
 

 
 

  בית המשפט העליוןבית המשפט העליון

  

  

 רובינשטיין נ' הכנסת רובינשטיין נ' הכנסת   01/257301/2573  בג"ץבג"ץ
 מוסדות חינוך תרבותיים ייחודייםחוק בעניין חוקתיות 

 

 דין-תקציר פסק

 

 דן הרכב מורחב של תשעת שופטי בית ,(719.92372בפסק דין שניתן היום ) 

חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, המשפט העליון בשאלת חוקתיותו של 

 9 2332-התשס"ח

 

מקנה פטור מ"לימודי הליבה" למוסדות חינוך חרדיים שלומדים בהם  חוק זה 

תלמידי כיתות ט' עד י"ב, במוסדות חינוך המכונים "ישיבות קטנות"9 בהתאם לחוק, 

מתקצוב  03%מוסדות אלו יהיו פטורים מלימודי הליבה, ועם זאת יתוקצבו בשיעור של 

 9לול לימודים עיוניבמס יםיסודי-חינוך על ותבמוסד יםהלומד יםתלמידשל 

 

שר החינוך לשעבר, אמנון רובינשטיין, מספר אנשי ידי -העתירה הוגשה על 

חינוך ומספר חרדים "יוצאים בשאלה"9 בעתירה נטען, כי החוק אינו חוקתי, שכן 

הפטור מלימודי הליבה פוגע ביכולת ההשתלבות של תלמידים חרדיים בחברה ובשוק 

 יהם החוקתיות לכבוד האדם ולחופש העיסוק9 העבודה, ועל כן, פוגע בזכויות

 

א'  והשופטים מ' נאורה לנשיא , המשנ  א' גרוניסשל הנשיא בדעת רוב  

, הוחלט לדחות את העתירה9 זאת, י' עמית-ו ע' פוגלמן, נ' הנדל, א' חיות, רובינשטיין

 , אשר סברוס' ג'ובראןוהשופט  ע' ארבלבניגוד לדעתם החולקת של השופטת )בדימ'( 

 כי החוק אינו חוקתי וכי יש להורות על ביטולו9 

 

 הדין9 -להלן תמצית חוות דעת שופטי ההרכב, לפי סדר הופעתן בפסק 
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 שופטת )בדימ'( ע' ארבלהשל  התמצית חוות דעת

 

בעתירה עלתה שאלת חוקתיות חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים,  

י ליבה למוסדות חינוך חרדיים שעיקר עניינו במתן פטור מלימוד 2332-התשס"ח

  שלומדים בהם תלמידים בכיתות ט' עד י"ב9 

 

דנה בשאלה האם הזכות לקבל חינוך היא זכות חוקתית כחלק  ארבלהשופטת  

מהזכות לכבוד האדם, שאלה שטרם הוכרעה בפסיקתו של בית משפט העליון, וקבעה 

ת על ידי חוק יסוד: כבוד כי הזכות לקבל חינוך, ולו במובן הבסיסי והמצומצם, מוגנ

האדם וחירותו9 ערך כבוד האדם מוגדר בהתאם לערכיה של החברה ותפיסותיה9 החינוך 

הינו "ציפור נפשה" של החברה הישראלית, ונראה ברור ומובן שהזכות לחינוך תיתפס 

על ידי הפרטים בה כזכות מהותית, חשובה ביותר, הנגזרת מערך כבוד האדם בישראל9 

ד הבסיסית של האדם אינה תלויה רק בסיפוק צרכיו הגופניים, ולעיתים תחושת הכבו

 תלויה אף יותר בסיפוק צרכיו הרוחניים9

 

כי הוא ייקבע תוך  ארבלבאשר להיקף הזכות החוקתית לחינוך ציינה השופטת  

התחשבות בשיקולים שונים, ובהם נסיבות הזמן והמקום, ערכי היסוד של החברה 

מות חברתיות ופוליטיות, ובכלל זה המציאות הנורמטיבית ואורחות חייה, מוסכ

סברה כי ההגנה הבסיסית של הזכות כוללת את כל  ארבלהשוררת במדינה9 השופטת 

תקופת לימודי החובה של התלמיד בישראל ואת תכני החובה שנקבע כי ילמדו במסגרת 

בחינוך  זו9 השופטת ביססה קביעה זו על מספר טעמים9 ראשית, החוקים העוסקים

במדינת ישראל, הכופים על ההורים לשלוח את ילדיהם למסגרת לימודית מוכרת 

ולדאוג כי ילמדו באופן סדיר מצביעים על תפיסתו של המחוקק הישראלי ושל החברה 

הישראלית את חינוך החובה כחלק בסיסי ומחייב כל ילד ותלמיד בישראל9 שנית, 

ם על חלקה הגדול של החברה הישראלית לימודי הליבה משקפים את התכנים המקובלי

ובכך מהווים מכנה משותף רחב של החברה בישראל, אשר ניתן להניח כי יתפסו בעיני 

החברה הישראלית כתכנים בסיסיים שעל כל אדם בחברה להכיר, לדעת וללמוד9 

שלישית, השתלבות בחברה הישראלית, ובייחוד בשוק התעסוקה שלה, מחייבת 

ידע נרחב יחסית9 העדר ידע בסיסי הנרכש במסגרת לימודי הליבה במקרים רבים מסד 

מקשה על השתלבות בשוק התעסוקה, ובוודאי חוסם אפשרויות רבות הקיימות בו9 

רביעית, על מנת שיישמר כבודו של אדם המעוניין להשתלב בחברה, יש לאפשר לו 

לו לממש זכויות לממש את יכולותיו, למצות את האוטונומיה האישית שלו, וכן לאפשר 

חוקתיות אחרות הנתונות לו, המאפשרות לו לפתח את אישיותו ויכולותיו, ולצורך כך 
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לא ניתן להסתפק ברמת החינוך היסודי9 על המדינה ליתן לילד או לפרט את הבסיס, את 

רשת הביטחון שאינה רק פיזית, אלא גם רוחנית וערכית, כדי לאפשר לו לפתח בעצמו 

  מימוש אישיותו, על מנת להגשים את זכותו לאוטונומיה ולכבוד9 כיוונים נוספים ל

 

השופטת קבעה כי מכיוון שלימודים בסיסיים כלימודי הליבה הם חלק מזכותו  

החוקתית של הילד לקבל חינוך, גם מעבר ללימודיו בבית הספר היסודי, המסקנה 

גם הזכות המתבקשת היא כי החוק פוגע בזכות זו9 כמו כן הגיעה למסקנה כי 

לאוטונומיה של הילד נפגעת על ידי החוק, שכן הוא מונע מהילד או הנער את הידע 

הבסיסי הנדרש לו על מנת לפרוש בפניו בשלב מאוחר יותר קשת אפשרויות רחבה 

שתעמוד בפניו לבחירה להמשך חייו9 השופטת הדגישה כי ההתמקדות צריכה להיעשות 

 לילדים ולנעריםוטונומיה של הילד הנגרמת בפגיעה בזכות לקבל חינוך ובזכות לא

בחינוך החרדי9 אכן, יכול אדם לבחור באורח חיים הכולל את לימוד התורה באופן 

בלעדי9 בחירה זו של האדם הבוגר היא אכן לגיטימית, ויש יאמרו אף ראויה להערכה9 

חר ברם, השאלה אינה מה היה ההורה בוחר עבור עצמו ועבור ילדו, אלא מה הילד יב

או אילו כלים נתנו לו כדי שיוכל לבחור באופן מיטבי עבור עצמו בחייו הבוגרים9 עוד 

כי השלמת הלימודים לאחר סיום הישיבה אינה מונעת את  ארבלהבהירה השופטת 

הפגיעה9 ראשית בשל הקושי להשלים פערים לימודיים בגיל מבוגר; ושנית קיימים 

תמיד מצויים בגילאים אלו בהם הנערים, קשיים פרקטיים של משאבי זמן וכסף שלא 

 בייחוד מהמגזר החרדי, מקימים את משפחותיהם9 

 

