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 הקדמה

ערכאות השונות בארה"ב )פדראלית ומדינתית(, אנגליה ספרות ופסיקה של הבסקירה זו אציג 

באים לידי , כפי שהם מערכת החינוךלצורך מיפוי הבסיסים המשפטיים ליחסים בין הורים לבין וגרמניה, 

 יכים משפטיים שטרם הסתיימועל הל אתמקד בפסיקה מחמש השנים האחרונות ואדווח גם. ביטוי במשפט

 ולהסיק העילות לקונפליקטים המונחים בפני בתי המשפטעל  םמהללמוד  ושניתן שפורסמו ברשת האינטרנט

  .ליחסים בין הצדדים יםהמשפטי יםלגבי הבסיס

פי נושאי הסכסוכים השונים, -כל פרק בסקירה מתייחס למדינה שונה. פרקי המשנה מחולקים על

סיס היחסים המשתקף מניתוח פסקי הדין, וככל האפשר מוצגת גם השפעתו על זכויות המוצגים כרקע לב

אוסיף הצדדים, חובותיהם, סמכויותיהם והביטוי שהוא מקבל בשדה החינוך והמשפט. בפרק הסיכום 

 התייחסות להשוואת המצב בישראל לממצאים שעלו מהסקירה לגבי המדינות השונות.

את בסיסי  לאפייןאלא נועדה  הרלוונטיות,ההלכות המשפטיות  את מסכמתאבהיר כי הסקירה אינה 

היחסים המודגמים בסכסוכים השונים הנידונים בבתי המשפט, ולכן אין לראות בפסקי הדין הלכות מחייבות, 

למען הסדר הטוב, כי אינני מתיימרת לסקור ולהקיף את כל ההסדרים  אוסיףעל כל המשתמע מכך. 

מקרים שמצאתי כי הם מאפיינים את היחסים בין הצדדים,  לתארים מאד, אלא הרלוונטיים, אשר הם רב

לכן ולהציגם ככל שהם עשויים לתרום להבנה טובה יותר של בסיסי היחסים בין הצדדים במשפט הישראלי. 

חלק מפסקי הדין יפורטו בהרחבה וחלקם יאוזכרו במראה מקום בלבד, ללא שיש להסיק מכך דבר למעט 

לא אדרש בסקירה זו ואמליץ על מחקר , בנוסףוט לאפיון בסיס היחסים בין הצדדים לסכסוך. חשיבות הפיר

עתידי במספר נושאים, למשל בנוגע ליחסי העבודה בין המורים לבין מעסיקיהם במדינות השונות, המושתתים 

מחוץ לכתלי  על מנגנונים שונים לחלוטין מההסדרים הקיימים בישראל, ובנוגע לתביעות המסתיימות בפשרה

בית המשפט, המכילות מידע רלוונטי על היחסים בין הצדדים אך לא ניתן ללמוד מפסקי הדין בהן דבר, 

 המצדיקות לדעתי מחקר נוסף.

לסיכום אציג בהרחבה את מסקנתי כי ניתן לתאר בכל מדינה בסיס יחסים אחד עיקרי בין הצדדים, 

, וכי בין המדינות מצאתי שונות כך שכל אחת מהן אף אם הוא משולב לעיתים ביחסים מסוגים נוספים

מקיימת בסיס יחסים עיקרי אחר. בארה"ב בסיס היחסים העיקרי הוא הבסיס החוקתי המתמקד בזכויות 

האדם והאזרח של התלמידים, באנגליה זהו בסיס חוקי החינוך המפורטים והרבים הקובעים את חובותיהם 

בסיס המשפט המנהלי כשהוא מרוכך בשל השיטה הקונטיננטאלית  וזכויותיהם של הצדדים, בגרמניה בולט

האינקוויזיטורית המתבטאת בבחינת נסיבות כל מקרה לעומקו ודורשת מהרשות קיום הדוק של החוק 

האזרחי לפי -ובישראל מתקיימת מערכת דואלית המתבססת במקביל על המשפט המנהלי ועל המשפט הנזיקי

 העניין.

 

 ארצות הברית

קובעת את אחריות המשפטי המשמעותי ביותר בארה"ב הוא כמובן החוקה האמריקאית, המסמך ה

המדינה כלפי האזרחים וגבולות סמכותה כלפיהם, אך אינה מתערבת כמעט ביחסים שבין האזרחים לבין 

חינוך ולפיכך לא ניתן לומר שלאזרחי ארה"ב יש זכות חוקתית לקבל חינוך, אך בנוגע להחוקה שותקת עצמם. 
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יא קובעת את גדר סמכויותיהם וחובותיהם של פקידי הממשל הממונים על אספקת שירותי החינוך, בדומה ה

אמנם, החוקה מאפשרת לקונגרס לגייס כספים לחינוך ולקבוע הסדרים  2לתחומי שירות אחרים לאזרח.

ית ואינו מתיר המשפיעים על החינוך, אך התיקון העשירי מגדיר את סמכויות המדינות השונות בצורה שיור

שלא לקונגרס להתערב בפעולותיהן מעבר למוגדר בה. כתוצאה מכך ארה"ב היא אחת המדינות היחידות 

לה מערכת חינוך מרכזית אחת הקובעת מדיניות חינוך אחידה ומאפשרת משילות של המדינה בה, אלא  היתה

לאחרונה השתנה מצב ייחודי  3נה.מתאפיינת בשונות בחוקי החינוך בין המדינות שונות ואף בתוך אותה מדי

יחד עם  4והמתמטיקה וארחיב על כך בהמשך. האנגליתזה ונקבעו סטנדרטים ותכנית לימודים אחידה בתחומי 

, החוקה הפדראלית מחייבת שלא יתקיימו כל חוק, מדיניות או נוהל המנוגדים לה, ובתוך כך גם בענייני זאת

י המשפט בין צדדים שונים בהקשר חינוך מערבים טענות לפגיעה סכסוכים רבים שהגיעו לבתלפיכך, חינוך. 

 ,בזכויות חוקתיות וכי הרשות פוגעת בפעולתה, בחוק או במדיניות בזכויות ובחירויות האזרחים בניגוד לחוקה

ובעיקר בחופש הביטוי ובחופש הדת לפי התיקון הראשון לחוקה, חיפוש ותפיסה לא חוקיים לפי התיקון 

פסקאות נעשה שימוש בכמו כן  5עשר.-ת להליך הוגן ולשוויון בפני החוק לפי התיקון הארבעההרביעי והזכו

תיקון החמישי העוסק בהפללה עצמית ובמשפט ב ,בחוקה העוסקות ברווחה כללית, במסחר ובחיובים חוזיים

בין היתר פורש מתיקון התשיעי הקובע כי רשימת הזכויות המנויות בחוקה אינה רשימה סגורה ובהפלילי ו

 אביא דוגמאות לכך בהמשך.  6.מורים ותלמידיםשל  לצורך הגנה על הזכות לפרטיות

לחוקה הפדראלית יש למדינות השונות חוקות נפרדות משלהן, החוזרות ברובן על האמור  בנוסף

בחוקה הפדראלית ובכל מקרה אינן סותרות אותה. מובן, כי החוקים הספציפיים אינם יכולים לסתור את 

קת המדינה וגם לא את החוקה הפדראלית והחוקים הפדראליים, וכך גם חוקי החינוך של המדינות חו

השונות. אף כי הקונגרס ממעט להתערב ישירות בענייני חינוך, הוא משפיע רבות באמצעות התניית השימוש 

לומר כי חוקי באופן כללי ניתן  7בתקציבים פדראליים בתנאים ובאכיפת חוקים כלליים האוסרים הפלייה.

ספר; יוצרים מחוזות חינוך -החינוך המדינתיים עוסקים בנושאים הבאים: מי חייב ומי רשאי ללמוד בבית

מקומיים ומנהלות ואת דרכי הפעולה שלהם; קובעים את הדרישות המקצועיות ממורים ופקידים במערכת 

הציע; קובעים דרישות מינימאליות הספר הציבוריים מחוייבים ל-החינוך; קובעים את תכנית הלימודים שבתי

לסיום התיכון; יוצרים מערכת מימון לחינוך )גיוס וחלוקת התקציב(; קובעים אמצעי משמעת מוגבלים 

לתלמידים ולעובדי הוראה; קובעים את נהלי העבודה של מועצות החינוך המקומיות; מסדירים באופן חלקי 

 8הפיקוח והאכיפה לפקידי הרשות בענייני חינוך.את פעולת החינוך הפרטי ומאצילים חלק מסמכויות 

                                                           

2
  Thomas, Carmon-McCabe & McCarthy. (2009). PUBLIC SCHOOL LAW, Teachers' and Students' Rights, 6th 

edition. Pearson Education, Inc. P 7. 
3
  Imber & Van Geel. (2010). Education law, 4th edition. Routhledge. p 2. 

4
 עוד על תכנית הליבה המשותפת:  

 http://www.corestandards.org/in-the-states 
5
  Imber & Van Geel . Ibid. 

6
  Thomas, Carmon-McCabe & McCarthy. (2009). Ibid. pp 8-11. 

7
  Including the Individual with Disabilities Education Act and The No Child Left Behind Act (Imber & Van 

Geel. 2010, ibid, p 3). 
8
  Imber & Van Geel. 2010, ibid, pp 2-3. 
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 9בתי המשפט בארה"ב מייחסים חשיבות מרובה לזכויות האדם של התלמידים, בשינויים המחויבים.

ומערכת החינוך  הספר-בתיפסקי דין בערעורים רבים בערכאות הגבוהות העוסקים בסכסוכים בין הורים לבין 

חוקתית, הקובעת את גדר זכויות האזרח וחובות הרשות הנגזרות הציבורית מתבססים על מערכת היחסים ה

. יתכנו סכסוכים בנושאים חוקתיים מטבעם כמו שוויון והפלייה, חופש הביטוי, גזענות, בריונות, מהן

ופוליטיקה, אך פסקי הדין עשויים להתמקד בזכויות החוקתיות והנגזר מהן גם בסכסוכים בעלי  מיזוגיניות

דין של בית המשפט המחוזי בקולורדו, -למשל, בית המשפט לערעורים נמנע מהתערבות בפסק. כך, אופי שונה

שעסק בחיוב תלמידים בכיתת חינוך מיוחד לשבת ליד שולחן הבנוי כמתקן ריסון שהגביל מאד את טווח 

התנועה שלהם. אמה של תלמידה כזו פנתה לבית המשפט בטענה כי המתקן מפר את זכויותיה החוקתיות, 

"( האסורה על פי התיקון הרביעי לחוקה. בית seizureשום שהגבלת התנועה עולה לכדי תפיסתה בכח )"מ

סמכותו להתערב בהתאמה הפדגוגית של המתקן לנסיבות או במידת חוקיות השימוש בו בהמשפט קבע כי אין 

פוגע בזכויות  הספר-ביתהאם השימוש במתקן ב השאלהדו, וביסס את פסק הדין על אפי החוק בקולור-על

 החוקתיות יהםזכויות אינם משילים את תלמידיםהחוקתיות של התלמידים. בית המשפט קבע כי למרות שה

 הספר-בתיב תלמידיםה זכויותואסור להענישם באופן הפוגע בזכויות החוקתיות שלהם,  הספר-בית בשער

נוכחות החובת לרבות פרי ס-מקיפות פחות מאלו של המבוגרים, ומתפרשות לפי ההקשר הבית הציבוריים

הספר, המגבילים מעצם טבעם את חופש התנועה וזכויות -יומיומית וכפיפות לכללי התנהגות מיוחדים בבתיה

אחרות של התלמידים. נקבע כי המתקן אינו מפר את הזכויות החוקתיות לפי התיקון הרביעי לחוקה וכי 

ת המשפט לערעורים על כנו את פסק הדין של בית במקרה אחר הותיר בי 10השימוש בו מותר בנסיבות העניין.

ששוחררה  9ספר לא הפר את זכויותיה החוקתיות של תלמידה בת -המשפט המחוזי במיסיסיפי, שקבע כי בית

בית המשפט דן  11, ואשר פגע בה מינית.הספר-ביתלידיו של צד שלישי שלא נכלל בין המורשים לאסוף אותה מ

לבין  הלמידיל על נסיבות המקרה הלכה קודמת וקבע בדעת רוב כי בין התבשאלת החבות החוקתית בלבד, הח

חוקתית להגן עליה  החוב המקים לו( "special relationship "DeShaney) מיוחדהקשר לא בוסס ה הספר-בית

המשפט בארה"ב -בתיפסקי דין אלה מדגימים כיצד צד שלישי פרטי וחיצוני.  ידי-עלמפני פגיעה שנגרמה 

במשפט החוקתי שימוש  ים, אך מהצד השני עושמצד אחד בבסיס הזכויות ככלי עזר בפסיקתםם יש"תממש

להפעיל כלים מנהליים וחוקתיים בלבד  יםמדוד ביחסים שבין ההורים לבין מערכת החינוך הציבורית, ובוחר

חינוך הספר, גם כשהמדיניות קשורה ל-הרשות או בפעולות בית ידי-עלולא להתערב במדיניות הנקבעת 

 הספר תרמה לפגיעה מינית קשה בילדה. -המיוחד ורשלנות בית

, קיימת בארה"ב חובת חינוך חוקתית וחוקית פדראלית, אך לא זו בלבד שאין חובה להלןכפי שאראה 

ספר פרטי )בפיקוח מסוים של המדינה על -להיכלל בחינוך הציבורי אלא שקיימת זכות מפורשת לחינוך בבית

החוקה דה ותכנית הלימודים( המשפיעה על מערכת היחסים בין ההורים ומערכת החינוך. הפלייה, חוקי עבו

הספר -ידי המדינה ואת היחסים בינה לבין בתי-הציבוריים המופעלים על הספר-בתימסדירה את פעילותם של 

                                                           

  Tinker v. Des-Moines Independent School District, 393 US 503 (1969) ראו מחוץ לעניין בפ"ד   9
 הקלאסי, שעסק בגבולות חופש הביטוי של תלמידים וגם אצל:
LaMorte, M. (2002). School Law: Cases and Concepts, 7th ed. Boston: Allyn & Bacon, pp 86-106 

10
  Ebonie S. v. Pueblo Sch. Dist. 60, 695 F.3d 1051, 2012 U.S. App. LEXIS 18243 (10th Cir., August 28, 2012) 

11
  Doe v. Covington County Sch. Dist., 675 F.3d 849, 2012 U.S. App. LEXIS 6080 (5th Cir., March 23, 2012) 

https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=522a6fef0963a7b440586482a7d7c366&docnum=7&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=6380c22d16193fdd44d137e137ac0191
https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=522a6fef0963a7b440586482a7d7c366&docnum=9&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=6380c22d16193fdd44d137e137ac0191
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אינה באופן כללי , והספר הפרטיים לבין לקוחותיהם-הפרטיים, אך כמעט שאינה מתערבת ביחסים שבין בתי

המדינה למרות זאת,  12הספר הפרטיים להידמות מידי לציבוריים.-רשאית לכפות תקנות שיגרמו לבתי

מטרה של חינוך חובה הכדי להבטיח יישום ברגולציה הספר הפרטיים ומתערבת גם בהם -מפקחת גם על בתי

לה על הוספת תכניות(, ומטרות נוספות, לרבות לעניין תכניות לימודים )ככלל, יש מינימום הכרחי ואין הגב

משך זמן מינימאלי של יום הלימודים ושל שנת הלימודים, נתוני הרשמה, נוכחות והישגים, דרישות הקשורות 

במבחנים סטנדרטיים וכן דרישות הנוגעות לכישורי המורים והכשרתם. חקיקה פדראלית אוסרת הפלייה על 

פדראליים אוסרים על  םעסקת מורים. חוקיהספר הפרטיים הן בקבלת תלמידים והן בה-רקע גזע בבתי

 הספר הפרטיים, אך לא בכולם )למשל בדתיים לא(. -הפלייה על בסיס מין ונכויות בחלק מבתי

ל קיום ניכר, שמערכת המשפט האמריקאית מורכבת ושונה ממערכת המשפט בישראל ולא רק בש

 וקיימתבתי המשפט המדינתיים ל בנוסףמערכת בתי משפט פדראליים  ישנההחוקה. בין היתר בארה"ב 

החקיקה והפסיקה בארה"ב מתייחסות לקשת רחבה של נושאים שונות בחקיקה ובפסיקה כאחד. ביניהם 

, ספר-ביתבחירת הספר, לרבות חינוך חובה ונשירה; -מהם ניתן ללמוד על הקונפליקטים שבין הורים לבין בתי

הסדרים ואלימות ואמצעי משמעת ות הלימודים; התערבות בתכנימימון החינוך; ; רישום ומיון תלמידים

סכסוכים ולא בנושאי הבהתאם להנחיה ולאור שיטת החיפוש שהתמקדה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 

בהלכות המשפטיות המחייבות, בחרתי להציג בסקירה רוחבית פסקי דין מערכאות וממדינות שונות, ללא 

ותפים למערכות היחסים בין ההורים למערכת החינוך ובייחוס אבחנה ביניהם, במטרה להראות מאפיינים מש

בפרקי משקל נמוך יותר לתוצאות פסקי הדין או לחוקים הספציפיים עליהם הסתמכו השופטים בכל מקרה. 

מערכת החינוך הפרטית והציבורית ובסיסי היחסים העולים מהם מפסקי דין בסכסוכים אדגים המשנה 

 .בין ההורים למערכת החינוך בנושאים השונים סיםהמאפיינים את מערכות היח

 

 חינוך חובה

אף אדם בארה"ב לא יורחק מהשתתפות, או ישללו (: "0994בחוק החינוך האמריקאי ) 9פי סימן -על

". לייםאפליה באף תכנית חינוכית, או פעילות הנתמכת מכספים פדראממנו הטבות כלשהן, או יהיה נתון ל

ילדים להיות אזרחים במדינה את הופן מכוון כי תפקיד החינוך להכשיר הפסיקה האמריקאית פירשה בא

בנושא חינוך בהתאם,  13.דמוקרטית, ולכן זכויותיהם נקבעות בדומה לזכויות המבוגרים, בשינויים המחויבים

החוקתית ולכן נקודת המוצא אפקטיבית בסיס לאזרחות בוגרת כהחינוך  נתפסהספר -חובה ונשירה מבתי

אף כי אין  .הפרטיים הספר-בתי, והמדינה אוכפת ומתערבת בעניין זה גם בא כי החינוך הוא חובההיוהחוקית 

מדינתיות מחייבות את המחוקקים לספק חינוך ציבורי -לאזרחי ארה"ב זכות חוקתית לחינוך, החוקות הפנים

ד עם זכות זו נוצרה חינם ויוצרות בכך זכות רכושית לילדים אזרחי המדינה לקבל חינוך במימון ציבורי. יח

הורים שילדיהם להורים בהתאמה. גם חובה לרשות לדאוג לכך שהילדים יקבלו חינוך חינם, והיא יצרה חובה 

                                                           

12
  Imber & Van Geel. 2010, ibid. p 16.  

לעיל    13 Tinker v. Des-Moines  עניין 
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ספר עלולים לעמוד בפני הליכים פליליים או אזרחיים והילדים עלולים להיות מורחקים -אינם נוכחים בבית

  14הספר.-משפט לחזור לבית-לצמיתות או מחויבים בצו בית

שליטה מסוימת על המסגרת להם יש וחובה חוקית לוודא כי ילדיהם יקבלו חינוך יש להורים 

, כל עוד הם עומדים בסטנדרטים ביתי ואף החינוכית הנבחרת לילדיהם, ובתוך כך הזכות לקיים חינוך פרטי

יפה מוגבלת מגמה להתירו, תוך אכהיום קיימת שנאסר בעבר, ככל שמדובר בחינוך ביתי  15.שקבעה המדינה

של הדרישות הניכרות שנועדו לפקח ולהבטיח שילדים יקבלו חינוך ראוי )כצפוי, לרוב דרישות מחמירות יותר 

 דין-פסקעל דרך אישור חינוך ביתי נחשב חריג ופטור מחינוך חובה מתן   16הספר הפרטיים(.-מאשר לגבי בתי

במספר  17מנימוק דתי. (8רי כיתה ח' )ספר אח-ילדי קהילת האמיש פטור מלימודים בביתקלאסי אישר ל

מדיניות יש פטור מחינוך חובה לילדים עם צרכים מיוחדים הנכללים בקטגוריות מסוימות, אך חוקים 

פדראליים ומדינתיים אחרים מחייבים כי כל הילדים יקבלו חינוך, לרבות ילדים עם צרכים מיוחדים )יש 

יישום הפטור  .18(הספר-ביתבעיות בטיחות עבורם בפסיקה שפטרה ילדים כאלה במקרים מיוחדים בשל 

הספר, וכן מיעוטים ומי -לדתות אחרות מוגבל מאד, אך חלק מהמדינות פטרו ילדים עובדים מנוכחות בבית

ולכן לא  19מהתלמידים 3%-הכל מונה החינוך הביתי בארה"ב פחות מ ספר כלשהו. בסך-שגר רחוק מאד מבית

 אתעכב על כך עוד.

למשטרה   20והמשטרה אוכפים את חובת החינוך גם בדין פלילי, על כל המשתמע מכך.מערכת המשפט 

יש סמכות לעכב ואף לעצור נערים שנדמה כי הם משתמטים מחינוך חובה, אך נפסק כי המטרה היחידה של 

והיא אינה מקימה עילה לחקירה פלילית בעניין אחר שאינו קשור  הספר-ביתמעצר זה הוא החזרת הנער/ה ל

בהתאמה, בית המשפט העליון של נבראסקה קבע כי יש להחיל על החוק לעניין חינוך חובה את כללי   21.בה

הפרשנות הרלוונטיים למשפט הפלילי ולפרשו בהתאם לכך בצמצום, כך שאי בהירות בחוק תפורש לטובת 

את מספר ימי  הנאשם. לכן, במקרה זה נקבע כי הורים שחינכו את ילדיהם בחינוך ביתי היו רשאים לחשב

הלימודים בהתאם ללוח שנה אחר מזה המשמש את מדינת נבראסקה, כל עוד השלימו את מספר ימי לימודים 

 22הנדרש במשך השנה.

אינם רשאים להתנות  הספר-בתיאשר ההורים ו ,הוא בסיס חוקיבמובהק היחסים המודגם כאן בסיס 

חד המקרים התמודדו שתי אחיות עם בריונות בא אלא שהמציאות מורכבת יותר, כפי שאדגים להלן. עליו,

הפעיל מדיניות "אפס סובלנות  הספר-ביתהתיכון.  הספר-ביתמילולית ופיזית כלפיהן מצד תלמידה אחרת ב

הוחזרה ללימודים לאחר שהשעייתה התוקפת לאלימות" ופעל לפיה. ההורים התלוננו במשטרה, אך התלמידה 

לומן או להרחיק את הבריונית מהלימודים, והמליץ להורי סרב להבטיח את ש הספר-ביתהסתיימה, ו

                                                           

14
  Thomas, Carmon-McCabe & McCarthy. (2009). Ibid. p 67. 

15
  Thomas, Carmon-McCabe & McCarthy. (2009). Ibid. pp 69-70. 

16
  Imber & Van Geel. 2010, ibid, p 36. 

17
  Wis. v. Yoder, 406 U.S. 205 (U.S. 1972) 

18
  Imber & Van Geel. (2010) ibid. pp 18. 

19
  "Fast Facts". Nces.ed.gov. Retrieved 13.02.2014: http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=372 

20
להדגמת החלת כללי המשפט הפלילי ראו:       

Blake v. Commonwealth, 2013 Va. App. LEXIS 339 (Va. Ct. App. Nov. 19, 2013( 
21

  In re Johnny C., 2013 Cal. App. Unpub. LEXIS 2820 (Cal. App. 6th Dist. Apr. 22, 2013) 
22

  State v. Thacker, 286 Neb. 16 (Neb. 2013) 

http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=406+U.S.+205
../../../../My%20Documents/Downloads/%22Fast%20Facts%22
http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=286+Neb.+16
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אחר וכך עשו. ההורים הגישו תביעה נגד הרשות המקומית בטענה  ספר-ביתהתלמידות המותקפות להעבירן ל

וכן תביעת נזיקין בטענת רשלנות נגד סגן המנהל  עשר ארבעה תיקוןפי -הוגן על הליךהמהותית ל ןזכות תלהפר

 על להגן חובה המדינה על טילמ אינו עשר הארבעה תיקוןב ההוגן ההליך סעיףמוסכם שאף כי  .הספר-ביתב

היתה לנתבעים חובה כזו משום שלבנותיהם היו  כי טענו , התובעיםפרטיים אזרחים ידיב פגיעה מפני אנשים

את אחראים גם לפי דוקטרינת "סכנה שיצרה המדינה" כי הם יצרו  הנתבעיםעמם, וכי " מיוחדים יחסים"

בית המשפט המחוזי דחה את התביעה ובית המשפט לערעורים דחה את הערעור בדעת  .הנסיבות המסוכנות

רוב וקבע כי לא הוכח שלבנות היו "יחסים מיוחדים" עם הנתבעים וגם לא כי היו נסיבות מסוכנות ברמה 

, פרטי חינוך של גוברתה זמינותבית המשפט קבע כי לאור ה 23המקימה חובה למדינה על פי תיקון ארבעה עשר.

 אפשרויות מודרניותה למשפחות יש, שכר ספר-בתיו ,מרחוק ולמידה אינטרנטה ,פרטיים שיעורים, ביתי חינוך

 משמעותי באופן נשחקה תלמידיםה על ספר-בית סמכותרבות לקיים את חובת החינוך החוקית. נקבע ש

אינם מפעילים רק את  היום הציבוריים ספרה-בתיב , והעובדיםפרטייםעזרה  ומקורות הורים בקרת לטובת

הורים פרטיים אלא הם פועלים מכח המנדט שניתן להם לקידום מדיניות  ידי-עלהסמכויות שהוענקו להם 

 מערכת ומנהלי משטרה קציני ידי-על מטופלות ביותר החמורות משמעתה בעיותציבורית של חינוך ומשמעת. 

פני כחודשיים דחה בית המשפט העליון על הסף בקשת רשות . להמשמעת ותקנון הספר-בית לאו, המשפט

ומחוז החינוך,  הספר-ביתדין אחר נדחתה על הסף תביעת תלמיד נגד -בפסק .ללא נימוקים ערעור על פסק הדין

ידי תלמיד -הספר על-פי החוקה והחוק באורגון, כשהותקף בבית-בטענה כי הופרו זכויותיו לחינוך ובטחון על

האירוע נגרם שהטענה בית המשפט קבע כי  24.נזקים גופניים ניכרים והוצאות רפואיות רבות אחר ונגרמו לו

אירוע הבשל כשלון ליישם את המדיניות המוצהרת של המחוז נגד אלימות היא רחבה וכללית מידי, במיוחד ש

 .סכנה ממשית ומיידית לפגיעה חוזרת ואינו יכול לשמש עילת תביעה אינו מעיד על קיוםיחיד ה

פרק על אמצעי משמעת, וניתן בבסקירה, כגון  אחריםלהיכלל בפרקים  והי יםעשויאלה דין י פסק

חוקתי עם מרכיבים נזיקיים מסוימים. בחרתי -הוא חוקי הםלראות כי בסיס היחסים בין הצדדים המודגם ב

ת החינוך בארה"ב בעיני נוגעת יותר מכל למאפיין ההפרטה באספק םכי חשיבותדווקא, בפרק זה  םאותלכלול 

חוקית על ההורים לקיים חינוך חובה של ילדיהם. בסיס היחסים בין החובה היחד עם הותרת המתקיימת 

יחד עם העדר אחריות המדינה לאספקתו ואף לבטחון הפיזי של  ,ההורים למערכת החינוך בהקשר חינוך חובה

מכויותיהם בהקשר זה וחוסר ההתאמה התלמידים, משפיע כמובן מהותית על זכויות הצדדים, חובותיהם וס

רישום כפול של לפיכך אין להתפלא מאזהרת החוקרים כי  עלול ליצור מוטיבציה לסכסוכים משפטיים רבים.

לימודיות -פעילויות חוץהשתתפות באספקת שירותי חינוך עיקריים ונלווים ותלמידים לשתי המערכות, 

שבתפר שבין החינוך הציבורי לחינוך הפרטי פטיים בבסיס הסכסוכים המשבעתיד הקרוב צפויות לעמוד 

 25המשפט לחוק ולתקנות המנהליות.-פרשנות שיתנו בתיל בהתאםוההסדרים ייקבעו  ,בארה"ב

 

 

                                                           

23
  Morrow v. Balaski, 719 F.3d 160 (3d Cir. Pa. 2013) 

24
  Mel v. Sherwood Sch. Dist., 2011 U.S. Dist. LEXIS 145914 (D. Or. Dec. 14, 2011) 

25
  Thomas, Carmon-McCabe & McCarthy. (2009). Ibid. p 71. 

http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=2011+U.S.+Dist.+LEXIS+145914
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 ומיון תלמידים רישום, ספר-ביתבחירת 

מיון תלמידים. לרישום ול, ספר-בתירישוי הנוגעות לסוגיות  בעקיפיןכוללת  ספר-בתיבחירה בין 

-בתיר לעיל כוללת וך בארה"ב בנויה באופן שונה משמעותית ממערכת החינוך בישראל, וכאמומערכת החינ

לכן ההתייחסות לנושא זה  ,( ואחרים"charter schools"שכר ) ספר-בתילרבות , פרטיים מסוגים שונים ספר

 בהתאם. בסקירה מצומצמת 

לדוגמא לעניין גילאי  ,קבועים בחקיקה ברמה המדינתית הציבוריים הספר-בתיקבלה להכללי 

לעניין מיון תלמידים התלמידים )מינימום ומקסימום( ומדיניות שירותי בריאות )חיסונים ובדיקות רפואיות(. 

-הפסיקה בארה"ב כי הדרישה למגורים באזור הרישום אליו שייך ביתהציבוריים קבעה  הספר-בתיוהרישום ל

ספר ציבוריים על -התרחקות מהגבלת הקבלה לבתיהספר עומדת במבחנים החוקתיים, אך ישנה מגמה של 

-ידי המחוז בכל תכנית או בית-הספר על-, מרבית המדינות מתירות השמה בבתיבנוסףבסיס מגורים במחוז. 

לדוגמא, בית  .26הספר בתוך המחוז-ספר, אך קיימת מגמה של התרת בחירה מקסימאלית להורים בין בתי

ספר בג'פרסון שטענו כי הנהלת מחוז -תלמידים בבית 02-ורים להמשפט העליון של קנטאקי דן בתביעת ה

הספר הקרוב למקום -החינוך הפרה סעיף בחוק החינוך במדינה הקובע כי הם רשאים לרשום את ילדים לבית

(, attendהספר בפועל )-בבית הנוכחות( לבין enrollמגוריהם. הנתבעת הפרידה בין פעולת הרישום עצמה )

הספר הקרוב לביתם. -עים משמעות המונח זהה והכוונה כי ילדיהם יכולים ללמוד בביתואילו לטענת התוב

בערכאה הראשונה נדחתה התביעה על הסף ובית המשפט קבע כי החוק במדינה אינו מקנה לתלמידים זכות 

הספר הקרוב לביתם אלא זכות להירשם אליו בלבד. פסק הדין התהפך בערעור ובית המשפט קבע -ללמוד בבית

כי פרשנות ההורים לחוק היא הנכונה. הנהלת המחוז ערערה ובית המשפט העליון של קנטאקי הפך שוב את 

החוק המעורפלת, ההיסטוריה החקיקתית במדינה -ההלכה וקבע כבית המשפט הראשון כי בהתבסס על לשון

אלא להירשם  הספר הקרוב ביותר לביתם-ויישומה, החוק אינו מקנה לתלמידים זכות ללמוד בהכרח בבית

בכלי המשפטי  ש"תמ. בית המשפט הש27הספר מוקנית להנהלה-אליו בלבד, והסמכות להתיר לימודים בבית

 של פרשנות החוק על פי כללי הפרשנות שם, ובסיס היחסים שהודגם היה גם כאן הבסיס החוקי.

