

ה החרדית ללמוד את תכנית הליבה כחלק מתכנית הלימודי� בבתי הספר את ילדי הקהיל

   92.החרדי�

 מפסקי באחד מצויה המשפחתי לתא מחו� ההורית לאוטונומיה להתייחסות דוגמה

 הדי� פסק על הרחיבמל נמנע השופט .È˙Ú„ עניי�ב גרוניס השופט מפנה שאליו הדי�

 לדיו� העומדת עקרונית משפטית גיהסו באותה ד� שפסק די� זה א� על פי ˜¯Ó¯ בעניי�

 בתחו� ההורי� של האוטונומיה את להגביל המדינה של סמכותה – È˙Ú„ עניי�ב

 שילדיה� המעונייני� הורי� של עתירת� את דוחי� השופטי� ˜¯Ó¯ בעניי� 93.החינו�

 ילדיה� את לשלוח ומסרבי� למדו שבו הפרטי היסודי הספר בבית ללמוד ימשיכו

 הנימוקי� אחד. בחינו� הרפורמה תכנית במסגרת ממלכתי ספר בית של ביניי� לחטיבת

 בשביל לבחור – הורית לאוטונומיה הזכות אוה המשפט בית בפני מעלי� שההורי�

 כמו אזרח לכל המוקנית זכות זוהי ",העותרי� לדעת. עיניה� כראות ספר בית ילדיה�

 אזרחי של היסוד חירויותמ שה�, ועוד ההתאגדות חופש, התנועה חופש, הביטוי חופש

 אול� 94."חוקב מפורשת ההורא ידי�על ממנו הנשלל לא זאת שזכות זמ� כל, המדינה

 על מודרנית במדינה מוגבלות, אחרות חירויות ג� כמו, זו חירות כי מדגיש עציוני השופט

  :חברתיי��סוציאליי� מטעמי� ולעתי� ביטחוניי� מטעמי� לעתי�, הכלל טובת ידי

 בפעולותיה ומהחשובי� מהרגישי� אחד שהוא, החינו� חבשט ג� וכ�

 המדינה שאי� שטח, ושגשוגה לעתידה הדואגת, מסודרת מדינה כל של

 חובת המטילי� החוקי� נובעי� מכא�. בלבד הפרט בידי להפקירו יכולה

 זה אי�, לכ�. והיקפו החינו� טיב על לפקח הבאות אחרות והגבלות חינו�

 
4363/00� "בג  91 � ˙ÈÏÚ ‰È¯ÂÙ „ÚÂ 'ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘ ,לפסק דינה של השופטת  9' פס, 203) 4(ד נו''פ

ליברלית בפסיקת בית המשפט העליו� בענייני �לסקירה ביקורתית של המגמה הנאו). 2002(יה 'פרוקצ

 .50ש "לעיל ה, חינו� בשני� האחרונות ראו גבתו�
10296/02� "בג; 11ש " לעיל ה,‰ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Ó עניי�ראו   92  ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡

ÏÚ‰�ÌÈÈ„ÂÒÈ ,� ˙ÂÏÏÎÓ·Â ÌÈ¯�ÈÓÒ· 'ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯˘ ,Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰,2004 (224) 3(ד נט" פ(. 
�"בג  93 152/71 � ¯Ó¯˜ 'ÌÈÏ˘Â¯È ˙È¯ÈÚ,1971( 767) 1(ד כה" פ.( 
 .782' עמב, ש�  94
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 באה סוציאלית או חינוכית מדיניות טעמימ הממשלה א�, דופ� יוצא

  95.רוחו על כעולה חינוכי מוסד לילדיו בחורל האזרח זכות את להגביל

 פסקי די� הגבילו בתי בכמה וכמה.  אינו פסק הדי� היחיד בסוגיה זו˜¯Ó¯פסק די� 

הגבלה לא וה 96,המשפט בישראל את האוטונומיה של הורי� בבחירת החינו� של ילדיה�

אלא משיקולי� מגווני� של טובת " עה קשה וחמורה בחינוכ� של הילדי�פגי"נבעה מ

שיקולי סבירות , שיקולי יעילות, שיקולי סולידריות חברתית, שיקולי הוגנות, הכלל

  . שלטונית ושיקולי� הנשעני� על טובתו של הילד

 הדילמות המרכזיות שעולות מהפרטת מערכת החינו� באמצעות הקמת� של , אכ�

והעולות בדיוניה� של ועדות הערר ובתי המשפט , אזוריי��פרטיי� ייחודיי� עלבתי ספר 

מתמקדות בגבולות האוטונומיה ההורית וסמכות המדינה להסדיר את , י�ימינהללענייני� 

.  לממש מטרות וערכי� חברתיי� כאינטגרציה ושוויו� הזדמנויותכדימערכת החינו� 

י� מתנהל תו� שימוש ימינהללענייני� משפט בתי הבהדיו� בשאלות אלו בוועדות ערר ו

זכותו של הילד " ו"אינטרסי� של המדינה", "אוטונומיה הורית"כוללני וגור� במושגי� 

את יותר משבית המשפט מנתח .  מבלי להבהיר את משמעות� של מושגי� אלו"לחינו�

 וד� בי� האוטונומיה ההורית לסמכויות המדינהשדילמות השונות העולות בהתנגשות ה

קביעות מעצבות מדיניות ה. בצד�הוא קובע קביעות כלליות שאי� נימוקי� , בה� בזהירות

חינוכית וחברתית בעלת השלכות מרחיקות לכת על אופי מערכת החינו� והמבנה 

דיו� בגבולות האוטונומיה ההורית בתחו� על  .כלכלי של החברה הישראלית�החברתי

 Legitimate Parental(ש לאפשר להורי� במידת ההעדפה הלגיטימית שי, החינו�

 
 .ש�  95
�" אלו� בבג)כתוארו אז (ראו ג� דברי השופט  96 421/77 � ¯È� '¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰�·˜ÚÈ ,ד "פ

א� בעני� שלפנינו טעמיה ונימוקיה של המועצה המקומית ): "1978 ( לפסק דינו16' פס, 253) 2(לב

 –האחת : ובות יסודח�בסוגיית חינוכו של הדור הצעיר מצויות שתי זכויות. יעקב עמה�באר

השקפת� בדבר חינו� נאות מהו �ודעת�, חובת� של ההורי� להקנות חינו� נאות לצאצאיה��זכות�

באמצעות , חובתה של המדינה� זכותה–והשניה ; היא ללא ספק בעלת משקל רב וחשובה מאוד

וא� ,  בחוקהקבועה, לדאוג להקניית חינו� נאות בצורה מאורגנת ומתוכננת, מוסדותיה שהוסמכו לכ�

חובות אלה קובע החוק �כדי לעמוד בשתי זכויות. חובה זו בעלת משקל רב היא וחשובה מאוד�זכות

, כגו� ממלכתי, ספר שבה� קיימות מגמות חינו� שונות�סוגי� שוני� של בתי, דר� משל, מצד אחד

הציבור  הוראות שונות שיש בה� משו� טובת –ספר מוכרי� אחרי� ומצד שני �דתי ובתי�ממלכתי

סדרי הרשמה ועניני� , הספר�כגו� הדאגה לאיכלוס הכיתות וריכוז התלמידי� בבית, ותקנתו

 מגמה של אינטגרציה למע� הרבות במאחד –ואחרו� אחרו� חשוב , תכניי� רבי� אחרי��מינהליי�

ת האינטגרציה ילסקירת פסיקת בית המשפט לאור� השני� בסוגי; "ובשווה בחינוכו של הדור הצעיר

מבט משווה ): לא נידו�(ג� השרו� �מחלקת החינו� של טופי' בציפיה למזרחי נ"או ד� גבתו� ר

 473  כחËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" המשפט העליו� כלפי האינטגרציה בחינו� בישראל�וביקורתי על עמדת בית

)2004.( 
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Partiality (לקד� את האינטרסי� שלה� ושל ילדיה� לעומת ערכי� ואינטרסי� אחרי�, 

   . מפורט ומעמיקלהיות

 ובראש�, בקטע הבא אבח� את הקונפליקט בי� האוטונומיה ההורית לשיקולי צדק

 כפי שקונפליקט זה בא ,עקרו� שוויו� ההזדמנויות וחשיבותו הייחודית בתחו� החינו�

תו� , בתי ספר ייחודיי� רשמיי�בלידי ביטוי בבתי ספר ייחודיי� מוכרי� שאינ� רשמיי� ו

, אינטרסי� של ההורי�,  האינטרסי� השוני� הבאי� לידי ביטוי בקונפליקטתבחינ

הניתוח יתבסס על העמדות כפי שה� באות לידי ביטוי בפסקי .  המדינה והקהילה,הילדי�

לצד גישת שוויו� ההזדמנויות . חלטות ועדות ערר שה� מושא הדיו� של מאמר זהדי� ובה

 גישת –  לחלוקת משאבי חינו�חלופיתבח� הזכות לאוטונומיה הורית ג� על פי גישה ית

המדגישה את תפקידו של החינו� במדינה דמוקרטית לחנ� לאזרחות , הס� הדמוקרטי

הפרק . נטגרציה וסולידריות קהילתיתדמוקרטית ואת תרומתה של מערכת החינו� לאי

התנגשות של בקבוצות מיעוט דתיות ותרבותיות וליעסוק ג� בזכות לאוטונומיה חינוכית 

קונפליקטי� מרכזיי� אלו אינ� ייחודיי� למערכת . זכות זו ע� עקרו� שוויו� ההזדמנויות

ת חינו� במדינוהה� מאפייני� את המתרחש ברבות ממערכות ו, החינו� הישראלי

  .דמוקרטיות אחרות

  אוטונומיה הורית ושוויו� הזדמנויות. 2

זכות זו נגזרת ג� . להורי� זכות לאוטונומיה בבחירת חינו� ילדיה�

לאור חשיבותה ומעמדה של זכות זו . מהזכות לחינו� המוענקת לילד

 ועל המדינה מוטל נטל משמעותי על מנת "משקל עוד�"מוענק לה 

   97.ערבות בזכות זולהצדיק הת

של הזכות לאוטונומיה בבחירת " המשקל העוד�"בית המשפט אינו מבהיר מה ערכו של 

של הזכות גובר על זכויות ואינטרסי� " המשקל העוד�" ובאילו מקרי� ,חינו� ילדיה�

 קונפליקטי� בי� זכות זו לזכויות אחרות אינו יכול להיער� שלשיפוט מוסרי . אחרי�

   98.חברתי וכלכלי קונקרטיבהקשר מופשט נטול הקשר נסיבתי 

כ� עולה ג� מפסקי די� של בית המשפט , הזכות לאוטונומיה הורית אינה מוחלטת

העליו� שד� בשני� האחרונות בהתנגשות בי� הזכות לאוטונומיה הורית וקהילתית לבי� 

בית בברצונ� של הורי� חרדי� אשכנזי� שבנותיה� ילמדו בכיתה או , עקרו� השוויו�

 או בהחלטת� של הורי� בבתי ספר 99,סר קבלה של תלמידות מזרחיותבה� תיאשספר 

 
 . לפסק הדי�23' פס, 78 ש"לעיל ה ,Â‚È‰�ÓÏ ÍÂ�ÈÁ˙ניי� ע  97
בי� זכויות וערכי� לבי� היתר על הקונפליקט בי� זכויות , לניתוח מפורט ועדכני על מושג הזכויות  98

 .Leif Waner, Rights, STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY http://platoראו  ,אחרי�
stanford.edu/entries/rights/.  

1067/08� "בג  99  ˙˙ÂÓÚ"‰ÎÏ‰Î ¯ÚÂ�"�  'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó) 6.8.2009 , בנבורס�פו.(  
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 בית המשפט קבע 100.דתיי� להגביל קבלת� של תלמידי� ממוצא אתיופי לבית הספר

, קבע בית המשפט העליו�, מדיניות זו. שצעדי� אלו אינ� לגיטימיי� מוסרית ומשפטית

 101.החוקתית דמוקרטיתמנוגדת לעקרו� שוויו� ההזדמנויות וערכי היסוד של השיטה 

לאוטונומיה אי� משקל עוד� . הורי� אינ� יכולי� לעשות כל דבר למע� חינו� ילדיה�

 .כשהורי� מעונייני� שילדיה� ילמדו בסביבה חינוכית סגרגטיבית אתנית או גזעית

: למשל ,במקרי� כאלו יש הצדקה להגבילה למע� מימוש ערכי� בעלי משקל כבד יותר

סולידריות ואינטגרציה ,  כבוד� של התלמידות והתלמידי� והוריה�,שוויו� הזדמנויות

שיקולי� המעוגני� בגישה , בפרק זה אנסה להצביע על שיקולי� ערכיי�. חברתית

 �,  גישת הס� הדמוקרטי(sufficientarianism),102שוויונית ושיקולי� המעוגני� בגישת ס

 .ת לאוטונומיה הורית מוסרית לגישה המעמידה במרכזה את הזכוחלופההמציעי� 

אודות ההסדרי� הראויי� במערכת חינו� במדינה על מגישה זו נגזרות מסקנות מדיניות 

  103.דמוקרטית

מאפיי� חשוב של חינו� בחברה מודרנית ודמוקרטית שראוי לשי� לב אליו בהקשר 

של דיו� בשוויו� הזדמנויות חינוכי הוא שחינו� הוא סוג של טובי� חברתיי� השיי� 

ערכ� של , דהיינו. דרגי טובי� ִמ– Positional Goods וריה של טובי� המכוני�לקטג

 מי שמחזיק בה� אינו תלוי א� ורק בכמות האבסולוטית של בשבילהטובי� החברתיי� 

כמות שבה מחזיקי� ה לעומתהטובי� שבידו אלא בכמות היחסית שהוא מחזיק בה 

 
  .90 ש"לעיל ה, ÈÙÂÈ˙‡ ÈÏÂÚÏ ˜„ˆÂ ËÙ˘Ó ‰˜·Ë‰עניי�   100

 הורית של הורי� לבני� לחנ� ילדיה� במסגרת סגרגטיבית הוגבלה על בסיס ההזכות לאוטונומי  101

 Brown v. Board of Education of Topeka, 347ההיסטורי האמריקאי עקרו� השוויו� בפסק הדי� 

U.S. 483 (1954). 
 Derek Parfit, Equality or Priority?, in THEלדיו� בהבדל בי� גישות ס� לגישות שוויו� ראו   102

IDEAL OF EQUALITY 81 (Matthew Clayton & Andrew Williams eds., 2000) . 
 צדק היא מהי חובת� הדיו� באוטונומיה הורית ושיקולישל שאלה חשובה שלא אעסוק בה בהקשר   103

הדיו� הציבורי בהקשר של . של הורי� בחברה דמוקרטית כלפי החברה שה� חיי� בה בתחו� החינו�

 כדיבתי ספר פרטיי� מניח שמטרת האוטונומיה ההורית היא להעניק להורי� חירות רבה ככל האפשר 

 הורי� החיי� בדיו� חסרה התייחסות לחובותיה� של. לקד� את האינטרסי� שלה� ושל ילדיה�

 בי� היתר חובת� , לקד� צדק חברתיכדיצדק חברתי וכלכלי לתרו� את חלק� �בה קיי� אישבחברה 

להסתפק בכ� שילדיה� יזכו לשירותי חינו� ו, המוסרית של ההורי� לשאת בנטל למימוש צדק חינוכי

ראו בעניי� . י� תמורת מימוש צדק חינוכי לכלל הילד�לדיה� יכולי� לזכות בהיפחות טובי� מאלו ש

 ADAM SWIFT, HOW NOT TO BE A HYPOCRITE: SCHOOL CHOICE FOR THE MORALLYזה 

PERPLEXED PARENT (2003); Matthew Clayton & David Stevens, School Choice and the 

Burdens of Justice, 2 THEORY & RES. IN EDUC. 111 (2004); Colin M. MacLeod, The 

Puzzle of Parental Partiality: Reflection on How Not to be a Hypocrite: School Choices for 

the Morally Perplexed Parent, 2 THEORY & RES. IN EDUC. 309 (2004); Adam Swift, The 

Morality of School Choice Reconsidered: A Response, 2 THEORY & RES. IN EDUC. 323 

(2004). 
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כלה גבוהה ולמשרות בשוק שהיצע הקבלה למוסדות השכ, הלדוגמ. אנשי� אחרי�

והביקוש ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה ולזכות במשרה , התעסוקה מוגבל מצד אחד

 בהכרח תחרות בי� תהיה, מכניסה ויוקרתית בשוק העבודה רב מ� ההיצע מצד שני

 לקבוע מיה� המועמדי� הראויי� להתקבל ללמוד בחוג מבוקש במוסד כדיהפוני� 

מי שהישגיו טובי� מאלו של מתחריו יתקבל . משרה מכניסהלהשכלה גבוהה או לזכות ב

אפיו� זה של . מתחריו המפסידי� ייוותרו בחו�. למוסד החינוכי או למקו� התעסוקה

 מדגיש את חשיבות� של ההזדמנויות החינוכיות מדרגי חלקיהטובי� החינוכיי� כטובי� 

תר זוכה ביתרו� על פני מי שזוכה בהזדמנויות חינוכיות רבות יו .הניתנות לכל תלמיד

 מכא� נובעת בי� היתר חשיבות� של 104.האחרי� בתחרות על טובי� חברתיי� מוגבלי�

  .שיקולי הוגנות בתחו� החינו� הבאי� לידי ביטוי בעקרו� שוויו� ההזדמנויות

 אול� תפיסה מרכזית המנחה ,קיימות פרשנויות שונות לעקרו� שוויו� ההזדמנויות

או כפי ,  דמוקרטיות היא תפיסת שוויו� ההזדמנויות המהותימערכות חינו� במדינות

 , על פי תפיסה זו105.תפיסת שוויו� ההזדמנויות המריטוקרטי – שהיא מכונה לעתי�

תלמידי� נהני� מהזדמנות שווה כאשר סיכוייה� להצליח בלימודי� אינ� נובעי� 

. קע משפחתיכלכליות ור�נסיבות חברתיותכגו� , �מנסיבות שאי� לה� שליטה עליה

על פי תפיסה זו של שוויו� הזדמנויות מה . שרירותיות מבחינה מוסריתה� נסיבות 

 התפיסה 106.מאמציולכישרונו ול שהשיג הודות הישגי� ה�שתלמיד זכאי לו מוסרית 

. קרו� בסיסי של הקצאת משאבי� בחינו� במדינות רבותיהמריטוקרטית משמשת ע

מקצה משאבי� דיפרנציאליי� , עבר שינויי�  השני�שבמרוצת, בישראל מדד הטיפוח

 מבטא את הגישה ובכ�,  הרקע החברתי והכלכלי שלה�סמ�לתלמידי� על 

  107.המריטוקרטית

 
 Harry Brighouse & Adam Swift, Equality, Priority andדיו� על טובי� מדרגיי� ושוויו� ראו ל  104

Positional Goods, 116 ETHICS 471 (2006).  

