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 תגובת העותרים לטענות הסף בתגובות המקדמיות

את יקואל( מתכבדים העותרים להגיש ארז ט פ)כב' השו 23.8.2021בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

כדי למצות את טענות . אין בתגובה זו שעולות מתגובתן המקדמית של העירייה והמדינה תגובתם לטענות הסף

 העותרים ביחס לכלל האמור בתגובות אלו.

  :בחינת טענות הסף של המשיביםבטרם יפנו העותרים ל, עוד הערות מקדמיות .1

עיון בתגובות המשיבים,  – לא הוכחשהבעיר מבקשי מקלט ילדי מציאות קיומם של מוסדות חינוך נפרדים ל .א

אשר רבות מהן כלל אינן מתמודדות עם טיעוני ו זאת של עיריית תל אביב המעלה טענות מן הגורן ומן היקב

מעלה מסקנה ברורה אחת  זרה לה, להתייחס לסוגיה כאילו היא העתירה, ובתגובת המדינה, אשר בחרה למעשה 

בלבד מתקיימים מוסדות חינוך לילדי מבקשי מקלט וזרים  יפו-הטענה הבסיסית בעתירה לפי בעיר תל אביב –

 לא הוכחשה. 

בעתירה, שהופיעו או מציגים נתונים שונים מאלו מציאות עגומה זו מכחישים שאינם רק  לאלמעשה, המשיבים 

הואיל ובשכונת נווה שאנן, התקווה " :לתגובת העירייה 121בסעיף  ,למשל ,מודים בה בחצי פה. כךשהם אלא 

ירא קיים ריכוז גבוה של ילדי הקהילה, מטבע הדברים נמצא לעיתים גני ילדים ובתי ספר אליהם משובצים ושפ

במקרים מסוימים תלמידים " :ילדי החינוך המיוחדעניין לתגובת המדינה ב 6או בסעיף  ;רק ילדי הקהילה"

 ."בעלי ליקוי שפתי משובצים בהתאם לשפת הדיבור בה הם מדברים

להכפיש את העותרים ולחזק את  בחרומפתיעים, אשר מטעם לא ברור אי דיוקים מופיעים בתגובת העירייה  .ב

כי  נטען בו ,לתגובת העירייה 49בסעיף הם מופיע בשהבולט . שלהםלב הטענתה התמוהה בדבר חוסר תום 

לעתירה  114והקישור לכלל הבקשות בסעיף  – 45בקשות לשינוי הרישום ולהעברה שצורפו לעתירה )נספח ע/

https://drive.google.com/file/d/138JRaZeCXztPabCQVY71FSij7j5pzRP_/view?usp=sharing לא )

בדואר אלקטרוני )האופן שבו  9.2.2021כבר ביום  לעירייהנשלחו  (254) ןמרביתהועברו אליה מעולם. אלא ש

ילדים שהוריהם ביקשו  286הצדדים מתכתבים זה עם זה במשך שנים(, בצירוף טבלה שפירטה את שמותיהם של 

https://drive.google.com/file/d/138JRaZeCXztPabCQVY71FSij7j5pzRP_/view?usp=sharing


 המשיביםתזכורת לכך מופיעה במכתבנו אל . שיבוץ במוסד חינוך אינטגרטיבי, לצדם של ילדים אזרחי ישראל

 13.5.2021(, בו צוין כי מעולם לא התקבל לבקשות אלה מענה. בתשובת העירייה מיום 44ע/ )נספח 9.5.2021 מיום

לא עלתה כל טענה לפיה הבקשות לא התקבלו אצלה. להיפך. העירייה כתבה כי  היא נכונה ( 46ע/ לפנייה )נספח

, עות מסיל"ה או יוניט"ףצרים או באמההושהוגשו באופן פרטני על ידי בקשות שיבוץ והעברה ולבחון רק לקבל 

בפנייה החורגות מבקשות  וזאת למרות שהורי הילדים ייפו את כוחם של ב"כ העותרים לפנות בשמם לעירייה

