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 1 

 2כי בית המשפט יורה  -בפניי עתירה במסגרתה מבקשים העותרים שני סעדים: האחד 

 3החינוך הרשמי, כך  למשיבים לאפשר את קליטת בית החינוך שבבעלות העותרת אל

 4בבעלות משרד החינוך ועיריית תל אביב; הסעד  רשמישיהפוך למוסד חינוכי מוכר ו

 5מבנה מתאים לפעילותה לתקופה  1מבוקש להורות למשיבים להקצות לעותרת  -השני 

 6 שנים.  5של 

 7 

 8 העובדות 

 9 

 10היא עמותה רשומה המפעילה בתל אביב בית חינוך אנתרופוסופי  1העותרת  .1

 11ו', -גני ילדים ובית ספר "צומח" בו תלמידים בכיתות א' 4, הכולל 2010נת מאז ש

 12"בית או  "בית החינוך"כאשר בשנת הלימודים תשע"ז נפתחה גם כיתה ז' )להלן: 

 13 (. הספר"

 14 

 15הינם הורים לתלמידים בבית הספר וגני הילדים, כולם תושבי העיר  264 - 2העותרים 

 16 תל אביב.

 17 

 18סס על מספר עקרונות מרכזיים, בין השאר על ידי לימוד החינוך האנתרופוסופי מתב

 19מקצועות הליבה, תוך שימוש באומנות כדרך הוראה מרכזית בכל תחומי הידע, 
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 1וטיפוח מלאכות יד ועבודת כפיים כדרך בה התלמיד חווה את החומר הנלמד. בנוסף 

 2ספרים תוך שימוש בללמידה קוגניטיבית, נעשה שימוש מוגבר בכל החושים, 

 3  תלמידים יוצרים בעצמם )"מחברת תקופה"(.שה

 4 

 5. מוכר אך לא רשמי, מוכר בית החינוך כמוסד חינוך 2011החל מנובמבר  .2

 6, 1953-המשמעות לכך היא כי בית החינוך פועל במסגרת חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג

 7, אך מאחר ואינו מוסד רשמי, הוא אינו בבעלות 1949-וחוק לימוד חובה, תש"ט

 8ו משרד החינוך, אינו זוכה לתקציבים בהיקף לו זוכים בתי הספר העירייה א

 9הממלכתיים ממשרד החינוך, אלא לתקציבים נמוכים יותר. כך גם אינו זכאי למבנה 

 10  לצורך פעילותו, ומוריו אינם מועסקים על ידי משרד החינוך.

 11ס יצוין, כי עוד טרם הקמת העמותה נעשתה פנייה לעירייה כדי שיוקם על ידה בי"

 12אינה  אנתרופוסופי, ואולם העירייה סירבה לעשות כן, בטענה כי באופן עקרוני

 13, כגון בי"ס אנתרופוסופי, דימוקרטי מעוניינת בהקמת מוסדות חינוך ייחודיים בת"א

 14 או כל מוסד ייחודי אחר, למשל אם יבקשו להקים בי"ס למדעים. 

 15 

 16; להלן: 25169-04-14)עת"מ  1הגישה העותרת עתירה כנגד משיבה  2014בשנת  .3

 17להקצות (, במסגרתה עתרה למתן צו על תנאי שיורה לעירייה "העתירה הראשונה"

 18לפעילותה בשנת הלימודים תשע"ה. טענת העותרת שם הייתה כי קיימת לה מבנה 

 19ר גם הם מוסדות מוכרים אפליה בינה לבין מוסדות חינוך השייכים למגזר החרדי, אש

 20שאינם רשמיים, כאשר הם זוכים להקצאת מבנה מהעירייה, בעוד שלגביהם העירייה 

 21 אינה פועלת באופן שוויוני, ואינה מקיימת דיונים בוועדת ההקצאות. 

