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להבחיןשלאיכול,31988-ח"תשמ,מיוחדחינוךחוקשלסעיפיואתבעיוןאףהקורא
צרכיםבעלילדשלהשמתו,לחוקבהתאם.שורותיוביןהמסתתרתבסיסיתבאפליה

מוסדאומיוחדלחינוךמוסד:מוסדותסוגימשניבאחדלהיעשותיכולהמיוחדים

בעליהילדיםלכללמיוחדחינוךלהעניקהיאהחוקשלהכלליתתכליתו.רגילחינוכי
מקצועי-החינוכיבמישורהעדפהקובעשהחוקבעוד,אולם.המיוחדיםהצרכים
ילד":להלן)רגילחינוכיבמוסדמיוחדיםצרכיםבעלילדשלושילובלהשמה
נובעזהיתרון.מיוחדלחינוךבמוסדשהושמולילדיםיתרץמעניקהוא,4("משולב
לחינוךבמוסדשוהההילדעודכלחינםמיוחדחינוךהמעניקלחוק3בסעיףמהאמור

האקדמיהמסלולשללמשפטיםהספרבביתהקבועהסגלוחברמרצה,למשפטיםדוקטור* .(ג"תשס)לחינוךהזכותהספרומחכר,למעהלהמכללה

.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבביתהרביעיתהשנהתלמידת** בג1
834(5)נוד"פ,החרצךמשרד'נדאוןתסטונהלילדיהוריםעמותת-יתד00/2599צ"
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.("החוק":להלן)1988-ח"תשמ,מיוחדחינוךחוק3
ועדתתעניק,מיוחדיםצרכיםבעלילדשלהשמתולקבועכבואה":הקובעלחוק(ב)7'סראו4

."מיוחדלחיעךמוסדשאינומוכרחינוךבמוסדלהשמתוקדימהזכותהשמה
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.הרגילההחינוךבמערכתששולבוילדיםעבורקייםאינוהיתרוןכאשר,מיוהד5
חינוכםותקצוב,חינםמיוחדלחינוךזכאיםאינםאלוילדים,לחוק(ג)7לסעיףבהתאם
.מנהלית6ועדהדעתלשיקולנתוןהמיוחד

אשרומייאשתעגומהלמציאותהרקעאתמהווההמתוארתהנורמטיביתהמסגרת
אתלשלבהשואפים"מיוחדיםצרכיםבעלי"ילדיםשלהוריםאותםלכלידועההייתה
במוסדותהשילובאתעודדהחינוךשמשרדאףעל:רגילותחינוךבמסגרותילדיהם

ונטל,בשילובהכרוכותההוצאותאתמלאבאופןלממןסירבהוא,רגיליםחינוך
ביכולתםהיהשלא,הוריםנאלצומכךכתוצאה.ההוריםכתפיעלברובונפלהמימון
מתאימיםשנמצאו)ילדיהםאתמיוחדלחינוךלמוסדותלהעביר,אלובהוצאותלשאת
.(הרגילבחינוךלשילוב

,רגילהחינוכיתבמסגרתמיוחדיםצרכיםבעליילדיםשילובהמעדיפההמגמה
לילדיםבנוגעשאתביתרנכונהוהיא,כיוםהרווחותהחינוכיותהגישותידיעלנתמכת

אתלממןשלאהחינוךמשרדמדיניותכי,הדברטבעיאך,לכן.דאוו7תסמונתעם
הוריםשלצ"לבגלעתירהבסיסהיוותההרגילההחינוךבמערכתהשילובעלויות
להורותהמשפטמביתהעותריםביקשובעתירה.יתד8בענייןדאוןתסמונתעםלילדים
מתאימיםשנמצאו,מיוחדיםצרכיםבעלילילדיםחינםמיוחדחינוךלספקלמדינה
זכאותםאתקבע,העתירהאתבקבלו,העליוןהמשפטבית.הרגיליםבמוסדותלשילוב

במוסדותשהושמולילדיםכיחסרקלא,חינםלחינוךמיוחדיםצרכיםבעליילדיםשל
במערכתושולבושהושמומיוחדיםצרכיםבעלילילדיםביחסגםאלא,מיוחדלחינוך

מיוחדלחינוךבמוסדחינםמיוחדלחינוךזכאימיוחדיםצרכיםבעלילד":קובעלחוק3'ס5
."מגוריובאזור

במוסדמיוחדיםצרכיםבעלילדשלהשמתועלהשמהועדתהחליטה":קובעלחוק(ג)7'ס6
באותולושישתנומיוחדיםשיעוריםאוטיפוליםעלהועדהתמליץ,(כ)קטןבסעיףכאמור
.לחוק5-6'בסקבועיםההשמהועדתשלוסמכויותיהתפקידיה,הרכבה."מוסד

החוקריםרוב,אילן-ברשבאוניברסיטתהילדלהתפתחותבמקרממרכז,קלייןפנינה'פרופלדברי7
מבחינהוהןלימודיתמבחינההן,יותרטובמצליחיםדאוןתסמונתעםשילדיםדעיםתמימיכיום

הנמצאלאטתסמונתעםילדכי,הוכח.צעירמגילרגילותכמסגרותאותםמשלביםאם,חברתית
במסגרתמתאימיםוהדרכהסיועועם,הרגילההההנהגותאתמחקה,רגיליםילדיםבחברת
הלימודים.כעתידכהכרהלהשתלבותושתתרוםיותרגבוההמוטיבציהיפתחהואהרגילה
החישךשלהספרלביתיוםכלבדרכיםלהיטלטלבלי,מהשכונהילדיםעם,הביתבקרבת
,למשלבאיטליהכי,הדוגמהלצורך,מסבירהקליין'פרופ.השילובשלנוסףיתרוןהס,המיוחד
,הברית-בארצות.דאוןתסמונתלילדיהמיוהדהחינוךמסגרותכלבאחתרר19בשנתנסגרו

במסגרתדאוןתסמונתעםמהילדים%80-מלמעלהלומדיםובדנמרקבאוסטרליה,באנגליה
המשולביםראעתסמונתמילדי%10-מפחותעםמאחורמפגרת,זאתלעומת,ישראל.משולבת
.2002.1.30הארץ"המיוחדמהחינוךהילדאתלהוציאקללא"רותם'תראו.הרגילבחינוך

.1הערהלעיל,העדעניין8



המיוחדהחשוךבשדהבחינוךלשוויוןוסוכותלחעוךהזכותעל

,החינוךמשרדידיעלשניתןהמימון,יתדבענייןההחלטהלמתןעד.הרגילה9החינוך
פירושה.חלקיהיה,הרגילותהחינוךבמסגרותשלומדיםמיוחדיםצרכיםבעלילילדים

וששולבמיוחדיםצרכיםכבעלאובחןאשרילדעבוריתדבענייןההחלטהשלהמעשי
,נוספותשבועיותשעות20עד10-כשלתוספתמתןהוא,הרגילההחינוךבמערכת

ובעליהחינוכייםהיועצים,הסייעות,מיוחדלחינוךהמוריםשלשכרםאתתממןאשר

לשעותמעברוזאת,המיוחדיםהצרכיםבעלהתלמידנזקקלהםאשרנוספיםמקצועות

.!הרגילה0ככיתהלומדהואשבהןהרגילותהלימוד
והיא,מבטנקודותממספריחדבעניןהריןפסקאתלהאירמבקשתזורשימה

מתוךאחתרקשהנה,חינוךלקבלבזכותעוסקהראשוןהחלק:חלקיםארבעהכוללת
חשובצעדמהווהיתדענייןכי,להראותננסה.החינוךמתחוםמרכזיותזכויותמספר

-הזכותשלחוקתיותה.אחרונהתחנהמהווההואאיןכיאף,זוזכותשלבפיתוחה

עוסקהרשימהשלהשניהחלק;עיוןבצריךהפעםגםהושאר-החוקתימעמדה:קרי
ביתעשהיתדבעניין.בחעוךלשוויוןהזכות-החינוךמתחוםנוספתמרכזיתבזכות

