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תודות
בראש ובראשונה אבקש להודות לד"ר ענת גופן על האמונה שנטעה בי לאורך תהליך כתיבת
התזה ,על ההנחיה מאירת העיניים ומרחיבת האופקים ,על היד המכוונת ועל התמיכה ללא סייג
בשעות הקשות ,על היותה מנחה לחיים.
תודה לגב' חנה טל מספריית הפקולטה למשפטים בהר הצופים על שהאירה את דרכי בנתיביו
הסבוכים של המאגר המשפטי האלקטרוני.
תודה לאנשי בית הספר למדיניות ציבורית ,ובייחוד לגב' עופרה תורן קומר ,רכזת לענייני
תלמידים והוראה ,על החיוך שתמיד קיבל את פניי והנכונות התמידית לסייע ולעזור.
תודה למקום עבודתי ולמנהלותיי בעבר ובהווה שאפשרו לי את הגמישות הנדרשת לצורך השלמת
וכתיבת המחקר.
תודה להוריי ולחמי על החיזוק ,התמיכה והדאגה לאורך הדרך.
ותודה אחרונה לאשתי אהובתי הדס ,אם ילדיי ,על שהיוותה לי משענת תומכת ומחבקת בלילות
ובימים ,ושבלעדיה הכול היה נראה אחרת.
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תקציר
מחקר זה מבקש ללכוד מצב דברים בו בית המשפט אינו משמש בתפקידו המסורתי כמי שאוכף
את חוקי המדינה ומדיניות הרשות השלטונית אלא נוטל לעצמו תפקיד של מי שמכשיר פעולה של
אזרחים המהווה אי היענות למדיניות .לכידה זו מטרתה לבחון את האופנים בהם בית המשפט
מכשיר במסגרת הטקסטים השיפוטיים ,הלא הם פסקי הדין ,את פעולת אי ההיענות למדיניות.
מקרה המבחן עליו התבסס מחקר זה הינו החינוך הביתי בארה"ב ,אשר בנקודות זמן ומקום
מסוימים היווה "יציאה יזמית" המשקפת אי היענות למדיניות .אזרחים-הורים לקחו על עצמם
את האחריות לייצר ולספק שירות אשר באופן מסורתי היה מסופק על ידי גורם ציבורי בעל
מקצועיות בנושא ,כאשר פעולתם הייתה בסביבה של היעדר הסדרה חוקית וכשהרשות השלטונית
ראתה בהתנהגותם כהפרה של חוקי החינוך המדינתיים .גם במדינות בהן הייתה קיימת הסדרה,
אזרחים-הורים ביקשו לקיים חינוך ביתי לילדיהם בדרך המבוקשת על ידם אשר הייתה שונה מזו
שנקבעה במסגרת הרגולציה והחקיקה הקיימת ,דבר ששיקף אי היענות למדיניות .המחקר
התמקד כאמור במקרים בהם הסכסוך בנושא החינוך הביתי בין האזרח לבין רשויות השלטון
התגלגל לכדי הליך משפטי ,בין אם במסגרת הליכי ערעור פלילי של הורים על הרשעתם לאחר
העמדתם לדין בשל הפרת חוקי המדינה ,ובין במסגרת הליך אזרחי-מינהלי בהם עתרו הורים
לבית המשפט כנגד מדיניות הרשויות .במסגרת המחקר אותרו פסקי דין בהם בית המשפט קיבל
את עמדת ההורים ,הצדיק את פעולת אי ההיענות שלהם ולמעשה התערב במדיניות הרשות
בנושא .המחקר חשף ארבע מערכות הצדקה שונות שבית המשפט עשה בהן שימוש ,אשר כל אחת
מייצגת עלייה במידת ההתערבות של בית המשפט במדיניות הרשות :מערכת הצדקה פרוצדורלית,
מערכת הצדקה על בסיס עקרונות המשפט המינהלי ,מערכת הצדקה על בסיס עקרונות חוקתיים
ומערכת הצדקה פרשנית-תכליתית .בעוד מערכת ההצדקה הפרוצדורלית נעדרת התייחסות ישירה
לחינוך הביתי ,ובזמן שמערכות ההצדקה המבוססות על עקרונות מהמשפט המינהלי והמשפט
החוקתי ,הובילו לפסילת חקיקה ודרישות רגולציה בתחום החינוך הביתי ,הרי שמערכת ההצדקה
הפרשנית התכליתית הביאה את בית המשפט להתיר את החינוך הביתי מקום בו לא היה מוסדר
ולגיטימי .כך למעשה בית המשפט יצר מדיניות חדשה וגישר על הפער בין המציאות החברתית
המשתנה לבין עולם המשפט .בנוסף ,במסגרת המחקר אף נמצא כי במרבית המדינות חל שינוי
במדיניותן בתחום החינוך הביתי לאחר מתן ההכרעות השיפוטיות המקבלות את עמדת האזרח
ודוחות את עמדתן ,כך שהתבצע תיקון חקיקה ראשית או נקבעה רגולציה מינהלית ברוח
הקביעות המובאות בפסקי הדין ,דבר המלמד על תפקידו ומעמדו של בית המשפט.
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הקדמה
"מקום שמבקש מתאונן על כך ,שפקיד ציבורי אוסר עליו לעשות פעולה מסוימת,
אין על המבקש להוכיח ,כי קיים חוק אשר לפיו חלה על הפקיד הציבורי החובה
להרשות לו לעשות את הפעולה ,אלא להיפך ,על הפקיד להוכיח כי יש צידוק
לאיסור אשר הוא אוסר".
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"תפקיד השופט הוא להתאים את המשפט לחיים ,ולשם כך עליו לפתוח את דלתות
המשפט לרווחה".
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מחקר זה בוחן מצב עניינים בו אזרח מבקש לפעול מחוץ לתפקידו המסורתי כנתין ,צרכן או שותף
באספקת שירות ציבורי תוך שהוא יוזם בעצמו אופן אספקת שירות הנותן מענה לצורך שלו ,אשר
לא נענה במסגרת המדיניות הנוכחית של הרשות השלטונית [(להלן :היוזמה או "היציאה היזמית"
( .])Entrepreneurial Exitסביר להניח כי כל עוד מימושה של יוזמה אזרחית זו ,המהווה חלופה
לאספקת השירות הציבורי ,אינה בעל השלכות ציבוריות או כזו שאינה משפיעה באופן שלילי על
הסדר הציבורי ,הרי שהעניין לא יהיה רלוונטי מבחינת הרשויות השלטוניות .שכן ,לכל אדם נתונה
החירות לעשות כל דבר שלא נאסר לעשותו ,בוודאי כאשר היוזמה אינה פוגעת בסדר הציבורי
ואינה משבשת את פעולת הרשויות .אולם ,נשאלת השאלה ,מה מתרחש באותם מקרים בהם
לתפיסת הרשויות השלטוניות היוזמה הינה בעלת השפעה על הסדר הציבורי? הרי שאז יש מקום
לענות על השאלות המקדמיות הבאות:
 .1האם קיימת התייחסות במסגרת המדיניות ו/או החוקים והנהלים ליוזמה?
 .2האם המערך החקיקתי והמינהלי הקיים אוסר את קיומה של היוזמה ולא מתיר את
מימושה?
 .3האם היוזמה עומדת בניגוד למדיניות הרשויות?
התשובות לשאלות מקדמיות אלו יובילו למסקנה עד כמה יוזמה זו הינה בבחינת אי היענות או
היעדר ציות למדיניות ( .)Policy Noncomplianceככל שהתשובות לשאלות הללו הן שליליות,
הרי היוזמה תחשב בבחינת יוזמת מדיניות אזרחית מותרת או שאינה אסורה .אולם ,ככל
שהתשובות לשאלות הן חיוביות ,משמע – יוזמת המדיניות האזרחית אינה מותרת או אסורה,

 1דברי השופט ש"ז חשין ,בבג"ץ  1/49בז'רנו נ' שר המשטרה ,פ"ד ב .)1949( 82 ,80
 2פרופ' אהרן ברק ,מתוך מאמרו על השקפת עולם בדבר משפט ושיפוט ואקטיביזם שיפוטי ,עיוני משפט יז ()1993
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הרי שהיוזמה תיחשב כמבטאת אי היענות והיעדר ציות למדיניות .במקרים אלו ,אותו אזרח-יזם
עלול להידרש להתייצב בפני בית המשפט ,מתוקף התנהלותו המשקפת אי היענות למדיניות ,אם
כעותר המבקש הכרה ממסדית ו"הכשר" ליציאה היזמית שלו ,ואם כנאשם הנדרש על ידי
הרשויות לחדול ממעשיו ,כאשר הוא מצדו מבקש להסביר את מעשיו על מנת לזכות להכרה.
ממשק זה עם בית המשפט כאשר הסכסוך בין האזרח היזם לבין רשויות השלטון התגלגל לכדי
הליך משפטי הוא במרכזה של עבודה מחקרית זו ,המתמקדת במצבים בהם בית המשפט מצדד
באזרח היזם באמצעות הענקת לגיטימציה ליציאה יזמית ו/או להתנהגות שיש בה אלמנטים של
אי היענות למדיניות .לשם כך ,יאותרו המקרים בהם בית המשפט אינו משמש בתפקידו
המסורתי כמי שאוכף את חוקי המדינה ומדיניות הרשויות השלטוניות אלא נוטל לעצמו תפקיד
אחר בדמות הכשרת יציאה יזמית ואי היענות למדיניות .באמצעות מקרים אלו ייבחן איך ובאיזה
אופן עושה זאת בית המשפט ומהי מידת התערבותו במדיניות הרשות השלטונית.
יוזמת המדיניות המגלמת בחובה אי היענות למדיניות שנבחרה לשמש כמקרה המבחן במחקר זה
הינה החינוך הביתי ( )Home Schoolingבארה"ב .ביצוע חינוך ביתי ,טרם הפיכתו לאלטרנטיבה
לגיטימית לחינוך המדינתי ,כפי שיתואר בהמשך ,שיקף הפרה של חוקי הלימוד ונוכחות החובה
בבתי ספר ציבוריים .ההפרות החוקיות בוצעו על ידי הורים לתלמידים בארה"ב בעיקר בשנות ה-
 80ותחילת שנות ה 90-של המאה העשרים ,זאת ,לאור יוזמתם של ההורים לחנך וללמד את
ילדיהם בין כתלי ביתם מבלי שהדבר היה מותר ,או לחילופין ללא הסמכה ושלא בהתאם
לדרישות הרשויות .שאלות המחקר תיבחנה באמצעות ניתוח פסקי דין הנוגעים בהליכים
משפטיים שבמרכזם נדון רצונם של הורים לקיים חינוך ביתי ,זאת כאשר הרשויות ראו
בהתנהגותם משום הפרת החובה החוקית המוטלת עליהם או אי עמידה בדרישות שהציבו
הרשויות כתנאי לביצוע חינוך מהבית .ניתוח פסקי הדין בהם בית המשפט קיבל את עמדת
המצדדים בחינוך הביתי יאפשר לבחון את האופן בו בית המשפט מכשיר יציאה יזמית הנופלת
לקטגוריה של אי היענות למדיניות וכיצד הוא מצדיק עמדה המבטאת חוסר היענות למדיניות.
בחינת השפעתה האפשרית של הכשרה זו תתמקד בחקיקה וברגולציה של חינוך ביתי במדינות
בהן בית המשפט ביצע הכשרה ,תוך בדיקה האם בהמשך לעמדת בית המשפט נערך שינוי בפועל
של המדיניות בתחום החינוך הביתי על ידי הרשויות.
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פרק  :1רקע ותשתית מושגית
פרק זה יסקור את ההיבטים הנושקים לנושא המחקר :בחלקו הראשון תוצג פעולת אי ההיענות
למדיניות על רקע שלושה תפקידים מקובלים של האזרח במסגרת אספקת שירותים ציבוריים:
כמשתמש ,כלקוח וכשותף .בנוסף ,יתואר מרחב התגובה והפעולה של האזרח במצב בו אינו שבע
רצון מהמדיניות הקיימת ומהאופן הנוכחי של אספקת השירות הציבורי ,תוך התמקדות
באסטרטגיה המכונה "יציאה יזמית" ,ובמצב בו היא משקפת אי היענות למדיניות .להשלמת
התמונה ,תיסקרנה התגובות האפשריות של הרשות השלטונית לפעולת אי ההיענות למדיניות
ותפקידו של בית המשפט כמכריע בסכסוכים בין האזרח לרשות השלטונית ויכולתו לבקר את
פעולת הרשות .החלק השני סוקר את הרקע לתופעת החינוך הביתי בכלל ובארה"ב בפרט ,ומציג
את החינוך הביתי בארה"ב כ"יציאה יזמית" המגלמת בחובה אי היענות למדיניות .במסגרת חלק
זה יוצג גם מקומו של בית המשפט ותפקידו במסגרת תגובת הרשויות במדינות ארה"ב לתופעת
החינוך הביתי וההליכים המשפטיים שהתקיימו בעניין.

א .אי היענות למדיניות ובית המשפט
 .1משתמש ,לקוח ,שותף –
ציבוריים

מעמדו של האזרח במסגרת אספקת שירותים

מערכת היחסים בין האזרח והמדינה כרשות המספקת את השירותים הציבוריים יכולה לקבל
פנים שונות .התפקיד המסורתי של אזרחים בכל הנוגע לאספקת שירותים ציבוריים הוא היותם
משתמשים ( )usersשל השירות ,ובהתאמה תפקיד המדינה הוא ספק השירות .בהתאם לתפיסה
זו ,לאזרחים לא מסורה האפשרות להשפיע על סוג ואיכות השירות שניתן להם ,אלא הם
משמשים כקהל שבוי של הביורוקרטיה במקרה בו אין תחרות או תחליף לשירות הנדרש (Clark,
) .Cochrane & Smart, 1987הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח התרחבות מנגנוני
הביורוקרטיה וההשפעה המתעצמת והגוברת של המדינה ורשויותיה המינהליות על חיי האזרח
( .)Reich, 1964יתרה מכך ,כל עוד האזרח נתפס כ"משתמש" ,מושג האזרחות נשחק וההחלטות
המתבצעות על ידי פקידים ומתורגמות לכדי אספקת שירות ציבורי מרדדות את האזרחות לרמה
של נתינות בלבד ,משמע כפיפות לשלטון של מי שאינם שותפים לו (ברק-ארז .)2012 ,מאז שנות
השמונים השתנתה האוריינטציה של אספקת שירותים ונעה לכיוון בו האזרח מקבל יחס כלקוח
( )Customerאו כצרכן ( ,)Consumerבמסגרתה ,בדומה למצוי בסקטור הפרטי ,האזרח מקבל
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אפשרות בחירה בין ספקי שירותים המתחרים ביניהם ,ולכן יש להשביע את רצונו ולהיענות
להעדפותיו השונות ( .)Paarlberg, 2007העקרונות המובילים בתפיסה הצרכנית של אזרחים הינם
גישה לשירות ,בחירה בין ספקי שירותים ,מידע אודות השירות ,פיצוי במקרה של שיבוש
באספקת השירות וייצוג בקרב מתכנני השירות ואספקתו .כלומר ,ראשית ,לאזרחים צריכה
להיות גישה לשירותים המסופקים וליתרונות הגלומים בהם .יש לאפשר בחירה רחבה בין
שירותים על מנת לבסס מידה מסוימת של עצמאות וכוח לצרכן ,ולטובת הבחירה הצרכן זקוק
למידע רלוונטי על מנת לקבל החלטות שיתנו מענה מתאים לצרכיו .הצרכנים אף זקוקים לגורם
אליו יוכלו לפנות כאשר הדברים משתבשים בכדי לקבל פיצוי ומענה הולם ,כמו גם אמצעים
לוודא שהאינטרסים שלהם מיוצגים במידה מספקת בקרב הגורמים האחראים על אספקת
השירות ועל רווחתם ( .)Potter, 1988עם זאת ,גם כאשר האזרח נתפס כלקוח או צרכן ,עולה
חשש אודות מושג ה"אזרחות" שכן האוריינטציה העסקית מצופה לדלל את היחסים שבין האזרח
לממשלה וליצור פסיביות בקרב האזרחים .גישה זו עשויה גם לצמצם את רמת השותפות
והמעורבות של האזרחים באספקת השירות ,שכן השירות הציבורי מתייחס אל הציבור כלקוחות
שיש לשרתם ולא כאזרחים השותפים לשלטון באמצעות יצירת שיח ציבורי קולקטיבי ( Box,
 .)1999; Paarlberg, 2007דוגמא מרכזית לכך היא מדיניות הפרטה המכפיפה את מערכת
היחסים שבין האזרח לשלטון למערכת כלכלית שביסודה "תן וקח" ,ובמסגרתה תפקידים וכוח
עוברים מהמדינה ורשויותיה אל שחקנים פרטיים ,ומתוך שכך תפישת האזרח כצרכן של שירותים
מחליפה את התפישה לפיה אזרח הינו בעל זכויות (ברק-ארז .)2014 ,מנגד ,אספקת השירות
הציבורי יכולה להביא את האזרח דווקא לרמה גבוהה של מעורבות ,כדוגמת מצב בו האזרח נתפס
כיוצר-שותף ( .)Co-Productionתפיסה זו שמה את הדגש על חלקם של מקבלי השירות ,הן
בשלב הצריכה והן בשלב הייצור של שירותים ציבוריים ,במטרה להשיג תוצאות טובות יותר
ויעילות באספקת השירות ובתוצריו .האזרח הופך לגורם מעורב ואחראי בהליך ומצוי
באינטראקציה מתמדת עם ספק השירות ,דבר שיש בו כדי להוביל לבניית יחסי אמון ,כאשר
התקשורת בין הצדדים מאפשרת לספקי השירות ולמקבליו להסביר אחד לשני את נקודת המבט
שלהם ולנהל שיח על מנת לפתור בעיות הנוגעות לשירות ( .)Needham, 2008דוגמא לגישה זו
היא השתתפות בקבלת החלטות ( )Decision-making Participatorsבמסגרתה האזרח לוקח
חלק פעיל במנגנוני השתתפות הנוגעים לאופן עיצוב אספקת השירותים ,כדוגמת שילובם של נציגי
ציבור בגופים מינהליים (.)Moore, 1995
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 .2מרחב התגובה של האזרח במצב של אי שביעות רצון מאספקת שירות ציבורי
מידת המעורבות וההשתתפות של אזרח באספקת השירות הציבורי על רמותיה השונות ,כפי
שתוארה לעיל ,מתייחסת למצב עניינים בו האזרח נענה לשירותים המוצעים לו ורואה בהם כאלה
המספקים מענה לצרכיו .כלומר ,האזרח נענה למדיניות הקיימת ולאספקת השירותים במסגרתה.
מטבע הדברים ,גם כאשר האזרח שותף לעיצוב השירותים ,מסגרת הפעולה שלו לרוב תחומה
ליעדי מדיניות ולמשימות שהוגדרו מראש ולכן יכולתו לשנות מדיניות ולכוון את אספקת
השירותים לצרכיו האישיים היא מוגבלת ( .)Gofen, 2015aהדברים מקבלים משנה תוקף כאשר
האזרח אינו שבע רצון מהשירותים הציבוריים המסופקים על ידי הרשויות ,שכן לשביעות הרצון
של האזרחים משירותים ציבוריים תפקיד חשוב באספקת השירות הציבורי וקיים מחקר ענף
בנושא (וראו לדוג'.)Swindell & Kelly, 2000; Van Ryzin, 2004; Roch & Poister ,2006 :
רמת שביעות הרצון של האזרח נובעת מאלמנטים שונים ,כגון קיומו של שירות ספציפי או זמינות
של שירות כלשהו העונה לצרכיו ,וכאשר החוויה והניסיון של האזרח מהשירות הציבורי הם
טובים ,האזרח נוטה לתת אמון ולבטוח במדינה ( .)Christensen, 2005מידת שביעות הרצון
מושפעת גם מרמת הנגישות לאותם שירותים ,למידע המסופק בנוגע אליהם ,מרמת הידידותיות
וההוגנות של ספקי השירות ,יעילות השירות וכו' .מעבר לעניין התשומות של הליך אספקת
השירות ,התוצר של השירות והתפוקות שלו הינם מרכיב מרכזי ברמת שביעות הרצון של האזרח
(.)Christensen, 2005
כאשר האזרח אינו שבע רצון מהשירותים הציבוריים המסופקים ,כאשר לא ניתן מענה לצרכיו,
למאווייו או לציפיותיו ,יחד או לחוד ,הוא עשוי לנקוט במספר אופנים .טיפולוגיה מרכזית לאבחון
פעולתו של האזרח בהיעדר שביעות רצון על פני הרצף שבין פסיביות ואדישות לאקטיביות ויוזמה,
היא זו של  .)1970( Hirschmanהירשמן מבחין בין מספר אסטרטגיות ומנגנוני פעולה :מנגנון של
"יציאה" ( ;)Exitהשמעת קול או "מחאה" ( ;)Voiceו"נאמנות" ( .)Loyaltyגרסאות מאוחרות
יותר של הטיפולוגיה כוללות גם מנגנון של "הזנחה" ( ,)Neglectכפי שמציעים  Rusbultואח'
( .) 1982בעוד יציאה ומחאה הינם הם בצד האקטיבי של הרצף והינם תגובות פעילות הדורשות
פעולה מכוונת ,הרי שהנאמנות וההזנחה הינם עמדות פסיביות כלפי אי שביעות רצון .מנגנון
המחאה מביא לידי ביטוי את היעדר שביעות הרצון בדרך של הבעת התנגדות ,כך למשל נכללת
השתתפות בהפגנה כביטוי קולקטיבי ,החתמה על עצומה המבקשת להעלות על סדר היום עניין
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מסוים או הגשת תלונה לרשות השלטונית או נציב תלונות הציבור כביטוי אינדיבידואלי במטרה
להביא לשינוי .מנגנון היציאה כולל עזיבה את הארגון או את ספק השירות הקיים והחלפתו בספק
שירות אחר ,תחת ההנחה הבסיסית שקיימות חלופות זמינות .דוגמא לכך היא החלטה של הורים
שילדם לא ימשיך ללמוד בבית ספר אחד בשל היעדר שביעות רצון מהצוות החינוכי ותחת זאת
לרשום אותו לבית ספר אחר .מנגנון הנאמנות ,משפיע על המחאה או העזיבה ,באופן זה ככל
שהאזרח נאמן יותר לארגון הרי שהוא ייטה לנקוט בדרך של מחאה על פני עזיבה או יקווה
פסיבית לשיפור השירות בעתיד .כאשר אין חלופות זמינות והאזרח נותר עם השירות הקיים שכן
אין עבורו אופציה אחרת ל היאחז בה ,יכול האזרח לעשות שימוש במנגנון המחאה שהוזכר לעיל
או לחילופין "לסבול בשקט" ולהעמיק את עמדתו השלילית כלפי השירות מבלי לצפות לשיפורו
(מנגנון ההזנחה) .אחת הפעולות האפשריות במנגנון היציאה היא היציאה היזמית ( Gofen,
 ,)2012זאת כאשר האזרחים מפסיקים לצרוך את השירות הציבורי תוך שהם פועלים באופן פרו-
אקטיבי ,לוקחים יוזמה ויוצרים חלופה בת קיימא בעצמם לזו שמספקת הרשות השלטונית ,שכן
אין חלופה זמינה אחרת עבורם או כאשר הם משוכנעים כי החלופות האחרות אינן יביאו לשיפור
מספק של מצבם.

