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  לכבוד      לכבוד                                      

  סופמר שמעון ג                שטאובר דלית' גב

  ראש עיריית נצרת עילית        ית משרד החינוך  ל"מנכ

  16גלבוע  ' רח             34 שבטי ישראל' רח

  17682נצרת עילית                   91911 ירושלים

  

  

  ,שלום רב

  

  פתיחת בית ספר ממלכתי ערבי בנצרת עילית: הנדון 

  

 ובשם ארגונים לשינוי עיליתתושבי נצרת הורים לילדים בגיל לימוד חובה בשם  ,הרינו לפנות אליכם

 לשירותי תמיכה וייעוץ –ל " וביניהם מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל ושתי,חברתי

 פעוללהננו לבקשכם . בית ספר ערבי ממלכתי בעיר נצרת עילית פתוחלבדרישה , לקידום שינוי חברתי

 . ג"תשע -מור בשנת הלימודים הקרובה כאס "להשלמת ההליכים הנדרשים לשם פתיחתו של בי

  

בדומה לאלה שמהם , בתי ספר רשמיים עבור התושבים הערבים של נצרת עיליתשירותי חינוך והעדר 

מהווה הפרה חמורה של חובתם של משרד החינוך ועיריית נצרת , תושביה היהודים של העירנהנים 

 לחינוךהערבים ם תושביהפוגע בזכותם של  מצב זה .עילית לפעול בשוויוניות כלפי כלל תושבי העיר

     :כפי שיפורט להלן, כבדה רבים ומטיל עליהם מעמסה כלכלית ם מציב בפניהם קשיי,נגיש וזמין

 

 כיום אין בתחומי העיר  . ערביםהם 20%-מתוכם כ , תושבים52,000-מונה כנצרת עילית העיר  .1

ד בהם היא ערבית ושמתאימים ששפת ההוראה והלימו, ממלכתייםבתי ספר ומוסדות חינוך 

תושבי ערבים ילדים , מתאימות ממלכתיות בהעדר מסגרות חינוך .לתושביה הערבים של העיר

על מנת לממש את זכותם לנצרת עילית סמוכים הערבים ה לישובים פנות נאלצים להעיר

 .ית לחינוךהבסיס

  

כיום בבתי ספר ערבים מחוץ  העיר לומדיםתושבי  ילדים ערבים 1,900-כ, לפי הנתונים שבידינו .2

לנוכח יכולתם המוגבלת של בתי . העיר נצרת  של בבתי הספרלומדיםחלקם הגדול . לנצרת עילית

תלמידי נצרת עילית הרוב המוחלט של , עירלמחוץ תלמידים לקלוט הספר הממלכתיים בנצרת 

 על כל ,רתשל נצ)  רשמייםשאינםמוכרים (פרטיים הוסדות החינוך  להשתלב במץנאלהערבים 

 .  הכרוכות בכך הגבוהותהעלויות



   

 

ולשוויון חינוך נגיש וזמין לתושבי העיר הערבים פוגע בזכותם של העדר מסגרות חינוך מתאימות  .3

כאשר כל הילדים הערבים בנצרת עילית אינם נהנים .  משאבים ציבוריים ועירונייםתבהקצא

הרשות שמשאבים ההיא שדבר משמעות ה, ובשכונותיהםבעירם   וזמיןמחינוך רשמי חינם

 ,יםעד כדי מבוטל,  בהרבהיםלחינוכם של הילדים הערבים נופלמקצים המקומית ומשרד החינוך 

 . מהמשאבים המוקצים לחינוכם של הילדים היהודים

 

של התושבים הערבים של נצרת פגיעה בזכותם שכן ה. כפולה ומכופלתל יוצר פגיעה "המצב הנ .4

הכרוכים , פגיעה כלכלית וקשיים רביםגוררת במקרה זה בחינוך לשוויון הזדמנויות עילית 

 . מקומות מרוחקים מעיר מגוריהםיישובים אחרים ובבשליחת ילדיהם ללימודים ב

 

לשלוח את ילדיהם : קשות מנשואששתיהן בים אלה עומדות שתי חלופות בפני תוש, למעשה .5

נצרת ולשאת בעלויות הגבוהות  בעיר )לא ממלכתיות(במסגרות פרטיות מוכרות  לקבלת חינוך

לימודים לשלוח ילדיהם ל, שמצבם הכלכלי אינו מאפשר זאתלגבי אלה , או ,הכרוכות בכך

ל בסיס מקום פנוי ובהתאם וזאת ע, ישובים מרוחקים יותרב במסגרות חינוך ממלכתיות

אמורות לספק חינוך חינם לתלמידים , שככלל(לאפשרויות הקליטה המוגבלות במסגרות אלו 

 ). שבאזור הרישום שנקבע עבורן בתוך כל ישוב וישוב

 

הורים ה. תושביםמערך חייהם של הלתי נמנע בבובשיבוש רבה בטרחה אלו כרוכות שתי חלופות  .6

, המציאות שנכפתה עליהם שנגזרת מן הסתם מ,ערכות מיוחדתלהיבמקרה זה ילדים נדרשים הו

  .  שלפיה מקומות לימודיהם של הילדים מרוחקים ממרכז חייהם

 

 נראה כי . לשוויון ולחינוךדיות היסו במימוש זכו מהווה הפליה על רקע לאוםל"מצב הדברים הנ .7

על . במשפט הישראלי אלהת יושל זכו ןומעמד ןלא צריך להרחיב את הדיבור אודות חשיבות

ן זכות זו לבין  ועל הקשר בי,ת מוסד חינוך ממלכתיהזכות לחינוך חובה חינם במסגרמהותה של 

