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 49277-05-20עת"מ  לעניינים מינהלייםבבית המשפט 

  באר שבעב

 

 :העותרים

 ------------, ת"ז אלנבארירשיד עלי  .1

2. [].... 

 580211936ע"ר  ,ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי .5

 580011567, ע"ר כויות האזרח בישראלהאגודה לז .6

 

מור ו/או אבנר -ו/או גיל גןו/או דן יקיר סנא אבן ברי ע"י ב"כ עוה"ד  
ויס ו/או עביר ג'ובראן דכוור -ו/או שרון אברהםו/או עודד פלר פינצ'וק 

 טל חסיןו/או ו/או משכית בנדל ו/או אן סוצ'יו ו/או רוני פלי 

 האגודה לזכויות האזרח בישראלמ
 תל אביב 75רח' נחלת בנימין 

 03-5608165;  פקס': 03-5608151טל': 

  sanai@acri.org.il:דוא"ל 

ד- ג  -נ

 המשיבים: 

 החינוך דשרמ .1

 קסום-המועצה האזורית אל .2

 ע״י ב"כ עוה״ד חן אביטן, יועמ"ש המועצה
 שבע-, באר-1ד קניון, קומה , גרנ125שדרות דוד טוביהו 

  08-6655677פקס :  ;08-6655655:  'טל
 
 הרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית   .3

 מחוז דרום )אזרחי(ע"י פרקליטות  3-ו 1המשיבים 
 (, באר שבע8)קומה  4בניין קרסו, קרן היסוד 

 02-6467058; פקס: 073-3922419טל': 

 ףלקיום דיון דחובקשה ו מינהליתעתירה 

ורות למשיבים לפעול מיידית תבקש בית המשפט הנכבד להממוגשת בזאת עתירה מנהלית, בה 

  .למים זורמיםט' -המאגד גני ילדים וכיתות א'ד ער תלמרכז השירותים לחיבור 

לתוספת הראשונה לחוק בתי  8ופרט  3זה סמכות עניינית לדון בעתירה על פי פרט  נכבד משפט לבית

, וסמכות מקומית לדון בה, שכן היא עוסקת בהחלטת 2000-ינהליים, התש"סמשפט לעניינים מה

  המשיבים בעניין שירותי חינוך בכפרים הלא מוכרים בנגב. 

 .דיון דחוף בעתירה ומצורפת בקשה מתאימה בנושא בועלקמתבקש בית המשפט הנכבד 

  

mailto:sanai@acri.org.il


 2 

  :ואלה נימוקי העתירה

לחינוך  3-18הממלכתי, בגילאי  חינוך הערביתלמידי ה 600-כשל  בזכותםעניינה של עתירה זו  .1

קיבלה  1.5.2020ביום )להלן: "החוק"(.  1949-חובה חינם בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט

-הממשלה את המלצת משרד החינוך והודיעה על החזרת תלמידי כיתות א' עד ג' וכיתות יא' ו

ל תלמידי הגנים שבוע לאחר ם ש, ועל שובבאופן הדרגתי לספסל הלימודים 3.5.2020יב' ביום 

כלל משרד החינוך על החזרת הוגמשו ההנחיות והודיע  14.5.2020וביום . מאוחר יותר מכן

בעוד . 17.5.2020החל מיום )למעט אזורים המהווים מוקדי תחלואה( מערכת החינוך ללימודים 

 'השירותיםמרכז נותר 'תחילה ועתה באופן מלא, באופן הדרגתי מערכת החינוך חזרה לתפקד 

וזאת בשל  מושבת ט'-ילדים וכיתות א'הגני  אתהמאגד '( 'מרכז השירותים להלן :) תל ערד

 . היעדר מים זורמים

באופן תמוה ומקומם  בה המשפטית הברורה בנושא, ממשיכים המשיביםלמרות החו .2

את העותרים  יות חיבור בית הספר למים, ומאלציםאחרמי מוטלת על  להתקוטט ביניהם

 ללא מסגרת חינוכית.  כל זאת כאשר מאות תלמידים נותרים עתירה בנושא, להגיש

 הצדדים לעתירה

ערד, תל בכפר הלא מוכר ההורים המקומי וועד יו"ר הינו תושב ו ,עלי רשיד אלנבארי, 1עותר ה .3