 22בית המשפט )כב' השופט מאיר יפרח(, קבע כי אסור לעירייה ליתן עדיפות בהקצאת 

 23החינוך העצמאי ומרכז מעיין החינוך התורני, תוך  קרקעות למוסדות חינוך של מרכז

 24שקבע כי העדיפות שניתנה למוסדות אלה בחוק יסודות התקציב, אינה חלה על 

 25הקצאת קרקעות, ומנוגדת לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה 

 26סמלית של משרד הפנים. לאור זאת, פסל בית המשפט את הקריטריון הנותן למוסדות 

 27עדיפות בנוהל העירייה בעניין הקצאת מבנים למוסדות חינוך )נספח י"ב  אלה

 28לעתירה(, בהיותו קריטריון הפוגע בשוויון, ויוצר אפליה פסולה. יחד עם זאת, בית 

 29המשפט לא הורה לעירייה להקצות לעותרת מבנה, אלא הורה לעירייה לבחון כל 

 30 ות הנ"ל. בקשה ספציפית באופן שוויוני, ללא מתן עדיפות למוסד
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 1לטענת העותרים, העירייה לא פעלה בהתאם לפסק הדין בעתירה הראשונה,  .4

 2ממשיכה להקצות למוסדות חינוך מהמגזר ולא ביטלה את הקריטריון המפלה, 

 3, והיא נאלצת החרדי עדיפות בהקצאת מבנים, בעוד שלעותרת טרם הוקצה מבנה

 4ימון הורי התלמידים, ותוך בשנה, במ₪  400,000-להמשיך ולשכור מבנה בעלות של כ

 5 השקעת כספים רבים להתאמת המבנה. 

 6 

 7במסגרת העתירה הנוכחית, התייחסו העותרים, בין השאר, למס' החלטות ספציפיות 

 8 הדבר נעשה לטענתם, .של ועדת ההקצאות למתן הקצאה למוסדות חינוך חרדיים

 9עילות בהתעלם מהנהלים בעניין, כשלמעשה ועדת ההקצאות מאשרת את המשך הפ

 10רק כי הם כבר שם, מבלי לדרוש ולקבל את למוסדות חינוך מהמגזר החרדי, במבנה 

 11כתנאי לבחינת הבקשה להקצאה )נספחים ט"ו,  ,כל הפרטים הנדרשים מאותן עמותות

 12מתוך המקרים שמציינים  3ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט(. מנגד, טוענת העירייה כי לפחות לגבי 

 13ועדת ההקצאות לפני מתן פסק הדין בעתירה ובמדובר במקרים שנבחנו  ,העותרים

 14 הראשונה. 

 15 

 16מוסדות חינוך של  6כי גם על פי נתוני העירייה קיימים לפחות  ,עוד טוענים העותרים

 17שקיבלו הקצאה מהעירייה חרף העובדה שאחוז החרדי, רשת החינוך העצמאי 

 18  עתירה(., וזאת בניגוד לנהלים )נספח כ"א ל90%-תושבי ת"א נמוך מהתלמידים שהם 

 19 

 20בעתירה  לאחר פסק הדין, כי בקשת ההקצאה שנידונה טוענים המשיבים .5

 21. הבקשה נבחנה על ידי ועדת 8שונה, מתייחסת לנכס ספציפי בשדרות החי"ל הרא

 22ובהתאם להוראות בית המשפט. לטענתם, ועדת  ,ההקצאות על פי כל הנהלים

 23)העותרים ועמותה  ןההקצאות דרשה משתי העמותות שביקשו כי המבנה יוקצה לה

 24שכבר הפעילה במקום מוסד חינוך חרדי(, ולאחר בחינת כל הנתונים החליטה לדחות 

 25את בקשת העותרת, ולקבוע כי המבנה יישאר בשימוש עמותת "זכר שלמה" שלה 

 26 והן מבחינת הרצף החינוכי )נספח י"ג לעתירה(. ,עדיפות, הן מבחינת מספר התלמידים

 27 . 15.6.15ירייה ביום החלטה זו אושרה במועצת הע

 28 

 29. על 2016על החלטה זו לא הגישו העותרים עתירה עד להגשת העתירה הנוכחית במרץ 

 30כן לטענת המשיבים, בכל מקרה תקיפת החלטה זו דינה להידחות על הסף מחמת 
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 1שיהוי. עוד יצוין, כי עד להגשת העתירה הנוכחית לא הוגשה גם כל בקשה נוספת 

 2י לאחר הגשת העתירה הנוכחית, ובהמלצת בית המשפט להקצאת נכס ספציפי, אם כ

 3בניסיון להביא את הצדדים להסדר כולל מחוץ לכותלי ביהמ"ש, הוגשה על ידי 

 4, 2017בקשה להקצאת מבנה ספציפי. בקשה זו נדונה בינואר  2016ביוני העותרים 

 5, 1.1.17מיום  44/2017]ראה פרוטוקול ועדת הקצאת מקרקעין מס'  ונדחתה

 6שאישרה את דחיית בקשת  23.1.17קול ישיבת מועצת העירייה מיום ופרוטו

 7 לא הוגשה עתירה כנגד החלטה זו.  ההקצאה[.