זוזכותשלוחשיבותה,העתירהשללקבלתהכבסיסזובזכותגםשימושהמשפט
:מעניינתמגמהעללהצביעמבקשהרשימהשלהשלישיחלקה;נפרדדיתמצדיקה

החינוךשלבתהוםזכויותשלופסיקתיתחקיקתיתהתפתחותניכרתהאחרונותבשנים
,הואאף,הרביעיהחלק.לההסיבותעלולהצביעזומגמהעללעמודננסה.המיוחד
וגוברהולךשימוש:להדוגמהאךהואיתדבעניןהדיןשפסקמגמהעלמצביע
.הישראליבמשפטשונותאדםזכויותשלביסוסןלשם,הפומביהבינלאומיבמשפט
ביסוסהלצורךהפומביהבינלאומיבמשפטשימושנעשהיתדבעניין,פרטניבאופן
שלבנושאיםהדיוןאתלמצותבכוונתנואיןהקצרבדיוןכי,מובן.לחינוךהזכותשל

שהתעוררונושאיםמספרולבארלהצביערקאלא,מיוחדולחינוךלחינוךהזכות
.הדיןבפסקובעקיפיןבמישרין

הדרךאמצעעדהברה-חינוךלקבלהזכות.ב

אזרחיתכזכותלסיווגניתנתלחינוךהזכות.מספרפניםבעלתהיאלחינוךהזכות
קבוצתיתכזכותמם(שנימדורזכות)חברתיתבזכות,(ראשוןמדורזכות)פוליטית
,רבותמרינותשלבחוקותוכן,בינלאומיותבאמנות,אמנם.!1(שלישימדורלזכות

לגבי.2003התקציבמשגתיחולכאמורהעםתקצובכיהמשפטציתקבעהעתירהאתמלכלו9
לתקצוב,אפשרישהדברככל,מידיכאופןלדארלמדדההמשפטביתהויההבעתםתקופת
.חלקיבאופןולו,רגלתםחעוךבמוסדותמיוחדיםצרכיםבעליילדיםשלחינוכם

רגילחינוך:ץ"בג"משפלד'מראו,יתרבעגחןהפסיקהלאור,החינוךמשרדהיערכהץלענין10
.2002.8.15הארץ"'מיוחדיסילדים'לחינם

Two:ראוזכויותשללדורותהחלוקהעל11 Side of the-ט6אנאWaldron "Liberal.נ
5,1(1993,Cambridge(1991-1981,~Coin" Liberal Ri

~

hts - (Jollected P@ersעל
Education10Nowak":ראוהשתיםלדורותלחעוךהזכותשלסיווגה The Right.ע
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"לחינוךהזכות"שלהכלליתהכותרתתחתלחינוךהנוגעיםשוניםנושאיםמעוגנים

זהירהקריאה,אולם.האמורהביטויתחתהמאוגדותבחינוךהזכויותלכללהמתייחסת
בחובהכוללתלחינוךהזכותכי,למסקנהמובילהוכאמנותבחוקותהחינוךסעיפישל

והזכותהחינוך12תכניעללהשפיעהזכות,חינוךלקבלהזכות:עיקריותזכויותשלוש
עומדותופעמיםהשנייהאתהאחתמשלימותפעמיםאלוזכויות.בחינוךלשוויון
.רעותה13כנגדהאחת

כשמה,זוזכות.חינוךלקבלהזכותהיאיתדבעניןלדיוןשעמדההמרכזיתהזכות
.חשבונהועלהמדינהמטעםחינוךושירותיחינוךלקבלהפרטשלזכותוהנה,היאכן

לספק"עשהחובת"המדינהעלמטילההיאשכן,פוזיטיביאופיבעלתזכותזוהי
חינוךלקבלהזכותאתהמאפייןהפוזיטיביהאופי.הזכותבעליעבורולממנוחינוך
.השניהדורבנותהחברתיותהזכויותלמשפחתאותהקושר
,חינוךלקבלהזכותשללפיתוחהיתדבענייןהדיןפסקשלתרומתואתלהביןכדי

בטרםעוד.הדיןפסקשלנתינתועדלחינוךהזכותשלמעמדהעלבקצרהלעמודיש
משפטיתלהכרהבישראלהאדםזכויותזכו,האדםזכויותבדברהיסוד-חוקיחקיקת
להסתמךפורמלימשפטימקורזולהכרהשהיהבלאהעליוןהמשפטביתבפסיקת
בישראלכי,המשפטביתקבעהמשפטיתהשיטהשליסודעקרונותעלבהתבסס.עליו

ביתשנתןהדיןפסקיבשלל,זאתעם.יסוד14זכויותשלארוכהשורהאדםלכלמוקנות

(1995,.eds.אםAsbjom.8,Economic, SociaI and C~ltural Ri

~

hts (Dordrecht

of

I

' the right % educationסש(שחשthe historical background and the196,189:"8ג

theש right,אסאvarious universal and regional human rights instrumentsתן

three1)8only right that reveals aspects fatling under0%education

" probably

"generations.
לשוויוןוהזכותחינוךלקבלבזכותרקאלא,החינוךתכניעללהשפיעבזכותתעסוקלאזורשימה12

עלולהשפיעחינוךלבחורהזכותכי,לצייןיש.1הערהלעיל,יתדבענייןנדונואשר,בחינוך
(1)מטד"ת,פלטי'נפלוש93/2266א"עראו,חוקתילמעמדבאוראלכברזכתההחינוךתכני

,יסודיתחוקיתזכותהיאעיניהםכראותילדיהםאתולחנךלגדלהוריםשלזכותם":221,235
עומדתאעההמשפחתיתהמסגרת.לצאצאיהםהוריםביןהקשרמןועולההטבועהטבעיתזכות
נתונותהמשפחתיתהיחידהכמסגרת.ממנהאינטגרליחלקהיאאלא,החוקתיתהמערכתבצד

להחזיקהוריםשלזכותם.ידיו-עלוהמוגעתהחוקתוהמשפטטץ-עלהמוכרותזכויותלהורים
לקשרביטויבבחינת,וראשוניתטבעיתחוקתיתזכותהיא,בכךהכרוךכלעל,ולגדלםבילדיהם
:המשפחהשלובאוטונומיהבפרטיותביטוילידיבאהזוזכות...לילדיהםהוריםשביןהטבעי
מגוריםמקום,חייםדרך,חינוך-לילדיהםהנוגעבכלהחלטותבקבלתאוטונומייםההורים
"להצדיקוטעםליחןשישחריגבבחינתהיאאלהבהחלטותוהמדינההחברהוהתערבות,וכדומה

.(.מ.וק.ר.י-שלנוההדגשות)
לחיטךהזכותרבין"ראוהמשווהוכמשפטבישראלהחינוךתכניעללהשפיעהזכותעל

.111-129,219-243,322-331,350,386-387(ג"תשס)
,רבין:ראוזהבנושאפרטנילדיון.השונותהחינוךזכויותביןכהתנגשותנעסוקלאזוברשימה13

.147-160'בע,12הערהלעיל
האינטרסיםעללהגנהצורךבהןראההעליוןהמשפטשכיתהפסוקהההלכהיצירזכויותהןאלה14

'נכהן62/29צ"בבגויתקוןהשופטיפההיארהתהליךאת.ופרטפרטכלשלהחיוניים
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האדםזכויותכדברהיסוד-חוקישלחקיקתםבטרם-חינוךבענייניהעליוןהמשפט
חינוךלקבליסודזכותשלקיומהבדברמפורשתקביעהבנמצאהייתהלא-ולאחריהם

להסביראפשרחלקיבאופן.'השיטה5שלהיסודמעקרונותהנגזרתהלכתיתכזכות
מרשימתחלקמערלםהייתהלא(שנימדורזכות)חינוךלקבלשהזכותבכךזהחסר