קסום. לעותר -תושבים המקבלים שירותי חינוך ורווחה מהמועצה האזורית אל 2,500-המונה כ

הינה תלמידת כיתה  'שתל ערד: שב בבית הספרמהם מתחנכים  שלושהה ילדים, ולזוגתו שבע

. ילדיו של העותר נמצאים מאז פרוץ הקורונה תלמידת כיתה ה' 'תלמידת כיתה ג'; וע ז'; ג'

 . ק בית הספר ממים זורמיםובשל נית בביתם ללא מסגרת חינוכית

הלא מוכר תל ערד. לעותר ולזוגתו אחד עשר ילדים תושב הכפר  , הוא------------, 2העותר  .4

 'אתלמיד כיתה ב';  'הינו תלמיד כיתה ו'; ז 'ערד: ע-שלושה מהם מתחנכים בבית הספר תלו

  .א'תלמיד כיתה 

תושב הכפר הלא מוכר תל ערד ויו"ר ועד הורים באשכול הגנים  , הוא------------, 3העותר  .5

מהם מתחנכים בגן ובביה"ס תל ערד:  2ילדים,  4תל ערד. לעותר ולזוגתו  שבמרכז השירותים

 בגן טרום חובה. תלמידה  'תלמיד כיתה ב' ול 'ק

תושב הכפר הלא מוכר תל ערד וחבר בועד ההורים המקומי. לעותר  , הוא----------, 4העותר  .6

 ד. בת חמש ומתחנכת בגן תל ערהיא  'ילדים, אחת מהן ח 14ולזוגתו 

מייצגת את הציבור הערבי ה, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, היא עמותה 5העותרת  .7

פועלת להשוואת החינוך הערבי ליהודי, לצמצום הפערים בחינוך . ועדת המעקב בנושאי חינוך

ולקביעת מדיניות חינוכית ותרבותית ופיתוח תכניות לימוד אשר , בין תלמידים יהודים לערבים

לצרכים השונים של החברה הערבית והתלמידים הערבים בשאלות של זהות יתנו מענה 

 לאומית. -תרבותית

, האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא עמותה הפועלת להגנה על זכויות האדם 6העותרת  .8

 ולקידומן, ובכלל זה הזכות לחינוך, לשוויון ולכבוד.
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ת המקומיות וביצוע חוקי החינוך, , משרד החינוך, אחראי על חלוקת תקציבים לרשויו1המשיב  .9

 )להלן: ״החוק״(.  1949-ובכלל זה חוק לימוד חובה, התש״ט

קסום, היא האחראית על אספקת שירותי חינוך עבור -, המועצה האזורית אל2המשיבה  .10

, 25תלמידים, תושבי הכפרים הערבים הבדווים הלא מוכרים המצויים במרחב שמצפון לכביש 

 בין משרד החינוך. לתם בינה וזאת מכח הסכם אשר נח

פועלת בין היתר לקידום תכניות , הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדווים בנגב, 3 ההמשיב .11

 סטטוטוריות ותקצובן בקרב החברה הערבית הבדווית בנגב. 

 העובדות הצריכות לעניין

ת עתירה סוגיית הכפרים הלא מוכרים הינה סוגיה סבוכה ואין צורך להיכנס לעומקה במסגר .12

לא ניתן לנתק את סוגיית חיבור מרכז השירותים תל ערד למים מההקשר שזו, אולם מאחר 

 הכללי, נבקש לפרט בקצרה את הרקע לדברים. 