 8 

 9כי כל טענה כנגד החלטת הדחייה של בקשת ההקצאה בצדק, העירייה טוענת 

 10 עתירה נפרדתאלא במסגרת הנוכחי, במסגרת ההליך , איננה יכולה להידון האחרונה

 11העותרים ביקשו כי בית המשפט יורה לעירייה להקצות להם מבנה . שטרם הוגשה

 12שנים, תוך שלטענתם העירייה מתעלמת מהוראות פסה"ד בעתירה הראשונה,  5למשך 

 13ומקצה מבנים לעמותות חינוך של המגזר החרדי, בניגוד לנהלים ולהוראות, תוך 

 14 שפירטו דוגמאות רבות במסגרת העתירה. 

 15 

 16לחינוך הספר עירייה להסיר התנגדותה לקליטת בית באשר לעתירה להורות ל .6

 17אינה עמדת העירייה המתנגדת לדבר באופן עקרוני הרשמי, טוענים העותרים כי 

 18. לטענתם, המגמה הכללית במשרד החינוך בשנים האחרונות ברורה, ואינה לגיטימית

 19בכל הארץ, היא לקלוט אל תוך החינוך הרשמי את החינוך האנתרופוסופי 

 20 טי. והדמוקר

 21 

 22יצוין בהקשר זה, כי ההכרה כמוסד חינוך רשמי ניתנת אומנם על ידי משרד החינוך, 

 23ואולם נדרשת לצורך כך תמיכה והסכמה של הרשות המקומית, שכן היא זו שעתידה 

 24לקבל לידיה את הבעלות על בית הספר. לשם כך, פנו העותרים אל העירייה והעומד 

 25ללא מענה רשמי, אם כי עמדתה זו נותרה , ואולם פנייה 2015בראשה עוד ביולי 

 26  המתנגדת של העירייה הובהרה לעותרים.

 27 

 28העותרים טוענים, כי התנגדות המשיבים בנימוק כי אינם מעוניינים בחינוך "ייחודי" 

 29, אשר בפועל זוכים לחינוך יוצרת אפליה בין העותרים לבין תושבים אחריםבת"א, 

 30ייחודי. כך למשל במסגרת בית הספר לאומנויות, בית הספר לטבע וביה"ס הדמוקרטי 
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 1כראש העיר. כך גם קיימת  2 משיבביפו, מוסדות שהוקמו כולם עוד טרם כהונתו של 

 2מוקמים בתי ספר הפליה מול תושבי ערים אחרות, למשל רמת גן וגבעתיים, שם 

 3  יים במימון משרד החינוך והעירייה.אנתרופוסופיים רשמ

 4 

 5העותרים טוענים עוד, כי עמדתם העקרונית של המשיבים לפיה אינם מעוניינים 

 6בחינוך "ייחודי", ניתנה מבלי להתחשב בכל השיקולים הרלוונטיים כגון נחיצותו של 

 7בית הספר, הוותק שלו, רמתו הפדגוגית הגבוהה וכדומה. לטענתם, מדובר בהחלטה 

 8סבירה ומפלה. הצעות העירייה להכניס "שיעורי אנתרופוסופיה" לבתי הספר שאינה 

 9הרשמיים הרגילים, מלמדת על חוסר ההבנה של שיטת חינוך זו, הבאה לידי ביטוי 

 10בכל שעות היום, במבנה פדגוגי, פיזי וארגוני שונה מהחינוך הרגיל. התנגדותה 

 11פעלה לטענתם העירייה שלא העקרונית של העירייה אינה מבוססת על עובדות, ובכך 

 12 כדין. 