שוויו� , ח דוברת"דו"להבחנות בי� תפיסות שוויו� הזדמנויות שונות ראו יוסי דהא� ויוסי יונה   105

 ,È·Â ‰È¯Â‡È˙˙¯Â 28, 101) 2006(; Debra Satz, Equality˜" הזדמנויות והמציאות בישראל

Adequacy, and Education for Citizenship, 117 ETHICS 623 (2007); William S. Koski & 

Robert Reich, When “Adequate” Isn’t: The Retreat from Equity in Educational Law and 

Policy and Why It Matters, 56 EMORY L.J. 545 (2007). 
 היא שג� כישרו� ומאמצי� ה� במידה רבה גורמי� תביקורת אחת נגד התפיסה המריטוקרטי  106

 ולכ� ג� השפעת� על סיכויי הצלחתו ה� שרירותיי� מבחינה ,הנמצאי� מחו� לשליטתו של הפרט

 משמשת תאול� לצור� הדיו� במאמר זה הד� במדיניות חינו� רצויה התפיסה המריטוקרטי, מוסרית

 ,Harry Brighouse לדיו� בסוגיה זו ראו.  מאוד הסכמה רחבהבעניינה מנחה שקיימת תפיסה

Educational Equality and School Reform, in EDUCATIONAL EQUALITY 15, 28 (Graham 

Haydon ed., 2nd ed. 2010). 
קר מדיניות מח ,סדרת מחקרי מדיניות (?‰‡ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÈÓˆÓËˆÓ Ìראו יעקב גלבוע   107

  .www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/research_policy10.pdf )2010, מכו� ו� ליר, 10
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 כמהמציג ,  הד� בקונפליקט שבי� אוטונומיה הורית לשיקולי הוגנות,יפטואד� סו

טעמי� המצדיקי� את הגבלת הזכות של הורי� לשלוח את ילדיה� לבתי ספר פרטיי� 

בתי ספר ציבוריי� סלקטיביי� שמשותפי� לה� מאפייני� של מיו� תלמידי� וגביית לו

כלומר בתי , בהקשר הישראלי טיעוני� אלו יפי� ה� לבתי ספר פרטיי�. שכר לימוד גבוה

וה� לבתי ספר רשמיי� ייחודיי� , אזוריי� מוכרי� שאינ� רשמיי��ספר ייחודיי� על

לדי� ההולכי� לבתי ספר פרטיי� זוכי� בדר� כלל י 108.ואחרי� שחולקי� מאפייני� אלו

 ובכ� ה� זוכי� ,חינו� טוב מזה שה� היו זוכי� לו אילו היו לומדי� בבתי ספר ציבוריי�ל

מבחינה זו .  לתלמידי� רבי� אחרי�מאלה שישהזדמנויות רבות ליתרו� תחרותי ול

ומות יוקרתיי� בתחרות על זכייה במק" עוקפי� את התור"תלמידי בתי הספר הפרטיי� 

 ובכ� מופר ,במוסדות להשכלה גבוהה ובמשרות מכניסות ונחשקות בשוק התעסוקה

בתי ספר פרטיי� וסלקטיביי� מפרי� את עקרו� שוויו� . עקרו� שוויו� ההזדמנויות

ההזדמנויות כיוו� שהסיכויי� של בוגרי בתי הספר הללו להתקבל לאוניברסיטה ולאחר 

תנאי עבודה איכותיי� תלויי� בשאלה א� הוריה� בוקש ומכ� לזכות במקו� תעסוקה מב

סיכוייו של תלמיד בבית ספר כזה אינ� תלויי� רק ביכולותיו . בעלי אמצעי� כלכליי�

או בתי הספר  ,מה שהופ� את בתי הספר הפרטיי�. הלימודיות או במוטיבציה שלו ללמוד

 הציבוריי� אינ� רק לטובי� מבתי הספר, פרטיי� דוגמת בתי הספר הייחודיי��המעי�

המשאבי� הכלכליי� העומדי� לרשות� אלא ג� השפעת הרכב התלמידי� בכיתה או 

 במינוח peer group effect.109מה שמכונה בספרות הסוציולוגיה החינוכית , בבית הספר

קובעי�  – ג� התלמידי� וג� הוריה� – בו חלק שיש לה�חינו� הוא מוצר שאלה , כלכלי

פר פרטיי� לומדי� בדר� כלל ילדי� המגיעי� ממשפחות בעלות רקע בבתי ס. את איכותו

 ילדי� אלו ה� בדר� כלל בעלי הישגי� לימודיי� .כלכלי מבוסס ומעמד חברתי גבוה

 ומשפרת ה� לומדי� בסביבה לימודית המעשירה את ניסיונ� החינוכי, גבוהי� יחסית

רכת הציבורית מטעמי� כלומר ה� זוכי� ליתרו� על פני ילדי� הלומדי� במע, אותו

 שהחינו� הוא היות,  כאמור110.חברתיי� וכלכליי� שאי� לה� הצדקה מבחינה מוסרית

יתרו� הילדי� בבתי : מיו� כזה של תלמידי� הוא בגדר משחק סכו� אפס, טובי� מדרגי

. הספר הפרטיי� והסלקטיביי� משמעותו הפסד לילדי� הלומדי� בבתי הספר הציבוריי�

 �את� של ילדי� בעלי הישגי� גבוהי� ובעלי מוטיבציה חזקה מהכיתה הוצ, כ�על נוס

הורי� שה� , גבוה�כמו ג� חסרונ� של הורי� המשתייכי� למעמד הבינוני, בית הספרמו

 
 .103 ש"לעיל ה , SWIFT, HOW NOT TO BE A HYPOCRITEאו ר  108 
שחוללה דיו� , שבח� את מערכת החינו� האמריקאית, אחת מהמסקנות המרכזיות של דוח קולמ�  109

הייתה שהרכב התלמידי� בבית הספר ובכיתה הוא גור� מכריע בקביעת איכות , אקדמי וציבורי סוער

 & .JAMES S. COLEMAN ET AL, U.S. DEP’T OF HEALTH, EDUC  ראו.החינו� ותוצאותיו

WELFARE, EQUALITY OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY (1966).   

' בעמ ,20ש " לעיל ה,צר� שהצרכני� משתתפי� בייצורו ראו בלנקלדיו� באפיונו של החינו� כמ  110

375–378. 
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קידו� בית הספר שבו למרצ� ממעורבי� הנוטי� ומוכני� בדר� כלל להשקיע מזמנ� ו

להעשיר את התנסויותיה� משמעות� היעדרה של אוכלוסייה היכולה , לומדי� ילדיה�

גבוה מבתי �מעבר תלמידי� מהמעמד הבינוני. �ולשפר החינוכיות של הילדי� האחרי�

מקפח את התלמידי� בבתי הספר הציבוריי�   אינואפואספר ציבוריי� לבתי ספר פרטיי� 

  111.חינו� שה� מקבלי� ג� באופ� אבסולוטיב פוגע קשותרק באופ� יחסי אלא 

מידה מסוימת של חוסר הוגנות המפרה את עקרו� שוויו� אנחנו מוכני� לסבול 

 לממש מטרות חשובות אחרות כמו לאפשר להורי� ליצור קשר אינטימי כדיההזדמנויות 

לא נרצה לקבוע כללי� המתערבי� במתרחש בתא , יפטוטוע� סו, למשל. ע� ילדיה�

 כדיני השינה המשפחתי והמגבילי� פעילות כגו� קריאת סיפורי� של הורי� לילדיה� לפ

   112.לממש את עקרו� שוויו� ההזדמנויות

לצד לצד אינטרס המדינה בהבטחת שוויו� הזדמנויות וחינו� אזרחי דמוקרטי ו

עולה השאלה מה� , אינטרס ההורי� שילדיה� יתחנכו על פי ערכיה� ורצונותיה�

, ת אישיהתפתחות הואבאופ� כללי האינטרס של הילדי� . האינטרסי� של הילדי� עצמ�

 התפתחות לבוגרי� אוטונומיי� המסוגלי� לתפקד כאזרחי� – רגשית וחברתית בריאה

אלו אינטרסי� שמערכת חינו� בחברה דמוקרטית . פוליטיי� פעילי� ועצמאיי� כלכלית

ולא רק וילד פיתוח האינטרסי� הללו היא זכותו השווה של כל ילד . צריכה לדאוג לה�

משל זכאי� לחינו� איכותי אינ�  מבוססות שפחותלמ נולדוילדי� ש .של חלק מהילדי�

 מימוש. ותרבותי חברתי, כלכלי הו� בעלותמשו� שמשפחותיה� ילדי� אחרי� רק 

 מחייב אינו ועצמאיי� אוטונומיי� לבוגרי� להתפתח הילדי� של היסודיי� האינטרסי�

. הומוגנית תלמידי� אוכלוסיית לומדת בה�ש ייחודיות סגרגטיביות חינו� במסגרות חינו�

 שאינ� ספר בבתי ג� למימוש לזכות יכולי� ילדי� של הבסיסיי� האינטרסי�

 לזכות יכולי� פלורליסטית בחברה ילדי� של הבסיסיי� האינטרסי�. סגרגטיביי�

 משותפות לימוד במסגרות דווקא, אופטימלי למימוש א� הסבורי� ויש, למימוש

)Common Schools( ,רקע בעלות מקבוצות תלמידי� �המפגישי ובכיתות ספר בבתי 

 קולקטיביי� לחיי� שותפי� יהפכו שבעתיד, שונה ותרבותי כלכלי, חברתי

 האינטרסי� בי� להפריד צרי� ליברלית דמוקרטית שבמדינה הסבורי� יש 113.דמוקרטיי�

 האינטרס ,לבינסו� מאירה פי על ,למשל. הילדי� של האינטרסי� לבי� ההורי� של

 על לגבור צרי� הזה האינטרס .לאוטונומיה יכולתו פיתוח הוא הילד של המרכזי

 לדעתה. הילד של זה אינטרס ע� מתנגשות ההורי� החלטות כאשר ההורית האוטונומיה

 
 .48–34' עמב, 103 ש"לעיל ה ,SWIFT, HOW NOT TO BE A HYPOCRITE לטיעוני� אלו ראו  111
 .20–9 'עמב, ש�  112
 Rob Reich, How and Why to Support Common Schooling and Educational Choice atראו   113

the Same Time, 41 J. PHIL. OF EDUC. 709 (2007); Eamonn Callan, Citizenship and 

Education, 7 ANN. REV. POL. SCI. 71 (2004).  
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 .וההורי� הקהילה מהשפעות מנותק להיות הספר בבית האוטונומיה ער� קידו�על 

   114.ותכניו ומטרותי בעיצוב לא אול� הספר בית בחיי מעורבי� להיות יכולי� הורי�

 ספר בתי של קיומ� נגד היתר בי� מופני� אלו נורמטיביי� שטיעוני� לב לשי� חשוב

 פי שעל וחומר קל .ציבורי מימו� כל וללא לחלוטי� פרטי במימו� הפועלי� פרטיי�

 אי� שמלכתחילה פרטיי� ספר לבתי ציבורי מימו� להעניק הצדקה שו� אי� אלו טיעוני�

על  נוס�, משמעותו הציבור ידי על זה מסוג ספר בתי מימו�. מ�לקיו מוסרית הצדקה שו�

 פרטי ממימו� ג� הנהנית, הפרטית החינו� מערכת של ציבורי שמימו�, שהוצגו טיעוני�ה

 ההופכת הציבורית החינו� מערכת של חשבונה על יהיה, אמצעי� בעלות משפחות של

 המשאבי� גריעת. לה י�המוקצ המשאבי� גריעת בשל ואנושיי� כספיי� משאבי� לדלת

 הספר בתי את איכותי הוראה כוח של בעזיבה היתר בי� ביטוי לידי באה האנושיי�

  115.משופרי� הוראה תנאי קיימי� שבה� ,הפרטיי� הספר בתי לטובת הציבוריי�

 של בקיומ� ביטוי לידי הבאה הורית באוטונומיה המצדד מוסרי אינסטרומנטלי טיעו�

 אלו ספר בתי של תרומת� על דווקא להצביע מנסה יי�וסלקטיב פרטיי� ספר בתי

, זו עמדה מצדדי לטענת. ההזדמנויות שוויו� עקרו� שאינו חברתי צדק עקרו� למימוש

 הסול� בתחתית הנמצאי� של האינטרסי� לטובת יפעל הורית לאוטונומיה הזכות מימוש

 שירותי לדיה�יל לרכוש להורי� לגיטימציה מת� זו גישה פי על 116.והכלכלי החברתי

 האנושי ההו� לטיפוח ביאי ופרטיי� סלקטיביי� ספר בתי באמצעות איכותיי� חינו�

 יוצאי למדעני� בעתיד יהפכו אלו ספר בתי בוגרי. כולה החברה את עשיריו החברתי

תרומה  שיתרמו דר� פורצי ממציאי�לו נאמני� ציבור משרתיל, מעולי� למורי�, דופ�

 בתחתית הנמצאי� של מצב� לשיפור שיביאו כלכלית יחהולצמ חברתי לשגשוג ניכרת

 מניח זה טיעו�, ראשית :זה בטיעו� קשיי� כמה קיימי� 117.והכלכלי החברתי הסול�

, החברה ע� טיבילה אמורה החברה על שהשפעת� אלה, המוכשרי� שהתלמידי�

, החברתי ההו� בעלת, המבוססת האוכלוסייה בקרב רק המכריע ברוב� או כול� נמצאי�

 מקרי� שבהרבה להניח סביר. אלו ספר לבתי מתקבלי� שילדיה זו, והתרבותי הכלכלי

 מצד וממייני� פרטיי� ספר בתי, הללו הספר בתי של הקטגוריות שתי בי� הזו החלוקה

 קבוצות שתי בי� מעמדית חלוקה אלא אינה ,אחר מצד ממייני� לא ספר ובתי אחד

 מוכשרי� ילדי� בי� כביכול המבחינה מריטוקרטית להבחנה המתחזה ,אוכלוסייה

 
לתפיסה רדיקלית ; MEIRA LEVINSON, THE DEMANDS OF LIBERAL EDUCATION (1999)ראו   114

 ,JAMES G. DWYER ראושוללת את קיומה של הזכות לאוטונומיה חינוכית הורית יותר ה

RELIGIOUS SCHOOLS V. CHILDREN’S RIGHTS (2001).  

 .46–45' בעמ, 103 ש"לעיל ה , SWIFT, HOW NOT TO BE A HYPOCRITE ראו  115
, 106 ש"עיל הל ,Harry Brighouse, Educational Equality and School Reform  ראולטיעו� זה  116

   .12–9 'בעמ

הקובע שאי השוויו� החברתי והכלכלי , עקרו� הפער, ישה זו מאמצת את עקרו� הצדק השני של רולסג  117 

 ,JOHN RAWLSצרי� לפעול לתועלת� המרבית של אלה מבני החברה שמצב� הוא הגרוע ביותר ראו 

A THEORY OF JUSTICE 57–73 (revised ed. 1999) . 
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 בלא חשיבות, שילדי� לכ� תקפות ראיות אי�, שנית 118.כאלה שאינ� ילדי�ל מטבע�

 פרטיי� ספר לבתי המתקבלי�, ייכי�תשמ ה�שאליו  כלכליהו חברתיה למעמד

 העומדת ההנחה, שלישית. לחברה ביותר הרבה התרומה את יתרמו אכ� וסלקטיביי�

 ספר בבתי החינו� שמפרות, זו בעמדה המצדדי� ואחרי� ריגהאוזב של הטיעו� בבסיס

 ספקולטיבית הנחה היא, והכלכלי החברתי הסול� בתחתית הנמצאי� ג� ייהנו פרטיי�

 למדיניות מרכזי בסיס היוותה הכלכלי בתחו� דומה הנחה. אמפירי אישוש המצריכה

 רבות במדינות י�השמונ שנותאז מ מרכזית למדיניות שהפכה ליברלית�נאו כלכלית

 גבוהות הכנסות לבעלי מסי� הפחתת של באופ� הטבות הענקת זו מדיניות פי על. בעול�

 לכיוונ� ג� )trickledown economics (שכנראה יטפטפו כלכליי� ועושר לצמיחה תביא

 בפועל התרחש לא כזה טפטו� תהלי� .והכלכלי החברתי הסול� בתחתית הנמצאי� של

 זו מדיניות שנקטו בחברות התחתוני� עשירוני�ל העליוני� שירוני�הע בי� השוויו��ואי

  119.התרחב רק

 והכלכלי החברתי הסול� בתחתית הנמצאי� של האינטרסי� על להג� חלופית דר�

 הישגי� לס� אות� שתביא משאבי� הקצאת באמצעות למשל, ישירות לה� לסייע היא

 זו מדיניות. המרבית במידה יה�יכולות את לפתח סיכוייה� את שתגדיל כזו או ,מסוי�

 ותלמידי� שמשפחות בכ� תקוותיה את התולה העקיפה מהמדיניות יותר מבטיחה

 בסול� מעליה� הנמצאי� של טיפוח� מפרות ייהנו והכלכלי החברתי הסול� מתחתית

 הו� לבעלי יתרונות ומעניקה שוויו��לאי לגיטימציה המספקת מדיניות, והכלכלי החברתי

  .רב ותרבותי יחברת, כלכלי

, הצדקה נוספת לפתיחת� של בתי ספר רשמיי� שאינ� מוכרי� לצד בתי ספר רשמיי�

ליברלית �הבאה לידי ביטוי בחלק מהחלטות ועדות הערר והמבטאת את הגישה הנאו

 גרימתה שלנשענת על , המייבאת את הגיו� השוק ועקרונות התחרות לתחו� החינו�

המעודדת השקעה מירבית , רות חופשית הוגנתליצירת תח"הקמת בתי ספר פרטיי� 

 אול� הקמת� של בתי ספר פרטיי� הממייני� את התלמידי� 120".במסגרת החינוכית

לעתי� שכר לימוד ,  ושהלימודי� בה� מותני� בתשלו� שכר לימוד,הנכנסי� בשעריה�

אינ� יוצרי� תחרות , גבוה במידה ניכרת מהתשלומי� הנגבי� בבתי הספר הרשמיי�

ילדיה� תלויה בהונ� לכשחירות� של הורי� לבחור מוסד חינוכי ". שית והוגנתחופ"

 
 Margaret Kohn, If You are an Egalitarian, Why do You Send Your לביקורת על עמדה זו ראו  118

Children to Private School?, 58 DISSENT 57 (2011). 
 .Paul Krugman, Debunking the Reagan Myth, N.Yאמריקאי ראו הלדיו� במדיניות זו בהקשר   119

TIMES, Jan. 12, 2008, www.nytimes.com/2008/01/21/opinion/21krugman.html?_r=0 ; ראו

 Ò·ÂÏ‚ 28.9.2012" מסי� לעשירי� אינו מעודד צמיחהה קיצו� :מחקר אמריקני"ג� משה גול� 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000787275#FromSearchPage. 
' Â‚È‰�ÓÏ ÍÂ�ÈÁ–Ú· ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯·Á "� Ó˙  12/2010 )ת ערר פיקוח על בתי ספרועד (ערר  120

ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó, 11' בעמ, 80ש "לעיל ה, 17/2010 ערר ג� ראו; )9.11.2010, פורס� טר� (8' בעמ. 
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כמו כ� בשוק . הורי� אינ� נהני� מחירות בחירה שווה, החברתי והתרבותי, הכלכלי