הכפר הבלתי מוכר תל ערד נמצא צפונית מערבית לעיר ערד. הכפר קרוי על שמו של האתר  .13

נה העבירה אותם ממקום ערד. תושבי הכפר הם עקורי פנים, אשר המדי-הארכיאולוגי תל

 נפשות.  2,500-. התושבים מונים כ1948מושבם למקום זה לאחר 

יסודי תלמידים ובית ספר  186שירותים המאגד אשכול גני ילדים בו מתחנכים בכפר קיים מרכז  .14

שיוך ללא ובשטח גלילי ט', -כיתות א'ב םתלמידי 453ובו לומדים משולב עם חטיבת ביניים 

 . כלשהי מקומית מוניציפאלי לרשות

הרשות המקומית שירותי חינוך מתחלקת בין  לפיו האחריות למתן המקובל,בניגוד למצב  .15

שות מוניציפאלית עצמאית. על נטולי י בכפרים לא מוכריםשאנו עוסקים הרי  ,משרד החינוךל

המועצה לפיו  ,כבר שנים רבות ת הכפר הלא מוכרים בנגבאשר מלווה א ,כן נקבע הסדר ייחודי

 לתושביה המתגוררים חינוךהשירותי  לקחה על עצמה את האחריות על קסום-אזורית אלה

)אום בטין, אל סייד, דריג'את, כוחלה, מולדה, מכחול  בנגב יישובים ערבים בדווים הבשבע

גם לכפר הלא מוכר ם הלעשרות אלפי תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב, בו צאנע(-ותראבין א

בין המועצה  2005בשנת עוד אשר נחתם  ,הסכם שירותי חינוך לפזורה׳׳-. זאת בהתאם לתל ערד

האזורית אבו בסמה, אשר בינתיים פוצלה לשתי רשויות )המועצה האזורית נווה מדבר 

 קסום( לבין משרד החינוך.-והמועצה האזורית אל

ההסכם האמור קובע כי המועצה האזורית תשמש עבור משרד החינוך כזרוע ביצועית לאספקת  .16

שירותי חינוך לכפרים הלא מוכרים. במסגרת הסכם זה, המועצה אמונה על אספקת שירותי 

כאשר המועצה האזורית  25חינוך עבור תושבי הכפרים הלא מוכרים במרחב שמצפון לכביש 

נווה מדבר מעניקה שירותים דומים לתושבי הכפרים הלא מוכרים המצויים במרחב שמצידו 

 הדרומי של אותו הכביש. 

 ,קסום-המועצה האזורית אלגני ילדים זאת בהתאם לנתוני  105-בתי ספר ו 23ועצה מפעילה המ .17

מרכז ילדים נמצאים מחוץ לתחום שיפוטה, בהם גני  32-בתי ספר ו 5נתוניה שלה  על פיכאשר 

 נשוא העתירה.  השירותים תל ערד

 ;1ע/נספח צורף כמקסום מתוך אתר משרד החינוך -ם על מועצת אלינתונים כללימסמך 
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: מוסדות החינוך שבאחריות 14.5.2019קסום מיום -נספח ב' למכתב המועצה האזורית אל

 .2ע/המועצה, הנמצאים מחוץ לתחום השיפוט של המועצה מצורף כנספח 

ומעניק שירותי חינוך למאות עשרות שנים על אף שמרכז השירותים תל ערד פועל מזה  .18

וזאת בשל היעדר פריסה של תשתית מים  שתית מיםתלמידים, מעולם לא חובר חיבור קבע לת

 .על אף קיומה של אפשרות תכנונית כזאת בכפר הלא מוכר באופן שיאפשר אספקת מים רגילה

אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את תכנית המתאר המחוזית, תמ"מ  2004בשנת 

שירותי וניים לרבות שאפשרה את הצבתם של מבנים יבילים לצורך מתן שירותים חי ,40/14/4

מוקדים בהם יתאפשר להקים מוקדים של מבנים יבילים  17חינוך. הוראות התכנית מפרטות 

 מרכז השירותים תל ערד. כאשר אחד המוקדים המוזכרים הוא ניתן להוציא היתרים,  הומכוח

, למיםקבוע על כן, על אף שקיימת אפשרות תכנונית לחיבור המוסד החינוכי באופן ישיר ו .19