 13 

 14דווקא קליטתו של ביה"ס לחינוך הרשמי, תפחית את החשש של לטענת העותרים, 

 15העירייה ליצירת אי שוויון בין האוכלוסיות השונות בעיר, שכן העלאת הסבסוד מטעם 

 16משרד החינוך תפחית את העלויות להורים, ותפתח אפשרות להורים רבים יותר 

 17 נוך אנתרופוסופי.המעוניינים בחי

 18 

 19למערכת האנתרופוסופי  רמתנגדים להכנסת בית הספ המשיביםמנגד,  .7

 20מתנגדים באופן עקרוני להקמת מוסדות חינוך בטענה כי הם החינוך הרשמית, 

 21באינטרס הציבורי החשוב של חינוך רשמי שוויוני , שכן הדבר פוגע ייחודיים בעיר

 22יה מקדמת חינוך ציבורי ממלכתי מעולה, וממלכתי לכל תושבי העיר. לטענתם, העירי

 23המקדם שוויון הזדמנויות לכלל תושבי העיר. הקמת בי"ס ייחודי עלולה לפגוע בחינוך 

 24הציבורי הממלכתי הקיים בעיר, על ידי משיכת התלמידים המוכשרים והמורים 

 25 המוכשרים אל ביה"ס הייחודי. 

 26 

 27, כפי שיפורט וךהמגמה המוצהרת של משרד החינכאן המקום לציין כי  .8

 28הינה להכיר במוסדות החינוך האנתרופוסופיים במסגרת החינוך המוכר  בהמשך,

 29 . והרשמי

 30 
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 1 דיון והכרעה 

 2 

 3לאחר הגשת העתירה הנוכחית, ובהמשך להצעת בית המשפט בדיון מיום  .9

 4מגעים לקליטת בית החינוך למערכת החינוך הרשמית , ניהלו הצדדים 12.1.17

 5העירונית, ואולם הגם שנראה כי מגעים אלו נמשכו לפחות עד לדיון האחרון, לא 

 6 הצליחו הצדדים להגיע להסכמות מגובשות. לפיכך לא היה מנוס ממתן פסק הדין. 

 7 

 8 כמוסד רשמיבבית החינוך האנתרופוסופי הכרה 

 9 

 10האנתרופוסופי כמוסד רשמי, השאלה היא האם  באשר להכרה בבית החינוך .10

 11עמדתה העקרונית של העירייה, כי אין היא מעוניינת בתמיכה בחינוך "ייחודי" בעיר 

 12ת"א, ובקליטת העותרת אל החינוך הרשמי, הינה עמדה סבירה ולגיטימית בנסיבות 

 13 העניין. 

 14 

 15 -חינוך משרד ה -, המדינה 1949-לחוק לימוד חובה, תש"ט 7על פי סעיף  .11

 16והרשות המקומית אחראים במשותף לספק חינוך חובה חינם על פי מקום המגורים. 

 17"מוסד לחוק הנ"ל:  1חינוך זה ניתן במסגרת מוסד חינוך רשמי, שפירושו, על פי סעיף 

 18מוסד חינוך מוחזק על ידי המדינה, או על ידי רשות חינוך  -חינוך רשמי פירושו 

 19. על פי החוק ניתן גם להקים רשות חינוך מקומית..."מקומית... או על ידי המדינה ו

 20מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, כפי שמוגדרת היום העותרת, וזאת בכפוף לעמידה 

 21בתנאים שנקבעו בחוק, ומתן רישיון ממשרד החינוך. התקנות השונות מגדירות גם את 

 22ינו רשמי התקציב לו זכאי מוסד מוכר רשמי על ידי המדינה, בעוד שמוסד מוכר שא

 23 זכאי לתקציב מופחת בהרבה. 

 24 

 25, אני סבורה כי עמדת העירייה, המתנגדת באופן עקרוני בנסיבות המקרה דנן .12

 26 -לאפשר את ההכרה בעותרת כמוסד רשמי, על אף שעמדת משרד החינוך תומכת בכך 

 27 אינה סבירה. ואפרט. 