 .3יציאה יזמית המשקפת אי היענות למדיניות
היציאה היזמית ( )Entrepreneurial Exitמתבצעת כאמור כאשר אזרחים לוקחים על עצמם את
האחריות לייצר ולספק שירות אשר באופן מסורתי היה מסופק על ידי גורם ממשלתי או ציבורי
בעל מקצועיות בנושא .במקום להחליף ספק אחד באחר ,ביציאה יזמית האזרח פועל אופן פרו-
אקטיבי כדי ליצור חלופה חדשה לשירות המותאמת לצרכיו המיוחדים ,פעולה המשנה את כללי
המשחק ואת מערכת היחסים שבין האזרח למדינה .מצב דברים זה בו אזרחים יוזמים ,מייצרים
ומספקים שירות חלופי ,בעיקר לשימושם שלהם ,מרחיב באופן פעיל את מגוון החלופות הזמין של
השירות לציבור ומערער על הסמכות והעליונות של השירות הציבורי כבעל המומחיות ,שכן
האזרחים משמשים בפועל בתפקיד של ספקי שירות ציבורי (.)Gofen, 2012
כאן המקום לציין כי בבסיס המדיניות הציבורית עומד הצורך המהותי ביישום המדיניות
המבוקשת של הרשות השלטונית על דרך של שינוי ההתנהגות של קהל היעד ,בין אם כאילוץ ובין
אם כהיענות יזומה (ור' לדוג'.)Meier and Morgan, 1982; Braithwaite, 1995; May, 2004 :
משכך ,היציאה יזמית מעצם מהותה מבטאת חוסר היענות או אי היענות למדיניות הקיימת
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( )Policy Noncomplianceשכן היא מבקשת ליצור שירות חלופי לזה המוצע על ידי הממשלה
(.)Gofen, 2012
כאשר היציאה היזמית כוללת התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם מטרות המדיניות הקיימת או
כזו העומדת בניגוד מפורש אליה ואף מהווה עבירה על החוק ,הדבר משקף מצב ספציפי של אי
היענות למדיניות .ככל שהאזרח היזם פועל שלא בהתאם להסדרים הממשלתיים הקיימים ובאופן
העומד בסתירה לחוק הוא עלול להיות נתון לסנקציות רשמיות שתטיל עליו הרשות השלטונית.
בחירתו המודעת של האזרח היזם שלא לציית למדיניות הקיימת ,ובתוך כך למדיניות שנקבעה
בחקיקה ראשית ,יכולה במקרים מסוימים להיות מסווגת אף כפעולה של אי-ציות אזרחי .אי-
ציות אזרחי הוא מעשה הפרת חוק ממניעים פוליטיים או אידיאולוגי-מצפוני אשר תכליתו להביא
להאצת התהליך של שינוי החוק או המדיניות הציבורית ולמקם את העניין הרצוי בראש סדר
היום הציבורי (בן-נון .)2014 ,המתח שבין מצפונו הפרטי של האדם לבין הכוח הפוליטי של החברה
הוא הציר המרכזי עליו נע הדיון בנושא אי-ציות .הנרי תורו ,כותב המסה "אי-ציות אזרחי"
מדגיש את מחויבותו של אדם לעשות צדק "יהיה מחירו אשר יהיה" וקורא לפרוץ את גבולות
ההתנגדות המקובלים בדמוקרטיה מבלי לאמץ כנגדה פעולות אלימות (תורו .)1849 ,הווארד זין
מגדיר את אי הציות האזרחי כהפרה מודעת ומפורשת של החוק למטרה חיונית (.)Zinn, 1997
תובנות אלו משקפות תפישה לפיה לאידיאולוגיה משקל רב בהחלטה של האזרח שלא לציית
ולהיענות למדיניות .באופן דומה )2014( Weaver ,הסוקר שיטתית את המוטיבציות והחסמים
להיענות למדיניות מפרט היבטים אידיאולוגים הכוללים פער אידיאולוגי בין המדיניות של הרשות
לאמונות של הפרט; חוסר הסכמה על אופן יישום המדיניות אך לא על מהותה של המדיניות; ואי
אמון במוסדות השלטון .היבטים אידיאולוגים אלו הם חלק מקטגוריה רחבה יותר הכוללת ידע,
גישות ואמונות לגבי הרשות השלטונית ,והיא מצטרפת לשתי קטגוריות נוספות של מניעים:
תמריצים להיענות וסנקציות בשל אי-היענות; והיכולת של קבוצות היעד של המדיניות לעמוד
בדרישת הציות וההיענות מבחינת משאבים ואוטונומיה.
לסיכום ,יציאה יזמית מגלמת בחובה אי היענות למדיניות גם כאשר האזרח מפר ביוזמתו חקיקה
או מדיניות מסוימת ,מתוך מטרה להוביל לשינוי חקיקה או לשינוי במדיניות תוך כדי כך
שהפעולה פומבית וגלויה ובכוונת מבצעה להישאר במסגרת השיטה המשפטית וכשהוא מבקש
לגיטימציה למעשיו הספציפיים .אזרח שנקט ביציאה יזמית והקים אלטרנטיבה חלופית לזו
המוצעת על ידי הממשלה ,ומימוש האלטרנטיבה עומדת למעשה בניגוד או בסתירה לחוק ,נוטל על
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עצמו סיכון בתגובה וסנקציה של הרשות לפעולתו .תגובה של האזרח לסנקציה עשויה להיות
דבקות בעמדתו ,ובקשה לקבלת הכשר והכרה רשמית לפעולה (הגם שבדיעבד) ,דבר שיש בו כדי
ללמד שהוא מאמין ביוזמתו ברמה האידיאולוגית ומוכן לקחת על עצמו את האחריות וההשלכות
הנובעות מכך ( ;Gofen, 2012בן-נון.)2014 ,

 .4תגובות הרשות השלטונית לאי היענות למדיניות
הן משטרי ציות ,כלומר מערך האמצעים שהרשות מפעילה לצורך קידום ציות ,והן משטרי
אכיפה ,כלומר ,סט הכללים והפעולות לצורך אכיפת הציות ,מופעלים על ידי הרשות השלטונית
לצורך יישום מדיניותה המבוקשת .מטבע הדברים ,אי היענות של אזרחים למדיניות ולרגולציה
היא אינה תגובה רצויה מבחינת הממשל ,שכן היא חותרת תחת הסמכות של קובעי המדיניות ולא
מאפשרת ליישם את המדיניות עליה הוחלט ,ומשכך הדבר נתפס כתופעה שליליות אשר הממשל
צריך למנוע ולצמצם אותה באמצעים העומדים לרשותו ( Hasenfeld & Weaver, 1996; May,
 .)2004מצב בו אזרח נוהג באופן שאינו עולה בקנה אחד עם המדיניות הקיימת עשוי להביא
למרחב תגובות שונות של הרשויות .מרחב זו כולל הפעלתם של אמצעי אכיפה הנחשבים
כ"רכים" ,כגון הסברה ,דיאלוג ותמריצים ,ועד לשימוש אמצעי אכיפה המוגדרים "קשים" יותר,
כגון הגברת הרגולציה ,קביעת חקיקה מחייבת וכן ענישה ואכיפה באמצעות משטרה או בית
המשפט ( .)Ayres and Braithwaite, 1992על אף האמור ,הרשות השלטונית עשויה להגיב
בדרכים שונות אשר ישקפו רמה מסוימת של לגיטימציה לאי ההיענות למדיניות .הרשות עשויה
להכיל את היעדר ההיענות למדיניות ,למשל במצב בו היא נתפסת על ידי הרשות כ"סטייה
מקובלת" ,כך שהדבר ייטה את שיקול הדעת של האחראים לאכיפה לכדי סובלנות ,התעלמות
והכלה "דרך מחדל" ,מבלי לתת לכך גושפנקא רשמית ( .)Edwards, 2006מעבר לכך ,הרשות אף
עשויה לתמוך במתכונת השירות החלופי ,תוצר היציאה היזמית ,או לשנות את המדיניות שלה כך
שתכיר ביוזמות החדשות של האזרחים ותעניק להן לגיטימציה מלאה ,משתמעת או מסויגת
( .)Gofen & Needham, 2015; Gofen, 2015bהסבירות לתגובה במסגרתה הרשות תשאף
להתאים בין המדיניות הננקטת על ידה לבין היציאה היזמית תהיה גבוהה יותר ככל שהיוזמה
זוכה לקבלה חברתית וציבורית ,אינה מטילה סטיגמה שלילית על מבצעה ,אינה יוצרת כאוס
חברתי ובעלת ערך חיובי ,שכן אלמנטים אלה משפיעים על "הרגישות הנורמטיבית" של הרשות
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ועל נכונותה לתמוך או לאמץ את השירות החלופי ( Raymond, 2002; Edwards, 2006; Gofen
.),2012; Gofen, 2015b
מנגד ,הרשות השלטונית יכולה גם שלא להעניק לגיטימציה ולהתנגד למתכונת החלופית של
השירות ,אם לאור הערך השלילי או הלא מספק שהיא מייחסת לשירות החלופי ,אם לאור
השלכות השירות החלופי על המדיניות הקיימת ועל הרווחה הציבורית ואם לאור דחייתו
הנורמטיבית ע"י הציבור ( ;Ayres and Braithwaite, 1992; Raymond, 2002; Edwards, 2006
 .)Gofen, 2015bבמצב בו המדינה מייחסת ערך שלילי לפעולת אי ההיענות למדיניות הכוללת
הפרה של החוק ,עשויים להינקט כנגד האזרח הליכים משפטיים ,אז עלול האזרח למצוא עצמו
כמי שהרשויות מבקשות להעמידו לדין והסכסוך יועבר להכרעת הערכאות השיפוטיות
המוסמכות.

 .5בית המשפט בתפקידו כמכריע בסכסוך בין האזרח והרשות השלטונית
ככלל ,מצב של סכסוך בין האזרח לרשות השלטונית עשוי להביא לקיומם של הליכים משפטיים
והתדיינות בבית המשפט ,בשני אופנים מרכזיים .האחד ,ההליך המינהלי-האזרחי במסגרתו
האזרח מבקש מבית המשפט סעד באמצעות עתירה כנגד החלטה של הרשות ודרישה להתערבותו
של בית המשפט בדרך התנהלותה ובשיקול דעתה של הרשות .השני ,במצב בו הרשות מבקשת
לאכוף את המדיניות הקיימת ולפעול כנגד האזרח באמצעי נוקשה של ענישה ע"י העמדה לדין
במסגרת הליך פלילי זאת כשלעמדת הרשות האזרח מפר חובה המוטלת עליו מכוח הדין וכשהוא
פוגע בסדר הציבורי.
נקודת המוצא המסורתית לדרך פעולתו ומימוש תפקידו של בית המשפט הוא עיקרון הריסון ( the
 )Deference Ruleהמבוסס על עקרון הפרדת הרשויות במשטר דמוקרטי ,ולפיו בית המשפט אינו
אמור לקבל החלטות במקומה של הרשות המוסמכת (סגל וליטור .)2008 ,על פי תפיסה זו ,קביעת
המדיניות וביצועה מסורה בידיה של המערכת הפוליטית ,והביקורת השיפוטית מטרתה לבחון את
חוקיות הפעולה של רשויות השלטון השונות ולפקח על מידת ההתאמה של מעשה שלטוני מסוים
אל הוראות החוק המסמיך את הרשות השלטונית לעשות כן ואל ערכי שיטת המשפט והמשטר.
ביטוי מובהק לתפיסה זו היא הדעה שאין התפקיד השיפוטי כולל בחובו כל יצירתיות בתחום הדין
עצמו ,וכי השופט אינו יוצר דין חדש אלא אך מצהיר על הדין הקיים ,זאת בין היתר בהתאם
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לגישתו של מונטסקיה אשר ראה בשופט את הפה החוזר על לשון החוק (ברק .)2000 ,בשנות
השבעים והשמונים התרחבה התערבותם של בתי המשפט בעיצוב מדיניות ציבורית והפעלת
הביקורת השיפוטית הפכה לתופעה בולטת במדיניות דמוקרטיות מערביות ,כאשר כוחו של בית
המשפט לקיים ביקורת שיפוטית על החלטות הדרגים הפוליטיים והמבצעים הנשען על הסמכות
פורמלית שהוענקה לו לעשות הורחבה על ידי בתי המשפט עצמם (הופנונג .)1997 ,היקף
השתרעותה של הביקורת השיפוטית התרחב מאוד ,מהפן החוקתי במסגרתו בכוחו של בית
המשפט לפסול דבר חקיקה ראשית מכיוון שהיא נוגדת ערכים חוקתיים או מפרה זכויות אדם
ואזרח ,דרך התערבות בשיקול הדעת המינהלי בעילות של סבירות ומידתיות באמצעותן נבחנים
מעשיהן של הרשויות ,וכלה בהרחבת זכות העמידה ותחומי השפיטות (ברק ;2010 ,ברק-ארז,
 .)2012עוצמת הביקורת השיפוטית שבה ינקוט בית המשפט תגדיר האם הוא נוטה לכיוון
הפסיביזם השיפוטי הנובע מעקרון הריסון ומתבטא בנטייה להשארת המצב המשפטי על כנו ,או
שמא בית המשפט נוקט באקטיביזם שיפוטי הבא לידי ביטוי כאשר בית המשפט יוצר מצב משפטי
חדש שלא היה קיים קודם לכן ,לעתים תו ך ביטול החלטה או מדיניות משפטית שנקבעה על ידי
רשות שלטונית אחרת (סגל וליטור )2003( Dworkin .)2008 ,מתייחס לתפקידם החדש של
השופטים ,כאשר לטענתו אם בעבר בתי המשפט עסקו כמעט אך ורק באכיפה של חוקים ובהחלת
תקדימים על מצבים משפטיים חדשים ,הרי שהמציאות השתנתה ובעשורים שלאחר מלחמת
העולם השנייה התרחבה סמכות הביקורת השיפוטית .השופטים נדרשו להשלים את הפערים בין
הלשון הישנה של החוק למציאות החיים החדשה באמצעות פרשנות החקיקה אשר הובילה את
השופטים ליצור משפט חדש .השופט ברק (1993ב) מצביע על ארבע אמות מידה המכוונות את
השופט בבואו ליצור משפט :מתן ביטוי לערכי היסוד של השיטה; שאיפה לסגירת הפערים בין
משפט לחיים ,תוך הגשמתן של ציפיות סבירות; שמירה על אופייה הדמוקרטי של המדינה;
והקפדה על שלטון החוק והפרדת הרשויות .על פי ברק ,הגישור על הפער בין המציאות החברתית
לבין המשפט יכולה להיעשות באמצעות שימוש בשיטת פרשנות תכליתית המעניקה לטקסט
המשפטי את הפירוש המקיים בצורה הטובה ביותר את התכלית שנועד להגשים (ברק.)2003 ,
על רקע הדברים האמורים ,נתייחס לתפקידו הבסיסי של בית המשפט  -הכרעה בסכסוך שהובא
בפניו .הכרעת הסכסוך מתבססת על שלושה מהלכים מרכזיים  -קביעת העובדות הרלוונטיות
לצורך ההכרעה בסכסוך ,קביעת הדין על פיו יוכרע הסכסוך והחלת הדין על העובדות והסקת
המסקנה השיפוטית הנדרשת .במקרה שהדין ידוע ומקובל ,אזי שבית המשפט יצהיר על הקיים,
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יחזור על לשון המחוקק ולא ייצור נורמה חדשה .אולם כשהדין נתון בספק ,וכשהחוק הקיים
סובל מספר פירושים ,הרי שבמצבים אלה בית המשפט עשוי ליצור דין חדש ולקחת על עצמו
תפקיד של יוצר משפט ,כפי שהוזכר לעיל (ברק1993 ,א).