העברת בטעם כל לא היה שלנוכח תגובה זו )כמובן  אותן ניתן להגיש רק לאחר תהליך הרישום העברה הרגילות

 .בדקו(ילא יאשר הובהר כי הן  ,בקשות נוספות

 . 1ת/הדואר האלקטרוני מצורף ומסומן תכתובת העתק 

מקדמית, שבה היא טוענת )בזהירות לתגובתה  386בסעיף נות העירייה מופיעה עלחוסר הדיוק שבט דוגמא שנייה

אלא שעיון באישור על לידת  .וכי ילד כזה אינו קיים 1את שמו של העותר למעשה כי העותרים המציאו אמנם( 

; הוא 3.5.2018קיבלו הוריו מבית החולים ליס מלמד כי הילד יוסף מוחמד בראון נולד בתל אביב ביום חי אשר 

ועתה, עם כניסתו למערכת חינוך החובה, מבקשים עבורו הוריו לימודים במוסד אינטגרטיבי להבטחת , חי וגדל

 עתידו והתפתחותו התקינה.

 .2ת/ד בראון מצורף ומסומן העתק אישור על לידה בישראל על שמו של יוסף מוחמ

ואחרונה לאי הדיוקים השזורים לאורך כל התגובה המקדמית, ואשר מלמדת אף היא על יחסה  דוגמא נוספת

קיומם של בתי ספר וגני ילדים נפרדים לילדי מבקשי  –של העירייה לעותרים ולנושא שעומד במרכז העתירה 

וסדות מצויה בטענתה לפיה העותרים הם שמתעקשים לכנות את מ -המקלט, רובם מכריע מארצות אפריקה 

לתגובתה המקדמית של העירייה(. אלא שהעירייה  204החינוך לילדי הזרים כבתי ספר לקהילה הזרה )ר' ס' 

היא מודעת היטב לקיומם של מוסדות חינוך נפרדים  .עצמה היא שיצרה, איבחנה וסיווגה אותם ככאלה

 .לעתירה והנספחים שצורפו אליהם( 37, 36  לאוכלוסיה זו )ר' סעיפים

  ולטענות הסף עצמן

גד קבלת נטענות סף עקרוניות כנגד העתירה אלא אך ורק המדינה עצמה לא העלתה למיטב הבנת העותרים,  .2

כאמור שיבוץ העותרים מבקשי המקלט במוסדות חינוך מעורבים כבר בשנת לימודים זו, על כן  - הסעד הדחוף

)אי צירוף   - פרוצדורליות טענות סף  יתייחסו העותרים לטענות הסף שבתגובת העירייה. אלה נחלקות לשלוש: 

רה של בית המשפט הנכבד לכאוהעדר אפשרות שיהוי וטענה כללית על ; תצהירים וייפוי כח, העדר זכות עמידה(

וטענות המתייחסות לסעד הדחוף )המוצגות כטענות הנוגעות לכלל העתירה(.  ,במדיניות הרישום בעירלהתערב 

 . סדרןנתייחס לטענות על פי 

 טענות הפרוצדורה

נציין, כי יחד עם הגשת העתירה  – תצהירים פרטניים בשם כל העותרים מבקשי המקלטיפויי כוח ואי צירוף  .3

 והחובה להגשת -הוגש למזכירות בית המשפט קלסר עב כרס, ובו יפויי כוח של כלל העותרים. אשר לתצהיר 

המורה על הגשת  ,2000-ים מינהליים )סדרי דין(, תשס"איתקנות בתי משפט לענינג. ל5נובעת מהוראת סעיף 



חוות דעת מומחה ומסמכים רבים ארבע תצהירים,  20-כו לתמיכה בעובדות העתירה. לעתירה צורפתצהיר 

על כן טענת סף זו אינה נהירה ולא ברור כלל על מה היא  במסכת העובדתית המפורטת בה, לתמיכה נוספים 

לתגובה המקדמית, לפיה העותרים, או למצער חלקם,  59בסעיף מסתמכת. אשר לטענה המתנשאת המופיעה 