.העליוןהמשפטביתעמלפיתוחהגועל(ראשוןמדורזכויות)הקלסיותהחירויות
,יחסיתמאוחרניתןחינוךלקבלבזכותמפורשבאופןשדןהראשוןהדיןפסק

אורהשופטדההזהדיןבפסק.החיפך16שר'נת"גילשוחריעטוחת95/1554צ"בבג
-מחוקכנגזרת,לחינוךחוקתיתזכותשללקיומההעותריםשלהשונותהטענותאת

לכל,חינוךלקבלבזכותלהכירבאפשרותלדתמבלי,וחירותוהאדםכבוד:יסוד
השופטים-להרכבהאחריםהשופטיםשניגם.(הלכתית)רגילהיסודכזכות,הפחות
,חינוךלקבלהחוקתיתהזכותבדברהסוגיהאתעיוןבצריךהשאירואשר-וטלדורנר
שלזוגישה.הלכתיתיסודכזכותחינוךלקבלבזכותלהכירלאפשרותהתייחסולא
.!וביקורת7קושיעוררההעליוןהמשפטבית

,זהדיןבפסק.לחינוךהזכותמעמדבענייןחשובההתפתחותמסמןיתדעניין
בהתבססוזאתלחינוך(רגילה)זכותנקבעה,ת"גילשוחריבענייןלפסיקהבניגוד

המשפטנורמות(2);!חינוך8בענייניהחקיקה(1):משפטייםמקורותשלושהעל

זכרןבאשלא,בזכויותזהמשפט-ביתהכירפעםלא":1023,1027(טא2ר"פ'הבטחט-שר
מוכרותלזכויותוהתגבשוצורהלבשו,שיפוטיתגושפנקהבקבלן,ואלו,משפטיתהוראהכשום
וכלתידמותחסריעודהיושלשוםתמולשרק,הטבעיהצדקובמושגישבנוהגדברים.בדין

,השיפוטיתההתפתחותזוהי.זכותשללדרגהוזוכיםהמלךדרךעלזובדרךעולים,גדורים
.צעדיהאתלהצררוצההיתיולא,לתחומהנכנסתואעההחקיקהפעולתשלבצדההמתנהלת

צ"בבגהביטוילחופשהזכותהוכרה,לדוגמה,זובדרך."הפרטלחופשהיאערובהזוסמכות
הזכות.(העםקולעניין:להלן)871(א2ד"פ,הפנים-שר'נמ"בע"העם-קול"חברת53/73

שלבהיסטוריהלדיון.80בד"פ,המשטרה-שר'נרמ'בז49/1צ"בבגהוכרההעיסוקלחופש
המשפט-בית"שפירא'עראו,החדודיםהיסוד-חוקיבטרם,הישראליבמשפטהפרטזכויותהגנת

גמשפטעיוני"?ניירשלנמראומשוחצןמבצר-בישראלהפרטשלהיסודזכויותכמגןהעליון
.625(ג"תשל)

צ"בג:למשלראו)השוניםהחינוךבחוקיהקבועיםולחובותלזכויותרכיםאזכוריםקיימים15
לקיומהמפורשתקביעהאיןאך(203,213(4)נוד"פ,החינוךשר'געליתפוריהועד00/4363
.שהוסברכמובןהלכתיתזכותשל

:להלן)2(3)נד"פ,והספורטהתרבות,החישךשר'נ"ת"גילנשחרי"עטותת95/1554צ"בג16

הזכותאתמכנההדיןהמסקאתכתבאשראורהשופטכי,לבלשיםיש.(ת"גילשוחריעניין
והןהעותריםשללטענתםבהתאםהןכי,ברורההקשרמתוךאך"לחינוךהזכות"כלליבאופן
להשפיעמהזכותלהבדיל)חינוךלקבלבזכותעוסקהדיןשפסקהרי,אורהשופטשלדבריומתוך
.(בחינוךלשוויוןהזכותאוהחינוךתכניעל

כבמשפטעיוני"החוקתיתהמהפכהשלאחרהתפתחותכיווני:החוקתיהמשפט"גונטובניק'ג17
חברתיותמזכויות:החדשהחוקתיכשיחכלכליות-חברתיותזכויוה"מונדלק'ג;129(ט"תשנ)

"האדםוכויותשלהחברתילממד
~

SU165(ט"תשנ)זהעבררהמשפט.
כל":הקובע,התלמידזכויותלחוק3'בסהזכותמגולמתכיום.842'בע,1הערהלעיל,יתדעניין18

היאהסעיףמשמעות,אולם."דיןכללהוראותבהתאםלחינוךזכאיישראלבמדינתונערילד
יתרלהוראותכפופהחינוךלקבלהזכות,עצמוהתלמידזכויותלחוקבהתאםשכן,בלבדסמלית
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מרכזיוהו(3);לחינוך9יהזכותאתהמעגנותלהןמחויבתישראלשמדינתהבינלאומי
מפורשתהפניהלאחר,דורנרהשופטת.העבריניובמשפטישראלבמסורתהחינוךשל

:כךקובעת,ת"גילשוחריבענייןלקביעה

-והפסיקההבינלאומיהמשפט,החוקיצירת-לחינוךהיסודזכות"
.2!"שלהרגליהעלעומדת

:ובהמשך

שלהיסודערכיאתתואםדיניםשלפירושםכיהיאחזקה,כידוע"
גםוכך...השוויתעקרוןאתהתואמתפרשנותלענייןהואכך.השיטה
הזכותובתוכה,לחינוךהזכותעםאחדבקנההעולהפרשנותלעניין
.מיוחדלחינוך
המדינהחוקיביןהתאמהקיימתכיהחזקהמבטאתנוסףפרשנותכלל
לפי.להןמחוייבתישראלשמדינתהבינלאומיהמשפטנורמותלבין
עםאחדבקנהכעולים,ניתןשהדברככל,דיניםיתפרשו,זאתחוקה

אתהקובעותהבינלאומימהמשפטלנורמותהכוונה]אלהנורמות
.22"[לחינוךהזכות

שאנוכפיאו"לחינוךיסודזכות"שלקיומהבדברהמפורשתהקביעהכי,לצייןחשוב

יסודזכותשלקיומה.המליצהלשםאינה-חינוךלקבלהזכות:לכנותהמעדיפים
להעדיףישדיןשלאפשריותפרשנויותשתימבין:שלפיוחשובפרשניכללמעמידה

עושה,דורנרהשופטת,יתדבעניין.היסודבזכותפחותהפוגעתאוהמקיימתזואת
אתמעדיפהשהיאתוך,מיוחדחינוךחוקשלפרשנותולצורךזהפרשניבכללשימוש

גםחלה,המדינהידיעלהמימוןחובתשלפיה,לחינוךהזכותעםהמיטיבההפרשנות
תוצאהעל.רגיל23חינוכיכמוסדששולבמיוחדיםצרכיםבעללילדהדרושהסיועעל

אתלמנותניתןשביניהם,(2000-א"תשס,התלמידזכויותלחוק3-ו1'סהוראותראו)הדינים
,מיוחדחינוךחוק;החינוךלמימוןבנוגעהמרכזיהחוק-1949-ט"תש,חובהלימודחוק
.2001-א"תשס,חוליםלילדיםחינםחינוךוחוק1990-ן"תש,ארוךחינוךיוםחוק;1988-ח"תשמ

הערהלעיל,רביןראוהבעלאומיבמשפטלחינוךהזכותעל.841'בע,1הערהלעיל,יתדעניין19
.163-204'בע,12

,12הערהלעיל,רבץראוהעבריבמשפטלחינוךהזכותעל.842'בע,1הערהלעיל,יתדעגתן20
.ואילך45'בע

הערהלעיל,ת"גילשוחריענייןעלומתבססתמפנההשופטת.843'בע,1הערהלעיל,יתדעניין21
.שםנקבעהלאלחינוך(רגילה)וכות,כאמור,כיאף,16