בית  למשל,מנהלי. -חוקתיבסיס יחסים נוסף המודגם בפסיקה בהקשר זה הוא בסיס המשפט ה

 ספר-בתימהתערבות בהחלטת מחוז החינוך בסקרמנטו לסגור שבעה נמנע המשפט המחוזי בקליפורניה 

יסודיים מסיבות של רישום מועט אליהם יחד עם שיקולי תקציב של המחוז. ההורים תבעו בעילות של הפליית 

היה  הספר-בתייעילות שנסגרו ובטענה כי הליך מדידת  הספר-בתימיעוטים המהווים חלק ניכר מאוכלוסיות 

לקוי. בית המשפט דחה את התביעה והבקשה לצו מניעה וקבע כי לא בסמכותו לקבוע את המדיניות במקום 

המחוז הממונה על כך, והוא מוגבל למבחנים המשפטיים ולתקדימים אשר במקרה זה אינם מתקיימים 

בעה עשר לחוקה, וערך דיון מעמיק במקום אחר התבסס בית המשפט על תיקון אר 28וסיכויי התביעה קלושים.

                                                           

26
  Imber & Van Geel. 2010, ibid, pp 33-35. 

27 
 Jefferson County Bd. of Educ. v. Fell, 391 S.W.3d 713 (Ky. 2012). 

28
  A.A. v. Raymond, 2013 U.S. Dist. LEXIS 102459 (E.D. Cal. July 22, 2013). 

http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=391+S.W.3d+713
http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=2013+U.S.+Dist.+LEXIS+102459
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וקבע כי ההחלטה לבטל  הספר-ביתיחד עם זכיין ות החוקתיות, כשדחה על הסף תביעת קבוצת הורים בזכוי

  29לא הפרה את זכויות התובעים להליך הוגן ושוויוני. ספר-ביתרשיון שכר של 

בשאלות של בחירה  ם דניםעל החוקה, החוק והמשפט המנהלי כשה יםהמשפט בארה"ב מתבסס בתי

כי הבסיס  לדעתי, להכלילניתן , הכוללת בתוכה סכסוכים בענייני רישוי, רישוי ומיון תלמידים. ספר-בתיבין 

הורים  ידי-עלמרבית התביעות המוגשות בעניינים אלה מכך ש מושפעכסוכים מסוג זה ליחסים בין הצדדים בס

וניתוח מקבלים מבית המשפט יחס אוהד  והםמיעוט, הן תביעות קבוצתיות, בדרך כלל בטענות של הפלייתם כ

כאמור  אך לרוב הימנעות מהתערבות בשיקולי הרשות, בהתבסס על המשפט החוקתי והמנהלימשפטי מעמיק, 

, מתבססים בתי או פרשניות שאינן בתחום המשפט החוקתינקודתיות כאשר מוגשות תביעות בטענות  לעיל.

 בפעולות הרשות תהיה רבה יותר לכיוון זה או אחר.פרשנות החוק וההתערבות המשפט על 

 

 מימון החינוך

מימון החינוך הציבורי והיחסים בינו לבין החינוך הפרטי, מהווים קרקע לסכסוכים בין הורים לבין 

נוך בארה"ב השונה גם נושא זה ראוי להתייחסות על רקע אופייה של מערכת החי הרשות המקומית.

הפרטיים יחסית  הספר-בתימדינה והמשפט להימנע מהתערבות ביחסי הצדדים במהמערכת בישראל, ונטית ה

 לאלה הציבוריים, ולהשתית את הפסיקה על הזכויות החוקתיות ועל המשפט המנהלי יחד.

-יורק תבעו את מועצת החינוך העירונית המתירה לבתי-ספר ציבוריים בניו-הורים לתלמידים בבתי

יבוריים ללא תשלום דמי שכירות או החזר הוצאות כלשהן, בטענה כי בבניינים צ ש"תמספר צ'ארטר להש

ספר אלה עבור השימוש במתקנים הציבוריים תאפשר תוספת לתקציב החינוך הציבורי -גביית תשלום מבתי

לשכירת מורים נוספים, הקטנת מספר התלמידים בכיתות ועוד. בית המשפט דן בשאלה האם חוק החינוך 

קבע כי טרם פניה  4103מאפריל  דין-פסקבמבנים ציבוריים ללא תשלום וב שכרר ספ-מאפשר הרשאה לבתי

לבית המשפט היה על התובעים למצות את ההליך המנהלי המאפשר העלאת טענותיהם לקיפוח תלמידי 

החינוך הציבורי. העובדה כי נמנעו מכך מטעמי עלויות וחשש לא מבוסס כי ההליך המנהלי ידחה את 

 .30עה את בית המשפט, שדחה את התביעהטענותיהם לא שכנ

במקום אחר דחה בית המשפט המחוזי בקנזס דרישת הורים, לקבוע כי הגבלת תקרת התקציב שמחוז 

 31.לחוקה עשר הארבעה התיקון לפי שווהה ההגנה סעיף את מפרה, חינוך רשאי לגייס באמצעות מיסוי מקומי

, המדינות 01-ב חינוך ורשויות חוקרים, מחוקקיםשל נפסק ששיקול הדעת של בית המשפט אינו עדיף על זה 

תכניות חדשות וטרם נבחנו במדינה כלשהי, ולכן המבחן המשפטי החוקתי הרלוונטי הוא המשום ש במיוחד

 יחס או פליהה אוסר אינופורש כך ש סעיףהאם הפעולה מקדמת מטרה או אינטרס לגיטימיים של המדינה. ה

 לכן. (בסיסית זכות בהעדר) "הרציונאליהבסיס  מבחן" את תעובר השאיניה רק הפלי אוסר אלא, שוויוני-לא

 באופן בתנאי שאמצעי זה ישרת, יותר עשירים מחוזותמ ספר-בית להפלותרשאית  מדינהנקבע במקרה זה שה

 .המטרה להשגת ביותר הטובה השיטה שלה, ואפילו אם אמצעי זה אינו לגיטימית מטרה ליארציונ

                                                           

29
  Project Reflect, Inc. v. Metro. Nashville Bd. of Pub. Educ., 947 F. Supp. 2d 868 (M.D. Tenn. 2013) 

30
  New York City Parents Union v Board of Educ. of the City Sch. Dist. of the City of N.Y., 2013 N.Y. Misc. 

LEXIS 5226 (N.Y. Sup. Ct. Apr. 30, 2013. 
31

  Petrella v. Brownback, 2013 U.S. Dist. LEXIS 154793 (D. Kan., October 29, 2013). 

http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=947+F.+Supp.+2d+868
https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=e96ba3b42830b987463dc8d5f893a4d1&docnum=12&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAW&_md5=03b3893960410f60391700f3f2413ab4
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ספר פרטיים דתיים, ישירות -בארה"ב אסר בצורה גורפת על מימון ציבורי לבתי בית המשפט העליון

הספר הפרטיים הסעות לתלמידים; השאלת ספרים; -ובעקיפין. למרות זאת החוקה מאפשרת לספק גם לבתי

ידי מורים מהמערכת -מימון הבחינות המתחייבות מפיקוח המדינה; שירותים מהמדינה המסופקים על

ספר דתיים; הקלות מס -ים מאוכלוסיות מיוחדות, בבניינים ציבוריים המאכלסים בתיהציבורית לילד

. המגמה בבית המשפט שוניםספר -הניתנות באופן שוויוני להורים בחינוך הפרטי והציבורי ופטור ממס לבתי

הספר -העליון היא לקיים תכניות ממשלתיות להטבות כלליות שלא על בסיס דת, ולכלול בהן גם הטבות לבתי

. 32ספר דתיים, וחלקן אוסרות זאת-הפרטיים. חלק מהמדינות מתירות החלה של תכניות השוברים גם על בתי

בית המשפט לערעורים באינדיאנה פסק כי גם נוהג ארוך שנים לפיו המחוז מספק לתלמידים שירותי הסעות 

וי בכל עת לשיקול דעת הנהלת ספר דתי קתולי( ניתן לשינ-ספר שאינם ציבוריים )במקרה זה בית-חינם לבתי

 . 33המחוז ואינו מתחייב באופן מנדטורי

הוא בסיס המשפט המנהלי והחוקתי. לציבור יש זכויות גם  ,בסיס היחסים שהודגם בפסקי דין אלה

בית המשפט מסכים להתערב בהם, ומידת שחוקתיות אשר הרשות מחויבת לשמור עליהן, אך סוג העניינים 

לכל זאת תאם לדין המנהלי ותוך מתן שיקול דעת לרשות בגבולות סמכויותיה והחוקה. התערבותו, נקבעים בה

יש להוסיף כי כשהצדדים לסכסוך הם צדדים פרטיים, המדינה ובתי המשפט נוטים להימנע מהתערבות 

 יניהם.בביחסים 

 

 תכנית הלימודים

ראשונה קיימת רפורמה משמעותית במערכת החינוך בארה"ב ול החלה להתבצעבשנה האחרונה 

, ידי כל המדינות-רם אומצה על, טהתכנית חדשה 34והמתמטיקה. האנגליתתכנית לימודים אחידה בתחומי 

, אך היא כבר יוצרת מחלוקות, מתחים ועימותים המקבלים משפטיות בפסיקה התגבשו בעניינה הלכותוטרם 

בתוקפה,  התכנית מתמקדותנגד ות המועלטענות . הדיון ציבורי ערבכן בפוליטיקה וובהגשת תביעות  ביטוי

גם המורים אינם  35.נגד הסטנדרטיזציה הנובעת ממנההבלתי מוכחת ו יעילותה החינוכיתבבעלותה הגבוהה, 

ניתן לשער שבעתיד הקרוב יתקיים דיון משפטי  36מחזיקים בדעה אחידה בנושא ויש ביניהם המתנגדים לה.

ולהערכתי ניתן להניח שהדיון יתבסס על נימוקים דומים  בערכאות השונות בשאלות הנובעות מתכנית הליבה,

 לאלה המשמשים היום בענייני תכניות הלימודים, כפי שאפרט להלן.

הספר הפרטיים, לרבות לעניין תכניות הלימודים. -כאמור לעיל, בארה"ב המדינה מפקחת גם על בתי

אינה אוסרת על קיום תכניות לימודים  היאהמדינה עשויה לחייב לימוד מקצועות ונושאי לימוד מסוימים אך 

                                                           

32
  Imber & Van Geel. 2010, ibid, pp 51-52. 

33
  Roman Catholic Archdiocese of Indianapolis, Inc. v. Metro. Sch. Dist. of Lawrence Twp., 945 N.E.2d 757 

(Ind. Ct. App. 2011). 
34

 עוד על תכנית הליבה המשותפת:  
 http://www.corestandards.org/in-the-states 
35

  http://www.theblaze.com/stories/2014/02/22/lawmaker-pushing-to-oust-common-core-from-his-states-
classrooms/ 
http://www.flcommoncore.net/ 

36
  http://www.politico.com/story/2014/01/new-york-common-core-teachers-schools-education-

102614.html 
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. המדינה זקוקה לסיבה חוקית טובה מאד כדי הפרטיים הספר-בתיל רבפעולה בכך ומותירה חופש  נוספות

הספר -כל דרישה על בתיכמעט היא רשאית לכפות אך ספר פרטי, -להצדיק התערבות בתכנית הלימודים בבית

  .37נע מכךהציבוריים, למעט אם יש סיבה טובה מאד להימ

הציבוריים בארה"ב היא נושא רגיש ובהכללה ניתן לומר כי בשם  הספר-בתיתכנית הלימודים ב

וחינוך ציבורי אסור שיכלול  38ההפרדה בין הדת לבין המדינה כל החינוך הדתי בארה"ב הוא חינוך פרטי

 40במשחקי ספורט,תפילות  39הצהרים,-אלמנטים דתיים כלשהם לרבות קיום חוגים דתיים וולונטריים אחר

 אישרהוא בית המשפט לערעורים דן במקרה שבו מחוז ספרטנבורג בדרום קרוליינה למרות זאת, כש .ועוד

הספר הציבורי, בלימודי דת -לפיה הותר לתלמידים לבלות חלק מיום הלימודים מחוץ לביתלימודים שתכנית 

הספר הציבורי -בצעו מחוץ לכתלי ביתשעבורם גם קיבלו נקודות זכות אקדמיות, בתנאי שלימודים אלה ית

ספר פרטיים ולא ציבוריים -ידי בתי-ללא שימוש במורים או תקציבים ציבוריים, שהקרדיט יקבע על

-בתי 41משך שלוש שנים בחרו בהספר הדתיים. -ושהמערכת הציבורית תקיים עמדה ניטראלית בנוגע לבתי

בו למדו ילדי שתי משפחות התובעים, אשר נמנעו  הספר-להשתתף בתכנית וביניהם גם בית 0,011ספר מבין 

לא ש ת טילטמהשתתפות בשיעורי הדת. בית המשפט הפריד בין תביעות שתי המשפחות. נקבע כי משפח

ציוני הילדים לא נפגעו והם לא הרגישו כל לחץ כי קיבלה כל פרסום בנושא לא הוכיחה זכות עמידה בעניין, 

וזאת למרות עדות אמם שטענה כי "גרמו לילדיה להרגיש הספר להשתתף בתכנית הדתית, -מבית

הספר הדתי, לפרסום הלימודים בו -קיבלה מכתב מבית מוס תאאוטסיידרים" כלשונה. לעומתה, משפח

הספר הדתי קיבל את רשימת -כ"לימוד תפיסת העולם הנוצרית וכיצד ראוי לחיות לפיה" והסתבר שבית

. המשפחה, שאיננה ידו-על תהפלייה לטובה של הדת הנוצריל ובכך טענוהספר בו למדו, -התפוצה מבית

הספר גרמה לילדיה להרגיש "אאוטסיידרים" וגרמה לבתם -נוצרית, הוכיחה כי העדפת הדת הנוצרית בבית

להיעדר מפעילות קהילתית ולהירשם לקולג' מחוץ למחוז בו הרגישה מודרת. למרות כל האמור לעיל, ולאחר 

ותיר על כנו את פסק הדין הפחת מוס הוכיחה זכות עמידה, הוא דחה את הערעור ושבית המשפט קבע כי מש

שקבע כי המודל שאומץ בדרום קרוליינה אינו סותר את התיקון הראשון לחוקה ואינו אסור, היות והמחוז 

תכנית לימודים דתית מחוץ למערכת החינוך הציבורית, עבור תלמידים שלומדים  לקבלאיפשר לתלמידים 

ספר פרטיים ותוך שמירה על ניטראליות המערכת הציבורית בקשר לכך. בית המשפט ערך דיון ארוך -בבתי

בע כי תכנית החינוך בספרטנבורג ת החינוך בארה"ב וקבזכויות התלמידים ובמקומו של החינוך הדתי במערכ

  41.תואמת את דרישות התיקון הראשון לחוקה

 נזיקיות תביעות המאפיינתרשלני או התרשלות בחינוך,  א חינוךילפרק זה ה תהרלוונטי פתנוס טענה

הפרת ריינית אפקטיבית בסיום לימודיהם כתוצאה מהורים בטענה כי ילדיהם לא הגיעו לרמה או שהגישו

-למשל, בית המשפט בניו 42.אישיתלאבחן את קשייהם ולהתאים להם תכנית לימודים את חובתו הספר -בית

קשות שלא התקדם בלימודיו משך עשור שנים, היה זכאי לפיצויים מהמחוז ג'רסי קבע שתלמיד בעל נכויות 
                                                           

37
  Imber & Van Geel. 2010, ibid, pp 62-65. 

38
וראו פסק הדין המוכר בעניין      Mozert  v.  Hawkins County 579 F. Supp 1051 (1984)  

39
  Board of Ed. of Westside Community v. Mergens 867 F.2d 1076 (1990)  

40
  Lee v. Weisman, 505 U.S. 577, 112 S.Ct. 2649, 120 L.Ed. 2d 467 (1992);  

41
  Moss v. Spartanburg County Sch. Dist. Seven, 683 F.3d 599 (4th Cir. S.C. 2012). 

42
  Thomas, Carmon-McCabe & McCarthy. (2009). Ibid. p 92. 
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בדוגמה נוספת תבעו תלמיד  43.לצרכיותאימה לא ההספר לדעת שתכנית הלימודים שלו -משום שהיה על בית

ית וחסכים רגשיים, פסיכולוגיים ושפתיים ניכרים ומשפחתו את המחוז פרנואיד כרונית סכיזופרניההלוקה ב

 בקולומביה  ובית המשפט התערב בשיקול דעת הפקיד הממונה גם בשאלות של שיהוי והתיישנותהחינוכי 

למרות  44שעצמה גרמה לו נזק.ככות הטיפול לש"תמוהוסיף כי התלמיד עבר ייסורים רבים בתהליך וה

 הטענה עשויהאת גדר המקרים בהם בהזדמנויות שונות המשפט -התביעות מסוג זה נדחו, קבעו בתישמרבית 

וד ומכשור הימנעות מאספקת שירותי ציו עולה מכוונת שגרמה לפציעת התלמיד, וביניהם הוכחת פלהתקבל

בסיס היחסים המודגם כאן הוא נזיקי הנשען על הבסיס החוקי, אך קשה לומר כי  45כחובת הרשות לפי החוק.

 עות אלה זניח.משום שמספר פסקי הדין שקיבלו תבי בנושא, בסיס יחסים זה מאפיין את הסכסוכים

 

 אמצעי משמעת

הספר למספר ימים, ובמקרים חמורים גם הרחקה -אמצעי משמעת מקובל בארה"ב הוא השעיה מבית

ידי בתי המשפט כזכות רכושית של -משום שהחינוך בבית הספר נתפס עלהספר לסמסטר או לצמיתות. -מבית

תלויה בחומרת הענישה ובמשך זמן  התלמידים, השעיה הפוגעת בה חייבת להתבצע בהליך הראוי, שדרגתו

ענישה גופנית העסיקה אף היא לא מעט את הפסיקה בארה"ב ועל קצה המזלג אבהיר כי אינה  46ההשעיה.

-conscience)עד כדי "זעזוע המצפון" אסורה לחלוטין, אלא בית המשפט בודק האם העונש היה אכזרי 

shocking)47
תלמיד זכות טיעון. פסקי הדין בנושא מתבססים על ומנוגד לסעיף השמיני לחוקה והאם ניתנה ל 

בלבד  להדגמה 48המשפט הפלילי וקנה המידה החוקתי משמש לבדיקת הפעולות שפגעו בזכויות התלמידים.

( באמצעות אמה, 9בית המשפט המחוזי באלבאמה דחה לגופה תביעת תלמידת כתה ז') דין בו-בחרתי בפסק

מדעים שהכה אותה מכה אחת בישבן בחובט ייעודי כעונש על ציון נגד מועצת החינוך של המחוז והמורה ל

גרמה לילדה השפלה  שההכאההתובעת טענה  49בלתי מספיק במבחן והפרות משמעת נוספות לטענתו.

מכאיבה למשך שבועיים והיתה בלתי חוקית, וכן שפגעה בזכותה החוקתית להליך הוגן  כן לחבלהווטראומה 

ענישה מתיר הספר שלפיו ציון גרוע אינו -מנוגדת לתקנון המשמעת של בית לחוקה בהיותה 02לפי תיקון 

שהענישה היתה בית המשפט בחן תמונות של הפצע ושמע עדויות ולבסוף דחה את התביעה בנימוק גופנית. 

ולא הפרה את זכויותיה החוקתיות של כי הפציעה היתה מינורית  פי מבחן "זעזוע המצפון"-על מידתית

פסקי דין רבים עוסקים בנושא זה ובכל מקרה בית המשפט בוחן את  לא היתה מנוגדת לתקנון. התלמידה וכן

הנסיבות וקובע האם הענישה היתה מוגזמת, אכזרית באופן חריג והאם נשמרו זכויות התלמידים לפי התיקון 

                                                           

43
  Thomas, Carmon-McCabe & McCarthy. (2009). Ibid. p 94: M.C. v. Cent. Reg'l Sch. Dist., 81 F.3D 389 (3

rd
 

Cir. 1966) 
44

  Anthony v. Dist. Of Columbia, 463 F. Supp. 2ed 37 (d. d. c. 2006) 
45

  Thomas, Carmon-McCabe & McCarthy. (2009). Ibid. 
46

  LaMorte, M. (2002). Ibid. p. 111. 
47

 המונח הוגדר לראשונה בפסק הדין הישן:  
INGRAHAM v. WRIGHT Supreme Court of the United States, 1977 034 U.S. 651 
 אך היות ואין כוונתי לסכם הלכות משפטיות, אפנה לסיכום פסק הדין בהרחבה אצל

LaMorte, M. (2002). Ibid. pp 124-126  
48

  LaMorte, M. (2002). Ibid. pp 125-129. 
49

  Lewis v. DeKalb County Bd. of Educ., 2013 U.S. Dist. LEXIS 163606 (N.D. Ala. Nov. 18, 2013). 

http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=2013+U.S.+Dist.+LEXIS+163606
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ות פוטרו עשר לחוקה. התרשמתי שמרבית התביעות נדחו, וכאשר התקבלו התלונ-השמיני והתיקון הארבעה

 50המורים המכים וננקטו נגדם הליכים פליליים לעיתים.

מתבססים ברובם על המשפט החוקתי בענייני משמעת  אחרות פסקי הדין העוסקים בתביעות

זכות להליך הוגן ולשוויון בפני החוק בו לחוקה יפוש ותפיסה לא חוקיים לפי התיקון הרביעיחבלרוב ועוסקים 

 חלק מפסקי הדין יש גם מאפיינים נזיקיים, לפי העניין.ל .עשר-לפי התיקון הארבעה

ידי מורה ותוכנו -בית המשפט קיבל ערעורו של תלמיד שמכשיר הטלפון הנייד שלו נתפס עללמשל, 

 כל תחת בסבירות תלויה תלמיד של בכליו חיפושה חוקיותנזיקי ונקבע כי -בסיס התביעה היה חוקתי 51נבדק.

בוצע  בפועל שנערך כפי החיפוש האםבדיקת הצדקת החיפוש מראשיתו וגם  , וכוללתהרלוונטיות הנסיבות

 סביר יסוד מתקיים כאשר ,מוצדקיחשב  חיפושה .מלכתחילה אותו שהצדיקו נסיבותלאור ה סביר בהיקף

 ת פגיעהבסכנ שהוא או, הספר-בית כללי את או החוק את הפר שתלמיד לכך ראיות יספק שהחיפוש לחשד

, החיפוש צריך להתאים בהיקפו למטרותיו ולא להגזים בפולשנות בהתחשב בנוסף .הספר-בית בשטח מיידית

בגילו ומינו של התלמיד ובאופי העבירה המיוחסת לו. במקרה זה נקבע כי הנתבעים לא הוכיחו כי הנסיבות 

צדיקו ה , נטיה לנהוג מהר ברכבו ודיבורים בעבר על התאבדות(כשגרה משמעת בעיות, בעברו סמיםשימוש ב)

 נזק או, נוספים משמעת כללי ה צפויה שלהפר, פלילית לפעילות ראיותתפיסה וחיפוש בטלפון למטרת חשיפת 

זה  דין-פסקנקבע ב בנוסף לפיכך נקבע כי החיפוש היה לא מוצדק מלכתחילה.. הספר-ביתב לאיש פוטנציאלי

כספי אף אם החיפוש לא גרם לו נזק  כי יתכן שהתובע יהיה זכאי לפיצוי 52על סמך הלכות ופסקי דין קודמים,

כלשהו, ולו בשל הפרת זכותו החוקתית בהקשר זה. בית המשפט החזיר את הדיון לערכאה הראשונה לדיון 

  בפיצויים המגיעים לתובע.

שהטיל עונשים כבדים על תלמידים  הספר-ביתדחה בית המשפט תביעה נגד סגן מנהל  נוסףבעניין 

תתפות בהפגנה, והרצה להם ארוכות אודות ההשלכות המשפטיות האפשריות שיצאו את הקמפוס לצורך הש

. באותו יום התאבד אחד התלמידים ונטען כי עשה זאת משום הספר-ביתשל השתמטות מביקור סדיר ב

שנבהל מאיומי סגן המנהל כי הוא עלול להישלח לכלא בגין השתמטות. בית המשפט קבע כי זכויותיהם 

בית המשפט ראה חשיבות רבה  .גופנית ענישהב" אמיתי איוםלא נפגעו וכי לא היה " החוקתיות של התלמידים

, לחוקה הראשון התיקון את והפר לאוהסגן  הספר-ביתבקיום כללי המשמעת הנוגעים להשתמטות וקבע כי 

ת קיצוניפגיעה  ווהי לאך באופן מידתי ומתאים ווחינו בטיחות שלהמטרות החשובות  את אלא קידמו

 53ת בחופש הביטוי של התלמידים או רשלנות בענישה.מומקומ

                                                           

50
 על קצה המזלג בלבד ניתן להתרשם במידת הצורך:  

Mingla v City of New York, 2014 N.Y. Misc. LEXIS 242 (N.Y. Sup. Ct. Jan. 15, 2014). 
 וכן מדיווחים שונים ברשת:

http://www.nsba.org/TEMP/LegalClips/DD-v-Chilton-County.html; 
http://www.courthousenews.com/2010/07/06/28615.htm  

51
  G.C. v. Owensboro Pub. Sch., 13a0078p.06; 711 F.3d 623, 2013 U.S. App. LEXIS 6159 (6th Cir., March 28, 

2013). 
52

   Carey v. Piphus, 435 U.S. 247, 266, 98 S. Ct. 1042, 55 L. Ed. 2d 252 (1978); Slicker v. Jackson, 215 F.3d 
1225, 1231 (11th Cir. 2000); Briggs v. Marshall, 93 F.3d 355, 360 (7th Cir. 1996); Romanski v. Detroit 
Entm't, L.L.C., 428 F.3d 629, 645 (6th Cir. 2005) 

53
  Corales v. Bennett, 567 F.3d 554 (9th Cir. Cal. 2009). 

http://www.nsba.org/TEMP/LegalClips/DD-v-Chilton-County.html
https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=728bac0714c3509f80a7376676372d7b&docnum=4&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=5acbba4eff0957d9d9d429bfc8296873
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=487b76a720c482bf41523a73bb0f324a&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b711%20F.3d%20623%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=110&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b435%20U.S.%20247%2c%20266%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=4&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=1b205c34c885ef68bcbc3a70f60061a8
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=487b76a720c482bf41523a73bb0f324a&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b711%20F.3d%20623%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=111&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b215%20F.3d%201225%2c%201231%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=4&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=a9813aeab366ee4b9e7f3abe584d1467
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=487b76a720c482bf41523a73bb0f324a&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b711%20F.3d%20623%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=111&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b215%20F.3d%201225%2c%201231%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=4&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=a9813aeab366ee4b9e7f3abe584d1467
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=487b76a720c482bf41523a73bb0f324a&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b711%20F.3d%20623%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=113&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b93%20F.3d%20355%2c%20360%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=4&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=300eb374944cb2eed0b2e9dd5eeb00d6
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=487b76a720c482bf41523a73bb0f324a&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b711%20F.3d%20623%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=115&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b428%20F.3d%20629%2c%20645%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=4&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=53902dc3f435113783686bb43c51c2b2
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=487b76a720c482bf41523a73bb0f324a&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b711%20F.3d%20623%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=3&_butStat=2&_butNum=115&_butInline=1&_butinfo=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b428%20F.3d%20629%2c%20645%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_fmtstr=FULL&docnum=4&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=53902dc3f435113783686bb43c51c2b2
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נכנס בית המשפט המחוזי לעובי הקורה בתביעה רבת צדדים שעילתה צעדים משמעתיים  אחרבמקום 

ידי -, ופסק בטענות רבות שהועלו עלהספר-ביתואחרים שננקטו נגד תלמידים שהשתתפו בקטטה המונית ב

מעמיק בזכויות ובחובות חוקתיות, בהליכים המשמעתיים והלימתם הצדדים ובטענות שכנגד, תוך ניהול דיון 

אשוב ואזכיר כאן גם את פסקי הדין שאזכרתי בראשית  54את החוק ובבקשות לפיצויים עונשיים ונזיקיים.

והמחוזות החינוכיים  הספר-בתיובנטיית בתי המשפט להימנע מחיוב  הספר-בתיהפרק, שעסקו בבריונות ב

תוך דיון חוקתי והגדרת היחסים בין התובעים לבין מערכת החינוך ככאלה שאינם  בכללאו בנזיקין שנתבעו 

 55.יוצרים חובת זהירות או יחסים מיוחדים

חוקתי עם פלילי ובסיס היחסים המודגם בענייני משמעת וענישה ובפיקוח השיפוטי עליהם הוא בסיס 

בראשית הפרק לגבי מימוש זכויותיהם  הדיון דומה לדוגמאות שהובאו .לפי הענייןמאפיינים נזיקיים 

החוקתיות של התלמידים בדומה למימושן לגבי מבוגרים, בשינויים המחוייבים מאופי המסגרת החינוכית 

מצד אחד ניכר כי בתי המשפט שומרים על זכויותיהם החוקתיות של  ומטרות המדינה בהקשר החינוך.

סוק לחובת מערכת החינוך פיצויים נזיקיים ומבססים התלמידים הנענשים אך מהצד השני הם אינם נוטים לפ

 את דחיית התביעות על העדר פגיעה בזכויות חוקתיות. 

 

 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

המדינה חייבת לספק חינוך ציבורי הולם לתלמידים בעלי בהתאם לחוק החינוך המיוחד בארה"ב, 

הם ולרבות שירותים נלווים לחינוך. חובה זו חלה צרכים מיוחדים כמוגדר בחוק, בהתאם למקום המגורים של

  56על הרשות גם כלפי תלמידים השוהים במוסדות לפי החלטת בית המשפט לנוער ואף בבתי הכלא.

הספר המקומי נכשל באספקת חינוך ציבורי הולם חינם לתלמיד בעל צרכים מיוחדים, המחוז -כשבית

 התלמיד, בנוסףפרטי המאפשר לו חינוך הולם כזה.  ספר-יתבחייב לשפות את הוריו עבור תשלום שכר לימוד ל

והמחוז יישא במהלך ההליך לקביעת התכנית המיוחדת לו, רשאי להישאר במוסד החינוכי בו הוא לומד, 

ספר -בעלויות הלימוד שלו שם עד לקבלת החלטה האם ניתן לספק לו חינוך ציבורי הולם חינם במסגרת בית

, אך בית מוטלת על המדינה תלמידים נכים לפי הצורךהחובה לאבחן  57.(ovision"stay put" pr)של המחוז 

ידי גורמים -המשפט המחוזי באלבאמה קבע שחובה זו אינה כוללת אבחון של כל תלמיד שכשלונו מוסבר על

  58שאינם קשורים בנכותו, אף כי באותו מקרה הושתה על הרשות המקומית גם עלות אבחון פרטי.