ב .החינוך הביתי בארה"ב – מקרה המבחן
החינוך הביתי בארצות הברית ,כפי שיתואר בהמשך ,הוא דוגמא ליציאה יזמית של אזרחים אשר
הגיעה לא אחת לדיון בפני ערכאות משפטיות משגילמה אי היענות למדיניות ,והוא ישמש כמקרה
המבחן לניתוח מעורבות בית המשפט במסגרת מחקר זה .פעולת החינוך הביתי הייתה לאורך
תקופה ארוכה לא מוסדרת או לא עולה בקנה אחד עם חוקי החינוך במדינות ארצות הברית.
משכך ,אזרחים שחינכו את ילדיהם בביתם נחשבו ככאלה שאינם מצייתים ואף מפרים את
המדיניות הממשלתית שהוגדרה ונקבעה בחוקי החינוך המדינתיים ,דבר שלעתים הוביל
להעמדתם לדין פלילי או לייזום הליכים משפטיים כנגד רשויות השלטון ע"י האזרחים.

 .1הזכות לחינוך והחינוך הביתי
הזכות לחינוך היא אחת מזכויות היסוד של האדם והיא מעוגנת באמנות שונות במשפט
הבינלאומי [סעיף  26בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ( ;)1948סעיף  13לאמנה
הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבויות ( ;)1966סעיפים  28ו 29 -לאמנה
הבינלאומית בדבר זכויות הילד ( .])1989הזכות לחינוך זכתה לעיגון בחוקי המדינות והוכרה על
ידי בתי המשפט כזכות יסודית ואוניברסלית  .לעניין זה יפים דבריה של כב' השופטת פרוקצ'יה
בפסק הדין בבג"ץ  4805/07בעניין המרכז לפלורליזם יהודי ( )2008שם ציינה כי "חשיבותה
המכרעת של הזכות לחינוך נובעת מחיוניות החינוך למימוש זכויות האדם כפרט ולמיצוי
האוטונומיה האישית שלו ,כגורם המפתח את אישיותו ואת יכולותיו ,ונותן בידיו כוחות
התמודדות ואפשרות לממש שוויון הזדמנויות בחברה בה הוא חי בנערותו ובבגרותו .הזכות
לחינוך מקרינה על זכויות יסוד אחרות של האדם ,כגון חופש הביטוי וחופש העיסוק; מימוש
הזכות לחינוך נועד להשיג תכליות חברתיות .החינוך מהווה חוליה מקשרת בין מגזרי החברה
השונים והמגוונים ואמצעי גישור חיוני לבניית מירקם חברתי הרמוני .החינוך הוא אמצעי חשוב
לקידום ערכים דמוקרטיים חופשיים .הוא תנאי חיוני למימוש העצמי של הפרט ,ולקיום חיי
חברה תקינים".
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האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד משנת  1989מטילה את האחריות העליונה לחינוך על
המדינות החברות באמנה ,ודורשת מרשויות המדינה לייצר את התנאים שיאפשרו לילדים לממש
את זכותם לחינוך  -לדאוג כי יהיה חינוך יסודי חובה חינם פתוח לכל; יעודדו את פיתוחן של
צורות שונות של חינוך תיכון ויעשו אותן זמינות ונגישות עבור כל ילד; ינקטו אמצעים לעידוד
השתתפות סדירה בבית הספר ולהקטנת שיעור הנשירה (סעיף  28לאמנה) .החינוך הציבורי נוצר
שנים רבות לפני כינונה של האמנה בדבר זכויות הילד .התיאוריה הדמוקרטית המודרנית רואה
בחינוך הציבורי בסיס מרכזי להשגת מטרות החינוך שאוזכרו לעיל ,ובראשן התכליות
והאינטרסים החברתיים – "הכנת הילד לחיי אחריות בחברה חופשית" ,כמופיע באמנה ,חינוכו
של הדור הצעיר לתפקד כאזרחים בדמוקרטיה ,ובכדי להוות גורם מכריע בהמשך קיומה של
אותה דמוקרטיה  .בהתאמה לכך ,מהווה החינוך הציבורי כלי שלטוני שתכליתו לספק טובין
ציבוריים .המדינה נוטלת על עצמה את האחריות לאספקת החינוך ולפיתוחו  -החינוך הציבורי
מוענק לציבור על ידי רשויות השלטון ,ממומן מקופת המדינה והפיקוח עליו מתבצע באחריות
הרשויות השלטוניות וגופים נבחרים או ממונים (איכילובMarshall, 1964; Barber, ;2010 ,
 .)1992; Gutmann, 1999כך לדוגמא ,החוקה של כל אחת ממדינות ארה"ב כוללת פסקת חינוך
( )Education Clauseהמגדירה את חובת המדינה לספק מערכת של חינוך ציבורי חינם .בנוסף,
במדינות רבות ,כמו גם בארה"ב ,הוחלו חוקי חובת לימוד ונוכחות במוסדות חינוך המורשים על
ידי המדינה ,משמע בתי ספר ציבוריים או כאלה שהמדינה מתירה את קיומם כדוגמת בתי ספר
פרטיים דתיים ,למשך מספר מסוים של שנות לימוד (.)Palfrey, 2002
"החינוך הביתי" ( )Home Schoolingאו "חינוך מן הבית" הוא שם כללי לתופעה במסגרתה
הורים נוטלים על עצמם את האחריות לחינוך ילדיהם ,כך שילדים בכל הגילאים אינם לומדים
בבית ספר ציבורי או בית ספר אחר המורשה לפעול ע"פ חוקי המדינה ,אלא מתחנכים על פי
קביעות הוריהם וחלק ניכר מהחינוך מתקיים בביתם .החינוך הביתי הוא תוצר של בחירה שלא
לעשות שימוש במערכת החינוך המדינתית הקיימת ויציאה מהמסגרות המורשות אל המסגרת
הביתית-פרטית (הלר דגני ;2003 ,נוימן .)2003 ,הטעמים להתפתחות התופעה ולבחירה בחינוך
ביתי הם רבים ,ובינם ניתן למצוא גורמים חברתיים כדוגמת הערעור שחל מאמצע שנות השבעים
על הקונצנזוס הציבורי באשר לתפקידה של המדינה כספקית הבלעדית של שירותי חינוך ,שינויים
רעיוניים בחברה ואידיאולוגיות דתיות ,מהפכת התקשוב ,גורמים אישיים ומשפחתיים  -כדוגמת
סיבות גיאוגרפיות ופרבור ,חוויות אישיות שליליות ממערכת החינוך ,מצב כלכלי ומגבלות פיזיות
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וקוגניטיביות של הילדים ,וכן טעמים פדגוגיים כדוגמת חוסר הסכמה עם דרכי ורמת הוראה בבתי
הספר ,כמו גם עם תכני הלימוד (אלמוג-ברקת ורוזנברג-שפירא ;2008 ,רבין ואורGaither, ;2012 ,
 .)2009הורים הבוחרים לחנך את ילדיהם בחינוך ביתי יכולים לעשות זאת כחלק מקבוצה או
כמשפחה ,על ידי יצירת תכנית לימודים מובנית בבית לפי תכנית הלימודים הבית ספרית או לפי
תכנים אחרים ,כאשר ההוראה נעשית על ידי ההורים או מורים שנשכרים לצורך כך (הלר דגני,
 ;2003נוימן.)2003 ,

 .2החינוך הביתי בארצות הברית
תופעת החינוך הביתי בארה"ב החלה לצבור תאוצה בשנות השישים והשבעים של המאה
העשרים ,כתגובה וביקורת רדיקלית של חלק מהציבור האמריקני על מה שנתפס ככישלון מערכת
החינוך הממוסדת ושיטת הלימודים הפורמליים ,כאשר במחצית המאה העשרים היקף החינוך
הביתי היה נמוך והוערך על כ 10,000-ילדים לכל היותר ( .)Gaither, 2008; Ross, 2010התופעה
הושפעה ממבקרים חברתיים כ ,Herbert Kohl ,Ivan Illich -ובייחוד מג'ון הולט (.)John Holt
הולט ,מחנך אמריקני ,פרסם בשנת  1976את ספרו " "Instead of Educationשהביא לפריחת
החינוך הביתי בקרב ליברלים ופרוגרסיביים .הולט הציע להורים להוציא את ילדיהם מבתי הספר
שנכשלו במשימתם שכן זה האמין כי הלמידה הטובה ביותר מתרחשת ללא תכנית לימודים
קבועה וכי הילד צריך להשיג זאת עם התמיכה והעידוד של הוריו ומבוגרים אחרים (.)Holt, 1976
אולם לא רק ליברלים ופרוגרסיביים ראו בחינוך הביתי כאלטרנטיבה לבתי הספר הציבוריים.
משפחות דתיות ושמרניות מצאו את עצמם בעמדת נגד למערכת החינוך הציבורית אשר נעה
לתפיסות חילוניות יותר ,ובעוד שרבים מהם פנו לבתי ספר דתיים פרטיים בעלי צביון נוצרי ,היו
כאלה שמצאו תשובה בדרך החינוך הביתי שכן האמינו כי חובתם הדתית והאידיאולוגית היא
לחנך את ילדיהם בעצמם ,ואחרים שבחרו בדרך זו ביקשו לשלב בין הדת ,החינוך וחיי המשפחה
( .)Yuracko, 2008; Ross, 2010נקודת ציון חשובה בעלת השפעה על הזכות הנטענת לחינוך
מהבית בהקשר הדתי הוא פסק הדין של בית המשפט העליון של ארה"ב בעניין Wisconsin v.
 .)1972( Yoderבפסק דין זה קיבל בית המשפט את טענת חברי כת האיימיש לפיה חוקי מדינת
ויסקונסין המחייבים אותם לשלוח את ילדיהם מעל גיל  14למערכת החינוך המדינתית מפרה את
הזכות החוקתית שלהם לחופש דת ועומדת בניגוד לדתם ולצורת חייהם הייחודית .בית המשפט
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קבע כי סירובם של חברי הכת לקיים את חוקי הלימוד ונוכחות החובה במדינתם מעוגנת
בעקרונות אמונתם הדתית ומשכך פטר אותם מדרישות אלה .החינוך הביתי התעצם וצבר תאוצה
בקרב משפחות נוצריות שמרניות עם הקמת ארגון הHome School Legal Defense -
 )HSLDA( Associationב 1983-אשר חרט על דגלו את המטרה להבטיח את זכותם של הורים
לקיים חינוך ביתי ללא הפרעה לאור אידיאולוגיות דתיות ושמרניות ( .)Yuracko, 2008שני
הזרמים המרכזיים של תנועת החינוך הביתי ,הזרם הליברלי-חילוני והזרם השמרני-דתי ,המשיכו
להתחזק ,כאשר הזרם השני הפך להיות המרכזי והדומיננטי ,ומספר המתחנכים בחינוך ביתי עלה
וגדל בארה"ב ברבות השנים (.)Lines, 2000; Ross, 2010
ההכרה החוקית והרשמית בחינוך הביתי כללה מאבק ארוך בזירות שונות ,כפי שיתואר בהמשך,
וכיום החינוך הביתי זוכה להכרה ציבורית נרחבת ומהווה אפשרות לגיטימית וחוקית בכל מדינות
ארה"ב ,כאשר קיים שוני בין החקיקה וההסדרה הקיימת במדינות השונות הנובע מזכותה של כל
מדינה לחוקק את חוקי החינוך שלה ( .)Stevens, 2009עדות להתבססות החינוך הביתי ולעומק
החדירה של התופעה בארה"ב ניתן למצוא בגדילת מספר הילדים המתחנכים לאורך העשורים
האחרונים :אם בתחילת שנות ה 70-היו כ 10,000-עד  15,000ילדים בחינוך ביתי ,הרי שההערכה
היא כי באמצע שנות ה 80-כ 120,000-240,000-ילדים התחנכו בביתם ובמחצית השנייה של שנות
ה 90-כ 700,000-ילדים .ב 2003-הוערך מספר הילדים בכמיליון ואילו ב 2016-ההערכה היא כ1.7-
מיליון ילדים מתחנכים בחינוך ביתי בארה"ב ( ;Lines, 2000; Aurini & Davies, 2005
.)Yuracko, 2008; Gaither, 2008; Gaither, 2009; Ray, 2018; NCES, 2018

 .3החינוך הביתי כיציאה יזמית המשקפת אי היענות למדיניות
החינוך הביתי נתפס היום כבחירה אלטרנטיבית לגיטימית לחינוך ציבורי וכעת הוא אף חוקי בכל
חמישים מדינות ארה"ב .אולם ,במשך שנים רבות ,ולמעשה עד שנות השמונים ,הפרקטיקה לא
הייתה חלופה רשמית וחוקית במרבית מדינות ארה"ב ,כאשר בתקופה זו רק  15מתוך  50מדינות
ארה"ב הזכירו במפורש בחקיקה את החינוך הביתי בצורה זו או אחרת .מצב דברים זה הוביל את
האזרחים שביקשו לקיים חינוך ביתי להתמודד עם חקיקת חינוך חסרה ,מורכבת ומעורפלת.
היעדר ההסדרה לחינוך הביתי אפשר לרשויות השלטוניות לאמץ מדיניות השוללת את האפשרות
או לחילופין להטיל עליה רגולציה שנתפסה כמכבידה ( .)Yuracko, 2008; Gaither, 2009לעניין
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השוני הקיים בין חקיקת החינוך של המדינות בארה"ב אשר הוזכר לעיל ,כאן המקום לציין כי
בית המשפט העליון של ארה"ב הכיר במסגרת פסק דינו בעניין Pierce v. Society of Sisters
( )1925בסמכותה של כל מדינה בארה"ב לקבוע רגולציה הנוגעת לאופי החינוך הבסיסי בתחום
שיפוטה  .בפסק דין זה נדונה חוקתיות של חוק שנחקק במדינת אורגון אשר חייב ילדים בני  8עד
 16ללמוד בבתי הספר הציבוריים בלבד .בית המשפט קבע כי החוק מפר את זכותם החוקתית של
ההורים להכווין את גידול ילדיהם ודרך חינוכם ,אך בד בבד קבע כי למדינה הסמכות להסדיר את
בתי הספר הפרטיים ולפקח עליהם .מכוח פסיקה זו של בית המשפט העליון של ארה"ב הדרישות
בתחום חוקי הלימוד ונוכחות החובה ( )Compulsory Education and Attendance Lawsהיו
שונות ממדינה למדינה .חוקי הלימוד ונוכחות החובה דורשים שתלמידים בגילאים מסוימים
יבקרו במוסד חינוך ציבורי ( ,(Public Schoolכאשר קיים חריג די אחיד לדרישה זו במסגרתו
ניתן פטור מלימודים בבית ספר ציבורי עת זוכה התלמיד לחינוך מקביל או דומה ,במוסד חינוך
פרטי או דתי-קהילתי מורשה (כלומר במערכת החינוך שאינה ציבורית המורשית על ידי רשויות
השלטון) ו/או באופן שהינו שווה ערך להוראה הניתנת בבית ספר ציבורי ,כאשר במצב דברים זה
מתקיימת עמידה בדרישות חוקי הלימוד ונוכחות החובה .החוקים המדינתיים מעלים שתי חובות
– הראשונה היא שההורים מחויבים לספק לילדיהם חינוך ולדאוג לכך שינכחו באופן סדיר במוסד
החינוך המורשה בו ילדיהם מתחנכים או שיזכו לחינוך בהתאם לחריגים אחרים הקבועים בחוק,
וכשההורים לא עומדים באחריות זאת הם חשופים להעמדה לדין פלילי .החובה השנייה היא זו
המוטלת על הילדים עצמם לפקוד את ספסל הלימודים .בהתאם לאמור ,מי שנקט בפרקטיקה של
חינוך ביתי במדינה בה הדבר לא היווה חלופה מותרת ומוסדרת ללימודים במערכת החינוך
המורשית על ידי המדינה ,עשה זאת בניגוד לדרישות חוקי הלימוד ונוכחות החובה אשר אומצו
ונאכפו במדינות ארה"ב החל מתחילת המאה העשרים .הורים לילדים שהחליטו ללכת בדרך זו
היו חשופים להעמדה לדין פלילי בשל אי עמידתם בדרישות החוק שחייבו את לימודיהם של
הילדים במוסדות חינוך מורשים וכן היו עלולים להיענש על דרך של תשלום קנס או אף להישלח
למאסר ( .)Ross, 2010במובן זה ,הבחירה בדרך של חינוך ביתי ,במדינה בה הדבר לא היווה
חלופת חינוך לגיטימית ,משתייכת לקטגוריה של יציאה יזמית המגלמת בתוכה אי היענות
למדיניות.
היציאה יזמית באה לידי ביטוי בעניין החינוך הביתי בכך שאותם אזרחים ארה"ב אשר לא היו
מרוצים ושבעי רצון מהמתכונת והאיכות של מערכת החינוך הציבורית ,בחרו שלא לשלוח את
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ילדיהם למערכת החינוך המורשית ,הגם שקיימת חובה חוקית לעשות כן ,ובמשך הזמן יצרו
מסגרת חינוך חלופית בעצמם באמצעות חינוך ילדיהם בביתם .אותם הורים ראו עצמם כעדיפים
באספקת השירות ולקחו על עצמם את האחריות לספק לילדיהם שירות ציבורי מקצועי שהיה עד
כה באחריות המדינה .ההורים יזמו ויצרו את האפשרות של החינוך הביתי אשר לא עלתה כאמור
בקנה אחד עם המדיניות הקיימת במרבית מדינות ארה"ב כפי שבאה לידי ביטוי בחקיקת החינוך
באותן מדינות ,דבר הממחיש את היותה של היוזמה האזרחית מגלמת ומשקפת אי היענות
למדיניות .מצב דברים זה חשף את אותם הורים להעמדה לדין פלילי על ידי הרשויות השלטוניות
אולם הדבר לא הניע אותם מלוותר על רצונם  -בסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים החלו
להתארגן קבוצות פעולה במדינות שונות אשר פנו בתמיכה וליווי של מובילי הזרמים בחינוך
הביתי למחוקקים ולבתי המשפט על מנת שיכירו בחוקיות פעולתם ,שכן באותם ימים אנשי
החינוך הביתי לא היו על קרקע יציבה ,הן לאור החשדנות שהחברה הכללית חשה כלפיהם ,והן
לאור תחושת הרדיפה שחשו מצד הרשויות שהעמידו לדין הורים שביצעו חינוך ביתי במדינות בהן
לא היה מדובר בחלופה לגיטימית לחינוך הילדים ( ;Lubienski, 2003; Yuracko, 2008
.)Gaither, 2009