.846'בע,1הערהלעיל,יתדעגתן22
קובעאינו,רגילחינוכימוסדבמסגרתמיוחדבחינוךהדן,לחוקרסעיף,אמנם":847'בע,שם23

במוסדותמיוחדלחינוךבאשר3בסעיףושקבעכפי,המדעהידי-עלימומןזהחינוךכיבמפורש
והתכליתהבינלאומיהמשפט,ולשוויוןלחינוךהזכויותלנוכחזאתעם,נפרדיםובכיתות

יזץ-עלהמימוןחובתכיהיאהמתבקשתהמסקנה,לעילשפורטוכפי,החוקשלהפרטיקולרית

."רגילחינוכיבמוסדששולםמיוחדיםצרכיםבעללילדהדרושהסיועעלגםחלההמדינה
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עםביחדזוהכרה.לחינוך(רגילה)יסודוכותנקבעההדיןשבפסקהיות,לברךם"זו
הרצויהלתוצאההובילו,בהמשךנעמודשעליה'בחינוךלשוויוןבזכותהכרה

.הענייןבנסיבותיותרוהצודקת
נראה?חינוךלקבלהזכותשלבהתפתחותההדרךסוףאתמסמןיתדענייןהאם
האפשרותקיימתשכן,הדרךאמצעאתמסמנתהלכתיתכבזכותזובזכותהכרה!שלא
חינוךלקבלהזכות,אמנם.חוקי-עלחוקתימעמדכבעלתחינוךלקבלבזכותלהכיר

החרקהשלניסוחההליךאולם.היסוד-בחוקימפורשתחוקתיתכזכותנקבעהלא
גםבתוכההכוללת,חברתיותוכויות:יסוד-חוקוהצעתלקצועדייןהגיעלאבישראל

חוקתיותבזכויותלהכירניתן,בנוסף.חקיקה24בהליכיעדייןנמצאת,לחינוךזכות
.הקיימיםהיסוד-חוקיפרשנותשלבדרך(מפורשבאופןמנויותשאינן)חדשות
אתלקרואאיןעתהלעתכי,דעתואורהשופטחיווהת"גילשוחריבעניין,כאמור
פרשנותשלבדרך,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקלתוךחינוךלקבלהחוקתיתהזכות

אינה(האחריםהשופטיםשללהתייחסותםזכתהשלא)זוקבועה,זאתעם.שיפוטית
בזכותלהכירהאפשרותעלמצביעה,יתדבעניין,דורנרהשופטת.פסוקההלכהבגדר

בוחרתהיאאולם,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-שבחוקלכבודהזכותשלכנגזרתלחינוך
.עיון25בצריך,הפעםגם,זושאלהלהשאיר
להכריעשלא,יתדבענייןוהןת"גילשוחריבענייןהן,המשפטביתבחרמדוע

הכרהבהיעדר,ראשות:טעמיםכמהלכך?לחעוךהזכותשלהחוקתימעמדהבדבר
הזכויותמביןלביסוסביותרהקשההיאחינוךלקבלהזכות,החוקתיבטקסטמפורשת
חובותהמדינהעלהמטילהחברתיאופייההיאלכךהסיבה.החינוךבשדההשונות
:יסוד-בחוקהמעוגנותהזכויותשלפוליטי-האזרחיאופייןלמולוזאת,כבדותעשה

הניצבותהבעיותאתלפתורמעדיףהמשפטשביתנראה,שנית.וחירותו26האדםכבוד
הפרדתאתלקעקעהעלולותלכתמרחיקותקביעותללא,הדברשניתןכמהעד,לפתחו

לביתבמחלוקתשנויהציבוריתתדמיתויצירתהציבורבאמוןפגיעהתוךהרשויות
תהיהחינוךלקבלהזכותשלהחוקתימעמדהבדברהכרעה,שלישית.המשפט27

,למצעראך,חברתיותיכתותשענינןהכנסחשולחןעלתוקהצעותמספרהוגשו,השניםבמהלך24
:יסודתוקהצעתפויסתי"כ"חידיעלהוגשהלמחרתה.ב"מחיסוד-חוקלכדיהתגבשולאהן

זכויותלכונןהשוניםלניסיונות.עדייןעברהלאזואך,3853ח"ה,2002-ב"תשס,לחינוךהזכות
לעילמהידלקראוחברתיותוכויות:חוקהצעתשלהשוניםלגלגוליםוכן,בישראלחברתיות

.ואילך73'בע,דוהערה
.843'בע,1הערהלטול,יתדעניין25
."כפודוועלגופועל,חייועללהגנהזכאיאדםכל":הקובעהיסוד-לחוק4'סהואלכךחריג26

לאדםמינימלייםקיוםלתנאילראתפוויטיביתחובההמרינהעלהמטילהכוכוחפורשהזויכוה
.360,375(3)נהד"פ,שזיהו"'נגרעו98/4905א"רעראו.אדםהואבאשר

תקרין,(פורסםלא)בנגבלבדואיםהחעוךרשות'נפריח-אבו98/4671צ"בגאתלמשלראו27
מוגדיםלאנוינךווןימבדואיםשלספרבתילחברהמשפטביתהורהזהבמקרה.459(3)98עליון
.לחינוךהזכותשלכלשהואזכורלאאףכוללהאינהאשר,לקוניתבהחלטהוזאת,החשמללרשת
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בוכותהפוגעחדשייחוקשלחוקתיותובדברשאלהתתעוררכאשררקהכרחית
.לחינוך

חוקהילמעמדרמז-בחינוךלשוויוןהזכות.ג

שלטיבהמה.בחינוךלשוויוןהזכותהיאהחינוךמשדהנוספתחברתיתיסודזכות
זכותואתלגזורניתןשמתוכו,עצמאייסודעקרוןמהווההשוויוןעקרון?זוזכות

חינוךלקבלהזכותבעיקר)בחינוךהשונותמהזכויותליהנותפרטכלשלהשווה
בזכותרקלאמפורששימחאדורנרהשופטתעושהיתדבענין.(חינוךלבחורוהזכות
:כךקובעתהיא.בחינוךלשוויוןבזכותגםאלאלחינוך

אינו,רגילחינוכימוסדבמסגרתמיוחדבחינוךהדן,לחוק7סעיף=

בסעיףשנקבעכפי,המדינהידי-עלימומןזהחינוךכיבמפורשקובע
לנוכח,זאתעם,נפרדיםובכיתותבמוסדותמיוחדלחינוךבאשר3

המימוןחובתכיהיאהמתבקשתהמסקנה...ולשוויוןלחינוךהזכויות
מיוחדיםצרכיםבעללילדהדרושהסיועעלגםחלההמדינהידי-על

.(.מ.וק.ר.י-שלנוההדגשה)29"רגילחינוכיבמוסדששולב
:ובהמשך

שילובםעללוותרמיוהדיםצרכיםבעלילילדיםהוריםשלאילוצם"
נתוניםשבהםכלכלחםקשמםבגללורקאךהרגילההחינוךבמסגרת
שלליבובלבפוגעכזהאילוץ.עימולהשליםואין,חמורהואההורים
לשאיפהמתגלםחינםחינוךבדברבהסדרשביטויו,המהותיהשוויון
ילדהלכלשווההזדמנות-החינוךתקציביחלוקתידי-על-להעניק
בעלימילדים,אכן.בהםהטסתהפוטנציאלאתלמצותבישראלתלד

שללמסגרתולאמיוחדחינוךשללמסגרתהנשלחיםמיוחדיםצרכים
ותוצאה,זוהזדמנותנשללת,בלבדתקציבייםמשיקוליםרגילחינוך
.(.מ.וק.ר.י-שלנוההדגשות)'0"לקבלאיןכזאתמפלה