תנאים שנקבעו בחוק החינוך המיוחד: ל בכפוף ,הליך גישורבין הצדדים ניתן לקיים  במקרי מחלוקת

כל זכות אחרת לפי החוק,  בוכילע או לשלילה ישמש לא גישורהגישור יתקיים רק בהסכמת שני הצדדים; ה

 השקיבל הכשרה מתאימ, תלוי ובלתי מוסמך מגשר ידי על תנהלי גישור; ההוגן הליךלרבות לא את הזכות ל

; פניות נטולאקראי ו בסיס עלמרשימה מוסדרת  מגשרים תבחר המדינה; אפקטיביות גישור בטכניקות

                                                           

54
  Edwards v. Ctr. Moriches Union Free Sch. Dist., 898 F. Supp. 2d 516 (E.D.N.Y. 2012) 

55
  Morrow v. Balaski; Mel v. Sherwood Sch. Dist. 

56
  Los Angeles Unified School Dist. v. Garcia, 58 Cal. 4th 175 (Cal. 2013). 

57
  Gerstein & Gerstein. (2004). Educational law: An Essential Guide for Attorneys, Teachers, Administrators, 

Parents and Students. 2ed edition. Lawyers and judges publishing company inc. Tucson, AZ. P 257. 
58

  Jefferson County Bd. of Educ. v. Lolita S., 2013 U.S. Dist. LEXIS 141624 (D. Ala., September 30, 2013). 

https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=198ac0d958c3336f5b10926c141fbea6&docnum=3&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzk-zSkAb&_md5=99c9dc6142d8569cb548f976b5902837
https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=b2ae0245fed1bf22d518c67e19e92aef&docnum=7&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzt-zSkAW&_md5=2ae2f2369b896bcbf26d70083e7acde2
http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=58+Cal.+4th+175
http://www.google.co.il/search?hl=iw&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ralph+M.+Gerstein%22
http://www.google.co.il/search?hl=iw&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lois+Gerstein%22
https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=e96ba3b42830b987463dc8d5f893a4d1&docnum=16&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAW&_md5=03b3893960410f60391700f3f2413ab4


 

 

15 

 דיוני; כל בכתב גישור בהסכם מפורט להיות חייב הגישור, ככל שהושג, הסכםגישור; ה בעלות תישא המדינה

מותנה בחתימת  עשוי להיות הגישוראחר מכל סוג שהוא;  הליך בכל כראיה שמשוי לאו חסויים גישורה

מי מהצדדים או שנכשל, רשאי מי מהם לבקש  אם הגישור אינו מקובל על 59.סודיותל התחייבות על הצדדים

שימוע אובייקטיבי חיצוני לסכסוך. טרם קיום השימוע חייב המחוז לקיים פגישה נוספת עם בפני פקיד  דיון

ע בכל נושא הקשור בצרכים מיוחדים של לבקש שימו רשאיםההורים בניסיון למצוא פתרון מוסכם. ההורים 

ילדיהם, לרבות לגבי עצם האבחון, תוצאותיו והמלצותיו והן יישומן. הרשות יכולה לבקש שימוע כשהיא 

סבורה שהורים מונעים מילדים בעלי צרכים מיוחדים לקבל חינוך, אך אינה רשאית לבקר את החלטתם 

ל אחד מהצדדים שמורה זכות ערעור על החלטת הפקיד לכ הסופית להימנע משילוב ילדם בחינוך המיוחד.

הממונה לסוכנות המיועדת לכך על ידי המדינה, ולאחריה לבית המשפט. בדרך כלל קיום הליכים מקדמיים 

הליך גישור זה הוא ייחודי בכך  60., או דווקניגורף, אך לא באופן אלה מהווים תנאי סף לדיון בבית המשפט

אלית בחוק החינוך המיוחד, ואינו מאפיין הליכים משפטיים בין ההורים לבין שהוא מתקיים כדרישה פורמ

באופן שימצה להורים כיצד להתנהל שונות בתי הספר בתחומי מחלוקת אחרים. ניתן למצוא ברשת המלצות 

את זכויותיהם בהליך מיוחד זה בין היתר לאור אופיו הפורמאלי אך התנדבותי וחשיבותו כתנאי להמשך 

 61ת מול הרשות החינוכית.ההתנהלו

בית המשפט המחוזי בהוואי בדק את ההליך המנהלי להלן אדגים לגופו של עניין מפסקי הדין בנושא. 

כי ההחלטה המנהלית כי היא זקוקה לתכנית  4101שננקט לגבי ילדה בעלת צרכים מיוחדים וקבע באוקטובר 

הספר הפרטי -יה בגין שכר הלימוד שלה בביתלימודים מיוחדת בהתאם לחוק תקפה, וכי המחוז ישפה את הור

עד להכרעה סופית. אותו בית משפט קבע במקרה אחר, כי כאשר הוריו של תלמיד בעל צרכים  62המאפשר זאת

הגשת בקשות טרם  ידי-עלמיוחדים גורמים לעיכוב בהחלטה לגבי החינוך ההולם לו זכאי תלמיד )במקרה זה 

ערעור על בית המשפט  דחהאחר  דין-פסקב 63.הספר הפרטי-לימודיו בביתזמנן( לא יקבלו שיפוי עבור הוצאות 

שהופעל לגבי תלמידה הזכאית לתכנית  "stay put Injunction"בית המשפט המחוזי בנוגע לצו זמני  החלטת

-ביתפי החוק במדינת פנסילבניה ולפיכך -חינוך מיוחדת אישית, שנעדרה מהלימודים למעלה מהמותר על

בית המשפט לערעורים הפעיל  64.והגדירה כתלמידה שנשרה ה מחק אותה מרשימת התלמידיםשבו למד הספר

ידי בית המשפט המחוזי ומשלא מצא טעות -שהופעלו על את הכללים הרלוונטיים לצווים זמניים מסוג זה

                                                           

59
  http://nichcy.org/schoolage/disputes/overview#mediation 

60
  Imber & Van Geel. 2010, ibid, p 325. 

ל פסקי הדין ולכן תוצאותיהם אינן מפורטות מן הסתם סכסוכים המסתיימים בגישור אינם נכללים במאגרי המידע ש
 בסקירה, אולם ראו דוגמא לגישור שנכשל והגיע בכל זאת לבית המשפט: 
Bd. of Educ. v. Ill. State Bd. of Educ., 2014 U.S. Dist. LEXIS 39689 (N.D. Ill. Mar. 26, 2014) 

61
  http://ptimpact.org/eSource/DisputeResolution/Mediation.aspx   :להדגמה 

http://www.nysdra.org/consumer/specialeducation/specialeducation.aspx 
http://education.ohio.gov/Topics/Special-Education/Mediation-Complaints-and-Due-Process 
 וראו גם:
"Preparing for Special Education Mediation and Resolution Sessions: A Guide for Families and Advocates" 
(2009). A joint publication of The Children’s Law Clinic Duke University School of Law  

62
  Dep't of Educ. v. Ria L., 2012 U.S. Dist. LEXIS 155484 (D. Haw. Oct. 30, 2012). 

63
  A.R. v. Dep't of Educ., 2011 U.S. Dist. LEXIS 36291 (D. Haw. Mar. 31, 2011). 

64
  R.B. v. Mastery Charter Sch., 532 Fed. Appx. 136, 2013 U.S. App. LEXIS 15594 (3d Cir., July 25, 2013). 

http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=2014+U.S.+Dist.+LEXIS+39689
http://www.nysdra.org/consumer/specialeducation/specialeducation.aspx
https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=17b2d9ae5eaa679eddbbdda55ed6f099&docnum=2&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=cf70f585d51466cb32e2aaadbb10106c
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הן את . פסק הדין מדגים הן את הקריטריונים לביקורת שיפוטית על הנושא וברורה בפסק הדין הותירו על כנו

עליונות ההסדר המיועד לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים על פני ההסדרים הרגילים, אשר במקרה זה נגעו 

 .פי החוק-על הספר-ביתב נוכחות חובהל

ידי הורים לתלמיד בעל צרכים מיוחדים -שהוגש עלו בערעור בית המשפט המחוזי בקנטאקי דן לגופ

 "(transition planהמעבר )" תת חינוך מיוחד ובתכניתבטענות לליקויים בהליך המנהלי להשמתו בכי

דחה בית המשפט אך  ,הערעור שנגע לצו הביניים התקבל stay put".65"שהותאמה לו, וכן בנוגע לצו הביניים 

יתערב בהחלטות מנהליות מקצועיות רק לעיתים רחוקות, במקום בו  בהסתמך על ההלכה לפיה ,יתרתואת 

תרות אותן בסבירות גבוהה, בין אם על סמך מומחיותה המשוערת של הרשות הראיות המוצגות בפניו סו

 כיבמקרה זה קבע כי על אף פגמים בהליך התובע לא הוכיח  חינוכית, שקילה הוגנת של הראיות או שניהם.

, וכי אף בהנחה שהיתה בלתי מספקת, התובע מספקת בלתי אואת צרכיו  הולמת בלתי הייתה המעבר תכנית

 66.אחרת בהתאם לחוק הנכים מעבר לתכנית זכאי שהוא ולא נזק לו גרםכי נ לא הוכיח

 ספר-ביתקיימים פסקי דין רבים בנושא זה בנסיבות מקרים שונים, ושאלת השיפוי עבור תשלום ל

פרטי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים נדמית כקונפליקט משמעותי בין הורים למערכת החינוך, המקבל ביטוי 

מערכת יחסים זו מבוססת על החובה החוקית לשיפוי ההורים, והמחלוקות  67.באופן נרחב במשפט בארה"ב

יכוחים עובדתיים הקשורים המגיעות לבתי המשפט נוגעות לפגמים בשיקול הדעת בהליך המנהלי או לו

  ליישומו בכל מקרה לגופו.

י עבור חינוך מיוחד ותביעות רבות מוגשות לשיפו המצב יוצר מוטיבציה רבה לסכסוכים על רקע זה

 הספר-ביתידי -פרטי כשהתובעים טוענים כי במקרה שלהם הופר החוק או שתכנית החינוך שלהם הופרה על

למשל, בית המשפט המחוזי בפנסילבניה דחה תביעת . והם אולצו להסתייע בחינוך פרטי ותובעים החזר ופיצוי

 מהותית ההפרמחלות חוזרות וטענה כי הרשות  דה ימי לימודים רבים בשלינזיקין של תלמידה מחוננת שהפס

. בית המשפט דחה את התביעה כי התובעת לא עמדה בנטל להוכיח 0993 השיקום חוקב 012 סעיף את ודיונית

 כי יסודות הסעיף הופרו )לרבות הוכחת נכותה והוכחת התעלמות הרשות מצרכיה(, והוסיף כי כשלה גם

בית המשפט המחוזי  68." כנדרשמכוונת אדישות" של לרמה להעומצד הנתבעת ה מכוונת אפליה להוכיח

מידת הוכחה מהתובע  תנדרשלא הנ"ל וקבע בין היתר כי  014בקונטיקט ניתח לעומקה תביעה על בסיס סעיף 

 69מוגברת אלא מעט מעבר למקרה יחיד ואמירה קצרה המעידה שהוא זכאי לסעד.

שהגיש תלמיד הזכאי לתכנית חינוך מיוחדת במקרה אחר דן בית המשפט המחוזי בהוואי בתביעה 

" כסביבה המתאימה לו לפי התכנית לא יושמה כראוי וכי least restrictive environmentבטענה כי הוראת "

אספקת התמיכה והשירותים הניתנים בכיתות החינוך המיוחד אינם מסופקים לו בכיתה הרגילה אליה 

                                                           

65
  N.W. v. Poe, 2013 U.S. Dist. LEXIS 157520 (D. Ky., November 4, 2013) 

66
  Individuals with Disabilities Education Act 

67
   להדגמה ראו מחלוקת לעניין הגיל המקסימאלי הרלוונטי לזכאות לחינוך מיוחד:  

J.R. v. Cox-Cruey, 2013 U.S. Dist. LEXIS 113742 (E.D. Ky. Aug. 13, 2013). 
68

  K.K. v. Pittsburgh City Sch., 2013 U.S. Dist. LEXIS 148740 (D. Pa., October 16, 2013). 
69

  A. v. Hartford Bd. of Educ., 2013 U.S. Dist. LEXIS 145104 (D. Conn., October 8, 2013). 
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וכו באופן פרטי ובית המשפט דחה את התביעה לגופה בהתאם התובע ביקש שיפוי על הוצאות חינ 70צורף.

 יישם את התכנית כראוי. הספר-ביתלעובדות שהוכחו לו, שלפיהן 

בית המשפט דן באריכות בהליך ובקבלת ההחלטות לגופה בנוגע לתלמיד שאובחן כזכאי  נוסףבמקרה 

. שני הצדדים הספר-ביתידי -תאים על( ונפלו פגמים ועיכובים באבחונו ובמתן פתרון מADHDלחינוך מיוחד )

וחוסר שיתוף בפעולה ביניהם, ובית המשפט דחה את התביעה בחלקה )דחה  המחלוקתעקב פגמו בתהליך 

דרישה לשיפוי עבור חינוך פרטי( וקיבל אותה בחלקה )קיבל דרישה לתשלום פיצוי עבור הפגיעה בזכות לחינוך 

ל סמכויות שיפוטיות בדומה לשופט שלום( כדי שיקבע את סכום הולם(, והחזיר את הדיון לקצין השימוע )בע

  71.בהתאם לנסיבות הפיצויים המגיע לתובעים

היות ודרישות פיצויים כספיים, בין במסגרת נזיקית ובין במסגרת עונשית, הם חלק בלתי נפרד 

ד להדגמת תביעה אח דין-פסקמתביעות רבות בארה"ב, נמנעתי מייחוד פרק נפרד לתחום זה, אך אביא להלן 

בעלת מאפיינים נזיקיים מרכזיים, הקשורה בחינוך המיוחד. תלמידה בעלת פיגור קשה וקשיים אחרים כבת 

, למרות שיושמה לגביה תכנית אישית שכללה חיתוך המזון ושמירה הספר-בית, נחנקה מכריך בקפיטריה ב09

נדחתה  יה נגד הרשות ואישית נגד הצוותהורתביעה נזיקית שהגישו מיוחדת עליה בזמן האוכל בשל נכותה. 

)שיהוי וליקויים בהודעה לנתבעים את דבר  בנימוקים פרוצדוראלייםובית המשפט לערעורים באינדיאנה פסק 

פי -. בית המשפט קבע כי עלבצירוף נימוקים מדוקטרינת הנזיקיןהטענות נגדם והכוונה להגיש תביעה(, 

אחריות תלויה בהגדרת הפעולה המזיקה בדרגה גבוהה יותר  הטלת 72"סכנה שיצרה המדינה" הדוקטרינה

, שלא פי המבחן שאוזכר לעיל-על ("shocking conscience"מרשלנות גרידא ועליה "לזעזע את המצפון" )

 73במקרה זה. םהתקיי

 

ניתן לסכם בהכללה שמערכות היחסים בין הצדדים לתביעות שנסקרו התבססו על זכויות חוקתיות 

על ובחנו האם הופרו זכויות כאלה במסגרת דיון בתביעות המחילות את המשפט החוקתי  של התלמידים

נזיקיים -סעדים כספייםגם במרבית התביעות התבקשו אזרחי ועל המשפט הפלילי לפי העניין. -המשפט הנזיקי

היחסים  הם נלווים לבסיסהיה נמוך ולכן קבעתי כי  ובהכרעה העובדתיתשונים אך המשקל שניתן להם בדיון 

את היחסים ביניהם. כשלעצמם הדין, אך אינם מגדירים -החוקתי שבין הצדדים ומשפיעים על תוצאת פסק

הליך הוגן  בקיום בהתמקדותהדין -פסקימתאפיינים , בסיס החוקתיהעל הפסיקה מצאתי שכתוצאה מ

תוצאתית נדמה שמרבית עים בכל מקרה לגופו ובנסיבותיו. מבחינה פעולות הנתבבמידתיות האיזון וה ובבחינת

המשפט בכך שבנסיבות המקרה הופרו -כי התובעים אינם משכנעים את בתי התביעות נגד הרשות נדחות

, אך יתכן שהממצא מוטה בגלל אופי הסקירה שהתמקדה בתביעות שהסתיימו בפסקי דין, שהגיעו זכויותיהם

ד בהלכות המשפטיות בכל נושא למאגרי המידע הממוחשבים ולאתרי החדשות. מחקר מעמיק יותר שיתמק

 ובתביעות בערכאות הנמוכות עשוי להגיע למסקנות אחרות.

 

                                                           

70
  D.E.B. v. Hawaii, 2013 U.S. Dist. LEXIS 168956 (D. Haw., November 27, 2013). 

71
  J.T. v. Dep't of Educ., 2012 U.S. Dist. LEXIS 76115 (D. Haw. May 31, 2012). 

72
לעיל( 22לעיל )הערת שוליים מספר     Morrow v. Balaski   וראו גם בעניין 

73
  Lyons v. Richmond Cmty. Sch. Corp., 990 N.E.2d 470 (Ind. Ct. App. 2013). 

https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=e96ba3b42830b987463dc8d5f893a4d1&docnum=10&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAW&_md5=03b3893960410f60391700f3f2413ab4
https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=198ac0d958c3336f5b10926c141fbea6&docnum=3&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzk-zSkAb&_md5=99c9dc6142d8569cb548f976b5902837
https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=198ac0d958c3336f5b10926c141fbea6&docnum=3&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLbVzk-zSkAb&_md5=99c9dc6142d8569cb548f976b5902837
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 אנגליה

בות בעשורים האחרונים, והרפורמות בוצעו בעיקר באמצעות חקיקה רהחינוך באנגליה עבר תהפוכות 

משנת  ךבחוק החינוהחל התהליך  74החינוך. מסדירים אתהדברי חקיקה  011-, הכוללת היום למעלה ממקיפה

שבין היתר יצר  "(SSFA)להלן: " 77הסטנדרטים בחינוךחוק בו 76חוק הרפורמה בחינוךוהמשיך ב 099175

ושכר הלימוד,  הספר-בתית קבע גודל כיתה מקסימאלי, שינה את מנגנוני מימון ספר-בתיקטגוריות חדשות של 

 79נוסף חינוךנחקק חוק  4114בשנת  78הבעייתיים. הספר-בתיוחיזק משמעותית את הפיקוח וההשפעה על 

שינה את מבנה תכנית הלימודית אף יותר ולהעלות את ההישגים,  הספר-בתיבמטרה להגדיל את הפיקוח על 

ואיפשר  80יסודיים, לרבות שיטת האקדמיות(-)הן יסודיים והן על ספר-בתי, מיסד סוגים חדשים של הארצית

 814110כה בגל שלישי של תיקוני חקיקה בשנת הרפורמה המשי יתר אוטונומיה בתנאים שנקבעו. הספר-בתיל

קשובים יותר להורים ואוטונומיים יותר, ככל שיעמדו  הספר-בתיהפך את ש 82בחוק החינוך והפיקוח 4111 -ו

מספר רב של שהעניק אוטונומיה עצומה ל 84ולאחריו נחקק חוק האקדמיות, 83בתנאים ובסטנדרטים שנקבעו

בעקיפין על היחסים בין ההורים בעשור האחרון נוי נוסף המשפיע שיציבוריים שעמדו בתנאים.  ספר-בתי

וניהול הסכסוכים בכפוף  ידי העברת הוראות מהחקיקה הראשית למשנית-התקנות על עיבויהוא  הספר-בתיל

  85לחובות הרשויות המנהליות בתקנות ולהליכים הנובעים מהן.

-בתיל המדינה והשפעתה, וכוחם של כוחה ש התחזקובאופן כללי ניתן לומר כי בשנים האחרונות 

יחסית  משמעותיתירד , אשר , על חשבון שליטת הרשות המקומיתהאוטונומיה שלהם בה בעת הגדלווה הספר

 כמובתחומים בחקיקה הנרחבת היו התערבות המדינה  לכךבאופן חלקי. הגורמים  מחדשהתחזק לעבר, אך 

הגברת מגמת ההפרטה המשפיעה על  ובד בבדודיים, למטרת העלאת הישגים לימ ורגולציהתכנית הלימודים 

התקנות  86.הספר-בתיואספקת שירותים נלווים לחינוך והמגבירה את האוטונומיה של  הספר-בתימימון 

החדשות והמנגנונים שנתנו לרשויות המקומיות כח מחודש, מגבילות עדיין את פעילותן ומאפשרות ביקורת 

 87ולכן לא ניתן לומר שכוחן שב אליהן במלואו. מעין שיפוטית עליהן ועל מדיניותן,

                                                           

74
  Harris. (2007). Education law and Diversity. Hart Publishing, Oxford, P 138. 

75
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76
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  Ford, Hughes & Rubbain. (2005). Education law and practice, 2ed edition, Jordan Publishing Limited, 
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 Maintained) ידי הרשות המקומית והמדינה-הממומן על ציבורי ספר-ביתבכל , 4114החל משנת 

School)88  מנהל  ועדחייב לפעול(Governing Body)89 90,שסמכויותיו ותפקידיו נקבעו בחוק ובתקנות 

בדרך שתבטיח הישגים גבוהים. לצורך כך  הספר-יתבומטרתו המרכזית לפעול מטעם הממשלה ולנהל את 

אחראי הועד המנהל לטפל בעניינים שונים, לרבות בענייני כספים; יחסי עבודה; בחינות פנימיות וארציות; 

אך גם דאגה  הספר-ביתהתלמידים בתחומי  הליכים מול הורים והליכים פנימיים מקדמיים; בריאות ובטיחות

; תכניות לימודים ארציות וגם פנימיות בנושאים מסוימים; ענייני משמעת ספרה-ביתלרווחתם מחוץ לכתלי 

להאציל מעקב אחר נוכחות תלמידים וקביעת תנאים ועוד. הועד המנהל מוסמך לרבות הרחקת תלמידים; 

 הספר-ביתולצוות לעניינים שונים לרבות בכספים; לערור בנוגע להשמת תלמיד ב הספר-ביתסמכויות למנהל 

בהקשר תכנית הלימודים; לספר  הספר-בתיהרשות המקומית; לחייב תלמידים להתייצב גם מחוץ ל ידי-על

לרבות ללוות בשמו כספים,  הספר-ביתצרכים שונים של הקהילה, במגבלות הקבועות בחוק; לנהל את ענייני 

ת כל פעולה למשכן נכסים ומקרקעין, לקבל תרומות וכספים ולהשקיעם ובאופן כללי סמכותו שיורית לעשו

הועד המנהל עשוי להיות צד לסכסוך עם הורים, או עם עובדי הוראה  והנהגתו. הספר-ביתלמטרת ניהול 

בתפקידים שונים, וחלק מפסקי דין שמצאתי עסקו גם בסכסוכים על רקע מינוי חברים בוועד המנהל ופיטורין 

ידי הרשות -הממומנים עלהציבוריים  הספר-בתינכללים בין  SSFA-על קצה המזלג אבהיר כי בהתאם לממנו. 

אלה באופיים הארגוני ובגופים השולטים , הנבדלים אלה מספר-בתיסוגים של המקומית והמדינה, מספר 

הציבוריים,  הספר-בתיסוגי בהינתן שאין בישראל הבחנה דומה בין  91בהם, מנהלים אותם ומממנים אותם.

  .ן זה למעט אם יעלה הצורך לכך לפי הענייןלעניי אפרטלא ולא קיים גוף דומה לועד המנהל, 

עד המנהל. חובות המנהל/ת קבועים אף הם ויש מנהל אחד בלבד, שיכול להיות חבר בו ספרה-בבית

לקבוע אמצעי משמעת להגברת משמעת עצמית והתנהגות טובה של התלמידים  כדלקמן:בחוקים ובתקנות 

לציית לרשות המקומית בענייני בטיחות ובריאות ; ולמניעת בריונות ולפרסם מדיניות כתובה בהקשר זה

להבטיח את יישום תכנית הלימודים הארצית ומחוץ לו;  הספר-ביתהתלמידים בזמן פעילות הלימודית ב

ולהטמיעה; להבטיח אספקת חינוך דתי ולפקח על ביצוע טקסי פולחן דתיים לכל התלמידים למעט אלה 

י התואם את ערכי המוסר וערכי חיי המשפחה; לספק להורים לספק לתלמידים חינוך מינשהופטרו מכך; 

; הספר-ביתולאחרים את המידע לו הם זכאים על פי החוק בענייני לימודים ותוצאות הערכות הפיקוח על 

עד המנהל על פעולותיו; לאסור אינדוקטרינציה פוליטית ולהבטיח טיפול מאוזן ולדווח לרשות המקומית ולו

                                                           

88
  -ספר אלה ממומנים ע"י הממשלה באמצעות הרשויות המקומיות ואינם גובים שכ"ל מהתלמידים. ראו -בתי  

http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained 
89

-גוף מסוג זה אינו קיים בישראל. להרחבה על סמכויות הועד המנהל ראו                                          

http://www.education.gov.uk/schools/leadership/governance/b00218928/overviewgovbody/roles-
of-gb-and-headteacher 

 Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. PP 15-16.   -וגם 
90

Education Act 2002 + School Standards and Framework Act 1998 שני החוקים הרלוונטיים הם     והתקנות

.מכוחם  
91

הספר הם:-סוגי בתי    community schools, foundation schools, voluntary school (aided or controlled), 
community special schools and foundation special schools. Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. PP 21-22. 
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, כל מנהל מוסמך לפטור כל תלמיד מתכנית הלימודים בנוסףקבוע רף להערכת הישגים. בסוגיות פוליטיות; ל

 92הארצית באופן זמני.

החוק והתקנות, מתייחסים גם להורים, חובותיהם וזכויותיהם. הורה מוגדר כהורה טבעי, בעל 

ך חובה על פי חובתם של ההורים לוודא כי ילד שהוא בגיל המחייב חינו 93אחריות הורית או המטפל בילד.

-ביתהחוק יקבל חינוך מלא התואם את גילו, יכולותיו וכשרונותיו וכל צורך מיוחד שיש לו בין אם בקשר עם 

במסגרת זו הורה רשאי לחתום עבור הילד על הסכם לחינוך ביתי. זכויות ההורים אף הן  ובין אם לאו. הספר

לטפל בשם ובוועדות חינוך שונות,  הספר-יתבבוועד המנהל של  חברותקבועות בחוק ובתקנות, וכוללות: 

על החלטות בנושא;  יםהתלמיד בכל הנוגע לקבלת חינוך מיוחד, החל מבקשת הערכה לצורך כך ועד לערעור

במהלך שנתיים או שכממונה  ספר-בתיפי העדפות )למעט תלמיד שהורחק משתי -על ספר-ביתלבקש רישום ל

בנושא; לערור בנושאי הרחקה מהלימודים; למשוך את ילדם  פי צו בימ"ש( ולערור על החלטות-מפקח על

זכות לאסיפת הורים שנתית; זכות לנגישות וכך גם לגבי חינוך מיני;  הספר-ביתמחינוך דתי ופולחן במסגרת 

למידע; זכות להתלונן בפני הועד המנהל; זכות להתלונן לרשות המקומית בעניין תכנית הלימודים ולאחר מכן 

  94כיר המדינה לענייני חינוך בנושא.פני מזלהתלונן גם ב

( אך תלמידים בעלי צרכים 08מתחת לגיל חינוך חובה ) םתלמידים מוגדרים בחוק כמי שגילה

זכויות מיוחדות להם על פי חוק, אין להם זכויות לתלמידים . באנגליה אין 09גיל  דמיוחדים מוגדרים ע

, לרבות לא לצורך ערעור 08-יהם כל עוד גילם נמוך ממשפטיות כלפי מערכת החינוך בנפרד מזכויות הור

זכות לקבל מידע על הישגיהם היא החינוך דתי או מיני וזכותם היחידה כשלעצמם או החלטות לגבי כלשהו 

 בעקביות עם כך, לתלמידים עצמם אין מעמד בנפרד מעמדת הוריהם בסכסוכים מול בתי הספר. 95הלימודיים.

הרב שכבתית והמפורטת מגדירה את מערכות היחסים בין הצדדים  מצאתי כי החקיקה המורכבת,

באנגליה הוא  הספר-בתיכי בסיס היחסים בין הורים לבכלליות תן לסכם בתחום החינוך באנגליה. לפיכך, ני

. בתי המשפט בערכאות הנמוכות פוסקים בסכסוכים על בסיס פרשנות החוקים בעיקרו הבסיס החוקי

על אמנות בינלאומיות ואיזונים בין גם ולעתים גם בית המשפט העליון מסתמכים  פרוצדורה. בית הלורדיםו

זכויות אדם שונות, אך לדעתי אין לכך השפעה על בסיס היחסים בין הצדדים, אלא על הכלים הפרשניים 

, הספר-בתיניתן לראות איזון מסוים לכך בקיום חקיקה המעניקה להורים זכות בחירה בין  המופעלים בלבד.

ועד הזו ניתן, כמובן, גם לבקר את זכות הבחירה  96המוגדרות אף הן בחוק. ספר-בתיוקיום קטגוריות רבות של 

אך  97פרטי וסגרגטיביליברלי, -ניאואו מקדמת חינוך , פלורליסטיכמה היא אכן מאפשרת חינוך ציבורי שוויוני 

 לא אפרט כאן שלא מן העניין.
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עשויים אך חינוך באנגליה, אף לא בתחום החינוך המיוחד,  בענייני מנדטורייםהליכי גישור אינם 

, טוב של הצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם בהסכמהה נםרצומלהתקיים כהליכים התנדבותיים לחלוטין 

, אחד העקרונות החשובים במשפט בנוסף 98.האמונה כי זוהי דרך ראויה ויעילה לפתרון מחלוקות מתוך

דיון משפטי בסכסוך בענייני חינוך, טרם שמוצו ההליכים המנהליים הלא האנגלי קובע כי לא יתקיים 

הספר; הליכי תלונה בפני הרשות המקומית -משפטיים לרבות הליכי תלונה בפני הועד המנהל של בית

ומוסדותיה; הליכי תלונה בפני נציב תלונות הציבור המקומי; תלונה לפי סמכות מזכיר המדינה לענייני חינוך; 

בהליכים מנהליים מיוחדים לענייני רישום והשמה, חינוך מיוחד ואחרים. לפיכך, חלק ניכר  ערעורים

דין של בית המשפט, ואינם יוצרים הלכה משפטית -מהסכסוכים בענייני חינוך אינם מגיעים כלל לפסק

תוצאה זו מתיישבת גם עם מסקנתו של גבתון כי ניהול החינוך באנגליה מתבסס בעשורים  99מחייבת.

האחרונים על חקיקה מורכבת ומרובת פרטים יותר מאשר על הפסיקה )אף במנותק מהביקורת על מטרות 

 100החקיקה או מאפייניה(.