 .4מקומו של בית המשפט בהקשר תופעת החינוך הביתי
ככל שגדלה תנועת החינוך הביתי ,הושקעה אנרגיה רבה יותר מצדם של שוחרי הרעיון במטרה
לזכות בהכרה ציבורית וחברתית נרחבת ועל מנת לשנות את החקיקה הקיימת כך שהחינוך הביתי
יוכר כחלופה חוקית לחינוך הציבורי והפרטי .לצורך כך הם ניהלו מאבק ארוך ובלתי מתפשר
לקבלת לגיטימציה רשמית תוך שימוש בקול מחאה קולקטיבי ,בין היתר באמצעות פעולות לובי
של קבוצות מאורגנות מול המחוקקים ,הפגנות ,מערך יחסי ציבור נרחב אשר כלל הופעות
בתקשורת וכן פנייה לערכאות ובתי משפט ,בין כעותרים ובין כנאשמים המבקשים להתמודד עם
תגובת הרשויות ליוזמתם ( .)Gaither, 2009מאבק זה הוביל לקבלה חברתית של החינוך הביתי,
שינויי חקיקה וכן להכרעות של ערכאות שיפוטיות אשר במסגרתן הוענקה הכרה חוקית ורשמית
לחינוך הביתי ,כאשר עד לשנת  1993כל מדינות ארה"ב אפשרו את החינוך הביתי בתחומן וזה
הפך להיות אלטרנטיבה קיימת וחוקית במערך אפשרויות החינוך ( Meighan, 1995; McDowell
.)and Ray, 2000; Gaither, 2009
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כאמור לעיל ,המערך החקיקתי במדינות הסדיר את החינוך באמצעות חוקי הלימוד ונוכחות
החובה .עד לתחילת שנות השמונים במרבית מדינות ארה"ב להורים לא הייתה הסמכות והאישור
לפעול בדרך של חינוך ביתי כלל ,ובחלק מהמדינות שבהן הדבר הותר הוטלה על ההורים רגולציה
שנתפסה כמכבידה ,כדוגמת הדרישה מהורים המבקשים לקיים חינוך ביתי להיות מוסמכים
להוראה כפי הנדרש ממורים במערכת החינוך הציבורית ,הגשת תכנית לימודים לאישור רשויות
החינוך או קיום ביקורי בית עתיים של פקידי ציבור .לאור העובדה כי אותם הורים שנקטו בחינוך
ביתי לא קיימו את חינוך ילדיהם בהתאם לחלופות המורשות על ידי המדינה ולדרישות הרגולציה,
אלה נחשבו כמי שמפירים את חובתם כהורים לקטינים בהתאם לקבוע בחוקי הלימוד ונוכחות
החובה .מצב דברים זה הביא אזרחים הורים ,הנוקטים "יציאה יזמית" ,להתייצב בפני בתי
המשפט ,בין אם כנאשמים אשר הפרו את חוקי החינוך המדינתיים ושהרשויות דרשו את
העמדתם לדין ,בין אם כמי שעותרים לבית המשפט כנגד מדיניות הרשויות ,להסביר את מעשיהם
ולדרוש הכרה ו"הכשר" ליציאה היזמית שלהם .מקרים אלו ,בהם הסכסוך בין יזמי המדיניות
לרשויות התגלגל לכדי הליך משפטי ,מספקים הזדמנות מיוחדת לבחון את יחסם של בתי המשפט
ליציאה היזמית ,את האופנים בהם הכשירו אותה ,כמו גם את היקף התערבותם בעניין.
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פרק  :2מתודולוגיה
א .שאלת המחקר ושיטת המחקר
מטרתו העיקרית של מחקר זה היא לבחון ולזהות את האופנים בהם בית המשפט מכשיר
בהכרעותיו השיפוטיות אי היענות של אזרחים למדיניות ,ובמרכזה "יציאה יזמית" ,כלומר ויתור
על צריכת שירות ציבורי מהמדינה ואספקתו באופן עצמאי ,תוך התבססות על מקרה החינוך
הביתי בארה"ב .בחינת אופנים אלו ותפקידי בית המשפט הנגזרים מהם נעשתה באמצעות ניתוח
פסקי דין של ערכאות שיפוטיות בארה"ב אשר ניתנו במסגרת סכסוכים בין האזרח לרשויות
השלטון הנוגעים לתחום החינוך הביתי והובאו להכרעת בית המשפט .כבר כאן המקום לציין כי
לשם הנוחות הלשונית יעשה מכאן ולהבא שימוש במונח "בית המשפט" על אף שמדובר בהכרעות
של בתי משפט במדינות שונות בארה"ב .סכסוכים אלה כוללים הליכים משפטיים משני סוגים
עיקריים .האחד ,הליכי ערעור פלילי של הורים שביקשו מבית המשפט לבטל את הרשעתם
הפלילית ואת הסנקציות שהוטלו עליהם ע"י ערכאות שיפוטיות תחתונות ,זאת לאחר שהרשויות
העמידו אותם לדין שכן אלה קיימו חינוך ביתי מבלי שהחוק התיר זאת ,הפרו את חוקי החינוך
הקיימים או שלא פעלו בהתאם לכללי המדיניות או תנאי החוק .השני ,הליכים משפטיים
אזרחיים-מינהליים שהתקיימו ביוזמת הורים המצדדים בחינוך ביתי אשר ביקשו לתקוף את
מדיניות הרשות שמנעה מהם לקיים חינוך ביתי בכלל או הגבילה אותם מלקיים אותו בדרך
המבוקשת על ידם ,וזאת בהתייחס לחוקי הלימוד ונוכחות החובה והרגולציה שנקבעה מכוחם.
לטובת המחקר ,נבנה מסד נתונים הכולל הכרעות שיפוטיות בהליכים רלוונטיים ,על פי מנגנון
הסינון והסיווג כפי שיתואר בהרחבה בהמשך .ככלל ,פסקי הדין שאותרו נבחנו וסווגו בהתאם
לתוצאות ההליך המשפטי :קבלת עמדת ההורים המבקשים הכשר להחלטתם לנקוט חינוך ביתי
כרצונם בדמות פסיקה חיובית של בית המשפט ו/או ביטול הרשעתם הפלילית או מנגד דחיית
בקשתם להכרה חוקית ופסילת עמדתם ו/או הותרת הרשעתם על כנה.

ב .מקור הנתונים :איתור פסקי הדין
לצורך איתור פסקי הדין נערכה שאילתת חיפוש במאגר המשפטי האלקטרוני LEXIS
( ADVANCEלהלן :המאגר) .החיפוש התבצע בינואר  2017על כלל פסקי הדין שהיו מצויים
במאגר תחת הקטגוריה  CASES-ALL STATESומטבע הדברים כלל גם את השנים בהם
החינוך הביתי טרם נחשב כחלופה לגיטימית במדינות ארה"ב השונות .הקטגוריה CASES-ALL
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 STATESכוללת את פסקי הדין של כל הערכאות הפדרליות ושל ערכאות שיפוטיות במדינות
ארה"ב .הערכאות הפדרליות בקטגוריה כוללות את בית המשפט העליון של ארה"ב ( U.S.
 ,)Supreme Courtבתי המשפט הפדרליים לערעורים ( ,)U.S. Court of Appealsכמו גם את בתי
המשפט המחוזיים הפדרליים ( )U.S. District Courtובתי המשפט לענייני פשיטת רגל
) .)Bankruptcy Courtsהערכאות המדינתיות במאגר כוללות את בית המשפט העליון בכל מדינה
(למשל ,)Supreme Court of Michigan :בתי משפט לערעורים במדינות (למשלMichigan :
 ,)Court of Appealsוערכאות נוספות כדוגמת בתי משפט מחוזיים ובתי משפט למשפחה ולנוער.
השאילתה ביקשה לאתר את כלל פסקי הדין שענו למילות החיפוש הבאות:
("homeschool" OR "home school" OR "home schools" OR "home schooling" OR
"homeschooling" OR "home based instruction" OR "home instruction" OR
"equivalent instruction") and compulsory
בחיפוש זה אותרו  264פסקי דין.

ג .מיפוי פסקי הדין
בדיקה ראשונית נערכה לגבי כל אחד מ 264-פסקי הדין שאותרו .בשלב ראשון סוננו ההליכים
המשפטיים שאינם רלוונטיים ( 184פסקי דין סה"כ) ,הכוללים הכרעות שיפוטיות שאינן עוסקות
בסוגיות הנוגעות לחינוך ביתי גופא ,כגון הליכים משפטיים בנושא גירושין ומשפחה,
אפוטרופסות ,קטינים עבריינים ,ביקור סדיר בבתי ספר ציבוריים ,בתי ספר דתיים ,הסעות,
ילדים בעלי מוגבלויות וכו'.
בשלב השני 80 ,פסקי הדין שנותרו סווגו ומופו על מנת לאתר את אלה שבמסגרתם נידונה "בקשת
הכשרה" לחינוך ביתי על ידי אותו הצד להליך המבקש ליישם חינוך ביתי" .בקשת הכשרה"
הוגדרה ככזאת אם במסגרתה בית המשפט התבקש מתוקף תפקידו כמכריע בסכסוך בין האזרח
לרשות השלטונית לבטל את הרשעתם הפלילית של הורים שניתנה על רקע קיום חינוך ביתי
ולהעניק לגיטימציה לפעולתם או כשבית המשפט נדרש ע"י הורים להתערב במדיניות הרשות
בתחום החינוך הביתי בהתייחס לחקיקה או לרגולציה מינהלית .בקשות ההכשרה מתייחסות הן
למצבים בהם החינוך הביתי כלל לא היווה חלופה מקובלת ,מוסדרת ומותרת על פי חוקי הלימוד
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ונוכחות החובה באותה מדינה אך אף על פי כן ההורים קיימו חינוך ביתי או ביקשו לקיימו ,והן
למצבים בהם החינוך הביתי היה מותר באותה מדינה אך ההורים פעלו או ביקשו לפעול באופן
שאינו עולה בקנה אחד עם המדיניות והרגולציה הקיימת .מיפוי זה נועד לאתר את המקרים בהם
בית המשפט התבקש למעשה להכשיר פעולה של אי היענות למדיניות .מתוך  80פסקי הדין51 ,
מתוכם סווגו ככאלה בהם מועלית בקשת הכשרה.
בשלב השלישי והאחרון של המיפוי ,מתוך כלל פסקי הדין בהם הועלתה בקשת הכשרה ,זוהו 14
הכרעות שיפוטיות המכשירות את הבקשה .כלומר ,שבמסגרתן התקבלה הכרעה המקבלת את
טענות ההורים בתחום החינוך הביתי ,על דרך של ביטול הרשעתם ,אישור עמדתם ו/או התערבות
בית המשפט במדיניות הרשות .הכרעות אלו מהוות את בסיס נתוני המחקר לבחינת השיקולים
וההצדקות שעמדו בבסיס הענקת "ההכשר" המבוקש לחוסר ההיענות ו/או אי ההיענות למדיניות.

ד .שיטת הניתוח
ניתוח הפסיקות התבצע בהתאם לעקרונות שיטת "תאוריה מעוגנת בשדה" (,)Grounded Theory
לפיה יש להפיק תמות מרכזיות מהדברים העולים מהטקסט ,ובמחקר זה ,הטקסט השיפוטי
הפרוש בפסקי הדין ( .)Glaser & Strauss, 1967בתחילה התבצע קידוד פתוח ()Open Coding
בהתאם לקביעות שעלו מפסקי הדין ,ולאחר מכן התבצע קידוד צירי ( )Axial Codingבמהלכו
קובצו יחד מושגים וטענות לכדי תמות מרכזיות הרלוונטיות למחקר (,)Strauss & Corbin, 1990
תוך הסתייעות בטבלה באמצעותה נבחנו הדרכים בהן בית המשפט הבנה את פסיקתו ואת
השיקולים עליהם הסתמך בהכרעה השיפוטית .בשלב הראשון (קידוד פתוח) בוצעה קטגוריזציה
של היגדים בפסקי הדין לקטגוריות כלליות ,וזוהו קטגוריות כדוגמת הצגת ההורים כרוצים
בטובת ילדיהם ,טענות ההורים אודות פגיעה בזכויותיהם החוקתיות ,עמדת המדינה בדבר הצורך
בשמירה על אינטרסים חיוניים וקביעת רגולציה בתחום החינוך ,עמדות שיפוטיות בדבר היעדר
רגולציה מספקת וכו' .בשלב השני של הקידוד הצירי זוהו הקטגוריות הבאות :האופן בו הוצג
בפסיקה הצד המצדד בחינוך ביתי (ההורים); האופן בו הוצג הצד המתנגד לדרך פעולתם של
המצ דדים בחינוך הביתי (רשויות המדינה); כיצד הוצג החוק הקיים; מה היו טענות ההורים;
ההצדקות לפסיקה לטובת ההורים; האם הייתה התייחסות לצורך בשינוי החוק הקיים או הצעה
לתיקון החוק הקיים? בנוסף ,בוצעה בחינת עומק של הקטגוריה המרכזית  -ההצדקות לפסיקה
לטובת ההורים .דרך ניתוח זו הובילה לגיבוש הממצאים והמסקנות המועלות במחקר זה.
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פרק  :3הצדקות בית המשפט לאי היענות למדיניות במקרה
המבחן של החינוך הביתי
א .ממצאים כלליים העולים מניתוח פסקי הדין
למעלה ממחצית מתוך  51פסקי הדין שאותרו ושבמסגרתם אזרחים ערערו לבית המשפט על
הרשעתם או עתרו כנגד מדיניות הרשויות השלטוניות ,זאת במטרה שבית המשפט יתיר להם
לבצע חינוך ביתי ויכשיר את דרישותיהם ,בין אם במקום שבו לא היה מותר לקיימו ,ובין אם
במקום בו החינוך הביתי היה מותר (ראו פרק  ,2סעיף ג') ,ניתנו במהלך שנות השמונים (להלן:
"ההליכים המשפטיים" או "פסקי הדין") .נתון זה עולה בקנה אחד עם התרחבות תופעת החינוך
הביתי באופן כללי ,כמו גם עם מגמת ההתפתחות ההיסטורית של החינוך הביתי בארה"ב ,שכן
העלייה במספר התלמידים בין שנות השבעים לשנות השמונים הייתה דרמטית ).(Gaither, 2009
ההליכים המשפטיים שאותרו התקיימו בכל רחבי ארה"ב  -במדינות הדרום (אלבמה ,ארקנסו,
צפון קרוליינה ,וירג'יניה ומערב וירג'יניה ,טנסי ,טקסס ופלורידה) ,דרך המערב והמערב התיכון
(ניו מקסיקו ,קליפורניה ,וושינגטון ,צפון דקוטה ,מינסוטה ,קנזס ,איווה ,אילינוי ,מישיגן ואוהיו)
וכלה במדינות צפון המזרח (מיין ,מסצ'וסטס ,ניו יורק וניו ג'רזי) ,דבר שכאמור מעיד על היקף
התופעה והעיסוק בנושא בחינוך הביתי.
המחלוקות המועלות במסגרת ההליכים המשפטיים סביב חינוך ביתי משקפות אי היענות לחוקי
הלימוד ונוכחות החובה הנהוגים במדינות השונות .מקרי הסכסוך בין האזרח לבין השלטון ניצתו
כתוצאה מהפער שבין החובה החוקית לחינוכם של הילדים במערכת החינוך המורשית על ידי
רשויות המדינה ובהתאם לדרישות המדינה מצד אחד ,לבין רצון ההורים לחנך את ילדיהם
במסגרת של חינוך ביתי ,בכלל או בדרך מסוימת שאינה עומדת בדרישות המדינה ,מהצד השני.
כך ,הורים הועמדו לדין פלילי ואף הורשעו בגין הפרתם את חוקי הלימוד ונוכחות החובה ,כיוון
שקיימו חינוך ביתי במדינות שבהן החינוך הביתי לא היווה חלופה מקובלת או חוקית ,או מכיוון
שקיימו חינוך ביתי שלא בהתאם לכללי המדיניות והרגולציה שהייתה באותה מדינה לפיהם
נקבעה הדרך המקובלת והמותרת לקיים חינוך ביתי .בנוסף ,נמצאו מקרים בהם הורים עתרו
באופן ישיר או עקיף כנגד החלטות מינהליות של הרשות ,מדיניות וחקיקה קיימת ,בין אם
ביוזמתם הישירה במסגרת הליך אזרחי-מינהלי ובין לאחר שהחלו הליכים משפטיים כנגדם
ביוזמת הרשויות במסגרת הליך פלילי .כאשר בתי המשפט הכריעו לטובת הרשויות ,אותם הורים
ערערו על ההכרעות ועתרו כנגד החלטות הרשויות השלטוניות בפני ערכאות שיפוטיות גבוהות
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יותר ,אשר דנו באותם מקרים ובחנו את החלטות הערכאות הנמוכות ואת עמדת הרשויות
השלטוניות.
ניתוח פסקי הדין מעלה תובנה לפיה המצדדים בחינוך ביתי מעלים בפני בית המשפט טענות
משפטיות על ספקטרום רחב בעד מימוש זכותם לחינוך ביתי ועל מנת להצדיק את התנהגותם,
התנהגות שלרוב המדינה מציגה כעבריינית וכמשקפת היעדר ציות לחוקים ומשכך מבקשת
להעמידם לדין פלילי .במסגרת ההליכים השונים העלו ההורים המצדדים בחינוך הביתי שלוש
קבוצות מרכזיות של טענות :רמה אחת של טענות מתמקדת במישור הפרוצדורלי ,והיא מופנית
כלפי הפעולות והפרוצדורות הנדרשות להתקיים במסגרת ההליך הפלילי מצד הרשויות טרם
הטלת סנקציה כלפי הורים המפרים את חוקי הלימוד ונוכחות החובה .רמה אחרת של טענות הינן
טענות במישור החוקתי ,כלומר טענות בדבר הפרה של זכויות ההורים הנתונות להן מכוח חוקת
ארה"ב והתיקונים לה .כך למשך הועלו טענות בדבר הפרה של הזכות החוקתית לחופש דת ( Free
 ,)Exercise of Religionמקום בו קיים מניע דתי של הורים שמכוחו מבקשים לקיים חינוך ביתי
וטענה כי אין לכפות עליהם לשלוח את ילדיהם לבתי ספר המנוגדים לאמונתם .טענות נוספות
שנטענות על בסיס עקרונות חוקתיים הם טענות באשר לעמימות חוקתית ( Unconstitutional
 ,) Vaguenessמשמע מקום בו חקיקת החינוך וספציפית זו הנוגעת לחינוך ביתי אינה מכווינה
התנהגות ברמת הפירוט הנדרש ומשכך אינה חוקתית .טענות חוקתיות אחרות הועלו בדבר
היעדר קיומו של הליך משפטי הוגן ונאות על ידי הרשויות כלפי ההורים בכל הנוגע להתנהלות
הנוגעת לחינוך הביתי ( ,)Due Process Clauseכמו גם דרישה להגנה שווה לאנשים שונים לפי
התיקון הארבעה עשר לחוקת ארה"ב ( )Equal Protection Clauseשמכוחו ביקשו לטעון כי
להורים בעלי תפיסות שאינן עולות בקנה אחד עם התפיסות הממסדיות יש זכות ליהנות מזכויות
שוות לחינוך מחוץ למערכת .דוגמא לאופי טענה נוספת שנצפתה הייתה הטענה בדבר הזכות
הבסיסית של הורה לקבוע את דרך החינוך המתאימה לילדו ,וגם אותה יש לסווג תחת מערך
הטענות החוקתיות ,בהיותה תת-מקרה של הזכות היסודית לחינוך .הרמה השלישית של הטענות
נוגעת לגוף ותוכן הרגולציה עצמה ,בשני מערכי טענות נפרדים .מערך אחד של טענות נוגע
לפרשנות הנכונה של החוק כפי שההורים תופסים ומפרשים אותה ,כך שתאפשר להם את
מבוקשם – קיום חינוך ביתי .מערך שני של טענות נוגע לתנאים המוטלים על הורים המבקשים
להעניק חינוך ביתי לילדיהם ,מידתיותם וסבירותם .טענות אלה מעלות התנגדות לדרישות מצד
הרשויות הנוגעות לטיב ,איכות ואופן מתן החינוך הביתי ,ובתוך כך לסוגיה עיקרית של הכשירות
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1  בטבלה.הפדגוגית הנדרשת מהורים המבקשים לחנך את ילדיהם בבית עליה יורחב בהמשך
.מובאים ציטוטים מפסקי הדין הכוללים דוגמאות לטענות השונות שהועלו ע"י ההורים
 דוגמאות לטענות השונות שהועלו ע"י ההורים במסגרת בקשות ההכשרה:1 טבלה
דוגמאות