החליטו הרשויות להסתייע בתושבי הכפר ולחבר את המוסד החינוכי חיבור ארעי לאחד מבתי 

עבור המים  תושב את אותו משפההתושבים הסמוכים. במסגרת הסדר זה, המועצה האזורית 

ועוד טרם בין אותו תושב לסוך כספי בין המועצה אלא שעתה התגלע סכ .המיועדים לבית הספר

 . יום12.3.2020משבר הקורונה, נותק בית הספר ממים זורמים ביום  להושבת מערך החינוך בש

ך עבר ללמידה מקוונת מרחוק נסגרו כלל בתי הספר והגנים, מערך החינו, 13.3.2020למחרת, 

 . הנזנח סוגיית חיבור מרכז השירותים למיםו

עבור יוער, כי הסדר זה הוביל לא פעם לניתוקי מים מצד תושבים אשר לא קיבלו תשלום  .20

, ובתוך כך גם לשיבושים רבים בשגרת לימודיהם של התלמידים, 2השימוש במים ע"י המשיבה 

 המורים וצוות העובדים של מרכז השירותים. 

לספסל הלימודים באופן הדרגתי ערבי התלמידי החינוך הממלכתי  שבו 3.5.2020ביום כאמור,  .21

חזרה מלאה של כלל המערך  הוחלט על 17.5.2020וביום  ,בהתאם להחלטת משרד החינוך

מאות התוצאה העגומה לפיה  ה, נגרמניתוק מרכז השירותים ממיםאולם בשל . החינוכי

 תלמידים מהכפרים הלא מוכרים בנגב נותרו בביתם ללא כל מסגרת חינוכית. 

תלמידי הכפרים הלא מוכרים נמנים על אחת הקבוצות המוחלשות ביותר,  זאת ועוד, נזכיר כי .22

ובמרבית הבתים אין ת הכפרים הלא מוכרים אין תשתית לחיבור לאינטרנט במרביכאשר 

מערך הלמידה מרחוק אשר מצאו עצמם אלפי תלמידים מודרים ממשכך מחשבים ביתיים. 

עתה, תלמידי תל ערד מוצאים ום האחרונים בתקופת סגר הקורונה. יהופעל במהלך החודשי

י סגירת בית הספר ובכך נשללת זכותם לחינוך ע"ה יפעם שנימושבתים מלימודים את עצמם 

 מאז החל משבר קורונה הלכה למעשה. 

 השתלשלות המגעים בין העותרים למשיבים

בפניו  והתריע החינוך דשרמנהל מחוז דרום במאל  1נה העותר כבר בחודש דצמבר האחרון פ .23

ההורים המקומי אודות הקשיים בהיעדר חיבור קבוע ויציב למים. במכתב אשר שוגר ע"י ועד 

הלימודים בשל ניתוקי המים, וכי שנת צוין כי הלימודים הושבתו כבר בחודש הראשון לפתיחת 

להפסיק  ,שהינו אחד מתושבי הכפר תל ערד ,לאור עמדת ההורהבכוונתם לשבות פעם נוספת 

כי   1. במכתב פירט העותר הולם ע"י הרשויות עד למציאת פתרון וזאתלספק מים לבית הספר 

: 
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"בהתחלת שנת הלימודים בית הספר הושבת למשך שבוע וכפתרון זמני חובר בית הספר 

לקו מים פרטי של אחד ההורים, וזאת על דעת המשרד )מפקח ביה"ס והעוזר מר נתנאל( 

בתנאי שהמשרד והמועצה יחברו את ביה"ס בהקדם. יש לציין שמאז לא נעשה כלום 

 מים."  וההורה שתרם את החיבור החליט לנתק את ה

 3ע/נספח כ מצורפת 22.12.2020מיום החינוך  דשרמנהל מחוז דרום במל 1פניית העותר 

סעיד אלחרומי פגישה בין ראש המועצה  "כמשלא היתה התקדמות במציאת פתרון, יזם ח .24

 אשר התקיימה במשרדי המועצה, 1יו"ר ועד ההורים המקומי, העותר לקסום -האזורית אל

אשר הגיעו הצדדים להסכמות לפיהם תופסק השביתה היזומה  . במהלכה14.1.2020ביום 

ותחתה תממן ותספק המועצה האזורית מים למוסד  12-14.1.2020בין התאריכים  התקיימה

 החינוכי עד להצבת צינור מים קבוע. 