להלן ארחיב בנושאים המעסיקים את מערכת המשפט באנגליה בתחום החינוך, ואציג את המצב 

סכסוכים ירוט פסקי דין באמצעות פומערכת החינוך ב הספר-בתיהמשפטי ובסיס היחסים בין ההורים לבין 

; לתכנית הלימודים הארצית; ספר, רישום ומיון תלמידים-לבחירת בית; הספר-ביתהנוגעים לביקור סדיר ב

הבטחת בריאות חובת ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  ךחינולאמצעי משמעת והרחקה מהלימודים; ל

 .הנובעות מכךתביעות נזיקין ו ובטיחות התלמידים

 

 חינוך חובה

, ומכוחו הוא חובה ספר-ביתב 0-01בגילאים קובע כי חינוך הילדים  0991החינוך משנת  חוקב 8סעיף 

חובת הרשות לספק חינוך ציבורי ממוסד לילדים ורשויות מקומיות כאחד.  ספר-בתיחלות חובות על הורים, 

ונקלטו במשפחות  חלה גם על הרשות המקומית גם כלפי ילדים שהגיעו כמהגרים מבקשי מקלט ללא הורים

אומנה. נפסק כי הרשות המקומית שהתמהמהה בהקצאת מקומות עבורם במערכת הציבורית הפרה את 

פי החוק נדחתה לגופה כשנקבע כי -" עלrelevant examinations"-חובתה החוקית, וטענתה כי העיכוב נבע מ

 101אופן אחר מהמקובל ליתר התלמידים.לא פעלה ב

, והרשות מחוייבת בחוק לדאוג לתחבורה מתאימה הספר-ביתלדיהם לחובת ההורים ללוות את י

כמו כן מחוייבת ושלושה מיילים לאחר מכן.  8במידת הצורך. מרחק ההליכה מוגדר כשני מיילים עד גיל 

. וממנו )גם לגבי פנימיות( הספר-ביתבחובות חוקיות שונות בהקשר אספקת התחבורה להרשות המקומית 

ת והגדרפרשנות שנגעו לחוקים הרלוונטיים, לרבות פסקי הדין בנושא בשאלות תמקדו בסוף המאה הקודמת ה
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ורה ופרשנות על חובת הרשות לדאוג לתחב ידי ההורים-על הספר-בית, השפעת בחירת ומדידתם מרחקים

לצורך חיוב "non-stressful transport" -ו "reasonable travelling expenses"מונחים מהחקיקה כגון

 102ת.הרשו

הרשות המקומית היא הממונה על אכיפת חובת החינוך על ההורים, והאכיפה מגובה בסמכויות 

מתאימות לרשות המקומית ולבתי המשפט. למשטרה הסמכות לתפוס תלמידים משתמטים )כשאין להם 

הורים אשר ילדיהם אינם , אף אם נדרש שימוש בכח לצורך כך. הספר-ביתסיבה מוצדקת לכך( ולהעבירם ל

או מהשתמטות הילדים, נקנסים ולעתים )ללא הסכם חינוך ביתי( , בין אם מבחירתם הספר-ביתפוקדים את 

, לרבות חוק החינוך, החוק למניעת פשע והפרת המבוססים על חוקים שונים אף מוגשים נגדם כתבי אישום

ת משפט השלום בית המשפט המחוזי באנגליה החזיר לבי 103.חברתית-הסדר והחוק העוסק בהתנהגות אנטי

שנעדרה באופן שיטתי מהלימודים, כדי שתואשם בעבירה חמורה פחות לפי  00את הדיון באישום אם לבת 

" סיבה בלתי נמנעתמזו שהואשמה קודם. הדיון נסוב סביב פרשנות המונח " 104,לחוק החינוך 222סעיף 

"(unavoidable cause אשר בית משפט השלום כלל בו את )" חיים כאוטיסגנון "הנסיבות"( " chaotic

lifestyle משום שבתה היטלטלה בין הוריה לאחר פירוד ביניהם על רקע "( וזיכה את המשיבה מאשמה

אלימות האם נגד המשיבה. בית המשפט המחוזי קבע כי אין בנסיבות אלה משום כח עליון כאמור בחוק, ופרט 

 ,הספר-ביתב ילד של התייצבותו את להבטיח יכד יםיכול שהם מה כל עשו שהורים העובדהכי החוק קובע כי 

עשויים  הספר-ביתל ללכת הילד את ניכרים לשכנע מאמציםהנ"ל, אף כי  222 סעיף לפי הגנה מהווה אינה

רים שטבעם מצב מקמיועד ל "סיבה בלתי נמנעת"במקרה אחר נקבע כי  105.להביא להפחתת עצמת האישום

כי הנטל להוכיח כי באוקספורד,  קבע בית המשפט המחוזיסף במקרה נו 106חירום שלא התקיים במקרה הנדון.

כי לטענתם מצאו עבורו פתרון חינוכי  הספר-ביתקיימת הגנה להורים שתלמיד בעל צרכים מיוחדים שנעדר מ

הרשות המקומית, הוא על הטוענים להגנה ולא על הרשות כפי שקבע בית  ידי-עלשסופק  הספר-ביתעדיף על 

  107נה.המשפט בערכאה הראשו

שאליו  הספר-ביתקיימת אפשרות להורים להגיע להסכם חינוך ביתי עם  0999יודגש כי החל משנת 

ולא קיימות הנחיות בחוק או בתקנות לגבי מה  הספר-ביתידי הועד המנהל של -רשום ילדם. ההסכם נערך על

 108ידי התלמידים.-ידי ההורים ולעיתים גם על-עליהם לכלול. ההסכמים נחתמים על

בבית המשפט ונאכף חוקי הוא  ,בנושא זהבקביעות  המודגםבין הצדדים לסכסוכים, יס היחסים בס

)בהגשת כתבי  בדין הפלילילענייני משפחה )שם יכולה הרשות המקומית לקבל צו פיקוח על חינוך הילד( או 

ת המקומית והרשו הספר-ביתהיחסים בין ההורים ל מתבססיםאישום נגד ההורים(. טרם הגשת כתב אישום, 
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ידי פקיד ייעודי מטעם הרשות המקומית או -והביקור הסדיר נאכף על)מהות והליכים כאחד( דיני החינוך  על

הם המדינה לסכסוך הצדדים ידי בית המשפט למשפחה בדרך של צו כאמור. כאשר מוגש כתב אישום -על

. הגיע לקנסות כבדים ואף למאסרוהדין הוא פלילי ועלול ל המאשימה והורי התלמידים הנאשמים לפי העניין

 109נסיבות כל מקרה לגופו.ב םובהחלתסדרי הדין והראיות  ,תפקידו של בית המשפט מתמצה בפרשנות החוק

 

 ספר, רישום ומיון תלמידים-בחירת בית

היא זכות בעלת משקל רב בזכויות הורים באנגליה, וקיימת כבר בחוק החינוך  ספר-ביתהזכות לבחור  

דייקו וצמצמו את זכות הבחירה הרחבה שיש להורים רפורמות השונות בחינוך לאורך השנים ה .0922משנת 

לגבי אופי החינוך שינתן לילדיהם, לזכות להביע את העדפותיהם ולקיים תהליך בחירה בין אלטרנטיבות 

רים מנגנונים המאפשהרפורמות יצרו  110בתוך המערכת הציבורית.מלאה המוצעות להם, ולא בחירה חופשית 

 פרוצדורה בלבדכיותר מאשר  לקיימוי המשפט חייבו את הרשויות , ובתהעדפותהבחירה וביטוי ההליך 

, תוך שהם מאזנים זאת )שלא תמיד יש להם הכלים והיכולת למלאה( והטילו אחריות כבדה על ההורים

 משפיע גם עלזון זה אימנגנון  111.פי שיקול דעתן-בחופש שניתן לרשויות המקומיות לקבוע מדיניות חינוך על

 באנגליה בקטגוריות האחרות לדעתי. הספר-בתיבסיס היחסים בין ההורים ל

קבע כי מזכיר המדינה לחינוך ינסח קוד להנחיית הרשויות המקומיות  0998משנת  SSFA-ב 82סעיף 

שונות , ואכן קיימות תקנות הספר-בתיוהגופים הרלוונטיים האחרים בכל הנוגע לרישום וקבלת תלמידים ל

נקבע כי המדיניות צריכה להיות הגיונית, בלתי מפלה ולא נוקשה מידי ומקרים שנדונו בפסיקה  112לצורך כך.

מלמדים כי כל קריטריון אובייקטיבי, המוצדק מבחינה פרקטית או חינוכית, יכול להתקבל בנסיבות 

של הכנסיה  הספר-בתיי קבלה להרלוונטיות הנדונות. בין הקריטריונים שנדונו: אחאות, מרחק, דת )הן כתנא

הרשות המקומית(, דאגה בריאותית, צרכי חינוך  ידי-על הספר-בתיוהן כקריטריון להשמת תלמידים ב

 113יסודיים(. ספר-בתיבלבד, ולעולם לא ב הספר-בתימיוחדים, כשרון ויכולת )האחרון מותר בחלק מסוגי 

ט של הרשות המקומית זכאים לקבל יחס זהה בהקשר זה נקבע כי תלמידים המתגוררים מחוץ לאזור השיפו

 114לזה שמקבלים תלמידים המתגוררים בשטחה.

, למעט לגבי תלמידים 31קובע החוק כי מספר התלמידים בכיתה לא יעלה על  1-9בגילאים הצעירים 

בחינוך מיוחד או כאלה שהתקבלו לאחר ערעור. ועדת הקבלה )אשר בדרך כלל היא גוף מטעם הרשות 

חייבת בחובת היוועצות טרם קביעת הקריטריונים המשמשים אותה במיון תלמידים, וזו חייבת המקומית( 

חודשים לאחר מכן. החוק קובע  08בכל שנה לגבי שנת הלימודים שתחל בספטמבר  10.13להסתיים עד 
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לגבי קריטריונים המכוונים את גדר ההיוועצות הנדרשת. השגות של הורים יובאו בפני פוסק ייעודי )למעט 

חינוך מיוחד וחינוך לגיל הרך(, המוסמך לפסוק גם בסכסוכים בין רשויות מקומיות בנושא זה. נפסק כי 

 115.הספר-ביתהפוסק אינו מוסמך לגרום לשינוי באופי 

-בתיקובע כי הרשות מחוייבת לאפשר להורים להביע בכתב את העדפותיהם לגבי  SSFA-ב 81סעיף  

פני הורים -. הורים שנימקו את העדפותיהם יקבלו קדימות בשיבוץ עלבהם ילמדו ילדיהם ולנמקן הספר

שנמנעו מנימוק. הורים שפרטו מספר העדפות לא יישמעו בטענה כי הרשות פעלה בהתאם להעדפה אחת מהן 

במקום אחר נפסק כי  116ולא בהתאם לאחרת, ובמיוחד כאשר ההורים נמנעו מנימוק מפורש להעדפתם.

ותשובת הרשות המתנערת מאחריות ומותירה את ההחלטה בידי הורים המסוכסכים ההורים זכאים לוודאות 

ככלל החוק קובע כי הרשות תפעל בהתאם להעדפת ההורים, אלא אם כן מתקיימות  117ביניהם, נדחתה.

-ביתהנסיבות המפורטות בחוק המצדיקות הימנעות מכך )למשל יעילות בהקצאת משאבים שמירה על אופי 

יים מיון לגיטימי לפי יכולת וכישרון )במקרים המותרים בחוק(. הרשות אינה רשאית או כאשר מתק ספר

לסרב להעדפת הורים מסיבות הכרוכות בהפליה גזענית, אך להבדיל, התקבלה תביעתה של אם למידה 

שמרבית  ספר-ביתשתלמידיו רובם מהגרים מאסיה, ל ספר-ביתשאנגלית שפת האם שלה, להעביר את בתה מ

  118דוברי שפת אם אנגלית.תלמידיו 

יחד עם זאת, הביקורת השיפוטית על החלטת הרשות המקומית בהקשר זה דומה לביקורת על פי כללי 

 מתערבתהמשפט המנהלי בישראל, הבודקת את סבירות ההחלטה ואת נאותות הליך קבלת ההחלטות, ולא 

משפט המנהלי התערב בשיקול עצמה. בית המשפט לערעורים קיבל את ערעור הרשות כאשר בית ה בהחלטה

מסוים אחר  ספר-ביתה ביקשה לעבור לספר-ביתדעתה לגופו במקרה בו תלמידה שסבלה מהטרדות והצקות ב

שלישי ולא לזה שביקשה. בית המשפט לערעורים קבע כי לא הוכחו דעה  ספר-ביתוהרשות העבירה אותה ל

הצדקה להתערב בשיקול דעת הרשות קדומה בקבלת ההחלטה וההליך התקיים כיאות, ולכן לא היתה 

קתולי נדחתה  ספר-ביתבמקום אחר בית המשפט דחה ערעור של הורים שבקשתם כי בנם ילמד ב 119המקומית.

 120בהליך תקין. ,זהמידע בהתאם לכי מילאו את טופסי ההרשמה באופן חלקי וחסר והרשות המקומית פעלה 

מתאים הקרוב  ספר-ביתות לרשום תלמיד ל, לרשות המקומית הסמכSSFA-ל 91-ו 81פי סעיפים -על

-ביתשלו או שסורב ברישום, וזאת בהתייעצות עם הוריו,  הספר-ביתלביתו, במקרה שהורחק לצמיתות מ

שייבחר עבורו  ספר-ביתיושם ב ספר-בתיוכל רשות רלוונטית אחרת. תלמיד שהורחק לצמיתות משני  הספר

זכות ערעור  הספר-ביתת בהעדפות הוריו. במקרה כזה להרשות למשך השנתיים הבאות ללא התחשבו ידי-על

  והחלטת ועדת הערר סופית ומחייבת.
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. הליך הספר-בתיעל החלטות בענייני רישום וקבלה ל SSFA-להורים זכות ערעור מובנית ב, בנוסף

יים החוק והפסיקה אינם עקב SSFA.121-הערעור עצמו, לרבות הוראות לגבי מועדים, סדרי דין וכו' קבועים ב

ידי הורים -התלונות המוגשות עלבעניין הגדרת ההורה הרשאי לערער במקרים שההורים חלוקים ביניהם. 

ידי הורים כטענות הגנה באישום הקשורים -מעטות, והן מועלות לרוב על ספר-ביתבהקשר הרשמה ובחירת 

זכויותיהם או . יתכן כי הדבר נובע מחוסר מודעות שלהם להספר-ביתבביקור סדיר של התלמידים ב

  122ידי הרשות.-מאדישותם לבחירה בין האלטרנטיבות המוצעות על

 

 תכנית הלימודים

ת לגופים העביר סמכויות רבות בתחום תכנית הלימודים מהרשויות המקומיו 0981חוק החינוך משנת 

וק רסומה של תכנית הלימודים נותרו באחריות רשויות החינוך המקומיות. חממשלתיים, אך כתיבתה ופ

שינה משמעותית את המצב וקבע לראשונה כי תכנית הלימודים תהיה ארצית,  0988הרפורמה בחינוך משנת 

לרבות שינויים בחקיקה הנוגעת לתכנית הלימודים בענייני דת. להורים ניתנה לראשונה הזכות לטעון בנושאי 

  123תכניות הלימודים ונגישות למידע.

כי תכנית הלימודים צריכה להיות "מאוזנת ומבוססת באופן קבע  4114לחוק החינוך משנת  94סעיף 

רחב", ועליה לקדם את התפתחות התלמידים מבחינה רוחנית, מוסרית, תרבותית, נפשית וגופנית כאחד 

 wholeתכנית לימודים כזו נקראה "בוגרים. המ חריויות ולהתנסויות הכרוכות בחייולהכינם להזדמנויות, לא

curriculum".124 שאים המאפיינים את המחלוקות בתחום זה נוגע לתכנית הלימודים בביולוגיה אחד הנו

ומדעים בנוגע לבריאת העולם והאבולוציה והיחס בינה לבין הדת הנוצרית. לאקדמיות ניתן חופש רב יותר 

-בתיהציבוריים גם בנושא תכנית הלימודים, ודומה לאוטונומיה הניתנת בשאלות אלה ל הספר-בתימאשר ל

 125ארה"ב, אך גבולות החופש טרם נקבעו בפסיקה.ב הספר

נקודת הכובד באחריות הרשויות המקומיות עברה מקביעת מדיניות החינוך לרבות תכניות הלימודים 

אחראים  הספר-בתיהנובעות ממנה, לעמידה בסטנדרטים בממשלתיים בנוגע להישגי התלמידים. מנהלי 

נדרש להמציא דו"ח המפרט את תכנית  ספר-ביתכל להטמעת תכניות הלימודים הממשלתית וליישומה ו

  126.חסות למדיניות שהוא נוקט בנוגע לחינוך מיוחדיהלימודים המועברת, לרבות מתודות הלימודים והתי

לא מן העניין לפרט כאן את תכנית הלמודים והנכלל בה, ואסתפק בהערה כללית, כי התכנית מפרטת 

בכיתות השונות, מאפשרת חריגות ממנה בתנאים המפורטים בה,  הספר-בתיאת מקצועות היסוד שיש ללמד ב

וכוללת התייחסות גם לנושאי חינוך ספציפיים כמו חינוך בנושאים פוליטיים, חינוך מיני ומניעת הריון, 

נושא נוסף הנכלל בחוק בהקשר זה עוסק במימון תכנית  תכנון קריירה.הומוסקסואליות, דת ופולחן ו

                                                           

121
  Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. Pp 66-74  נים ראוהשולפירוט הליך הערעור על מרכיביו -  
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נקבעו כללים ברורים לגבי מה נכלל בה ולפיכך אין לגבות עבורו תשלום מההורים, הלימודים הממשלתית, ו

 127ומה מצדיק גביה נפרדת.

לא יידרש לתלונה נגד מנהל או רשות לענייני חינוך קובע כי מזכיר המדינה  0991חוק החינוך משנת 

ההליך הראשוני הוא  מקומית בהקשר תכנית החינוך, טרם שמוצו ההליכים שנועדו לכך במנגנון המקומי.

יכול למנוע את מרבית התלונות  הספר-בתיבלתי פורמאלי, מתוך הרציונאל שקשר טוב יותר בין ההורים לבין 

בהקשר זה. הליכים בלתי פורמאליים מסוג זה נכללים בחלק ניכר מהמנגנונים המקומיים כהליכי חובה 

תלונות וההליכים הנלווים, היות והורים כלל חובת פרסום של דרכי הגשת ה 4114החוק משנת  מקדמיים.

הסבר אפשרי  128דחיית רובן.למיעוט תלונות ושהביא ל, מה אינם בקיאים בהליכיםרבים ואף פקידים רבים 

בנושא זה נשען על האיזון הקיים במערכת בין  הספר-בתינוסף למיעוט הסכסוכים המשפטיים בין הורים לבין 

 הספר-בתיהמתחנכת ב נקבעו כך שיתאימו למרבית האוכלוסיה תכנית לימודים ארצית מאוזנת שתכניה

ידי ההורים ועם האפשרות לפטור תלמידים מהתכנית -על הספר-בית, בשילוב עם מנגנון בחירת הציבוריים

 129.)אף כי נסיבות אלה יהיו ככל הנראה חריגות ולא כשגרה( הארצית בהתאם לנסיבות

, התלונה יכולה להיות הספר-ביתל בתוך כתלי לאחר השלב הבלתי פורמאלי המתרחש בדרך כל

הפקיד הממונה, כתלונה רשמית לגוף הרשמי הדן בה, למעט תלונות בענייני דת ופולחן ציבורי  ידי-עלמועברת 

בשלב זה יתערב פקיד ייעודי ויחקור את התלונה, וממצאי  130אשר בהן אין לרשות המקומית סמכות לדון.

פקידים, והן למתלוננים אשר רשאים  3ך המקומית שתדון בהן בפאנל בן הן לרשות החינוהחקירה יועברו 

ייצוג בהליכים אלה, ואף כי בדרך  המחייבלא קיים כלל חשוב לציין כי . פה-להופיע בפני הפאנל ולטעון בעל

י מ. להליךבין הצדדים  זוחוזר איזון מבחינה  ניכרכלל מלווים המתלוננים בעורכי דין או במייצגים אחרים, 

הוא כי לא נוסף נתון חשוב . חינוךענייני ל ידי הפאנל רשאים להביאה בפני מזכיר המדינה-שתלונתם נדחתה על

 131דחוף. מחייבות טיפולה אינו מתמודד בהצלחה עם תלונות קיימת הגבלת מועדים וההליך

 

 אמצעי משמעת

היא  הספר-ביתשמעת בקביעת מדיניות המ, SSFA-ב 38וס'  0998לחוק החינוך משנת  40פי ס' -על 

, ולא קיימת עוד חובת , בהתאם לקווים המנחים המפורטים בחוזר מחלקת החינוךבסמכות הועד המנהל

-ביתקבע חובת התייעצות ל 4111לעומת זאת, החוק משנת  132.התייעצות עם הרשות המקומית לצורך כך

בכתב ולבחון  ם את עיקריהלפרס ישSSFA -ב 10לפי ס'   133בעניין זה עם נציגות התלמידים וההורים. הספר

ידי המנהל/ת ויש -אמצעי המשמעת עצמם נקבעים על .יחד עם המנהל/ת וההורים אותה מחדש מעת לעת

התחומים בהם עוסק הדיון באמצעי משמעת כוללים  לפרסמם לפחות אחת לשנה לידיעת התלמידים וההורים.
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 ,134ידים מתפרעים בכח "סביר בנסיבות העניין"תלבושת אחידה, איסור גורף של ענישה גופנית, ריסון תלמ

ולרבות הליכי  )זמנית או לצמיתות הספר-ביתהרחקה מו השעייהתפיסת והחרמת ציוד פרטי של תלמידים, 

  135.(ההרחקה

על הרשות המקומית לקבוע הסדרים לילדים בעלי קשיי  0991לחוק החינוך משנת  049Aלפי ס'  

חוזר מחלקת  מסגרת חינוכית מתאימה.להם למצוא  הספר-בתיולולספק אמצעי סיוע לילדים התנהגות 

 136החינוך והתקנות קובעים קווים מנחים להסדרים אלה.

-ביתללבוש חיג'אב לשביקשה תלמידה מוסלמית באחד מפסקי הדין המוכרים ביותר בעניין זה קשור  

. תיות מוסלמיות ואחרות(ה )שכללה תלבושות דספר-ביתהתיכון, שלא נכלל בגדר התלבושת האחידה ב הספר

טען כי  הספר-בית. אדם לזכויות האירופית אמנההדתה לפי  ילחינוך ולביטוה יתיוהתובעת טענה כי הופרו זכו

מגוונות לרבות מוסלמים  מדתות תלמידיםהתלבושת האחידה נקבעה בהתייעצות עם הקהילה הכוללת 

דחה העליון בית המשפט ושת לכידות קהילתית. מזרמים שונים )לרבות חברים בועד המנהל( ונועדה לקדם תח

 .לוועדה השיפוטית של בית הלורדיםערער  הספר-בית, בית המשפט לערעורים קיבל את הערעור ואת התביעה

 אדם של זכותו אך, מוחלטת היא מסוימת דתית באמונה להחזיק אדם של זכותוהתקבל ונקבע כי הערעור 

-ביתוניתן להגבילה בנסיבות המקרה, לטובת התלמידות האחרות ב היא יחסית מסוימת דתית אמונה להפגין

יודגש  .הספר-ביתולמניעת לחץ עליהן לאמץ תלבושות מוסלמיות קיצוניות יותר מהתלבושת הנהוגה ב הספר

שקבעו כי נפגעו, הסכימו כי  המיעוט שופטי שנישופטים קבעו כי זכויות התובעת כלל לא נפגעו, וכי שלושה 

137מידתית ומוצדקת בנסיבות העניין. הפגיעה היתה
 

Williamsonמחלוקת נוספת בין תפיסות דתיות לבין החוק מודגמת בפסק הדין בעניין  
בו ביקשו  138

נוצריים פרטיים להתיר להם שימוש בענישה גופנית של תלמידים בהתאם לעקרונות דתם,  ספר-בתימספר 

. בית הלורדים שדן אדם לזכויות האירופית מנהאוטענו כי האיסור על כך פוגע בחופש הדת שלהם לפי ה

לאמנה אינו כולל הגנה  9סעיף  להפגינה, וכיבערעור קבע פה אחד כי יש הבדל גדול בין חופש הדת לבין החופש 

 .מלאה על כל צורת ביטוי של הדת, ולכן הגבלת החופש לבטא את הדת מוצדקת ומידתית בנסיבות הסוגיה

139פסק הדין בעניין בסוגיה שונה לחלוטין עסק  
Ali הספר-ביתתלמיד ששרף את  בו הורחק 

טען כי ניתנו לו שיעורי  הספר-בית. התובע טען כי זכותו לחינוך הופרה ווהתקיימה לגביו חקירה משטרתית

קבע כי אכן הופרה  לערעוריםבית ודי היה בכך כדי לקיים את זכותו לחינוך בנסיבות העניין. בית המשפט 

" הנדרש בחוק החינוך והפיקוח suitable full-time educationשום שלא התקיים לגביו "זכותו לחינוך מ

                                                           

134
בית הדין של האיחוד האירופי התיר ענישה שאינה פוגעת בשלמות הפיזית או המוסרית של הילד והכיוון הכללי תואם את   

–. וראו תפיסת המורים כמטפלים חליפיים בילדים ולפיכך אחראיים לשלומם, אף אם במחיר ענישת ילד אחר  
Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. P 108 

135
תי מפירוט הליכי ההרחקה, היות ואין זה נושא הסקירה, המתמצה בבסיס היחסים ולא בתוכן ההליכים. להרחבה נמנע   

–לגבי הליכי הרחקה ופירוט השלבים וההליכים עצמם ראו   
Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. Pp 112-126. 

136
  Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. P 107. 

137
  R (Begum) v Headteacher and Governors of Denbigh High School [2006] 2 WLR 719. 

138
  R (Williamson) v Secretary of State for Education and Employment and Others [2005] ELR 291 

139
  A v Head Teacher and Governors of Lord Grey School [2004] ELR 169 (CA); A v Head Teacher and 

Governors of Lord Grey School [2006] UKHL 14; [2006] 2 WLR 690. 
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לא הופרה זכותו לחינוך וכי ניתנה לו חלופה נאותה כי בדעת רוב . בערעור קבע בית הלורדים 4111משנת 

לורדים גם במקרה זה בית המשפט לערעורים ביסס את פסק הדין על פרשנות החוק ובית ה בנסיבות העניין.

 יצק תוכן של דיון על בסיס זכויות אדם לתוך הדיון בחוק. 

ידי -בשל האשמתו על הספר-ביתמ המערערנוסף שעסק בהרחקה על רקע אלימות, הורחק  דין-פסקב 

. הספר-ביתבעבירות פליליות בעלות אופי אלים ומיני שביצע באחת מהן מחוץ לכתלי  הספר-ביתתלמידות ב

נמנע מאיסוף חומר הלימודים שהוכן עבורו.  הואלקבל שירותי חינוך בביתו, אך ר למערעאיפשר  הספר-בית

אך  ,ולא מניעתית בלבד פי פסקו של השופט דייסון כי הסיבה להרחקה היתה משמעתית-עלקבע בית המשפט 

מכתב נות להגיב להאשמות טרם הרחקתו, והזדמלמערער ניתנה ההרחקה בוצעה תוך הפרת החוק משום שלא 

יעוץ השגוי יעמה התמודד המנהל, ללדילמה  ערהיה . בית המשפט פירט מספיק את הסיבות להחקה לא ההר

למרות זאת בית המשפט קבע  שההרחקה היתה לא חוקית.בכל זאת בע שבחוק, אך ק הפירוטחוסר לושקיבל 

  140מספיק. באופןניתן לו השירות זכותו של התובע לחינוך לא נפגעה ובנסיבות המקרה כי )בדעת רוב( 

הוא החוק, ובתי המשפט  הספר-בתיבכל פסקי הדין בפרק זה ניכר כי בסיס היחסים בין ההורים לבין  

ים בכלים פרשניים פרוצדוראליים או חוקתיים לדיון ולפסיקה בהם. עצם השימוש בכלי משפטי זה ש"תממש

 דו של בית המשפט פרשניר נותר הבסיס החוקי, ותפקישאו אחר אינו משפיע לדעתי על בסיס היחסים א

 .במסגרת זו

  

 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

לילדים בעלי צרכים מיוחדים קבועות באופן מפורט ומדוקדק  הספר-בתיחובות הרשות המקומית ו

בחוק ובתקנות, המגדירים מי התלמידים הזכאים לחינוך מיוחד ואת החובות כלפיהם, לרבות אבחונם 

פסקי הדין  141רגיל או מיוחד, בכל שעות היממה. ספר-ביתכיהם, בין במסגרת ואספקת חינוך ההולם את צר

רגילים או  ספר-בתיידי הרשות ב-, לרבות: השמת תלמידים עלסכסוכיםקשת רחבה של בנושא מדגימים 

פי אבחון כזכאי לחינוך -מיוחדים בהתאמה או בניגוד להעדפות הוריהם; משך תקפה של הגדרת תלמיד על

ההשגחה לה זכאי תלמיד מהרשות; שאלות דיוניות לגבי ההרכבים המוסמכים לדון בנושאים מידת  מיוחד;

בניגוד למצב  142אלו; הטבות שונות הנלוות להגדרת תלמיד כזכאי לחינוך מיוחד; הפלייה על רקע נכות ועוד.

לרווחת ילדים בארה"ב לא מצאתי גישור כהליך פורמאלי באנגליה, אף לא בענייני חינוך מיוחד, אך ארגונים 

                                                           

140
  Re "JR17" for Judicial Review (Northern Ireland) , SUPREME COURT, [2010] UKSC 27, (Transcript), 19, 20 

APRIL, 23 JUNE 2010, 23 JUNE 2010 
141

  Education Act 1996, part IV; Education (Special Education Needs) (England) (Consolidation) Regulations 
2001; Education (Special Education Needs) (Wales) Regulations 2002; The Special Education Needs Code 
of Practice. (Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. PP 128 :ראו). 

142
– להרחבה בנוגע לזכויות נלוות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ראו    

 Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. PP 165-169. 

https://www.lexis.com/research/retrieve?_m=f7cf89f75d9ca401022742d3e66f9088&docnum=13&_fmtstr=FULL&_startdoc=1&wchp=dGLzVzk-zSkAA&_md5=8877fea8cf046594ff2052e0ad2955eb
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 143בעלי צרכים מיוחדים מציעים עצמם כמתווכים לקיום הליכי גישור בלתי פורמאליים על בסיס התנדבותי.

 בלבד.השנים האחרונות חמש מ מפסקי דיןבשל ריבוי הפסיקה אדגים 

הנובעת  תמושפעים מהבעייתיו באנגליה, החינוך המיוחדבתחום  הספר-בתיהיחסים בין ההורים לבין 

עם חובת הרשות לספק חינוך בהתאם  יחד ,)שפורטה לעיל בהרחבה( ספר-ביתב זכות ההורים לבחור משילו

לסכסוכים המתבטאים בפסיקה רבה  מובניתשילוב זה יוצר מוטיבציה  144.בחוקש תו, אך במגבללצרכי הילד

יד בעל , ובהתאמה גם הליכי הערעור בשלבים השונים של תהליך האבחון ואספקת החינוך של תלמבנושא

ק, נתבעו פיצויים מהרשות בעייתיות זו באופן מובה מההמדגי בתביעה 145צרכים מיוחדים מפורטים בחוק.