 רק של ההורי� האינחירות הבחירה , קיימת בו תחרות בי� מוסדות חינו� שוני�שחינוכי 

יבוא . ור את התלמידי� שייכנסו בשעריואלא ג� של בית הספר שבידיו הסמכות לבח

 הואגיו� הכלכלי מהתחו� העסקי לתחו� החינוכי שהוא בעל מאפייני� ייחודיי� יהה

, בניגוד לשוק הכלכלי שבו אד� יכול לבחור בי� ספקי מוצרי� ושירותי� שוני�. בעייתי

 לבחור לבתי הספר האיכותיי� יש תמרי�, בתחו� החינוכי במצב של תחרות בי� בתי ספר

תלמידי� ,  נמוכהשעלות�ה� יעדיפו לקבל לבית הספר תלמידי� ו, את לקוחותיה�

הגדלי� במשפחות מבוססות , המצוידי� בהו� התרבותי הדרוש להצלחה בלימודי�

 לשמור על כדי.  הקצאת משאבי� מיוחדתותכלכלית ונטולי מגבלות מיוחדות המחייב

בתי הספר ייטו לדחות , בית ספר איכותימוניטי� ציבורי של על רמת הישגי� גבוהה ו

  121. גבוהה הדורשי� הקצאת משאבי� כלכליי� וחינוכיי� מיוחדי�שעלות�תלמידי� 

  וסלקטיביי� פרטיי� ספר ובתי הדמוקרטי הס� גישת. 3

 תנאי ליצור המוסרית הדרישה את במרכזה המעמידה ,ההזדמנויות שוויו� גישת לצד

 עקרו� – חינוכיי� משאבי� לחלוקת אחר קרו�יע ציגההמ גישה קיימת, שוויוניי� התחלה

� מצב� בחינת את במרכזה המעמידה ,ההזדמנויות שוויו� לתפיסת בניגוד. הדמוקרטי הס

 של בס� מתמקד הדמוקרטי הס� עקרו�, זה לעומת זה בתחרות מתמודדי� של היחסי

 וקרטיתדמ במדינה חינו� מערכת כלעל ש וכישורי� ידע של מינימלית חינו� רמת

 התלמידי� את להכי� היא ,זו גישה ממצדדי חלק פי על, החינו� מטרת. לילדיה להעניק

 עולה זו לתפיסה ביטוי .דמוקרטית בחברה ושווי� פעילי� כאזרחי� בעתיד לפעול

 טובי� של בחלוקה שוויו��אי: "הס� בגישת המצדדות אחת, גוטמ� מיייא של מדבריה

 ביעילות מלהשתת� אחד ילד א� מקפחת אינה היא, א� ורק, א� להצדקה ניתנת חינוכיי�

 חברתיי� לטובי� יחסית החינו� של עדיפותו את היתר בי� קובע אשר, הדמוקרטי בהלי�

 ומתנגדת הדמוקרטי הס� בגישת היא א� המצדדת, אנדרסו� אליזבת לדעת 122."אחרי�

 הס� שעקרו� �לכ המרכזיי� הסימני� אחד, מייצג ויפטוסש ההזדמנויות שוויו� לגישת

 אליטות של קיומ� הוא ממומש אינו, אזרחי דמוקרטי שוויו� להבטיח האמור, הדמוקרטי

 
� שכר לימוד על ידי הסדרי בחירה הוגני� מאלה הקיימי� בבתי ספר פרטיי� והמותני� בתשלו  121

שעל פיה לכל תלמיד מוענק שובר בעל , )vouchers(התלמידי� באי� לידי ביטוי במדיניות השוברי� 

 שיטת עלאול� ג� .  בתי ספר העומדי� לבחירהמכמהער� כספי שמאפשר לו לבחור בית ספר 

 ינו� ראולדיו� ביקורתי ביבוא הגיו� השוק הכלכלי לתחו� הח. השוברי� קיימת ביקורת רבה

Yossi Dahan, Privatization, Marketization and Equality of Educational Opportunity, 2 L. 

& ETHICS OF HUM. RTS. 308 (2011).  

122  AMY GUTMANN, DEMOCRATIC EDUCATION 136 (1987)) בגישת  ).ד" י–  המחברתרגו� של

  .105 ש"לעיל ה, Satzהס� הדמוקרטי תומכת ג� 
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 בקרב מיוצגות החברתיות והקבוצות המעמדות כל שלא העובדה 123.בחברה בדלניות

 הדמוקרטי הס� שדרישת מעידה ההחלטות ומקבלי הציבוריות המשרות נושאי קבוצת

 המאופיינת מעמדית חברה יוצרי� סלקטיביי� ספר תיב אנדרסו� לטענת. ממומשת אינה

 קבוצות האוכלוסייה של פרספקטיבותלו אינטרסי�ל המשכילות האליטות בהתנכרות

 בי� לפיצול גור� תלמידי� מיו�. ממייני� לא ציבוריי� ספר בבתי מתחנכי� �שילדיה

 במוסדות ללמוד מופני� שונות מקבוצות שילדי� גור� הוא .שונות חברתיות קבוצות

 חינוכיתה החלוקה כלומר, ביניה� החברתיי� הקשרי�  אפואניתקי�ו נפרדי� חינו�

 קבוצות בי� קשרי� ליצור האפשרות את מונעת לציבוריי� פרטיי� ספר בתי בי� מוסדית

 הספר בבתי הלומדות הקבוצות. שוני� ולאומי דתי, אתני, כלכלי, חברתי מרקע ילדי�

 מוסדות שלבוגרי היא הסופית והתוצאה ,שוני� באופני� י�נבדל תכני� ותלומד הנפרדי�

 להקצות שאי� היא אנדרסו� של מסקנתה 124.המשות� מ� דומא מעט יש אלו נפרדי�

 חברתית לבדלנות התורמי� סלקטיביי� ספר ובתי פרטיי� ספר לבתי ציבוריי� כספי�

 אינה חינוכית תבדלנו ,אנדרסו� לטענת. דמוקרטיות ותרבות חברה של ביצירתה ופוגעי�

 סגרגציה .קבוצות בי� שוויו��לאי מרכזית סיבה ג� היא אלא בדמוקרטיה פוגעת רק

 למשאבי� מנגישות והכלכלי החברתי הסול� בתחתית הנמצאות הקבוצות את מבודדת"

 השולטות חברתיות ומרשתות, ותרבותי אנושי הו� של ממקורות, וציבוריי� פרטיי�

 את להפחית כדי 125".פוליטית והשפעה עסקיי� שרי�ק, תעסוקה למקומות בנגישות

 שהמדינה מציעה היא, הדמוקרטיי� העקרונות על אלו ספר בתי של המזיקות ההשלכות

� וסלקטיביי� פרטיי� ספר בבתי הטבועה החברתית מהבדלנות שתמנע מדיניות תאמ

 יניותמד אימו� כוללות אלו דרכי�. במדינה אחרות מוסדיות למערכות עצמה את לשעתק

, שונות ואתניות חברתיות לקבוצות ייצוג שתעניק יוקרתיות לאוניברסיטאות קבלה

 במגוו� ללמוד לבחור האפשרות את לילדי� שתעניק רישו� אזורי פתיחת של ומדיניות

 רשויות של יכולת� את ג� דומא תצמצ� זו מדיניות. מגוריה� במקו� ללא תלות ספר בתי

 ספר בתי נגד אנדרסו� של הטיעו� כאמור 126.עניות ייהקבוצות אוכלוס להדיר מקומיות

 ג� במרכזו מעמיד אלא חלוקתי צדק שיקולי על רק מסתמ� אינו וממייני� סלקטיביי�

 לתרבות וממייני� פרטיי� ספר בתי של נזק� נגד היוצאי� קהילתניי� שיקולי�

 היואלה  י�שיקול. וסולידרית אינטגרטיבית, שוויונית חברה של וליצירתה הדמוקרטית

 
 :Elizabeth Anderson, Rethinking Equality of Opportunity לעימות בי� שתי הגישות ראו  123

Comment on Adam Swift’s How Not to be a Hypocrite, 2 THEORY & RES. IN EDUC. 99 

 Anderson, Comment(; Adam Swift, The Morality of School Choice: להל�( (2004)

Reconsidered: A Response ,341–323' בעמ, 103 ש"לעיל ה.  

  .109–105 'בעמ, 123ש "לעיל ה, Anderson, Commentראו   124

125  ELIZABETH ANDERSON, THE IMPERATIVE OF INTEGRATION 2 (2010) )המחברתרגו� של  – 

  .)ד"י

 .109' בעמ, 123ש "יל הלע ,Anderson, Commentראו  126
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 מינו מרתה. ישראלבו הברית בארצות החינוכית האינטגרציה מדיניות בעיצוב מרכזיי�

  שלמדיניותבעקבות ה ,מינו לדעת. פרטיי� ספר בתי נגד בעמדתה דומה טיעו� מציגה

 האינטרסי� קידו� את מעדיפי� והורי� ספר בתי פרטיי� ספר ובתי רישו� אזורי פתיחת

 של ליצירתה תורמי�בכ� ו משותפות ציבוריות ממטרות �ומתעלמי שלה� העצמיי�

  127.שלה� הבלעדיי� הספר בתי את יוצרות שונות קבוצות שבה בדלנית חברה

 תמיכה�אי מצדיקי� סולידריות ששיקולי ויפטוס של עמדתו ע� מסכימה אנדרסו�

 על לאסור שיש מסקנתו על חולקת היא אול�, פרטיי� ספר בבתי המדינה של כספית

. מיוני�בו נוספי� בתשלומי� בה� הלימודי� את המתני� פרטיי� ספר בתי של מ�קיו

 את לעצב הורי� של בחירויותיה� יפגע פרטיי� ספר בתי של קיומ� על איסור ,לדעתה

 128.חברתית סגרגציה צמצו� עבור מדי כבד תשלו� בגדר הוא כזה ואיסור, ילדיה� חינו�

 של חירויותיה� מדוע מסבירה אינה יאשה הוא אנדרסו� של בטיעונה הבעיה אול�

 רק דוגלת היא בוש הדמוקרטי השוויו� עקרו�מזה של  גדול מוסרי ער� בעלות ה� ההורי�

 מסבירה אינה היא. סלקטיביי� ספר בבתי מדובר כאשר ולא פרטיי� ספר בבתי כשמדובר

 אמצעי� בעלי הורי� ומדוע ,מממשות הללו שהחירויות החשובי� הערכי� מה�

 שאינ�, אמצעי� חסרי מהורי� ולעומת�, הללו מהחירויות ליהנות יכולי� ליי�כלכ

 תישלל, פרטיי� ספר בבתי לימוד לצור� הנחוצי� הכספיי� בתשלומי� לעמוד יכולי�

  . הללו החירויות את לממש האפשרות

 שה� כיוו� מוסרי משקל נושאותה� : אינסטרומנטלי הוא הללו החירויות של ערכ�

 לבתי ילדיה� את לשלוח ,בעיניה� ער� בעלות מטרות לממש להורי� רלאפש אמורות

 שאראה כפי, אלו במקרי� וג�, שלה� והחינוכיי� המוסריי� הערכי� את שמבטאי� ספר

 א� אול�. מוגבלות בלתי אינ�, חירויות של מטבע� הדבר וכ�, אלו חירויות, בהמש�

 רו�יבמ אחרי� ילדי� פני על רו�ית �לילדיה להשיג כדי רק נועד הללו החירויות מימוש

 ילדי� בחברת, הומוגנית לימודי� בסביבת ילמדו שילדיה� או, והתעסוקה ההשכלה

 משקלה את מאבדת זו שחירות הרי, וכלכלית חברתית סטטוס קבוצת לאותה המשתייכי�

 אישיי� ערכי� לממש מטרתו כאשר ער� בעל הוא ההורית האוטונומיה מימוש. המוסרי

 פני על וכלכלי חברתי, השכלתי יתרו� לילד� להעניק החירות. משקל בעלי וחברתיי�

 לעמדה ובניגוד. מוסרי משקל נושאת אינה חברתית סגרגציה ויצירת אחרי� ילדי�

   .עוד� מוסרי משקל לא ודאי, זה בעניי� �ימינהלי לענייני� המשפט בתי שמבטאי�

 עמדת פי על, הישראלית החינו� חקיקת של המשפטי המושגי� בעול� להשתמש א�

 את להגביל יש כלומר, רישיו� ממייני� ספר ובתי פרטיי� ספר לבתי להעניק אי� יפטוסו

 ,רישיו� לה� להעניק יש אנדרסו� פי עלואילו , זה מסוג ספר בתי להקי� ההורית החירות

 להימנע יש כלומר, להפעלת� מהמדינה מימו� לקבל זכות אלו ספר לבתי אי� אול�

 
127  MARTHA MINOW, PARTNERS, NOT RIVALS: PRIVATIZATION AND THE PUBLIC GOOD 51 

(2002). 
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 בי� למחלוקת הישראלי בהקשר. מדינתי במימו� הכרוכה משפטית הכרה לה� מלהעניק

 מבתי דומא שרבי� כיוו�, רבה מעשית משמעות אי� אנדרסו� של לאלו ויפטוס עמדות

 את שוללי� שניה� טיעוני זו ומבחינה, הכרהל ג� זוכי� רישיו�ל הזוכי� הספר

  .אלו פרטיי� ספר בתי של לפעולת� המוסרית הלגיטימציה

  הזדמנויות ושוויו� חינוכי פלורליז�. 4

 הבא, מרכזי מליקוי סובל וסלקטיביי� פרטיי� ספר בתי על ואנדרסו� ויפטוס של הדיו�

 בנסיבות, המעמדי בהיבט מתמקד הדיו� .ויפטוס של בעמדתו בעיקר ביטוי לידי

 להביא צריכי� הדמוקרטי הס� ועקרו� ההזדמנויות שוויו� שעקרו� והכלכליות החברתיות

 הניסיו� בפני מציבי� זהות של שהיבטי� החשוב מהאתגר מתעל� הוא אול�, בחשבו�

 בארבעת בעיקר רבות דמוקרטיות מדינות המעסיקה מרכזית שאלה. חינוכי צדק להשיג

 קהילה כל של החינו� מוסדות את לממ� צריכה המדינה א� היא האחרוני� העשורי�

 קבוצות חיות רבות במדינות. ייחודי פרטי פרס בית להקי� המעוניינת הורי� וקבוצת

 בדרישה ביטוי לידי הבאה חינוכית אוטונומיה התובעות ואחרות לאומיות, דתיות מיעוט

 הצדקות יש. הקהילה ילדי ילמדו שבה� נפרדי� ספר בבתי או נפרדת חינו� למערכת

 הצדקות תקיימו. תרבותיות מיעוט לקבוצות חינוכית לאוטונומיה זכות להענקת שונות

 התרבות זהותב מרכזי כמרכיב נפרדי� חינו� מוסדות מ� שלקיו חשיבות את המדגישות

 התלויה ,היחיד של האוטונומיה למימוש ההכרחית זהות, המיעוט קבוצת של החברתית

 האופי את מדגישות אחרות הצדקות 129.היחיד שיי� שלה חברתית תרבות של בקיומה

 לקהילות ג�, שונות לקהילות לאפשר ישש הליברלית התפיסה של הפלורליסטי

 זו להתקיי�, הטובי� החיי� של שונות ותפיסות נבדל חיי� אורח בעלות, ליברליות�אנטי

 לתרבות אנשי� של זכות� את המצדיקי� ,הלברטל ומשה מרגלית אבישי 130.זו לצד

 סבורי�, הפרט של האישית זהותו בעיצוב שלה המכריע התפקיד בשל בה חיי� שה�

 ליהנות צריכות פלסטינית�הערבית והקבוצה החרדית הקבוצה הישראלי קשרשבה

 
 WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP: A LIBERAL THEORY OF MINORITYראו   129

RIGHTS (1995).  

 WILLIAM :בה תומ� גלסטו� היוצא נגד ליברליז� של אוטונומיהשראו גישת הליברליז� של גיוו�   130

A. GALSTON, LIBERAL PLURALISM: THE IMPLICATIONS OF VALUE PLURALISM FOR 

POLITICAL THEORY AND PRACTICE (2002). בי� שני סוגי רבלהבחנה �תרבותיות ראו ג� יעל 

, מנח� מאוטנר (È„Â‰ÈÂ ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰�È„Ó· ˙ÂÈ˙Â·¯˙ ·¯79˙ " תרבותיות�שני מושגי� של רב"תמיר 

 ,Yossi Dahan & Yoav Hammer, Democracy ;)1998, אבי שגיא ורונ� שמיר עורכי�

Educational Autonomy and Israeli Law: The Case of the Ultra-Orthodox Minority, in 

CITIZENSHIP, EDUCATION, AND SOCIAL CONFLICT: ISRAELI POLITICAL EDUCATION IN 

GLOBAL PERSPECTIVE 151 (Hanan A. Alexander, Halleli Pinson & Yossi Yona eds., 

2011).  
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 באורח מדינתית תמיכה לקבל הזכות את היתר בי� כוללתזאת ה זכותה. לתרבות מהזכות

 שה�, אלו חינו� מוסדות א� היא שעולה השאלה 131.לשגשג תוכל שתרבות� כדי חייה�

 ציבורי מימו�ל זכאי� יהיו מוסדות ,תילדע. ציבורי למימו� זכאי�, פרטיי� ספר בתי לרוב

. דמוקרטית חברה של בסיסיי� ועקרונות ערכי� המבטאות בדרישות עומדי� שה� בתנאי

 שוויו� עקרו� מימושבו הפליה�באי ביטוי לידי הבאי� שוויו� עקרונות היתר בי�

 התפתחות� שעניינ� ודרישות, וכלכלי חברתי רקע על תלמידי� מקפח שאינו הזדמנויות

 ואזרחי� עצמאיי� לבוגרי� להפו� יכולותיה� ופיתוח ילדי� של והבריאה האישית

 לתמיכתה מהזוכי� לדרוש הדמוקרטית המדינה של זכותה. דמוקרטית במדינה עתידיי�

 הנגזרות בדרישות אתרכז כאמור כא� אול�, הבסיסיי� בערכיה לפגוע לא הכספית

  132.ההזדמנויות שוויו� מעקרו�

 בעיקר, פרטיי� ספר בבתי הללו הדמוקרטיות הציבוריות הדרישות למימוש התביעה

 ציבורי מימו� הקצאת המתנה במדיניות ביטוי לידי באה אירופה ממדינות בחלק, דתיי�

 הולנד, גרמניה, בריטניה, כקנדה מדינות ,למשל. הללו הדרישות במימוש הספר לבתי

 ספר בתי של לזה שווה ו�מימ לעתי�, דתיי� ספר בתי מממנות סקנדינביה ומדינות

 חיוב, ליבה תכנית הוראת כגו� מסוימי� בתנאי� עומדי� הספר שבתי בתנאי, ציבוריי�

 שבו מקצועי איגוד באותו החבר המורי� וסגל ארציות בבחינות בח�ילה ספר בתי תלמידי

 בבתי מורי� שעוברי� לזו דומה הכשרה ועובר הציבוריי� הספר בתי ומורי מורות חברי�

 מאבדי� אלו בתנאי� עומדי� שאינ� ספר ובתי נאכפות אלו דרישות. הציבוריי� רהספ

 בתי נגד סגירה צו מוציאי� השלטונות אחרות ובמדינות בבריטניה. הציבורי המימו� את

 המודל המכונה, הזה המודל לעומת. אלו ציבוריות בדרישות עומדי� שאינ� ספר

 בתי מימו��ואי ציבוריי� ספר בתי ימו�מ על ככלל מבוסס האמריקאי המודל, האירופי

 לפטורי� זוכי� רווח כוונת ללא מוסדות שה� הפרטיי� ספר מבתי חלקו, פרטיי� ספר

 שסכו� העיקרו� על מבוסס מימו� התניית של ביניי� מודל 133.מסי� מתשלו� מסוימי�

 תשבי וככל ,חלקי במימו� מזכה חלקי דרישות מימוש. הדרישות במילוי מותנה המימו�

 הספר בתי רוב בישראל. יותר גדול למימו� זוכה הוא כ� ,יותר רבות דרישות מממש ספר

 אול� 135,חלקי למימו� וחלק� 134מלא למימו� חלק�, מדינתי למימו� זוכי� הפרטיי�

 
 Ó„ ‰�È„Ó· ˙ÂÈ˙Â·¯˙ ·¯˙ÈË¯˜Â "ליברליז� והזכות לתרבות"אבישי מרגלית ומשה הלברטל   131

˙È„Â‰ÈÂ 93) 1998, אבי שגיא ורונ� שמיר עורכי�, מנח� מאוטנר.( 
לעמדה השוללת כמעט כל התערבות של המדינה בחייה� של קבוצות מיעוט תרבותיות ראו   132

Chandran Kukathas, Cultural Toleration, in ETHNICITY AND GROUP RIGHTS: NOMOS 

XXXIX 69 (Ian Shapiro & Will Kymlicka eds., 1997).  