בתצהירים המגוונים, אינם מבינים על מה חתמו ואינם מצויים בפרטי העתירה, הרי שהעירייה מוזמנת לעיין 

ובקישור לבקשות הנוספות בסעיף  45בנספח ע/ההורים המופיעות בקשות בו לאורך השנים מכתבים שנשלחוב

שיבוץ ידוע להם כי לילדיהם, וכי פורש כי העותרים מעוניינים בחינוך אינטגרטיבי בהן מצוין במ, לעתירה 114

הח"מ מייצגים נאמנה כי  מביתם. אולי אז תנוח דעתה בנסיעה למוסדות חינוך מרוחקים ות כרוך היכזה עשוי ל

 .את שולחיהם

מטענה זו אינה ברורה, שמתכוונת המשיבה להפיק התועלת  –של מי שאינם מבקשי מקלט העדר זכות עמידה  .4

אין כל ידה שלהם מבדבר זכות הער שמאחר והעותרים אזרחי ישראל מהווים כרבע בלבד מכלל העותרים, א

יפו, והורים לילדים המתחנכים במערכת החינוך העירונית, -שבי תל אביבואלה, תלעותרים קת. מכל מקום, ומחל

על שיש לעתירה רחבות ההשלכות ההרי שנוכח  - הציבורייש נגיעה ציבורית ופרטית לעתירה. בכל הנוגע להיבט 

כלול עותרים ציבוריים, בוודאי לה נממ מהמתאיבעיר המסוימת בפרט, אין מדיניות החינוך בישראל בכלל ו

ילדי מבקשי היא מבקשת לשלב העובדה כי  , וזאת בשל אף יש נגיעה אישית בעתירה התושבי העיר. לעותרים אל

חברי מועצה,  –עותרים הציבוריים "הקלאסיים" בעניין הבהם מתחנכים ילדיהם. שך מקלט במוסדות החינו

כי אין שדומה הרי ומהגרים ובסיוע להם, מבקשי מקלט האדם של הגנה על זכויות שעוסקים בפעילים וארגונים 

לא, העדר זכות עמידה של יומממקום להסביר כיום את חשיבותם ואת זכות העמידה שלהם בעתירה מסוג זה. 

לעניין חשיבות העותר הציבורי ראו למשל ) מהעותרים אינו עילה למחיקת העתירה, אלא אך להסרתם ממנהחלק 

( 2נז) עשרה-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יושב 651/03בג"ץ 

ראובן נ' פז חברת  8193/02 עע"מ(; 1981, )365( 3, פ"ד לה)השידורויקי שירן נגד רשות  1/81בג"ץ  ;(2003) 62

 (. 13.4.2011)פורסם בנבו,  הפנים קו לעובד נ' משרד 11437-05ג"ץ ב;  153( 2)פ"ד נחנפט בע"מ ואח', 

 "סמכות עניינית" העדרשיהוי ו–הטענה הכללית 

עקרוני במדיניות הרישום של ילדי מבקשי  . אלה מכוונים הן לדיון המבוקשים בעתירה נוסחו במדויק םסעדיה .5

באופן סעד אשר לעותרים ברי כי גם אם יינתן לא יצא לפועל  יפו, -בעיר תל אביבלמוסדות החינוך מקלט וזרים 

כבר בשנת  ך אינטגרטיבייםבשנת הלימודים הנוכחית; והן בשילוב העותרים המסוימים במוסדות חינומלא 

 בהמשך. הלימודים אשר בפתח, אשר אליו נתייחס 

  לתגובת העירייה: 34-ו 33מתמצית בסעיפים  ההטענה העקרונית לדחיית העתירה על כלל סעדי .6

http://www.nevo.co.il/case/6123207
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 בית המשפט אינו מוסמך לדון במדיניות הרישוםמהאמור עולה, כי למעשה טוענת העירייה לצד טענת השיהוי כי  .7

 של העירייה מאחר שמשמעותו של דיון כזה דיון זה הוא התערבות בחוק עצמו. זוהי טענה תמוהה.