 28 

 29 
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 1העובדה כי קיימים בת"א מספר בתי ספר ייחודיים: ביה"ס לטבע, ביה"ס  .13

 2לאומנויות וביה"ס הדמוקרטי ביפו, בעוד שהמשיבה מתנגדת להכיר בביה"ס 

 3. טענת המשיבים באפליה פסולההאנתרופוסופי באופן רשמי מעוררת תמיהה, ונגועה 

 4כי לא מדובר באפליה שכן כל בתי הספר הייחודיים הפועלים בעיר הוקמו והוכרו 

 5אינה יכולה להצדיק את האפליה  -כראש עיר  2באופן רשמי לפני כהונתו של משיב 

 6 הנ"ל. לא מצאתי כל הסבר סביר לנהוג איפה ואיפה מנימוק זה. 

 7 

 8זה בשונה מערים אחרות, אשר יתרה מכך, לא ברור מה ההצדקה לנהוג באופן 

 9מאמצות את עמדת משרד החינוך, וקולטות אל תוך החינוך הרשמי את בתי הספר 

 10האנתרופוסופיים, ומאפשרות לתושביהם להעניק לילדיהם חינוך אנתרופוסופי  

 11 רשמי. 

 12 

 13 2017באה לידי ביטוי בהסכם שנחתם בראשית שנת  עמדת משרד החינוך .14

 14נוך לבין בתי ספר דמוקרטיים ואנתרופוסופיים, ומעוגן ( בין משרד החי12.1.17)

 15ספר מחינוך וולדורף -"הסדרה פדגוגית קבוצתית להכרה בבתיבמסמך שכותרתו 

 16בקרה  מחווני -כללי  -תנאים להכרה קבוצתית  -ומהחינוך הדמוקרטי כייחודיים 

 17. מסמך זה יוצא מנקודת הנחה שיש להכיר בחינוך האנתרופוסופי כחלק ופיקוח

 18מהחינוך הרשמי, וקובע למעשה כיצד ייקלטו בתי הספר הנ"ל אל מערכת החינוך 

 19הרשמית, תוך שמירה על ייחודיותם והכרה בפדגוגיה של זרמים אלה, כאשר גם על 

 20משרד החינוך, דבר המאפשר למשרד החינוך פיקוח רחב בתי הספר לעמוד בדרישות 

 21ת הספר, והן על תחומים אחרים יותר מזה הקיים היום, הן על תוכנית הלימודים בבי

 22. יצוין, כי מסמך עקרונות זה גובש לאחר כמו צוות המורים והמנהל, כמפורט במסמך

 23שנים של בחינה מקצועית של הנושא בשיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין מובילי 

 24-בתי ..."החינוך האנתרופוסופי והדמוקרטי בארץ. וכך צויין בראשית המסמך: 

 25שיטה לקידום תהליך הכרה  ולגבשלאותה רוח, אך טבעי הוא לנסות הספר השייכים 

 26במסלול מותאם קבוצתית על בסיס עקרונות קבוצתיים. זאת מבלי לפגוע בתרומתו 

 27של התהליך הפרטני, אשר הוכיח את עצמו עד כה כגורם שבכוחו להשביח את 

 28ר על פי הספ-כך גם את יישומו והסדרתו של בתיהמשגתו של המודל החינוכי, ולפי

 29 . סטנדרטים כלל ארציים"

 30 
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 1אל מערכת  את החינוך האנתרופוסופילאמץ משרד החינוך ו ונכונותו של מעורבותעל 

 2ניתן ללמוד גם מסיכום ישיבה עם המשנה למנכ"ל משרד החינוך מיום  החינוך הרשמי

 3, במסגרתה נדון תהליך המעבר של החינוך האנתרופוסופי לחינוך הרשמי, 8.10.15

 4כאשר בסיכום הפגישה צויין, בין יון הקושי הקיים מול עיריית תל אביב, ועלה לד

 5"מעבר בתי ספר אנתרופוסופיים בתל אביב )רון חולדאי(, דורש התערבות השאר: 

 6 )נספח כ"ג(.  המשנה למכנ"לית"