בחינוךלשוויוןהזכותכיברור,דורנרהשופטתשללעילהמצוטטותקביעותיהמתוך
שלהחוקתימעמדהבדברמהאך.הלכתיתיסודזכותהיא(חינוךלקבלהזכותכמו)

ביתשלחששועלמעידה,הולםחשוךלקבלבזכותפוגעניתכהבהחלטההאזכור-איכי,נראה
.שיפוטיתההלטהשלבדרךזוכזכותהכרהמפניהמשפט

אינםואשר,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוקמאוחריםשהנם,לחוקתיקתאו,לחוקכוונתנו28
.זהיסוד-לחוק10'בסהקבועהדיניםשמירתעקרךתחתחוסים

.847'בע,1הערהלעיל,יתדעניין29
.שם,שם30
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הזכותבמימושהפליהכי,אורחאאגב,דעתהאתמביעהדורנרהשופטת?זוזכות
רקעעלנעשיתהיאאם,עשויה-בחינוךלשוויוןבזכותפגיעה:קרי-לחינוך

-שבחוקלכבודהחוקתיתבזכותהפוגעתכהשפלהלהיחשב,קבוצתיתהשתייכות
לשוויוןבזכותמשתמעתהכרה:זאתרקונצפןנוסיףאנו.וחירותו31האדםכבוד:יסוד

מקובלתואףרצויה,אפשריתלדעתנוהיאהחוקתיהטקסטפרשנותשלבדרךבחינוך
היאבחינוךלשוויוןהחוקתיתבזכותההכרהשלהעיקריתחשיבותה.רבות32במדינות

,מיוחדלחינוךהנזקקיםלילדים,טיפוחלטעונייותררביםמשאביםלהעניקהאפשרות
טובהחינוךמערכתשלקידומהלצורךוהכול,בחינוךמהפליהסבלואשרלמגזרים

שאלותמעוררתבחינוךלשוויוןהוכוח.במדינהוהאזרחיםהילדיםכלללרווחתיותר
.אחרת33להזדמנותנשאירבהןהדיוןאתאך,וקשותיותרקונקרטיות,נוספות

השונותהחינוךזכויותלאורפיתוח-מיוחדלחינוךהזכות.ד

והיא,לחינוךיסודזכותשלבביסוסהמסתפקתאיננה,יתדבעניין,דורנרהשופטת

של"מיוחדלחינוךהזכות"אתגםכוללת,לחינוךהאדםזכותכי,וקובעתממשיכה

הפניותעלהשופטתמבססתמיוהדלהינוךהזכותאת.מיוחדים34צרכיםבעליילדים

נעשיתהיאאם,עשויהלחינוךהזכותבמימושהפליה",843'בע,1הערהלעיל,יתדענייןראו31
צ"בגהשוו.האדםלכבודבזכותהפוגעתכהשפלהלהיחשב,קבוצתיתהשתחכותרקעעל
מטעמיםבשוויוןפגיעהזאתלעומת.94,131-132(4)מטר"פ,הביטחוןשר'נמילר94/4541

בענייננו.האדםבכבודפוגעתאעהכןועל,משפילהאינהתקציבייםאומנהליים,פוליטיים
הןסיבותיהאך,קבוצתיתהשתייכותרקעעלהיאהמיוחדיםהצרכיםבעליהילדיםשלההפליה

ואיני,ולכאןלכאןפניםישהאדםבכבודגםפוגעתההפליהאםלשאלהאלהבנסיבות.תקציביות
,האדםלכבודכוכוחפגיעתועקבחוקלפסולישכיכפנינונטעןלא,שכן.בהלהכריעצורךרואה
."לחינוךהוכותלאורולהפעילוהחוקאתלפרשישכיאלא

,רביןראובצרפתבחינוךלשוויוןהזכותעל.צרפתשל1946לחוקתלהקדמה13'סלדוגמהראו32
ביפןלחינוךהזכותעל.יפןשללחוקתה26'סהיאנוספתדוגמה.277-278'בע,12הערהלעיל
fournalש:ראו of

Law

13"JapanתוEducationמ118(שThe".81אAoki.ש
441(1984)Eduaa

~

on.בחוקותיהןקבועהלחינוךהזכותאשרהמדינותברובגםכמו,ביפן,
,ביפן.לחינוךהנוגעיםהמפורטיםההסדריםאחומפרטיםהמוסיפיםרגלתםחוקיםגםישנם

מין,גזעשלהבדלללאכחינוךהזדמנויותשוויל1947משנתהחינוךשלהבסיסיהחוקמבטיח
.כלכלימעמדאו

לעיל,רביןראו,ובישראלהמשווהבמשפט,הבינלאומיכמשפטבחינוךלשוויוןבזכוחלדית33
.131-135,177-181,277-288,332-335,446-456'בע,12הערה

,רביןראו,כלליבאופןבישראלהמיוחדהחינוךשלהמגזרעל.844'בע,1הערהלעיל,יתדענשן34
.472-497'בע,12הערהלעיל
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מסתייעתשהיאתוך,אמריקניזיולמשפטהבינלאומיתלמשפט,הישראליתלמשפט

-הענייןבנסיבותמיוחדחינוךבחוקשהתעוררההפרשניתהבעיהלפתרוןזובזכות
מיוחדלחינוךמשולביםילדיםשלזכותםבדברוקביעהלחוק(ג)7סעיףפרשנות

.חינם
הנגזרתקונקרטיתזכותהיא"מיוחדלחינוךהזכות"כי,לצייןישהעיוניתברמה
הזכות(1):שונותזכויותשלוש,למעשה,כוללתהיאכןועל,לחינוךהכלליתמהזכות

בעללילדהוריםשלהזכות(2);מיוחדחינוךלקבלמיוחדיםצרכיםבעלילדשל
שלזכותםעללדברניתןזהבהקשר.חינוכועללהשפיעאולבחורמיוחדיםצרכים
אורגילחינוכיבמוסדישובץילדםאםבהחלטהמעורביםולהיותלהשפיעההורים
,לעילשהראינוכפי.המיוחדבחינוךלשוויוןהזכות(3);מיוחדחינוךשלבמוסד
.אותןומחזקתהללוהזכויותבשלושבמישריןנוגעתיתדבעניןהפסיקה
לשניםואופייניתמעניינתלמגמההמשךמהווהיתדבענייןהדיןפסק,ועודזאת

במערכתנכיםוזכויותמיוחדלחינוךהנוגעותהזכויותשלהתפתחות:האחרונות

בקיצורזומגמהנסקור.הפסיקהבמישורוהןהחקיקהבמישורהןוזאת,החינוך
:נמרץ

בכנסתהתקבלזובשנה.המפנהכשנת1988שנתאתלצייןישהחקיקהבמישור
,מיוהדיםצרכיםבעלילילדיםגםחינוךלקבלהזכותאתשהרחיב,מיוחדחינוךחוק

הטמונההיכולתמיצויידיעלבחברהלהשתלבפיועללמתחנכיםלסייעבאואשר
.אלוילדיםכלפיהמדינהשלאחריותהאתולקבועונפשיתשכלית,פיזית-בהם
בדברהאמנהמכוחהבינלאומיבמישורישראלשלמחויבותהידיעלנתמךהחוק
הקובעת,(1991בשנתישראלידיעלאושררהאשר)1989משנת,הילדזכויות
שלכניסתועם,1988משנת,לכאורה.מיוחדלחינוךהיסודיתהזכותאת23בסעיף
בתחוםהמוגבליםשלהמשפטיותבזכויותההדרגתיהשיפורהובטח,לתוקףהחוק

-ח"תשנ,מוגבלויותעםלאנשיםוכויותשוויוןחוק,מיוחדחשוךלחוקמפנהדורנרדהסופטת35
עניין:להלן)19(ע1ד"פ,"רעוה-מכבים"מקומיתמועצה'נבוצר93/7081צ"ובג,1998
הנכיםשלכבודםעללהגןנועדההברה%חשלהדגילבמרקםנכיםשילובכי,נקבעשם,(פוצר
כי,לצייןיש.החיםתחומיבכלבחברהוהשתתפותשוויוןהבטחתיזרעלוזאת,חירותםועל