, אשר כי מדיניות הרישום בעירתבססת, בין היתר, על הטענה העותרים הגישו עתירה מפורטת ומורכבת המ .8

במקום אסורה על פי הדין והפסיקה.  ,קיומם של מוסדות חינוך נפרדים למבקשי מקלט וזריםהן  תוצאותיה 

טוענת העירייה כי לא  ,)התמודדות שאולי תגיע בכתבי התשובה לעתירה( מהותילהתמודד עם טענות אלו באופן 

 ניתן לבחון טענות אלו בבית משפט. בכל הכבוד והיקר, מדובר בטענה מופרכת. 

לתוספת  3ובסעיף  2000-מינהליים, תש"ס לחוק בתי משפט לענינים 5סמכותו של בית משפט זה קבועה בסעיף  .9

השנייה. סעיפי חוק אלו מקנים לבית המשפט את הסמכות לדון בעתירות מינהליות כנגד החלטות של רשויות 

בעניין כזו היא החלטת עיריית תל אביב  – (אלא במקרים חריגים שאינם רלוונטיים להליך זה) בענייני חינוך

 מדיניות הרישום בעיר.

רשום תלמידים אך ורק על פי קרבת בכובד ראש כי ניתן להעירייה לטעון מבקשת כי לו נוסיף עוד, בהקשר זה  .10

 אזי -ממילא( מבצעת אינה היא שגם על פי התגובה עצמה עולה בבירור ש)דבר ם המקום מגוריהמוסד החינוכי ל

טבע  – בעירורי לבתי הספר הייחודיים זיא מפסיקה את הרישום העל אשודיע לבית המשפט כי תמן הראוי היה 

 דמוקרטי. -סביבה וחברה, אומנויות, אג'אל, הזרם המשותף והפתוח

לשיבוצי התלמידים אשר לטענת השיהוי, הרי שהדרך להגשת העתירה נסללה רק לאחר קבלת התשובות  .11

ים. במצב דברים זה, ונמשכו אף בשבועות העוקב 17.6.2021, אשר כאמור החלו להגיע רק ביום במוסדות חינוך

הלכה ארוכת שנים קובעת, כי "שיהוי בהגשת עתירה אינו חייב לא קיים כל שיהוי במועד הגשתה. ומכל מקום, 

מההגנה על  תחוקיות ברורה של פעולת הרשות", וכי חשיבות הדיון בה נובע-להכשיל עתירה שעילתה אי

אסולין נ'  170/87בג"ץ ר', בין היתר, ון החוק )האינטרס הציבורי שבתקינות פעילות המנהל ובשמירה על שלט

 .((5.7.2012)פורסם בנבו,  ראנגלסמן נ' משרד האוצ 8359/11; עע"מ 1(678פ"ד מב ) ראש עיריית קרית גת

לא יכול  יםלשיהוי אף אינה צולחת את המבחנים שנקבעו לכך בפסיקה: דבר בהתנהגות העותר עירייהטענת ה .12

שנפגע בשל חלוף  ההיה לרמז על כך שוויתרו על זכות הפנייה לערכאות; לא ניתן להצביע על אינטרס של המשיב

חינוך, העומדת במוקד העתירה, כאמור, ובהן הזכות ל ובזכויות יסוד ומידת הפגיעה בערכים חוקתיים  ,הזמן



מחייבת לדחות כל טענת שיהוי, גם לו  על כנם, ם של מוסדות חינוך נפרדים הכרוכה בהותרתלשוויון ולכבוד, 

לפסק  13, פסקה התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' סיעת ש"ס 1262/06ץ "התקיים כאן, ולא כך הוא )בג

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר  2605/05בג"ץ (; 2006דינו של הנשיא ברק )

(; 26.12.2005)פורסם בנבו,  צפת נ' שר הפנים –ועדה המקומית לתכנון ובנייה הוו 3/04בג"ץ ; (2009) האוצר

הוועדה המקומית לתכנון  7142/01עע"מ  ;(642, 630( 5, פ"ד מח)תקווה-נחום נ' ראש עיריית פתח 2285/93בג"ץ 

 ((. 24.2.2002)פורסם בנבו, חיפה נ' החברה להגנת הטבע  –ובנייה 

 

