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 הסדר דיוני

 מודיעים הצדדים כי הגיעו להסכמות הבאות: 5.9.21בהמשך לדיון שהתקיים ביום 

ג' בבתי ספר במרכז -לעותרים רשימת מקומות פנויים בכיתות א' יפו-תעביר עיריית תל אביב 12.9.21עד ליום  .1

 ובצפון העיר. 

ג' המעוניינים לעבור לבתי -)אחרי חג הסוכות( יעבירו ב"כ העותרים רשימת ילדים בכיתות א' 29.9.21עד ליום  .2

 אים:אשר תכלול את הפרטים הב תוך ציון שם המוסד המבוקש,לפי בחירת ההורים ו, הספר המוצעים בטבלה

 שם ושם משפחת התלמיד. .א
 ת. לידה וכיתה.  .ב
 כתובת מגורים .ג
 בית הספר אליו הוא משובץ כיום.  .ד
 .מספר זיהוי התלמיד במשרד החינוך או פרטים מזהים אחרים )מספר דרכון הורים למשל( .ה
 בית הספר אליו הוא מבקש לעבור.  .ו

 
רק  יבחנוככל שקיימים תלמידים בכיתות ד' ואילך המבקשים אף הם לעבור לבתי ספר במרכז ובצפון תל אביב,  .3

בקשות הכוללות מקרי פרט מורכבים וזאת מהטעם שמנהל החינוך בעירייה סבור שאין זה נכון פדגוגית וחברתית 

 להעביר תלמיד בשלב זה, שנתיים לפני תום הלימודים במוסד. 

ולמשרד החינוך תשובות לבקשות שהועברו ביום לב"כ העותרים  יפו-עיריית תל אביב עבירת 10.10.21ביום  .4

 על מספר המקומות הפנויים, תערך הגרלה.ה . ככל שמספר הבקשות יעל29.9.21

התלמידים מימון הסעות השתתף באפשרות לה עביר משרד החינוך את עמדתו לגביי 20.10.21עד ליום  .5

דרש הארכת יככל שת .4הפרטניות להעברה מחוץ לאזורי הרישום אושרו ע"י הרשות, כאמור בסעיף שבקשותיהם 

  מועד קצרה העותרים יסכימו אליה.



משרד החינוך, הנגזרים מהתקנות, המשרד אינו מממן הסעות  ובהר כי בהתאם לנהליילעמדת משרד החינוך,  .6

 ור הרישום. מחוץ לאזיהם במקרים בהם ההורים בוחרים לשבץ את ילד

בתי ספר במרכז ובצפון העירייה לא תשתתף במימון ההסעות וכן כי , כי על ידי עיריית תל אביב יפו רעוד יובה .7

בהשוואה לדרום , צהרון וארוחה(, תוספת שעות לימוד, )בין היתראת היקף התקציב והסבסוד אינם מקבלים 

  .וביפו העירייה עבור בתי ספר בדרום העירבסבסוד ניתנים אשר , בחוק מעבר לנדרשהעיר ויפו, 

הצדדים יעדכנו את בית המשפט לאחר מכן בהסכמות, ככל שהושגו, ובצורך בקיום דיון דחוף, לעניין הסעד  .8

 החלופי. 

 . 2021הצדדים יבקשו מבית המשפט לקבוע דיון בעתירה המלאה לחודש דצמבר  .9

  העקרוניות.הצדדים שומרים על טענותיהם  .10