נערי המגזר החרדי לעבור ל עמדה על כך שאין הכוונה לגרום ארבלהשופטת  

למגזר אחר9 כפי שאנו עדים בשנים האחרונות רבים וטובים מבני החברה החרדית, 

ת אורח חייהם החרדי עם לימודים, המצויים וחיים בתוך המגזר, בוחרים לשלב א

עשויים לימודי הליבה 9 עבודה, השתתפות בחיים הציבוריים של מדינת ישראל וכדומה

מגוון אפשרויות בהתאם למאווייהם, להיות הבסיס שיאפשר להם לעשות זאת מתוך 

    כישרונותיהם9ו םיכולותיהרצונם, 

 

ית הזכירה כי ככלל בחנה את הזכויות העומדות מנגד9 ראש ארבלהשופטת  

נתונה להורים זכות יסודית לאוטונומיה בגידול ילדיהם הנובעת בראש ובראשונה 

מהקשר הטבעי שבין הורה לבין ילדו והיא טבועה בו, וכי הזכות נוגעת גם לתחום 

החינוך9 כשמדובר בילד נדרשת במקרים מסוימים התערבות של המדינה המכתיבה 

יים כלפי ילדו9 עם זאת, ההתערבות באוטונומיה דרישות בסיסיות שעל ההורה לק

החינוכית הנתונה להורים תיעשה רק במקרים בהם הפגיעה בזכותו של הילד היא קשה 
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וחמורה9 דרוש איזון בין האוטונומיה של ההורה להחליט עבור ילדו, לבין זכותה 

ת וחובתה של המדינה להתערב ולדרוש דרישות בסיסיות מההורה על מנת להבטיח א

  זכויותיו של ילדו9

 

על הזכות הקבוצתית לתרבות9 כחברה רב תרבותית  ארבלשנית עמדה השופטת  

כמו זו שלנו, יש לתת מקום לזכות לתרבות של קבוצות מסוימות9 הזכות לתרבות 

מתעצמת ככל שמדובר בזכותו של המיעוט לשמר ולקדם את תרבותו הייחודית על פי 

ת תרבותיות ישנה זכות קבוצתית להשפיע על תכני אמונתו ואורחות חייו9 לקבוצו

החינוך של ילדיהם9 הזכות כוללת חירות המוענקת לקבוצות מיעוט מוכרות לקיים זרם 

מאחר שהמגזר חינוך או בתי ספר פרטיים מיוחדים המשמרים את תרבותן וייחודן9 

שלו  גם מוסדות החינוךהגדרת קבוצה הזכאית לזכות לתרבות, החרדי ודאי יכנס ל

גם זכות זו אינה מוחלטת ויש לאזנה זאת,  זכאים לכל הפחות להכרה של המדינה9 לצד

 מול זכויות ואינטרסים מתחרים9

 

השופטת קבעה כי חוק מוסדות חינוך תרבותיים הולם את ערכיה של מדינת  

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ונועד לתכלית ראויה9 החוק בא לקדם את הערך של 

ללימוד התורה אשר מקדם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית9  התמסרות

תורת ישראל היוותה את הבסיס להיווצרותו של העם היהודי וסביבה נקשר ואוחד העם 

היהודי9 החוק בא להגן על האוטונומיה של קבוצת מיעוט בחינוך ילדיה, ולפיכך הוא 

טיח לאזרחיה אוטונומיה רחבה תואם את ערכיה של מדינה דמוקרטית המעוניינת להב

בקבלת החלטות המשפיעות על חייהם וחיי ילדיהם, תוך מתן אפשרות למימוש 

אמונותיהם באשר לדרך החיים הראויה בעיניהם9 עם זאת, החוק אינו עומד בתנאי 

המידתיות השלישי, במסגרת הבחינה החוקתית, שכן הוא כמעט ואינו מאזן כלל בין 

הזכות לקבל חינוך והזכות  –הנערים בהן הוא פוגע הזכויות החוקתיות של 

הזכות לאוטונומיה של הורי  –לבין התכליות אותן הוא מבקש להשיג  -לאוטונומיה 

הנערים והזכות לתרבות של המגזר החרדי9 החוק מעדיף כמעט באופן מוחלט את 

התכנים זכויותיהם של ההורים ושל המגזר, שכן הוא לא קובע ולו פיקוח מינימאלי על 

הנלמדים בכיתות ט' עד י"ב9 העובדה שלא נלמדים כלל מקצועות הליבה בשנות 

יסודי במוסדות החינוך החרדיים, מובילה למסקנה כי לא נערך כלל איזון -החינוך העל

בין הזכויות הנפגעות על ידי החוק לבין התכליות המונחות בבסיסו, ולכן החוק אינו 

סיפה כי לטעמה ניתן לערוך את האיזון הנדרש על ידי חוקתי ודינו להיפסל9 השופטת הו

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר יהיה בו כדי לאפשר לחברה החרדית לשמר את 

תרבותה ובמידה רבה גם את האוטונומיה החינוכית שלה, וזאת תוך מיתון הפגיעה, כפי 
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ך למשל ניתן שהיא נתפסת על ידי חברה ליברלית, בפרטים הקטינים של מגזר זה9 כ

לבצע איזון שעניינו בהיקף לימודי הליבה בו יחוייבו מוסדות חינוך חרדיים, כפי 

שנעשה בנוגע לבתי ספר יסודיים; ניתן להפריד בין לימודי הקודש לחול כך שלימודי 

החול ידחו לשעות שלאחר לימודי הקודש, או אפילו ינתנו במסגרות חובה חיצוניות 

יתן לאפשר אוטונומיה רחבה יחסית באשר לתכנים שילמדו לישיבה ונפרדות ממנה; נ

 במסגרת מקצועות החול9

 

על מהותה וליבתה של העתירה: קבוצת  ארבללסיכום עמדה השופטת  

תלמידים ממגזר אחד אינה זוכה להגנת המדינה, לה זוכים שאר תלמידי ישראל, אשר 

אשר כוללים מקצועות  לפיה כלל הורי המדינה מחויבים לשלוח את ילדיהם ללימודים

-יסוד9 תלמידי מגזר זה אינם לומדים כלל לימודי ליבה במשך ארבע שנים מכיתה ט'

י"ב, בניגוד ליתר ילדי ישראל9 העדר הגנה זו, על קטינים שאינם יכולים לפנות בעצמם 

(, 2-1לבית המשפט, ואשר למעשה חלקם פנו לבית המשפט בהיותם בגירים )עותרים 

חינוך; פוגעת באפשרותם לבחור לעצמם את נתיב החיים בבגרותם; פוגעת בזכותם ל

פוגעת ביכולתם להשתלב במעגל התעסוקה בהתאם לרצונם וליכולותיהם9 פגיעה זו 

אינה פגיעה בכלל או פגיעה בחברה, אלא פגיעה בכל אחד ואחד מילדי המגזר9 פגיעה 

בלתי מידתית9 לא , ארבלזו כפי שהיא נעשית היום בחוק היא, לטעמה של השופטת 

נערך בה כל איזון בין הזכויות שעל הפרק9 שלילת החובה ללמוד לימודי ליבה בשנותיו 

סברה כי  ארבלהמכריעות של הנער מכיתה ט' עד י"ב היא כוללנית וגורפת9 השופטת 

איננו יכולים לעצום את עינינו אל מול מציאות הדברים9 היא שבה והדגישה כי ההגנה 

דינה להעניק לתלמידי הישיבות הקטנות לא באה לפגוע במגזר שמבקשת היא מהמ

החרדי חלילה9 היא באה להוסיף ללימודים הקיימים היקף מסוים של לימודי חול אשר 

יאפשרו לתלמידים בבגרותם להמשיך ולהשתייך למגזר החרדי, אך גם להשלים את 

ראים כבר הלימודים החסרים להם ולהשתלב בשוק התעסוקה, השתלבות שניצניה נ

 כיום ושנראה שמדובר במגמה הולכת וגוברת9 

 