 .4ע/נספח כ ףכפי שנכתב בטעות( מצור 2019לא ו) 14.1.2020סיכום הפגישה בין הצדדים מיום 

ממים כפי שתואר לעיל,  12.3.2020ות נותק מרכז השירותים פעם נוספת ביום על אף ההסכמ .25

קסום ואל מנהל -ראש המועצה האזורית אל אל 2020 מאיב 7ביום  פנתה ב"כ העותריםועל כן 

לאפשר לבית כדי בדרישה לחיבור בית הספר למים באופן מיידי  מחוז דרום במשרד החינוך

  .התלמידיםתי חינוך עבור ולספק שירו הספר לפתוח את שעריו

פגישה בהשתתפות מנהל מחלקת חינוך מטעם המשיבה גם התקיימה  ,7.5.2020באותו היום,  .26

נושא ניתוקי המים אשר כרי וועד ההורים בבית הספר תל ערד. , מנהל בית הספר, יו"ר וחב2

נת לעמוד "המועצה אכן מתכווהודה מנהל מחלקת חינוך במועצה, מר עומר אבו עסא, כי הועלה 

הקורונה, מצב חריג שלא היה צפוי על  בהבטחתה ולהקים קו מים לבית הספר אך בשל משבר

כמו כן הציע כי עד להנחת   כלל היבטיו, ועוד בשל בעיות תקציביות עניין זה נדחה באופן זמני."

התשתית ימשיך בית הספק לקבל מים מהאדם הפרטי כפי שנעשה עד כה וכי המועצה מתחייבת 

 ם את כלל חיובי המים. לשל

 .5ע/נספח כ מצורפת 7.5.2020 מיום 1-2 ב"כ העותרים למשיבים  פניית

 . 6ע/ מצורף כנספח 7.5.2020פרוטוקול הישיבה מיום 

פנתה  6.5.2020ביום , שצורפופגישות בסיכומי הקסום כפי שבאה לידי ביטוי -אל מועצת עמדתל .27

להקים  הכי אין זה באחריות נה,טעו הפנים מנכ"ל משרד החינוך ולמנכ"ל משרדל 2 המשיבה

לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב  "הרשותכי  עוד נאמר במכתב. תשתיות עבור בית הספר

היא האחראית לתכנון ולפיתוח תשתיות בשטח הגלילי. המועצה פנתה למנכ"ל רשות 

לתהליך".  הבדואים לטפל בנושא חיבור מתחם החינוך למים והוא השיב כי הרשות "אינה צד

הוא החזיר את הטיפול למועצה על אף שמדובר בשטח גלילי שבאחריותו ועל אף ההיכרות 

חברת "מימי הנגב" היא הגורם המחבר למים בשטחים הגליליים -שלו עם הבעייתיות בנושא

ולמועצה התנהלות משפטית מול חברה זו, לאחר שגררה את המועצה לחוב עצום מול חברת 

 מקורות."

נספח כ מצורפת 6.5.2020מיום מנכ"ל משרד הפנים ללמנכ"ל משרד החינוך ו 2 שיבהפניית המ

 .7ע/
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 הטיעון המשפטי 

 זכות היסוד למים 

לחוק קובע כי "כל אדם זכאי  3סעיף , 1959-, תשי"טםבחוק המיבמפורש למים עוגנה זכות ה .28

 לקבל מים ולהשתמש בהם בכפוף להוראות חוק זה".