אביב יפו, במסגרת עתירה שתקפה -, קבע בית המשפט המחוזי בתל2021פני זמן קצר, במהלך אפריל אך לודוק.  .13

מאחר שלא הסף תנאי סף בהתמודדות להגרלות על דיור בהישג יד בעיר, כי על העירייה לשקול מחדש את תנאי 

בטענה חמת שיהוי, מצא להם כל הצדקה. פסק הדין ניתן על אף שהעירייה ביקשה לסלק את העתירה על הסף מ

שקריטריונים אלה נקבעו כבר בתחילת העשור הקודם ושבו ותוקנו במהלכו. בית המשפט )השופט אליהו בכר( 

פסק, כי "גם אם יתקבלו טענות העירייה לשיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי, ממילא אין מקום לדחות את העתירה 

ועוצמת הפגיעה בשלטון החוק הנדונה , של תושבי העיר על הסף מהטעם שמדובר בטענות הפליה כלפי ציבור נרחב

 יפו-כהן נ' עיריית תל אביב 19282-02-21)עת"ם  הבעתירה היא כזו המצדיקה דיון גם אם קיים שיהוי בהגשת

 לפסק הדין(. 47( סעיף  4.4.2021)פורסם בנבו, 

 

ילת חודש אוגוסט,  וללחץ הכבד לסיום פרק זה נוסיף כי העותרים מודעים כמובן לעיתוי הגשת העתירה, בתח .14

בו שרויים המשיבים לקראת פתיחת שנת הלימודים, ועל כן נוסחו הסעדים בה כפי שנוסחו. ברי לעותרים כי 

בפרק הזמן הקצר שנותר עד לפתיחת שנת הלימודים לא ניתן לבצע שינויי מדיניות מפליגים, ועל כן מתמקד 

בשיבוצם של העותרים מבקשי המקלט במוסדות חינוך הסעד המבוקש לעת הזו, בו נדון לאלתר, אך 

 אינטגרטיביים כבר בשנת הלימודים תשפ"ב.

 סעד החלופיבעניין הת וטענה

הציבה סגנית הנשיא בהחלטתה מיום זו ששאלה מהותית אחת, ניצבת בפני בית המשפט אלה, דומה כי לאחר כל  .15

לרישום העותרים כבר בשנת הלימודים תשפ"ב בבתי המתבקש , והיא האם נכון לדון בסעד החלופי 3.8.2021

לאחר קריאת תגובות המשיבים יטענו העותרים גם ספר אינטגרטיביים )לרבות הסעות אליהם(. כפי שיובהר מיד, 

ודומה כי אף המועד להגשת התגובה המקדמית שעליו הורתה סגנית הנשיא , כי התשובה לכך היא חיובית

 , נועד לאפשר זאת. ת שנת הלימודיםימים לפני פתיח 10בהחלטתה, 

תקנות חינוך כי אין לדון בסוגיה זו מהטעם שמדובר בבקשות לפי  ,טענת המדינה ואחת מטענות העירייה היא .16

אותן יש לבחון באופן פרטני ולאחר קבלת החלטת העירייה  ,)תקנות העברה( 1959-ממלכתי )העברה(, תשי"ט

 מי שהגיש בקשה. כל הפרטנית בעניינו של 

ות להן או נוהערגילות טענה זו היא טענה מטעה. העתירה אינה עוסקת בבחינת סבירותן של בקשות העברה  .17

סירובו של משרד החינוך להתערב בה. אלא במדיניות הרישום והשיבוץ עצמה של הרשות המקומית ו, ןדחיית



ואשר  ,סגרת מדיניות הרישום העירוניתלאחר רישום ושיבוץ התלמידים במבקשת העברה היא בקשה המוגשת 

, ובהן קשיי הסתגלות ואי מבוססת על העילות הקיימות בתקנות העברה ועוסקת במאפיינים פרטניים מסוימים

ון במדיניות יאלה אינם הטעמים בגינם מתבקשת העברת העותרים, ואין זו המסגרת לד. התאמה לחברת הילדים

 הרישום. 