 השופט נ' הנדלשל  ותמצית חוות דעת

 

סבור כי יש לדחות את העתירה9 לא הוכח כי החוק אשר פוטר  הנדל' נהשופט  

 פוגע בזכות יסוד חוקתית9  -תיכונים חרדים )"ישיבות קטנות"( מלימודי ליבה 

  

זהירות, מכמה -ה זו יש לנקוט משנהעל כך שבעתיר עמד נ' הנדלהשופט  

טעמים9 החוק נעדר סממנים של כפייה, ומותיר בידי הנער החרדי והוריו את האפשרות 

בפטרנליזם מובהק: העותרים טוענים כי העתירה נגועה לבחור היכן ללמוד9 בנוסף, 
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החוק פוגע בזכויות הנערים החרדים, בעוד שהעותרים עצמם אינם מנהלים אורח חיים 

חרדיים9 ולבסוף, העותרים מבקשים לבטל לבתי ספר די ואינם שולחים את ילדיהם חר

תפקידו בניגוד להמגזר החרדי9 זאת  -רכיב מרכזי בזהות התרבותית של קבוצת מיעוט 

 להגן על זכויות המיעוט מפני הרוב9  -חוקתי המסורתי של בית משפט 

 

נוך הינה זכות יסוד השאלה האם הזכות לחי את עוזה במלוא מעוררת העתירה

חשוב לתן מענה עקרוני לשאלות מעין אלו ולקבוע , נ' הנדלחוקתית9 לגישת השופט 

כללים שיבהירו באלו מצבים ישנה פגיעה חוקתית9 באשר לזכות לחינוך סבור השופט 

שרק היבטים מסוימים של הזכות, אשר עומדים בגרעין כבוד האדם וחירותו,  נ' הנדל

יש להציג  -חוקתית9 לפיכך, בכל עתירה שעוסקת בזכות לחינוך  ייחשבו לזכות יסוד

באופן מפורט וברור את מהות העתירה ואת טיב הפגיעה בחינוך9 יש לערוך מעין מפגש 

בין "שמיים" ו"ארץ", בין המונח הנשגב "כבוד האדם וחירותו" לבין העתירה 

 הקונקרטית ופרטיה9 

 

גם  ,טקסט המשפטיפורשים, לצד ההעיר כי הצדדים לעתירה  נ' הנדלהשופט 

ביהדות מושם דגש הלוא טקסט חברתי, דתי, תרבותי ואידיאולוגי עמוק ורחב9 -סב

את זכות היסוד לחינוך,  מסורת היהדות מעלה לומר כיאף ניתן  9מיוחד על לימוד תורה

ה זו, של ימינו9 שיטאף יותר מזו שמקובלת בבדמות תלמוד תורה, לדרגה גבוהה 

 9 תרומה ממשית להתפתחות העם ולהישרדותו התרמחינוך תורני, התמסרות ל

 

זה היה  - עד לתקופתנווהמשנה והתלמוד מימי  - , לאורך כל הדורותבד בבד

דברים אלו נכונים  9שלצד לימוד התורה יש לעסוק גם בפרנסה מובן מאליוכמעט 

גם מנקודת  - במיוחדעשוי להצדיק מגורינו במדינת ישראל במיוחד לזמננו ומקומנו: 

בפרט יש ערך  מכוח מצוות יישוב הארץ9, את העיסוק במלאכה -המבט החרדית 

9 ידע בשפות מעשיר את אופקיו של אדם ומעניק תכנית הליבהלתכנים רבים המצויים ב

אינן מובנות אלא לבקי בהלכה לו הבנה עדינה בתחומי חיים רבים9 סוגיות רבות 

חז"ל הכירו בחשיבות של : ללימודי אזרחותבחוכמת המתמטיקה9 הוא הדין באשר 

 - ילך בדרך הישר ויתרום ליישוב הארץ כדי שהיחיד9 קיום שלטון יציב לטובת החברה

 שבתוכה הוא חי9 האמנה החברתית והאזרחית , בין היתר, את עליו להבין

 

קבוצה לפיו מודל אפשרי מן המקורות,  נ' הנדלהשופט בהקשר זה הציג 

המתאימים לכך תשקיע את מירב כוחותיה בלימוד תורה, בעוד מסוימת של אנשים 

מודל חינוכי המוביל לגדלות בתורה פיתוח לגישתו, 9 שיתר בני החברה יעסקו במלאכה
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הינו מן האתגרים החשובים המונחים לפתח  -מעורבות גוברת בחברה ובמשק לצד 

 9 החברה החרדית בפרטו ,הציבור שומר המצוות בכלל

 

אף הוא מכיר את 9 שות חיה ואורגאנית, משתנה ומתחלףכי  י, הציבור החרד 

מבצבצים בשדה החינוך שינוי ה הכלל לפיו החיים אינם אלא תנועה תמידית9 ניצני

מוסדות חינוך קמים בכל רובדי המערכת 9 ועולים מתוך החברה החרדית עצמה

בור ישיבתית9 גם בקרב הצי-המשלבים תכנית לימוד מורחבת בתוך מסגרת חרדית

ציבור שונים ומגוונים, ישנו ספקטרום של גישות המשקפות -החרדי, המורכב מתתי

מחזקים את ניצנים אלו  עמדות שונות באשר לצעדים הנחוצים מול אתגרי הזמן9

בהסכמה ששינוי זה יתחולל המסקנה המשפטית שלא לפסול את החוק הנוכחי9 מוטב 

בזכות יסוד חוקתית, יש לאפשר לזרם ולא בכפייה9 כל עוד שהדין איננו מגלה פגיעה 

 החיים לעשות את שלו9 

 

תפקיד רם מעלה מוטל על המחוקק בתחום של חינוך הדור הבא9 עליו לחלק  

משאבים מוגבלים ולקבוע סולם עדיפויות9 המחוקק רשאי לעצב את תכניו ואופיו של 

הכרעה א כל החינוך, לרבות תכני הלימוד במגזר החרדי9 זו סוגיה רגישה ועדינה9 ל

חסינה מפני ביקורת חוקתית9 אולם בענייננו היקף שיקול הדעת של המחוקק, תהא 

והרקע לבחירה שבחר בנוגע ללימודי ליבה בישיבות הקטנות, אינם מובילים לעילת 

 התערבות חוקתית9 

 

 השופטת א' חיותשל  התמצית חוות דעת

 

 ות9כי דין העתירה להידח הצטרפה למסקנה א' חיותהשופטת  

 