המקומית אסקס, בטענה כי הפרה את זכות החינוך של תלמיד הסובל מאפילפסיה, אוטיזם וקשיי למידה 

אבחן בשל קושי ל במוסד חינוכי כלשהו שההלא במשך תקופת ביניים בת כשנה וחצי שוהתנהגות רבים 

התובע טען כי  146.בדיבור-, והסתפקה באספקת צעצועים חינוכיים ותרפיהמתאים ספר-ביתעבורו ולמצוא 

חובת המדינה לספק לתלמידים בעלי צרכים מסוימים חינוך הולם ברמה מינימאלית היא חובה מוחלטת, 

נדחו אף הם. בית המשפט העליון פרה בתקופת הביניים. התביעה נדחתה על הסף וכל הערעורים שהוגשו ושה

וקבע כי חובת הרשות מוחלטת רק בהקשר מניעת הפלייה של תלמידים בעלי צרכים דחה את הערעור 

בהתאמת מיוחדים ואיננה מנותקת מהמשאבים והנסיבות הרלוונטיים לכל מקרה. במקרה זה נקבע כי העיכוב 

. חובת ת המשאבים המוגבלים היה מוצדקובנסיבונגרם בשל מורכבות האבחון שנדרש לתובע  ספר-בית

 היא יחסית למגבלות ולכן לא הופרה במקרה זה.איננה מוחלטת אלא הרשות לספק חינוך מתאים לתובע 

במקרה אחר הודגם השילוב בין חובת הרשות לספר חינוך מתאים כאמור לבין חובת ההורים לדאוג 

עור הרשות המקומית, וקבע כי נטל ההוכחה . בית המשפט קיבל את ערספר-ביתלחינוך חובה לתלמיד ב

להוכיח ההיפך  שהתלמיד )בעל צרכים מיוחדים( מקבל חינוך המתאים לצרכיו הוא על ההורים ולא על הרשות

 147מכך. התיק הוחזר לבית המשפט למוטב אחר שיקבע האם ההורים עמדו בנטל.

נדרשה לשלם את מלוא משפחתו של ילד שאובחן כאוטיסט ובעל לקויות למידה, , רבמקרה אח

"הקרוב ביותר לבית התלמיד",  הספר-ביתמיילים מ 0.0מתאים, אשר מרוחק  ספר-ביתהוצאות הנסיעה ל

שאליו הרשות המקומית מחויבת לשאת בהוצאות הנסיעה על פי החוק. בערכאה הראשונה בית המשפט קבע 

ד, אך לאור ההפרש הזעום בין הרשות מתאים לצרכיו המיוחדים של התלמי ידי-עלשהוצע  הספר-ביתכי 

ליש"ט לשנה( הורה לרשות המקומית לשאת בעלות הנסיעות  090-304) הספר-בתיהוצאות הנסיעה לשני 

שבחרו הורי התלמיד ושבו למד מגיל צעיר. הרשות המקומית ערערה לבית המשפט המנהלי  הספר-ביתל

ם. בית המשפט לערעור דחה את הערעור ולאחר שנדחה ערעורה, שבה וערערה לבית המשפט המנהלי לערעורי
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  http://www.kids.org.uk/Event/sen-mediation-service   :להדגמה 

http://www.redcar-
cleveland.gov.uk/parent.nsf/parent/A359A28603696660802572CE00315C7A?OpenDocument 
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ו גבוהות יותר מאשר עלויות חינוך רגילכמובן, יש משקל גם לעובדה שעלויות חינוך אל    

Harris. Ibid. P 359 וראו אצל 
145

  Ford, Hughes & Rubbain. Ibid. PP 141-147. 
146

  A v Essex County Council (National Autistic Society intervening), Supreme Court, [2011] 1 AC 280; [2010] 
UKSC 33, 2010 March 24;  

147
  Oxfordshire County Council v JL, Queen's Bench Division, Divisional Court, [2010] EWHC 798 (Admin) ; 

[2010] All ER (D) 154 (Apr), 3 March 2010 
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בו למד התלמיד מתאים לו, בתנאי  הספר-ביתוקבע כי במקרה זה הרשות המקומית היתה מוכנה לקבוע כי 

שההורים ישלמו עבור הנסיעות אליו, ולכן בית משפט השלום צדק כשעמד בנעלי הרשות ושקל את שיקולי 

ת הנסיעות בלתי אפשרי, אבל ראוי ששימוש יעיל במשאבי היעילות הכלכלית שלה. עבור ההורים תשלום עלו

 הספר-ביתשבחר, וההפרש הזעום בעלות הנסיעות יחסית ל הספר-ביתהרשות יכלול לימודיו של התלמיד ב

  148הקרוב מעט יותר, אינה מצדיקה העברתו לשם.

עלות התערב בית המשפט המנהלי לערעורים וקבע כי החישוב שערכה הרשות לגבי  נוסףבמקרה 

האפשריים היה שגוי, והיה ראוי להתחשב לשם  הספר-בתילימודי תלמידה בעלת צרכים מיוחדים בכל אחד מ

 149המועדף עליהם. הספר-ביתהבחירה גם בתרומות שאספו הוריה כדי שיוכלו לבחור ב

בית  ידי-על, קיבל בית המשפט המנהלי לערעורים ערעור שהגישה רשות מקומית שחויבה אחרבמקרה 

, 01ט קמא להוסיף ולשאת בהוצאות חינוכה של תלמידה שאובחנה עם תסמונת דאון ושגילה התפקודי משפ

וקבע כי קריטריון הגיל בחוק החינוך צריך לקבל משמעות לפי השימוש השגור בו, ולא להתחכם כדי להכניס 

אינה אחראית  שנים. לפיכך קבע בית המשפט שהרשות המקומית 09-לתוכו אנשים מבוגרים שגילם גדול מ

 41.150-עוד לחינוכה של התלמידה בת ה

)כפרשנות הרשות בית המשפט פירש במקרה אחר שני חוקים וקבע כי אינם מוציאים זה את זה 

אלא יכולים לחול במצטבר על אותו תלמיד. נער שאובחן על שנפסק כי היתה בלתי הגיונית ובלתי חוקית( 

בקהילה בתכנית מיוחדת של השגחה גם לאחר סיום  הרצף האוטיסטי ובעל הפרעת קשב קשה, טופל

(, אך הוריו ביקשו להעבירו למוסד פנימייתי וכאשר looked after child program) הספר-ביתהלימודים ב

הרשות המקומית נענתה לבקשתם, היא החליטה כי מרגע שהועבר לחינוך פנימייתי, הוא אינו זכאי להיכלל 

תי ההטבות נובעות משני חוקים שונים ואינן יכולות לדור יחד. בית המשפט עוד בתכנית ההשגחה בנימוק שש

ימים בחודש, ובזמנים ששהה בביתו נזקק להטבה של תכנית ההשגחה ואין  41קבע כי התלמיד שהה בפנימייה 

סתירה בין שתי התכניות, היות ואינן מחליפות זו את זו אלא הבסיס לזכאות הוא צרכי התלמיד בכל שעות 

 151מה, חברתית ולימודית כאחד.הימ

בסכסוכים הנוגעים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ניכר כי בית המשפט באנגליה פועל במסגרת 

המורכבת ממספר בסיסי יחסים בין הצדדים. מחד גיסא עוסק בית המשפט בפרשנות החוקים ובהחלתם על 

לי ולמסגרת החוק, אלא מתערב המקרים, אך מאידך גיסא הוא אינו מצמצם את התערבותו לדין המנה

כך, לדוגמא,  בשיקול דעת הרשות המקומית לגופה, מתוך שיקולים של מדיניות ראויה, יעילות כלכלית וצדק.

 תלמיד בעל צרכים מיוחדים לא עמד בדרישות הקבועות בחוק אבחון להערכתהתערב בית המשפט וקבע כי 

כים הנדרשים למענה אך נמנע מציון סוג המוסד , משום שאבחן את הצר4111הלימוד והכישורים משנת 
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לקויות  שהיגרה לאנגליה מפורטוגל, בעלת תלמידה ידי-עלהוגשה תביעה במקום אחר  152המתאים לספקם.

פסיכיאטר במוסד בו . למידה ובעיות שמיעה ושבעברה פגיעות פיזיות ומיניות שגרמו לה גם פגיעה נפשית

הסיכון לאונס או להתעללות את במידה ניכרת לצמצם " שמטרתומיוחד  ספר-ביתלשלבה בהמליץ אושפזה 

. בית המשפט "סטטוטורי אונס או מינית התעללותל מאוד גבוה בסיכוןמינית" משום שהתובעת הוגדרה "

הרשות המקומית לאחר מכן היתה בלתי מספקת  ידי-עלהתערב וקבע גם במקרה זה כי ההערכה שבוצעה 

  153ית המתאימה לתובעת והפרה את חובתה החוקים כלפיה.וכשלה לגבש תכנית פעולה ריאל

 

 נזיקיןו רווחה, בריאות, בטיחות

נוסף והוא חריג  תחת ראש פרק זה חוסים עניינים מתחומי הנזיקין, הפלילים וזכויות תלמידים

 מלמד על, בכך שאינו מבוסס על פרשנות והחלת חוקי החינוך בלבד, אלא מבחינת בסיס היחסים בין הצדדים

כלפי התלמידים וביסוסה על פרדיגמות של  הספר-ביתמגמת החמרה בתפיסת בית המשפט את אחריות 

לדעתי טבעו של התחום, כמו גם טבעו של החינוך המיוחד, מאפשר סטייה מדרך המחשבה  .זכויות אדם

ותות המנהלית המגבילה את יכולתו של בית המשפט לבקר את פעולות הרשויות לסבירות שיקול הדעת ונא

ההליכים, ומאפשרת לו לחרוג ולכלול ביתר קלות מרכיבים של חובת זהירות ואחריות השאובים ממשפט 

 הזכויות החוקתי הבינלאומי.

באופן כללי ניתן לומר כי המשפט האנגלי רואה חובה מיוחדת למורים להשגיח על תלמידיהם, הדומה 

ים הגדול הנתון למשמורתו של כל מורה בעת להשגחה הורית, בשינויים המחויבים הנובעים ממספר הילד

 154אחת, בהתחשב בצרכים המיוחדים של התלמידים ככל שקיימים ובאופי הפעילות הספציפית הרלוונטית.

משפט מבחין בין סוגי פעילויות שונים על בסיס מידת המסוכנות הטבועה בהן, ומחייב בזהירות גדולה יותר ה

פט דנו לא אחת בשאלת היחס בין החובה ההורית לבין חובת הזהירות ככל שהפעילות אתגרית יותר. בתי המש

כלפי  הספר-בתי, וככלל ניתן לומר כי המגמה היא להחמיר ולהגביה את רף הזהירות הנדרש מהספר-ביתשל 

בתי המשפט מודעים לאפשרות של  155., ובמיוחד בפעילויות ספורטתלמידיו, יחסית לזהירות הנדרשת מהורים

 156של התלמיד לקרות הנזק, ומפחיתים לעתים את הפיצוי מסיבה זו. רשלנות תורמת

כי המורים אחראיים לשלומם של התלמידים במסגרת שעות הלימודים, והרשות  ניתן להכליל בנוסף

הספר אינם אחראיים -המקומית מספקת צוותים נפרדים האחראים לשלומם בשעות הפסקת הצהרים. בתי

, ואחריותם מתפרשת עד מסירת האחריות על הילדים לידי הוריהם הספר-ביתלתלמידים טרם פתיחת שערי 

בסוף  הספר-ביתאו המטפלים בהם )במיוחד לגבי ילדים צעירים(. לפיכך, אין להתיר לילד לצאת לבדו את שער 

                                                           

152
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All ER (D) 179 (Jun), 23 June 2010 

153
  QUEEN'S BENCH DIVISION (ADMINISTRATIVE COURT), [2009] EWHC 2842 (Admin), CO/9063/2009, 
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154
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אמור לדווח לשירותי הרווחה אם ילד נזנח לבדו, ולדאוג לשלום הילד ולרווחתו  הספר-ביתיום הלימודים ו

, אין לשחרר ילדים טרם סיום יום הלימודים הרגיל ללא הודעה מתאימה זמן סביר מראש בנוסףאמת. בזמן 

אינה מוחלטת וסף הרשלנות גבוה ולמשל, נדחתה תביעתו של ילד  הספר-ביתעם זאת, אחריות  157להוריהם.

י תלמיד אחר יד-ידי רכב חולף, וגם תביעה של ילד שנפגע על-ונדרס על הספר-ביתשהתפרץ החוצה משערי 

במקרה נוסף, תלמיד שהתקוטט עם תלמיד אחר במגרש הטניס  158לאחר סיום יום הלימודים בדרך הביתה.

ידי תוקפים שהצטרפו לקטטה. נגד -לאחר שעות הלימודים, נפצע קשה בראשו מפטיש על הספר-ביתשל 

התרשל בכך שלא  הספר-ביתנטען כי  הספר-ביתהתוקפים ננקטו הליכים פליליים. בתביעת הפיצויים נגד 

איבטח מספיק את המקום, בכך שלא יצר משמעת וחינוך טובים מספיק למנוע מתחים גזעיים )המותקף לבן 

פי אמנת זכויות האדם כמו כן -והתוקפים אסיאתים(, ובכך שלא נקט אמצעים למניעת עינוי התובע, האסור על

, בשל העדר רשלנות ולחילופין בהעדר קשר היה דיון ברשלנות התורמת של התובע. התביעה נדחתה לגופה

 159סיבתי בינה לבין הנזק.

תקדימי שטלטל לאחרונה את השיח המשפטי באנגליה, הפך בית המשפט העליון החלטה  דין-פסקב

של בית המשפט לערעורים, וקבע כי ניתן לתבוע את הרשות המקומית בעילת רשלנות, גם כאשר לא התרשלה 

ידי משפחת תלמידה שנפצעה קשה בשיעור שחיה שהופעל -עת נזיקין שהוגשה עלבבחירת קבלן המשנה. בתבי

ידי קבלן משנה, נטען כי הרשות המקומית אסקס אחראית באחריות מוחלטת כלפי התלמידה, ואף כי לא -על

התרשלה בבחירת קבלן המשנה, יש לחייבה בנזיקין. בית המשפט העליון קיבל את ערעור המשפחה על מחיקת 

, ונובעת אישית היא תלמידיוכלפי  הספר-בית ידי בית משפט קמא, וקבע כי חובת-ו על הסף עלטענה ז

י אינטגראל חלק היו שחייהה שיעוריבמקרה זה . לימודים ופיקוח מלא ,טיפולצורך לידה -על םקבלתמ

ר את ידי הרשות לקבלן העצמאי. בית המשפט החזי-המלאה על התלמידים הועברה על והשליטה, מהלימודים

התביעה לערכאה הראשונה לצורך שמיעת המשפט עצמו, והותיר על כנה את הטענה לאחריות מוחלטת של 

זה היבטים נזיקיים אך גם היבטים משמעותיים מתחום מדיניות החינוך,  דין-פסקל 160הרשות המקומית.

פסק הדין מדגים כמערכת שיש לה מאפיינים טוטאליים ולכן מצדיקים אחריות מוחלטת.  הספר-ביתותפיסת 

ידי בית המשפט על -, בו הוטלה חובת אחריות מוחלטת עלהספר-ביתבסיס יחסים נזיקי בין ההורים לבין 

 Listerהספר לשלום התלמידים מודגמת גם בפסק הדין בעניין -מגמת ההחמרה באחריות בתי מערכת החינוך.

כמעבידה, לתקיפות מיניות שביצע  קבע בית הלורדים לראשונה כי הרשות המקומית אחראית בעקיפיןשם 

 161.הספר-ביתבתלמידים אחד הפקחים ב

הספר נדרשים לפרסם מדיניות מפורשת וברורה השוללת בריונות, וגם למנהלים חובות -בתי, בנוסף

הספר היא לקרבנות הבריונות ולילדים הבריונים עצמם באותה -חוקיות ספציפיות בעניין. מחויבותם של בתי
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ים לרדת לעומק הסיבות לבריונות במסגרת הדאגה לרווחתם של הילדים הפוגעים, כמו גם מידה, והם נדרש

הספר ולועד -לבסס אתוס של דאגה לרווחת כל התלמידים ולשלומם, בין היתר במניעת בריונות. למנהלי בתי

ם גם המנהל אחריות כבדה לאתר ולמנוע מקרים כאלה, בזמן הלימודים ולאחריהם כאחד, אך ספק אם יש לה

גם הרשות המקומית אחראית  162את הסמכות לפעול כלפי התלמידים מעבר לשעות הלימודים לצורך כך.

בעקיפין לרשלנות המורים והצוות ועלולה להיות אחראית למקרי בריונות שהסלימו לאלימות פיזית. אמנם, 

ביהם נזק פיזי או במקרי בריונות שלא הוכח לג הספר-ביתבתי המשפט לא ייטו לחייב את הרשות או את 

למרות שלא הוכחו נזק  31,111£כת ואיננה במחלוקת, שולמו בפשרה ש"תמפסיכולוגי, אך כאשר הבריונות מ

  163ואחריות הרשות.

פרק זה הוא רווחת התלמידים, אשר הרשות המקומית מוחזקת אחראית לה, בתחום נוסף הנכלל 

וכן בשאלות של סדר וניקיון, ורשאית  יקות שיניים; בדיקות סקר רפואיות ובדנםומזו םלרבות בענייני לבוש

 םלקנוס הורים שאינם מקיימים הוראות המפקח בהקשר זה. חובת הרשות היא חובה חוקית, הן לעניין פרסו

החובה לדאוג לרווחת התלמידים הניבה מנגנון שלם להענקת מלגות  164המדיניות והן לעניין יישומה.

165ת ופסקי דין. בעניין ר אף מהן נולדו תביעווקצבאות, אש
Bidar  של משפחה נזקקת  התושבותנדונה שאלת

, מענקב או מסובסדת ההלוואניתן ב אם בין, כזה סיועונקבע כי  לסיוע כלכליבאנגליה כתנאי לזכאות 

 אמנת תחולת גדרב תלמידים תושבי המדינה שאינם אזרחיה, נכלל של התחזוקה עלויות את לכסות שמטרתו

השוללת חקיקה המתנה סיוע מסוג זה באזרחות ושוללת אותו ו, אפליה האוסרת תהאירופי הנציבות

 וביסס מכך וכתוצאה באותה מדינה התיכונית תםמהשכל ניכר חלק וקיבלשאך מתלמידים שאינם אזרחיה, 

זה את התנועה לכיוון פסיקה על בסיס זכויות אדם וגם את השפעת  דין-פסקניתן לראות ב .אמיתי קשרעמה 

 ליזציה על היחסים בין הצדדים.הגלוב

 

החקיקה המורכבת, הרב שכבתית והמפורטת בענייני חינוך באנגליה, היא המגדירה את כי  לסכםיתן נ

ברוב נושאי הסכסוכים תפקיד בית המשפט מצטמצם לפרשנות החוק . הספר-בתיבסיס היחסים בין ההורים ל

בתי המשפט בערכאות הגבוהות . י המשפט המנהליבכלל נאותות ההליכים הקודמים ה פרוצדוראלית שלובדיק

ים בתי המשפט גם ש"תמעשויים לפסוק גם בהתבסס על דיון בזכויות האדם, ובענייני בריאות ורווחה מש

הקובע את זכויותיהם וחובותיהם  פי החוק-, אך בסיס היחסים מוגדר עלבכלים משפטיים מתחומי הנזיקין

אן שנית את הכלל, לפיו קיום דיון משפטי בסכסוך בענייני חינוך מותנה . אזכיר כשל שני הצדדים לפי העניין

במיצוי ההליכים המנהליים הלא משפטיים הרבים הקודמים לו, ולפיכך חלק ניכר מהסכסוכים אינם מגיעים 

גם בכך יש כדי לחזק את מסקנתי. יש לציין, עם , ואינם יוצרים הלכה משפטית מחייבת. דין-פסקכלל לדיון ול

שהפסיקה למרות והוא מיוחד גם בהקשר בסיס היחסים בין הצדדים,  ,ת, כי תחום החינוך המיוחדזא
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המשפט -בתיעל החוק )שגם בתחום זה הוא מרובה ומורכב( והפרוצדורה,  הברובנת אף היא נשע בהקשרו

 יין.בשיקול הדעת של הרשות ובהחלטותיה לגופן בהתאם לנסיבות הענבכל זאת, במקרים רבים  יםמתערב

 

 גרמניה

 שנכללו האחרות בין גרמניה למדינות רעל קצה המזלג ובהכללה ניתן לומר כי ההבדל הבולט ביות

משקלם של תקדימים בהתאם,  166היא השיטה הקונטיננטלית. ,שיטת המשפט בגרמניהנובע מבסקירה זו, 

וההלכות המשפטיות  פסיקההמשפטיים נמוך בה באופן יחסי ולכן השימוש במאגרי מידע משפטיים לסקירת 

סקירת הסכסוכים בין ההורים לבין מערכת החינוך בגרמניה התבססה  לפיכך,. בלתי ישיםהעולות ממנה 

ברובה על מידע מכלי שני ולא על פסקי דין שפורסמו במלואם במאגר מידע רשמי או מערכתי. גורם נוסף 

תעלמת כמעט לחלוטין מאופיה א העובדה שמערכת החינוך הגרמנית מושהקשה על איסוף הנתונים, ה

המדינות המרכיבות אותה ומכאן  01הפדראלי של המדינה ומתמקדת בחקיקה פנים מדינתית השונה בין 

. כמובן, אין מטרתי לפרט לסקירה זו, וחוסר הרלוונטיות של הקודקס הגרמני גם בפסיקה הצפויהשונות ה

בות בהתאמה, ואדגיש שוב כי הסקירה אינה כאן את שיטות המשפט השונות ואת ההלכות המשפטיות המחיי

מתיימרת להקיף את כל ההסדרים, ההלכות ופסקי הדין הרלוונטיים, אלא נועדה לתאר סכסוכים משפטיים 

 אופייניים במטרה לשקף את היחסים בין ההורים לבין מערכת החינוך כפי שהם באים לידי ביטוי בפסקי הדין.

ה נאספו בחיפוש ובניתוח המידע הקיים ברשת האינטרנט, באתרי הדין והנתונים המוצגים בסקיר-פסקי

חדשות מהעולם וברשתות החברתיות, לכן יש לקרוא אותם בזהירות המתבקשת, ללמוד מהם לגבי בסיסי 

, אך לא להכליל מהם למשפט החינוך בגרמניה מעבר ם לסכסוכים שהתפרסמומודגמים בין הצדדיהיחסים ה

 לכך.

ים בכיתה ד' ולאחריו מתפצלים יהספר היסודי מסת-ה בנויה כך שביתמערכת החינוך בגרמני

ספר המלמד את תכנית הלימודים בקצב איטי -בית – Hauptschuleספר: -התלמידים לארבעה סוגי בתי

לאחר  חלקית או מלאה במשרה מקצועית הכשרהכלל ב-המסתיים בדרך יחסית ושם דגש על הפעלת הידיים,

גם הוא מספק בעיקר הכשרה מקצועית אך רמתה גבוהה יותר ובעלי ההישגים  – Realscule(; 01כיתה י' )

ספר -בית – Gesamtschule(; 01הגבוהים יוכלו לעבור ללמוד בגימנסיה לאחר סיום הלימודים בכיתה י' )

ידע -מאפשר לימודים ברמות ובתחומי – Gymnasiumהמשלב את שני הסוגים הנ"ל בהתאם לרמת התלמיד; 

הלימודים  167 (.03רבות הכשרה מקצועית או המשך ללימודים אקדמאיים, ונמשך עד כיתה יג' )שונים ל

בגרמניה הם חינם לכל אורך השנים, וגם נשיאת הסטודנטים בשכר הלימוד באוניברסיטאות הוא סמלי, 

 ובלבד שעמדו בסטנדרטים ונמצאו ראויים ללימודים גבוהים.

ושפעים מהמאפיינים של שיטת המשפט בגרמניה, המקיימת כי ממצאי הסקירה מבקצרה, ניתן לסכם 

המתמחים במערכות המנהל השונות, מערכת של בתי משפט מנהליים בנפרד מהמערכת האזרחית, 

יש השפעה למאפייני מערכת החינוך  בנוסףבמשפט אינקוויזיטורי על כל המשתמע מכך לענייננו.  המתאפיינת
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   029-019ד( ")תשנ 0ב,  משפט וממשל", של גרמניהמנהלי של ישראל בהשוואה למשפט המנהלי המשפט הזמיר, י. " 
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יה כמערכת חינוך ציבורית מנהלית ולפיכך מקיימת מנגנוני פיקוח הגרמנית, הפועלת לפי עקרונות ההיררכ

בית־המשפט בגרמניה,  ובקרה בתוך המערכת הציבורית המתחייבת כתנאי טרם פניה לערכאות המשפטיות.

תוכן בודק את  בלבד, ואינו בישראל, מצהיר כי הוא מבקר את חוקיות החלטה המנהלית בית־המשפטבדומה ל

העובדות, סדרי ההליך ושיקול הדעת  הדין, לע מתבססתהשיפוטית ביקורת ה, אלא שותהההחלטה או את יעיל

יחד  168.לשרת את מטרת החוק, על יסוד שיקולים ענייניים ובמידת הסבירותשעל הרשות להפעיל כדי  נהליהמ

ע מניח כי בכל מקרה החוק קובהמשפט -וביתהמשפט הגרמני מתבסס על הקודקס הגרמני, בהכללה זאת,  עם

בה, הן בשאלות של נהל מחייב את הרשות המנהלית לבחור ית בלבד, ועיקרון חוקיות המחא תשובה חוקית

צורך  בביטויים ערכיים, כמו טובת הציבור, תמ"ששר המחוקק משאגם כחוק והן בשאלות של שיקול דעת. 

הוא המשפט -תפקיד ביתו ללכת בהנכונה רק דרך אחת יש סכנה לציבור, בנסיבות נתונות ודר ציבורי חיוני, ס

מאפיינים  169תה.טהוא עלול לבטל את החל ,אם לאולבדוק אם הרשות פירשה נכון ויישמה נכון את החוק 

אלה של השיטה המשפטית משפיעים במשותף על פסקי הדין שנסקרו. מצד אחד בתי המשפט דבקים בהליכים 

השני הם בוחנים את ההחלטות לגופן  נמנעים מהתערבות בשיקול דעת הרשות, אך מהצדככלל המנהליים ו

 ואינם מסתפקים בבדיקת נאותות ההליך המנהלי.הספציפי נסיבות המקרה ב

מערכת החינוך עוסקים בביקור סדיר סקירת הפסיקה בגרמניה העלתה כי הסכסוכים בין הורים לבין 

הספר בנוגע לאופן -יתלונות שונות כלפי בתב ;הספר שהוא דרך החינוך היחידה המותרת בהתאם לחוק-בבתי

בטענות הורים ופגיעות גופניות בתלמידים אמצעי משמעת לרבות ב והישגיהם הלימודיים; התלמידיםהערכת 

 הלימודים. תלגבי תכני

 

 ביקור סדיר – חינוך חובה

ספר, ולא חובת חינוך כללית כמו בארה"ב -חובת החינוך בגרמניה היא חובת נוכחות בבית

ומורשה, והמפרים את החוק צפויים לסנקציות החל  רשום ספר-בבית ללמוד שיםנדר ילדיםה 170ובאנגליה.

, 08שנות לימוד עד גיל  9כל תלמיד חייב ללמוד לפחות  מקנסות, דרך מאסר ועד אבדן המשמורת על ילדיהם.

דים על בסיס קבוע מצדיקה היעדרות מהלימו 171הספר ברמות הנמוכות.-נושרים מהלימודים ישתלבו בבתיהו

נהליים, ואם אלה אינם משולמים או שההיעדרות נמשכת, מוגשת תובענה לבית המשפט לנוער ות מקנס

שמוסמך לפסוק עבודות שירות, מעצר נוער או העברת המשמורת על הנערים הנושרים למרכזי ייעוץ מתמחים 

ובקושי אמו של תלמיד שנעדר מהלימודים כאלף ימים באחד המקרים, כגון מרכזי גמילה מסמים ועוד. 

בית המשפט  172מצליח לקרוא ולכתוב הורשעה בבית המשפט בברלין ונגזר עליה מאסר של תשעה חודשים.
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כי ניתן לשלול משמורת מהורים לתלמיד שנעדר במקרה אחר, מקומי בהאנובר פסק לאחרונה באופן תקדימי 

 . 173יום מהלימודים ללא הצדקה 41-למעלה מ

לה בשעות הבוקר בלבד, ומיעוט בתי הספר מאפשרים פעילות מערכת החינוך הציבורית בגרמניה פעי

עד שעות אחר הצהרים. בהתאמה, המדינה אינה מממנת ארוחות לתלמידים וגם לא שירותים נלווים 

-הקשורים לפעילויות שמחוץ לתכנית הלימודים הבסיסית. במקביל למערכת הציבורית קיימת גם מערכת בתי

 חייבים מודים מורחבות ואף בשפות זרות, אך עלותם גבוהה ביותר וגם הםספר פרטיים המאפשרים תכניות לי

הספר הפרטיים לבין ההורים -דין בסכסוכים בין בתי-לא מצאתי פסקי 174.המדינה ובפיקוח מורשים להיות

ולכן לא אוכל להסיק לגבי בסיס היחסים ביניהם, אך מהעובדה שהמדינה מקיימת חינוך ציבורי אחיד 

לקוח, -ספר פרטי תהיה מבוססת על חוזה או יחסי ספק-ניתן להסיק שהבחירה ללמוד בבית במסגרת הקשיחה

 השערה בלבד ואישושה או הפרכתה מחייבים מחקר נוסף.כמובן מסקנה זו היא  ולא על החוק או החוקה.

בנסיבות דומות על עצמם החוזרים  ,בשאלות של חינוך חובהפסקי דין רבים העוסקים  מצאתי

הספר, וארגונים שונים המנסים -שונים המנסים להתמודד עם בעיות הקשורות בביקור סדיר בבית ובנימוקים

למרות העיסוק  175למצוא פרצות בחוק, לרבות עורכי דין המתמחים בתחום ומקדמים את עצמם באינטרנט.

 לא פעם אף אבל, לקויה בריאות של במקרים וייעשו ביותר נדירים הםלחינוך הממסדי  חריגיםהרב בתחום, ה

 אומדנים, והחינוך הביתי אסור בכל תנאי. על פי למידה של חלופיות לשיטות לאפשר מנת על או דתי רקע על

ומשפחות רבות המעוניינות  4101נכון לשנת  0,111- ל 111 בין נע ביתי חינוךב משפחותה מספר רשמיים לא

, צרפת, ארה"ב ואנגליה, כפי שעשתה משפחת בחינוך ביתי עוזבות את המדינה ועוברות לגור באוסטריה, שוויץ

סיפורה של משפחת רומייק התפרסם ברחבי הרשת כשביקשה  176ארז כשבחרה לחנך את שמונת ילדיה בבית.

מקלט מדיני בארה"ב מאותה סיבה, ואף כי בערכאה הראשונה התקבלה עתירתה מהנימוק שגרמניה הגבילה 

ת ההחלטה וקבע כי החוק הגרמני אינו מהווה רדיפה את חופש הדת שלה, בית המשפט לערעורים הפך א

הרשת לפני כשנתים, -, שדווח עליה בעיתונותCSUבהקשר זה ניתן לציין יוזמה של  177המזכה במקלט מדיני.

הספר, כדי לאפשר להם בחירה בחינוך -לקדם מדיניות המשלמת קצבת חינוך לילדים שלא הולכים לבית

אך לא מצאתי ראיות למימוש  178ית ובין במוסדות חינוך פרטיים,ההולם את ערכי משפחותיהם, בין בב

 .כמפורט לעיל למגמה הפוכהדווקא היוזמה אלא 

הספר המורשה, אשר -בסיס היחסים בין הצדדים בנושא זה הוא החוק הקובע חובת ביקור סדיר בבית

ין זה של בסיס היחסים אציין על קצה המזלג כי מאפי החריגים לו נדירים והוא קשיח ובלתי ניתן להתניה.