יחסיתמאוחרבשלבהחלההמיוחדהחינוךבנושאהחקיקה,אחרותבמדינותגםכמו,כישראל
באשראדםלכללחינוךיסודזכות-לחינוךכלליתזכותשלקיומהללאשכן,החינוךבתולדות

.מיוחדלחינוךבזכותההכרההיתהקשה-אדםהוא
מכירותהחכרותהמדינות":הקובעתהילדלזכויותלאמנה(2)23'לסמפנהדותרהשופטת36

לילדלהעניק,הימיניםהמשאכיסכמסגרת,וידאגומיוחדלטיפולבכושרוהלוקהילדשלכזכותו
שלאוההוריםשלקיומםולתנאיהילדלמצבהמתאיםהמבוקשהסיועאתבולטיפולולאחראים

."בילדהמטפליםאחריםאנשים
The:מוגבלויותעםאנשיםשלחעוךבנושאהאמריקנילחוקמפנהדותרהשופטת37

1990,)Individuals With Disabilities Education Act (IDEA.
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זורשימהשמסגרת,זהחינוכיבמגזררבותבעיותעדייןקיימותבפועלאולם.החינוך38

בעליאנשיםשלזכויותשיפורשלהמגמהעםהמשתלב,נוסףחוק.מלהכילקצרה
,מוגבלויותעםלאנשיםזכויותלשוויוןחוקהואמוגבלותעםואנשיםמיוחדיםצרכים
זכותואתולעגן,מוגבלותעםאדםשלוחירותוכבודועללהגןשבא,1998-ח"תשנ

לצרכיוהולםמענהלתתוכן,החייםתחומיבכלבחברהופעילהשוויוניתלהשתתפות
תוך,ובכבודבפרטיות,מרביתבעצמאותחייואתלחיותלושיאפשרבאופןהמיותרים

חובותהחינוךרשויותעלמטילים,'נוספים0חקיקהדבריוכן,זהחוק.יכולתו39מיצוי
.לנכיםהחינוךמתקניהתאמתכגון,שונות

כיווןתיקוןמהווהיתדבענייןשנקבעההמגמהכי,לנמרניתןהפסיקהבמישור

והמשך4[ת"גילשנהריבענייןהמנחההדיןבפסקונדחתהשנדונהלעתירהחיובי
צרכיםבעליאנשיםשלזכויותשיפור:בוצר42מענייןהעולההמגמהשלישיר

6'מסתיקוןאתלצייןניתןמיוחדחינוךלחוקבהקשרהאחרוןמהזמןלהתפתחויותכדוגמה38

הילדשלההשמהתהליךעללהשפיעההוריםשלזכותםאתלחזקבאאשר,2002משנתלחוק
,בחירתםלפי,מיוחדלחינוךבמוסדהילדלהשמתהאפשרותאתלהוריםמעניקהתיקון.החריג

אתבקשוהילדהוריאם,בלכדזאת,מיוהדלחינוךזכאותואתקבעהההשמהשוועדתבלאגם
ידיעלשנקבעומקצועאנשיידיעלשמתנהבכתבדעתלחוותבהתאםמיוחדבחינוךהשמתו
לאוכי,מיוחדלחינוךבמוסדהשמתואתהמחיבתקורהלקותלילדכיהמאשרת,השר
,(6'מסתיקון)מיוחדחינוךחוק:ראו.מיוחדלחינוךמוסדשאינוחינוךכמוסדלשלכוניתן
.491'בע,1859ח"ס,2002-ב"תשס

The-1990משנתהאמריקאיהחוקשלההשפעותעל39 Americans with Disabilities Act

1990,)ADA(-ראו,מוגבלויותעםלאנשיםזכויותלשוויתהישראליהחוקעל:ziv.א
28"Comparative Perspe

~tive
United:ע( States1יאIsrBel and18ttDisability Law

171(1999)Human .!

Rights

חס

~

~

srael Yearbook

-ה"תשכ,והבניההתכנוןלחוק("ציבורייםבבנייניםלנכיםמיוחדיםסידורים")1'הפרק:למשל40
,1005ח"ס,1981-א"תשמ,(15'מסתיקון)והבניההתכנוןבחוק1981ח"בעשהוסף,1965
.109'בע

הרחבת-המיוחדהחינוךבתחוםהרגישותהבעיותכאחתעסקהת"גילשוחריבענייןהעתירה41
החלטתנגדכותהיעתירה.3לגילמתחתמיוחדיםצרכיםבעליילדיםשלמיוחדלחינוךהזכות
התפתחותלאפשרשנועדה,מיוחדתחינוכיתתכניתשלמימונהאתלהפסיקהחינוךמשרד

פיגורלמנועכדי,קשהסביבתיתומצוקהקיפוחשלבדואיםהגדליםלילדיםתקינהקוגנטיבית

.נדהתההעתירה.הראשונהחייהםמשנתהפיךבלתיהתפתחותי
ורותקהשריריםניווןממחלתשסבלעותרשלעניינונדוןזובעתירה.35הערהלעיל,בוצרעניין42

שביישובכךעלקבלהעותר.מכבים-רעותכישובהספרבביתלמדאשר,חשמליגלגליםלכיסא
עדייןמותאמיםאינםאשר,הספרביתוביניהם,ציבוריםמבניםקיימיםולומדגרהואשבו

העותרכדוגמתלנכיםאקכי,נטעןהספרביתלגבי.בהםנכיםולשהייתנכיםלגישתבמלואם
ביןאפקטיביקשרליצורלרשותוהורההעתירהאתקיבלצ"בג.השימושלביתראויהנגישות
שבה)השנייההקומהלבין(לנכיםהמיוחדיםהשימושבתימצוייםשבה)הראשונההקומה
מטרת":26-27'בע,ברקהנשיאקובע.(העותרשלהאםכיתתשלהלימודחדרימרוכזים

אלהבמקומות.ספר-בתיכגון,ציבורייםבמקומותלשירותיםהנכהנגישותלאפשרהיאהחקיקה

-אלהממקומותהתועלתמלואאתלהפיקיוכלשהואכדי.כתלמיד,כתושב,כאזרחהנכהמצוי
לאשאם,השירותיםלחדרינגישותלולאפשר4"-נכיםשאעםוהתלמידהתושב,האזרחכמו
שוויוןהבטחת...החברהכחיישילובווהפגע,שלוההזדמנותשוויוןייפגע,כבודוייפגעכן
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הקבוצותכלביןבחינוךמהותישוויוןעלדגששימתתוךמוגבלותובעלימיוחדים
.'בחברה3
מגמההמסמנות,דיוננולתחוםהנוגעותחוקהצעותלשלושלבלשיםיש,כןכמו

.החינוךבתחוםמיוחדיםצרכיםובעלימוגבלויותבעלישלבזכויותהרחבהשל
-ב"תשס,הרגילבחינוךלמידהלקותבעליתלמידיםזכויותחוקהצעתהיא,הראשונה

O2A42Oלמידהלקותבעליתלמידיםשלמעמדםאתלהסדירבאהזוחוקהצעת,
חוקשלבצלוחוסיםהיושאז)מיוחדיםצרכיםבעליכתלמידיםמאובחניםשאינם
חינוךחוקהצעת-שנההחוקהצעת.הרגילהחינוךבמסגרתהלומדים(מיוחדחינוך
-ב"תשס,(רגילותבמסגרותמיוחדיםצרכיםבעליילדיםשילוב)(6'מסתיקון)מיוחד

הקובע(20העד20אסעיפים)דופרקאתמיוחדחינוךלחוקלהוסיףבאה-452001

הדץפסקכי,לקוותיש.הרגילבחינוךמיוחדיםצרכיםבעלילדלשילובמפורטהסדר
החקיקההצעתבבסיסעומדאשרלעיקרוןהמדינהרשויותאתהמחייב,יתדבעניין