סוג הטענה

"Defendants argue that since the charging document was entitled
"information," rather than "complaint," it was fatally defective".
(State v. Moorhead, 308 N.W.2d 60)
"He contends that the trial court erred in refusing to dismiss the charge
against him because the school attendance officer failed to give him
written notice under § 16-28-16 prior to instituting a criminal
prosecution."
(Maas v. State, 601 So. 2d 209)
"Appellants earnestly assert that in order for the State to have made out
a prima facie case against them, it had the burden of going forward with
the evidence and establishing also that they did not come within any of
the alternatives permitted by the foregoing provision of law."
(F. v. Duval County, 273 So. 2d 15)
"Defendants alleged that chapter 299 is unconstitutional because it
violates their right to free exercise of religion under the first and
fourteenth amendments to the United States Constitution."
(State v. Moorhead, 308 N.W.2d 60)
"Plaintiffs' argue that their fundamental rights of religious liberty and
autonomy, protected by the Establishment Clause of the First
Amendment to the United States Constitution, have been violated."
(BLOUNT v. STATE, 1987 Me. Super. LEXIS 258)
"The Andersons next contend that the compulsory school attendance
law violates the Free Exercise Clause of the First Amendment of the
United States Constitution"
(State v. Anderson, 427 N.W.2d 316)
"The parents assert that their convictions should be reversed because the
compulsory school attendance laws, as applied to them,
unconstitutionally infringe upon their religious beliefs."
(State v. Patzer, 382 N.W.2d 631)
"Defendants contend that the language "equivalent instruction by a
certified teacher elsewhere" contained in the last sentence of section
299.1 is unconstitutionally vague on its face in violation of the
Fourteenth amendment to the United States Constitution. They point out
that the terms "equivalent instruction" and "certified teacher" are not
expressly defined by statute or case law and argue that the contested
phrase does not reasonably inform them of the conduct prohibited by
section 299.1."
(State v. Moorhead, 308 N.W.2d 60)

טענות בדבר

28

פגמים
שנפלו
בהליך
הפלילי

טענות בדבר
פגיעה בזכות
החוקתית
לחופש דת

טענות בדבר
עמימות
חוקתית

"Appellant urges us to find the statute unconstitutionally vague. He
argues that our law requires attendance of children at a "public, private
or parochial school" but fails to give any definition of what constitutes
school and, therefore, does not provide fair notice of the conduct that is
prohibited."
(Burrow v. State, 282 Ark. 479)
"Plaintiffs claim that the vagueness, overbreadth and the lack of a
neutral decision maker of 20-A M.R.S.A. § 5001-A(3)(A)(1), 05-071
CMR 130 and the Vassalboro "Home Instruction Policy" violate their
rights under the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment to
the United States Constitution"
(BLOUNT v. STATE, 1987 Me. Super. LEXIS 258)
"The Tomans, who concede that they did not have an exemption, assert
on appeal that the exemption provision violates the Due Process Clause,
because it allows public school officials to decide whether or not to
grant the request for an exemption. "
(State v. Toman, 436 N.W.2d 10)
The appellants next argue parents have a fundamental right to educate
their children in the manner they deem most appropriate regardless of
state law.
(In Interest of Sawyer, 234 Kan. 436)

טענות בדבר
הפרת הזכות
החוקתית
להליך נאות

טענה לזכות
בסיסית על
קביעת דרך
החינוך

"Appellants contend the State has failed to prove the child was not טענות בדבר
attending a "private school" within the intention of the legislature. They
פרשנות
argue that a school, in the ordinary meaning of the word, is a place
where instruction is imparted to the young, that the number of persons
החקיקה
being taught does not determine whether the place is a school, and that
by receiving instruction in her home in the manner shown by the
evidence the child was attending a private school."
(People v. Levisen, 404 Ill. 574)
"The Andersons first contend that the Legislature cannot regulate their
home school because Article VIII, §1, of the North Dakota Constitution
authorizes the Legislature to create a system of public schools but does
not authorize the Legislature to regulate education in non-public
schools."
(State v. Anderson, 427 N.W.2d 316)
"The Griggs contend that they established their own private school,
which the children attended just as they would any other school, and
hence the family's action was in full compliance with the statute."
(Grigg v. Commonwealth, 224 Va. 356)
"The DeJonges contend that adequate alternative means to the טענות בדבר
certification requirement exist that would meet the state's need to
היעדר
monitor the academic achievement of the children, while allowing the
DeJonges to comply with their religious faith."
סבירות
(People v. Dejonge, 442 Mich. 266)
ומידתיות
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"The Andersons present several arguments to support their position that
teacher certification is not the least restrictive alternative to satisfy the
"State's compelling interest in education.
)(State v. Anderson, 427 N.W.2d 316
"The defendants assert, however, that the state has failed to meet its
burden of demonstrating that the teacher certification requirement
constitutes the least restrictive means of ensuring that its primary
"interest in the education of children is met.
")(State v. Patzer, 382 N.W.2d 631

בחינת הפסיקות העלתה כי  37מתוך  51פסקי דין הסתיימו בהכרעה הדוחה את טענות ההורים
ומקבלת את עמדת הרשות המתנגדת לבחירת ההורים .מתוך מטרה לבחון את תפקידו של בית
המשפט כמעניק לגיטימציה להורים שלא נענים למדיניות הקיימת ,נותחו לעומק יתר 14
ההכרעות השיפוטיות ,במסגרתן בתי המשפט הכריעו לטובת ההורים .לצורך הניתוח נעשתה
אבחנה בין שני סוגים של נסיבות ,כפי שהוסבר לעיל :סוג אחד של נסיבות כולל  8פסקי דין
הנוגעים למקרים בהם החינוך הביתי היווה חלופה מותרת (משמע בהינתן הסדרה לתחום החינוך
הביתי) אך אותם הורים ביקשו לקיים את החינוך הביתי באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כללי
המדיניות או הרגולציה הקיימת באותה מדינה (אי היענות למדיניות) .הסוג השני של הנסיבות
כולל  6פסקי דין הנוגעים למקרים בהם החינוך הביתי כלל לא היווה חלופה מקובלת או חוקית
על פי חוקי החינוך באותה מדינה (משמע בהיעדר הסדרה לתחום החינוך הביתי) ואותם הורים
על אף מצב הדברים קיימו או ביקשו לקיים חינוך ביתי ולקבל היתר רשמי לכך (יציאה יזמית
המהווה אי היענות למדיניות).
ניתוח הפסיקות כלל זיהוי של ההצדקות אותן בית המשפט מציג ככאלו אשר הובילו אותו
להתערב לטובת פעולה של אזרחים שיש בה מרכיב של אי היענות למדיניות הרשויות השלטוניות.
ניתוח ההכרעות השיפוטיות מעלה תובנה לפיה יחסו של בית המשפט לפעולת אי ההיענות
למדיניות הגלומה בחינוך ביתי הוא שונה בין מקרה למקרה ,ולהלן יוצגו ממצאי הניתוח תוך
התבססות והדגמה מתוך הטקסטים המשפטיים ,הלא הם פסקי הדין.
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ב .הכשרת חינוך ביתי שאינו עומד בכללי ההסדרה הקיימת
במסגרת הניתוח אותרו  8פסקי דין מתוך  14בהם בית המשפט קיבל למעשה את עמדת ההורים
במצבים בהם תחום החינוך הביתי היה מוסדר על ידי המדינה אולם ההורים סירבו להיענות
לכללי המדיניות הקיימת וביקשו מהרשות השלטונית לשנות את הכללים שקבעה כתנאי לקיום
חינוך ביתי .במקרים אלה בתי המשפט דנים בתנאים ספציפיים הקבועים בחוקי החינוך
וברגולציה המינהלית של מדינות המתירות חינוך ביתי כחלופה לגיטימית לחינוך במערכת
הציבורי או הפרטית .הניתוח הוביל לזיהוי של שלוש מערכות הצדקה שונות שבהם בית המשפט
עשה שימוש והכריע לטובת ההורים :הצדקה פרוצדורלית ,הצדקה על בסיס עקרונות המשפט
המנהלי והצדקה על בסיס עקרונות חוקתיים.

 .1מערכת הצדקה פרוצדורלית ( 2פסקי דין)
בשני מקרים בית המשפט החליט לבטל את הרשעתם של הורים שקיימו חינוך ביתי מעבירת
הפרת חוקי הלימוד ונוכחות החובה וזאת בשל אי התקיימותם של כללים פרוצדורליים הנוגעים
להליך הפלילי ,תוך הקפדה דווקנית של בית המשפט על הצורך בקיומם.

בעניין  )1987( TRUCKEבית המשפט באייווה כלל לא מגיע לכדי בחינה של טענות של ההורים
המערערים לפיהן דרישת הרשות השלטונית להיות מורים מוסמכים לצורך מתן הוראה שוות ערך
במסגרת חינוך ביתי פוגעת בזכויות החוקתיות של המערערים .יחד עם זאת ,בית המשפט מתייחס
לתנאי החוק המאפשר חלופה לחינוך הציבורי במסגרת הוראה שוות ערך למשך  120יום לפחות
הניתנת על ידי מורה מוסמך ,אולם בד בבד מציין כי אינו מסכים עם דרך החלתם הפרוספקטיבית
של יסודות העבירה הפלילית על ההורים שהורשעו וכי טרם בשלה האפשרות להעמידם לדין .בית
המשפט מסכם ומציין כי:
"Education is 'perhaps the most important function of state and local government' ...
But where criminal sanctions are invoked to further this noble purpose, the State
"cannot dispense with adherence to fundamental rules of criminal procedure.
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בעניין  )1992( MAASנצפתה רוח דברים והנמקה דומה הנוגעת לפרוצדורות ההליך הפלילי ,שם
בית המשפט באלבמה מצא כי הפגם שנפל בשל אי המצאת הודעה בכתב להורים שביצעו חינוך
ביתי על ביצוע העבירה של הפרת חובת הנוכחות של הילדים בבית ספר ,והסתפקות רק בהודעה
בע"פ ,הינו עומד בניגוד לחוק ומהווה עילה מוצדקת לביטול ההרשעה ,על אף שההורים לא הגישו
בקשה סדורה לצורך קיום החינוך הביתי.
הכרעות משפטיות אלה משקפות "הכשר פרטני" לכל מקרה ,שכן כל הורה שהועמד לדין לא נענש
על מעשיו ,למרות שהם היו בבחינת אי היענות למדיניות .בשני מקרים אלו נראה כי ההכרעה
המשפטית התבססה על הקפדה דווקנית של קיום התנאים הקבועים בחוק אשר על פיהם
ובהתאם להם יש לנהל וליזום את ההליך הפלילי בהקשר של החינוך הביתי .בשני המקרים נמצא
כי בעלי הסמכות ברשות לא קיימו את התנאים הנדרשים בחוק במסגרת ההליך הפלילי כנגד
ההורים ,דבר שהצדיק את ביטול ההרשעה שהוטלה על האזרח בעקבות הפרת חוקי הלימוד
ונוכחות החובה .בית המשפט אם כן ,מעניק בפועל הכשר בדיעבד לפעולת החינוך הביתי
הספציפית של אותו אזרח מכורח הנסיבות ,תוך הצבעה על הנורמה המחייבת הנובעת מהחוק
והתחשבות במרכיב הלשוני של החקיקה ,ועל פיהם מכריע בדיון .במסגרת הכרעות אלו בית
המשפט בחר כלל לא להגיע לשלב של דיון בטענות במישורים האחרים שמעלה האזרח כנגד
הרשות ,אלא בוחר להתמקד בפרוצדורות ובתנאים שלא התקיימו ,ושיש באי-קיומם כדי להצדיק
את ביטול הסנקציה שהושתה על האזרח בשל בחירתו בחינוך ביתי ,מבלי להידרש כאמור למסכת
טיעונים נוספים .במקרים אלו ,ביטול העונש שהושת על העותר בשל העובדה לפיה לא מילא את
חובותיו לפי חוק לימוד חובה היא בגדר "הכשר מן ההפקר" לאותו עותר ואין בו כדי להכשיר אי
היענות של אנשים אחרים.

 .2מערכת הצדקה על בסיס עקרונות המשפט המינהלי ( 4פסקי דין)
פסקי הדין במסגרתם מערכת ההצדקה התבססה על עקרונות המשפט המנהלי הציגו שתי תמות
שונות להצדקת ההתערבות של בית המשפט .תמה אחת הדגישה את המחסור בדרישות ברורות
לאופן יישום החינוך הביתי .להבדיל ,התמה השניה מערערת על המידתיות של דרישות ההסדרה
הקיימת ובכך מציגה ביקורתיות רבה יותר מצד בית המשפט המבקר את הכללים עליהם החליטה
הרשות המוסמכת לכך.
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 2.1אי קביעת נהלים וסטנדרטים מפורטים ע"י הרשות (פסק דין אחד)
בעניין  )1986( SNYDERהגיע לפתחו של בית המשפט באוהיו מקרה בו מפקח החינוך סירב
להתיר לאם לקיים חינוך ביתי על רקע היעדר כשירות והסמכה נדרשת .בית המשפט בחן את
החקיקה הקיימת ,אשר קבעה כי ניתן להעניק פטור לתלמיד מבית ספר ציבורי לפי סטנדרטים
שייקבעו על ידי מועצת החינוך של המדינה ובתנאי שהמפקח נוכח כי ההוראה מתבצעת על ידי
"אדם המוסמך ללמד את תחומי הדעת שבהם נדרשת ההוראה ,ותחומים נוספים ,כפי שקידומו
וצרכיו של הילד עשויים ,לדעתו של המפקח ,לדרוש" .כשבית המשפט בחן את החלטתו של
המפקח על רקע החקיקה הקיימת ,הוא מצא כי הרשות המינהלית לא קבעה סטנדרטים לעניין
הכשירות הנדרשת ואף לא הבנתה את שיקול הדעת של המפקחים לצורך קבלת החלטה להתיר
חינוך ביתי ,למרות שהחוק הגדיר כי מועצת החינוך של המדינה נדרשת לעשות זאת .על כן בית
המשפט פסל את החלטת המפקח ,והתיר חינוך ביתי על בסיס הטענה לפיה לא הוגדרו
הסטנדרטים הנדרשים .בית המשפט חותם את פסק הדין במסר לרשויות החינוך במדינה לפיו עד
שלא ייקבע רף של סטנדרט מינימלי להענקת אישור לחינוך ביתי אזי להורים שמורה הזכות
להכווין את חינוך ילדיהם:
'"Our decision today ... demonstrates simply that until such time as the State Board of
Education adopts minimum standards which go no further than necessary to assure
the state's legitimate interest in the education of children" at home, the balance is
weighed in favor of "the right of a parent to direct the education, religion or secular,
'"of his or her children.

 2.2היעדר סבירות ומידתיות הרגולציה (שלושה פסקי דין)
בעניין  )1967( MASSAעמדת מדינת ניו-ג'רזי הייתה שניתן ללמד ילד בבית וכי מי שמעניק חינוך
ביתי לא חייב להיות מורה מוסמך ,שכן החוק קבע כי חובת הנוכחות יכולה להתקיים שעה שלילד
המתחנך במקום שאינו בית ספר כל עוד מסופק לו חינוך שווה ערך במהותו לזה הניתן במערכת
החינוך הציבורית .יחד עם זאת ,לתפיסת המדינה ,הוראה שוות ערך משמעה חובת קיום הוראה
בקבוצה המאפשרת פיתוח מיומנות וכישורים חברתיים של הלומד ,דהיינו פסילת האפשרות של
לימוד ילד יחיד בביתו .בית המשפט בחן את דרישה זו של המדינה על רקע הוראות החוק ועל רקע
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כוונת המחוקק ומצא כי עמידה על דרישה זו של המדינה מונעת למעשה קיום של חינוך ביתי או
הוראה אחרת אשר אינה מתרחשת בבית ספר:
"To hold that the statute requires equivalent social contact and development as well
would emasculate this alternative and allow only group education, thereby
"eliminating private tutoring or home education.
בית המשפט מוצא הלכה למעשה את דרישת המדיניות הזו מצד הרשות החינוכית כדרישה שאינה
סבירה ,ובהתאם לכך ,קובע כי הבחינה של הרשות בבואה לאשר בקשת חינוך ביתי צריכה
להתמקד בשאלת מתן הוראה שוות ערך מבחינה אקדמית בלבד ולא לשקול שיקולים הנוגעים
לאינטראקציה החברתית .בהמשך לכך ,בחן בית המשפט במקרה שלפניו את איכות ההוראה של
ההורים המערערים ,גמר עליהם את ההלל לאור הראיות בתיק ,והחליט לבטל את הרשעתם
ולקבל את עמדתם בדבר היות דרישת המדיניות פסולה ולא סבירה.

באופן דומה ,במסגרת פסיקות בית המשפט העליון במדינת מסצ'וסטס הן בעניין CHARLES
( )1987והן בעניין  )1998( BRUNELLEנבחנו דרישות ספציפיות שנקבעו בחקיקה לעניין חינוך
ביתי .בפסק הדין הראשון בית המשפט איזן בין האינטרס של המדינה לקבוע רגולציה בתחום
החינוך לבין זכויות ההורים ,וקבע כי החוקים החלים על המקרים חוקתיים ,אך בד בבד נתן
התייחסות עקרונית ומקיפה לעניין הדרישות החינוכיות הסבירות ( reasonable educational
 )requirementsשהמדינה יכולה לדרוש במסגרת בחינת בקשה לאישור חינוך ביתי .על בסיס
קביעתו מהן הדרישות הסבירות ,ביטל בית המשפט את הצו שהופנה כנגד ההורים וקבע כי על
הערכאה המתאימה ברשות החינוכית לבחון מחדש את התיק על רקע התייחסותו והנחיותיו
בעניין .פסיקה זו גם היא משקפת מצב עניינים בו בית המשפט מציג מהי ההסדרה הסבירה
והראויה של חינוך ביתי .למעלה מעשור לאחר מכן ,אותו בית משפט קיבל את עמדתם של הורים
שלא ניתן להם היתר לקיים חינוך ביתי לאחר שהתנגדו לדרישת הרשות לקיים בביתם ביקורים
לצורך בחינה והערכה של תהליך ההוראה וכדי לאמת את ביצוע תכנית החינוך הביתי .בית
המשפט פנה לפסיקתו הקודמת בנושא ,שם קבע כי אין להתנות את אישור הבקשה לחינוך ביתי
בדרישות שאינן חיוניות לאינטרס המדינה להבטיח כי כל הילדים יזכו לחינוך .בית המשפט קבע
כי לא ניתן להחיל סטנדרטים "מוסדיים" על מערך שאינו "מוסדי" בהווייתו ,וזאת מעבר לחדירה
לא נדרשת לפרטיות ,בייחוד כשקיימות חלופות אחרות מידתיות יותר ,כגון הגשת דו"חות עתיים
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על ידי ההורים לרשות בדבר התקדמות הלמידה של ילדיהם .לאור האמור ,בית המשפט פסל את
הדרישה הספציפית כתנאי לאישור בקשות לחינוך ביתי ,ובכך הכשיר את עמדת ההורים שלא
הסכימו לדרישת המדיניות הספציפית וקבע כך:
"We agree with the plaintiffs that, with respect to the approval of home education
plans for children to be taught by parents that satisfy other pertinent criteria,
including those summarized above, a home visit is not presumptively essential to
protection of the State's interest in seeing that children receive an education, and
'therefore, such visits may not be required as a condition to approval of the plaintiffs
"plans.