 עקבי עם אופיה של שיטת המשפט הקונטיננטלי הקלאסי בגרמניה.
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 ציונים והישגים לימודיים

כיתה ד' במערכת החינוך בגרמניה בנויה כך שהציונים הרלוונטיים להשכלה אקדמאית הם הציונים 

, (Gymnasiumי המשך )ספר תיכון המאפשר לימוד-לבית יסודי, הקובעים האם התלמיד יתקבלהספר ה-בבית

(. הורים לתלמידים בגילאים אלה מגישים Real und Hauptschuleספר מסוג שאינו מאפשר זאת )-או לבית

הספר, בין אם -תביעות רבות לבתי המשפט בעילות שונות המבקשות להתערב בשיקול הדעת של המורים ובית

הספר לגבי עתידו האקדמי של -המלצת ביתבעניין ציונים והערכות ובין בעניינים אחרים המשפיעים על 

הורים לתלמידים בוגרים יותר מגישים תביעות כאשר ילדיהם אינם מצליחים בלימודיהם מסיבות התלמיד. 

פני נושאים מגוונים: טענות הנוגעות לציונים, להוגנות מבחנים, להפעלת -שונות. עילות התביעה מתפרשות על

 טענות לנזקי גוף, להפליה ועוד.  אמצעי משמעת, להפרת חובות חקוקות,

מהגרים דוברי ערבית דחה לאחרונה את תביעתן של שלוש משפחות  בברליןבית המשפט המנהלי 

הספר התיכון. הטענה המרכזית בתביעה -ותורכית, שילדיהן נכשלו בבחינות המעבר בסוף שנת ניסיון בבית

ל אחוז ניכר של תלמידים מהגרים ששפת האם היתה כי הכישלון נובע מהפלייה הנגרמת מהרכב הכיתה הכול

בכיתה המקבילה(. אף כי בית המשפט קבע כי אין כאן הפלייה אסורה,  02%לעומת  13%שלהם אינה גרמנית )

 .179טרם קיימת הלכה ברורה בנושא וצפוי ערעור על פסק הדין

כון, שנמנעה בית המשפט המנהלי דחה תביעה נוספת שהגיש תלמיד שקיווה לקבל תעודת גמר מהתי

ממנו משום שנכשל במתמטיקה וקיבל ציון נמוך באנגלית לאחר שבבחינה ציטט תשובה מבחינה לדוגמא 

במקום לנסחה בלשונו שלו. התביעה נדחתה מהנימוק שהתלמידים הונחו מראש להימנע משימוש בטקסט 

פה ולמעשה התערב מהבחינות לדוגמא ולהשיב במילים שלהם. ניכר כי בית המשפט בחן את ההחלטה לגו

רית ופדגוגית, אף כי תוצאת פסק הדין היתה דחיית אהספר קוריקול-בשיקול הדעת המקצועי של בית

לדעתו נקודה אחת בציון בחינת הסיום לו הוגשה על ידי תלמיד שחסרה  ,. תביעה נוספת שנדחתה180התביעה

דעתו. בית המשפט קבע להיות ל פי שראוי היהרצון" כ תאת הדעת" ולא "משביע השלו והיא הוגדרה "מניח

התביעה חייבת להיות מבוססת על טעויות שהתערבות בשיקול הדעת המקצועי של הבוחנים אינה פשוטה וש

פרוצדוראליות, הנחות עובדתיות שגויות, הפרת סטנדרטים מקובלים להערכה או שיקולים זרים. לכן נדחתה 

גם תביעתו של תלמיד שנשאר  181מקצועית, כשלעצמה.התביעה שטענה נגד הערכת עבודתו של התובע מבחינה 

 182כיתה נדחתה מסיבות דומות ועל בסיס המשפט המנהלי.

אך הוא  הפרוצדוראלי-בסיס היחסים בין הצדדים המודגם בפרק זה הוא בסיס המשפט המנהלי

עם  . תוצאת זו מתיישבתהמשפט לבחון לגופה את החלטת הרשות ושיקול דעתה-מרוכך בהקשר נכונות בית

קשיחות מערכת החינוך מבחינת המבנה . תהקונטיננטלי בשיטה ן האינקוויזיטורי של השיפוטמאפייה
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הורים את המביא פי הישגיהם, -עלוהמדיניות, יחד עם הגיל הצעיר שבו נקבע גורלם האקדמי של התלמידים 

 ,של התלמידים מספקתבכלים המשפטיים העומדים לרשותם בניסיון להתמודד עם חוסר הצלחה  ש"תמלהש

המשפט פועלים על הקו שבין שמירה על יציבות -בתי העלול להשפיע על שארית חייהם ולכן חשיבותה מרובה.

 .בנסיבות העניין שסבלו מתוצאה קשההחוק והמערכת הקשיחה לבין הצורך לסייע לאזרחים 

 

 אמצעי משמעת

נות וכוללים צעדים החל הספר קבועים בחוקי המדינות השו-גם אמצעי המשמעת המותרים בבתי

מריתוק לכיתה, דרך השעיה למספר ימים ועד הרחקה מהלימודים לצמיתות, וגם בנושא זה עורכי דין 

  183מפרסמים את שירותיהם לכל דורש, ולא בכדי.

ספר יסודי -מבית 01ידי הוריו של תלמיד בן -שהוגשה עלבית המשפט המנהלי דחה לאחרונה תביעה 

עבור כאב וסבל שנגרם לו כשהמורה גרם לחבלה בזרועו, בה אחז בחזקה כדי להרחיקו  €350במינכן, לתשלום 

בית המשפט קבע כי הפגיעה בתלמיד נגרמה אמנם ברשלנות, אך לא באופן בלתי חוקי, משום  מילדה שהכה.

 שהתלמיד התעלם מאזהרות מילוליות והמורה היה מופקד על בטחון התלמידים האחרים שנפגעו ממכותיו.

בות בעיתונים מדווחות על התרבות תביעות בגין פגיעות נטענות של מורים בתלמידים במהלך הלימודים כת

לפי מידע שהתקבל מהמחלקה המשפטית של ארגון המורים  184הסדירים והשלטת משמעת באמצעים פיזיים.

-ידים מכיתות ג', בעשור האחרון התרבו פי שלושה תביעות מסוג זה בגרמניה, ובמיוחד בנוגע לתלמבבאווריה

 . 185ד' לקראת המעבר לחטיבת הביניים

ים בערכאות המשפטיות ככלי עזר ש"תמדמה כי בנושא זה, בדומה לנושא הציונים, ההורים משנ

הבסיס גם כאן  להתמודדות עם נוקשות המערכת וההכרעה בגיל צעיר לגבי עתידם האקדמי של ילדיהם.

. אדגיש יעה פיזיתמרכיבים נזיקיים כאשר נגרמת פגגם בו  המשפטי ליחסים בין הצדדים הוא החוק, אך יש

 הדין, ומיעוט הממצאים מקשה על ההכללה. ירכיבים חוקתיים בפסקמלא מצאתי ש

 

 םת הלימודיתכני

המשפט -הספר ונדמה כי בתי-תכנית הלימודים מהווה קרקע פוריה לסכסוכים בין הורים לבין בתי

סים בין הצדדים ובשיקול דעת הרשות, ואינם מסתפקים בבחינת בוחנים כל תביעה לגופה, מתערבים ביח

ויזיטורית המאפיינת את וה האינקשיטהממצא זה תואם אף הוא את פעולותיה לפי עקרונות המשפט המנהלי. 

פט הקונטיננטלי ואת הממצא כי בתי המשפט בגרמניה משלבים את עקרונות המשפט המנהלי יחד עם המש

 לגופן. ופעולותיהעל שיקול דעת הרשות ביקורת שיפוטית מעמיקה 

ספר בלייפציג הגישו תביעה לבית המשפט בטענה כי ביקור שתוכנן לתלמידים בשכונת -הורים בבית

הספר הגיב כי הביקור -מהגרים סמוכה אינו חלק מתכנית הלימודים ועלול לסכן את בריאות התלמידים. בית
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חיי הפליטים וכחינוך נגד שנאת זרים. ההורים ראו בכך הוא רשות וכי המטרה היתה ללמד את הילדים על 

פעולה בלתי לגיטימית ובהעדר אפשרות אחרת להשפיע על ההחלטה פנו לבית המשפט וביקשו התערבותו. 

, נכון לכתיבת שורות אלו הוגשו תשע Berliner-Zeitung -בתביעה זו טרם הסתיימה ולפי הדיווח העיתונאי 

 186עה נגד הסיור.עתירות של הורים לצו מני

ידי בית המשפט המנהלי במינסטר, עסקה בטענות הורים דתיים שביקשו -תביעה נוספת שנדחתה על

מנימוק דתי השולל סרטי פנטזיה. בית  Krabatהספר להימנע מחשיפת התלמידים לסרט הקולנוע -מבית

אמון אינה יכולה לשמש המשפט קבע כי ערעור על החלטה הנוגעת לאמונה, הנובעת מסכסוך על רקע פגיעה ב

 . 187סיבה לפטור, כל עוד הוראות אחרות מבוצעות תוך שמירה על ניטראליות וסובלנות

 -Rhine בצפון 04מתארת תביעה שהגיש אב לתלמידה בת  Spiegel-onlineכתבה בעיתון 

Westphalian שיוכל הספר בדרישה שידווח לו חודש מראש על שיעורי הבית הניתנים לבתו, כדי -נגד בית

-הספר הודיע לו מספר פעמים שבתו לא הכינה שיעורי-לפקח עליה ולהבטיח שתכין אותם כראוי, לאחר שבית

בית במועד או כראוי. טרם ניתן פסק דין בתביעה זו ובית המשפט קבע מועד דיון נוסף כדי שהתובע ימציא 

  188דוגמאות נוספות ויסביר מדוע הוא זקוק להתראה של חודש מראש.

 

בתי המשפט של התערבות רמניה ניכרת בכל התחומים דין זה ומהסקירה כולה עולה כי בג מפסק

. עילות התביעה לביקורת בהתאם לכללי המשפט המנהלי בנוסף הספר-ביחסים שבין ההורים לבין בתי

מלמדות על מדיניות שיפוטית המתערבת עמוקות במדיניות החינוך ובשדה החינוכי, בהתאמה למצופה מאופיו 

, לרבות בתחומים הבאים: ביקורת שיפוטית ופיקוח משפטי על שיקול הדעת הקונטיננטלישל המשפט 

הספר והמורים גם בנושאים ובתחומים קוריקולאריים ופדגוגיים )אף אם התביעה נדחתה, -המקצועי של בתי

ת יתר במנגנון בסיס הפסיקה העיד על התערבות(; דרישות הורים לסטנדרטיזציה בבחינות, לפיקוח ולשקיפו

קביעת הציונים כדי להתמודד עם בעיות כגון: הערכה המבוצעת בהתאם לשיקול דעת המורה, המושפעת 

מאישיות התלמיד או משיקולים זרים אחרים שאינם קשורים לרמת ידיעותיו, הפלייה על רקע מוצא אתני או 

ים בשדה החינוכי כדי להבטיח ים במערכת המשפט ובכלים משפטיש"תמאחר, סגרגציה והסללה; ההורים מש

ספר נדמית חופשית אך למעשה מושפעת בגיל מאד צעיר -את עתידם האקדמי של ילדיהם; הזכות לבחור בית

 מגורמים שאינם בהכרח ענייניים; התערבות מאסיבית בשאלת הנשירה מהלימודים וחינוך חובה. 

י ההיררכיה המנהלית המוטמעים מצאתי כי תוצאה זו נובעת משילוב עקרונות המשפט המנהלי וכלל

נגד שמגישים הורים משפטיות התביעות ה התרבותיתכן כי המגמה של היטב במערכות השלטון בגרמניה, אך 

הספר והמורים נובעת גם מהמיתון הקשה, מהאכזבה מההישגים במבחני פיז"ה, מירידה במעמד המורים -בתי

פיסה שירותית. אף כי מירב התביעות שמצאתי נדחו, ומשינוי בתפיסת מערכת החינוך ומדיניות החינוך לת
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של מערכת המשפט בשדה החינוכי וביחסים בין  , אף אם זהירהניכר כי המגמה הברורה היא התערבות ניכרת

 . 189הספר-ההורים לבין בתי

 

 ישראל

פי -פי בסיסי היחסים האופייניים ולא על-בשונה מהפרקים הקודמים, פרק זה בנוי מפרקי משנה על

ושאי הסכסוכים, לצורך הניתוח וההשוואה בין המצב בישראל לבין המצב במדינות שנסקרו ולהקלת הבהרת נ

, פרק זה שונה מהאחרים גם במידת פירוט הסיפורים שמאחורי הקלעים, הן משום שפסקי בנוסףהמסקנות. 

דין סופיים ופחות  הדין הנזכרים בו רבים יחסית לפרקים האחרים, והן משום שהפרק התבסס יותר על פסקי

על תביעות שטרם הוכרעו או שהתבלטו בעמודי החדשות וברשת. תיאור וניתוח בסיסי היחסים בין הצדדים 

 נקבע לפי עילות התביעה ולפי נימוקי פסקי הדין, ופרטי הנסיבות הספציפיות היו רלוונטיים פחות.

ניתן לאפיין בסיס עיקרי אחד שבניגוד למדינות האחרות שנסקרו, בהן על קצה המזלג ניתן לומר 

 ליחסים המשפטיים בין ההורים לבין בתי הספר, בישראל מתקיימים במקביל שני בסיסי יחסים בין הצדדים.

ידי הורים מהרשות המבצעת באמצעות -הבסיס הראשון ליחסים מושתת על חובות חוקיות הנתבעות על

בבתי המשפט המנהליים, ויתבססו על חוקי יסוד  המשפט החוקתי והמנהלי. פסקי דין כאלה יינתנו בבג"צ או

 כגון הדין הכללי הרלוונטי לנסיבות כל סכסוך. הבסיס השני מושתת על לפי העניין ועל חוקים ספציפיים

. יוגדר בהכללה כבסיס יחסים "שאינו מנהלי"הוא במסגרת הסקירה המשפט האזרחי, הפלילי ודיני משפחה, ו

ך בעקבות הנושאים שהחקיקה הציגה כמרכזיים: הזכות לחינוך והזכויות גבתון מצא, כי בית המשפט הול

ונדמה כי שני בסיסי היחסים מושפעים מחלוקה זו, בהתאמה. כפי שמצא גבתון, נושא הזכויות  190בחינוך,

 191באמצעות החינוך טרם נידון בישראל משום שבניגוד לארה"ב, טרם נטען בתביעה.

 

 מנהליבסיס היחסים של המשפט החוקתי וה

תחת הקטגוריה הראשונה ניתן למצוא פסקי דין העוסקים בזכויות שונות, בדבר הזכות לחינוך עצמה 

לרבות הפלייה; אמצעי משמעת; הכרה במוסדות חינוך והשלכות סיווגם על שאלות של  192וזכויות בחינוך

כרים שאינם רשמיים ספר מו-מימון או חובות חוקיות המוטלות עליהם )הן מוסדות להשכלה גבוהה והן בתי

או בפטור(. התובעים בהליכים אלה יכולים להיות תובעים פרטיים או גופים ועמותות. בבסיס יחסים אלה 

עומדים חוקי יסוד כמו חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; חוקים ספציפיים כמו חוק זכויות התלמיד, חוק 

                                                           

189
 http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/immer-mehr-eltern-klagen-gegen-zeugnis-noten-aid-

-http://www.focus.de/schule/schule/recht/tid-33068/eltern-ziehen-vor-gericht-fataler-trend וגם 1.3161030
wenn-lehrer-auf-der-anklagebank-sitzen_aid_1077838.html וגם  
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2010-03/lehrer-eltern-klage-gericht 

190
כה"ע של הפקולטה למשפטים עש" רדזינר במרכז הבין  י"ד, םמשפט ועסקי, לאיזה תלמיד החוק דואג? 4100גבתון ד',  

 .31( עמ' 4100ספטמבר  -)התשע"א תחומי, 
191

 .שםגבתון,  
192

 על זכויות לחינוך, זכויות בחינוך וזכויות באמצעות החינוך ראו אצל:   
Verhellen, E. (1993). "Children's Rights and Education: A Three-Track Legally Binding Imperative  
School". Psychology International, Vol.14(3), pp.199-208. 

http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/immer-mehr-eltern-klagen-gegen-zeugnis-noten-aid-1.3161030
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/immer-mehr-eltern-klagen-gegen-zeugnis-noten-aid-1.3161030
http://www.focus.de/schule/schule/recht/tid-33068/eltern-ziehen-vor-gericht-fataler-trend-wenn-lehrer-auf-der-anklagebank-sitzen_aid_1077838.html
http://www.focus.de/schule/schule/recht/tid-33068/eltern-ziehen-vor-gericht-fataler-trend-wenn-lehrer-auf-der-anklagebank-sitzen_aid_1077838.html
http://www.focus.de/schule/schule/recht/tid-33068/eltern-ziehen-vor-gericht-fataler-trend-wenn-lehrer-auf-der-anklagebank-sitzen_aid_1077838.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2010-03/lehrer-eltern-klage-gericht
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2010-03/lehrer-eltern-klage-gericht
http://sfxprd.tau.ac.il:3410/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-02-24T22%3A44%3A27IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-crossref&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:&rft.genre=article&rft.atitle=Children%27s%20Rights%20and%20Education:%20A%20Three-Track%20Legally%20Binding%20Imperative&rft.jtitle=School%20Psychology%20International&rft.btitle=&rft.aulast=Verhellen&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Verhellen%2C%20E.&rft.aucorp=&rft.date=19930801&rft.volume=14&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=199&rft.epage=208&rft.pages=199-208&rft.artnum=&rft.issn=0143-0343&rft.eissn=0143-0343&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1177/0143034393143002&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3Ccrossref%3E10.1177/0143034393143002%3C/crossref%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/
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ניה ואחרים; וכללים מתחום המשפט המנהלי לימוד חובה, חוק הפיקוח על מוסדות חינוך, חוק התכנון והב

 וכד'. 193דעת הפקידות, דיני מכרזים-ובהם כללי הצדק הטבעי לרבות זכות הטיעון, סבירות שיקול

בקטגוריה זו ניתן למצוא בין היתר, פסקי דין העוסקים ברישוי ובדרישות להכרה אקדמית ומנהלית 

ינים מנהליים ערעור של המדינה על החלטת ועדת הערר בימ"ש לענידין בו דחה -במוסדות חינוך ולמשל, פסק

הספר לביטול החלטת מנכ"ל משרד החינוך לסרב להעניק רישיון לפתוח בי"ס -על פי חוק הפיקוח על בתי

אורתודוכסי בכפר יאסיף בקובעו, כי אין בהשתלבותם הטובה של התלמידים במערכת -פרטי, נוצרי

י מידתית בזכותם החוקתית של הורי התלמידים לחינוך ילדיהם לפי הממלכתית בכדי לשלול קיום פגיעה בלת

וגם כועדת ערר מכח  195ספר כבית משפט מנהלי-בית המשפט המחוזי דן בענייני רישוי בתי 194.השקפת עולמם

לאחרונה דן בית המשפט העליון במשך זמן הטיפול הארוך בבקשות לרישיונות להפעלת  196חוק הפיקוח.

לכך שרישיונות יונפקו בפועל לאחר חלוף המועד לרישום בהתאם לתקנות הרישום  מוסדות חינוך, הגורם

לגנים, ולפיכך להנפקתם באופן רטרואקטיבי. בקשת רשות הערעור נדחתה אמנם, אך בית המשפט מצא לנכון 

גם כאן  197לפרט כי המצב מעורר קשיים וראוי כי משרד החינוך ייערך להשלמת הטיפול בבקשות במועדן.

ם בסיס יחסים מנהלי בין הצדדים, ואף כי בית המשפט לא התערב הפעם, הוא הפעיל ביקורת שיפוטית הודג

 על פעולת הרשות המנהלית ככזו. 

עוד ניתן למצוא פסקי דין העוסקים בשאלה מה כוללת הזכות לחינוך, ובעיקר בנוגע לשירותים 

הספר, החלטה -מלא של הסעות התלמידים לבית נלווים. כך, למשל, נקבע כי הזכות לחינוך אינה כוללת מימון

בעניין זה אינה מחייבת אישור שר החינוך וועדת החינוך בכנסת, ולא קיימת הפליה לרעה של תלמידים 

.במועצות האזוריות בהשוואה לתלמידים ברשויות המקומיות
בגין  הבית המשפט תביעבמקום אחר קיבל  198

בגין  את התובע לפצות את משרד החינוך ועיריית ירושליםב הפרת חוק ארוחה יומית חינם לתלמיד וחיי

חוק ארוחה יומית לתלמיד  199.חסרון הכיס שנגרם לו כתוצאה מהיעדר מתן ארוחות צהריים לבתו הקטינה

 200ומפעל ההזנה לפיו היוו רקע לעתירות נוספות, שנדונו כולן לפי כללי המשפט המנהלי.

ספר ומיונים לקבלה קבעו בתי המשפט בישראל כי -ירת ביתבשאלות של מדיניות העיריות בסוגיית בח

ספר. ההלכה המוכרת בעניין זה חוזרת על עצמה ומתפתחת במשפט -לא קיימת להורים זכות לבחור בית

                                                           

193
 (.4103)נבו,  משרד החינוך -למדינת ישרא' נ אגודת מגן דוד אדום בישראל 4902/19עע"מ  

194
[. .] –( 4103)נבו,  כפר יאסיף -העמותה למען כנסיית מר ג'יריס ' נ מדינת ישראל משרד החינוך 00-19-04314עמנ )ת"א(  

מועצה מקומית ' נ ר הבדואי בנגב בע"ממ.ח.ת מוסדות חינוך ותרבות במגז 00-18-20819עת"מ )ב"ש(  גםוראו בנושא זה 
דר' שמשון שושני, ' נ התנועה להורות והוראה אחראית -עמותת תלתן  00-18-21939ם( -עת"מ )י ***( 4103)נבו,  כסייפה

חברה  -חינוך למנהיגות ' נ משרד החינוך -מדינת ישראל 01-04-04120עמנ )ת"א(  ***( 4103)נבו,  מנכ"ל משרד החינוך
 (.4103)נבו  מנכ''ל משרד החינוך' נ ועד ההורים בביה''ס אל קאסמי 1208/01ברמ  ***( 4103)נבו,  לתועלת הציבור בע"מ

195
)דינים ועוד  ין בקיבוץ גבעת ברנר נ' מנכ"ל משה"ח ואח'הספר מעי-בית –עמותת מקום להיות  09198-18-03ם( -עת"מ )י 

4102). 
196

 הספר הפטריארכיה רום ]=היוונית[ האורתודוכסית סנט מיכאל ביפו נ' מ"י משה"ח-עמותת בית 00/04ערר  להדגמה: 
 .(4102)דינים ועוד 

197
 .(4102ד )דינים ועו המועצה המקומית מג'ד אל כרום נ' עמותת אלסונדוס ואח' 4921/03רע"א  

198
-420עת"מ )ב"ש( ( וראו גם 4103)נבו,  ועד ההורים של בנימינה וגבעת עדה ואח' נ' ראש המועצה המקומית 0910/04מ "עע 

 (.4103)נבו,  מחוז דרום-משרד החינוך' נ מב' נוספים 03ו זנון עודה 19
199

 (4103)נבו,  משרד החינוך ירושלים' נ אלי אלגזאר 01-12-44919תק )רמ'(  
200

פר אלהזרא ברהט ואח' נ' רשות החינוך המקומית עיריית הס-ועד ההורים המוסדי של בית 114/19להדגמה בלבד: בג"צ  
 (;4102)דינים ועוד  ח'ליל עמאר נ' רשות החינוך המקומית עכו 0211/10עת"מ )חי'(  *** (4102)דינים ועוד  תל שבע ואח'
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http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%93%d7%a8%27+%d7%a9%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9f+%d7%a9%d7%95%d7%a9%d7%a0%d7%99%2c+%d7%9e%d7%a0%d7%9b%22%d7%9c+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%93%d7%a8%27+%d7%a9%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9f+%d7%a9%d7%95%d7%a9%d7%a0%d7%99%2c+%d7%9e%d7%a0%d7%9b%22%d7%9c+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa+-+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%aa+%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa+-+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%aa+%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa+-+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%aa+%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%95%d7%a2%d7%93+%d7%94%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%94%27%27%d7%a1%c2%a0+%d7%90%d7%9c+%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%95%d7%a2%d7%93+%d7%94%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%94%27%27%d7%a1%c2%a0+%d7%90%d7%9c+%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a0%d7%9b%27%27%d7%9c+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a0%d7%9b%27%27%d7%9c+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%96%d7%a0%d7%95%d7%9f+%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94%2b13+%d7%9e%d7%91%27+%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%96%d7%a0%d7%95%d7%9f+%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94%2b13+%d7%9e%d7%91%27+%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96+%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96+%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99+%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%96%d7%90%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99+%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%96%d7%90%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
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עתירה מנהלית כנגד המדיניות החדשה, לפיה, מעבר תלמידות בחינוך הממלכתי דתי המנהלי. כך נדחתה 

בתביעה שעסקה  201.יניים, מותנה בביצוע מבחן מיון ו/או ראיון קבלהבירושלים, מכיתה ו' לחטיבות הב

המנהלי אינו גן ומיון על בסיס הישגים לימודיים, נפסק כי בית המשפט -במדיניות רישום לתיכונים ברמת

כשהיא סבירה ואינה נוגדת מדיניות משרד  מחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה של הרשות המוסמכת

 204בתכנית הלימודים 203ספר,-המשפט המנהלי דן בית המשפט גם בשיבוץ תלמידים לבתי על בסיס 202החינוך.

על אותו בסיס קבע בית המשפט לפי כללי המשפט המנהלי כי לא  205ובענייני משמעת והרחקה מהלימודים.

 206הספר לעניין סיווג התלמידים לרמות לימוד אנגלית לבגרות.-יתערב בשיקול הדעת המקצועי של בית

מהמצב בגרמניה, בישראל נטיית בתי המשפט להימנע מהתערבות בשיקול הדעת המקצועי של בשונה 

מערכת החינוך בשאלות של ציונים וטוהר הבחינות. בית המשפט לא התערב בהחלטה לפסול בחינת בגרות 

ר הפרת טוהר הבחינות בכל הנוגע לבחינות בגרות, פוגעת בערכים של יושבמתמטיקה בשל העתקה, ופסק כי 

 207.והגינות בהישגים בלימודים, ונותנת יתרון בלתי הוגן לתלמיד שהשיג ציון שלא היה ראוי לו, על פני אחרים

לא קיבל , אשר התקבלה באופן חלקי עתירה כנגד החלטה לפסול את בחינת הבגרות של העותרבמקום אחר 

נפסק רונית לערער על הפסילה. נפגעה זכותו העקוהודעה על החשד שעלה נגדו בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל, 

כתב התשובה של משרד החינוך, ישמש בדיעבד כהודעה על החשד וקיימת לעותר הזכות לערער על  כי

בית המשפט נמנע מהתערבות בשיקול דעת הרשות המקצועית והפעיל כללי משפט מנהלי לביקורת  208לה.הפסי

 שיפוטית.

-הלי בניהול הקונפליקטים בין הורים לבתינכללים בקטגוריה המקיימת בסיס חוקתי ומנ בנוסף

; בזכויות מיעוטים שונים לרבות אזרחים 209הספר, פסקי דין בנושאים של מימון לימודים ושירותי חינוך

 215מגזרית, 214ועוד; בהפליה מטעמים שונים לרבות עדתית, 213ערבים 212בדואים, 211עולים חדשים, 210זרים,

                                                           

201
מסלול "מדרשת הרטמן לבנות" בחטיבת ' נ ב"כ עו"ד תמר הראל בן שחר -חוה פרנקל )קטינה(  8043/18ם( -עת"מ )י 

(.4103)נבו,  הביניים א.ד. רוטשילד
 

202
( )יש לציין כי ערעור הוגש לבית 4103)נבו,  משרד החינוך-מדינת ישראל' נ עמותת הכל חינוך 04-12-1190עת"מ )ת"א(  

המשפט העליון לאחרונה, אך טרם נקבעה הלכה מחייבת(.
 