, אוטונומיה חינוכית" תמי הראל ב� שחר ;87 ש" לעיל ה, Macedoלתיאור ההסדרי� השוני� ראו  133
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2008 " Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó 2008 (312–301, 281יב(. 
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 דרישות של אכיפה אי� וכמעט האירופי למודל יחסית מצומצמות �מה הדרישות

 הליבה תכנית הוראתל רישההד בוטלה בישראל הספר מבתי בחלק 136.המדינה

 בעלויות ותכרוכ חינוכי מוסד של ואחזקה שהקמה בעובדה בהתחשב 137.בחקיקה

 במימוש המימו� יתישהתנ להניח סביר בה� לשאת יכולי� מעטי� שרק דומא גבוהות

 על לוותר רבי� פרטיי� ספר בתיל תגרו� לא ההזדמנויות שוויו� עקרו� דרישות

 מסוג הסדרי� יפגעו לא מהקבוצות חלקל באשר שלפחות להניח יש כ� כמו 138.המימו�

 שדרישות כיוו�, ואמונת� ערכיה� פי על ילדיה� את לחנ� והקהילה ההורי� ביכולת זה

 הערכי� כניובת הפוגעות מגבלות הללו הספר בתי על מטילות אינ� ההזדמנויות שוויו�

 להרכב הנוגעות ותהוגנ שיקולי של מטעמי� הגבלות מטילות אלא הבסיסיות והאמונות

  . התלמידי� אוכלוסיית של הכלכלי החברתי

 הוא רצונ� כלו, החברה מ� עצמ� את מבודדות התרבותיות המיעוט מקבוצות חלק

 מה והחברי� ה�, קט� חבריה� שמספר קבוצות אלו כלל בדר�. לנפש� לה� שיניחו

 וליטיי�הפ בחיי� חלק שאי� לה� אזרחי� –" חלקיי� אזרחי� "מכנה הלב�שספינר

 מיועד אינו לילדיה� מעניקי� ה�ש הקהילתי והחינו�, האזרחית בחברה פעילי� ואינ�

 אינ� שה� כיוו�" התור את עוקפי� "אינ� ה� 139.כלכלית או חברתית ניעות לה� לאפשר

. אצל� חלי� אינ� ההזדמנויות שוויו� עקרו� לכינו� הטעמי�ו, תור באותוכלל  עומדי�

 שותפה זו קהילה ."חלקיי� אזרחי� "של הגדרהב נכללת אינה בישראל החרדית הקהילה

  . האוכלוסייה לכלל תיחסי גדול חבריה ומספר ,הפוליטיי� בחיי� דומא פעילה

 הא� ?ציבורי למימו� זוכי� שאינ�, למשל דתיי�, פרטיי� ספר לבתי באשר מהו

 י�מהטעמ, לסגירת� להביא צריכה הללו הדמוקרטיות הציבוריות הדרישות הפרת

 העיקרית שמטרת� וסלקטיביי� אליטיסטיי� פרטיי� ספר בתי לסגירת יפטוסו שמציג

 יתרו� לילדיה� שתעניק נפרדות חינוכיות במסגרות איכותי חינו� לילדיה� להעניק היא

 ממומני� שאינ� דתיי� ספר בתי לסגור ומעשי שמוצדק סבור איני? אחרי� ילדי� פני על

 בקבלת מיוני� קיו� – ההזדמנויות שוויו� עקרו� את י�מפר שה� כיוו� הציבור ידי על

 פגיעה תפגע דתיות קהילות של חינו� מוסדות סגירת. לימוד שכר וגביית תלמידי�

 ליברלית חברה. וערכיה� אמונותיה� פי על חייה� את לחיות באפשרות� מדי חמורה

 המאפשר ,הפלורליז� עקרו� על אלא תרבותית הטמעה של קרו�יע על מבוססת אינה

 
 .11ש "לעיל ה, ‰ÌÊÈÏ¯ÂÏÙÏ ÊÎ¯Ó עניי� ראו  136
 .�ראו חוק מוסדות חינו� תרבותיי� ייחודיי  137
הסדרי� הללו גורמי� להסחרת ערכי� ומקפחי� את הימו� כיוו� שלעמדה המתנגדת להסדרי שלילת מ  138

 Moshe Cohen-Eliya, Isראו , חסרי האמצעי� שאי� באפשרות� לרכוש לעצמ� שירותי חינו�

Conditional Funding A Less Drastic Means?, 1 L. & ETHICS OF HUM. RTS. 354 (2007). 
 JEFF SPINNER-HALEV, SURVIVING DIVERSITY: RELIGION AND DEMOCRATIC CITIZENSHIP ראו  139

87 (2000).  
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 יהיה לדעתי 140.ליברליי��אנטי ה� וערכיה� שאמונותיה� חברתיות קבוצות של קיומ�

 על למשל, דכאניות ופרקטיקות בוטה פליהה של במקרי� רק הזו החמורה יהיבסנקצ צדק

 בחינו� מזרחיות תלמידות של הפליה הישראלי במקרה .מגדרי או אתני או גזעי רקע

 בוטה להפליה דוגמאות ה� 142דתיי� חינו� וסדותבמ תלמידי� של והפליה 141החרדי

 התערבות מפני הגנה תרבותיות מיעוט לקבוצות מעניקות קבוצתיות זכויות 143.זה מסוג

 כדי מגבלות להטיל יש מיעוט קבוצות של הפנימיות �החלטותיה על ג� אבל, חיצונית

 כי�ער, קבוצה לאותה המשתייכי� הפרטי� של והשוויו� האוטונומיה את להבטיח

 לקבוצות קבוצתיות זכויות בהענקת המצדדות תאוריות של ההצדקה בבסיס העומדי�

  144.והתרבותיות הדתיות המיעוט

 מוצדק, מובחני� חיי� אורח או אמונות, זהות בעלות מיעוט קבוצות לבדמ הא�

 ייחודיות חינוכיות תפיסות בעלות קבוצות ?אחרות לקבוצות ציבורי מימו� להעניק

 י�ידמוקרט, אנתרופוסופיי�, פתוחי� ספר בתי כגו�, נפרדי� ספר בתי הקי�ל המעוניינות

 חינוכיות תפיסות בעלי ספר בתי לפתיחת הצדקה קיימת? אחרות חינוכיות תפיסות או

 המחנכי� מקו� בקרבת ציבוריי� ספר בתי שאי� בתנאי רק ציבורי במימו� ייחודיות

 מותנית להיות חייבת אלו ספר לבתי וריציב ומימו� רישיו� הענקת אול�. הללו לתפיסות

. לימוד שכר גביית�ואי מיוני� עריכת�אי כלומר, ההזדמנויות שוויו� בעקרו� בעמידה

 שונות חינוכיות תפיסות הוא� שייחוד י�יפרט ספר בתי של לקיומ� הצדקה קיימת הא�

 ההזדמנויות שוויו� דרישות את המפרי� אול� הציבור ידי על ממומני� שאינ�

 החורגת משימה – ההבחנה את פירוט ביתר לפתח טע� יש לדעתי כא� ?האינטגרציהו

 היא החינו� שמערכת ודתיות תרבותיות מיעוט קבוצות בי� – זה מאמר של הדיו� מנושא

 נית� שכאמור, שלה� הקולקטיבית העצמית הזהות לשימור מרכזי מוסד מבחינת�

 הרוב לקבוצת כלל בדר� תייכותהמש הורי� קבוצות לבי� ,שוני� מטעמי� להצדקה

 לשימור הדוק קשר קשורה אינה סגרגטיביי� חינו� מוסדות להקמת ושדרישת�, התרבותי

 חשוב. תרבותית�רב בחברה שלה� היחיד ואוטונומיית השווה מעמד�, האישית זהות�

 הפרה המחייב אינהרנטי ערכי מרכיב שו� הללו החינוכיות התפיסות במימוש שאי� לציי�

 למימוש תנאי� אינ� חברתית ובדלנות שוויו��אי. ההזדמנויות שוויו� קרו�ע של

 החינוכית התפיסה כגו�, הללו החינוכיות מהתפיסות חלק, להפ�. הללו התפיסות

 
 .130 ש"לעיל ה, GALSTONראו   140
 .99 ש"לעיל ה, "�ÂÓÚ "‰ÎÏ‰Î ¯ÚÂ˙˙  עניי�ראו  141
 .90 ש"לעיל ה, ÈÙÂÈ˙‡ ÈÏÂÚÏ ˜„ˆÂ ËÙ˘Ó ‰˜·Ë‰  עניי�ראו  142
לדיו� בהגבלות שיש להטיל על מוסדות חינו� של קבוצות מיעוט תרבותיות על בסיס עקרו� השוויו�   143

 לעיל , Macedo לדוגמאות נוספות ראו; לפסק הדי�17–15' פס, 84ש "ה לעיל,  ‡ÈÒÏÒ˜Ïעניי�ראו 

 .427–403' בעמ, 87ש "ה
 ÂÈ¯Â‡È˙ Ï˘ ˜„ˆ È˙¯·Á 146–171˙יוסי דהא�  ;129ש "לעיל ה,  KYMLICKAלדיו� בסוגיה זו ראו  144

)2007(. 
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 ספר בתי הקמת מסוי� במוב�. השוויו� עקרו� את מכונ� כמרכיב מכילות, הדמוקרטית

 לאידאל מנוגדת כלכליי� מצעי�אבו מיו� במבחני תלמידי� קבלתהמתני�  דמוקרטיי�

 ייחודיי� ספר לבתי באשר. לאורו תלמידיה� את מחנכי� אלו הספר שבתי הדמוקרטי

, אחרי� ותחומי� אמנות, מדעי� כגו�, תוכ� תחומי הוא שלה� המרכזי שהמאפיי�

 אינטרס שו� מבטאת אינה כאלה ייחודיי� פרטיי� ספר בתי להקי� ההורית האוטונומיה

 המחייבת כוללת חינוכית תפיסהל או חיי� אורחל, אמונותל, לערכי� ורהקש ער� בעל

 ספר בתי של ציבורי למימו� הצדקה אי� לכ�ו, קולקטיבית חינוכית אוטונומיה הענקת

 אי� ג� למעלה שהוצגו מהטעמי� כ� כמו .ההזדמנויות שוויו� את מפרי� ה� כאשר כאלו

 ההזדמנויות שוויו� עקרו� את רי�המפ זה מסוג פרטיי� ספר בתי של לקיומ� הצדקה

 אינ� ה� כאשר ג�" התור את לעקו� "לילדיה� לאפשר הוא שלה� המרכזי המניעשו

 של השוני� המניעי� בי� להבחי� שהמשימה להדגיש חשוב. ציבורי למימו� זוכי�

 בחינה מחייבת והיא ,קלה אינה נפרדי� חינו� מוסדות לעצמ� להקי� הורי� קבוצות

 והכלכליות החברתיות, החינוכיות הנסיבותשל ו הללו הקבוצות של רכב�ה של אמפירית

  145.הללו הדרישות עולות שבה�

. פרטיי� ספר בתי של בהקמת� זהירה עמדה לאמ� יש מדוע מעשיי� טעמי� קיימי�

 ריבוי היא פרטיי� ספר בתי הקמת של מרחיבה מדיניות של האפשריות מתוצאותיה אחת

 דתית קהילה בתו� פיצול של במקרי� ,למשל. יתר מפיצול ובעהנ ספר בתי של רצוי בלתי

 או אמונות של שונות פרשנויות מאמצות קהילה אותה בתו� שונות קבוצות שבה

 בסיס על לילדיה נפרד חינוכי מוסד תובעת מה� אחת וכל, מסוימות דתיות פרקטיקות

 בתי של פוצלתמ חינו� מערכת .יעילות מטעמי רצוי אינו כזה פיצול 146.אלו הבדלי�

 זכאית ייחודית חינוכית תפיסה על המכריזה הורי� קבוצת כל שבה, רבי� פרטיי� ספר

 ותפגע משאבי� ובזבוז חינוכית מוסדית כפילות תיצור, ציבורי במימו� משלה ספר לבית

 משאבי� תגזול ג� כזו מדיניות. החינו� מערכת את המדינה של התכנו� ביכולת

. פרטיות חינוכיות מסגרות לטובת הילדי� רוב תחנכי�מ שבה הציבורית מהמערכת

 בי� חברתית סגרגציה ג� תיצור פרטיי� ספר לבתי רישיונות הענקת של גורפת מדיניות

 כלכלי, חברתי לפיצול. נפרדי� ספר בבתי מתחנכי� שילדיה� שונות אוכלוסייה קבוצות

העומד  המרכזיי� האתגרי� אחד. תרבותיות�רב במדינות מזיקה השפעה כזה וחינוכי

 הסוברי� יש לכ�. משות� קולקטיבי אתוס ליצור ההכרח הוא תרבותיות�רב חברות בפני

 הכרח ויש ,חינוכי פיצול לאפשר אי� ערכי פלורליז� בה קיי�ש תרבותית�רב שבחברה

 
נית� להניח כי יתעורר קושי להבחי� בי� דת לבי� "כפי שמעירי� הלקטורי� האנונימיי� של מאמר זה   145

ורצו� אינסטרומנטלי להשיג לילדי� יתרו� על פני ילדי� ,  השקפת עול�,תרבות, גווני� בתו� דת

 ". אחרי�
È·· ‰ÈÁ ˙Â�· ˙˙ÂÓÚ"� ˙ÈÏÈÚ ¯ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˙ 48/2011 )ועדת ערר פיקוח על בתי ספר (ראו ערר  146

ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó) ועדת הערר בוחנת את ייחודיותו של פלג חרדי בתו� ש�, )15.1.2012, פורס� בנבו 

 .11–8' בעמ, ד התובע לעצמו מסגרת חינוכית ייחודית"תנועת חב
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 בעלי תלמידי� ילמדו בה�ש )common schools( משותפות חינוכיות מסגרות ליצור

 משותפות ועמדות מטרות יונחלו בהש ,ניטרלית לימודי� תכנית שוני� וערכי� אמונות

 לצד ושוויו� חירות, כדמוקרטיה מערכי� ייגזרו ערכי�הו מטרותה .התלמידי� לכלל

   147.המשותפת המסגרת בתו� השונות הקבוצות של האתנית הייחודית הזהות שמירת

 עקרו� לבי� בחינו� הורית לאוטונומיה הזכות בי�ש הערכית המחלוקת בחינת לאחר

 הטיעו� את הבא בפרק אבח�, אחרי� וערכי� הדמוקרטי הס� גישת, הזדמנויות שוויו�

 המחלוקת סלע. ייחודיי� רשמיי� שאינ� מוכרי� ספר לבתי רישיו� להענקת המשפטי

 ובשאלה 1969–ט"התשכ, ספר בתי על הפיקוח חוק בפרשנות עניינו המרכזי המשפטי

 שר ידי על קנוושת, יממלכת חינו� תקנות ספר את בתי על יקוחהפ חוק על להחיל יש א�

 מערכת הפרטת מניעת היו המרכזיות ושמטרותיה� ,�2010ו 2008 השני� בי� החינו�

 באינטגרציה פגיעה מניעת, הרשמיי� הספר בתי של מעמד�ב כרסו�ה עצירת, החינו�

 ספר בבתי יהאינטגרצ והבטחת באזור הרשמיי� הספר בבתי והחברתית החינוכית

 ילגיווהפרי ממעמד� בחלקה לדעתי נגזרת זו לשאלה התשובה. רשמיי� שאינ� מוכרי�

 – רשמיי� שאינ� המוכרי� – הפרטיי� המוסדות לעומת המדינתיי� המוסדות של יחסית

 חינו� בחוק ובעיקר הישראלית החינו� חקיקת בהיסטוריית ביטוי לידי בא שהדבר כפי

 ספר לבתי רישיו� בהענקת המצדדי� שוני� טיעוני� רקהפ יבח� כ� כמו. ממלכתי

 בית לפסיקת בסתירה המקרי� מ� בחלק העומדי� בעייתיי� טיעוני�אלה  .פרטיי�

  .העליו� המשפט

   המשפטי הטיעו� – להכרה רישיו� בי�. ג

 ריבוי בתי הספר הפרטיי� שהוקמו בעקבות החלטות ועדות הערר ופסיקת בתי בשל

התקי� שר החינו� בשנת , מפגיעת� במערכת החינו� הציבוריתהחשש בשל  ו148המשפט

 149. תקנות שמטרת� למנוע את המש� התופעה ולחזק את מערכת החינו� הציבורית2009

תקנות אלו מרחיבות את שיקול דעתו של השר שלא להעניק הכרה למוסד חינו� שאינו 

 כמה� נתמלאו  מוסד חינו� לא יוכרז מוסד מוכר אלא א)א(3 על פי תקנה 150.רשמי

 
 Terence H. McLaughlin, The Burdens and Dilemmas of Commonלדיו� בדילמות אלו ראו   147

Schooling, in CITIZENSHIP AND EDUCATION IN LIBERAL-DEMOCRATIC SOCIETIES 121 

(Kevin McDonough & Walter Feinberg eds., 2003). 
התסכול וחוסר הנחת של משרד החינו� מפסיקת בתי המשפט בעניי� בתי הספר הפרטיי� באו לידי   148

בית המשפט העליו� עלול ': יולי תמיר" אור קשתי ראו.  יולי תמירדאזביטוי בדבריה של שרת החינו� 

 /ı¯‡‰˙Â˘„Á  Online 17.2.2009 www.haaretz.co.il/news "'לגרו� לפירוק מערכת החינו�
education/1.1246352. 