 .3מערכת הצדקה על בסיס עקרונות חוקתיים ( 2פסקי דין)
בשני פסקי הדין במסגרתם מערכת ההצדקה התבססה על עקרונות המשפט החוקתי נמצאה
פגיעה של הרשות השלטונית בזכויות החוקתיות של המבקשים ליישם חינוך ביתי ,וזאת לאור
אופי הרגולציה והדרישות שנקבעו על ידי הרשות השלטונית .הביקורת של בית המשפט על הרשות
השלטונית מתבטאת בפסילת החקיקה לאור עקרונות חוקתיים שמעמדם גבוה מזה של החקיקה
הנפסלת ושבית המשפט מבקש להגן עליהם.

 3.1פגיעה בחופש הדת (פסק דין אחד)
במקרה אחד ,כפי שיתואר להלן ,בית המשפט החליט לבטל את הרשעתם של הורים שקיימו חינוך
ביתי ללא ההסמכה הנדרשת וזאת על סמך טענות חוקתית שהעלו ההורים בדבר פגיעה בחופש
הדת שלהם  ,זאת לאור העיקרון הקבוע בתיקון הראשון לחוקת ארה"ב לפיו "הקונגרס לא יחוקק
שום חוק בנושא ממסדה של דת ,ולא כזה האוסר את הקיום החופשי של אף דת" .בעניין
 )1993( DEJONGEההורים ,נוצרים אדוקים ,חינכו את ילדיהם מבלי שהייתה להם הסמכה
כלשהי להוראה ,ומשכך הפרו את הוראות החוק הנוגעות לחינוך ביתי במישיגן הקובע שאם ילדים
בגילאי  6-16מתחנכים שלא בבית ספר ציבורי הרי שהוראתם צריכה להתבצע על ידי מורים
מוסמכים .בית המשפט התרשם כי המוטיבציה הדתית של הזוג להוראת ילדיהם בבית אינה
מוטלת בספק וכן שהדרישה להסמכה התנגשה באופן עמוק ואותנטי עם האמונות הדתיות של בני
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הזוג .בית המשפט נותן גושפנקא ברורה לחוסר ההיענות של ההורים למדיניות הקיימת הדורשת
הסמכה מהמדינה .כך למשל מסביר בית המשפט את הדילמה הקשה בה הועמדו ההורים:
"They must either violate the law of God to abide by the law of man, or commit a
crime under the law of man to remain faithful to God. The requirement presents an
"irreconcilable conflict between the mandates of law and religious duty.
בית המשפט אף מבקר באופן חריף את המדינה שלטענתו כשלה להראות כי ילדי המשפחה
סובלים באיזו שהיא דרך מהעובדה כי הוריהם אינם מוסמכים להוראה ,אלא נהפוך הוא ,אין
הצדקה לנטל המושת על ההורים בבקשם לפעול לפי דתם:
"In sum, the state has failed to provide one scintilla of evidence that the DeJonge
children have suffered for the want of certified teachers; it has failed to prove a "clear
and present" or "grave and immediate" danger to the welfare of the children that
justifies the onerous burden placed upon the DeJonges' exercise of their religious
beliefs".
יתרה מכך ,בית המשפט בדבריו לא רק מעניק צידוק משתמע לדרך התנהלות ההורים ולחוסר
ההיענות מצדם לכללי המדיניות ,אלא אף מבקר את המדינה ומתאר את אופן ההתנהלות שלה
כיומרה ויוהרה:
"We believe that the DeJonges are the best judges of which regulations are the most
burdensome or least intrusive upon their religion. To entertain the notion that either
this Court or the state has the insight to interpret the DeJonges' religion more
"correctly than they is simply an arrogant pretension.
במקרה זה קבע בית המשפט כי הצבת התנאי של הסמכת ההורים להוראה כדי לקבל היתר ליישם
חינוך ביתי הינה דרישה המפרה את זכותם של ההורים לחופש פולחן ודת המוענק לאזרחים
בהתאם לתיקון הראשון של חוקת ארה"ב .משכך קובע בית המשפט כי מדובר בהוראה ודרישה
בלתי חוקתית ,ככל שזו מופנית כלפי משפחות דתיות שהדבר פוגע במימושן את חופש הדת .בית
המשפט קבע מפורשות כי משפחות אלה מוחרגות ופטורות מהדרישה להסמכה בהוראה:

36

"We hold that the teacher certification requirement is an unconstitutional violation of
the Free Exercise Clause of the First Amendment as applied to families whose
religious convictions prohibit the use of certified instructors. Such families, therefore,
are exempt from the dictates of the teacher certification requirement..".

 3.2עמימות בלתי-חוקתית (פסק דין אחד)
במקרה הבא שיתואר נעשה שימוש בקריטריון של עמימות בלתי-חוקתית ,המתייחס לחוקים
שלשונם עמומה ולא ברורה ,ומשכך לא מאפשרים לאדם מן היישוב לדעת מהי ההתנהגות הראויה
והחוקית ,ומשכך אינם חוקתיים .האזרח אינו מוזהר כראוי מביצוע דבר אסור ,בייחוד
שהמדיניות הקיימת אינה מוגדרת כנדרש ולא נקבעו דרישות אחידות לדרך הפעולה המצופה
ממנו .בעניין  )1985( NEWSTROMקבע בית המשפט במינסוטה כי דרישות המדינה הקבועות
בחוק לעניין הוראה שווה ערך שצריכה להינתן במסגרת החינוך הביתי הינן דרישות שדינן
להתבטל לאור דוקטרינת העמימות החוקתית הקובעת כי חוק עמום שאינו נהיר דיו לאזרח אינו
חוקתי  .בית המשפט בחן את לשון החקיקה הקיימת שקבעה כי כישורי המורים בבתי הספר
שאינם ציבוריים ,ומכוח זאת גם בחינוך הביתי ,צריכים להיות שווים במהותם לסטנדרטים
המינימליים של מורים בבתי הספר הציבוריים המקבילים .בית המשפט קבע כי המושג "שווה
ערך מהותי" ( )Essentially Equivalentהינו עמום באופן בלתי חוקתי ( Unconstitutionally
 ,)Vagueשכן אינו מספק לאדם הסביר הבנה ברורה באשר למשמעות המושג והכוונה כיצד
לפעול ,בייחוד שעה שניתן להעמיד לדין פלילי אנשים שאינם עומדים בקריטריון ,כפי שאכן קרה
בעניין שהובא לדיון בפניו .בית המשפט קובע כי המושג של "שווה ערך מהותי" מעודד אכיפה
שרירותית ואפליה וכי ההורים שבחרו בחינוך ביתי שהמדינה האשימה אותם בהפרת החוק
האמינו בתום לב כי הם עומדים בדרישות החוק ל"שווה הערך המהותי" .בית המשפט הטיל את
מלוא האחריות למצב הדברים על המחוקק ובהתאם לאמור ביטל את הרשעתם של ההורים
שניתנה בערכאות התחתונות ,לאחר שזו התבססה על הוראה עמומה באופן בלתי חוקתי .מתוך
שכך ,בית המשפט העניק לגיטימציה חוקית מלאה לחינוך הביתי שקיימו.
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ג .הכשרת חינוך ביתי בהיעדר הסדרה :מערכת הצדקה פרשנית-
תכליתית
במסגרת הניתוח אותרו  6פסקי דין מתוך  14במסגרתם בית המשפט הכשיר חינוך ביתי במדינות
בהן הדבר לא היווה חלופת חינוך לגיטימית וכשלא הייתה הסדרה לתחום ,מצב המשקף הכשרה
של יציאה יזמית של הורים המגלמת אי היענות למדיניות .בכלל ששת המקרים התבססה הכשרה
זו על פרשנות החקיקה הקיימת לאור תכליות חוקי החינוך והמטרות העומדות בבסיסם .הקביעה
לפיה יוזמת ההורים לקיים חינוך ביתי מותרת התבססה על הטענה לפיה החינוך הביתי מגשים
את תכלית החוק לאור לשון החוק הקיים .תיאור מקרים אלו מוצג להלן לפי סדר כרונולוגי של
מועד מתן פסק הדין.
בעניין  )1950( LEVISENבית המשפט באילינוי קובע כי חוקי חינוך החובה נחקקו כדי לאכוף
את החובה הטבעית של ההורים לספק חינוך לילדיהם ,והמטרה היא שהילדים יחונכו ,אבל לא
בדרך או במקום מסוימים:
"The object is that all children shall be educated, not that they shall be educated in
"any particular manner or place.
בית המשפט מקבל את הדרך בה פירשו ההורים את החוק .כך למעשה קובע בית המשפט כי
החריג הקיים בחוק ,המאפשר פטור מלימודים בבית ספר ציבורי במידה והילד מתחנך בבית ספר
פרטי ,כולל בתוכו גם את האפשרות לחינוך ביתי .משמע ,ניתן לראות בחינוך ביתי כבית ספר
פרטי.

באותה שנה בה ניתן באילינוי פסק הדין בעניין  LEVISENניתן בניו-יורק פסק הדין בעניין
 ,)1950( TURNERובו אף מוזכר המקרה באילינוי .בית המשפט בניו-יורק פונה ישירות ללשון
חוק הלימוד ונוכחות החובה של המדינה הקובע כי קטין צריך להתחנך "בבית ספר ציבורי או
במקום אחר" וכי הוראה שניתנת לקטין במקום אחר שאינו בית ספר ציבורי תהיה לכל הפחות
שוות ערך מבחינה מהותית ( )Substantially Equivalentלזו הניתנת בבית ספר ציבורי .משכך
בית המשפט קובע מפורשות כי לשון החוק הקיים אינה אוסרת על לימודים בביתו של הילד ואינה
דורשת הסמכה פרופסיונלית של ההורים כמורים:
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"There is no provision in the Education Law which prohibits instruction of children at
home, nor is there any provision requiring certification of a parent by the
"Commissioner of Education before she may teach her children at home.
בית המשפט מציין כי מטרת חוקי החינוך היא להבטיח שילדים לא יוותרו חסרי השכלה ואף
לדאוג שיזכו לחינוך אשר יאפשר להם השתלבות בחברה .משכך ,לפי בית המשפט ,כל עוד
ההוראה הניתנת לילד בבית על ידי הוריו הינה שוות ערך וזהה בטיבה להוראה בבית ספר ציבורי,
הרי שהדבר עומד בדרישות החוק .בית המשפט מזכיר את אינטרס המדינה להבטיח חינוך לכל
ילד ,על מנת להגן על הילדים ולמען "הטוב הציבורי" במטרה לפתח בקרב המתחנכים אזרחות
טובה ,אך באותה נשימה מבקש להזכיר למדינה כי הילד אינו רכושה של המדינה .בית המשפט
מצטט בפסק הדין את החלטתו העקרונית של בית המשפט העליון של ארה"ב בעניין Pierce v.
 Society of Sistersאשר תואר בפרק הרקע ובמסגרתו נקבע כי החוק של מדינת אורגון לפיו
ילדים יכולים להתחנך אך ורק בבתי ספר ציבוריים אינו חוקתי:
"The child is not the mere creature of the State; those who nurture him and direct his
destiny have the right, coupled with the high duty, to recognize and prepare him for
"additional obligations.

בעניין  )1985( DELECONTEבית המשפט בצפון קרוליינה מתבסס ישירות על לשון החוק
הקיים ומתחקה אחר כוונת המחוקק ,תוך שהוא קובע כי משמעות המילה בית ספר ()school
יכולה להיות גם הוראה בבית:
""We do not agree that the legislature intended simply by use of the word "school,
because of some intrinsic meaning invariably attached to the word, to preclude home
instruction".
בהתאמה ,בית המשפט רואה בחינוך הביתי אותו יישמו ההורים המערערים כחוקי וכשיר תחת
הגדרת "בית ספר" ולכן ככזה שלא נאסר על ידי חוקי הלימוד וחוקי נוכחות החובה הקיימים.
הגם שבית המשפט צידד בעמדת ההורים ולמעשה הכשיר בהכרעתו את היציאה היזמית של
ההורים שהתבצעה בניגוד לעמדת הרשות ,בית המשפט מציין כי בידיו של המחוקק ,כמי שאמון
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 הסמכות לגבש החלטות מושכלות בעניין אולם דורש מהמחוקק,על קביעת המדיניות הציבורית
:להתייחס לשאלה באופן מפורש
"Whether home instruction ought to be permitted, and if so, the extent to which it
should be regulated, are questions of public policy which are reasonably debatable.
Our legislature may want to consider them and speak plainly about them. "

) דחו את1994 ,1991( LEEPER  גם שני פסקי הדין שניתנו בטקסס בעניין,כעשור לאחר מכן
עמדת סוכנות החינוך של המדינה לפיה מבחינה משפטית חינוך ביתי הוא פרקטיקה שאינה
 סוכנות החינוך טענה כי חינוך ביתי. זאת במסגרת דיון בתובענה אזרחית שהגישו ההורים,חוקית
 וזאת לאחר,אינו שקול לחינוך בבית ספר פרטי המהווה חלופה מקובלת לחינוך בבית ספר ציבורי
 בית המשפט העליון של.שנים שלא התבצעה אכיפה בעניין כלפי משפחות שקיימו חינוך ביתי
 אימץ את הקביעות של בית המשפט בערכאה,טקסס דחה כאמור את עמדת הרשות השלטונית
:התחתונה וקבע כי חינוך ביתי נכלל תחת ההחרגה של בית ספר פרטי
"From the record before us, we conclude that the district court's declaration of the
meaning of "private school" in § 21.033(a)(1), as it relates to home schools, is clearly
correct "
 במקרה זה בית המשפט.)2008( JONATHAN מקרה נוסף שנכלל בקבוצה זו הוא בעניין
לערעורים בקליפורניה קבע כי על אף שהמחוקק לא תיקן את החוקים כך שיתירו במפורש חינוך
 יש לפרש את חקיקת החינוך הקיימת ככזו המתירה חינוך ביתי שכן הוא נכלל בהחרגה של,ביתי
: ופסק כך,בית ספר פרטי
"The integrity of the apparently contradictory provisions can be maintained if we
simply conclude that the compulsory education law is to be interpreted to permit
home schools to operate as private schools. This does no violence to the language of
the private school exemption, which is ambiguous and therefore capable of the
interpretation. Further, it gives meaning to the parent exception from the fingerprint
requirement, and the other statutory and regulatory provisions that appear to
recognize the existence of home schools as private schools. The alternative-40

interpreting the private school exemption not to include home schools--would render
meaningless all of the above described subsequently enacted or adopted statutory and
regulatory provisions. We therefore conclude that home schools may constitute
"private schools.
בית המשפט אמנם לא קיבל את עמדת ההורים לפיה זכותם לחינוך ביתי אינה מוגבלת ומחזיר
לערכאה התחתונה לבחון את עניינם הספציפי של ילדיהם החשובים בבחינת קטינים בסיכון שיש
צורך להבטיח את שלומם וביטחונם ,אך יחד עם זאת מכשיר בפסק דינו באופן עקרוני את
האפשרות לקיים חינוך ביתי בקליפורניה .גם כאן בית המשפט פונה למחוקק בעניין באומרו:
"It is important to recognize that it is not for us to consider, as a matter of policy,
whether home schooling should be permitted in California. That job is for the
Legislature. It is not the duty of the courts to make the law; we endeavor to interpret
"it.

בשש הכרעות אלה ,בהן חינוך ביתי משקף יציאה יזמית של הורים שכן לא הייתה הסדרה חוקית
לנושא והדבר לא היה על דעת רשויות השלטון באותן מדינות ,בית המשפט מכשיר את החינוך
הביתי כפרקטיקה לגיטימית .בית המשפט מפרש את החקיקה הקיימת וקובע כי החינוך הביתי
יכול להיחשב בבחינת החריג של בית ספר פרטי או לחילופין להיחשב בבחינת "בית ספר" או
"מקום אחר" בו מתחנכים ילדים ,בהתאם לקריטריון הקבוע בחקיקת החינוך המדינתית .בתי
המשפט רואים ביציאה היזמית של ההורים ככזאת המקיימת את הרציונל העומד בבסיס חקיקת
החינוך שמטרתה להבטיח את חינוכם של הילדים ,ומשכך מעניקים גושפנקא חוקית לאותם
הורים אשר קיימו חינוך ביתי .ההכרעות השיפוטית במקרים אלו העניקה ליציאה היזמית של
ההורים לגיטימציה והכשר חוקי ,ובפועל ,יצרו מציאות חדשה שהפכה את פעולת אי ההיענות
למדיניות לפעולה לגיטימית ,קבילה וחוקית.
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ד .מסקנות בדבר מידת התערבות בית המשפט במדיניות החינוך הביתי
ניתוח פסקי הדין מוביל למסקנה כי מערכת ההצדקות בה בית המשפט עושה שימוש במסגרת
הכרעתו בסכסוך והכשרת אי ההיענות משקפת רמות שונות של התערבות בית המשפט במדיניות
ובהסדרה של החינוך הביתי ,כפי שיודגם בתרשים  1ויפורט לאחריו.