203
 .(4102)דינים ועוד  ערבאסי ואח' נ' מ"י ואח' 22094-19-03להדגמה: עת"מ  

204
( * אף כי 4102)דינים ועוד  ספר העל יסודיים נ' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-ארגון המורים בבתי 9800/19ג"צ ב 

 דין, די בידוע כדי להגדיר את בסיס היחסים לצורך סקירה זו.-בעניין זה נמחקה העתירה ללא שניתן בה פסק
205

 אמיר נ' 8322-10-01עת"מ )חי'(  *** (4102)דינים ועוד  ח'ספר התיכון טומשין וא-סימקין ואח' נ' בית 900-00-01עת"מ  
 (.4102)דינים ועוד  המועצה המקומית מטה אשר ואח'

206
 .(4102)דינים ועוד  אבו אלחוף ואח' נ' המועצה המקומית דיר חנא)חי'(  0112-01-01עת"מ  

207
.(4103)נבו,  ועדת ערעורים עליונה לטוהר הבחינות-מדינת ישראל ' נ דין גרייפמן 04-13-29021ם( -עת"מ )י 

 

208
ם( -עת"מ )י( וראו גם 4103)נבו,  משרד החינוך, התרבות והספורט' נ מרדכי רובינשטיין 8090/18ם( -עת"מ )י 

.(4103)נבו,  משרד החינוך התרבות והספורט' נ פלוני 314/19
 

209
קול  34911-10-04עת"מ )חי'(  ***( 4103)נבו  מרכז מעיין החינוך התורני בא"י נ' עיריית ירושלים 02143-10-00ם(-ת.א )י 

עיריית ' נ אלבראעם שירותי כ"א בע"מ 2019/18תא )חי'(  ***( 4103)נבו,  עיריית קרית מוצקין' נ ( בע"מ91חינוכית )חיפה 
מועצת עיריית ' נ התנועה ליהדות מתקדמת בישראל -המרכז לפלורליזם יהודי  0902/19ם( -עת"מ )י ***(. 4103)נבו,  טמרה

 ***( 4103)נבו,  משרד החינוך, התרבות והספורט' נ 'משה צימרמן ואח 8899/18ם( -)י מ"עת ***(. 4103)נבו,  ירושלים
 (.4102)דינים ועוד ואח' חינוך וולדורף נ' עיריית רמת השרון  –ספר אורים -עמותת בית 49084-12-00עת"מ 

210
 (.4103)נבו,  אטוש מאג'ר מאנג'אן נ' עיריית אילת 49883-19-00עתם )ב"ש(  

211
 (.4103)נבו,  עירית ערד' נ קסטה טאללין 10-4309תא )ב"ש(  

212
 (.4103)נבו,  420( 4נט )  ,לימור ליבנת, שרת החינוך' נ 'אח 28-אסמעיל מחמד אבו גודה ו 0018/12 צבג 

http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%95%d7%94+%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a7%d7%9c+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)+-+%d7%91%22%d7%9b+%d7%a2%d7%95%22%d7%93+%d7%aa%d7%9e%d7%a8+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%9c+%d7%91%d7%9f+%d7%a9%d7%97%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%95%d7%94+%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a7%d7%9c+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)+-+%d7%91%22%d7%9b+%d7%a2%d7%95%22%d7%93+%d7%aa%d7%9e%d7%a8+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%9c+%d7%91%d7%9f+%d7%a9%d7%97%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c+%22%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%aa+%d7%94%d7%a8%d7%98%d7%9e%d7%9f+%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa%22+%d7%91%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa+%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d+%d7%90.%d7%93.+%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c+%22%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%aa+%d7%94%d7%a8%d7%98%d7%9e%d7%9f+%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa%22+%d7%91%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa+%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d+%d7%90.%d7%93.+%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c+%22%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%aa+%d7%94%d7%a8%d7%98%d7%9e%d7%9f+%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa%22+%d7%91%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa+%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d+%d7%90.%d7%93.+%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%d7%94%d7%9b%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%d7%94%d7%9b%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%93%d7%99%d7%9f+%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%9e%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%93%d7%99%d7%9f+%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%9e%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa+%d7%a2%d7%a8%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94+%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%94%d7%a8+%d7%94%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa+%d7%a2%d7%a8%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94+%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%94%d7%a8+%d7%94%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a8%d7%93%d7%9b%d7%99+%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a8%d7%93%d7%9b%d7%99+%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%95%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa+(%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94+96)+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%95%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa+(%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94+96)+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%95%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa+(%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94+96)+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a7%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a7%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a2%d7%9d+%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99+%d7%9b%22%d7%90+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a2%d7%9d+%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99+%d7%9b%22%d7%90+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%98%d7%9e%d7%a8%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%98%d7%9e%d7%a8%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%98%d7%9e%d7%a8%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa+%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa+%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa+%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%a6%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%9e%d7%9f+%d7%95%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%a6%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%9e%d7%9f+%d7%95%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%94+%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%94+%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%a2%d7%a8%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%a2%d7%a8%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c+%d7%9e%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%90%d7%91%d7%95+%d7%92%d7%95%d7%93%d7%94+%d7%95-48+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c+%d7%9e%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%90%d7%91%d7%95+%d7%92%d7%95%d7%93%d7%94+%d7%95-48+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8+%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%a0%d7%aa%2c+%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8+%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%a0%d7%aa%2c+%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
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(; בטענות לגבי אופן הפעלת אמצעי משמעת )לגבי 217המיוחדוהן בחינוך  216אזורי רישום )הן בחינוך הרגיל

(; פסקי דין שהתמקדו בביקורת שיפוטית על סבירות הפעלת 220והרחקה מהלימודים 219ציונים 218זכות הייצוג,

 222; פסקי דין שעסקו בשאלות של מדיניות חינוך כמו לימודי יסוד,221דעת הרשות בענייני אינטגרציה-שיקול

 225ואיזון בין זכויות יסוד מתנגשות של תלמידים. 224ת לימודים נוספותתכניו 223בחינות המיצ"ב,

בצד זאת, מעניין לגלות, כי בניגוד למשפט באנגליה ובגרמניה, בישראל בתי המשפט מייחסים עוד 

מזמן, חשיבות מסויימת, לפי העניין, גם לדעתו האישית של הילד שבעניינו הם דנים, לקביעת טובתו, ולא רק 

מגמה זו התרחבה והתבססה בהסתמך על האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, ולמשל כבוד  226וך.בענייני חינ

ן שכ כל ולא, למשל 01 בגיל ןקטי ףא, ןקטי של דעתו את לשמועם מקו ככלל ישהשופט רובינשטיין פסק כי: "

 לא, הישר כלוהש דעת שיקול פי על ןכמוב, לעמדתו רב משקל לייחס ויש, נוקפות םוהשני מתבגר שהוא ככל

לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי בחיפה  227".חלילה הישר ךדר םשאינ םלענייני לא ובוודאי לגחמות

 להביע לילד אפשרות ןלית שיש, ןכ םא היסוד ןעקרובהסתמך בין היתר על דברי כבוד השופט רובינשטיין: "

 עוד כל ודת וןמצפ מחשבה לחופש הילד זכות את לכבד יש. לעמדתו ראוי משקל ןמת ךתו בחופשיות דעתו את

בית המשפט הסתמך בפסק דין זה, על האמנה ועל  228".והמוסר הסדר באושיות או בחוק פגיעה ךבכ ןאי

המלצות ועדת רוטלוי, והתייחס גם לדיון המתקיים בפסיקת בית המשפט העליון במפגש שבין מושג "טובת 

האיזון שבית המשפט עורך בין כל הנסיבות  229כו.הילד" לבין "זכויות הילד" הרחב ממנו וכולל אותו בתו

הרלוונטיות משפיע על המשקל שהוא מייחס לרצון הקטין לצורך קביעתו טובתו )במקרה זה בשאלה באיזה 

 בית ספר ילמד, כשהוריו חלוקים ביניהם(. 

                                                                                                                                                                                           

213
 49מי מוחמד חמדאן ועוד  3832/10בגצ  ***( 4103)נבו,  שרת החינוך' נ אסמעיל אברהים אבו לבדה 0393/18בגצ  

 (.3410)נבו,  עיריית ירושלים' נ 'אח
214

 (.4103)נבו,  משרד החינוך' נ "עמותת "נוער כהלכה 0119/18 צבג 
215

 (.4103)נבו,  משרד החינוך' נ (י. כ. )קטין 01-01-00111ם( -עת"מ )י 
216

 .(4103)נבו,  מחלקת החינוך –עירית נס ציונה ' נ כהן שקד 0881/19עת"מ )ת"א(  
217

 לעיל.  עיריית שפרעם' נ ה(אמה של פלונית )קטינ 01-13-40203תא )קריות(  
218

(.4103)נבו,  אוניברסיטת חיפה נ' לירן בן הרוש 8199/18ע"א  
 

219
 (.4103)נבו,  רחלה שיפר' נ אביחי שגב 483/19ם( -עת"מ )י 

220
ח. ' נ הספר יגאל אלון בקדימה-זוגות הורים לתלמידים בכיתה ד' בבית 01רונית וסמי קונפידן ועוד  19-4241עת"מ )ת"א(  

 (.4103)נבו,  הספר נזירות-בית' נ תלמיד 3490/11עת"מ )חי'(  ***( 4103)נבו,  (א )קטין
221

 (.4103)נבו,  ראש המועצה המקומית שלומי, גבריאל נעמן' נ יהונתן יוסף 19-18-4189עת"מ )חי'( לדוגמא  
222

 (.4103)נבו,  משרד החינוך 'נ המרכז לפלורליזם יהודי התנועה ליהדות מתקדמת בישראל 3103/01בגצ  
223

בגצ  *** 090( 2סב )פ"ד   ,משרד החינוך' נ התנועה ליהדות מתקדמת בישראל -המרכז לפלורליזם יהודי  2810/19בגצ  
ארגון  01491/14 צבג ***( 4103)נבו,  משרד החינוך' נ המרכז לפלורליזם יהודי התנועה ליהדות מתקדמת בישראל 3103/01

ם( י) עת"מ *** 442( 3נט )פ"ד  ,שרת החינוך, התרבות והספורט נ' יסודיים, בסמינרים ובמכללות-הספר העל-המורים בבתי
 (.4103)נבו,  מועצת עיריית ירושלים' נ התנועה ליהדות מתקדמת בישראל -המרכז לפלורליזם יהודי  0902/19

224
 (.1034)נבו,  893( 3נט )  ,משרד החינוך' נ ספר תל"י-קרן החינוך למען בתי 8081/13 צבג 

225
ח. ' נ הספר יגאל אלון בקדימה-זוגות הורים לתלמידים בכיתה ד' בבית 01רונית וסמי קונפידן ועוד  19-4241מ )ת"א( "עת 

 (.4103)נבו,  (א )קטין
 

226
 .911ו, וולף נ' וולף, פ"ד ט" 013/11ע"א  

 (4102ת נ' פלוני )נבו, פלוני 01281/10 41 מ"ע  227
 

228
 (.4102)נבו,  'נ' ש גד 'נ( ןקטי) ע  30914-19-03 ש"עמ  

229
 (4102)נבו,  פלונית נ' אלמוני 921/89( וגם ע"א 4102)נבו  אלמוני. נ פלונית 4411/93 א"עראו לאיזכור:   

http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c+%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%99%d7%9d+%d7%90%d7%91%d7%95+%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c+%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%99%d7%9d+%d7%90%d7%91%d7%95+%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%99+%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%97%d7%9e%d7%93%d7%90%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+27+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%99+%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%97%d7%9e%d7%93%d7%90%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+27+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%99+%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%97%d7%9e%d7%93%d7%90%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+27+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%22%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8+%d7%9b%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94%22
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%22%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8+%d7%9b%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94%22
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%99.+%d7%9b.+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9b%d7%94%d7%9f+%d7%a9%d7%a7%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9b%d7%94%d7%9f+%d7%a9%d7%a7%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%a0%d7%a1+%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94+%e2%80%93+%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%a0%d7%a1+%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94+%e2%80%93+%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9e%d7%94+%d7%a9%d7%9c+%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9e%d7%94+%d7%a9%d7%9c+%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a9%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a9%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%91%d7%99%d7%97%d7%99+%d7%a9%d7%92%d7%91
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%91%d7%99%d7%97%d7%99+%d7%a9%d7%92%d7%91
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%97%d7%9c%d7%94+%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%97%d7%9c%d7%94+%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%99+%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%93%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+16+%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa+%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94+%d7%93%27+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c+%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f+%d7%91%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%99+%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%93%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+16+%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa+%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94+%d7%93%27+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c+%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f+%d7%91%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%90+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%90+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%90+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%99%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%aa%d7%9f+%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3+
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%99%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%aa%d7%9f+%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3+
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%90%d7%a9+%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94+%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa+%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99%2c+%d7%9e%d7%a8+%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c+%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%90%d7%a9+%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94+%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa+%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99%2c+%d7%9e%d7%a8+%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c+%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f+%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%94%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d%2c+%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f+%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%94%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d%2c+%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f+%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%94%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d%2c+%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa+%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa+%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%a8%d7%9f+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f+%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%aa%d7%9c%22%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%a8%d7%9f+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f+%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%aa%d7%9c%22%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%99+%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%93%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+16+%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa+%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94+%d7%93%27+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c+%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f+%d7%91%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%99+%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%93%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+16+%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa+%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94+%d7%93%27+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c+%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f+%d7%91%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%90+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%90+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%90+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
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יות סוג מעניין של פסקי דין, הרלוונטי לסקירה בשל קיומו בכל המדינות האחרות, הוא הדיון בזכו

בית המשפט העליון הסתמך על עקרון השוויון, על חוק זכויות התלמיד ועל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 

הזכות לחינוך של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לא חוק החינוך המיוחד, יחד עם חוקי חינוך אחרים, וקבע ש

החינוך המיוחד, אינו קובע במפורש ושאף שחוק , תמומש אלא אם כן יזכו לחינוך מיוחד העונה על צרכים אלה

ידי המדינה, כפי שנקבע לגבי חינוך מיוחד במסגרות -ימומן על ,כי חינוך מיוחד במסגרת מוסד חינוכי רגיל

נפרדות, הזכויות לחינוך ולשוויון, המשפט הבינלאומי והתכלית הפרטיקולרית של החוק, מחייבים את 

ם על הסיוע הדרוש לילד בעל צרכים מיוחדים ששולב במוסד ידי המדינה חלה ג-המסקנה שחובת המימון על

קבע בית המשפט המנהלי כי שיבוצו של תלמיד במסגרת מיוחדת המתאימה לו  ראחבמקרה  230.חינוכי רגיל

 ענייןב 231איננה עניין הנתון לבחירת הילד או הוריו, אלא שיקול הדעת ניתן לוועדת מומחים שמונתה בחוק.

זכותו את חוק התכנון והבניה לחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, וקבע כי אחר הכפיף בית המשפט 

, אף הספר בו ילמד הקטין, וחובתה של העירייה להנגישו לצרכי הקטין-של קטין נכה ושל הוריו לבחור את בית

מיד זכות כל עוד נתונה לכל תלבית המשפט קבע כי . אם חוק התכנון והבניה אינו מחייב את באותו מקרה

, אין מקום לשלול מהקטין לפי העניין זורי הרישוםעל פי א הספר-הספר, או להירשם לבית-לבחור בין בתי

 232.הנכה ןהספר בו ילמד הקטי-ומהוריו שוויון הזדמנויות, ואין מקום לשלול מהם את הזכות לבחור את בית

חוק חינוך מיוחד שהוא גם ילד חולה לפי ילד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לשירותים לפי נקבע כי  נוסףבמקרה 

חוק חינוך חינם לילדים חולים זכאי בביתו לכל השירותים הניתנים בחינוך המיוחד, למרות היעדרן של תקנות 

  233.מסדירות לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים

יון פי חוק שוו-דין מרתק בהקשר זה ניתן לפני כשנה בבית משפט השלום שפסק פיצויים על-פסק

פי החוק, אשר העירייה התחייבה כלפיו -הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, לתלמיד כתה ג' בעל מוגבלות על

הספר באמצעות הוספת מעלית ובחלוף שנתיים ימים טרם הותקנה המעלית על אף -להנגיש את כל חלקי בית

זכות הנגישות של נכים ידי בית המשפט. בית המשפט דן בתמציתיות ב-מאמצי העירייה שהוכרו ככנים על

יום ממועד פסק הדין תיווצר לתובע עילת תביעה  31ובמטרות החוק וקבע כי אם לא תתוקן המעלית בתוך 

מנהלי עם המשפט אך חריג בשילוב שהוא מיישם יחד את ה דין רלוונטי-זהו פסק 234חדשה בעוולה לפי החוק.

פסק הדין אמנם חריג אך דווקא  אנשים עם מוגבלות.זכות לפיצויים בגין עוולה לפי חוק שוויון הזדמנויות לה

שלבית המאפיינת את משפט החינוך בישראל, בשילוב שהוא -משום כך הוא דוגמא מצוינת לדואליות הדו

עושה בין פרוצדורה לבין מהות בהליך המנהלי, והן בשילוב שבין משפט מבוסס זכויות לבין פיצוי מבוסס 

 עוולה נזיקית בדין האזרחי.
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 832( 0נו )ך, משרד החינו' נ עמותת הורים לילדי תסמונת דאון –יתד  14099/1 "צבג 

231
מ.ח.  4389-19עת"מ )ת"א( (. וראו גם 4103)נבו,  מחוז מרכז–פלוני )קטין( נ' משרד החינוך 43991-04-00עת"מ )מרכז(  

 (.4103)נבו,  מדינת ישראל' נ א
232

 (4103)נבו,  עיריית שפרעם 'נ ה(אמה של פלונית )קטינ 01-13-40203תא )קריות(  
233

(4103)נבו,  משרד החינוך והתרבות/המשרד הראשי 'נ (ח.ג. )קטינה 19-04-32249עת"מ )חי'(  
 

234
(.4102)דינים ועוד  היסודי ו' הספר-ש. ובית עיריית' נ ן()קטי ו.ע  00-13-31920( שלום קריות) ת"א 

 

http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e.%d7%97.+%d7%90+
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e.%d7%97.+%d7%90+
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e.%d7%97.+%d7%90+
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9e%d7%94+%d7%a9%d7%9c+%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9e%d7%94+%d7%a9%d7%9c+%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a9%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a9%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%92.+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa%2f%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa%2f%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%92.+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa%2f%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99
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  "שאינו מנהלי"יחסים   סיסב

כאמור לעיל, בניגוד לבסיס היחסים הראשון, המחיל על נסיבות המקרה את כללי המשפט המנהלי 

מחיל  "אינו מנהלי", אלא הספר-, הבסיס השני ליחסים בין ההורים לבתילדיון המהותי והחוקתילפרוצדורה 

דינים ספציפיים לנסיבות המקרה. מקרים אלה את הדין הכללי, ומושתת על חוקים ועל היחסים בין הצדדים 

אנשים פרטיים )להבדיל מעמותות או תמיד מערבים בתי משפט בכל הערכאות, ולפחות צד אחד להם הוא 

בין סוגי הסכסוכים הנכללים תחת קטגוריה זו מצאתי כי מרבית פסקי הדין עוסקים גופים ציבוריים(. 

 אחר מורכב מסכסוכים בנושאים רבים ומגוונים, שאפרט להלן.בסכסוכים מתחום הנזיקין והביטוח וחלקם ה

 

 דיני נזיקין וביטוח

בע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות קו 0929-, התש"טחוק לימוד חובה( ל0)ד1סעיף 

מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו 

)ובמימון תשלומי הורים מפוקחים(. לפיכך, כל התלמידים בישראל אמורים להיות מבוטחים  הוא לומד

ין אם תלות בשאלת האחריות, בכל שעות היממה ובכל מקום, ב בביטוח תאונות אישיות החל עליהם ללא

ו, למעט לגבי פעולות איבה, תאונות לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא

-דרכים ותאונות עבודה המכוסות בהסדרים ספציפיים. לפיכך חלק גדול מהתביעות המוגשות בישראל נגד בתי

 עם נתבעים נוספים( הן תביעות על בסיס יחסי נזיקין וביטוח.ספר )לרוב יחד 

הספר וצדדים נוספים, בין כנתבעים יחד -תביעות על בסיס יחסי ביטוח בין הצדדים מערבים את בתי

ספר שאינו -עם המבטחים ובין בלעדיהם כשקיימת טענה להעדר כיסוי ביטוחי. כשתלמיד נפגע בתאונה בבית

גם מוסדות החינוך הבלתי רשמיים כפופים לחובת הביטוח, שכן התלמידים ום כי רשמי קבע בית משפט השל

.הלומדים בהם זכאים לחינוך חינם, ואין זה מעלה או מוריד אם הם ממשים זכאות זו אם לאו
במקום אחר  235

מטיל על הרשות  חוק לימוד חובה( ל0)ד1דין השלום, שקבע, כי סעיף -דחה בית המשפט המחוזי ערעור על פסק

המקומית חובה בלתי מסויגת להבטיח תגמולי ביטוח לתלמיד שנפגע בתאונה, ללא קשר למידת אחריותו 

 לתאונה ובכך שהרשות המקומית לא דאגה לכיסוי ביטוחי מספיק לתלמיד תיכון שנהרג בתאונת דרכים אשר

 236אינה מכוסה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התרשלה ואף הפרה חובה חוקית שהוטלה עליה.

ובין אם  237הספר, בין אם גרמו נזק רב-תביעות נזיקין רבות עוסקות באירועים שהתרחשו בהקשר בית

נפילות מגובה,  240ותקיפות, 239הגורמים לנזקים רבים ושונים, וכוללים קטטות 238הסתיימו ללא נכות צמיתה.

                                                           

235
 (. 4103)נבו,  מועצה מקומית משהד' נ פלוני 19-19-04141א )חי'( "ת 

236
-בראוהד  090288-19תא )ת"א( (. וראו גם 4103)נבו,  חטיב מוחמד נ'מועצה מקומית ינוח ג'ת  2300/19א )חי'( "ע 

 (.4103)נבו,  כלל חברה לביטוח בע"מ' נ הדס
237

מוחמד ואח' נ'  0999-00-18ת"א )שלום נצ'(  *** (4102)דינים ועוד  ספר אורים ואח'-יב נ' ביתחנוכי 0981/01למשל ע"א  
 (4102)דינים ועוד  מקיף עילוט ואח'

238
 (4102)דינים ועוד  ספר תיכון מקיף ד' ואח'-חנונוב ואח' נ' בית 0432-18להדגמה בלבד: ת"א )שלום אש'(  

239
 (.4102)דינים ועוד  'תורה ואח שילת ואח' נ' בי"ס שעלי 18-30941ת"א  

240
 משה"ח נ' מיליאטין ואח' 4490/18ע"א  *** (4102)דינים ועוד  ספר תיכון יפיע ואח'-רביע נ' בית 03940-19ת"א )שלום חי'(  

 (;4102)דינים ועוד 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_004.htm
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94+%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%a9%d7%94%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94+%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%a9%d7%94%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91+%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%95%d7%94%d7%93+%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%a1
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%95%d7%94%d7%93+%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%a1
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%95%d7%94%d7%93+%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%a1
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9b%d7%9c%d7%9c+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9b%d7%9c%d7%9c+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
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חלק מהנזקים נגרמו במהלך  241חפצים המושלכים מגובה, היתקלויות בחפצים ומעידות מסיבות שונות.

וחלקם מחוץ לשעות  245חלקם בהפסקות 244או אחרים, 243חלקם במהלך שיעורי ספורט 242טיולים שנתיים,

הדין בתביעות אלה  במרבית פסקי 246הלימודים ואף בחופשת הקיץ כשהנערים שיחקו בחצר שנותרה פתוחה.

התבסס בית המשפט על דיני הנזיקין וקבע את אחריות הצדדים בהתאם להגדרת חובות הזהירות שלהם 

הספר, משרד החינוך והרשות המקומית לפי העניין(, לרבות חובות זהירות אישיות -)ובכלל כך על המורים, בית

ים שבו; חובה לליווי ופיקוח בהתאם קונקרטיות ומושגיות; חובה כבעלי מקרקעין ואחראיות על מתקנ

בחלקם אף הטיל אחריות תורמת על התובעים, בעיקר כשדובר בנער גדול  247לנסיבות ואחריות שילוחית.

  248שהתנהג בחוסר שיקול דעת.

בהקשר בסיס היחסים בסכסוכים מסוג זה משתמש בית המשפט לעתים במעמדה ובתפקידה הציבורי 

חובת הזהירות של הרשות כלפי הניזוקים, אך בסיס היחסים ביניהם נותר של מערכת החינוך לקביעת גדרי 

במישור הנזיקי במבנה דומה לתביעות נזיקין בין צדדים פרטיים, ואינו מתאפיין כבסיס היחסים שבין האזרח 

לרשות. במובן זה רב הדמיון על השוני בין תביעות נזיקין וביטוח המערבות את הרשות החינוכית או מי 

אדגיש, כי תביעות נזיקין רבות מסתיימות בפשרה ולא ניתן ללמוד דבר יביה, לבין אלו שאינה צד להן. ממרכ

 מפסקי הדין בהן. בסיכום הדברים אמליץ על מחקר עתידי בהקשר זה.

 

 משפט אזרחי כללי

בחלק מפסקי הדין הנ"ל ובפסקי דין נוספים דן בית המשפט ופסק בהסתמך על דיני המשפחה )כמו 

(, הדין הפלילי ואחרים. כך למשל, 250או דיני משמורת 249ל שמירת כספי תובע קטין שהתקבלו בנאמנותלמש

במקרה שבו מורה נגח בפניו של תלמיד ודחף  251יושם הדין הפלילי במקרה שבו מורה סטר לתלמיד על אזנו,

המשפט  בית 253הספר.-ולהבדיל, גם באישום אם שבנה, תלמיד כתה ו', נעדר בשיטתיות מבית 252אותו

                                                           

241
ת"א )שלום חי'(  *** (4102)דינים ועוד  ש. ואח' נ' מועצה איזורית גליל עליון ואח' 9901-19-19להדגמה: ת"א )שלום ק"ש(  

 לעיל;  ד.ח )קטין( 921-19-19
242

דלי נ' אגודה )חי'(  933/18ת"א  *** (4102)דינים ועוד  דרויש נ' מ"י ואח' 01099-10-19להדגמה בלבד: ת"א )שלום חי'(  
 (4102)דינים ועוד  בניטה נ' לידו ספינות ואח' 130-12ת"א  *** (4102)דינים ועוד  שיתופית ואח'

243
חדד נ' אמי"ת רשת חינוך  23240/11ת"א  )שלום ת"א(  *** (4102)דינים ועוד  אל רחים נ' אל קאדר ואח' 9118/19א ע" 

 (4102)דינים ועוד  ציונות דתית בישראל
244

 (4102)דינים ועוד  הספר החקלאי "מקווה ישראל"-בן חיים נ' בית 49211-11ת"א )שלום ת"א(  
245

 04290-18ת"א )שלום ת"א(  *** (4102)דינים ועוד  ספר ממלכתי ארזים ואח'-וביס נ' ביתב 41392-11-01ת"א )שלום חי'(  
 (4102)דינים ועוד  הוכמן נ' בי"ס עירוני ה' ת"א ואח'

246
 .לעיל חנוכייב 0981/01ע"א  

247
ות על מבלי להתעכב על ההלכות הנזיקיות המודגמות בכל פסקי הדין כאן, אדגים יישום פסיקה בהתאם לחובות הזהיר 

ת"א )שלום  *** (4102)דינים ועוד  ספר שלווה ואח'-ד.ח )קטין( נ' בית 921-19-19ת"א )שלום חי'(  דרך החיוב והשלילה:
)שלום  8439/11ת"א  *** (4102)דינים ועוד  סבי נ' בי"ס תיכון עירוני כל ישראל חברים אליאנס בע"מ 21992-04-19ת"א( 

 לוזון נ' בן עדי דניאל ואח' 02199-10ת"א )שלום ת"א(  *** (4102)דינים ועוד  ה ואח'חלה נ' בי"ס אמי"ת כפר בתינתניה( 
 לעיל. בוביס 41392-11-01לעיל ות"א שילת  30941-18ת"א  *** (4102)דינים ועוד 

248
 .לעיל אל רחים 9118/19ע"א  

249
 (.4102)דינים ועוד  'ספר ממלכתי קהילתי חלמיש ואח-לגזיאל ואח' נ' בית 0190/19ת"א )שלום דימונה(  

250
.(4103)נבו,  ג.ע נ' ע.א 02289-18-04תמ"ש )ראשל"צ(  

 

251
 (; 4103)נבו,  אליאס כנעאן' נ מדינת ישראל 00-10-04113עמשמ )חי'(  

252
ת הכספית שהוגשה בעקבותיו בת"א ( וגם בתביעה האזרחי4102)דינים ועוד  מ"י נ' דניאל בן עדי 0334/13ת.פ. )שלום ב"ש(  

 .לעיללוזון  02199-10)שלום ת"א( 

http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a1+%d7%9b%d7%a0%d7%a2%d7%90%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a1+%d7%9b%d7%a0%d7%a2%d7%90%d7%9f
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למשפחה התערב והחיל חוקי חינוך גם על סכסוכים בענייני משפחה. במקרה בו ההורים נחלקו בשאלה האם 

בתם תלמד בחינוך הממלכתי או האנתרופוסופי, קבע בית המשפט למשפחה שבהעדר הסכמה בין ההורים לא 

הספר -ון ביתספר שאינו מוכר, כג-יוכל בית המשפט לחייב הורה לשלוח את ילדו ללמוד בבית

 255בית המשפט בכלים משפטיים מהדין הכללי כמו פרשנות חוקים, תמשלעיתים הש 254האנתרופוסופי.

  256ופרשנות מושגים כמו "טובת הילד".

הכלולים בקטגורית בסיס היחסים "שאינו מנהלי" בין ההורים לבין בתי מצאתי דין נוספים שפסקי 

ת: דיני החוזים כשתלמיד לא הורשה לגשת לבחינות מושתתים על עילות מהמשפט האזרחי לרבו הספר,

דיני חיובים ועשיית עושר ולא במשפט בהקשר תשלום למוסד  257הבגרות כיוון שהגיע ללא תלבושת אחידה;

 259ידי ההורים )כדין במקרה זה(;-הוצאה לפועל של המחאות שבוטלו על 258החינוכי עבור הלימודים בו;

בכל   260ת שונות כמו הפרת התחייבות להגיש תלמידים למבחני בגרות.ותביעות כספיות אחרות בעילות חוזיו

פסקי הדין בקטגוריה זו ניכר כי בסיס היחסים בין הצדדים לא התמקד בקשר שבין האזרח לבין הרשות 

המאפיין את המשפט המנהלי, אלא היחסים ביניהם אופיינו בדומה לצדדים פרטיים שווי מעמד וכח 

 בסכסוכים באותם נושאים.

פסקי דין אחרים שילבו בין ביקורת שיפוטית על סבירות שיקול דעת הרשות לבין בחינת נסיבות 

המקרה לגופו, במיוחד בנושאים הנוגעים למדיניות שיפוטית בחינוך החורגים מגבולות המקרה הספציפי כמו 

ת המשפט בית המשפט העליון דן בערעור שהגיש תלמיד על החלטת בי 261למשל בענייני הטרדה מינית.

המקומית והממשלתית לשבצו בתיכון בעיר סמוכה, רשויות החינוך לאשר את החלטת  מנהלייםלעניינים 

מחוסר ראיות נגדו הפרקליטות הודיעה על סגירת התיק בעקבות תלונת חברו כי פגע בו מינית, ולמרות ש

י התערבות בהכרעותיהן , ברי כהמנהליבמישור המשפט . בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי: "מספיקות

של רשויות המינהל, ובהן ואף ביתר שאת רשויות חינוכיות, נעשית כאשר ההחלטות הן בלתי סבירות עד מאד, 

ונהוג להשתמש בביטוי חוסר סבירות קיצונית. במקרה דנא, אין לומר במכלול הנסיבות ובמצב שנוצר, 

אינה  –נות שונות, חינוכיות ופסיכולוגיות עורבו גורמים מדיסציפליאשר בהכרעה בה  –שהחלטת הרשות 

אשר " בית המשפט התייחס גם לנסיבות המקרה עצמו ולגופו של עניין וקבע כי "נמצאת במתחם הסבירות.

לצד האנושי: במקרה דנא אין החלטה "טובה" אלא בוחרים ברע במיעוטו. אין חולק כי שני הנערים מצויים 

עניין מורכב. גם אם כשיטת המערער, ניתן היה ליצור טכנית מסביבם מצאם בכפיפה אחת הוא יבמצוקה וכי ה

באותו בית ספר מערכת "הרחקה הדדית", הדבר עלול, על פי ניסיון החיים, להעצים את המתח והבעייתיות, 

לרבות התייחסות הסביבה היומיומית ותגובות תלמידים אחרים, ואיש לא ייצא נשכר מכך. גם השכל הישר 

ה ב"הפרדת כוחות". בנסיבות אלה, גם אם לא נייחס משקל בעל משמעות לעילת הסגירה של תומך בשלב ז
                                                                                                                                                                                           

253
 (.4103)נבו,  מ"י נ' פלונית 03998-18-00פקח )ר"ג(  

254
.לעיל ג.ע נ' ע.א 02289-18-04תמ"ש  

 

255
(.4103)נבו,  אלהודא לחינוך ותרבות בע"מ נ' מועצה מקומית אבו סנאן 8938-18-01עת"מ )חי(  

 

256
 (.4103)נבו,  אלמוני' נ פלונית 1932-00-18ש )קריות( "תמ( וראו גם 4103)נבו,  ת.ג )קטין( נ' ח.ו 04-01-29910תמ"ש )נצ'(  

257
 (.4103)נבו,  אליאס שקור' נ אשקר אדיב 9898/18תא )חי'(  

258
 (.4102נ' פארס )דינים ועוד  פרנציסקאניותבי"ס נזירות  0313-01-18תא"מ )שלום נצ'(  

259
 (.4102)דינים ועוד ספר תיכונים וגימנסיות בע"מ -ביניאשוילי ואח' נ' בית 08141-13-01תא"מ )שלום חי'(  

260
 (.4102)דינים ועוד  ספר תיכונים וגימנסיות בע"מ נ' קומיזרקו-בית 2403/19ת"א )שלום ב"ש(  

261
 .(4103)נבו,  פלוני נ' משרד החינוך 1390/03עע"מ  
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התלונה, חוסר ראיות, נזכור את חזקת החפות ממנה נהנה המערער, ונתמקד באישיותם של שני הנערים, על 

ר קל ויש ההכרעה להביא בחשבון את פגיעותו הרבה יותר של המתלונן, בשל מאפייני אישיותו )למתלונן פיגו

". פסק הדין מדגים אף הוא את מורכבות בסיס סיכון לפגיעה עצמית(, מבלי להקל ראש במצוקת המערער.