 .תקנות חינו� ממלכתיל) 1א(3' תק  149
 . לתקנות חינו� ממלכתי9� ו8, )1א(3' תק  150
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המוסד מקיי� את תכנית , פיקוח על בתי ספרהלמוסד רישיו� לפי חוק ובה� , תנאי�

מספר התלמידי� הוא , הלימודי� הנוספי� על תכנית היסוד אושרו על ידי השר, היסוד

השכלת המנהל וחבר המורי� והעובדי� במוסד היא , לפי הנהוג במוסדות חינו� רשמיי�

 נוספו תנאי� להכרזה על בית 2009 בשנת ,כאמור. נו� רשמיי�לפי הנהוג במוסדות חי

 מטרתה.  לתקנות9 הוחלפה ג� תקנה �2010 ו2008ובשני� , )1א(3 בתקנה "מוכר"ספר 

 למנוע כדיהיא להטיל מגבלות על הענקת רישיו� לבתי ספר פרטיי� ) 1א(3של תקנה 

ותנה במניעת פגיעה לגרו� שהענקת הרישיו� תולפגוע במוסדות חינו� אחרי� ממה� 

  151.החברתית והכלכלית של בתי ספר רשמיי� אחרי�, באינטגרציה החינוכית

,  נועדה להתנות את סכו� מימו� בית הספר הפרטי באינטגרציה חינוכית9תקנה 

   152.חברתית וכלכלית בבית הספר הפרטי עצמו

 
וראה השר כי הכרזה עלולה לפגוע במערכת , )א(נתקיימו התנאי� בתקנת משנה " :)1א(3 'על פי תק  151

לשקול לצור� כ� רשאי השר ; רשאי השר שלא להכריז על המוסד כמוסד מוכר, החינו� הממלכתית

   :לרבות אלה, שיקולי� חינוכיי� וכלכליי�, ובי� השאר, כל שיקול שלדעת השר נוגע לעניי�

  ;מוסד חינו� או מוסדות חינו� במערכת החינו� הממלכתית, סגירה צפויה של כיתות )1(  

  ; פגיעה צפויה במספר התלמידי� או בשיעור� במערכת החינו� הממלכתית) 2(  

, בפסקה זו;  האינטגרטיבי של התלמידי� במערכת החינו� הממלכתיתפגיעה צפויה בהרכב) 3(  

משמעו הרכב התלמידי� בכיתת הלימוד באופ� המשלב תלמידי� בעלי יכולות , 'הרכב אינטגרטיבי'

 ".כלכליות מגוונות�למידה שונות ומשכבות חברתיות
 השתתפות –להל� (וכר המדינה תשתת� בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינו� מ) א"(: 9 'על פי תק  152

השתתפות ;  ובכלל זה לימוד תכנית היסוד3שמתקיימי� בו התנאי� המפורטי� בתקנה , )המדינה

על א� ) ב( . מתקציבי שעות הלימוד של מוסד חינו� רשמי דומה75%המדינה תהיה בשיעור של 

ו התנאי� מוסד חינו� שהגיש בקשה לתמיכת המדינה ואי� מתקיימי� ב, )א(האמור בתקנת משנה 

הוא מקיי� מדיניות ) 1( ):ג(יהיה שיעור השתתפות המדינה כמפורט בתקנת משנה , המפורטי� להל�

רישו� אינטגרטיבית ובכלל זה שילוב תלמידי� בעלי יכולות למידה שונות ומשכבות 

כלכלי של התלמידי� הלומדי� במוסד �ממוצע הדירוג החברתי) 2(; כלכליות מגוונות�חברתיות

כלכלי של התלמידי� �אינו עולה על חצי סטיית תק� מהממוצע המשוקלל של הדירוג החברתי, חינו�

הממוצעי� ; הלומדי� במוסדות חינו� בתחו� רשות החינו� המקומית שבה מצוי מוסד החינו�

ראה השר ) 1ב( .הממוצע היישובי יפורס� באתר האינטרנט שלו, האמורי� ייערכו בידי משרד החינו�

רשאי הוא לשקול שלא תהיה השתתפות המדינה , )1א(3ו� נתקיי� האמור בתקנה כי במוסד חינ

השתתפות המדינה תהיה יחסית להשתתפותה בתקציב שעות ) ג( .בתקציבי שעות הלימוד של המוסד

לגבי מוסד חינו� שמתקיי� בו תנאי אחד ) 1: (הלימוד של מוסד חינו� רשמי דומה בשיעורי� שלהל�

לגבי מוסד חינו� שלא מתקיימי� בו שני התנאי� ) 2(; 70% –) ב( משנה בלבד מהתנאי� שבתקנת

חדל להתקיי� במוסד חינו� תנאי מהתנאי� שבמילוי� הותנתה ) ד (.65% –) ב(שבתקנת משנה 

וא� התנאי לא קוי� , תישלח התראה בכתב לבעל המוסד, )ב(השתתפות המדינה לפי תקנת משנה 

מצא המנהל הכללי של ) ה( .יופחת שיעור השתתפות המדינה ימי� מיו� משלוח ההתראה 60בתו� 

, משרד החינו� כי מוסד חינו� נוקט מדיניות הרחקת תלמידי� לצמיתות בשל הישגי� לימודיי�

תישלח התראה בכתב לבעל המוסד וא� לא תוק� האמור בתו� , ב לחוק הלימוד12הנוגדת את סעי� 
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עה אול� התקנת תקנות חדשות אלו שנועדו למנוע את הפרטת מערכת החינו� ופגי

מינהליי� לענייני� בתי המשפט מעדות הערר וולא מנעו מו, במערכת החינו� הממלכתית

ועדות הערר ובתי המשפט . מלהמשי� להעניק במקרי� רבי� רישיונות לבתי ספר פרטיי�

שיש לפרש את , ל משרד החינו� לקבלת רישיו�"שפנו למנכ, אימצו את טענות בתי הספר

על פי . צרה פרשנות, ו מוענק רישיו� לפתיחת בית ספרשמכוח,  על בתי ספרחוק הפיקוח

פרשנות צרה זו החוק מתייחס לדרישות מבית הספר עצמו ואינו כולל שיקולי� 

�ספרי� כגו� אלו המנויי� בתקנות חינו� ממלכתי החדשות שהותקנו שמטרת� �בית�חו

� על פיא. מניעת פגיעה בבתי ספר ממלכתיי� ופגיעה באינטגרציה חינוכית וחברתית 

 של �שלמנהל הכללי של משרד החינו� שיקול דעת רחב בכל הקשור לבחינת עמידת

לדעת ועדות ,  כוללאי� שיקול הדעת,  על בתי ספרמבקשי הרישיו� בתנאי� חוק הפיקוח

את הסמכות לכלול דרישות נוספות שאינ� , מינהליי�לענייני� הערר ובתי המשפט 

יי� להרחיב את רשימת הדרישות המנויה בחוק א� משרד החינו� מעונ. מנויות בחוק

עליו לעשות זאת באמצעות , ולקבוע תנאי� נוספי� למת� רישיו�על בתי ספר הפיקוח 

  153.חקיקה

, כאמור אחת התוצאות של פרשנות מצמצמת זו של חוק הפיקוח על בתי ספר

היא , המתעלמת מהשלכות הקמת� של בתי ספר פרטיי� על מערכת החינו� הממלכתית

והענקת לגיטימציה משפטית ומוסרית גורפת של מערכת החינו� עידוד הפרטתה 

 על הקמת , שהתקבלו בשני� האחרונות,החלטות אלו. להקמת� של בתי ספר פרטיי�

אחת רשמית ומדולדלת והאחרת , בתי ספר פרטיי� יוצרות שתי מערכות חינו� שונות

  . סלקטיבית ואיכותית, עשירה

וני� העקרוניי� המוסריי� הנכללי� בהחלטות ועדות הערר לאחר הביקורת על הטיע

עליה מבוססות ש� אבקר ג� הפרשנות המשפטית לחוק ימינהלילענייני� ובתי המשפט 

הפרשנות המשפטית של חוק הפיקוח על בתי ספר שמאמצי� ועדות הערר . החלטות אלו

תי ספר פרטיי�  אודות הענקת רישיו� לב עלי� בהחלטותימינהללענייני� ובתי המשפט 

ילגי שמעניק המשפט למערכת החינו� וו כיוו� שהיא מתעלמת מ� המעמד הפרי,שגויה

עמדה זו מתעלמת מהקשר שבי� חוק הפיקוח על . הממלכתית על פני בתי ספר פרטיי�

ותכליות על בתי ספר בתי ספר לחוק חינו� ממלכתי ושוגה בפרשנות תכלית חוק הפיקוח 

 הגישה 154. הוא חלק ממנועל בתי ספרנו� שחוק הפיקוח מארג החוקי� בענייני חי

 
תקנה ) ו( . נוספי�5%�ו� זכאי לו לפי תקנות אלה ביופחת שיעור ההשתתפות שמוסד החינ,  ימי�30

 ".ב"עד י' זו לא תחול על כיתות י
' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 12302�07�11 )א" תי�מינהלי (נ"עמ ;78ש "לעיל ה, Â‚È‰�ÓÏ ÍÂ�ÈÁ˙ עניי�  153

‚ ¯Ó ˙ÈÈÒ�Î ÔÚÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰' ÒÈ¯È– ÛÈÒ‡È ¯ÙÎ) �לעיל , 12/2010 ערר ;)18.10.2011 , בנבופורס

 .120ש "ה
ועדת ערר פיקוח על בתי  (לטיעוני� נגד הגישה הפרשנית הצרה לחוק הפיקוח על בתי ספר ראו ערר  154

 ,Â‚È‰�ÓÏ ÍÂ�ÈÁ –Ú· ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯·Á "� Ó 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˙ 10/2011 )ספר
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בנפרד ממארג החקיקה החינוכית על בתי ספר הפרשנית הצרה בוחנת את חוק הפיקוח 

אול� פרשנות חוק כרוכה בפרשנות תכליותיו הסוביקטיביות . שהוא חלק ממנו

על "ש  חוק יש לפר– אליו הוא שיי�שראייתו כחלק ממארג החקיקה בוהאובייקטיביות ו

 החוק החינוכי המרכזי המונה את 155".רקע אות� דיני� וכב� למשפחה שנספח אליה

 ,1953 שחוקק בשנת ,חוק זה. תכליות מערכת החינו� הישראלית הוא חוק חינו� ממלכתי

מעניק מעמד מיוחד ועדי� למוסדות החינו� המדינתיי� על פני מוסדות חינו� לא 

 ביטוי למעבר ממערכת חינו� היהו� הממלכתית בישראל כינו� מערכת החינ. מדינתיי�

סקטוריאלית של זרמי� חינוכיי� בתקופה שלפני הקמת המדינה למערכת חינו� 

המעמד העדי� של המדינה בתחו� החינו� . ממלכתית בשליטת המדינה לאחר הקמתה

בא לידי ביטוי בסמכות המוענקת למדינה להענקת רישיונות לפתיחת� של בתי ספר לא 

 מעמד מיוחד זה של מערכת החינו� המדינתית 156.יי� ובסמכותה לפקח עליה�מדינת

מבטא את מקומה המרכזי של מערכת חינו� , ובמדינות לאו� מודרניות אחרות, בישראל

מדינתית ביצירתה של מדינת הלאו� המודרנית ובניסיו� להבטיח שוויו� וניעות חברתית 

 לחוק 11ינה באה לידי ביטוי בסעי�  תלות� של המוסדות הפרטיי� במד157.בי� חבריה

סדרי� ותנאי� להכרזת מוסדות , בתקנות, השר רשאי לקבוע" הקובע כי ,חינו� ממלכתי

 
יש לציי� שגישתה של ועדת הערר השתנתה לאחר מינויה של . )5.9.2011, טר� פורס�( 9–6' בעמ

 אימצו גישה מגבילה יותר  בניגוד לעברעדהו והחלטות הו,מרי� רובינשטיי� לראשות ועדת הערר

גישה הקוראת לתו� חוק הפיקוח על בתי ספר את תקנות חינו� , להענקת רישיונות לבתי ספר פרטיי�

 20/2010 )ועדת ערר פיקוח על בתי ספר (ערר; 66ש "לעיל ה, 25/2010ראו ערר לעניי� זה . ממלכתי

˙˙ÂÓÚ ÌÂ˜Ó ˙ÂÈ‰Ï – ˙È· ¯ÙÒ" ÔÈÈÚÓ "ıÂ·È˜· ÌÈ„·¯ � ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó– „¯˘Ó ÍÂ�ÈÁ‰ )�טר 

 י�גורמעדה החדשה מיו� תלמידי� וגביית שכר לימוד גבוה אינ� ו ג� בהחלטות הוע� זאת ).פורס�

ועדת  ( ראו ערר. והעררי� של בתי הספר החדשי� מתקבלי�,עדה לקבל את עמדת משרד החינו�וול

פורס� ( ÓÚ· ÈË¯˜ÂÓ„ ˙˙ÂÓÚ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó– ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˜ � 01/2012 )ערר פיקוח על בתי ספר

˘¯„  È·ÈË�¯ËÏ‡ ÍÂ�ÈÁÏ ¯‡ÂÈÁ'Ó � 27/2010 )ועדת ערר פיקוח על בתי ספר (וערר, )3.4.2011, בנבו

ÍÂ�ÈÁ‰ )22.8.2011, פורס� בנבו(. 
8437/99� "לעניי� גישה פרשנית זו ראו בג  155 ·Á È�‚ ˙˘¯"˘„Â˜‰ ı¯‡· „ ,‰ÓÂ˘¯ ‰˙ÂÓÚ�  ' ¯˘

ÍÂ�ÈÁ‰ ,ראו לעניי� זה ג� . בו נידונה פרשנותו של חוק יו� חינו� ארו�ש, )2000 (78, 69) 3(ד נד"פ

693/91� "בג � ˙¯Ù‡ 'ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó·  ,765, 763, 749) 1(ד מז"פ 

אשר יוצר החוק ביקש ,  נקבע כי יש לפרש דבר חקיקה על פי התכלית הסובייקטיביתושב, )1993(

כלומר התכלית שדבר החקיקה נועד , התכלית האובייקטיביתעל פי  ו, בשעת חקיקתומהלהגשי

חקיקה יש לעיי� בטיב ההסדרי�  לעמוד על תכלית דבר הכדי. להגשי� בחברה דמוקרטית מודרנית

 .ויחסי הגומלי� שבי� דברי החקיקה
, �È¯עניי�  ;84–83' בעמ, 155ש "לעיל ה , ¯˘Á È�‚ ˙˘¯"˘„Â˜‰ ı¯‡· „,˙ÂÓÚ ‰‰ÓÂ·עניי� ראו   156

 .154ש "לעיל ה, 10/2011ערר ; 264 'בעמ, 96ש "לעיל ה
על תפקידה המרכזי של שליטה מדינתית במערכת החינו� ביצירת מדינת הלאו� המודרנית עמד   157

מהמונופולי� על , מרכזי יותר, המונופולי� על החינו� הלגיטימי הוא כיו� חשוב יותר ":ארנסט גלנר

 ).1994, אור מתרג�דד�  (ÂÈÓÂ‡ÏÂ ÌÈÓÂ‡Ï 57˙ראו ארנסט גלנר , "האלימות הלגיטימית
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לפיקוח , להנהלת�, להנהגת תכנית היסוד בה�, לא רשמיי� כמוסדות חינו� מוכרי�

 ".א� השר יחליט על התמיכה ובמידה שיחליט, עליה� ולתמיכת המדינה בתקציביה�

ת חינו� ממלכתי קובעות שהכרזה על הכרה במוסדות חינו� פרטיי� מותנית ותקנו

תכלית זו של העדפת .  א� הכרה בה� תפגע במוסדות החינו� הרשמיי�ת השאלהבבחינ

,  תכלית מרכזית של חוק חינו� ממלכתי ושל דיני החינו� בכללהיאהמוסדות הרשמיי� 

קולי� שעל שר החינו� לשקול על פי השי. לאורה יש לפרש את חוק הפיקוח על בתי ספרו

כלומר שיקולי� הבוחני� א� הכרזה על הכרה בבית ספר תפגע , תקנות חינו� ממלכתי

ל משרד החינו� לשקול "נכנסי� בגדר השיקולי� שעל מנכ, במוסדות החינו� הרשמיי�

אי� דבר .  על בתי ספרבבואו להחליט א� להעניק רישיו� לבית ספר על פי חוק הפיקוח

 תקנות חינו� ממלכתי , להפ�.המונע הכללת שיקולי� אלועל בתי ספר וק הפיקוח בח

, חינו� הרשמי על החינו� הפרטיהמעדי� את ה, מממשות את תכליות חוק חינו� ממלכתי

 �  158. על בתי ספר לחוק הפיקוח28תכליות שיש לממש� ג� על פי סעי

 �והתרבות רשאי לתת ששר החינו�    קובעעל בתי ספר לחוק הפיקוח ) א(28סעי

להבטיח כי החינו� בבית הספר יושתת , לדעת השר, שיו� את ההוראות הדרושותילבעל ר

 �  . לחוק חינו� ממלכתי2על העקרונות המפורטי� בסעי

 הענקת רישיו� לבית ספר פרטי על בתי ה שלהשפעל באשרכמו כ� שיקול הדעת 

המטיל , 5סעי� ,  על בתי ספרהספר הרשמיי� בא לידי ביטוי בסעי� נוס� בחוק הפיקוח

וחובה לקבל , על המנהל הכללי של משרד החינו� חובת היוועצות ע� הרשות המקומית

 מלבד,  חוות דעתה טר� קבלת החלטה על הענקת רישיו� לפתיחת בית ספר חדשאת

 לחוק שה� בגדר תנאי� הכרחיי� אול� אינ� מהווי� רשימה 9שיקולי� המנויי� בסעי� ה

מנהל הכללי של משרד החינו� לשקול שיקולי� מערכתיי� כלליי� בקבלו על ה. סגורה

  . הענקת הרישיו� על בתי הספר הרשמיי� ביישובה של ובה� השפעת,החלטה

אחת המטרות המרכזיות המנויה בחוק חינו� ממלכתי היא הענקת שוויו� הזדמנויות 

גשי� שוויו�  ההנחה היא שמוסדות חינו� מדינתיי� יכולי� לה159.לכל ילד וילדה

 שלה� מטרות מרכזיות ,מוסדות חינו� פרטיי�מהזדמנויות חינוכי באופ� ראוי יותר 

) 8(2על פי סעי� . קרו� המרכזי המנחה אות�י העהואהזדמנויות הועקרו� שוויו� , אחרות

להעניק שוויו� " : זואחת ממטרות החינו� הממלכתי היא, לחוק חינו� ממלכתי

לאפשר לה� להתפתח על פי דרכ� וליצור אווירה המעודדת , הזדמנויות לכל ילד וילדה

השר רשאי על בתי ספר  הפיקוח לחוק) א(28וא� על פי סעי� ". את השונה והתומכת בו

 להבטיח כי החינו� בבית הספר יושתת על כדילתת לבעל רישיו� את ההוראות הדרושות 

 המפעילי� – י�י פרטהרי שבחינת השפעת� של בתי ספר, עקרונות חוק חינו� ממלכתי

 על –התשלומי� המותרי�  עלמנגוני מיו� והגובי� על שירותי חינו� תשלומי� נוספי� 

מצב� של התלמידי� בבתי הספר הרשמיי� היא הכרחית ולגיטימית למימוש עקרו� 

 
 . 8' בעמ, 154ש "לעיל ה, 10/2011ערר ראו   158
  .לחוק חינו� ממלכתי) 8(2' ס  159 
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אל מבחינה זו יש להתייחס לתקנות חינו� ממלכתי כ. שוויו� ההזדמנויות במערכת החינו�

 2הכרחיי� למימוש עקרו� שוויו� ההזדמנויות המעוג� כאמור בסעי� פירוט התנאי� ה

  .לחוק חינו� ממלכתי

ועדות הערר אינ� מייחסות , בחלק מהחלטותיו, בניגוד לפסיקת בית המשפט העליו�

 החלטות ערר בכמה וכמה. לבתי הספר הממלכתיי� מעמד עדי� על בתי הספר הפרטיי�

ו� הדומי� למוסד החינו� המבקש רישיו� אינה נקבע כי עובדת קיומ� של מוסדות חינ

קיומ� של בתי ספר ,  כלומר160.הענקת רישיו� לבית הספר הפרטי�סיבה מספקת לאי

 למנוע הקמת� של אינו צרי�רכי הילדי� וההורי� ורשמיי� דומי� היכולי� לספק את צ

רר כ� למשל קובעת ועדת הע. מימו� ציבורילשיזכו א� ה� , בתי ספר פרטיי� דומי�

, באזור נוספי� ספר בתי של קיומ� בדבר בנימוק אי� כי נראה ":ÛÈÒ‡È ¯ÙÎבעניי� 

 סביר נימוק לשמש בכדי, אורתודוכסי��הנוצרי� לתלמידי� כלשהו מענה לית� �יהעשוי

 החלטות קבעו ועדות הערר שג� טענות בכמה וכמה כמו כ� 161".העותרת של בעניינה

פילות מוסדות חינו� דומי� באותו אזור אינ� בדבר עלות תקציבית הנובעות מקיו� כ

 ובמקרי� מסוימי� ג� כאשר מספר ,שיו�יהענקת הר�ות טע� מספיק לאיייכולות לה

בסתירה , ועדה מחליטהוה, התלמידי� קט� מהמספר המינימלי הדרוש לפתיחת בית ספר

� שקבעה " בניגוד לפסיקת בג162.להעניק רישיו� לבית הספר הפרטי, לדרישות החוק

כי החלטות הרשויות האחראיות בדבר צמצו� מוסדות , כבר נפסק לא אחת, כידוע"ש

מטעמי� של , ספר אחד למשנהו�ספר והעברת תלמידי� מבית�מיזוג בתי, לימוד וכיתות

ועדות הערר ו ב163,"הינ� במתח� הסבירות, אילוצי� תקציביי� ומשיקולי� פדגוגיי�

על פיו שיקולי� תקציביי� יפי� רק ש דו� למבח� צר מא"הופ� מבח� הסבירות של בג

להתחשב בשיקולי� תקציביי� במקרי� חריגי� "יש שועדות קובעות וה. לנסיבות חריגות

 
 תציי� הועדה כי לא אחת קבעה ,ראשית":  קבעה הועדה5' בעמ, 120ש "לעיל ה, 12/2010בערר , �כ  160 

נוספי� ודומי� למוסד החינו� הנדו� בכדי להוות סיבה בהחלטותיה כי אי� בקיומ� של מוסדות חינו� 

, ההיגיו� העומד מאחורי תפיסה זו הינו בכ�. מספקת לאי מת� רישיו� למוסד חינו� נוס� באזור

 יהיה לא, שלמעשה הרי, נוספי� ספר בתי לפתיחת אישור שבמידה ואכ� תשמש סיבה זו שלא לית�

ועדת ערר פיקוח על בתי  (עררראו בנוס�  ".פרטיי� חינוכיי� מוסדות להקמת מקו� ולא צור� כל

 )ועדת ערר פיקוח על בתי ספר (ערר ;)פורס� טר� (‰ÂÂÈÁ � '„¯˘Ó ÍÂ�ÈÁ‡¯ 16/2007 )ספר

4�5/2003 ‰˙ÂÓÚ‰ ˙Ó˜‰Ï ˙È· ¯ÙÒ‰ ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÔÂ¯ÎÈÊ ·˜ÚÈ � '„¯˘Ó ÍÂ�ÈÁ‰) �ערר ;)טר� פורס 

 טר�( ‰Ë.Á ÊÎ¯Ó ¯È‡ÂÙ ÏÈÏ‚‰ Ú·"Ó � '„¯˘Ó ÍÂ�ÈÁ 15/2008 )ועדת ערר פיקוח על בתי ספר(

  . )פורס�

ועדה החדש בראשות מרי� וגישה זו השתנתה בהרכב ה. 7' בעמ, 80 ש"לעיל ה, 17/2010רר ע  161 

 .154ש " הלעיל, 27/2010 ערר ;154ש "לעיל ה, 10/2011 ראו בי� היתר ערר .רובינשטיי�
 .13' בעמ, 80ש "לעיל ה, 5/2005או ערר ר  162 
2298/02� "גב  163  � ÔÂÈÁÂ‡ 'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ,פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת דורנר 7' פס ,

25.8.2002.( 
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 בקביעתה זו הוועדה 164".תו� נקיטת זהירות יתירה, ויוצאי דופ� ולא על דר� השגרה

 בי� היתר על פסקי די� שדנו בשאלות תקצוב של ילדי� הלומדי� במסגרת 165נשענת

 אול� מימוש הזכות לחינו� של ילדי� ע� 167. ובעניי� הזכות לשוויו�166נו� המיוחדהחי

רכיה� המיוחדי� של ילדי� ו דאגה לצ–רב  על אינטרס בעל ער� מג�צרכי� מיוחדי� 

 הזכות לשוויו� של נשי�  כפי שממומשתבעלי מוגבלויות לש� שילוב� בבתי ספר רגילי�

קולי� תקציביי� היא סבירה ומוצדקת כאשר  לעומת זאת ההתחשבות בשי.לגברי� בצבא

 שקלי� 35,000 בית ספר ששכר הלימוד בו הוא  הואעדות העררו הדיו� באחת מומושא

 השכבות �או במקרי� אחרי� של בתי ספר פרטיי� שתלמידיה� נמני� ע, לשנה

 המצדיקי� נשיאה ,בניגוד לשני פסקי הדי� המצוטטי�. המבוססות בחברה הישראלית

הזכות של משפחות מהמעמדות , נה בעלות תקציבית לש� קידו� עקרו� השוויו�של המדי

בה� לומדי� שהעליוני� של החברה הישראלית למימו� ציבורי של בתי הספר הפרטיי� 

ילדיה� אינה מגנה על אינטרס בעל ער� רב שעל המדינה מוטלת חובה לממ� את 

י� אחרי� שבה� דני� ועדות ובתי ספר פרטי" חברותא"בית הספר  במקרה של. מימושו

מימו� תקציבי של בתי ספר אלו אינו מקד� את , י�ימינהללענייני� הערר ובתי המשפט 

  . עקרו� השוויו� אלא חותר תחתיו

ד את המגבלות ו המצמצמות מא,ההצדקות לפרשנות חוק הפיקוח על בתי ספר

ציבורי והזוכי� שהמדינה יכולה להטיל על הקמת� של בתי ספר חדשי� פרטיי� במימו� 

מבוססות ג� על מה שהוועדות רואות כמימוש ער� , למעמד שווה לבתי הספר הציבוריי�

 אול� קיומ� של 168".שהוא נשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית ",הפלורליז� בחינו�

מוסדות ממלכתיי� דומי� באזור מגוריה� המקדמי� את אות� ערכי� חברתיי� או 

אופי הבעלות והניהול ו, י� לממש את אמונותיה� וערכיה�אמור לאפשר להור, חינוכיי�

 ו על ערכית מהותיהשפעה אמור להשפיע ואינ, י� או ציבוריי�פרטי, של בתי הספר

שבו בי� היתר מוצג , "חברותא"כמו כ� בהחלטה בעניי� בית הספר .  בית הספרו שלותכני

המניע , ייחודיי� אחרי� בתי ספר פרטיי� בעניינ� שלוכ� בהחלטות , טיעו� הפלורליז�

להקמת בית הספר אינו מימוש ערכי� פרטיקולריי� או תפיסות עול� ייחודיות הקשורי� 

ספרית �אלא ניסיו� ליצור מסגרת בית, לאורח חייה� ואמונותיה� של ההורי� וילדיה�

 
 8/2008 )ועדת ערר פיקוח על בתי ספר (עררבנוס� ראו . 8–7' בעמ, 120ש "לעיל ה, 12/2010ערר   164

‰„Â‚‡‰ ˙ÈÓÏÒÈ‡‰ ¯ÙÎ ‡�Î � '„¯˘Ó ÍÂ�ÈÁ‰ )�ועדת ערר פיקוח על בתי ספר( ערר ;)טר� פורס (

5/2008 ˙˙ÂÓÚ Ì‡ÒÈÂÏ‡ � '„¯˘Ó ÍÂ�ÈÁ‰ )�ועדת ערר פיקוח על בתי ספר ( ערר;)טר� פורס( 

3/2009  ÏÊ‡ÂÊÏ‡ ˙˙ÂÓÚ–� Í¯‰ ÏÈ‚· ÍÂ�ÈÁ‰ ÌÂ„È˜Ï ‰˙ÂÓÚ  'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó )�טר� פורס.( 
 .160ש "לעיל ה, 15/2008ראו ערר   165
6973/03� "בג  166 � Â�‡Èˆ¯Ó '¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,2003 (270) 2(ד נח"פ(. 
4541/94� "בג  167 � ¯ÏÈÓ 'ÔÂÁË·‰ ¯˘ ,1995 (94) 4(ד מט"פ.( 
  .6' בעמ, 120ש "לעיל ה, 12/2010ערר   168
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תמורת שכר לימוד גבוה במיוחד ומימו� , ייחודית סלקטיבית שבה זוכי� התלמידי�

  169. בתי הספר הממלכתיי�שנותני�רותי חינו� איכותיי� מאלה שיל, ציבורי

החברתיי� והדתיי� ,  החינוכיי�הצרכי� ועדת הערר סבורה כי ג� כאשר ,כאמור

 להיענות לתביעת קבוצות הורי� לפתוח בית מוצדק, במערכת החינו� הרשמיתמסופקי� 

  :ילדיה� למע�ספר חדש לצד בתי הספר הרשמיי� 

 מרבית את להכיל העשויי� סי�י בכפר ספר בתי י�וקיימ ייתכ�, אמנ�

 כי התרשמה הועדה, זאת ע�, בפועל קרה שא� כפי, העוררת תלמידי

�, מוצלחות הינ� השטח פני על שתוצאותיו ככל, האמור התלמידי� צירו

 את לרשו� ההורי� של כנה רצו�מ ולא אחרת ברירה בהיעדר נעשה

 ההורי� בזכות פגיעה על ותמלמד אלו נסיבות. אלו ספר לבתי ילדיה�

 סבירה אינה זו פגיעה. עולמ� להשקפת בהתא� ילדיה� חינו� לבחירת

   170.העניי� בנסיבות

, י�מינהלילענייני� הזוכה לאישור בית המשפט , תפיסת הפלורליז� של ועדת הערר

, יוצרת למעשה זכות לכל קבוצת הורי� העומדת במגבלות חוק הפיקוח על בתי ספר

להקי� בית ספר , ד כאוס� מגבלות טכניות בעיקרו צר מאפירושרשת אות� ועדה מפושה

 הזכות של ההורי� לחנ� את ילדיה� ,על פי הוועדה. פרטי משלה על פי השקפת עולמה

. הורי� זוכי� למוסד חינוכי נפרדהעל פי השקפת עולמ� אינה ממומשת אלא א� כ� 

� ילדיה� על פי השקפת עולמ�  הזכות המוגנת אינה זכות� של ההורי� לחינו,כלומר

פרשנות זו של .  ילדיה� מסגרת לימודי� עצמאית נפרדתלמע�אלא זכות� ליצור 

מערכת החינו� שכ� , פלורליז� חינוכי יוצרת כאמור פיצול וכפילות של מוסדות חינו�

המדינה נדרשת ו, ד באופיי�ודומי� מאשחלק� , ד של בתי ספרולמספר רב מאמתפצלת 

 יה� שלרי החלטותוההיגיו� העומד מאח. ק לה� רישיו� אלא ג� לממנ�לא רק להעני

 כמעט לכל תביעה הוא היענותועדות הערער ופסיקת בתי המשפט לענייני� מינהליי� 

 לפרוש ממערכת החינו� הציבורית וליצור לעצמ� של הורי� וקהילות שבבסיסה רצונ�

 סגרגטיבית זו יוצרת מציאות תפיסה פלורליסטית. ת וחברתיות נפרדותומסגרות חינוכי

איי� חינוכיי� וחברתיי� של אזרחי� שילדיה� יתחנכו , חינוכית וחברתית אטומיסטית

ולהכיר  הזדמנות לפגוש עודלילדי� אלו ולא תהיה , בסביבה חברתית וחינוכית הומוגנית

   .אמונות ואורח חיי� שוני�, ערכי�וכ� ,  שונה משלה� רקע חברתי וכלכלישלה�ילדי� 

לענייני�  הפרשנות המצמצמת של ועדות הערר ובתי המשפט ה שלמשמעות

ד את המגבלות על הענקת רישיו� והמצמצמת מא, י� של חוק הפיקוח על בתי ספרימינהל

 �ד את סמכות המדינה ומגבילה מא,  לחוק9בעיקר לדרישות הטכניות המופיעות בסעי

 
 , מיכאלי;7ש " לעיל ה,לעניי� זה ראו דיו� במסקנות ועדת קשתי המוקדמת והמאוחרת אצל איכילוב  169

 .393' בעמ, 20ש " לעיל ה, בלנק;7ש "לעיל ה
 .17' בעמ, 80ש "לעיל ה, 17/2010רר ע  170 
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הענקת רישיו� לולי� תקציביי�  כ� סמכות המדינה לשקול שיק.להתערב בתחו� החינו�

מוגבלת ביותר רק , להשתת� במימונ�ג�  שעליה, להקמת מוסדות חינו� חדשי�

כאמור קביעות אלו .  לנקוט זהירות יתרהעליהשג� בה� , "מקרי� חריגי� ויוצאי דופ�"ל

ת והוצאות תקציביות מרובות ופוגעמצריכות  ,יוצרות כפילות של מוסדות חינו�

 מערכת של תכנו� מערכתי יעיל ורציונלי ולטווח ארו� –כזית של המדינה ה המריבפונקצי

ברמת הרשות המקומית ה� פוגעות ביכולת� של הרשויות לתכנ� את מערכות . החינו�

   171.החינו� ביישוביה�

מינהליי� בי� דרישות הענקת לענייני�  ועדות הערר ובתי המשפט י�ההפרדה שעוש

של  בחשבו� הבאה� הפרדה המצדיקה מבחינת� אי,דרישות ההכרזה בהכרהלרישיו� 

שיקולי צדק חברתי ואת ההשלכות של הקמת בתי ספר פרטיי� על המערכת הרשמית 

מבחינה משפטית תנאי לפתיחתו של בית ספר . היא בעייתית מבחינה נוספת, הקיימת

) א(4על פי סעי� . בית הספר כמוסד מוכרב הכרה הואוקליטת תלמידי� בגיל החובה 

או של נער בגיל לימוד חובה , הורי� של ילד בגיל לימוד חובה ",חוק לימוד חובהל

לדאוג לכ� שהילד או הנער ילמד באופ� סדיר במוסד חינו� , כל אחד מה�, חייבי�

, השר רשאי להורות "לחוק לימוד חובה כי) א(5 כחריג להוראה זו מציי� סעי� ".מוכר

וכ� הנערי� עצמ� , ל ילדי� ושל נערי�כי ההורי� ש, בהוראה שתפורס� ברשומות

 �ואינו מוסד חינו� מוכר , הלומדי� באופ� סדיר במוסד חינו� המתואר באותה הוראה

 �במערכת החינו� , ככלל,  כלומר".4יהיו פטורי� מ� החובות המוטלות עליה� לפי סעי

אינ� תלמידי� בגיל חובה ללמוד במוסדות רשמיי� או במוסדות מוכרי� שעל הישראלית 

יוצא שמת� רישיו� לבית ספר ללא הכרה מוביל . רשמיי� אלא א� זכו לפטור משר החינו�

הנוהג .  אול� על התלמידי� ייאסר ללמוד בו,לתוצאה האבסורדית שבית הספר ייפתח

להעניק  י�מינהלילענייני�  ועדת ערר או בית משפט החליטובפועל הוא שג� כאשר 

כיבד משרד החינו� את ההחלטה ,  משרד החינו� בניגוד לעמדת,לבית ספר רישיו�

 כמו כ� ג� א� מקבלי� את 172.והעניק לאותו בית ספר ג� הכרה המלווה בתקצוב מדינתי

על מינהליי� שאי� לקרוא לתו� חוק הפיקוח לענייני� גרסת ועדות הערר ובתי המשפט 

ת ספר פרטי  עדיי� יש לבחו� א� הענקת רישיו� לבי,את תקנות חינו� ממלכתיבתי ספר 

כלומר א� היא תפלה בי� תלמידי� על בסיס נסיבות , תפגע בעקרו� שוויו� ההזדמנויות

 
 חובתה את לממש מנת על": 22' בעמ, 67ש " לעיל ה,ראו בקשת רשות ערעור מטע� המדינה  171

, צעדיה את לכלולכ לתכנ� המקומית הרשות נדרשת, חינ� רשמיי� חינו� מוסדות לקיי� הבסיסית

 זה לצור�. מדי מועט תלמידי� מספר בשל רשמי חינו� מוסד לסגור תאל� שלא מנת על למשל

 ושיבו� לרישו� לדאוג, שוני� בשיקולי� בהתחשב רישו� אזורי לקבוע המקומית הרשות נדרשת

 התחבור להסדרי לדאוג, מסוימי� במקרי� תלמידי� העברת לאשר ,רישו� לאזורי בהתא� התלמידי�

 Ô„Ú ÌÈ�Â¯‰ˆ ˙Â�ÂÚÓÂ 2/2011 )ועדת ערר פיקוח על בתי ספר (ערר ראו ג� ."ב"וכיו הצור� במידת

ÌÂÈ � ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó– „¯˘Ó ÍÂ�ÈÁ‰) �31615/05) 'מחוזי חי(א "בש ;)טר� פורס  ˙˙ÂÓÚ"„ÁÈ· "

–� ÍÂ�ÈÁ· ˙Â�ÈÈÂˆÓ ÌÂ„È˜Ï ˙˘¯  'Î�Ó"ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÈÏ) 7.11.2005, פורס� בנבו.( 
 .42 'בעמ, 67ש "לעיל ה,  המדינהמטע�ור ע בקשת רשות ערראו  172
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 הקובע ,עצמועל בתי ספר דרישה זו נובעת מחוק הפיקוח , כאמור. חברתיות וכלכליות

 �, שר החינו� והתרבות רשאי לתת לבעל רשיו� את ההוראות הדרושות ":)א(28בסעי

ינו� הנית� בבית הספר יושתת על העקרונות המפורטי� להבטיח כי הח, לדעת השר

 �לחוק חינו� ממלכתי קובע כי ) 8(2 סעי� ".1953–ג"תשי,  לחוק חינו� ממלכתי2בסעי

לאפשר לה� להתפתח על פי דרכ� וליצור , להעניק שוויו� הזדמנויות לכל ילד וילדה"יש 

 ".אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו
ועדות הערר שואודות ההפרדה בי� הענקת רישיו� להכרה על וני למרות הטיעו� העקר