תרשים  :1מערכות ההצדקה בפסיקות המכשירות ומידת התערבות בית המשפט

מערכת ההצדקה הפרוצדורלית משקפת רמת התערבות במדיניות נמוכה ,אשר נעדרת התייחסות
ישירה לתחום החינוך הביתי תוך שהיא מתמקדת בהקפדה דווקנית על ההליכים הנדרשים
להטלת סנקציה על ההורים .רמת ההתערבות במדיניות גבוהה יותר משתקפת במערכת ההצדקה
העושה שימוש בעקרונות המשפט המינהלי ,אשר על פיהם נבחנת התנהלות הרשות ,כדוגמת
סבירות ומידתיות .כשבית המשפט מצא כי הרשויות לא התנהלו כמצופה מהן כגוף מינהלי ,כאשר
אלה לא התקינו נהלים והנחיות סדורות או לחילופין קבעו הנחיות ודרישות לא סבירות
ומידתיות ,הרי שהדבר נחשב בבחינת פגם בשיקול דעתן של הרשויות והן נדרשו לתקן את
42

פעולותיהן בעניין .מידת התערבות גבוהה אף יותר באה לידי ביטוי במסגרת ההתבססות של בית
המשפט על עקרונות חוקתיים ,המובילים את בית המשפט לפסול את החקיקה הספציפית .בית
המשפט קבע כי מדיניות הרשויות הובילה לפגיעה בזכויות חוקתיות של האזרחים בשני מקרים
שונים :האחד ,כשנמצאה פגיעה בזכות החוקתית לחופש דת; השני ,כשנמצא שהחוק עמום באופן
בלתי חוקתי כך שאינו מכווין את ההתנהגות הנדרשת של האזרח ברמה הנדרשת ,דבר המצדיק
פסילה של החקיקה וביטול ההליך הפלילי שהתבצע מכוחה .מידת ההתערבות במדיניות הגבוהה
ביותר משתקפת בשימוש במערכת ההצדקה במסגרתה מתבצעת פרשנות תכליתית היוצקת
משמעות חדשה לחקיקה הקיימת ,מכשירה את פעולת ההורים ומעניקה תוקף חוקי לאלטרנטיבה
שיצרו למדיניות הנוכחית של הרשויות .ההכרעה המשפטית במסגרתה נעשה שימוש במערכת
הצדקה פרשנית תכליתית התבססה על בחינה מהותית של לשון החוק והתכלית העומדת בבסיס
החקיקה .בית המשפט בחן את פעולת אי ההיענות למדיניות ובדק האם החינוך הביתי משרת או
מקיים את התכלית העומדת בבסיס המדיניות וחוקי החינוך .בית המשפט באותם מצבים של
היעדר הסדרה לתחום החינוך הביתי רואה בפרקטיקה שההורים קיימו כחלופה תקינה
שהחקיקה הקיימת מאפשרת אותה שכן מטרתה של חובת החינוך היא שהילדים יזכו לחינוך אך
לאו דווקא במקום מסוים או בדרך מסוימת .לבסוף יצוין כי אף שהעקרונות החוקתיים משויכים
לנורמות מהסדר הגבוה ביותר בהיררכיה המשפטית ,רמת ההתערבות במדיניות כשנעשה שימוש
במערכת ההצדקה הפרשנית-תכליתית היא גבוהה ועמוקה יותר ,שכן היא אקטיביסטית במהותה
כיוון שהיא יוצרת מציאות-מדיניות חדשה במצב של היעדר הסדרה ,בעוד שההתבססות על
עקרונות חוקתיים הובילו לפסילת מדיניות קיימת במצב של הסדרה קיימת.
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פרק  :4בחינת שינוי מדיניות החינוך הביתי לאחר מתן הפסיקה
המכשירה
כפי שהוצג בפרק הקודם ,ב 12-מתוך  14הכרעות שאותרו ,התערב בית המשפט ברמות שונות
במדיניות החינוך הביתי של עשר מדינות שונות (שתי ההכרעות הנותרות הן תוצר ההצדקה
הפרו צדורלית שלא התייחסה לתנאי החינוך הביתי אלא לתקינות ההליך הפלילי ומשכך אינן
נלקחות בחשבון כהתערבות).
בשש הכרעות בית המשפט מעניק הכשר חוקי לחינוך הביתי המהווה יציאה יזמית המשקפת אי
היענות למדיניות ,זאת על רקע היעדר ההסדרה של תחום החינוך הביתי באותן מדינות .בשישה
מקרים נוספים ,על רקע מצב דברים שבו החינוך הביתי מוסדר כחלופת חינוך אפשרית ,בית
המשפט קיבל הכרעות עקרוניות במסגרתן הוכשרו פעולות ההורים שלא נענו למדיניות הקיימת
וקיימו חינוך ביתי שלא בהתאם לדרישות הרשות .אותן  12הכרעות שיפוטיות קבעו למעשה דין
חדש שכן המצב המשפטי שלפני מתן פסק הדין לא היה זהה למצב המשפטי שלאחריו .במצב
דברים מסוג זה מצאנו מקום לבחון את השינוי שההכרעות השיפוטיות יצרו  -האם לאחר קביעת
הנורמות החדשות בפסקי הדין התקיימה בחינה ו/או שינוי של המדיניות והחוק גם על ידי
הרשויות השלטוניות ,ובתוך כך הגופים המחוקקים? האם לאחר פסיקת בית המשפט נחקקה
חקיקת נגד שביקשה להחזיר את המצב החוקי לאחור? או לחילופין – האם ההכשר שניתן על ידי
בית המשפט לחינוך הביתי נותר בתקפו כהלכה מחייבת מבלי שנערך שינוי בחקיקה? הדברים אף
מתחדדים על רקע הפנייה הישירה של בית המשפט למחוקק שהתבצעה לא אחת במסגרת פסקי
הדין (הדבר יודגם בהמשך) ,שם הבהיר בית המשפט כי אינו מתיימר להחליף את המחוקק אשר
הוא זה שאחראי ואמון על קביעת המדיניות הציבורית וצריך לתת דעתו לסוגיית המדיניות
שעלתה בפסק הדין ושבית המשפט הכריע בה בהתאם לכלים והעקרונות השיפוטיים הנתונים לו.
לאחר ניתוח פסקי הדין ,עבור אותן עשר המדינות בהן בית המשפט נקט התערבות והכשיר
מקרים של חינוך ביתי כנגד עמדתן של רשויות החינוך ,נערכה בדיקה .האם התבצע שינוי בפועל
של חקיקת החינוך הראשית ו/או הרגולציה המינהלית (תקנות ,נהלים והנחיות) על ידי הרשויות
(מחוקק ורשות מבצעת ,בהתאמה) המסדירות את המדיניות בתחום החינוך הביתי לאחר מתן
פסקי הדין .פירוט של השינוי שהתבצע בפועל של החקיקה הראשית והרגולציה המינהלית
בהתייחס לכל מדינה מובא בהרחבה בנספח  .1בטבלה  2מוצג סיכום של ממצאי הבדיקה ולאחר
מכן מובא פירוט של הממצאים והמסקנות.
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טבלה  :2שינוי מדיניות חינוך ביתי לאחר מתן פסקי הדין המכשירים
שינוי חקיקה

שינוי רגולציה

מערכת הצדקה

ראשית

מינהלית

מערכת הצדקה על בסיס

ניו ג'רזי

-

+

עקרונות המשפט המינהלי

אוהיו

+

+

(מידת התערבות בינונית)

מסצ'וסטס

-

-

מערכת הצדקה על בסיס

מינסוטה

+

+

מישיגן

+

+

אילינוי

-

+

מערכת הצדקה על בסיס

ניו-יורק

-

-+

פרשנות תכליתית

צפון

(מידת התערבות גבוהה

קרוליינה

+

+

מאוד)

טקסס

-

-

קליפורניה

-

+

(ורמת התערבות)

המדינה

עקרונות חוקתיים
(מידת התערבות גבוהה)

באופן כללי ניתן לראות כי רק בארבע מתוך עשר המדינות בוצע תיקון של החקיקה הראשית
לאחר שניתן פסק הדין ,והחקיקה כללה אחרי התיקון התייחסות ישירה לחינוך הביתי (סימון
" "+תחת עמודת שינוי חקיקה ראשית) ,כאשר בשש הנותרות לא בוצע שינוי כלשהו (סימון ".)"-
כלל התיקונים התבצעו בטווח של שנתיים עד שלוש שנים לאחר מתן ההכרעה השיפוטית .לעומת
זאת ,בשמונה מתוך עשר המדינות תוקנה הרגולציה המינהלית ,כאשר בשבע מדינות היה תיקון
רגולציה ישיר לאחר ההכרעה השיפוטית (סימון " "+תחת עמודת שינוי רגולציה מינהלית),
במדינה אחת (ניו-יורק) תיקון הרגולציה התבצע לאחר שנים רבות ממתן ההכרעה השיפוטית
הספציפית (סימון " ,)"-+ואילו רק במדינה אחת (טקסס) לא בוצע כל שינוי של הרגולציה
המינהלית (סימון ".)"-
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כאשר אנו בוחנים את השינוי במדיניות על רקע מערכת ההצדקה שבית המשפט עשה בה שימוש
לצורך ההכשרה ומידת ההתערבות הנגזרת ממנה ,עולה כי רק במדינה אחת (אוהיו) מתוך שלוש
המדינות בהן ההכשרה הייתה לאור עקרונות מהמשפט המינהלי התבצע תיקון מקיף של
המדיניות (משמע בשני המישורים – הן החקיקתי והן המינהלי) ואילו בשתי המדינות הנותרות לא
היה תיקון חקיקה ראשית כלל ,בעוד רק באחת מהן היה תיקון של הרגולציה המינהלית (ניו-
ג'רזי) .בשתי המדינות בהן ההכשרה הייתה על רקע הצדקה חוקתית (מינסוטה ,מישיגן) בוצע
שינוי מקיף וזה אף התרחש בטווח זמן קצר יחסית ממועד ההכרעה (תוך שנתיים) .נתון מעניין
נוסף שעולה הוא כי ארבע מתוך חמש המדינות בהן החינוך הביתי לא היה מוסדר ושלגביהן בית
המשפט התערב ברמה הגבוהה ביותר במדיניות משקבע כי החקיקה הקיימת (אשר כאמור הייתה
נעדרת כל התייחסות לחינוך הביתי) כוללת בתוכה את האפשרות לקיים חינוך ביתי ,לא תיקנו את
החקיקה לאחר החלטת בית המשפט .במדינה אחת מתוך הארבע גם לא היה תיקון בכל רמה
שהיא של הרגולציה המינהלית (טקסס) .רק במדינה אחת מקבוצה זו (צפון קרוליינה) בוצע תיקון
מקיף לאחר ההכשרה של בית המשפט ,שכלל הן תיקון חקיקה ראשית והן תיקון של הרגולציה
המינהלית.
נראה כי השינוי המקיף של החקיקה והרגולציה המינהלית באוהיו (הכשרה על בסיס משפט
מינהלי) ,כמו גם במינסוטה ובמישיגן (הכשרה על בסיס עקרונות חוקתיים) בוצע בין היתר על רקע
מהות ההכשרה והנסיבות הספציפיות של המקרה שהובא להכרעה בפני בית המשפט .באוהיו ,בית
המשפט קבע בצורה מפורשת כי רשויות החינוך לא קבעו רגולציה ברמה מספקת ונדרשת ,דבר
שלמעשה חייב את הרשות השלטונית לפעול ולגבש מדיניות .העניין אף מתחדד לאור הפנייה
הישירה של בית המשפט למחוקק במסגרת פסק הדין בעניין  SNYDERבו נשלח מסר "מאיים"
לרשויות החינוך באוהיו לפיו כל עוד לא יאמצו סטנדרטים ברורים האיזון יהיה לטובת ההורים
המחנכים מהבית ( "Our decision today ... demonstrates simply that until such time as
the State Board of Education adopts minimum standards which go no further than
necessary to assure the state's legitimate interest in the education of children" at
home, the balance is weighed in favor of "the right of a parent to direct the education,
'".)religion or secular, of his or her children.
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במינסוטה ובמישיגן קבע בית המשפט כי המדיניות הקיימת הקבועה בחקיקה וברגולציה
המינהלית מפרה זכויות חוקתיות ,ומשכך הרשויות היו מחויבות לערוך תיקון מקיף על מנת
להפסיק את ההפרה ולהבטיח עמידה בדרישות החוקתיות שקבע בית המשפט ,וזאת תוך זמן
קצר.
ניסיון אפשרי להסביר את התוצאות באותן מדינות בהן בית המשפט עשה שימוש במערכת
הצדקה של פרשנות תכליתית ,הוא כי המחוקק לא שינה לאחר מתן פסק הדין את החקיקה
הראשית במרביתן (ארבע מתוך חמש מדינות) ,זאת מאחר ובעצם בית המשפט כבר יצר
בהכרעותיו "חקיקה שיפוטית" ,ומשכך כבר לא היה דרוש לתקן את החקיקה הראשית ומספיק
היה להסתפק בתיקון הרגולציה המינהלית ,ונסביר .חקיקה שיפוטית משמעותה יצירתן של
נורמות משפטיות כלליות ומחייבות על ידי הרשות השופטת (ברק .)2000 ,החקיקה הראשית
באותן מדינות לא הייתה חד משמעית ,במובן זה שכללה בחובה באופן פוטנציאלי מספר
אפשרויות נורמטיביות אשר השופט-הפרשן צריך היה לבחור ביניהן .כלומר ,החוק יצר מספר
אפשרויות פרשניות ,ובחינתן לאור תכלית החקיקה ,הביאה את בית המשפט לקבוע אחת
כמחייבת ,ובמובן זה נוצרה חקיקה שיפוטית כך שהמצב המשפטי הכללי לפני הפרשנות ולאחריו
אינו זהה (ברק .)2000 ,כך ,בית המשפט ראה בלשון החקיקה הקיימת כזו המאפשרת את קיום
היציאה היזמית של החינוך הביתי ,בין אם תחת הגדרת "בית ספר פרטי" או כחינוך שווה ערך
הניתן "במקום אחר" שאינו בית ספר .בית המשפט בחר באפשרות זו שהחוק לתפישתו מכיל,
וביצע למעשה "חקיקה שיפוטית" ,כך שיתכן והרשויות לא מצאו צורך לחזור אל החקיקה
הראשית ולתקנה אלא לבצע רק את התיקונים הנדרשים ברמת הרגולציה המינהלית המביאים
לידי ביטוי את הפרשנות החדשה שיצק בית המשפט לחוקי החינוך בתחום החינוך הביתי.
מעניין לראות כי למדינה היחידה מתוך חמש המדינות מקבוצת "הפרשנות התכליתית" בה נערך
שינוי מקיף ,הן של החוק והן של הרגולציה המינהלית (צפון קרוליינה) ,בוצעה פנייה ישירה של
בית המשפט אל רשויותיה במסגרת פסק הדין בעניין  .DELCONTEבית המשפט ביקש שם
מהמחוקק להסדיר את הרגולציה בתחום החינוך הביתי ,לכאן או לכאן ,וזאת במסגרת היותו
אחראי על עיצוב המדיניות הציבורית ( "Whether home instruction ought to be permitted,
and if so, the extent to which it should be regulated, are questions of public policy
which are reasonably debatable. Our legislature may want to consider them and
"  .)speak plainly about them.כמובן ,שפנייה ישירה כזו של בית המשפט אינה מבטיחה תיקון
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של החקיקה הראשית ,שכן גם בעניין  JONATHANפנה בית המשפט אל הרשויות בקליפורניה
וביקש מהן להסדיר את מדיניות החינוך הביתי ( "It is important to recognize that it is not
for us to consider, as a matter of policy, whether home schooling should be permitted
" ,)in California. That job is for the Legislature.אך ההסדרה לא נעשתה בחקיקה הראשית
אלא ברמה המינהלית באמצעות הנחיות מפורטות בדבר הדרכים האפשריות לקיים חינוך ביתי,
וגם זו דוגמא להשפעה אפשרית על הרשויות.
שתי המדיניות היחידות בהן לא היה כל שינוי בחקיקה הראשית או ברגולציה המינהלית לאחר
הכרעת בית המשפט הן מסצ'וסטס וטקסס .יתכן כי הסיבה לכך שלא בוצע שינוי כלשהו הוא כי
בשתי המדינות הללו הרגולציה המדינתית על חינוך ביתי היא מינימלית עד כדי לא קיימת,
כתפיסה כמעט אידיאולוגית (דבר הבא לידי ביטוי בין היתר במעט הכתוב ע"י הרשויות לאזרח
המבקש לקיים חינוך ביתי באותן מדינות) ומשכך ניתן היה מבחינת אותן מדינות להסתפק
בהכרעות השיפוטיות של בית המשפט .חשוב לציין כי בשתי המדינות הללו פסקי הדין שניתנו
מהווים עד לעצם היום הזה תקדימים מחייבים ולאורם מיושמת מדיניות החינוך הביתי .מצב
דברים זה מלמדנו כי גם אם לא התבצע שינוי צורני "נראה לעין" מבחינת הטקסטים המשפטיים
שיוצאים תחת רשויות השלטון – ובענייננו ,חקיקה ראשית ע"י המחוקק ורגולציה מינהלית ע"י
הרשות המבצעת  -עדיין הכרעת בית המשפט ופרשנותו את הדין היא הקובעת ומיושמת הלכה
למעשה בחיי היומיום ,שכן יש לה מעמד של תקדים המחייב את הצדדים לסכסוך ,את רשויות
השלטון ואת הציבור כולו.
כאן המקום לציין כי לא אותר מקרה בו המחוקק ביקש כתגובת נגד לאחר פסיקת בית המשפט
להתגבר על ההכרעה השיפוטית ולשנות את החוק במטרה למנוע או לאסור את החינוך הביתי או
לעמוד על כללי רגולציה מסוימים שבית המשפט מצא שאין מקום להותירם .נראה כי הדבר מלמד
בין היתר על כוחו של בית המשפט להשפיע על המדיניות מתוקף תפקידו ומעמדו הציבורי .בסוף
פרק זה יש לציין כי המסקנות האפשריות המועלות כאן בדבר הקשר בין פסק הדין המכשיר לבין
שינוי המדיניות אינן משקפות את התמונה כולה ,ויש לקחת בחשבון כי ישנם גורמים רבים
המשפיעים על האפשרות לשנות חקיקה ראשית כמו גם רגולציה מינהלית ,ובתוך כך יחסי כוחות
פוליטיים; תפיסות של הגוף המחוקק והרשות המבצעת את תפקידם ,כמו גם זהות אותם אנשים
המרכיבים את הרשויות הללו; פעולות של ארגוני לובי שונים; חשיבות ודחיפות הסוגיה הדורשת
הסדרה ביחס לסדר היום הפוליטי וכו' ,והדבר ראוי למחקר ובחינה מקיפה העומדת בפני עצמה.
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סוף דבר
"תמיד השופט הפוסק הוא המבצע את 'הקונקרטיזציה' של הדין .והואיל וכלי
המחוקק ,דיבורו ,מטבעו אינו חד-משמעי ככלי תורת החשבון ,מקבל דבר החקיקה
את צביונו מפרשנות השופט .גוון הדיבור שנותן לו השופט ,כאחד מיני רבים
אפשריים ,הוא הקובע את משמעותו .דין הוא דבר המחוקק כמו שנתפרש על ידי
השופט ,או כדבריו הקולעים של אחד משופטי בית המשפט העליון לארצות
הברית." 'The constitution is what the judges say it is' :