 7 

 8כך גם עולה מתשובתו של סגן שר החינוך לשאילתא שהועלתה בנושא בכנסת, כי 

 9 ו(. "לקלוט זרמים שונים לחינוך הרשמי )נספח כעמדת משרד החינוך היא 

 10 

 11החלטת העירייה שלא לאפשר הקמת בתי ספר רשמיים ייחודיים חדשים בעיר  .15

 12, כמפורט לעיל, שבמהלך השנים אינה סבירה נוכח עמדתו הרשמית של משרד החינוך

 13 האחרונות פועל כדי להכיר בחינוך האנתרופוסופי והדמוקרטי כחלק ממערכת החינוך

 14הרשמית. כאמור, בראשית שנה זו עוגנה מגמה זו במסמך עקרונות רשמי. משרד 

 15החינוך הוא הגורם הפדגוגי העליון, ומקום בו משרד החינוך קבע כי מדובר בשיטת 

 16חינוך מוכרת ולגיטימית, הכיר בפדגוגיה שהיא מיישמת באופן רשמי, וקבע כי יש 

 17לא יעלה על  -ים מצד בית הספר לאמץ אותה לחינוך הרשמי, כמובן תוך קיום תנא

 18 הדעת כי המשיבים יתעלמו מעמדה זו כליל. 

 19אומנם משרד החינוך אינו כופה את דעתו באופן חד צדדי מקום בו קיימת התנגדות 

 20ואולם, בנסיבות  דבר הבא לידי ביטוי גם במסמך העקרונות,של הרשות המקומית, 

 21אנתרופוסופית כלגיטימית המקרה דנן, כאשר הגורם המקצועי מכיר בפדגוגיה ה

 22ומאמץ אותה, ואף היה שותף למו"מ עם העירייה בניסיון להגיע להסכמה להכרה 

 23יש לבחון אם נימוקי העירייה שלא לאמץ  -רשמית בעותרת בשיתוף עם העירייה 

 24 המלצות אלה סבירים וראויים. 

 25 

 26י חינוך הנימוק העיקרי של המשיבים הוא כ - התנגדות עקרונית לחינוך ייחודי .16

 27ייחודי פוגע בחינוך הציבורי ממלכתי, בין השאר בשל מעבר התלמידים המוכשרים אל 

 28בתי הספר הייחודיים. נימוק זה יכול לעמוד אולי, אם היה קם בי"ס ייחודי למדעים 

 29האוסף אך ורק את כל התלמידים המוכשרים בתחום זה. אין הדבר כך כאשר מדובר 

 30ייננו. קיומו של בי"ס ייחודי אנתרופוסופי לא נראה בשיטת לימוד שונה, כפי שזה בענ
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 1כי יגרום דווקא לעזיבת התלמידים המוכשרים מהחינוך הציבורי. בי"ס אנתרופוסופי 

 2עקרונות זרם חינוכי שמאמינים במתאים לתלמידים מכל הרמות ומכל חתכי החברה, 

 3מוד שונה זה, אשר אינו מקדש דווקא מצויינות בתחום מסויים, אלא פועל בדרך לי

 4 בכל פן באורחות החיים. 

 5ההתנגדות הגורפת של המשיבים להכיר בבי"ס כרשמי רק כי הוא בעל אופי ייחודי, 

 6 אינה סבירה. -מבלי לבחון את מהות הייחודיות 

 7 

 8מחר  ...וציין כך: " 2017הציג את התנגדותו בישיבת מועצת העיר בינואר  2משיב 

 9בית ספר לליטוף כלבים, זאת הדרך שלהם בבוקר יקימו קבוצת הורים והיא מקימה 

 10ללמד את הילדים שלהם, מכתה א' עד ט', האם בגלל זה אני מחויב לתת להם אותם 

 11.. ולהפוך אותם לבית ספר ציבורי? על מה אתם מדברים איתי?! זו בדיוק הדוגמא.

 12אביב יפו, כל עוד אני ראש -האם זה לא ברור לכם? אני רון חולדאי, ראש עיריית תל

 13אביב יפו, לא אתן להקים בתי ספר פרטיים במערכת הציבור של העיר -ריית תל עי

 14לפרוטוקול ישיבות  50 - 46)עמ' " ...אביב יפו, גם אם הורים לא יצביעו לי-תל

 15, הוגש במסגרת הודעת 23.1.17, מיום 50המועצה העשרים, ישיבה מן המניין מס' 

 16 (. 8.2.17המשיבים מיום 

 17 

 18ההתנגדות העקרונית של המשיבים לפתיחת בתי ספר דברים אלה מבטאים את 

 19. בית ספר לליטוף כלבים, למעשה מבלי לבדוק את נסיבות המקרה הספציפי ייחודיים,

 20שזו הדוגמא שניתנה, יש להניח שלא היה מקבל את תמיכת משרד החינוך. אך במקרה 

 21בכובד שלפנינו שונים פני הדברים, ונדמה שהעירייה לא נתנה דעתה ולא התייחסה 

 22 ראש להמלצה הפדגוגית של משרד החינוך ולא בחנה אותה לעומקה. 