ועדות והשבה� החלטות יש , המקרי�ממינהליי� מציגי� בחלק לענייני� ובתי המשפט 

,  חינו� ממלכתיתקנותל) 1א(3בוחנות את השאלה א� בתי הספר מקיימי� את תנאי תקנה 

ר הממלכתיי� ובהרכב כלומר א� הענקת רישיו� לבית הספר הפרטי תפגע בבתי הספ

 של ועדות הערר שפרשנות�בחינת חלק מההחלטות מגלה . תלמידיה�האינטגרטיבי של 

י� לעקרו� שוויו� ההזדמנויות ומושג האינטגרציה ימינהללענייני� ובתי המשפט 

 הוועדה 173"חברותא" בעניי� בית ספר ,למשל. כלכלית מצומצמת ביותרהחברתית וה

 וא� קיימת בבית הספר ,את עקרו� שוויו� ההזדמנויותבוחנת א� בית הספר מקיי� 

" חברותא"בית הספר .  תלמידי� מרקע חברתי וכלכלי שונהבקרבאינטגרציה חברתית 

 שקלי� 35,000 –  בית ספר חריג בשכר הלימוד שהוא גובה עבור לימודי� במוסדהוא

 �35% מהתלמידי� זוכי� למלגה מלאה ו15%העובדה שבבית הספר . לתלמיד לשנה

 משכנעת את הוועדה וג� את בית המשפט המינהלי 70% בתמהתלמידי� זוכי� למלגה 

. שבית הספר הוא אינטגרטיבי מבחינה כלכלית, הד� בערעור על החלטת ועדת הערר

 שקלי� 35,000 מהתלמידי� בבית הספר משלמי� 50%ו בית הספר שבהעובדה שכלומר 

מובילה את הוועדה למסקנה , י� בשנה שקל10,500 מהתלמידי� משלמי� �35%בשנה ו

כ� לדעת כמו ". אקונומיי� שוני��ממצבי� סוציו" תלמידי� לומדי�בית הספר בש

עדה מספיקה העובדה שהתלמידי� מגיעי� מיישובי� שוני� כדי להעיד על הרקע והו

מגיעי� מיישובי� שאמנ�  שסביר להניח שהתלמידי� א� על פיהחברתי המגוו� שלה� 

 שרוב� המכריע נדרש לשל� שכר לימוד גבוה , ממשפחות בעלות אמצעי�שוני� באי�

ומבחינה זו ה� אינ� מייצגי� מגוו� קבוצות חברתיות ,  במוסד�ד עבור לימוד ילדיהומא

בתי הספר ,  לצד המיו� הכלכלי שבא לביטוי בשכר הלימוד הגבוה174.וכלכליות

 
 קביעות ועדת הערר בעניי� זה זוכות לאישור בית המשפט המינהלי .120ש " לעיל ה,12/2010ערר   173

 .שד� בערעור באותו עניי�
באופ� שעשוי להעיד ", שבעה תלמידי� מתגוררי� ברמת פולג,  תלמידי�45בבית הספר לומדי�  .ש�  174

ממצא זה מעיד על האינטגרציה "אול� , קובעת הוועדה, "אקונומית גבוהה מהרגיל�על רמה סוציו

". אקונומיי� שוני��אלא ג� ממצבי� סוציו, המשלב תלמידי� לא רק מאזורי� שוני�, בבית הספר

, ית אונויקר, חיפה: האלה� לבית הספר מהיישובי� בהמש� ההחלטה מצוי� שהתלמידי� מגיעי

.  חלק מהיישובי� הללו משתייכי� לאשכול חברתי וכלכלי גבוה.קדימה וצור�, כפר שמריהו, עתלית

ראו ערר בנוס�  .לו אזורי� ביישובי� אלו מגיעי� התלמידי� ומה מצב� הכלכלייכמו כ� לא נבדק מא
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 שמטרת� לקבל ,ני� אחרי� מנגונני מיו� על בסיס הישגי� ומאפייהפרטיי� מפעילי�

,  כלומר תלמידי� בעלי הישגי� גבוהי�,"עלות נמוכה"למוסדותיה� תלמידי� בעלי 

בעיות התנהגותיות חריגות ומרקע חברתי ללא , ללא צרכי� מיוחדי�, מוטיבציה גבוהה

,  תלמידי� בעלי הישגי� נמוכי�– "עלות גבוהה"ולדחות תלמידי� בעלי , וכלכלי מבוסס

תלמידי� שבתי ספר צריכי� להשקיע משאבי� , חדי� ובעיות התנהגותיותצרכי� מיו

בתי ספר פרטיי� וג� למנגנוני מיו� אלו הופכי� קריטיי� .  לשפר את הישגיה�כדירבי� 

� בסביבה חינוכית המאופיינת בתחרות שבה המפתח להצלחה של כל יבתי ספר ציבוריל

 כ� בעניי� בית ספר 175.ות נמוכהמתחרה הוא היכולת למשו� אליו תלמידי� בעלי על

אול� ועדת , עולה שתהלי� הקבלה והמיו� לבית הספר כולל ארבעה שלבי�" חברותא"

 בסופו של יו� קבלת תלמידי� בעלי הישגי� ,אי� ה� מונעי�" למסקנה כי ההערר מגיע

 כראיה לכ� מצביעה הוועדה על תלמיד בעל הישגי� לא גבוהי� ."ממוצעי� לשורותיו

קביעה זו .  מופר עקרו� שוויו� ההזדמנויותאי�וכ� , להתקבל כתלמיד מ� המניי�שהצליח 

, בתי הספר הפרטיי�,  כאמור176.ועדה זוכה לאישור ג� בבית המשפט המינהליושל ה

על פי מדיניות משרד ש,  מקיימי� מבחני מיו�,י�יכמו ג� חלק מבתי הספר הציבור

,  אסור לקיימ� ובית המשפט העליו�י�ימינהללענייני� פסיקת בתי המשפט , החינו�

   177.בכל זאת עושי� זאתאול� בתי ספר לא מעטי� 

בשני הפרקי� האחרוני� בחנתי את הטיעוני� הערכיי� והמשפטיי� התומכי� בזכות 

לאוטונומיה הורית בחינו� והמצדדי� בהענקת רישיונות לבתי ספר ייחודיי� מוכרי� 

 
 ש� עולה ששכר הלימוד לשנה שאותו גובה בית הספר הוא ,14'  בעמ,80ש "לעיל ה ,17/2010

 . שקלי�3,900
  .121ש "לעיל ה, Dahanבעניי� זה ראו   175
של בית ספר לעמדה הפוכה המתייחסת למבחני הקבלה . 5 'עמב, 120ש "לעיל ה, 12/2010ערר   176

 .154ש "לעיל ה, 10/2011כאל מבחני מיו� אסורי� ראו ערר " חברותא"
' � ‚ÔÂ„¯Â 327/07) ש"ב י�מינהלי (�"ל איסור קיומ� של מבחני מיו� בבתי ספר יסודיי� ראו עתע  177 

 ÍÂ�ÈÁ ˙˜ÏÁÓ ÔÂÏ˜˘‡ ˙È¯ÈÚ)�283/04 )ש" ב�ימינהלי (�"עת; )20.8.2007,  בנבופורס ·‡ËÁ � '

 ÔÂÏ˜˘‡ ˙È¯ÈÚ)�18.1.2005,  בנבופורס( ;8280/07� "עע � ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ 'Ô„) �בנבופורס  ,

האיסור לחייב ") א(4/תשעאל משרד החינו� "חוזר מנכיסודיי� ראו �בתי ספר על לעניי� ).27.5.2008

מובהר בזאת לכל " :ש� נקבע, )1.12.2010(" יסודיי��תלמידי� להשתת� במבחני מיו� לבתי ספר על

יסודיי� שבפיקוח המשרד כי עליה� להימנע מלהתנות קבלת �הבעלויות על מוסדות החינו� העל

אי הקפדה על קיו� הוראה זו תיחשב ). 'מבחני הדסה וכו(תלמידי� בקיו� מבחני מיו� מכל סוג שהוא 

המיוני� ראו עתירה מנהלית לדיו� מקי� בסוגיית ". על כל המשתמע מכ�, הפרה של הוראות משרדנו

אביב על ידי עמותת הכל חינו� והקליניקה למשפט � לבית המשפט המחוזי בתללאחרונהשהוגשה 

 :משרד החינו� ועירית רמת ג�' ת חינו� בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת חיפה נוומדיני

http://weblaw.haifa.ac.il/he/AcademyInCommunity/ClinicList/EducationPolicy/Lists/event

s/Attachments/3/%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D

7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf .  
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בח� את שאלת הלגיטימציה הדמוקרטית בחלק האחרו� של המאמר א. שאינ� רשמיי�

לענייני� של האקטיביז� המשפטי שבא לידי ביטוי בהחלטות ועדות הערר ובתי המשפט 

כלומר א� הפורומי� המשפטיי� הללו ה� הפורומי� הדמוקרטיי� , מינהליי�

הלגיטימיי� ליישומה של מדיניות הפרטה נרחבת בניגוד לעמדתה של הרשות המבצעת 

  .� משרד החינו–

  על הפרטה חינוכית ולגיטימציה דמוקרטית. ד

 פיצול סמכויות – מאפיי� מרכזי של משטר דמוקרטי הוא עקרו� הפרדת הרשויות

קרו� היא למנוע ריכוזיות יתר של כוח שלטוני י מטרת הע.השלטו� בי� רשויות שונות

חוקקת קרו� זה תפקיד הרשות המיעל פי ע. בידי רשות אחת ולהבטיח את חירויות הפרט

בתי על  ו, החלטות שלטוניותלקבלתפקיד הרשות המבצעת הוא , הוא לקבוע חוקי�

בתי המשפט אינ� אמורי� לקבל החלטות , על פי עקרו� הריסו�. המשפט לפרש את החוק

 ואי� זה , לכבד את ריבונות הרשות המחוקקתעליה� 178. הרשויות המוסמכותבמקו�

י� וכלכליי� שה� מתפקידיה של הרשות חברתי, מתפקיד� לקבוע הסדרי� שלטוניי�

שלא כחברי , בישראל. אלא א� כ� חוקי הפרלמנט מנוגדי� להוראות החוקה, המחוקקת

, ישירות או עקיפות, שופטי� אינ� נבחרי� בבחירות דמוקרטיות, כנסת וחברי ממשלה

קבלת , קרטיתולבד מעניי� הלגיטימציה הדמ. וה� אינ� נושאי� באחריות בפני הציבור

 הידע המקצועי י�החלטות שלטוניות על ידי שופטי� בעייתית כיוו� שלשופטי� חסר

שופטי� חסרי� את הידע והמומחיות . הדרוש והכלי� לקבלת הכרעות ביצועיות

 עומדי� לרשות� אי� ג� 179.ועודביטחו� , חינו�, בתחומי� ספציפיי� שוני� כבריאות

 רק להתערבבית המשפט על . תמושכלמנגנו� וכלי� המאפשרי� לה� קבלת החלטות 

וזאת כאשר פעולת הרשות לוקה בפג� הנכלל ברשימת עילות , במקרי� חריגי�

פעולה בניגוד לתכלית החוק ,  בי� היתר חריגה מסמכות,המצדיקות התערבות

 מידת האקטיביז� המשפטי על ויכוח סוער ניטש בשני העשורי� האחרוני� 180.וסבירות

חריגתו מתחו� סמכויותיו ועל חסרונותיו �תו או איחריג, של בית המשפט העליו�

  . דמוקרטיה הישראליתמבחינת הומעלותיו של האקטיביז� השיפוטי 

 
: ‡˜ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË מרדכי קרמניצר ויואב דות�, רות גביזו�" �"אקטיביז� שיפוטי בבג"יואב דות�   178

 „‚�Â „Ú·5 ,17–19 )ס"התש.( 
בניגוד לעמדת� של , גרוניס קובע) כתוארו אז( השופט .76ש "לעיל ה, È˙Ú„ בעניי� כ� למשל  179

 שהתנאי� בבית הספר פוגעי� בחינוכ� של הילדי� הלומדי� ,הגורמי� המקצועיי� במשרד החינו�

 . הביא לסגירתוכי קיימת פגיעה אול� היא אינה חמורה עד כדי כ� שהיא צריכה ל, בבית הספר
רטט תיאור היסטורי של התפתחות העילות סדות� מ. 26–18 'בעמ, 178ש "לעיל ה, ראו דות�  180

  .נהל והכנסתלהתערבות במעשי רשויות הִמ
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האקטיביז� השיפוטי הבא לידי ביטוי בהחלטות ועדות הערר ובהחלטות בתי 

יה ייררכיערכאות נמוכות מבית המשפט העליו� בה, מינהליי�לענייני� המשפט 

שת המובני� של מושג ובשל רטת מערכת החינו� בישראלמשמעותו הפ, המשפטית

 הפרטה של הספקת שירותי חינו� שהוענקו בעבר על :ההפרטה שהוצגו בתחילת המאמר

הופכי� להיות שירותי� המוענקי� על ידי גופי� וידי המדינה או הרשויות המקומיות 

 כספיי�  לימודי� בבתי ספר פרטיי� כרוכי� בתשלומי�–  הפרטת המימו�;פרטיי�

הענקת רישיונות .  הפרטה מבחינת קבלת החלטות ורגולציה בתחו� החינו�;ניכרי�

להקמת בתי ספר פרטיי� על ידי ועדות הערר יוצרת מוסדות חינו� המתנהלי� באופ� 

 פיקוח המדינה על בתי ספר אלו הוא הדוק הרבה .עצמאי יחסית לבתי ספר ממלכתיי�

בו ש וההחלטה בדבר בית הספר , ספר ממלכתיי� בתיעלפחות מהפיקוח שהיא מפעילה 

תהלי� הפרטת מוסדות החינו� . ילמדו הילדי� עוברת מסמכות המדינה לסמכות ההורי�

המתבצע באמצעות ועדות הערר ובתי המשפט אינו מדיניות מוצהרת אלא הוא תוצאה 

 בדברבכל הלי� ערעור עומדת לדיו� השאלה ו, מצטברת של החלטות פרטניות רבות

אול� התוצאה המצטברת של החלטות פרטניות אלו , הענקת רישיו� לבית ספר בודד

בתי ספר בודדי� של ועדות הערר מתגבשת לכלל מדיניות מתמשכת של הפרטה ל באשר

 לצד מערכת החינו� – יוצרת לאור� השני�זו מדיניות . זוחלת וסמויה מ� העי�

י ספר פרטיי� הממומני� מערכת מתחרה גדלה והולכת של מאות בת –הממלכתית 

בה� מתחנכי� ילדי השכבות המבוססות שסבסוד ציבורי למוסדות חינו� , בכספי ציבור

שיפוטית �שאלה מרכזית שעולה בהקשר זה היא א� ועדה מעי�. בחברה הישראלית

מינהליי� ה� הפורו� הדמוקרטי הראוי ליצירת לענייני� ועדת הערר ובתי המשפט וכ

 הא� . השלכות מרחיקות לכת כהפרטת מערכת החינו� בישראלמדיניות מקיפה ובעלת

כתגובת נגד לאקטיביז� החינוכי המשפטי של ? אקטיביז� שיפוטי מסוג זה הוא לגיטימי

 ,תקנות חינו� ממלכתי, ועדות הערר ובתי המשפט התקי� שר החינו� תקנות מיוחדות

יונות לבתי ספר שמטרת� הגבלת היכולת של ועדות הערר ובתי המשפט להעניק ריש

עד לאחרונה ה� ועדות הערר , אול� כאמור. פרטיי� הפוגעי� במערכת החינו� הציבורית

 וה� אינ� ,וה� בתי המשפט קבעו כי תקנות אלו אינ� חלות על חוק הפיקוח על בתי ספר

חלק מהשיקולי� שעליה� לשקול בגבש� החלטה א� להעניק רישיונות להקמת בתי ספר 

  . פרטיי�

 –  חוק הפיקוח על בתי ספר– ו� המשמש ערכאת ערעור מכוח חוק ספציפיגלא על 

 מדיניות ההפרטה של מערכת החינו� באמצעות יצירת מערכת של בתי ספר להחליט על

 הפרה של עקרו� שוויו� ההזדמנויות והמנוגדת למדיניות שהיא, פרטיי� במימו� ציבורי

 והחלטותיו היו ,יו נסתרי� מ� הציבורדיונזה גו� . הרשמית של משרד החינו� בעניי� זה

 שדיוניה� ,מינהליי�לענייני� בתי המשפט ג� לא  .עד לאחרונה עלומות לחלוטי�

, שות מדיניות זוממעניקי� לגיטימציה לחלק מההחלטות הממוהוהחלטותיה� פומביי� 

 שירותי� ציבוריי� ה� בעלות השלכות תהחלטות על הפרט. ה� שצריכי� לקבל�

אלו ה� הכרעות המבטאות בי� היתר תפיסות של צדק . לכליות מרחיקות לכתחברתיות וכ
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היק� סל הזכויות החברתיות שאזרחי� אמורי� ליהנות ממנו ואת גבולות את , חברתי

זוטר כוועדת לא על גו� משפטי . המרחב הפרטי לעומת המרחב הציבורי בדמוקרטיה

הכרעות כבדות להכריע  ,הוועדה הדני� בהחלטות ,בתי משפט מינהליי�על ערר וג� לא 

 של ת� כהפרט,הכרעות כבדות משקלמי שצרי� להכריע בדמוקרטיה . משקל מסוג זה

רחב המאפשר נלהיות מלוות בדיו� ציבורי ועליה�  ,נציגי הציבורה�  ,שירותי חינו�

 תהדני� בהפרט, יואב דות� וברק מדינה. השתתפות רבה ככל האפשר של האזרחי�

 הכרעות בדבר ":מאמצי� גישה זו וכותבי�,  המבצעת� על ידי הרשותשירותי� חברתיי

 אספקת המוצר מהתחו� הציבורי לתחו� הפרטי צריכות לעמוד בדרישות העברה של

ולפיכ� יש לקבוע , הדמוקרטית) accountabilty(הליכיות שיבטיחו את רמת האחריותיות 

. מוצר כלשהוספקת א על הפרטה של – חוקב –  מוסמכת להחליט בלבדכי הכנסת

רשאית לערו� שינויי� מבניי� מקיפי� בדרכי מת� אינה בהיעדר הסמכה כזו הממשלה 

וכ� אי� היא רשאית לשנות את מער�  ,השירות הציבורי דוגמת מסחור האספקה שלו

 המחזיקה א� היא בעמדה ,ארז� כ� ג� דפנה ברק181".גביית התשלו� עבור שירות זה

ס לדיו� בשאלה של גבולות ההפרטה יש לזכור כי על מנת כבסי ": כותבת,עקרונית זו

 , נדרשת פעילות חקיקתית של הכנסת.].. [לבצע הפרטה של פעילות המעוגנת בחוק

מאחר שנית� לצפות , עצמה מהווה הגבלה אפקטיבית של גבולות השינוילועובדה זו כש

  182".להסתייגות ציבורית מהפרטה מקיפה

 יצירת מערכת בתי ספר פרטיי� באמצעות חינו� החלטות בדבר הפרטה של שירותי

ה� בעלות השלכות חברתיות וכלכליות עקרוניות מרחיקות לכת על מערכת החינו� 

ה� בעלות פוטנציאל להפרת עקרו� השוויו� בקבלת שירותי ו, החברהעל הציבורית ו

. חינו� ופגיעה בשירותי החינו� שמקבלי� ילדי� המתחנכי� בבתי הספר הציבוריי�

 ולא על, זירה המשפטיתולשימ� ב מהזירה הפוליטית אי� להפקיע� אלו חשובותהחלטות 

גופי� שמקבלי ההחלטות בה� אינ� נציגי� נבחרי� , משפטיי��גופי� משפטיי� ומעי�

 חשיבות מיוחדת להסדרת הפרטה של שנודעתדות� ומדינה מצייני� . לקבל� ,של הציבור

ובעיקר גופי� , רי פתוח המערב את הציבור הרחב דיו� ציבובלווייתשירותי� חברתיי� 

דיו� המחזק את מרכיב הדמוקרטיה , וארגוני� הפועלי� בשדה החינו� בחברה האזרחית

 דיו� פומבי וציבורי ג� 183.טיביי�קפותית של האזרחי� בעיצוב חייה� הקולתההשת

מאפשר קבלת מידע מגוו� ומשמש במה להבעת עמדות שונות הנוגעות לסוגיית 

 
 291, 287 לז ÌÈËÙ˘Ó" חוקיות ההפרטה של אספקת שירותי� ציבוריי�"יואב דות� וברק מדינה   181

)2007(. 
 ,461  לËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" נורמות ואתגרי�, מודלי�: המשפט הציבורי של ההפרטה"ארז �ראו דפנה ברק  182

493) 2008.( 
 נימוקיה� מקבלי� משנה . שירותי� ציבוריי� על ידי הרשות המבצעתתות� ומדינה דני� בהפרטד  183 