היחסים בין הצדדים, אשר מחד גיסא בנוי על המשפט המנהלי בו אין בית המשפט מתערב בשיקול דעת 

קורה של נסיבות המקרה הרשות כל עוד התקיים הליך נאות וסביר, ומאידך גיסא בית המשפט נכנס לעבי ה

 .ומנמק את תוצאת פסק הדין גם לגופו של עניין ובהתייחס לתוכנן

בתי המשפט עשויים להבחין בין הגנה על תלמידים יחידים לבין עניינים שקשורים  262כפי שמצא גבתון

במדיניות החינוך לאוכלוסיות מוחלשות או כשהרשויות מסרבות להכיר באחריותן לספק שרותי חינוך 

ככל שהדבר יידרש נלווים, ולא נמצא כי קיים שימוש לרעה בזכויות התלמידים או הפעלתן באופן ציני. ו

לועדה, ניתן לחזור על מחקרו של גבתון ולהשוות את מידת הסתמכות בתי המשפט על חוק זכויות התלמיד 

שיקול מהיקף והן בהשוואה זו, הן משיקולי ה מתעמקתיחסית להסתמכותו על חקיקה אחרת. הסקירה אינה 

ולא להשוות בין פסקי הדין בסיס היחסים בין הצדדים לסכסוך י, לאור מטרתה לתאר ולנתח את המהות

  השייכים לאותו בסיס יחסים, בין אם הוא חוקי, חוקתי, מנהלי או אחר.

אסכם בקצרה, כמוזכר גם אצל גבתון, כי מכשיר העתירה המנהלית פתח נתיבים חדשים לפניה 

וסיף בכך למישור היחסים הכללי המוכר, גם את המישור הלבתי המשפט בתחום זכויות התלמידים, וחוקתית 

יתכן ובכך מסתתר הסבר אפשרי לבסיס היחסים הדואלי בין ההורים לבין  מנהלי שהדגמתי לעיל.-החוקתי

דעתי פסקי בתי הספר, הבנוי מצד אחד על בסיס המשפט המנהלי ומהצד השני על הבסיס "שאינו מנהלי". ל

הדין שהדגמתי בעניין המעלית לתלמיד הנכה וההטרדה המינית בין שני התלמידים מהווים גשר בין שני בסיסי 

היחסים ומעצימים את הממצא לגבי התקיימותם יחד ובמקביל זה לזה באופן ייחודי במשפט הישראלי. 

המנהלי וההימנעות מהתערבות  המשותף לשני פסקי הדין הוא השילוב שבית המשפט עושה בין כללי המשפט

בשיקול דעת הרשות שפעלה בסבירות, לבין פעולות וכלים משפטיים המאפיינים בסיס יחסים "שאינו מנהלי", 

דוגמת העיסוק בזכויות חוקתיות ובעוולות נזיקיות לפי נסיבות כל מקרה לגופו; התייחסות בית המשפט 

 ועי של הרשות ופסיקת פיצויים נזיקיים.בפסקי הדין גם לתוכן ההחלטות ושיקול הדעת המקצ

 

 סוף דבר

הסקירה העלתה שהמדינות השונות נבדלות זו מזו בבסיסים עליהם מושתתים היחסים בין הצדדים 

בסכסוכים בין ההורים והתלמידים לבין מערכת החינוך. בארה"ב בסיס היחסים העיקרי הוא הבסיס 

נזיקיים או אחרים. בתי -בקשים בה סעדים כספייםהחוקתי, המקבל משקל יתר בכל תביעה, אף אם מת

המשפט בוחנים את נסיבותיו של כל מקרה לגופו ובודקים האם הופרו זכויות חוקתיות של התלמידים, 

במסגרת זו ניתן להסיק המוגדרות כזכויות כל אזרח, בשינויים המחוייבים הנובעים מהמסגרת החינוכית. 

הזכויות החוקתיות של האזרחים כלפי הרשות, בין אם במקרים  שבתי המשפט בארה"ב מתפקדים כשומרי
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של אפליה ובין אם באופן פרטני בהתאם לפרשנות גדר הזכות החוקתית, וממלאים את המדיניות בתוכן 

 ההולם את המשטר החוקתי.

באנגליה בסיס היחסים בין הצדדים מוגדר בחקיקה מורכבת, רב שכבתית ומפורטת מאד, כך 

משפט מצטמצם לרוב לפרשנות החוק ובדיקה פרוצדוראלית של נאותות ההליכים הקודמים שתפקיד בתי ה

לפי כללי המשפט המנהלי )למעט בענייני חינוך מיוחד( והמשפט החוקתי משמש בעיקר בערכאות הגבוהות 

שיטה זו מותירה מרחב צר יותר מהשיטה האמריקאית להתערבות משפטית מהותית בפעולות וכחריג לכלל. 

שות והביקורת השיפוטית מוגבלת )לרוב( לגדר סבירות ההליכים ליישום המדיניות ואינה מתווה את הר

 המדיניות עצמה.

כשהוא מרוכך בשל השיטה הקונטיננטאלית  ,הדין על המשפט המנהלי-בגרמניה מבוססים פסקי

הגרמנית שונה מאד  השיטההאינקוויזיטורית המתבטאת בבחינה לגופו של עניין של נסיבות המקרה לפרטיו. 

משיטת המשפט בישראל וביתר המדינות שנסקרו, והיא מדגימה התערבות יתרה של בתי המשפט בשיקול 

 הדעת ובהחלטות הרשות.

בסיס יחסים אחד או בסיס יחסים עיקרי בין אמצעות ב ניתן לאפיוןהמצב בישראל אינו  לעומת זאת,

מעמד ההורים בבתי המשפט . חינוך דואלי ומשולב, אלא בסיס היחסים בין ההורים לרשויות ההצדדים

בישראל חצוי וכפול בהתאמה, וכולל מרכיבים מהמשפט המנהלי והחוקתי ומרכיבים מהמשפט האזרחי לפי 

העניין. לכן, לא ניתן לאבחן במדויק את מעמד ההורים בהסתמך על החלוקה המקובלת בין מהות לבין 

בישראל מתקיימים הנזיקין, דיני החוזים או הדין הפלילי. מצאתי, ש פרוצדורה או בין משפט חוקתי לבין דיני

במקביל בין הצדדים מערכת יחסים על הבסיס המנהלי, כאשר עילות התביעה נוגעות לזכויות התלמידים או 

כאשר עילות הכללי "שאינו מנהלי" למדיניות החינוך המשפיעה על קהל גדול, ומערכת יחסים על הבסיס 

פסקי דין המשלבים מאפיינים של מדיניות רחבה יחד ת לנזקי גוף או לעניינים פרטניים אחרים. התביעה נוגעו

עם נסיבות מיוחדות וספציפיות המצדיקות לדעת בית המשפט התייחסות גם לגופן, נשענו על בסיס היחסים 

חלטת הרשות המנהלי ועל הבסיס "שאינו מנהלי" גם יחד ושילבו בין ביקורת הליכית בהתחשב בסבירות ה

לבין התייחסות ומסקנות לגופו של עניין ונקיטה בכלים משפטיים מתחום המשפט הרלוונטי, שאינו מנהלי. 

יתכן שמכשיר העתירה המנהלית ומיסוד מערכת בתי המשפט המנהליים  263בהמשך למסקנתו של גבתון לעיל,

ב ומאפשר לבתי המשפט ביקורת ליחסים שבין ההורים לבין רשויות החינוך, המשל 264יצרו "בסיס כלאיים"

שיפוטית על פעולת הרשות, הן בהתבסס על הבסיס המנהלי והן בהתבסס על "שאינו מנהלי" ובכך מותירה 

 להם כר נרחב לביקורת שיפוטית ולהתערבות במדיניות ובהליכים הפרוצדוראליים כאחד.

ך או בסבירות החלטת כתוצאה מכך, הורים הפונים לבתי המשפט נדרשים להצביע על פגמים בהלי

הרשות, או לטעון בנוגע להפרת זכות יסוד, הכל לפי העניין ובהתאם לנושא שבמחלוקת ולמידת ההשפעה 

שניתן לצפות שתהיה לפסק הדין על המדיניות הרחבה. בית המשפט צפוי להתערב בשיקול דעת הרשות בכל 

אך גם לגופה של החלטה בעניינים הנוגעים מקום בו ניתן יהיה להצביע על כשל בהליך או בסבירות ההחלטה, 

לנזקי גוף או לתביעות אחרות בהן ניתן להצביע על מערכת יחסים שאינה נשענת על זכויות בלבד או 
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50 

שנסיבותיה מצדיקות הפעלת כלים על בסיס "שאינו מנהלי". נדמה כי "בסיס הכלאיים" עלול להגדיל את אי 

אפשר לבתי המשפט, כר ביקורת נרחב, המאפשר התערבות הודאות מחד גיסא, אך מאידך גיסא עשוי ל

במדיניות עצמה, אם יבחרו לנצלו. אזכיר כאן שוב את מסקנתו של גבתון לעיל בהקשר השימוש שנעשה בחוק 

בתי המשפט עשויים להבחין בין הגנה על תלמידים יחידים לבין עניינים שקשורים זכויות התלמיד, כי 

ת מוחלשות או כשהרשויות מסרבות להכיר באחריותן לספק שרותי חינוך במדיניות החינוך לאוכלוסיו

לדעתי ניתן לצפות כי  265.ונלווים, ולא נמצא כי קיים שימוש לרעה בזכויות התלמידים או הפעלתן באופן ציני

המגמה שמצא גבתון תתפתח בעתיד לכיוון שתיארתי כאן, והיות שהמלצות הועדה צופות פני עתיד ואינן 

 את העבר בלבד, אני ממליצה להתחשב גם בכיוון התפתחות זה.מציגות 

משיטת המשפט הישראלית המושפעת  בין היתר ההבדלים בין ישראל לבין המדינות האחרות נובעים

משיטות משפט שונות וכוללת מרכיבים מכמה שיטות. כך ניתן להסביר, למשל, את ההבדל בין ישראל 

וכת שנים של קדושת זכויות האדם והאזרח, את ההבדל בין ישראל לארה"ב בהעדר חוקה סדורה ומורשת אר

לאנגליה בחקיקת החינוך הסדורה המרובה הקיימת באנגליה וחסרה בישראל ואת ההבדל בין ישראל לגרמניה 

בהפעלת כללי המשפט המנהלי במערכת הישראלית החדשה באופן נפרד ומקביל למערכת האזרחית הנזיקית 

 דדים באותה עת בעילות מסוימות לעומת המערכת הגרמנית המכילה את שניהם יחד.הממשיכה לחול בין הצ
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http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%99+%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%97%d7%9e%d7%93%d7%90%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+27+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%99+%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%97%d7%9e%d7%93%d7%90%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+27+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f+%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%94%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d%2c+%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f+%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%94%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d%2c+%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%a8%d7%9f+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f+%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%aa%d7%9c%22%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%a8%d7%9f+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f+%d7%91%d7%aa%d7%99+%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%aa%d7%9c%22%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c+%d7%9e%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%90%d7%91%d7%95+%d7%92%d7%95%d7%93%d7%94+%d7%95-48+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c+%d7%9e%d7%97%d7%9e%d7%93+%d7%90%d7%91%d7%95+%d7%92%d7%95%d7%93%d7%94+%d7%95-48+%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8+%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%a0%d7%aa%2c+%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8+%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%a0%d7%aa%2c+%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
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הספר אלהזרא ברהט ואח' נ' רשות החינוך המקומית עיריית תל -ועד ההורים המוסדי של בית 114/19בג"צ 
 (4102)דינים ועוד  שבע ואח'

 090( 2סב )פ"ד   ,משרד החינוך' נ ה ליהדות מתקדמת בישראלהתנוע -המרכז לפלורליזם יהודי  2810/19 בג"צ

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך' נ "עמותת "נוער כהלכה 0119/18 בג"צ

 ( 4103)נבו,  שרת החינוך' נ אסמעיל אברהים אבו לבדה 0393/18 בג"צ

)דינים ועוד  העל יסודיים נ' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ספר-ארגון המורים בבתי 9800/19בג"צ 
4102.) 

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך 'נ המרכז לפלורליזם יהודי התנועה ליהדות מתקדמת בישראל 3103/01 בג"צ

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך' נ זם יהודי התנועה ליהדות מתקדמת בישראלהמרכז לפלורלי 3103/01 בג"צ

 ( 4103)נבו,  חטיב מוחמד נ'מועצה מקומית ינוח ג'ת  2300/19עא )חי'( 

 (.4103)נבו,  אוניברסיטת חיפה נ' לירן בן הרוש 8199/18ע"א 

 (4103)נבו,  משרד החינוך -מדינת ישראל' נ אגודת מגן דוד אדום בישראל 4902/19 עע"מ

 (4102ים ועוד )דינ ספר אורים ואח'-חנוכייב נ' בית 0981/01ע"א 

 (4103)נבו,  ועד ההורים של בנימינה וגבעת עדה ואח' נ' ראש המועצה המקומית 0910/04 מ"עע

 (4103)נבו,  פלוני נ' משרד החינוך 1390/03עע"מ 

 ( 4103)נבו  מנכ''ל משרד החינוך' נ ועד ההורים בביה''ס אל קאסמי 1208/01ברמ 

 .(4102)דינים ועוד  המועצה המקומית מג'ד אל כרום נ' עמותת אלסונדוס ואח' 4921/03רע"א 

 (;4102ועוד  )דינים ח'ליל עמאר נ' רשות החינוך המקומית עכו 0211/10עת"מ )חי'( 

 ( 4103)נבו,  הספר נזירות-בית' נ תלמיד 3490/11עתמ )חי'( 

 ( 4103)נבו,  רחלה שיפר' נ אביחי שגב 483/19ם( -עתמ )י

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך התרבות והספורט' נ פלוני 314/19ם( -עתמ )י

 .ד. רוטשילדמסלול "מדרשת הרטמן לבנות" בחטיבת הביניים א נ'חוה פרנקל )קטינה(  8043/18ם( -עתמ )י
 ( 4103)נבו, 

  –( 4103)נבו,  משרד החינוך, התרבות והספורט' נ מרדכי רובינשטיין 8090/18ם( -עתמ )י

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך, התרבות והספורט' נ 'משה צימרמן ואח 8899/18ם( -מ )יעת

 ( 4103)נבו,  מחוז דרום-משרד החינוך' נ מב' נוספים 03ו זנון עודה 19-420עתמ )ב"ש( 

 מועצת עיריית ירושלים' נ התנועה ליהדות מתקדמת בישראל -המרכז לפלורליזם יהודי  0902/19ם( -עתמ )י
 (. 4103)נבו, 

 ( 4103)נבו,  מחלקת החינוך –עירית נס ציונה ' נ כהן שקד 0881/19עתמ )ת"א( 

הספר יגאל אלון -זוגות הורים לתלמידים בכיתה ד' בבית 01וד רונית וסמי קונפידן וע 19-4241עתמ )ת"א( 
 ( 4103)נבו,  (ח. א )קטין' נ בקדימה

http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%22%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8+%d7%9b%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94%22
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%22%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8+%d7%9b%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94%22
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c+%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%99%d7%9d+%d7%90%d7%91%d7%95+%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%9c+%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%99%d7%9d+%d7%90%d7%91%d7%95+%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a9%d7%a8%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91+%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%92%d7%95%d7%93%d7%aa+%d7%9e%d7%92%d7%9f+%d7%93%d7%95%d7%93+%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9d+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%92%d7%95%d7%93%d7%aa+%d7%9e%d7%92%d7%9f+%d7%93%d7%95%d7%93+%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9d+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%95%d7%a2%d7%93+%d7%94%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%94%27%27%d7%a1%c2%a0+%d7%90%d7%9c+%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%95%d7%a2%d7%93+%d7%94%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%94%27%27%d7%a1%c2%a0+%d7%90%d7%9c+%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%9e%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a0%d7%9b%27%27%d7%9c+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a0%d7%9b%27%27%d7%9c+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%91%d7%99%d7%97%d7%99+%d7%a9%d7%92%d7%91
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%91%d7%99%d7%97%d7%99+%d7%a9%d7%92%d7%91
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%97%d7%9c%d7%94+%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%97%d7%9c%d7%94+%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%95%d7%94+%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a7%d7%9c+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)+-+%d7%91%22%d7%9b+%d7%a2%d7%95%22%d7%93+%d7%aa%d7%9e%d7%a8+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%9c+%d7%91%d7%9f+%d7%a9%d7%97%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%95%d7%94+%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a7%d7%9c+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)+-+%d7%91%22%d7%9b+%d7%a2%d7%95%22%d7%93+%d7%aa%d7%9e%d7%a8+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%9c+%d7%91%d7%9f+%d7%a9%d7%97%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c+%22%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%aa+%d7%94%d7%a8%d7%98%d7%9e%d7%9f+%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa%22+%d7%91%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa+%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d+%d7%90.%d7%93.+%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c+%22%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9%d7%aa+%d7%94%d7%a8%d7%98%d7%9e%d7%9f+%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa%22+%d7%91%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%aa+%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d+%d7%90.%d7%93.+%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a8%d7%93%d7%9b%d7%99+%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a8%d7%93%d7%9b%d7%99+%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%a6%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%9e%d7%9f+%d7%95%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%a6%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%9e%d7%9f+%d7%95%d7%90%d7%97%27
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%2c+%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa+%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%96%d7%a0%d7%95%d7%9f+%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94%2b13+%d7%9e%d7%91%27+%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%96%d7%a0%d7%95%d7%9f+%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94%2b13+%d7%9e%d7%91%27+%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96+%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96+%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96+%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9d+%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99+-+%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94+%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa+%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa+%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa+%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa+%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9b%d7%94%d7%9f+%d7%a9%d7%a7%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9b%d7%94%d7%9f+%d7%a9%d7%a7%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%a0%d7%a1+%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94+%e2%80%93+%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%a0%d7%a1+%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94+%e2%80%93+%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%99+%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%93%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+16+%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa+%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94+%d7%93%27+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c+%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f+%d7%91%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%99+%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%93%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+16+%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa+%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94+%d7%93%27+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c+%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f+%d7%91%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%99+%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%93%d7%9f+%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%93+16+%d7%96%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa+%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%9c%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d+%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94+%d7%93%27+%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa+%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%92%d7%90%d7%9c+%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f+%d7%91%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%90+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%90+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9f)
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 ( 4103)נבו,  ראש המועצה המקומית שלומי, גבריאל נעמן' נ יהונתן יוסף 19-18-9418עתמ )חי'( 

 מועצת עיריית ירושלים' נ התנועה ליהדות מתקדמת בישראל -המרכז לפלורליזם יהודי  0902/19ם( -עתמ )י
 ( 4103)נבו, 

הספר יגאל אלון -זוגות הורים לתלמידים בכיתה ד' בבית 01רונית וסמי קונפידן ועוד  19-4241עתמ )ת"א( 
 (4103)נבו,  (ח. א )קטין' נ בקדימה

 ( 4103)נבו,  מדינת ישראל' נ מ.ח. א 19-4389עתמ )ת"א( 

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך והתרבות/המשרד הראשי' נ (ח.ג. )קטינה 19-04-32249עתמ )חי'( 

 (.4102)דינים ועוד  המועצה המקומית מטה אשר ואח' אמיר נ' 8322-10-01עת"מ )חי'( 

 ( 4103)נבו,  אןאלהודא לחינוך ותרבות בע"מ נ' מועצה מקומית אבו סנ 8938-18-01עתמ )חי( 

 .(4102)דינים ועוד  אבו אלחוף ואח' נ' המועצה המקומית דיר חנא 0112-01-01עת"מ )חי'( 

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך' נ (ןי. כ. )קטי 01-01-00111ם( -עתמ )י

 (4102)דינים ועוד  ספר התיכון טומשין ואח'-סימקין ואח' נ' בית 900-00-01עת"מ 

)נבו,  חברה לתועלת הציבור בע"מ -חינוך למנהיגות ' נ משרד החינוך -מדינת ישראל 01-04-04120)ת"א(  עמנ
4103) 

 (4103)נבו,  אליאס כנעאן' נ ת ישראלמדינ 00-10-04113עמשמ )חי'( 

 (.4102)דינים ועוד אח' חינוך וולדורף נ' עיריית רמת השרון ו –ספר אורים -עמותת בית 49084-12-00עת"מ 

)נבו,  כפר יאסיף -העמותה למען כנסיית מר ג'יריס ' נ נת ישראל משרד החינוךמדי 00-19-04314נ )ת"א( "עמ
4103) 

 ( 4103)נבו,  אטוש מאג'ר מאנג'אן נ' עיריית אילת 49883-19-00עתמ )ב"ש( 

 ומית כסייפהמועצה מק' נ מ.ח.ת מוסדות חינוך ותרבות במגזר הבדואי בנגב בע"מ 00-18-20819עתמ )ב"ש( 
 (4103)נבו, 

דר' שמשון שושני, מנכ"ל משרד ' נ התנועה להורות והוראה אחראית -עמותת תלתן  00-18-21939ם( -עתמ )י
 (4103)נבו,  החינוך

 ( 4103)נבו,  מחוז מרכז–פלוני )קטין( נ' משרד החינוך 43991-04-00עתם )מרכז( 

 הספר הפטריארכיה רום ]=היוונית[ האורתודוכסית סנט מיכאל ביפו נ' מ"י משה"ח-מותת ביתע 00/04ערר 
 .(4102)דינים ועוד 

 ( 4103)נבו,  עיריית קרית מוצקין' נ ( בע"מ91קול חינוכית )חיפה  04-10-34911עתמ )חי'( 

 ( 4103)נבו,  ועדת ערעורים עליונה לטוהר הבחינות-מדינת ישראל ' נ דין גרייפמן 04-13-29021ם( -עתמ )י

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך-מדינת ישראל' נ עמותת הכל חינוך 04-12-1190עתמ )ת"א( 

 ( 4103)נבו,  משרד החינוך-מדינת ישראל' נ עמותת הכל חינוך 04-12-1190עתמ )ת"א( 

 הספר מעיין בקיבוץ גבעת ברנר נ' מנכ"ל משה"ח ואח'-בית –עמותת מקום להיות  09198-18-03 ם(-עת"מ )י
 .(4102)דינים ועוד 
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http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa+-+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%aa+%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa+-+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%aa+%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a1+%d7%9b%d7%a0%d7%a2%d7%90%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a1+%d7%9b%d7%a0%d7%a2%d7%90%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%94+%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f+%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%a8+%d7%92%27%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%a1+-+%d7%9b%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a3
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%94+%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f+%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%a8+%d7%92%27%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%a1+-+%d7%9b%d7%a4%d7%a8+%d7%99%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a3
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http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a7%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a7%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%93%d7%99%d7%9f+%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%9e%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%93%d7%99%d7%9f+%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%9e%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa+%d7%a2%d7%a8%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94+%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%94%d7%a8+%d7%94%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa+%d7%a2%d7%a8%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d+%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94+%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%94%d7%a8+%d7%94%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%d7%94%d7%9b%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%d7%94%d7%9b%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%d7%94%d7%9b%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa+%d7%94%d7%9b%d7%9c+%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa+%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c+-+%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
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 .(4102)דינים ועוד  ערבאסי ואח' נ' מ"י ואח' 22094-19-03עת"מ 

 (4102)דינים ועוד  בניטה נ' לידו ספינות ואח' 130-12ת"א 

 (4102)דינים ועוד  ן עדימ"י נ' דניאל ב 0334/13ת.פ. )שלום ב"ש( 

 ( 4103)נבו,  עירית ערד' נ קסטה טאללין 10-4309תא )ב"ש( 

 ( 4102)דינים ועוד  לוזון נ' בן עדי דניאל ואח' 02199-10ת"א )ת"א( 

 ( 4102)דינים ועוד  חלה נ' בי"ס אמי"ת כפר בתיה ואח')נתניה(  8439/11ת"א 

 (;4102)דינים ועוד  חדד נ' אמי"ת רשת חינוך ציונות דתית בישראל 23240/11ת"א  )ת"א( 

 (;4102)דינים ועוד  הספר החקלאי "מקווה ישראל"-בן חיים נ' בית 49211-11ת"א )ת"א( 

 (.4102)דינים ועוד  ספר ממלכתי קהילתי חלמיש ואח'-לגזיאל ואח' נ' בית 0190/19ת"א )דימונה( 

 (4102)דינים ועוד  ספר תיכון יפיע ואח'-' ביתרביע נ 03940-19ת"א )חי'( 

 (4102)דינים ועוד  דלי נ' אגודה שיתופית ואח' 933/18ת"א )חי'( 

 (;4102)דינים ועוד  ספר תיכון מקיף ד' ואח'-חנונוב ואח' נ' בית 0432-18ת"א )אש'( 

 (4102)דינים ועוד  משה"ח נ' מיליאטין ואח' 4490/18ע"א 

 (. 4103)נבו,  עיריית טמרה' נ אלבראעם שירותי כ"א בע"מ 2019/18תא )חי'( 

 ( 4103)נבו,  אליאס שקור' נ אשקר אדיב 9898/18תא )חי'( 

 (.4102)דינים ועוד  'ואחשילת ואח' נ' בי"ס שעלי תורה  18-30941ת"א 

 (;4102)דינים ועוד  הוכמן נ' בי"ס עירוני ה' ת"א ואח' 04290-18ת"א )ת"א( 

 (.4102נ' פארס )דינים ועוד  פרנציסקאניותבי"ס נזירות  0313-01-18תא"מ )נצ'( 

 (4102)דינים ועוד  מוחמד ואח' נ' מקיף עילוט ואח' 0999-00-18ת"א )נצ'( 

 (.4102)דינים ועוד  ספר תיכונים וגימנסיות בע"מ נ' קומיזרקו-בית 2403/19ת"א )ב"ש( 

 (4102)דינים ועוד  אל רחים נ' אל קאדר ואח' 9118/19ע"א 

 (4102)דינים ועוד  דרויש נ' מ"י ואח' 01099-10-19ת"א )חי'( 

 (4102)דינים ועוד  ספר שלווה ואח'-ד.ח )קטין( נ' בית 921-19-19ת"א )חי'( 

 (; 4102)דינים ועוד  ש. ואח' נ' מועצה איזורית גליל עליון ואח' 9901-19-19ת"א )ק"ש( 

 ( 4103)נבו,  מועצה מקומית משהד' נ פלוני 19-19-04141תא )חי'( 

 ( 4103)נבו,  כלל חברה לביטוח בע"מ' נ הדס-אוהד בר 19-090288תא )ת"א( 

 (. 4102)דינים ועוד  סבי נ' בי"ס תיכון עירוני כל ישראל חברים אליאנס בע"מ 21992-04-19ת"א )ת"א( 

 (.4102)דינים ועוד ספר תיכונים וגימנסיות בע"מ -ביניאשוילי ואח' נ' בית 08141-13-01תא"מ )חי'( 

 ( 4103)נבו,  עיריית שפרעם' נ ה(אמה של פלונית )קטינ 01-31-40203תא )קריות( 

 ( 4103)נבו,  ירושלים משרד החינוך' נ אלי אלגזאר 01-12-44919תק )רמ'( 

http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%94+%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%94+%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9f
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%a2%d7%a8%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%aa+%d7%a2%d7%a8%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a2%d7%9d+%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99+%d7%9b%22%d7%90+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a2%d7%9d+%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99+%d7%9b%22%d7%90+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%98%d7%9e%d7%a8%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%98%d7%9e%d7%a8%d7%94
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a9%d7%a7%d7%a8+%d7%90%d7%93%d7%99%d7%91
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%a9%d7%a7%d7%a8+%d7%90%d7%93%d7%99%d7%91
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a1+%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a1+%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94+%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%a9%d7%94%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94+%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%a9%d7%94%d7%93
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%95%d7%94%d7%93+%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%a1
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9b%d7%9c%d7%9c+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9b%d7%9c%d7%9c+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94+%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97+%d7%91%d7%a2%22%d7%9e
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9e%d7%94+%d7%a9%d7%9c+%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9e%d7%94+%d7%a9%d7%9c+%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a9%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%a9%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99+%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%96%d7%90%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%99+%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%96%d7%90%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
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 (4102)דינים ועוד  ספר ממלכתי ארזים ואח'-בוביס נ' בית 41392-11-01ת"א )חי'( 

 ( 4103)נבו,  אלמוני' נ פלונית 00-18-1932 )קריות( תמ"ש

 ( 4103)נבו  מרכז מעיין החינוך התורני בא"י נ' עיריית ירושלים 02143-10-00ם(-ת.א )י

 ( 4103)נבו,  ח.ות.ג )קטין( נ'  29910-10-04תמ"ש )נצ'( 

 ( 4103)נבו,  ג.ע נ' ע.א 02289-18-04תמ"ש )ראשל"צ( 

 ( 4103מ"י נ' פלונית )נבו,  03998-18-00פקח )ר"ג( 

 (.4102)דינים ועוד  הספר היסודי ו'-ש. ובית עיריית' נ ן()קטי ו.ע  00-13-31920( קריות) ת"א

 

 חקיקה ופסיקה זרה:

 ארה"ב

 חקיקה

Title IX of the Education Amendments of 1972 (Title IX), 20 U.S.C. §§ 1681 et seq 

Individuals with Disabilities Education Act 

 פסיקה

Tinker v. Des-Moines Independent School District, 393 US 503 (1969). 

Dep't of Educ. v. Ria L., 2012 U.S. Dist. LEXIS 155484 (D. Haw. Oct. 30, 2012)  

A.R. v. Dep't of Educ., 2011 U.S. Dist. LEXIS 36291 (D. Haw. Mar. 31, 2011)  

J.R. v. Cox-Cruey, 2013 U.S. Dist. LEXIS 113742 (E.D. Ky. Aug. 13, 2013)  

New York City Parents Union v Board of Educ. of the City Sch. Dist. of the City of N.Y., 2013 N.Y. 
Misc. LEXIS 5226 (N.Y. Sup. Ct. Apr. 30, 2013) 

Roman Catholic Archdiocese of Indianapolis, Inc. v. Metro. Sch. Dist. of Lawrence Twp., 945 
N.E.2d 757 (Ind. Ct. App. 2011) 

Moss v. Spartanburg County Sch. Dist. Seven, 683 F.3d 599 (4th Cir. S.C. 2012) 

Ebonie S. v. Pueblo Sch. Dist. 60, 695 F.3d 1051, 2012 U.S. App. LEXIS 18243 (10th Cir., August 
28, 2012) 

Doe v. Covington County Sch. Dist., 675 F.3d 849, 2012 U.S. App. LEXIS 6080 (5th Cir., March 23, 
2012) 

Wis. v. Yoder, 406 U.S. 205 (U.S. 1972) 

Blake v. Commonwealth, 2013 Va. App. LEXIS 339 (Va. Ct. App. Nov. 19, 2013) 

In re Johnny C., 2013 Cal. App. Unpub. LEXIS 2820 (Cal. App. 6th Dist. Apr. 22, 2013) 

http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%97.+%d7%92.+(%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94)
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa%2f%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a+%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa%2f%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93+%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99
http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=2012+U.S.+Dist.+LEXIS+155484
http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=2011+U.S.+Dist.+LEXIS+36291
http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=2013+U.S.+Dist.+LEXIS+113742
http://www.lexis.com/research/xlink?app=00075&view=full&searchtype=get&search=2013+NY+Slip+Op+32890%28U%29
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