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הודעה מעדכנת מטעם המשיב 1 
 

1. בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד, מוגשת בזאת הודעה מעדכנת מטעם המשיב 1 (להלן: המשיב).  

 
2. כזכור, עניינה של העתירה, בתמצית, בבקשת העותרים לשנות ביחס אליהם את האופן בו משרד 

החינוך משתתף במימון תכנית 'ניצנים', כך שההשתתפות במימון תינתן בהתאם לאשכול היישוב 

הפרטני שבו מתגוררים הורי התלמידים, ולא לפי המדד החברתי כלכלי של הרשות שבה מתגוררים 

ההורים. נוסף על כך, העותרים ביקשו לשנות באותו האופן גם את השתתפות המשרד במימון כל תכנית 

חינוכית.  

 

3. ביום 3.12.20 המשיב הגיש את תגובתו המקדמית לעתירה, ובמסגרתה הודיע, בין היתר, כי הוחלט 

לקיים בחינה בעניין מודל התקצוב הנוהג, על-ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך. 

 

4. ביום 27.12.20 הורה כב' השופט שטיין למשיב לעדכן את בית המשפט הנכבד בדבר לוח הזמנים 

המשוער לבחינה שלעיל. 

 

5. נעדכן תחילה כי ביני לביני הסוגיה דנן נידונה על-ידי גורמי מקצוע במשרד החינוך ובמשרד האוצר, 

בין הנציגים במינהל כלכלה ותקציבים של משרד החינוך ובאגף התקציבים במשרד האוצר.  

 

גורמי המקצוע נדרשו לחלופות רלוונטיות שונות, על יתרונותיהן וחסרונותיהן, ובין היתר מצאו כי 

הבחינה מצריכה היוועצות עם נציגי בשלטון המקומי, ומחייבת דיוני עומק בהקשרים תקציביים 

לנוכח המשמעות התקציבית של הדברים. 
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6. לנוכח כך, סוכם כי הסוגיה דנן תידון במסגרת הדיונים על תקציב המדינה כשיתקיימו, וזאת כחלק 

ממערך שלם של נושאים שיעלו במסגרת דיוני התקציב. שכן, לעמדת גורמי המקצוע לא ניתן לנתק את 

הסוגיה דנן מההקשר הכללי והרחב יותר, הכולל בין היתר את ההתאמות התקציביות שיידרשו לנוכח 

משבר הקורונה, כמו גם מהלכים משמעותיים נוספים שנבחנים בימים אלה ונוגעים לשאלת הקצאת 

משאבים תוספתיים לבתי ספר באופן גמיש ("גמישות ניהולית"); ועוד. 

 

7. בנסיבות העניין, ומאחר שמטבע הדברים המועד לקיום דיוני התקציב אינו מצוי בשליטת המשיב, אין 

באפשרות המשיב לנקוב בלוח זמנים משוער לעניין זה. תחת זאת, בכל הנוגע לדברים שבשליטת 

המשיב, המשיב מודיע כאמור כי הסוגיה דנן – של בחינת מודל התקצוב של תכנית 'ניצנים' – תיבחן 

ותידון במסגרת דיוני התקציב; וזאת באופן מקצועי, ענייני ויסודי, ובשים לב למכלול השיקולים 

ולהשלכות הפוטנציאליות של מהלך זה או אחר. 

 

8. משאלה הם פני הדברים, המשיב ישוב ויטען כי אין מקום או עילה למתן הסעדים המבוקשים בעתירה, 

וזאת לנוכח כל האמור בתגובה המקדמית לעתירה ובהודעה זו, ובשים לב לכך שהסוגיה דנן מצויה 

בטיפול משרד החינוך וגורמי המקצוע.  

 

 לאור האמור, המשיב ישוב ויטען כי יש לאפשר את המשך קיומו של ההליך המקצועי המתואר, ועל 
כן אין מקום לביקורת שיפוטית או להתערבות שיפוטית בעת הזו, וכי דין העתירה להימחק תוך 

שמירת טענות הצדדים.   

 

9. הודעה זו נתמכת בתצהירו של מר דודי מזרחי, מנהל אגף בכיר (תקציבים) במינהל כלכלה ותקציבים 

במשרד החינוך. 

 
     

היום,  כ"ז באדר, תשפ"א 

 11 במרץ, 2021 
  

 

 אודי איתן, עו"ד              

                                            סגן בכיר במחלקת הבג"צים 
                                                        בפרקליטות המדינה   