זכות יסוד במשפט הבינלאומי, והיא הוכרה ככזו גם על ידי בתי זכות האדם למים מוכרת כ .29

המשפט בישראל. זאת, הן מכוחה של הזכות לקיום בכבוד, הנגזרת מן הזכות לחיים ומן הזכות 

לכבוד, והן מכוח היותם של המים תנאי להגשמתן של חלק ניכר מזכויות האדם האחרות )בג"ץ 

לפסק דינה של  4(, פסקה 28.2.2012פורסם בנבו, ) חסן נ' המוסד לביטוח לאומי 10662/04

פורסם בנבו ) יובלים ש.ד.י. בע"מ נ' ממשלת ישראל 10541/09השופטת ארבל; בג"ץ 

5.1.2012)) . 

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע לא אחת, כי הזכות לאספקה סדירה וקבועה של מים נכנסת  .30

לשם קיום מינימאלי בכבוד  בגדרם של האמצעים החומריים ההכרחיים הנדרשים לאדם

פורסם ) עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר 366/03בג"ץ )בחברה בה הוא חי 

. המים חיוניים לקיומו של האדם: הם (ברק נשיאלפסק דינו של ה 15פסקה  (12.12.2005בנבו, 

ייה, על היגיינה חיוניים לקיומו הפיזי, לשמירת בריאותו, להכנת המזון, לשמירה על סביבה נק

אישית ועוד, ובלא נגישות קבועה למים באיכות סבירה, אין האדם יכול להתקיים. לפיכך, יש 

ע''א )להשקיף על הזכות למים כחלק מהזכות לקיום אנושי בכבוד, הזוכה להגנה חוקתית 

 הדין(. לפסק  22-21פסקאות , (5.6.2011פורסם בנבו, ) אבו מסאעד נ' נציב המים 9535/06

רשויות המדינה כנאמנות הציבור מחויבות לפעול למניעת הפליה או מניעת הגישה למים, גם  .31

ר' לעניין )אם אספקת המים הופרטה והסדרתה השגרתית הועברה לידיהם של גורמים פרטיים 

פורסם בנבו ) לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נ' שר הפנים 4113/13זה: בג"ץ 

 . ))2012) 93 אזרח נתין צרכן: משפט ושלטון במדינה משתנה זאר-ברק פנהד(; 26.8.2018

לסיכום, הזכות למים הינה זכות יסוד בסיסית. הרשויות מחויבות לספק אותה כדבר שבשגרה  .32

 ועתה עם המאבק בנגיף מקבלת הזכות משמעות גדולה עוד יותר. 

 לשוויוןוהזכות לחינוך 

וך חינם, זמין ונגיש לכל ילד וילדה וקובע זכות בא להבטיח חינ 1949-חוק לימוד חובה, התש״ט .33

וחובת לימוד חינם מגיל שלוש ועד גיל שמונה עשרה. החוק מטיל על משרד החינוך חובה לספק 

 חינוך כאמור לכל הילדים במדינת ישראל. 

)ב( לחוק, קיום מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לילדים בגיל לימוד 7על פי סעיף  .34

מוטל במשותף על המדינה ועל רשות החינוך המקומית, שהילדים מתגוררים בתחומה. חובה 

בנסיבות העניין, משעה שמדובר באלפי תלמידים המתגוררים בכפרים לא מוכרים, התקשר 

לצורך מימוש חובתו לקיים  1משרד החינוך הממונה על ביצוע החוק בהסכם עם המשיבה 

החינוך,  דשרממוסדות חינוך במקרה דנן מוטלת על  מוסדות חינוך. אם כך, החובה להעמיד

 ועליו לדאוג ליישום החוק בנוגע לילדי הכפרים הלא מוכרים. 

הזכות לא נראה כי יש מי שמטיל ספק בזכותם של ילדי העותרים ללמוד, ובכל זאת יודגש כי  .35

כזי לחינוך הוכרה זה מכבר כזכות יסוד בשיטת המשפט בישראל, זכות השזורה כמרכיב מר



 7 

 אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08בתשתית הערכית של השיטה החוקתית בישראל )בג"ץ 

את  זה י דין עיגן בית משפטסק(. בשורת פעניין אבו לבדהלהלן:  (,6.2.2011, פורסם בנבו)