, ניתן וראוי להכיר בזכות לקבלת חינוך כזכות חיותלגישתה של השופטת  79

חוקתית הנגזרת במישרין מהזכות לכבוד האדם ולגישתה להגשמתה של זכות זו תרומה 

הוסיפה כי על המדינה להבטיח  חיותחיונית והכרחית למימוש הזכות לכבוד9 השופטת 

על מנת שיוכל לפתח את יכולותיו, את כי כל תלמיד יזכה לחינוך הבסיסי הנדרש 

אישיותו ואת כישוריו בלא שיסבול מנחיתות חברתית במדינה שבה הוא חי בהיעדר 

כי אין בנמצא תוכנית יסוד )ליבה(  חיותהשכלה9 אשר לעתירה דנן, ציינה השופטת 

יב ומצב דברים זה מקשה עד מאוד לבחון את -שקבע משרד החינוך לגבי כיתות י

-העותרים לפיה היעדר "לימודי ליבה" כאלה ואחרים בישיבות הקטנות )טטענתם של 

הוסיפה  חיותיב( פוגע בזכותם החוקתית של תלמידי אותן הישיבות לחינוך9 השופטת 
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כי השאלה מהם אותם תחומי ליבה אשר לימודם הוא חלק מזכותו החוקתית של כל 

דנית של תחומי הידע אדם לכבוד אינה פשוטה כלל ועיקר והיא דורשת בחינה קפ

השונים9 טענת העותרים בהקשר זה לוקה בכלליות ונסמכת על תשתית עובדתית 

אקראית, סובייקטיבית ובלתי מקצועית שאינה יכולה לשמש בסיס מספיק לצורך 

יסודי, מהווה פגיעה -הגדרת תכני היסוד אשר היעדרם מתוכנית הלימוד במוסד על

 תלמידי הישיבות הקטנות9 333,/2בזכות החוקתית לחינוך של 

 

ראתה לנכון עם זאת להוסיף הערה באשר לפירושה הנכון של  חיותהשופטת  29

ובאשר  2332-( לחוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס"ח7)ב()2הוראת סעיף 

לאופן שבו ראוי כי שר החינוך יפעיל את סמכותו להכרה במוסד חינוך כמוסד חינוך 

י אותו סעיף9 סעיף זה דורש כתנאי להכרה במוסד תרבותי ייחודי תרבותי ייחודי על פ

כי תכנית הלימודים בו ואורח הפעילות במסגרתו אינם נוגדים את ערכיה של מדינת 

עמדה על כך שערכיה של מדינת  חיותישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית9 השופטת 

ת והמהותית גם ישראל כמדינה דמוקרטית כוללים את ערכי הדמוקרטיה הפורמאלי

יחד, ובכללם: שלטון הרוב, זכויות האדם, כבוד ושוויון, הפרדת רשויות, שלטון החוק 

ורשות שופטת עצמאית9 ערכים אלו, נלמדים בבתי הספר במסגרת לימודי האזרחות 

המיועדים להקנות לתלמידים ידע אודות עקרונות החיים הדמוקרטיים במדינה שבה הם 

היות אזרחים סובלניים ושומרי חוק המסוגלים ליטול חלק חיים, על מנת שיגדלו ל

 בהליך הפוליטי ולתרום לשיפור אופייה הדמוקרטי של המדינה9 

 

להבדיל ממערכת החינוך הממלכתית בה נלמדים לימודי האזרחות לראשונה  

ד', תלמידי החינוך החרדי פטורים מלימודי אזרחות וכמקצוע עצמאי -בכיתות ב'

, חיותאלו לראשונה בתכנית הליבה לכיתות ט'9 לטעמה של השופטת  נכללים לימודים

של  –החשובים כשלעצמם  –תוכנית לימודים השמה את כל כובד המשקל על ערכיה 

המדינה כמדינה יהודית, אך מתעלמת מערכיה כמדינה דמוקרטית, היא תוכנית שאינה 

יים גם על ערכיה מתיישבת עם ערכיה של מדינת ישראל המושתתת לצד ערכיה היהוד

( 7)ב()2כמדינה דמוקרטית9 משכך ספק בעיניה אם היא עונה לדרישותיו של סעיף 

לחוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים ולגישתה מן הראוי לחייב את מוסדות החינוך 

המבקשים הכרה כמוסד חינוך תרבותי ייחודי, לשלב בתוכנית הלימודים שלהם לימודי 

 וזאת כתנאי לאותה הכרה9  אזרחות להנחת דעת השר
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 השופט ס' ג'ובראןשל  ותמצית חוות דעת

 

מצא לצרף את דעתו לדעתה של השופטת ארבל ולנימוקיה  ג'ובראןהשופט  

המקיפים9 הוא סבר כי הגיעה השעה להכיר בזכות החוקתית לחינוך, למצער בהיבט של 

יים ייחודיים, הזכות לקבל חינוך, והגיע למסקנה כי חוק מוסדות חינוך תרבות

י"ב -פוגע בזכות החוקתית לקבל חינוך של נערים חרדים בכיתות ט' 2332-התשס"ח

 פגיעה שאינה מידתית ועל כן דינו בטלות9

 

9 ביסוס עמדתוסבר כי קיימת תשתית עובדתית מספקת לשם  ג'ובראןהשופט  

ימה לא מצאה ביטוי תחיקתי עקבי להלכה, היא התקי הליבה"תכנית "לשיטתו, אף ש

רעיון לימודי לשיטתו  9בידי משרד החינוך מדידהללמעשה ואף הייתה כפופה לפיקוח ו

 03–790)א( 0י"ב )בחוזר מנכ"ל תשס"ח5-הליבה קיבל ביטוי בתכנית היסוד לכיתות ז'

דתיים -הספר הממלכתיים והממלכתייםבתכנית הלימודים בבתי וכן  (,2.9292331מיום 

, כי אף שלא ג'ובראןלכן, סבר השופט  ת הבגרות9בחינות המיצ"ב ובחינו באמצעות

רוחה ותכניה היוו אבן פינה תמיד היתה "תכנית ליבה" מוגדרת בדבר חקיקה אחד, 

תכניות אלה הקנו דתיים9 -בתי הספר הממלכתיים והממלכתייםב בתכניות הלימוד

חלק  אנליטיים בסיסיים וחיוניים שהםוכלים  אוריינות מיומנויותלתלמידים, למעשה, 

עמד על כך  ג'ובראןהשופט 9 מן הזכות הבסיסית לקיום בכבוד בחברה המודרנית

לפיה לימודי ליבה הם מסד הכרחי ומחויב המציאות לכל תלמידה שהשקפה זו, 

 9 והיא נהוגה גם מעבר לים אינה ייחודית לחינוך הישראלי ,ותלמיד

  

ימודי ליבה על רקע זה, השופט סבור כי ה"פטור" שניתן בחוק מקיום ל 

במוסדות הייחודיים פוגע בזכותם החוקתית של תלמידי מוסדות אלה לקבל חינוך 

פגיעה בלתי מידתית בזכות לחינוך ולכן דינו בטלות9 הדבר בא לידי ביטוי גם בקשיים 

 העולים בניסיונות מציאת דרכם בחייהם הבוגרים מחוץ לקהילה9

 

 המשָנה לנשיא מ' נאורשל  התמצית חוות דעת

 

ה   תנאי -יש לבטל את הצו עלהצטרפה למסקנה לפיה  מ' נאורלנשיא המשנ 

שהוצא בתיק ולדחות את העתירה, דהיינו לקבוע כי אין להורות על ביטולו של חוק 

 9 2332-מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח
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ה לנשיא הבהירה כי העתירה לא עסקה בשאלת תקצוב הישיבות המשנ   

ה לנשיא נמנעה צו על תנאי שניתן בנוסח המבוקש לא עסק בה9 המשנ  הקטנות, ואף ה

מלחוות דעה בשאלה האם יש טעם בטענה החלופית של העותרים, שעלתה לראשונה 

בעיקרי הטיעון מטעמם, לפיה תקצוב הישיבות הקטנות פוגע פגיעה בלתי מידתית 

 בזכות לשוויון9

 