3

בית המשפט נתפס בקרב רבים ככזה שתפקידו הוא ליישם ולאכוף את המדיניות שנקבעה ועוצבה
על ידי מקבלי ההחלטות .מחקר זה בחן את אותם המקרים בהם בית המשפט הכריע בסכסוכים
שהובאו לפניו בניגוד לעמדת המדינה ולטובתו של האזרח-היזם אשר לא נענה למדיניות וקיים
חינוך ביתי במדינות בהן הדבר לא היווה חלופה מקובלת וחוקית ללימודים על פי חוקי הלימוד
ונוכחות החובה .כך גם נבחנו המקרים בהם בית המשפט הכריע לטובתו של האזרח אשר לא נענה
לדרישות ולתנאים ספציפיים שקבעו הרשויות כתנאי לקיים חינוך ביתי באותה מדינות בהן
הנושא היה מוסדר .כמו האזרח ,אשר פעל מחוץ לתפקידו המסורתי כנתין ,צרכן או שותף
באספקת שירות ציבורי ויזם בעצמו פעולה הנותנת מענה לצורך שלו ומהווה אלטרנטיבה לשירות
הציבורי ,כך גם בית המשפט לא שימש בתפקידו המסורתי ונטל לעצמו תפקיד אחר ,של מי
שמגבה את פעולת האזרח המתבצעת בניגוד לעמדת הרשויות ,בין היתר בחובשו כובע של פרשן
המכשיר באופן אקטיביסטי יציאה יזמית המשקפת אי היענות למדיניות .נמצא כי אופי ועוצמת
ההתערבות של בית המשפט היו מובחנים בין מקרה למקרה ,וזאת על ידי שימוש במערכות
הצדקה שונות באמצעותן הכריע את המשפט .כל אחת מאותן מערכות הצדקה משקפת רמת
ומידת התערבות שונה של בית המשפט במדיניות הרשויות ,כאשר נמצאה הבחנה בין מדינות בהן
לא הייתה כל הסדרה לתחום החינוך הביתי לבין מדינות שבהן הפרקטיקה הייתה מוסדרת.
ניתוח פסקי הדין העלה ארבע מערכות הצדקה שונות שבית המשפט עשה בהן שימוש ,אשר כל
אחת מייצגת עלייה במידת ההתערבות של בית המשפט במדיניות הרשות .שלוש מערכות
ההצדקה הראשונות נוגעות למצב דברים בו קיימת הסדרה מסוימת של המדינה לתחום החינוך
הביתי .מערכת ההצדקה שמבטאת את מידת ההתערבות הנמוכה ביותר היא זו הפרוצדורלית,

 3יואל זוסמן" ,מקצת מטעמי פרשנות" ,בתוך ספר יובל לפנחס רוזן (תשכ"ב) ,עמ' 156
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אשר למעשה אינה מובילה לשינוי של הדין הקיים ,אלא דורשת הקפדה דווקנית על קיום התנאים
והדרישות של ההליכים שהמדינה מבקשת לנקוט כנגד אזרחיה .מערכת ההצדקה בעלת מידת
התערבות בינונית היא זו העושה שימוש בעקרונות המשפט המינהלי ,אשר מכוחה נקבע כי נפלו
פגמים בהתנהלות הרשויות המצדיקות את התערבות בית המשפט לטובת האזרח .כך למשל
התקבלה דרישת ההורים מקום בו הרשות לא קבעה סטנדרטים נדרשים או לחילופין קבעה
תנאים לא סבירים המטילים נטל לא מידתי ופוגעני כלפי האזרח .מערכת ההצדקה השלישית
שאותרה היא זו העושה שימוש בעקרונות חוקתיים ,שם מידת ההתערבות היא גבוהה ,וזאת לאור
איכות ומעמד הנורמה המשפטית בה נעשה שימוש וסיווג החקיקה כפסולה לאור הפגיעה בזכויות
החוקתיות .כך נמצא כי הוראה הדורשת הסמכה להוראה של הורים המקיימים חינוך ביתי בשל
אידיאולוגיה דתית שמרנית פוגעת בזכותם החוקתית לחופש דת .מקרה נוסף הוא בו נפסלה
פעולת הרשות מכוח דוקטרינת העמימות החוקתית .מערכת ההצדקה הרביעית שאותרה נוגעת
למדינות בהן תחום החינוך הביתי לא היה מוסדר בחקיקה ושלא התירו קיומו של חינוך ביתי
ומשכך אף נקטו בהליכים כנגד הורים שביצעו יציאה יזמית וקיימו חינוך ביתי .במקרים אלו
נעשה שימוש בפרשנות תכליתית של הדין הקיים ,במסגרתה בית המשפט העניק פירוש חדש
לחוק ,כך שיצר "חקיקה שיפוטית" הצומחת ממציאות החיים ומגשימה לעמדת בית המשפט את
תכלית החקיקה .בית המשפט גישר על הפער בין המציאות החברתית המשתנה לבין עולם המשפט
באמצעות שימוש בשיטת הפרשנות התכליתית המעניקה לטקסט המשפטי את הפירוש המקיים
בצורה הטובה ביותר את התכלית שנועד להגשים ,זאת בהתאם לתפיסת בית המשפט .בית
המשפט בפעולתו המכשירה את היציאה היזמית המשקפת אי היענות למדיניות הביא להתאמה
בין הנורמה המשפטית לבין המציאות החדשה שהאזרח היזם יצר וביקש לבססה כחלופה
לגיטימית לשירות המסופק על ידי המדינה ,וכך אפשר לכלל האזרחים ליהנות מפירות מאבק
היזמים .אותו גרעון חקיקתי ומינהלי בדמות אי הסדרה של תחום החינוך הביתי העניק בין היתר
לבית המשפט את המרחב את הפרשני בו פעל ואפשר לו לקבל החלטה המכשירה את אי ההיענות
של האזרח ,דבר שהרשות השלטונית ביקשה לאכוף ולמנוע אולם הושבה ריקם על ידי בית
המשפט .הגם שבית המשפט קיבל את עמדת המצדדים בחינוך הביתי ,הרי שבחלק מפסיקותיו
המכשירות ציין מפורשות כי אינו מתכחש לאינטרס הלגיטימי של רשויות השלטון לקבוע רגולציה
שתבטיח את חינוכם של הילדים הגרים בתחום המדינה .בית המשפט חזר והבהיר כי הוא מכיר
בחלוקת התפקידים בין הרשויות השונות ,כשתפקידו כרשות שופטת הוא לפרש את החוק ,וכי על
המחוקק והרשות המבצעת לקבוע את המדיניות הציבורית באשר לחינוך הביתי ואופיו.
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בחינה של שהתרחש לאחר מתן הפסיקות המכשירות מלמדת כי במרבית המדינות חל שינוי
במדיניות בתחום החינוך הביתי ,משמע לאחר ההכרעות השיפוטיות התבצע תיקון חקיקה ראשית
או נקבעה רגולציה מינהלית ברוח הקביעות המובאות בפסקי הדין .נראה כי הכרעותיו של בית
המשפט הובילו להטמעה בדין של המציאות החדשה שנוצרה והתבקשה על ידי האזרחים ,כך
שהדין החדש גישר על הפער שהיה קיים בינה לבין המצב החוקי הקיים .גם כשלא התרחש שינוי
נראה לעין בדברי חקיקה ורגולציה ,נמצא כי בפועל הרשויות השלטוניות קיבלו את פרשנותו של
בית המשפט את החוק והתייחסו אל ההכרעה השיפוטית כהלכה ותקדים המחייב את הרשות
לנהוג על פיו .בנוסף ,לא נמצאה תגובת נגד של המחוקק לפסיקתו המכשירה של בית המשפט,
והדבר יכול להעיד בין היתר על מעמדו של בית המשפט .המחקר מציף את האפשרות למחקר
עתידי שמטרתו לאתר מצבים נוספים בהם בית המשפט העניק הכשר ולגיטימציה ליציאות
יזמיות שיש בהן אלמנטים של אי היענות למדיניות או למקרים של חוסר היענות למדיניות,
ולבחון באופן משווה את האופן והדרך שבו בית המשפט הכשיר את פעולת היזמים ואת היקף
התערבותו ,זאת במטרה לזהות דפוסי פעולה זהים שיסייעו לצפות את תגובתו של בית המשפט
באירועים עתידיים ולבסס תיאוריה מקיפה בעניין.
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נספח  :1פירוט ממצאי הבדיקה בדבר תיקון חקיקה ראשית וקביעת
רגולציה מינהלית במדינות לאחר מתן פסקי הדין המכשירים
המדינה

פירוט השינוי בחקיקה הראשית וברגולציה המינהלית בהתייחס לפסה"ד המכשיר

ניו ג'רזי

פסק הדין בעניין  MASSAניתן ב 1967-ופסל את עמדת הרשות שביקשה לקחת
בחשבון שיקול של פיתוח כישורים חברתיים כתנאי לאישור בקשה לחינוך ביתי.
בית המשפט קבע כי ה שיקול היחיד שניתן לקחת בחשבון במסגרת אישור הבקשה
הוא האם ניתנת הוראה שוות ערך זהה מבחינה אקדמית לזו הניתנת בבתי הספר
הציבוריים.
חקיקת החינוך הראשית בנושא חוק לימוד ונוכחות חובה לא תוקנה ואין בה
התייחסות לחינוך הביתי .נמצא כי הוגשו מספר הצעות חוק להסדרת החינוך
הביתי אולם אף אחת מהן לא מומשה והגיעה לידי חיקוק.
הרגולציה המינהלית הקיימת יחסית מצומצמת ומפרטת את האפשרויות
העומדות בפני המבקשים חינוך ביתי .במסגרת דף האינטרנט של מחלקת החינוך
של מדינת ניו ג'רזי בנושא ה Homeschooling-מוזכר ומצוטט פסה"ד בעניין
 MASSAומובאות המשמעויות החוקיות שלו.

חקיקה ראשית:
N.J. Stat. § 18A:38-25 (LexisNexis, Lexis Advance through New Jersey 218th First
)Annual Session, L. 2018, c. 140, and J.R. 12
רגולציה מינהלית:
https://www.state.nj.us/education/genfo/faq/faq_homeschool.htm
מקורות נוספים:
(1) https://www.responsiblehomeschooling.org/histories-of-homeschooling/a-history-

of-homeschooling-in-new-jersey/
(2) http://www.enochnj.org/pdf/haas_5_24.pdf
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אוהיו

בשנת  1986ניתן פסק הדין בעניין  SNYDERבמסגרתו התיר בית המשפט
להורים לבצע חינוך ביתי גם כשהם נעדרים הסמכה להיות מורים ,וזאת לאור
היעדרה של רגולציה המסדירה את העניין ואי קביעת סטנדרטים נדרשים .בשנת
 1988הוקמה ועדה לצורך גיבוש מדיניות החינוך הביתי .בשנת  ,1989מועצת
החינוך של אוהיו אימצה תקנות רשמיות המסדירות את החינוך הביתי על בסיס
עבודת הוועדה ובשנת  1989נקבעה החקיקה הכוללת המסדירה את החינוך הביתי
באוהיו.

חקיקה ראשית:
))Ohio Rev. Code Ann. § 3321.04 (Page, Lexis Advance through file 109 (SB 221
רגולציה מינהלית:
(1) http://education.ohio.gov/Topics/Ohio-Education-Options/Home-Schooling
(2) http://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Quality-School-Choice/HomeSchooling/Superintendent-Responsibilities-for-Home-educated-Students.pdf.aspx
מקורות נוספים:
https://theoaksprivateschool.org/topsinst/wp-content/uploads/2016/08/Ohio.pdf
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מסצ'וסטס

אין חקיקת חינוך ביתי במסצ'וסטס ואין מסמכי רגולציה מינהלית ברמת
המדינה .מחלקת החינוך של המדינה מפנה הורים למפקחים או לוועדות הבית
הספריות במחוזות בהם הם מתגוררים על מנת לקבל מידע נוסף .כל מחוז קובע
רגולציה לעניין דרך אישור תכניות חינוך ביתי ,כאשר הפסיקות בעניין
 CHARLESו BRUNELLE-משנת  1987ו 1998-בהתאמה מהוות הלכות
מחייבות כשבמסגרתן הובאו פירוט בדבר מערכת השיקולים המותרת והסבירה
לאישור תכנית חינוך ביתי וכן איסור על קיום ביקורי בית לצורך הערכת תכנית
חינוך ביתי.

חקיקה ראשית:
Mass. Ann. Laws ch. 76, § 1 (LexisNexis, Lexis Advance through Act 296 of the
)2018 Legislative Session
רגולציה מינהלית (אין):
http://www.doe.mass.edu/finance/schoolchoice/choice-guide.html
מקורות נוספים:
(1) http://www.ahem.info/HistoryofHS.html
(2) http://www.mhla.org/information/gettingstarted/requirements.htm
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 בו קבע בית,NEWSTROM  חודשים לאחר פסק הדין בעניין4 ,1985 בנובמבר

מינסוטה

המשפט העליון של מינסוטה כי החקיקה הקיימת הינה עמומה באופן בלתי חוקתי
 מוצגת הצעת חוק ראשונה,לעניין ההכשרה הנדרשת של המקיימים חינוך ביתי
1987  מוקם צוות משימה הבוחן את חקיקת החינוך ובינואר1986  ביוני.לעניין
 מוגשת הצעת חוק על בסיס המלצות הצוות1987  בפברואר.מוגשת הצעתו
ובאפריל באותה שנה מושלם הליך החקיקה ותיקון הרגולציה שמסדיר באופן
.כוללני את החינוך הביתי במינסוטה
:חקיקה ראשית
Minn. Stat. Ann. § 120A.22 (LexisNexis, Lexis Advance through the end of the 2018
Regular Session of the Minnesota 90th Legislature)
:רגולציה מינהלית
(1) https://education.mn.gov/MDE/fam/nphs/home/
(2) https://education.mn.gov/mdeprod/idcplg?IdcService=GET_FILE&dDocName=0
03867&RevisionSelectionMethod=latestReleased&Rendition=primary
:מקורות נוספים
https://books.google.co.il/books?id=ihnAgAAQBAJ&pg=PR13&lpg=PR13&dq=history+of+homeschooling+in+minnesota+newstrom&sourc
e=bl&ots=MErDa8canJ&sig=DpV5OFPjrqqdhHMLzFH2XcrOAOU&hl=iw&sa=X&ved=2ahUKEwi
Q3_riafeAhVD6qQKHRrdCYAQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=history%20of%20homeschooling
%20in%20minnesota%20newstrom&f=false
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מישיגן

פסק הדין שניתן בעניין  DEJONGEשניתן בשנת  1993פטר הורים בעלי אמונה
דתית עמוקה מדרישת ההסמכה להוראה הקבועה בחוק המחייבת הורים
המבקשים לקיים חינוך ביתי לאור הקביעה כי ההוראה פוגעת בזכותם החוקתית
לחופש דת .בשנת  1995תוקנה חקיקת החינוך בתחום החינוך הביתי לאור פסק
הדין .בנוסף ,ברמת ההנחיות ,המדינה שינתה את הדרישה להיות מורים
מוסמכים והורים נדרשים להיות מינימום בעלי תואר ראשון ( bachelor’s
 )degreeאולם יש בהנחיות הקיימות החרגה אף מדרישה זו ממי שמצהירים כי
הם בעלי אמונה דתית עמוקה נגד ההסמכה הנדרשת בהתאם לקביעת פסק הדין.
מסמך ההנחיות מלמד כי ההחרגה היא מכוח פסק הדין ושמו אף מאוזכר במסמך.

חקיקה ראשית:
)Mich. Comp. Laws Serv. § 380.1561 (Lexisthrough 2018 Public Act 358
רגולציה מינהלית:
(1) https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-81351_81352_35175---,00.html
(2) https://www.michigan.gov/documents/home_schools_122555_7.pdf
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אילינוי

החקיקה הראשית לא תוקנה אולם הרשויות קיבלו את פרשנות בית המשפט
והדבר בא לידי ביטוי ברגולציה המינהלית בה מוזכר ומצוטט פסק הדין בעניין
 LEVISENשניתן בשנת  1950והיווה תקדים מחייב לפיו החינוך הביתי הוא
חלופה אפשרית הניתנת תחת קטגוריית בית ספר פרטי .

חקיקה ראשית:
105 Ill. Comp. Stat. Ann. 5/26-1 (LexisNexis, Lexis Advance through the end of the
)2018 Regular Session of the 100th General Assembly
רגולציה מינהלית:
https://www.isbe.net/Pages/Homeschool.aspx
מקורות נוספים:
https://www.homeschool-life.com/1778/file_retrieve/27257
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ניו-יורק

פסק הדין בעניין  TURNERניתן בשנת  1950והכיר בכך שהחינוך הביתי יכול
להוות אלטרנטיבה לחינוך ציבורי תחת תנאים שונים .החקיקה הראשית לא
תוקנה .בחלוף  35שנים ,בשנת  1985פרסמה מחלקת החינוך של ניו יורק מסמך
קווים מנחים בנוגע להקמת תכניות לחינוך ביתי ( Guidelines on Home
 )Instructionבמסגרתן הוגדר ההליך לאישור תכנית חינוך ביתי ,ובתוכן המידע
שיש למסור בעניין תכנית הלימודים ,ההערכות הדרושות לעניין ההתקדמות של
התלמיד ,וכן תיאור של הרקע ,הניסיון והאישורים של מי שמבקש לקיים חינוך
ביתי .בשנת  1988המסמך עובדו לכדי הנחיות מחייבות

(100.10

Home

.)instruction
חקיקה ראשית:
)N.Y. Educ. Law § 3204 (Consol., Lexis Advance through 2018 Chapters 1-356
רגולציה מינהלית:
http://www.p12.nysed.gov/part100/pages/100_10.html
מקורות נוספים:
https://www.responsiblehomeschooling.org/histories-of-homeschooling/a-history-ofhomeschooling-in-new-york-state/#_ftn3
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צפון

בשנת  1985ניתן פסק הדין בעניין  DELCONTEאשר התיר לקיים חינוך ביתי

קרוליינה

על פי הכללים המסדירים בתי ספר פרטיים .בשנת  1987הוצגה הצעת חוק ובשנת
 1988נחקק לראשונה חוק המסדיר את הרגולציה הכוללת לתחום החינוך הביתי,
ומבחין בין החינוך הביתי כאלטרנטיבה עצמאית שאינה חוסה תחת בתי ספר
פרטיים.

חקיקה ראשית:
N.C. Gen. Stat. § 115C-563 (Lexis Advance through the 2018 Regular Session and
)First Extra Session of the General Assembly

רגולציה מינהלית:
https://ncadmin.nc.gov/citizens/home-school-information
מקורות נוספים:
https://www.responsiblehomeschooling.org/histories-of-homeschooling/a-history-ofhomeschooling-in-north-carolina/

64

טקסס

בשנת  1994קבע בית המשפט העליון בטקסס בעניין  LEEPERכי חינוך ביתי
יכול להתבצע תחת הגדרת החקיקה לבתי הספר הפרטיים .בשנת  1995פורסם
מזכר מטעם מועצת החינוך של המדינה המודיע על אימוץ הפרשנות של בית
המשפט בפסק הדין.
לא בוצע תיקון של חקיקה ראשית וכן אין רגולציה מינהלית ,והמדינה אף
מדגישה זאת באתר מחלקת החינוך של טקסס.

חקיקה ראשית:
Tex. Educ. Code § 25.086 (LexisNexis, Lexis Advance through the 2017 Regular
)Session and 1st C.S., 85th Legislature
רגולציה מינהלית (אין):
https://tea.texas.gov/Texas_Schools/General_Information/Finding_a_School_for_you
r_Child/Home_Schooling/
מקורות נוספים:
(1) https://www.garynorth.com/LeeperHSLDA.pdf
(2) https://www2.ed.gov/admins/comm/choice/regprivschl/regprivschl.pdf
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קליפורניה

פסק הדין שניתן ב 2008-בעניין  JONATHANמהווה הלכה מחייבת לעניין
פרשנות חקיקת החינוך הקיימת ככזו המתירה חינוך ביתי .החקיקה לא תוקנה
והיות פסק הדין מהווה הלכה מחייבת בא לידי ביטוי בפרסום מחלקת החינוך של
המדינה.

חקיקה ראשית:
Cal. Educ. Code § 48222 (Deering, Lexis Advance through all 1016 chapters of the
)2018 Regular Session and the November 6, 2018 Ballot Measures
רגולציה מינהלית:
https://www.cde.ca.gov/sp/ps/homeschool.asp
מקורות נוספים:
http://www.hsc.org/legal.html
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