, וקבע כי חינוך הוא הגורם המשמעותי ביותר בעיצוב כזכות חוקתית מעמדה של הזכות לחינוך

חיוני למימוש יכולותיו וכישרונותיו במסגרת האוטונומיה הו וגורלו של הפרט, דמותו, אישיות

טבקה  7426/08ומהותי בעיצוב פניה ודמותה של החברה כולה )בג"ץ , האישית הנתונה לו

; (עניין טבקהלהלן: )( 31.8.2010)פורסם בנבו,  משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך

 4805/07בג"ץ  אבו לבדה; עניין (;17.9.2014)פורסם בנבו,  הכנסת רובינשטיין נ' 3752/10בג"ץ 

עמותת  1554/95(; בג"ץ 27.7.2008)פורסם בנבו,  ךהמרכז לפלורליזם יהודי נ' משרד החינו

 . ))11.7.1996)פורסם בנבו,  "שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך התרבות והספורט

, לספק חינוך משרד החינוךכות, ובראשן הרשויות המוסמ מחייבת אתוויון הזכות החוקתית לש .36

על חשיבותו של השוויון בחינוך זה בית משפט עמד פסקי דין רבים בשוויוני לכל ילד בישראל. 

 :טבקהבעניין  ,בכלל ושוויון ההזדמנויות בחינוך בפרט. כך, למשל

"עקרון השוויון טבוע ושזור בזכות לחינוך, ובחובה המוטלת על הרשויות 
פק חינוך שוויוני לכל ילד בישראל. בלעדי יסוד השוויון בחינוך, המוסמכות לס

לא ניתן לממש את הזכות לחינוך על כל צדדיה והיבטיה. בלא שוויון הזדמנויות 
אמיתי בחינוך, נפגעת זכותו של אדם לפתח את הווייתו האישית באמצעות 

החיים רכישת דעת וערכים, ונפגעת זכותו לשוויון הזדמנויות אמיתי בהמשך 
 לפסק הדין(. 19" )סעיף  .בהגיעו לבגירות

 :וכן

לעקרון השוויון משמעות מכרעת בהקשר למימוש הזכות לחינוך. בלא שוויון "
בחינוך לא יובטח מימושה של הזכות לחינוך. הפליה בחינוך משמעה העדפת 

מתן הזדמנות שווה -קבוצה או פרט על פני אחרים המצויים במעמד שווה, ואי
 ."או לפרט שקופחו לממש את פוטנציאל יכולותיהם וסיכוייהםלקבוצה 

 .(לפסק הדין, הדגשים אינם במקור 29, פסקה אבו לבדה עניין)

דברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בחינוך ממלכתי, שבין מטרותיו מונה המחוקק  .37

-תשי"גהממלכתי, ( לחוק חינוך 9)2-( ו8)2סעיפים ר' יצירת שוויון הזדמנויות וצדק חברתי )

1953.)  

אם כך, לא יכולה להיות מחלוקת בדבר מעמדה של הזכות למים וחשיבותה של הזכות לחינוך,  .38

והמהוות זכויות יסוד חיוניות. במקרה שבפנינו ה יזכויות שלא ניתן להפרידן האחת מהשני

רד לעובדה שאין מים זורמים בבית הספר יש תוצאה אחת בלבד: הפרת זכות תלמידי תל ע

תוך זריקת , עוקבו יציב תרוןהמשיבים אשר נמנעו מלמצוא פ לחינוך. מחדלם המתמשך של

אפליה קשה מהווה הלימודים, להשבתת  אחר ואשר הובילה גורםלאחד גורם האחריות מ

-אלמועצת המקבלים שירותי חינוך מ ,בכפרים הלא מוכרים ופסולה של התלמידים הערבים

 האדם.  ולכבודבחינוך הם החוקתיות לחינוך, לשוויון ופגיעה אנושה בזכויותי ,קסום

 

 .לקבל את העתירה ולהורות כמבוקשמכל הטעמים האלה מתבקש בית המשפט הנכבד 

 21.5.2020היום, 
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 ב"כ העותרים

 סנא אבן ברי, עו"ד