 23 

 24על העירייה להביא בחשבון את העובדה כי הזכות  - הזכות לחינוך ופלורליזם .17

 25לחינוך היא זכות יסוד, וזכותם של הורים לגדל ולחנך את ילדיהם כראות עיניהם. 

 26 כז תורני רעננה נ' משרד החינוךמר  8405/13זכות זו היא זכות מעין חוקתית ]בג"ץ 

 27עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ'  -יתד  2599/00(; בג"ץ 23.3.2015)פורסם בנבו, 

 28יכים לבוא לידי ביטוי [. זאת ועוד, ערכי הפלורליזם צר834( 5, פ"ד נו )משרד החינוך

 29לא רק בחינוך התורני, אלא בכל הזרמים השונים בחינוך, לא כל שכן בעיר בעיר 

 30 פלורליסטית כמו תל אביב, שהתברכה בציבור כה מגוון. 
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 1 

 2טוענים המשיבים כי פתיחת בית ספר רשמי ייחודי כרוכה גם בתקציבים  .18

 3מהעירייה )למשל לצורך הסעות, הקצאת מבנה וכו'(, דבר שבא על חשבון ציבור 

 4התלמידים בחינוך הממלכתי "הרגיל", ובכך פוגע בשוויון ההזדמנויות בין תלמידי 

 5 העיר. 

 6 

 7ך, ככל שלא יזכו תלמידי בית אם בשוויון עסקינן, הרי שלאור עמדת משרד החינו

 8הספר האנתרופוסופי לקבלת חלק שוויוני בתקציב, יגרום הדבר לאפליה. אני סבורה 

 9שדווקא אם יוכר ביה"ס האנתרופוסופי כרשמי, יאפשר הדבר חלוקה צודקת של 

 10התקציב בין כלל התלמידים, בהם זוכים גם תלמידים בבתי ספר ייחודיים מוכרים 

 11 . ורשמיים אחרים בעיר

 12 

 13עוד טוענת העירייה, כי לימודים בבתי ספר ייחודיים כרוכים בהוצאות גבוהות  .19

 14של ההורים, והדבר יוצר למעשה בי"ס אליטיסטי, ומעמיק את הפער בין האוכלוסיות 

 15 השונות בתל אביב. 

 16כפי שצויין לעיל, רצונם של המשיבים לשמור על חינוך שוויוני בין תושבי העיר, גם 

 17הוא  -ישות כלכלית, וגם בהיבט של שוויון הזדמנויות בין התלמידים בהיבט של נג

 18ראוי. ואולם, לא מדובר בשיקול יחיד. בהקשר זה, מתעלמים המשיבים מהעובדה 

 19שדווקא קליטה אל מערכת החינוך הרשמי עשויה לפתוח את שערי בית הספר 

 20ה בית הספר לתלמידים רבים יותר, גם בכל הקשור לשוויון הכלכלי, שכן בכך ייזכ

 21לתקציב גבוה יותר ממשרד החינוך, באופן שעשוי להפחית את תשלומי ההורים. זאת 

 22ועוד, מסמך העקרונות של משרד החינוך מתייחס לכל הסוגיות הנ"ל, ומוביל מגמה 

 23 להפחתת תשלומי ההורים.  