בחינת  –והמהותי המתבקש עברה נועד לדלג על השלב המרכזי ההדיון לתקנות הסיון להעביר את ימשכך, הנ .18

לבקשת העברה ספציפית זו או אחרת. בכך, מנסים המשיבים , בחינה המוקדמת חוקיות מדיניות הרישום עצמה

זה המתבקש בעתירה הציג בפני בית המשפט תשתית משפטית לדיון השונה לחלוטין מהסיט את הדיון ולל

 אין למשיבים תשובות הולמות. נגדה המשפטית אשר עליה היא מתבססת, אשר  ובתשתית

ילדי מבקשי מקלט בכלל במוסדות החינוך של רישום ושיבוץ מדיניות לשינוי טעמים בעניין הטענות העתירה  .19

)נסיבות משפחתיות להעברה של כל ילד וילד על טעמים פרטניים נקודתיים אינן נסמכות והעותרים בפרט 

של זכויותיהם וקשה אלא על הפרה שיטתית  ;או להעברה לבית ספר מסוים מסוימות, בעיה חברתית וכו'(

באופן שאין בו מקום להבחנה דיפרנציאלית בין תלמיד  ,קיום מדיניות רישום בלתי חוקיתועל לשוויון ולחינוך 

 לתלמיד. 

אשר לא ביצעו מי היא סוגיית מאזן הנוחות, בבחינת בקשה לסעד דחוף יש לבחון סוגיה שמכל מקום, ה .20

מהצד האחד, כפי שהוצג בעתירה, עומדת פגיעה עמוקה וקשה בזכויות לשוויון ולחינוך  . םבתגובת שיביםמהמ

לה השלכות קשות על ילדי מבקשי המקלט בכלל ועל העותרים בפרט בכל הנוגע להתפתחותם הרגשית, אשר 

, ולמצער עמוקה זו נדרשים טעמים כבדי משקל של ממש שלא ליתן סעדמול פגיעה אל החברתית והלימודית. 

 . להימנע מלדון בו

הקרבה לשנת הלימודים, לא ניתן לבצע וכח , ונאינם חולקים על כך כי בשלב זהכאמור הצד השני, העותרים ן מ .21

כי מדובר בצו גם בשל טעם זה )לצד העובדה . היערכות משמעותית שינוי מדיניות רישום רוחבית אשר דורש

 עשה( לא התבקש צו ביניים שעלול היה לפגוע בצדדים שלישיים בעת זו.

אשר בחינת שילובם של ילדי העותרים מבקשי המקלט  -מצומצם כבר עתה הוא  המתבקש משכך, היקף הסעד  .22

, דבר שהעירייה עצמה ברחבי העיראינטגרטיביים מוסדות חינוך מבקשים ללמוד לצדם של אזרחי ישראל ב

ובראשם הסעד  אין לקבל את הסעדים המבוקשיםלו רצו המשיבים לטעון כי מצהירה כי היא נוטה להיענות לו. 

לפרוס תמונה עובדתית מלאה בפני בית המשפט המתארת יהם היה על, החלופי כבר בשנת הלימודים תשפ"ב

מקלט המשולבים במוסדות לרבות שיעור מבקשי ה, באופן רחב את מצב הרישום והשיבוץ במוסדות החינוך בעיר

 החליפי. ולהתייחס באופן קונקרטי לסעד חינוך אינטגרטיביים, 

לעתירה , להורות על הגשת כתבי תשובה מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את טענות הסףבשל כל אלה,   .23

ולאחר מכן להורות על המשך הדיון בעתירה לפי קש בה,  תבובפרט בסעד החלופי המ ,דיון דחוףבה לקבוע ו

 עד להכרעה סופית בכל הסעדים המבוקשים. והבנתו של בית המשפט הנכבד 

דיון בכל מועד שייקבע, בהתאם ליומנו של בית המשפט קיים אפשריים, העותרים נכונים לדיון  מועדיבעניין  .24

 . 29.8.21רוב הנכבד, החל מיום א' הק
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