 שיפוטיי��דני� בהגבלות שיש להטיל על הפרטה המתבצעת על ידי גופי� מעי�ה� תוק� כאשר 

  .שיפוטיי�ו
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ההלי� הדמוקרטי חיוני ג� לצור� .  בהכרח לבמה בהלי� המשפטישאינ� זוכות, פרטההה

הענקת לגיטימציה ציבורית למדיניות המתקבלת על ידי מי שהציבור בחר בו לייצגו בבית 

ארז מביעה הסתייגות מהצעת� של דות� ומדינה כי כל הפרטה � דפנה ברק184.המחוקקי�

בה� החקיקה הקיימת ש אינה ישימה במקרי� רבי�  כיוו� שהצעה זו היא,מחייבת חקיקה

וכ� היא אינה נותנת מענה להפרטות , מאפשרת פעילות פרטית תו� גביית תשלו�

 היא 185.שהתבססו על הסדרי� שנחקקו בכנסת בהלי� מהיר וללא דיו� ציבורי מספיק

הפרטה באמצעות דיו� ציבורי רחב התהליכי של קיו�  העליונה חשיבותומדגישה את 

לפני . זכות עיו� בהצעות להפרטה ומת� אפשרויות תגובה,  למידע מפורטגישהכולל ה

הרשות תהיה , למשל, כ� ":החלטה על הפרטה על הרשויות לגבש מדיניות עקרונית

ספר לניהול� של גורמי� פרטיי� �חייבת לגבש מדיניות עקרונית בנושא של מסירת בתי

של בית ספר מסוי� באמצעות התקשרות לפני שתתאפשר כריתת חוזה בנוגע להפרטתו 

המדגישי� ,  למרות ההבדלי� בי� הגישות של דות� ומדינה186".ע� רשת חינו� פרטית

ארז המדגישה את חשיבות �וברק ,את מרכיב החקיקה כתנאי הכרחי מצד אחד

שתי הגישות מדגישות את , ההשתתפות הציבורית בהליכי הפרטה מינהליי� מצד שני

הבא לידי ביטוי בשיתו� הציבור , ממד הדמוקרטי של הליכי ההפרטהחיזוק הבחשיבות ה

 מההליכי� של גופי� שיפוטיי� , באופ� טבעי,בהליכי� אלו והנעדר לחלוטי�

   187.שיפוטיי��ומעי�

 
4269/00� "ראו בג  184 ˘„Á ÁÈ˘ ˙˙ÂÓÚ ,� ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÁÈ˘‰ ÔÚÓÏ '˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰,ד " פ

שלטו� , הלכה היא שמשיקולי� של הפרדת רשויות: "השופט אורש� כותב ) 2002 (56, 25) 6(נו

מדיניות הכללית ראוי שהתוויית ה, )ייצוגי ובמובנה המהותי�במובנה הפורמאלי(החוק והדמוקרטיה 

 –נה גדולה י אשר השפעתה על חיי הפרטי� בחברה ה– זו המהווה את ההסדר הראשוני –והעקרונית 

 בעוד שדרכי הגשמתה ויישומה של המדיניות יכולי� להיקבע בדר� של ,תיעשה בחקיקה ראשית

3267/97� "ראו ג� את דברי הנשיא ברק בבג; "חקיקת משנה על ידי הרשויות ÈÈË˘�È·Â¯� Ô ' ¯˘

ÔÂÁËÈ·‰, ההכרעות המהותיות באשר למדיניותה של מדינה וצרכיה ): "1998 (508, 481) 5(ד נב"פ

גו� זה נבחר על ידי הע� לחוקק את . ידי נציגיו הנבחרי� של הע��של חברה צריכות להתקבל על

מוקרטיה  אכ� אחד מהיבטיה של הד]... [רתית בפעולתו זוחבמלגיטימיות , והוא נהנה אפוא, חוקיו

ידי הגו� �כי ההכרעות העקרוניות והמהותיות לחיי האזרחי� צריכות להתקבל על, הינו התפיסה

 ".  המחוקקגו�המדיניות של החברה צריכה להתגבש ב. ידי הע� לקבל הכרעות אלה�שנבחר על
 . 499–498' עמב, 182ש "לעיל ה, ארז�ראו ברק  185

7947/05� " לבגהכותבת מפנה בדבריה .500 'בעמ, �ש  186  ¯Ë˜�  'Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯˘ 

יש לנהוג זהירות רבה כאשר רשות חינו�  ":ש� מציי� בית המשפט, )28.8.2005 ,פורס� בנבו(

 בעני� זה מ� הראוי ]... [מקומית מתפרקת מסמכויותיה ומעבירה ניהול מוסד חינוכי לידי עמותה

  ".לעני� זהאת הרשויות ש עמדה עקרונית באשר למדיניות המנחה שמשרד החינו� יגב
‰‰Ë¯Ù‰ לדיו� מפורט על הטלת מגבלות על גופי� מופרטי� למע� האינטרס הציבורי ראו איל פלג   187

‰¯·ˆ‰Î:È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó· ÌÈË¯ÙÂÓ ÌÈÙÂ‚   2005 (154–114בעיקר( . 
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מינהליי� מבטאות לענייני�  ועדות הערר ופסיקת בתי המשפט יה� שלהחלטות

החקיקה . חוק הפיקוח על בתי ספר חוק חינו� ממלכתי ו– הפרטה על בסיס חקיקה קיימת

בה� השליטה שזמני� ,  היו�של לחלוטי� מאלו י�הקיימת הלמה זמני� ונסיבות שונ

 ומערכת החינו� הרשמית הייתה ,המדינתית בתחו� החינו� הייתה כמעט מוחלטת

הסדר ועדת הערר בחוק הפיקוח על בתי ספר נועד במקור לדו� בבתי ספר . דומיננטית

. מדי שנההמוגשות � ולא במאות בקשות של עמותות וגופי� מסחריי� מעטי� וחריגי

לאומי ועל בסיס תפיסות ו יוצרי� מערכת חינו� פרטית נפרדת על בסיס ייחוד דתי אלה

מערכת ב וערעורי� התקבלהבקשות ומקצת ה .כני לימוד ייחודיי�ות שונות או תוחינוכי

לענייני� דות הערר ובתי המשפט וע.  שיצרה מערכת פרטית במימו� ציבורי,המשפטית

אחת . י� אינ� הפורומי� הדמוקרטיי� הראויי� לעיצוב מדיניות מרחיקת לכת כזוימינהל

חקיקה שהיא , הבעיות המרכזיות של מערכת החינו� היא החקיקה העומדת בבסיסה

ג� .  וכ� ג� החקיקה בסוגיית בתי הספר הפרטיי�188,סותרת ואנכרוניסטית, חסרה

 מנהלית הבאה לידי ביטוי בהתקנת תקנות חינו� ממלכתי על ידי שר הטלאת טלאי�

 לא צלחה והיא , שמטרתה הייתה לעצור את צמיחתה של מערכת החינו� הפרטי,החינו�

התרבותית והכלכלית , החברתית, המציאות החינוכית. שנויה במחלוקת משפטית וערכית

שהגופי� המשפטיי� , תמצריכה הסדרי� חוקיי� חדשי� בעלי לגיטימציה דמוקרטי

  .חסרי� אותה

לא זו . הפרטת� והסחרת� של שירותי חינו� מכרסמות באופיו הציבורי של החינו�

ג� משנות את הדר�  יוצרות כללי חלוקה שוני� של שירותי� חינוכיי� ה� בלבד שה�

אתוס בעל מניעי� וטעמי�  מכוננות  ה�.י� והחברה מתייחסי� לתחו� החינו�שבה יחיד

 של באינטרסי� יי� שמטרת� אינה קידו� הטוב הציבורי הכללי והתחשבותייחוד

האחרי� נתפסי�  שהאזרחי� תו�, אלא קידו� האינטרס העצמי האחרי� האזרחי�

  189.כמתחרי�

  סיכו�

 ,בשלושת העשורי� האחרוני� מתחוללי� תהליכי הפרטה מואצי� במערכת החינו�

, רבותה של המדינה בתחו� החינו� שעיקר� צמצו� מעוברפורמותהבאי� לידי ביטוי 

ספקה של שירותי חינו� לגופי� בחברה ההפרטת ה, עליית המימו� הפרטי לשירותי חינו�

צמצו� הרגולציה והפיקוח של המדינה והחדרת מנגנוני , תאגידי� כלכליי�להאזרחית ו

אחת מהתופעות . בפירוט  של המאמר תיאר תהליכי� אלוא פרק .שוק לתחו� החינו�

 
 .393–392' עמב, 50ש "לעיל ה, ראו גבתו�  188
 ?G. A. COHEN, WHY NOT SOCIALISM להבחנה בי� האתוס של השוק לאתוס של קהילה ראו  189

53–79 (2009). 
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זיות של ההפרטה הייתה גידול במספר� של בתי ספר מוכרי� שאינ� רשמיי� המרכ

אחת מהמטרות המרכזיות של מאמר זה הייתה להצביע על מנגנו� הפרטה . ייחודיי�

בניגוד , שהחלטותיו המצטברות יוצרותו ,משפטי שנותר סמוי מ� העי� הציבורית

י� במימו� ציבורי הפוגעת מערכת מקבילה של בתי ספר פרטי, למדיניות משרד החינו�

הזכות לאוטונומיה ההורית להחליט על אופי חינו� ילדיה� . במערכת החינו� הרשמית

 ב הצדקה זו נבחנה בפרק .משמשת הצדקה מרכזית להענקת רישיונות לבתי ספר פרטיי�

הפרשנות לזכות הכללית לחירות החינו� של ועדות הערר ובתי המשפט . של המאמר

 הזכות בתחו� המשפחתי והיקפה של ה� אינה מבחינה בי� חשיבותיימינהללענייני� 

 מביאה כמו כ� היא אינה .היקפה המוגבלי� יותר בתחו� הציבוריחשיבותה והפרטי ל

 מלבד האינטרסי� של ההורי� שמבטאת הפרשנות ,בחשבו� שבמדינה דמוקרטית

 :א� בחשבו�שיש להבי קיימי� אינטרסי� אחרי� כבדי משקל ,המשפטית של זכות זו

בתחו� החינו� היקפה ומשקלה של . נטרסי� של המדינהיהאינטרסי� של הילד והא

הזכות מוגבלי� על ידי הזכות לאוטונומיה הורית של אחרי� וג� על ידי הזכות לשוויו� 

קרו� י המשמש ע,שאחד מביטוייה המרכזיי� הוא עקרו� שוויו� ההזדמנויות, בחינו�

 שיקולי הוגנות ה� בעלי חשיבות מיוחדת .ות דמוקרטיותמכונ� של צדק חינוכי במדינ

צדק חינוכי �מלבד אי. וחינו� הוא סוג של טובי� מדרגי, בחלוקה של טובי� מדרגיי�

לבדלנות , כפי שמדגישה גישת הס� הדמוקרטי, קיומ� של בתי ספר פרטיי� גור� ג�

� החברתי סגרגציה חברתית המונעת מקבוצות הנמצאות בתחתית הסוללחינוכית ו

 והיא מדירה אות� מרשתות חברתיות , למקורות הו� חברתי ותרבותיגישהוהכלכלי 

יש . השפעה פוליטיתמקשרי� עסקיי� ומ, מקומות תעסוקהשל  �השולטות בנגישות

המצדדי� בטיעוני הוגנות כעקרו� שוויו� ההזדמנויות שוללי� את מקצת להדגיש כי 

,  נתמכי� בכס� ציבוריאינ� ג� כאשר אלו תפ גורשלילהקיומ� של בתי ספר פרטיי� 

למרות חילוקי הדעות בסוגיה .  מוצדקתשאינ� סבורי� שמסקנה חריפה זומי ואול� יש 

ד בי� המצדדי� בשיקולי הוגנות ובי� תומכי גישת הס� וזו קיימת הסכמה רחבה מא

כס� אי� הצדקה לממ� בולפיה� ,  המעלי� שיקולי סולידריות חברתית, למשלהדמוקרטי

הפרשנות . � כמו ג� בתי ספר ציבוריי� סלקטיביי�יציבורי בתי ספר פרטיי� סלקטיבי

, י�ימינהללענייני� חירות לחינו� של ועדות הערר וחלק מבתי המשפט להליברטריאנית 

תחרות "כמו ג� הצדקות אחרות המעגנות את הצדקת הקמת בתי ספר פרטיי� בקיו� 

ליברלית בחינו� � ביטויי� לחיזוק הגישה הנאוה�, בתחו� החינו�" חופשית והוגנת

שת העשורי� ושהפכה לגישה מרכזית לעיצוב מדיניות כלכלית וחברתית בישראל בשל

גישה הקוראת לצמצו� מעורבות המדינה בחיי הכלכלה ובתחו� השירותי� , האחרוני�

  .החברתיי� ולהחדרת היגיו� כלכלי של מנגנוני שוק ותחרות לתחו� החינו�

 המנסה להראות שאי� הצדקה להקמת� של בתי , בעקרו� שוויו� ההזדמנויותהדיו�

כוחו יפה ג� לשלילת ההצדקה של בתי ספר ציבוריי� ייחודיי� הממייני� , ספר פרטיי�

. תלמידי� וגובי� שכר לימוד גבוה משכר הלימוד המחייב במערכת החינו� הציבורית

 לה� שמעניקהטימציה המוסרית  הקמת בתי הספר הפרטיי� והלגיפרדוקסליבאופ� 
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ת בשני� האחרונות עילה למדיניות רשמית של משרד ומשמש, המערכת המשפטית

 הבאה לידי ביטוי ביצירת ,החינו� להגברת ההפרטה בתו� מערכת החינו� הציבורית

� .כיתות ומגמות ייחודיות בתו� בתי הספר על סמ� מבחני מיו� וגביית שכר לימוד נוס

 מתורצת על ידי שר החינו� , המפרה את עקרו� שוויו� ההזדמנויות,זומדיניות הפרטה 

גבוה לעבור לבתי ספר �כצעד הכרחי שמטרתו למנוע מאוכלוסיית המעמד הבינוני

  .פרטיי� או להקי� לעצמ� בתי ספר פרטיי� חדשי�

מנסה פרק ג כפי ש, ההצדקה המרכזית השנייה להחלטות על הקמת בתי ספר פרטייי�

 המבחינה בי� סוגיית ,בתי ספרעל ענת על פרשנות צרה של חוק הפיקוח נש, להראות

 המנתקת את חוק הפיקוח ,פרשנות זוב ליקויי� כמההמאמר מצביע על . הרישיו� להכרה

והמתעלמת מהמעמד המשפטי , ממארג החוקי� שהוא חלק ממנועל בתי ספר 

 פרשנות צרה . בישראלי� זוכי� לו בחקיקת החינו�ימוסדות החינו� הרשמשילגי ווהפרי

על מצד�  הנסמכות ,יתיותינשענת ג� על הצדקות בעעל בתי ספר זו של חוק הפיקוח 

פרשנות של פלורליז� חינוכי כזכות לקבלת רישיו� להקמת בית ספר לכל קבוצת הורי� 

המעוניינת להקי� מוסד חינוכי סגרגטיבי מבלי להתחשב במגבלות תקציביות 

 והרשויות המקומיות לנהל את מערכות החינו� שבתחו� ובסמכויותיה� של המדינה

  .אחריות� באופ� יעיל ורציונלי

 ,דות ההפרטה הוא חקיקה חסרה מאיאחד מהגורמי� לאקטיביז� השיפוטי בסוגי

 הטלאת טלאי� שלעתי� שלחקיקה ישנה ואנכרוניסטית והסדרי� מנהליי� עמומי� 

אד הוק בעיות חינוכיות דחופות  להסדיר  ההסדרי� היא מטרת.סותרי� אלו את אלו

החקיקה החינוכית הישנה היא במידה רבה תוצאה של פשרות . שעולות על סדר היו�

החברתית , התרבותית, שאינה מתאימה להסדיר את המציאות החינוכית, פוליטיות בעבר

 כ� אחת המסקנות המרכזיות של על .והכלכלית שהתפתחה כא� מאז שנות השישי�

החקיקה על . � בחקיקה חדשה שתית� מענה לסוגיית ההפרטה בחינו�א הצוריהמאמר ה

 להתייחס לסוגיות מרכזיות של הסדרת סמכויות ברורה בתחו� החינו� בי� יהיההחדשה 

 של ועדות � וסמכויותיה�להגדיר במדויק את מעמד, הרשות המבצעת לרשות השופטת

ת /ל שר החינו� והמנהלמינהליי� לעומת סמכויותיה� שלענייני� הערר ובתי המשפט 

על . ל"הכללי של משרד החינו� הבאות לידי ביטוי בתקנות שהשר מתקי� ובחוזרי המנכ

 חוק הפיקוח(בי� שאלת הענקת רישיו� שחקיקה כזו לנסח בבהירות ובמדויק את היחס 

וליצור הפרדה ברורה בי� התנאי�  )חוק חינו� ממלכתי (ההכרהלבי� שאלת ) על בתי ספר

חקיקה על .  הכרוכה במימו� ציבורי,שיו� לבית ספר לבי� התנאי� להכרה בולהענקת רי

הכרה בבתי ספר של קבוצות ל ג� לפרט את התנאי� ההכרחיי� להענקת רישיו� ויהיהכזו 

מידת האוטונומיה שה� זכאיות ליהנות ממנה בניהול מוסדות למיעוט תרבותיות ודתיות ו

  .החינו� שלה�

י מעלה בעיה עקרונית של לגיטימציה דמוקרטית כפי האקטיביז� המשפטי החינוכ

, ושירותי� חברתיי� אחרי�, החלטות על הפרטת שירותי חינו�ל. ד מנסה להראותפרק ש

החלטות מסוג זה .  על תחו� החינו� והחברה הישראלית בכללניכרות ביותרהשלכות 
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רו על ידי משפטיי� שלא נבח�אינ� צריכות להתקבל על ידי גופי� משפטיי� או מעי�

בחברה . חסרי� את המומחיות הדרושה להחליט בשאלות של מדיניות חינוכיתההציבור ו

מודרנית דמוקרטית חינו� הוא תחו� המחייב קבלת החלטות קולקטיבית המצריכה 

שלא כמו בבחירות . השתתפות ציבורית פעילה התורמת לדיו� מידע מגוו� ועמדות שונות

שאי אפשר נו� בחברה דמוקרטית מטרות ציבוריות לחי, צרכניות של מוצרי� בשוק

יי� של קבוצות ר כסכו� ההעדפות המצרפי של יחידי� או כאינטרסי� פרטיקוללהגדיר�

ת שיש לה� השפעה על כלל ו סוגיות חינוכי עלבחברה דמוקרטית. אזרחי� מסוימות

מי� בה� אזרחי� יכולי� להציג ולדו� בטעש,  בפורומי� ציבוריי�להידו�האזרחי� 

החלטות בעיניה� ראויי� הטעמי� ההשוני� של מדיניויות שונות ולהחליט על סמ� 

 על בסיס נקבעות החינו� בנושאיהחלטות הכש. ה� אמורי� לחיות על פיה�ש, משותפות

ה� ביטוי לאינטרסי� של קבוצות הרואות לנגד שאו , העדפות יחידי� בתנאי שוק תחרותי

החלל שנותר להחלטות דמוקרטיות , י� שלה�עיניה� רק את האינטרסי� הייחודי

המתקבלות על ידי כלל הציבור והמונחות על ידי מטרות ואידאלי� משותפי� 
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