ה לנשיא לדברים שנאמרו בשבחיה, ויצאה ביחס לזכות לחינוך, הצטרפה המשנ   

, וכי החוק פוגע בה9 עם זאת זכות חוקתית חינוך היא לקבלהזכות כי מנקודת הנחה 

קבעה כי מרכז הכובד של הדיון אינו בעצם ההכרה בזכות החוקתית, אלא בהתנגשות 

כותם של הורים להשפיע על תכני החינוך ז –הטבועה בינה לבין זכות חוקתית אחרת 

 9 ל ילדם ולחנכו לפי השקפת עולמםש

 

"ניצחונה" של זכות פתרונה של ההתנגשות בין שתי הזכויות החוקתיות אינו ב 

9 ההתנגשות לא תבוא לידי מיצוי ופיתרון ברמה החוקתית, כי אם אחת על האחרת

אין זכות אחת נסוגה מפני רעותה, אלא נקבע ביניהן איזון ברמה  –חוקתית -ברמה התת

בזכות החוקתית של  תבחר המחוקק פוגעאם נקבע שנקודת האיזון בה  ית9חוקת-התת

 בחנהפגיעה זו תהא חוקתית רק אם היא מידתית9 על כן, הרי שהתלמיד לקבל חינוך, 

 האם החוק עומד במבחני פסקת ההגבלה9 ה לנשיא המשנ  

 

החוק ה לנשיא למסקנה כי הגיעה המשנ  , ע' ארבלבשונה מעמדת השופטת  

כידוע, מבחן של איזון9 , ובפרט במבחן המידתיות במובן הצר9 זהו, בחנים אלובמעומד 

דהיינו התוספת  –סברה כי התועלת השולית המוגשמת על ידי החוק  ה לנשיאהמשנ  

עולה על הנזק השולי שבפגיעה בזכות  –להגשמתה של הזכות לאוטונומיה בחינוך 

עד לסיום  התלמידים נותרו חובה לכלכי לימודי הליבה  הדגישהלקבל חינוך9 לעניין זה 

אינו פוגע בזכות החוקתית מצוי במתחם המידתיות ו קבעה כי החוקכיתה ח'9 לפיכך, 

 בתוך מתחם המידתיות שבחר המחוקק , משמצוי הפתרוןהבאופן שאינו מידתי9 לעמדת

  אל לבית המשפט להתערב בו9 –
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 השופט י' עמיתשל  ותמצית חוות דעת

 

 ר כי יש לדחות את העתירה9 סב עמיתהשופט  

 

על קבוצת מיעוט  איסור9 הטלת אמבחין בין ארבעה מצבים:  עמיתהשופט  

 חיובלקבוצת מיעוט לחנך את ילדיה בנפרד, אך הטלת  היתר9 בלחנך את ילדיה בנפרד; 

לקבוצת מיעוט מהחובה ללמד  פטור9 געל הקבוצה ללמד את ילדיה תכנים מסויימים; 

 פטור9 דשל מערכת החינוך של הקבוצה;  אי מימוןסויימים, אך את ילדיה תכנים מ

)חלקי או מלא(  מימוןלקבוצת מיעוט מהחובה ללמד את ילדיה תכנים מסויימים תוך 

 של מערכת החינוך של הקבוצה9 החוק שבפנינו נופל בקטגוריה הרביעית9 

 

ם של להתערב בחינוכ זכותנכון להניח כי למדינה ליברלית יש  עמיתהשופט  

ילדים חרדים אף בניגוד לרצון ההורים9 בכפיית תכני חינוך יש אמנם פגיעה 

תרבותית, אך ניתן להצדיקה, ברם, איננו עוסקים בעתירה כנגד -באוטונומיה ההורית

את פוטרת על הקהילה החרדית לימודי ליבה, אלא בחקיקה אשר  כופהחקיקה אשר 

לכפות תכני  הצדקהבשאלה אם קיימת  הקהילה החרדית מלימודי ליבה9 איננו עוסקים

לכפות תכני חינוך9 על הבחנה זו חוזר השופט  חובהחינוך, אלא בשאלה אם קיימת 

 לכל אורך פסק דינו, והיא שמביאה אותו לתוצאה לפיה אין מקום לפסילת החוק9  עמית

 

בעתירה דנן, הזכות לחינוך, אינה משמשת כצינה ומגן אלא כחרב וחנית,   

אף בהנחה כי הזכות לחינוך היא זכות חוקתית "חזקה", ואף בהנחה לשתה9 ומכאן חו

אין משמעות הדבר כי  ,הם חלק מהזכות החוקתית לחינוךבגיל התיכון כי לימודי ליבה 

אין עניינה של העתירה כפותה על אחרים בניגוד לרצונם9 חייב את המחוקק לניתן ל

קבוצת מיעוט, אלא בשאלה אם המדינה לכפות תכני לימוד על  רשאיתבשאלה אם 

המדינה לכפות תכנית לימוד על קבוצת מיעוט9 המחוקק בחר שלא לעשות כן,  חייבת

והעתירה דנן מבקשת פוזיטיבית לחייב את המדינה לכפות לימודי ליבה בניגוד לפטור 

 בחוק9

 

הרי של הציבור החרדי,  בילדיואין ענייננו בציבור החרדי אלא אשר לטענה כי  

זו מתעלמת מכך שההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, וככאלה,  שטענה

הם האחראים על חינוכם9 אף בהנחה כי טובת הילד היא ללמוד בגיל התיכון לימודי 

משמעות התערבות באוטונומיה ההורית, אין  להצדיקואף בהנחה כי יש בכך ליבה, 

 9 י שמבקשים העותריםכפ באוטונומיה ההוריתלפגוע  חייבהמחוקק הדבר כי 
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( לחוק מתייחס לתכני לימוד 7)ב()2מצביע על כך שסעיף  עמיתהשופט  

תכנים של דמוקרטיה  היעדראת ערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית9 אלא ש השוללים

אינו שקול לתכנים שליליים9 החוק נתפר למידות המגזר החרדי במיוחד כדי להכשיר 

מודי אזרחות בישיבות הקטנות, כך שהן מלשון את המצב הקיים בו לא נלמדים לי

החוק והן מתכליתו לא עולה כי ניתן לחייב בלימודי אזרחות כהצעתה של השופטת 

 חיות9 

  

מאחר שהעותרים עתרו בשולי העתירה ובעיקרי הטיעון גם לסעד של ביטול  

להתייחס גם  עמית( מצא השופט 03%סעיף המימון לישיבות הקטנות )בשיעור של 

אכן, יש מקום לדעה כי החוק אינו ראוי, ואף רצוי כי  עמיתכך9 לדעתו של השופט ל

המדינה תנתק את צינור המימון ממוסדות שאינם מלמדים תכני יסוד9 מאחר שחינוך 

כוח בשוק העבודה והכלכלה, השקעה בחינוך מקדמת את הכלכלה ואת -הוא מכפיל

נה אינטרס להשקיע ולממן חינוך הרווחה המצרפית של החברה כולה, הרי שאין למדי

שכל הוויתו מנוגדת לאינטרס הכלכלי שלה9 מימון חינוך שאינו מבטיח כי תלמידיו 

יוכלו לפרנס עצמם בכבוד ולהשתלב בכלכלת המדינה, משול למימון המשור אשר 

מנסר באיטיות ובהתמדה את הענף עליו יושבים יחדיו בני החברה כולה9 חברה אינה 

עצמה לדעת, והדברים נכונים במיוחד כאשר מדובר בקבוצת מיעוט  אמורה לממן את

 גדולה, שאף עשויה להפוך לקבוצת הרוב9  

  

