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 ם  י ב י ש מ ה

 מקדמית ובקשה למחיקת העתירהתגובה 

 
תגובה מקדמית ובקשה למחיקת מוגשת בזאת  ,הנכבדלהחלטות בית המשפט בהתאם  .1

 העתירה מטעם המשיבים.

 

בבקשת העותרות להורות למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע העתירה שבכותרת של ה עניינ .2

'חברים ( הוועדה)להלן:  הכללים לזכאות לדיור ציבוריוועדה הציבורית לבחינת לא ימונו ל

וחלקן של  20%-כך שחלקם מתוך כלל חברי הוועדה לא יפחת מ וחברות מהחברה הערבית,

 .'50%-הנשים בוועדה לא יפחת מ

 

מינה שר הבינוי והשיכון שתי חברות נוספות  8.2.22ביום עדכן כי המשיבים יבקשו ל .3

בת העדה חברת ועדה ו ;הגב' אמירה יוסף חאייןחברת ועדה מהחברה הערבית,  –לוועדה 

 .הגב' לאה עלמו, האתיופית

 

הגב' חאיין מכהנת כיום כממונה על מקצוע העברית במזרח ירושלים במחוז מנח"י )מינהל  

חינוך ירושלים( במשרד החינוך, וכממונה ארצית בחינוך הבלתי פורמלי באגף חברה ונוער 

ברה לגב' חאיין היכרות עמוקה וארוכת שנים עם צרכי החבחברה הערבית. נוסף על כך, 

, כשבין שלל תפקידיה לאורך השנים כיהנה כמנהלת בית ספר חיואר לחינוך הערבית

אלטרנטיבי בחיפה, כמפתחת מקצועית לבעלי תפקידים במכללה הערבית לחינוך, כרכזת 

הדרכה במגזר הערבי במחוז חיפה במשרד החינוך, כחברה בוועדת החינוך כנציגת המגזר 

 .ועוד הערבי בעיריית חיפה, ועוד

 

מכהנת כרפרנטית שיכון ומקרקעין באגף החשב הכללי במשרד האוצר, הגב' לאה עלמו  

להכשרת עתודה ניהולית במגזר )תכנית תכנית צוערים לשירות המדינה והיא בוגרת 

, וזאת בין היתר לאור לגב' עלמו היכרות עמוקה עם צרכיהם של יוצאי אתיופיה. (הציבורי

מטעם וכמקדמת קריירה מטעם תכנית הישגים תפקידים שמילאה כרכזת השכלה גבוהה 

במרכז הצעירים בקריית מלאכי, כמדריכה בצוות קליטה במרכז שירות  תכנית למרחק

 לסטודנט באוניברסיטת אריאל, וכבת שירות לאומי בגרעין משימתי בקריית מלאכי.

 

 .1מש/מצורף ומסומן  8.2.22מיום צילום כתבי המינוי  



2 

 

נשים, ובין היתר יש בה  6חברים, מתוכם  12במצב הדברים העדכני הוועדה מונה על כן,  .4

 .לאנשים עם מוגבלות, למגזר הערבי, למגזר החרדי, וליוצאי אתיופיה הולם ייצוג

 

המשיבים יטענו כי העתירה ולנוכח שינוי הנסיבות המהותי, משאלה הם פני הדברים,  .5

  . אינה אקטואלית היא במתכונתה הנוכחית, ומכל מקום ודינה להימחק מיצתה את עצמה

 

 .מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מר אביעד פרידמןהתגובה נתמכת בתצהירו של  .6

  

 תשפ"ב אדר אב ב"י היום,

 2022 רוארפבב 13 

 

 

 

 

 , עו"דאיתן ודיא            , עו"דנטע אורן     

 במחלקת הבג"צים בכיר ןסג                          ממונה על ענייני בג"צים 
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