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 לכבוד

 עו"ד עביר ג'ובראן דכוור

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 abir@acri.org.ilבאמצעות דוא"ל: 

 

 שלום רב

 מענה לפנייתך בנושא ביטול הדרישה להגשת הצעת מחקר בשפה העבריתהנדון: 

 24.01.21סמך: פנייתך למשרדנו בדוא"ל מיום 

 

 פנייתך שבסמך הועברה לטיפולי, והריני להשיבך כדלקמן. .1

מועד הכפי שגם הזכרת בפניה, חנו בתשומת לב את הסוגיה שהצגת בפירוט בפנייתך. ב .2

ופנייתך התקבלה  ,31.01.21היה ביום  גמרהלעבודות  האחרון להגשת הצעות המחקר

. מטבע הדברים, אין בידינו היכולת לערוך שינויים לפני מועד זה שבועכבמשרדנו אך 

 מהותיים בפרק זמן כה קצר.

מבלי להיכנס לבחינה פרטנית )ר חשיבה ובחינה מחודשת של העניין לאחחד עם האמור, י .3

לקראת שנת הוחלט כי  בכלל זה של המקרה שהוזכר בפנייתך(,עומק הצורך בשטח ו של

להגיש הצעה  םרשאי וערבית יהי ידובר יםתלמידהלימודים תשפ"ב ייערך משרדנו לכך ש

מהלך  .בעברית נלווהלעבודת גמר כשהיא כתובה בשפה הערבית, וללא צורך בהגשת תרגום 

בכלל תחומי הדעת, ויאפשר לתלמידי זה ילווה בהכשרתם של בודקי הצעות עבודות הגמר 

 בתי הספר דוברי ערבית לקבל מענה בשפתם כבר בשלב הגשת ההצעה.

את עבודת להערכה ולמתן ציון סופי להזכיר כי כלל התלמידים רשאים להגיש  בקשא .4

 ., ערבית או אנגליתהיא כתובה בשפות עבריתש( כ"ביהמחקר הסופית )בכיתה 

 

 בכבוד רב

         

 

 עו"ד, ערן הוליץ

 עוזר ראשי ליועצת המשפטית       

 העתקים: 

 לשכת שר החינוך
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 לשכת מנכ"ל משרד החינוך

 יו"ר המזכירות הפדגוגית –ד"ר מירי שליסל 

  עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית

 הערבי במגזר חינוך בכיר אגף (,הערבי במגזר חינוך) בכיר אגף מנהל –טיב 'מר עבדאללה ח

 מנהלת אגף א' על יסודי, המינהל הפדגוגי –גב' דסי בארי 

 המזכירות הפדגוגית –מנהלי אגפים, מפמ"רים 

 על עבודות הגמר, האגף העי"סממונה  –גב' סמדר אופיר 

 המזכירות הפדגוגית –ממונה מעקב ובקרה פדגוגי  –גב' עדית רובין 
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