מצביע על כך שמימון חינוך ללא התנייתו בלימודי ליבה גם  עמיתהשופט  

מנציח את החלוקה המגדרית השוררת במגזר החרדי, אשר מתיר לימודי ליבה לנשים, 

 חברת הלומדים9 על מנת לשמר ולחזק את 

 

קיימת הצדקה כי המדינה תעשה שימוש בררני בכוחה  עמיתלדעת השופט  

המקצה ותתנה את המימון לחינוך בלימודי ליבה9 ספק אם למגזר החרדי היה פתחון פה 

לדרוש מהמדינה לממן חינוך שהמדינה אינה חפצה ביקרו ואשר נוגד את האינטרסים 

נתונה למחוקק להתנות את המימון בלימוד תכני  שלה כמדינה9 ההצדקה קיימת והרשות

לחוק, המחוקק נמנע במודע מלהשתמש בדרך של התניית מימון  /ליבה9 ברם, בסעיף 

ובחר לממן את החינוך בישיבות הקטנות במגזר החרדי מבלי לחייבן בלימודי ליבה9 

מותר מגיע למסקנה כי לא קיימת עילה חוקתית לביטול סעיף זה9 אכן,  עמיתהשופט 

למדינה להתנות מימון בלימודי ליבה ושמא אף ראוי שתעשה כן9 אולם אין עילה 

 לחוק9  /את המדינה לעשות כן, ועל כן גם אין מקום לביטול סעיף  לחייבחוקתית 
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בשורה התחתונה ניתן להגן ולהצדיק כפיית לימודי ליבה על תלמידי המגזר  

בלימודי ליבה9 אולם, כפי שהודגש לאורך החרדי או להתנות את מימון מוסדות הלימוד 

בהיבט החוקתי לנקוט בדרכים  רשאיתכל הדרך, איננו עוסקים בשאלה אם המדינה 

לנקוט בהם99 אכן, חוק שמעניק מימון בשיעור  חייבתאלה, אלא בשאלה אם המדינה 

למוסדות חינוך ללא התניה כלשהי לגבי תכני הלימוד, אינו ראוי, ויהיו אף  03%של 

לתפארת מדינת ישראל9 אך חוק לא ראוי אינו פוגע בהכרח -אמרו כי הוא חוק רעשי

בזכויות חוקתיות9 המחוקק עשה את בחירתו ולא על בית משפט זה המלאכה להוציא 

לחברה הישראלית את הערמונים מהאש בסוגיה הרגישה והנפיצה של החינוך במגזר 

 החרדי9 

 

 יןהשופט א' רובינשטישל  ותמצית חוות דעת

 

, הסוגיה דנא אינה רק לימודי ליבה, אלא גם פולחת רובינשטייןלשיטת השופט  

לב, שכן מאתגרת היא את יחסי המדינה עם מרבית החברה החרדית, שהיא שמרנית 

באורח חייה וחוששת מתרבות הרוב, בחינת "חדש אסור מן התורה"9 אכן, יש בו 

מה של תורה, אך לפנינו האתגר בחינוך החרדי יופי של התמדה ועושר תרבותי בעול

כיצד לא לפגוע באוטונומיה החינוכית של החברה החרדית ועם זאת להשיג הכנת 

התלמידים לחיים, ומכאן סוגיית יסוד בחברה הישראלית9 ראשי העולם החרדי יודעים 

בליבם, כי בחור היוצא מן הישיבה ברבות הימים ונישא ורוצה לעבוד, נדון על פי רוב 

ני מהעדר כישורי חיים9 על כן לפנינו שאלה בעלת שני רבדים, ה"הגדה" לשנות עו

וה"כופתאות"9 הרובד האחד עניינו השאלה האידיאולוגית: האם בכוחה של המדינה 

הליברלית לכפות על קבוצת המיעוט בתוכה, שארחות חייה שונות משל חברת הרוב, 

: האם ניתן לבוא חשבון את ערכי החינוך שלה9 הרובד השני הוא המשמעות הכלכלית

תקציבי עם חברת המיעוט בצורה זו או אחרת בשל החלטותיה הנבדלות מן הרוב, 

ואימתי9 כאן המקום להטעים, כי הצגת ההכרעות השיפוטיות כמכוונות נגד לימוד 

התורה הן אי אמת; לימוד תורה הוא יסוד מוסד בערכי המדינה, אך השאלה היא האם 

שרובו ככולו תורה, יוקדשו ללימודים המכשירים אדם גם מספר שעות בשבוע ארוך 

במעמדה  רובינשטייןלחיי המדינה ולפרנסה9 לעניין השאלה האידיאולוגית דן השופט 

של הזכות לחינוך9 בפסק דינו הוא מסכים עם הקביעה לפיה הזכות לחינוך במובנה 

בסיסי9 אולם, הבסיסי היא זכות חוקתית, ושמכוחה זכאי כל תלמיד בישראל לחינוך 

בנוסף לאינטרס הפרט לפתח את עצמו, העומד בבסיס הזכות לחינוך, יש להדגיש גם 
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ציבורי של זכות זו: הנחלת ערכים דמוקרטיים הן לשם הכשרה לחיים -את הפן החברתי

 והן לשם השילוב במדינה9 

 

בישראל, לימודי הליבה הם הבסיס שמצאה לנכון המדינה להנחיל לכל ילד  

די להתמודד עם צרכי החיים מזה ולהיות חלק בלתי נפרד מהחברה כולה על וילדה כ

ישראלית: -ערכיה המשותפים מזה; המטרה בסופו של יום היא אישית, קבוצתית וכלל

להעמיד אדם יצרני החי בתוך החברה ומרגיש שייך אליה, תוך שמתאפשר לו לשמור 

ימודי הליבה הם חלק מהזכות כראוי על צביונו התרבותי, האישי והקבוצתי9 לפיכך ל

לחינוך, הזוכה להגנה חוקתית9 אולם כפי שכל אחת מזכויות היסוד הן יחסיות, כך גם 

הזכות לחינוך, ובמקרה זה יש לאזנה עם הזכות לאוטונומיה של הורי התלמידים 

ייחודי9 לדעת -בחינוך ילדיהם ועם זכותם של התלמידים לשמור על צביונם התרבותי

הסדר החוק פוגע באינטרסים הציבוריים הכלליים בהקשר של  שטייןרובינהשופט 

 –הזכות לחינוך ותוצריה, והדברים על כן אינם בחינת התנשאות; פגיעה זו משמיעה 

נוכח הפגיעה בהכנה לחיים של חלק מהציבור החרדי, וממילא גם ביכולת להשתתף 

מצטרף  ובינשטייןרפגיעה בכלל הציבור9 השופט  –בכלכלת המדינה במלוא המובן 

לקביעת השופטת ארבל לפיה הזכות החוקתית לחינוך כוללת "את כל תקופת לימודי 

החובה של התלמיד בישראל, כפי שהיא מוגדרת בחוק הישראלי, ואת תכני החובה 

שנקבע כי ילמדו במסגרת זו"9 לכן, לדעתו הפטור מלימודי ליבה במוסדות הייחודיים 

, משלא ניתן לנוגעים בדבר חינוך הכולל לימודים פוגע בזכות החוקתית לחינוך

שהמדינה סבורה כי חיוניים הם לפיתוח אזרח מועיל9 נסקר בפסק הדין בהרחבה היחס 

בין לימוד תורה לעמל מלאכה על פי מקורות המשפט העברי; משרק מעטים יכולים 

צמם להימנות על המתמידים שכל ימיהם באהלה של תורה, כיצד יכינו האחרים את ע

לחיי עמל מלאכה; לשיטתו, אין לראות את לימודי הליבה כ"גזירת שמד" והשאלה היא 

 כיצד יהיו התלמידים מוכנים לחיי פרנסה וגם קשורים למדינה באופן ראוי9

 