חוקהצעתהיאשלישיההצעה.זוהצעהשלהחקיקהגלגליאתתאיץ,המפורטת
תרבות,אישיוסיועבקהילהדיור,נגישות)(תיקון)מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויון

-א"תשס,(ומידעמיוחדיםצרכים,המשפטיתהמערכת,והשכלהחינוך,וספורטפנאי
הקובעפרק,השארבין,מוגבלויותעםלאנשיםשוויוןלחוקלהוסיףהבאה,"2000

מוכנהוהשוויתהחירות,האדםכבודברכיעלהאמונהחברה.כסףעולהלנכהההזדמנויות
הצרכיםבעאבוןומתקבלנדרש.ליכולההמודעתהיא,זאתעם.הנדרשהמחיראתלשלם

."והאפשרויות
,השוניםהלימודייםוהמתקניםהכיתות,בישראלהספרכתימבנישלהגדולשרובם,לצייןיש

לכךגורםזהמצב.גלגליםכסאעלהמתגיידים(ומוריםהוריםוגם)לתלמידיםנגישיםאינם
בדימוייםהפוגעיםקשיםעצמאותומחוסרמתלותסובליםגלגליםבכסאהמתנייעיםשתלמידים

שינוימחייבאינובישראלהחוק.גילםבניבחברתזכויותכשווילהשתלבובסיכוניהם,העצמי
לאוזאת,נגרסהתהיההספרבביתאחתשקומהמספיק,והבניההתכנףחוקפיעל.זהמצבשל
אפילו,כןעליתר.אלובימיםשפציםחדשיםחינוךמבנילגביגםאלאישניםמבניםלגבירק

לשינויבוצרתקדיםהביאלאבשטחכינראה.נאכפתאעהווומעימליסטיתאנכרוניסטיתחקיקה
חוקשבהצעתהחינוךפרקעלככנסתהדייגיםבמהלך.לנושאהחינוךמשרדשלביחסוממששל

לצמצום,האוצראנשיעםביחד,החינוךמשרדנציגיפעלומוגבלויותעםלאנשיםזכויותשוויון
שנתית-רבתוכניתשלהכנתההמחייבסעיףשללביטולווהביאו,הספרבבתילנגישותהזכות

.בישראלהספרבתילהנגשת
מאפליההיוםעדהסוכלותוהבדואיהערביבמגזרהחינוךלמערכותביחסנכתהאינהזומגמה43

המשפט"הערביהמגזרשלהמתמשכתהתקציביתהאפליה"לוצקי'ומרבין"ראוכךעל.ברורה
.42(ב"תשס)ז

.1730ח"ה,2002-ב"תשס,הרגילבחינוךלסידהלקויותעםתלמידיםזכויותחוקהצעת44
,(רגילותבמסגרותמיוחדיםצרכיםבעליילדיםשילוב)(6'מסתיקון)מיוחדחינוךחוקהצעת45

.1859ח"ה,2001-כ"תשס
,אישיוסיועבקהילהדיור,ונגישות(תיקון)מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןחוקהצעת46

-א"תשס,(ומידעמיוחדיםצרכים,המשפטיתהמערכת,והשכלהחינוך,וספורטפנאיתרבות
.1100ח"ה,00%
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צרכיוולפיגילופיעלולהשכלהלהכשר,לחינוךמוגבלותעםאדםשלזכותואת
.רגילותחינוךבמסגרותהשתלבותוהעדפתתוך,מוגבלותובשלהמיוחדים
מלמדהניסיוןאולם.יותרטובלעתידתקווהמעוררותהחדשותהחוקהצעות,אכן

חוקיםנוטים,קואליציונחםשיקוליםבשל.לבדובמחוקקיהבנואתלתלותלנואלכי
להיות,המדינהעלכבדותעשהחובותהמטילים,רחבהתקציביתהשלכהבעלי

אתבהצלחהעובריםהםכאשרהטובבמקרהוזאת)המידהעליתרוכללייםמעורפלים
עתירותבאמצעותגםלהבטיחישאמיתיתהתקדמות;לכן.(החקיקהשלהייסוריםדרך
אתוהמכריחותיומית-היוםהמלחמהאתהנלחמותציבוריותועמותותהוריםשל

בעליעםהמיטיבההקייםהדיןשלבפרשנות,מחדשפעםבכל,לאחוזהמנהלרשויות
אתהרשויותעללאכוףאמיתיתנכונותהמשפטביתהוכיח,יתדבעניין.הזכויות

זהו.המוגבלויותבעליהאנשיםלקבוצתרגישותוגילההזכויותבעליכלפיחובותיהם
.מעודדסימן

עגלביסוסןלצורךהפומביהבינלאומיבמשפטושמוש.ה
בפרטלהסוךוהזכותבכללאדםזכויות

הולךשימוש:להדוגמהאךהואיתדבענייןהדיןשפסקלמגמהנוגעתאחרונההערה
במשפטשונותאדםזכויותשלביסוסןלשם,הפומביהבינלאומיבמשפטוגובר

לצורךהפומביהבינלאומיבמשפטשימושנעשהיתדבעניין,פרטניבאופן.הישראלי
.לחינוךהזכותשלביסוסה
לזכויותהנוגעותהאמנותשלהישראליהפנימיהמשפטבמישורמשמעותםמה
בישראלהנוהגמהדיןחלקמהווהמנהגיבינלאומימשפטכי,הואהכלל?האדם
מהדיןחלקמהווהאעוהסכמיבינלאומימשפטואילוסותרתםלחקיקהבכפוף

למשפטבאשרהן-חזקהקיימת,זאתעםיחד.קולטת48חקיקהללאהפנימי
הנהחוקכלשלתכליתוכי,הסכמיבינלאומילמשפטבאשרוהןמנהגיבינלאומי
אפשרייםפירושיםשנימביןוכי,אותולנגודולאהבינלאומיהמשפטאתלהגשים
הבינלאומיהמשפטעםאחדבקנההעולה,פירושבאותולבחוריש,חקיקהלדבר

."הפרשניתההתאמהחזקת"זוהי.הפומבי
,אולם.הישראליתבמשפטעמוק"הפרשניתההתאמהחזקת"נטועה,לכאורה

בענייניםשנעשהאוולחוץהשפהמןלרובהיהבחזקההשימוש,רבותשניםבמשך

(3)סזד"פ,ט"הי'נאתממן61/336פ"ע;5,17יר"פ,מ"הי'נשטמפפר54/174פ"עראו47

.(איכמןעניין:להלן)2033
,1825יד"פ,סמרה'ננפקדיםלנכסיהאפוטרופוס55/25א"בעלראשונהנפסקהזוהלכה48

1831.
2041'בע,47הערהלעיל,אשככןענחןלמשלראו.דיןפסקיבמספרונשנתהחזרהזוהלכה49

אינוותכנוולכאןלכאןמשתמעשהואוגעה,החרותהחוקאתלפרשהדיןמן":(אגרנטהשופט)
ד"פ,י"מ'נקביאר67/131פ"ע;"הבעלאומיהמשפטלהוראותכהתאם,אחרפירושמחיב
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זכויותשלוביסוסןקליטתןלצורךבחזקהשימושנעשהלא,בפועל.יחסיתשוליים
.הורגבןנשארוהבינלאומייםהאדםזכויותדיני.הבינלאומימהמישוראדם

הזקתאת"לאוורר"העליוןהמשפטביתהנראהככלההליטלאחרונה,זאתעם
פ"בדנהסתמןהמפנה.אדםזכויותבנושאיהחלטותעליהולהשתיתהדיניםהתאמת