 24 

 25לאור כל האמור, אני סבורה שרצונה של העירייה ליתן חינוך ציבורי שוויוני  .20

 26ה גבוהה לכלל תושבי העיר הוא לגיטימי וראוי. יחד עם זאת, על המשיבים להביא ברמ

 27בחשבון את מכלול השיקולים. בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים, כאשר קיימת 

 28אפליה בלתי סבירה אל מול בתי ספר ייחודיים אחרים, וכאשר הגורם הפדגוגי שהוא 

 29לטעמי למסקנה כי החלטת  משרד החינוך תומך במהלך באופן רשמי, מובילה
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 12מתוך  11

 1המשיבים שלא לאפשר את ההכרה בבית החינוך האנתרופוסופי המופעל על ידי 

 2 אינה סבירה. -העותרת כמוסד רשמי 

 3 

 4 הקצאת מבנה

 5 

 6מרגע שהחלטתי שיש מקום לאפשר את הליך ההכרה בעותרת כמוסד רשמי  .21

 7יחס להקצאת אל מול משרד החינוך, מתייתר למעשה הצורך לדון בסעד השני המתי

 8מבנה, שכן ככל שתהפוך העותרת למוסד רשמי, ממילא תהיה זכאית למבנה ולשאר 

 9התנאים להם זכאים תלמידי בתי הספר הרשמיים, בכפוף להסדרת כל ההליכים אל 

 10 מול משרד החינוך ועמידה בכל הנהלים המקובלים. 

 11  .שעלו יחד עם זאת, מעבר לדרוש, מצאתי להתייחס למספר סוגיות

 12 

 13למעשה בפני בית המשפט עתירה לגבי במסגרת העתירה הנוכחית לא עומדת  .22

 14החלטה ספציפית הדוחה בקשת הקצאה של העותרים. לגבי דחיית הבקשה להקצאת 

 15, 2015, הרי שההחלטה בעניין זה ניתנה עוד בחודש מאי 8מבנה בשדרות חי"ל 

 16שהעותרים מבקשים  והכללתה במסגרת עתירה זו נגועה בשיהוי. בנוסף, ככל

 17הדוחה בקשה להקצאה, שהגישו העותרים לאחר  2017להתייחס להחלטה מינואר 

 18הגשת העתירה הנוכחית, ברור כי החלטה זו אינה יכולה לבוא במסגרת העתירה 

 19 עליהם להגיש עתירה נפרדת.  -הנוכחית, וככל שהעותרים מבקשים להשיג עליה 

 20 

 21גד החלטות של העירייה להקצות מבנים העותרים מפרטים בעתירתם טענות כנ .23

 22לעמותות מזרם החינוך החרדי בטענה כי אלו נעשות בניגוד לנהלים, ויש בהם משום 

 23הפליה כלפי העותרת. טענות אלה אינן מפורטות באופן שמאפשר התערובת. ככל 

 24שהעותרים סבורים שיש לבטל ההקצאה כזו או אחרת ו/או כי יש להקצות את אותו 

 25 מצופה היה שתוגש עתירה נפרדת מפורטת ומנומקת.  -להם מבנה דווקא 

 26 

 27הרי שיש  -באשר למבנים השונים שהציעו העותרים כמבנים אפשריים לשילובם 

 28להגיש בקשת הקצאה מתאימה, ולא ניתן להורות על הקצאתם במסגרת הליך זה. 

 29 יחד עם זאת, ככל שמבנים אלה אכן זמינים להקצאה, על העירייה לבחון כל בקשה

 30 שתוגש לגביהם בהתאם לנהלים השוויוניים. 
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 12מתוך  12

 1 

 2לאור התמונה המצטיירת מאופן הקצאת המבנים על ידי העירייה, ובכלל זאת  .24

 3כפי שעולה מעיון בדו"ח מבקר העירייה המצביע לכאורה על אי סדרים בכל הנוגע 

 4 ראוי כי המשיבים יתנו דעתם וינהגו על פי המלצות דו"ח המבקר.  -להקצאות מבנים 

 5 

 6 סוף דבר

 7 

 8לאור כל האמור, הנני קובעת כי סירוב המשיבים לאפשר לעותרים לקבל הכרה  .25

 9אינו סביר ומפלה, ועל המשיבים  -בבית הספר האנתרופוסופי כמוסד חינוך רשמי 

 10 לאפשר את הליך ההכרה הרשמי אל מול משרד החינוך, בהקדם. 

 11 

 12לשלם לעותרים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך  1הנני מחייבת את המשיבה  .26

 13 בתוספת מע"מ. ₪,  40,000של  

 14 

 15 המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים. 

 16 

 17 , בהעדר הצדדים.2017אפריל  06, י' ניסן תשע"זניתן היום,  

          18 

 19 

 20 

 21 

 22 