צ "יון בבגש העל" עמד ביהמ,בין היתר על רקע מצבם הכלכלי של ההורים, איסור על הפליהה

הממלכתי החינוך " ):2002 (221, 203) 4(ד נו"פ ,החינוךשר  ' נועד פוריה עילית 4363/00

המבקש לאכוף זכותו של כל ,  חינםבמוסדות הרשמיים מושתת על עקרון היסוד של חינוך חובה

בלא שחסרון כיס ישפיע על , על בסיס שיווין הזדמנויות וללא הפליה, ילד לרכוש חינוך והשכלה

   ."של המסגרת החינוכית הניתנת לואיכותה ורמתה 

 

, הוראות חוק לימוד חובהל כי בהתאם, חינם יודגשבאשר לאופן מימוש הזכות לחינוך רשמי  .8

 כי , לחוק קובע7סעיף . כל ילד בגיל לימוד חובה זכאי לחינוך ממלכתי חינם, 1949-ט"התש

 והאחריות לפתיחת מוסדות וכי, )משרד החינוך(האחריות למתן חינוך זה מוטלת על המדינה 

בהקשר זה . רשות המקומית במשותףעל הוחינוך רשמיים למתן חינוך חובה מוטלת על המדינה 

 כי למשרד החינוך נתונה הסמכות לחייב את הרשות המקומית לפתוח ולקיים מוסדות , עודיצוין

 .בתחומהחינוך רשמיים 

 

 רשאים 1959- ט"יהתש, )העברה( תקנות חינוך ממלכתי לפיכי , לעניין מימוש הזכות נזכיר עוד .9

ורשות , כתית להעבירו לחינוך הממלכתי בכל עתומד במסגרת חינוך לא ממלהוריו של ילד הל



   

 כי הרשות ,היאבענייננו  משמעות החובה להיענות לבקשה .החינוך חייבת להיענות לבקשה

,  שמתאימות לילדים הערבים, של מסגרות חינוך ממלכתיותןהמקומית צריכה לדאוג להימצאות

 הפרה אףוך כאמור מהווה הימצאותם של מוסדות חינ- אי. קרי ששפת ההוראה בהם היא ערבית

 מטעמים של רקע  אותלמידים מטעמים עדתייםשל האיסור המפורש על רשות מקומית להפלות 

לחוק  5כפי שנקבע בסעיף , ברישום למוסדות חינוך, בין של הילד ובין של הוריו, כלכלי-חברתי

  .2000- א"תשסה, זכויות התלמיד

 

ועל הרשות המקומית ) משרד החינוך(מדינה מוטלת על ה, בנסיבות העניין המתוארות לעיל .10

ת חינוך ממלכתיים לפתיחת מוסדו, תושבים הערביםה תוך שיתוף ,בנמרצותלפעול החובה 

ולתקן , וסדות אלה לכשיוקמוהורים להעביר את ילדיהם למאף לעודד ו,  בנצרת עיליתערבים

מהלך להיבטים הנוגעים מן הראוי לשתף את הציבור הערבי בכל ה. בכך את חוסר השוויון הקיים

 .לרבות לעניין המיקום והסדרי הרישום, של הקמת מוסדות חינוך כאמור

 

הכרוכות , החובה לשאת בכל העלויותגם מוטלת על העירייה ועל משרד החינוך , אלהבנסיבות  .11

עלויות ובעיקר לרבות , כאמור במוסדות חינוך מחוץ לנצרת עילית ברירהמחוסר  בלימודים

י בתי הספר בנוסף "תשלומים שנגבים עשכוללים שכר לימוד ו ( ספר פרטייםהלימוד בבתי

עד להקמת מוסדות חינוך רשמיים וזאת , )לתקצוב הציבורי המגיע להם בתור מוסדות מוכרים

   .מתאימים עבור תושבי העיר הערבים

 

הקמתו של משוועים מזה שנים להורים ערבים רבים , כי לפי המידע שברשותנו, לעניין זה יצוין .12

 נציגי ציבור והתארגנויות שונות של תושבים העלו לאורך השנה .בית ספר ערבי בנצרת עילית

זה  הפניות והבקשות לעניין כלאך ,  כאמורהאחרונה שוב ושוב את הדרישה להקמת בית ספר

  . נתקלו בתשובות לקוניות ומתחמקות

 

 וכן לפעול , בנצרת עיליתממלכתיהננו לבקשכם לפתוח בית ספר ערבי ,  לעילהאמורכל לאור  .13

ס "לשם פתיחתו של בי הנדרשות ונקיטת כל הפעולות המתחייביםלאלתר להשגת כל האישורים 

הנכם , ועד להקמתו של בית ספר כאמור, כמו כן. ג"תשע - כאמור בשנת הלימודים הקרובה 

חינוך שמחוץ נדרשים לפעול להסדרת מימון עלויות לימודיהם של ילדי נצרת עילית במוסדות 

 .   לעיר

 

 . צעדינו בהתאם שנוכל לכלכל אתכדיהניתן מוקדם ככל תשובתכם נודה על  .14

   

  

  , בכבוד רב

  

  ד "עו, אסשרף אליא

  

  :העתקים

  ירושלים, חינוךמשרד ה,  המשפטיתהיועצת,  מורגתד דורי"עו

  נצרת עילית,  החינוךבמשרדמנהלת מחוז הצפון , נה שמחוןרר או"ד