פונה לבחינת מידתיות הפגיעה, וזאת מתוך  רובינשטייןלאחר מכן, השופט  

ישראל ונועד לתכלית ראויה, קרי נקודת הנחה לפיה החוק הולם את ערכיה של מדינת 

האפשרות להקדיש את הזמן הלימודי ללימוד התורה9 אף בבחינת הדרישה למידתיות 

קשר רציונלי  –מניח השופט כי שני מבחני המשנה הראשונים של דרישת המידתיות 

 אכן מתקיימים בענייננו9   –בין האמצעי למטרה ומבחן האמצעי שפגיעתו פחותה 

 

כי אי הנהגה של  רובינשטייןפי מבחן המידתיות הצר סבור השופט בניתוחו על  

ייחודיים כשלעצמה אינה -י' )כיום( במוסדות חינוך תרבותיים-לימודי ליבה בכיתות ט'
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בלתי מידתית באופן המצדיק הצהרה על בטלותו של החוק, בהיותו חוק של הכנסת ולא 

לת של החוק: תכנית לימודים החלטה מינהלית9 הטעם העיקרי לכך הוא תחולתו המוגב

למוסדות חינוך של צעירים חרדים במהלך שנתיים או לכל היותר ארבע שנים9 תחולה 

 מוגבלת זו אינה יוצרת לדידו מסה קריטית המצדיקה התערבות חוקתית9 

 

)א( לפיו "השתתפות /את סעיף  רובינשטייןלעניין הרובד השני, בוחן השופט  

ינוך תרבותי ייחודי, בכל שנת לימודים, תהיה בשיעור של המדינה בתקציבו של מוסד ח

אחוזים מיחידת המימון בעד כל תלמיד הלומד בו"9 על פני הדברים ישנו פער גדול  03

בין סיטואציה שבה המדינה נכונה להסכים בחקיקה לאי  –במישור המידתיות  –

מוסדות, והלכה הנהגתם של לימודי ליבה, לבין מצב שבו היא תומכת תקציבית באותם 

למעשה מעודדת את אי הנהגתם של לימודי הליבה9 לכן, הוראה תקציבית זו עלולה 

להטות את הכף בקביעה בדבר חוקתיות החוק, שכן הפגיעה בזכות לחינוך, על שני 

 הפרטי והציבורי, עולה לכאורה על התועלת שבהגנה על האינטרסים שכנגד9  –היבטיה 

 

מעלה אף את שאלת הסבירות, אשר מבחן  בנוסף, הוראה תקציבית זו 

המידתיות הצר הוא היבט שלה9 שכן, כחוט השני עובר העיקרון של "כהיקף לימודי 

רשמיים,  –הליבה כך היקף התקצוב" בהוראות השונות המתייחסות למוסדות חינוך 

מוכרים, ומוסדות פטור9 התקצוב הוא הכלי שבו משתמשת המדינה על מנת לוודא 

לימודי ליבה, בהיקף כזה או אחר, במוסדות החינוך בישראל; אך בניגוד  הנהגתם של

למדיניות העקרונית הרואה בהנהגת לימודי ליבה תנאי להזרמה תקציבית, נהנים 

ייחודיים החוסים תחת החוק, מפטור מלא מלימודי ליבה מזה -המוסדות התרבותיים

ה בגדרי הדיון במידתיותו ( מזה9 בהקשר זה נבחנת סבירות ההורא03%ומתקציב )בסך 

של החוק, ונאמר כי לכאורה מעידה ההוראה התקציבית על היעדר מידתיות9 על כן 

ייחודיים מתקשה, לאור ההוראה -ההסדר שנקבע בחוק חינוך מוסדות תרבותיים

)א(, לצלוח את מבחן המשנה השלישי של דרישת המידתיות /התקציבית של סעיף 

לה9 אולם חרף כל זאת, מה שמטה את הכף נגד קבלת ולעמוד בתנאיה של פסקת ההגב

תשתית העתירה הוא העובדה שלא הייתה בפני ההרכב בהקשר ההוראה התקציבית, 

, והדברים נאמרים לא בלי התלבטות רבה9 משמעות היעדר התשתית היא, כי מספקת

 נושא זה צריך שייבחן בהתדיינות אחרת9 
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 השופט ע' פוגלמןשל  ותמצית חוות דעת

 

קבע כי הגיעה העת להכיר בזכות חוקתית לתכני חינוך  ע' פוגלמןהשופט  

הזכות לחינוך משמיעה גם חובה של המדינה לעשות להגשמתה9 מינימאליים; וכי 

זכויות חברתיות מחייבות מעורבות מדינתית9 הן מטילות על המדינה חובה אקטיבית 

עלולות זכויות אלו  –תה זו כלפי אזרחיה ותושביה, שהרי אלמלא תקיים המדינה חוב

להתרוקן מתוכן9 הזכות לחינוך אינה אפוא רק זכותו של הפרט לקבל חינוך; היא גם 

כפי  –אולם בנסיבות מקרה זה לא עלה בידי העותרים 9 המדינה לספק חינוךחובתה של 

להניח תשתית מתאימה שתבסס את הטענה בדבר פגיעה  – א' חיותשהבהירה השופטת 

 ית לחינוך9 בזכות החוקת

 

התייחס לסעד החלופי שהתבקש לראשונה בעיקרי הטיעון ונסב  פוגלמןהשופט  

על ההוראה המסדירה תקצוב של מוסדות החינוך שבהם עסקינן9 צוין כי גם אם נניח 

שניתן להלום מתן פטור ממתן לימודי ליבה למוסד מוכר כפועל יוצא של הכרה בזכות 

שפעה על תכניו, שאלה היא אם יש מקום למימון החוקתית לאוטונומיה בחינוך ולה

ציבורי של מוסדות הפטורים באופן מוחלט מלימודי ליבה9 הוראה זו חורגת מהמודלים 

המקובלים בעולם בעניין חינוכם של ילדים בקהילות לא ליברליות )חינוך פרטי ללא 

זה ציין  בהקשר מימון ציבורי או מימון ציבורי בצד חיוב לימודי יסוד מסוימים(9

כי כעולה משורה ארוכה של מחקרים, המימון המדינתי הניתן כיום  פוגלמןהשופט 

למוסדות חינוך הפטורים מלימודי ליבה מתמרץ מצב שבו הרוב המכריע של הנערים 

החרדים אינם זוכים ללימודים בסיסיים מגיל צעיר9 כפועל יוצא מתקשים נערים אלה 

 י' עמיתד ולצאת ממעגל העוני9 וכדברי השופט לרכוש השכלה גבוהה, להתפרנס בכבו

בחוות דעתו, מימון שיוצר תמריץ כאמור משול למסור המנסר באיטיות את הענף 

שעליו יושבים יחדיו בני החברה כולה9 אף על פי כן, יש לזכור כי העתירה דנן מכוונת 

ט לא לחקיקה ראשית של הכנסת ולא להסדר מינהלי9 מכך נגזר כי להכרעת בית המשפ

עומדת סבירותו של ההסדר כי אם חוקתיותו9 בכל שאמור בטענה לפגיעה בזכות 

הרי שאף שהיא לכאורה אינה נטולת אחיזה,  –החוקתית לשוויון של הנערים החרדים 

דיון בה חורג מגדרו של הצו על תנאי שניתן, ומעורר שאלות מורכבות9 במצב דברים 

לא שהונחה תשתית מתאימה ובלא שניתנה זה, אין מקום שבית המשפט יידרש אליה ב

 למשיבים הזדמנות להשיב לה9 

 