ניתןאםהעקרוניתהשאלהנדונהזובעתירה.הביטהון50שר'נפלונים97/7048
-המדינהלביטהקסכנהנשקפתלאעצמוממנואשר-אדםמנהליבמעצרלהחזיק
לשחרורםומתןבמשא"מיקוחקלף"כישמשאדםאותוכיהנההמעצרמטרתכאשר
העליוןהמשפטבביתהמקוריבדיון.הביטחתכוהותמקרבנצדריםאושבוייםשל

דעתהנגדקדמיוהשופטברקהנשיא)רובבדעתהעותריםלשחרורהעתירהנדהתה
הנשיאשינהובו,נוסףדיוןלקייםהוחלטהמקוריהדיןפסקעל.51(דורנרהשופטתשל

משקלהנשיאנתן,המקוריבדיוןלקביעהבניגודוזאת,הנוסףבדיון.דעתואתברק
כךובעקבות"ערובהכבני"אדםבנישלההזקתםעלהאוסרתהבינלאומיתלנורמה

דורנרהשופטתאלהנשיאהצטרףבכך.הדינים52התאמתלהזקתתוקףנתן
.הנוסףבדיוןוהןהמקוריהדיןבפסקהןהבינלאומיהמשפטעלנשענהשבהחלטתה

94/5100צ"בבגהמנחההדיןבפסקהדיניםהתאמתבחזקתשימושנעשה,כןכמו

היתרישלבחוקיותםשעסק,ישראל53ממשלת'נבישראלעינוייםנגדהציבוריהוועד

ביטחוןנגדעברותבביצועהחשודיםנחקריםנגדפיזייםבאמצעיםלשימושכ"השב
האיסורעל,השארבין,הישענותתוך,העתירההתקבלהזהבמקרהגם.המדינה
.אנושי54ולאאכזרייחסעלוהאיסורבעינוייםשימושעלהבינלאומיבמשפטהמוחלט

אתיפרשהישראליהמשפט-שביתאצלנוהיאפסוקההלכה":(לנדויהשופט)85,112(2)ככ
המוכריםהכלליםוביןהפנימיההוקביןהתנגשותהאפשרככלהמונעבאופןשלנוההרותהחוק
הברפט)77,80-81(2)כהר"פ,שאחין'נאלקוטוב70/522א"ע;"הבינלאומיהמשפטשל

המשפטעקרונותאלחקיקתולהתאמתשואףשהואהישראליהמחוקקעלחוקה":(לנדוי
וביןבינוסתירהליצורשלאבמגמההאפשרככלהישראליהדיןיפורשכן-על...הבינלאומי
."העמיםמשפטשלהמוכריםהכללים

.(פלוגיםעניין:להלן)721(נדךד"ת'הביטחטשר'נפלונים97/7048פ"דנ50
(נ.Ben:ראוהדיןפסקעללביקורת.97(1)נגד"פ,הביטחוןשר'נפלונים94/10מ"עמ51

Legalת1 Action: Lebanese HostagesמןGleichgevitch "Missing.8NaRali % Sean

א1.ג(2000)185

~

.Harv41"Israel.
כוללזהומושג-'ערובהכבני'אדם-בנישלההזקתם":742'בע,50הערהלעיל,פלוניםעניין52

,אכן...לאומי-הביןהמשפטפי-עלהיאאסורה-'מיקוחקלפי'כאדםבנישלההזקתםגסבחובו
אנימוכןכן.המנהגיהבינלאומיבדיןכוהאיסוראיןכי-בדברלהכריעמבלי-להניהאנימוכן
מדינתאתכובלאיננוערובהכנילקיחתעלההסכמיהאיסורכי-בדברלהכריעבלי-להניה
חזקה,כךאוכך.המדינהשלבהוקשלוההלהבהיעדרהמדיגהשלהפנימיבמשפטישראל
לעמודולאהבינלאומיהמשפטהוראותאתלהגשים,היתרכין,היאחוקשלתכליתוכיעלינו

."להןבסתירה
:להלן)817(4)נגד"פ,ישראלממשלה'נבישראלעיטיםנגדהציבוריהוועד94/5100צ"בג53

.(עימחםנגדהציבוריהוועדעניין
.836'בע,שם54

554



המיוחדהחינוךבשדהבחינוךלשוויוןוהזכותלחינוךהזכותעל

שלדינהבפסקלמצואניתןאלודיןשבפסקיהחיוביתלמגמהישירהמשך
לחינוךהזכותשלעיגונהעלעומדתשהיאלאחר.יתד55בענייןדורברהשופטת
בין,מיוחדחינוךחוקשלפרשנותואתדורנרהשופטתמבססת,הבינלאומ54במשפט

הבינלאומיבמשפטשכן,היאחשובהזומגמה.הפרשנית57ההתאמהחזקתעל,השאר
.הישראליבמשפטהוכרוטרםאשר,נוספותחשובותאדםזכויותמספרקיימות
לקבלהזכותשלמעמדהאתסופיבאופןמבססתיתדבענייןשההחלטהנראה

שלבעדולסייעיכולההפרשניתההתאמהחזקתהאםאך.הלכתיתיסודכזכותחינוך
,לדעתנו?חוקתיתכזכותגםחינוךלקבלהזכותשלמעמדהאתלבססהמשפטבית

לפרשנותוביחסגםאלארגילהלחקיקהבהקשררקלאהחזקהאתלהחילוראויניתן

אפשריותפרשנויותשתימבין:הבאבאופןוזאת,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשל
עםאחדבקנההעולההפרשנותאתלהעדיףהמשפטביתעלהיסוד-חוקשל

הזכות,לדעתנו.החינוךלזכויותבקשרהבינלאומיבמישורישראלשלהתחייבויותיה

חינוךלקבלהזכותאתהמכילהפרשנותסובלתהיסוד-בחוקבמפורשהמעוגנתלכבוד
פרשניתאפשרות.(בחינוךלשוויוןהזכותכגוןהחינוךמשדהאחרותזכויותגםכמו)
השונותההצדקותבשלהן,ואת.אחרותפניעללהעדיףישואותה,ראויההיאזו

מהמשפטהנורמותשלהפרשניתההתאמהחזקתבשלוהן,לחינוך58בזכותלהכרה

.לטפסלהמשיךיש.ההרבמעלהמטפסהוא.יתדתקעהמשפטבית,אכן.הבינלאומי
.הפסגהאתרואיםבהירביום

לעיל,פלוניםענשן:ההרכביםשלושתבכלישבהדותרהשופטתכילהדגישמעניקכאן55
.1הערהלעיל,יהדוכעניין;53הערהלעיל,עימהםנגדהציבוריהתעדעניין;50הערה

האוניברסליתלהכרזה26'ס:מקורותלמספרמפנההיאשם,841'בע,1הערהלעיל,יהדעניין56
,כלכליותזכויותכרכרהבינלאומיתלאמנה13'ס;1948משנתם"האושלהאדםלזכיות
לחינוךהזכותעל.1989משנתהילדלזכויותלאמנה28-29'ס;1966משנתותרבותיותחברתיות
Ed~ation,:ראוהבעלאומיבמשפט (DartmouthשHodgson

~

he Human Right.ם
Editcation,י200 (New-Jersey10Spring The Universal Right.רביןוכן.1998);ג,
.163-204'בע,12הערהלעיל

ביןהתאמהקימתכיהחזקהמבטאתנוסףפרשנותכלל":846'בע,1הערהלעיל,יתרעניין57

,ואתחוקהלפי.להןמחויבתישראלשמדעתהבינלאומיהמשפטנורמותלביןהמדעהחוקי
אלהפרשניותחזקות...אלהנורמותעםאחדבקנהכעולים,ניתןשהדברככל,דיניםיתפרשו
מתיישבותאינןשלוהמפורשתהפרטיקולריתהתכליתאוהחוקלשוןכאשררקלסתירהניתנות

."הבינלאומיתהנורמהעםאוהכללייםהשיטהערכיעם
,12הערהלעיל,רביןראוחוקתיתכזכותלחעוךכזכותלהכרההשונותההצדקותעל58

.66-97'בע
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