לטענת העותרים שלפיה "אישור" בית  פוגלמןבטרם חתימה התייחס השופט  

המשפט את החוק יעביר מסר כי מדובר בחוק ראוי9 בהקשר זה הדגיש כי מסקנתו 
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 –קה ראשית שלפיה לא הונחה תשתית מספקת לביסוסה של עילה חוקתית לביטול חקי

היא מסקנה משפטית, הנובעת בין היתר מהיקפן המוגבל של הזכויות החוקתיות 

המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובגדרו של "מודל הביניים" שהתווה בית 

משפט זה בפסיקתו9 אין במסקנה זו משום "אישור" החוק, מבחינה ערכית או מוסרית, 

 כלל ועיקר9 

 

 הנשיא א' גרוניסל ש ותמצית חוות דעת

 

הצטרף לעמדתם של חבריי ההרכב הסבורים כי יש לדחות את  א' גרוניסהנשיא  

 9 העתירה

 

סבר, כי העתירה הוגשה בלא תשתית עובדתית מספיקה9  א' גרוניסהנשיא  

טענתם המרכזית של העותרים היא כי מתן הפטור מלימודי הליבה לישיבות קטנות, 

וקתי9 עם זאת, העותרים לא הציגו בפני בית המשפט את בכיתות ט' עד י"ב, אינו ח

י"ב9 על כן, לא ניתן לקבוע, כי אומנם -תוכנית של משרד החינוך החלה לגבי כיתות י'

בלא לימודה של תוכנית )שכנראה אינה קיימת כלל( נפגעות זכויות חוקתיות של 

שתלבותם בחברה תלמידים חרדיים, כגון זכותם לכבוד האדם, חופש העיסוק, סיכויי ה

ועוד9 נוכח העובדה שמן החומר שהוצג בפני בית המשפט עולה כי ככל הנראה, אין 

י"ב, הפטור שניתן בחוק נוגע -כיום תוכנית ליבה בבתי ספר ממלכתיים בכיתות י'

 ידי העותרים פגיעה בזכות חוקתית9-ללימודי ליבה בכיתה ט' בלבד, ולא הוכחה על

 

כי לעתירה מספר מאפיינים מיוחדים, אשר מובילים הוסיף,  א' גרוניסהנשיא  

 אף הם למסקנה כי דינה להידחות9

 

שכן מבוקש  –כי מדובר בעתירה פטרנליסטית  א' גרוניס, קבע הנשיא ראשית 

בה כי המחוקק יגביל את יכולת הבחירה של הפרט, בדאגה לטובתו של אותו פרט 

נות בעתירות העוסקות בהוראות עצמו9 כאשר דן בית המשפט העליון בהזדמנויות שו

ידי הפרט -כלל בעתירות שהוגשו על-בדין שלהן מימד פטרנליסטי, מדובר היה בדרך

שחופש הפעולה שלו הוגבל נגד חוקיות ההוראה הפטרנליסטית שקבע המחוקק9 לכן, 

את המחוקק לנהוג בפטרנליזם כלפי אדם אחר9  לחייבעתירה זו חריגה, שכן מבוקש בה 

כזו על המדינה עשויה להתרחש במקרים קיצוניים ביותר, אשר המקרה הטלת חובה 

 הנוכחי אינו נמנה עליהם9 
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, בעתירה מבקשים העותרים לקדם אינטרס ציבורי כללי, ולא להגן על שנית 

גם אם יש אמת בטענות העותרים לגבי סבר, כי  א' גרוניסזכותו של הפרט9 הנשיא 

חרדית ברצותם להשתלב במעגל העבודה, הרי הקשיים שבהם נתקלים חברי הקהילה ה

, ולאו דווקא על פגיעה בזכות חוקתית של צביעים על בעיה חברתיתהעותרים מש

עשויה להיות חשובה  שעליה מצביעים העותריםסוגיה , הא' גרוניסלדעת הנשיא 9 הפרט

ן ביותר לחברה בישראל, אולם לא כל בעיה חברתית היא גם סוגיה חוקתית9 לא כל עניי

שסבור מאן דהוא שהמחוקק אינו מתמודד עימו כראוי, ניתן לפתרון בפנייה בעתירה 

 9חוקתית לבית המשפט

 

סבר כי יש לנקוט ריסון שיפוטי רב כאשר מדובר  א' גרוניס, הנשיא שלישית 

בעתירה שמבוקש בה להגן על "זכות חיובית"9 הטעם לריסון שיפוטי זה הוא, בין 

ובית עשויה להיות מלווה בהטלת נטל תקציבי על המדינה היתר, שהגנה על זכות חי

ולערב שיקולים חברתיים ואף פוליטיים9 כך מעוניינים לעשות העותרים במקרה 

הנוכחי, שכן בקשתם היא לחייב את המחוקק לנקוט פעולה פוזיטיבית, להרחיב את 

 פי חוק לַלמד וללמוד את תוכנית הליבה9 -החובה על

 

כי השאלה כיצד ובאיזו מידה יש לאכוף על האוכלוסייה בע, ק א' גרוניסהנשיא  

בחברה הישראלית הינה שאלה חברתית  ההחרדית אמצעים שמטרתם קידום השתלבות

אינה ניתנת לפתרון ברור גם 9 התשובה לשאלה זו בשיח הציבוריהשנויה במחלוקת 

דים במדדים משפטיים9 כך, אין זה ברור האם ביטול החוק יסייע להשתלבות חר

בחברה, או שמא דווקא יוביל לאנטגוניזם בקרב קהילה זו ויפגע בניסיונות ההדרגתיים 

 יש לנהוג ריסון טרם היעתרות לסעד מהסוג המבוקש9על כן, להביא להשתלבותה9 

 

, כי העותרים לא עמדו בנטל המוטל עליהם א' גרוניסבנוסף, קבע הנשיא  

חודיים פוגע בזכויות חוקתיות של תלמידים להוכיח, כי חוק מוסדות חינוך תרבותיים יי

קבע, כי היקף הזכות לכבוד האדם אינו כולל הטלת חובה על  א' גרוניסחרדיים9 הנשיא 

 א' גרוניסי"ב9 הנשיא -המדינה לחייב תלמידים חרדיים בלימודי הליבה בכיתות ט'

כלשהו ייתכן שהתוצאה הייתה משתנה אילו לא היה כופה המחוקק על פלח הוסיף, כי 

בנוסף, לא הוצגו טעמים כדי לסטות מן ההנחה, כי  ה את לימודי הליבה כלל9יבאוכלוסי

ידי הוריו של התלמיד החרדי, הרי -גם אם הבחירה במוסד החינוכי נעשית למעשה על

 שהחלטות ההורים פועלות לטובת הקטין9 
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יים משקף חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחוד, כי א' גרוניסלבסוף העיר הנשיא  

ידי המחוקק מתוך השקפה, כי -פשרה אליה הגיע המחוקק9 ייתכן שפשרה זו נעשתה על

בשלב זה כך יהיה נכון להביא להשתלבות טובה יותר של חברי הקהילה החרדית ביתר 

ידי בית המשפט -אם פסילת החוק עלהטיל ספק  א' גרוניסהנשיא החברה הישראלית9 

 תסייע להגשמת תוצאה זו9


