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מור ו/או אבנר -ו/או דן יקיר ו/או גיל גןסנא אבן ברי ע"י ב"כ עוה"ד 
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 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 תל אביב 75רח' נחלת בנימין 
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 קסום-המועצה האזורית אל .1

 ע״י ב"כ עוה״ד חן אביטן, יועמ"ש המועצה
 שבע-, באר-1, גרנד קניון, קומה 125שדרות דוד טוביהו 

  08-6655677פקס :  ;08-6655655:  'טל

 שר החינוך .2

 שר הפנים .3

 שר האוצר .4

 שר החקלאות ופיתוח הכפר .5

 מחוז דרום )אזרחי(ע"י פרקליטות כולם 
 (, באר שבע8)קומה  4בניין קרסו, קרן היסוד 

 02-6467058; פקס: 073-3922419טל': 

 בקשה לקביעת דיון דחוף

פה בעתירה דנן וזאת -בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע מועד קרוב ככל שניתן לדיון בעל

 מהנימוקים הבאים:

הזכאים  3-18הממלכתי, בגילאי  תלמידי החינוך הערבי 600-כשל  בזכותםעניינה של עתירה זו  .1

)להלן: "החוק"(. על אף שמשרד  1949-לחינוך חובה חינם בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט

החינוך הודיע על חזרה מלאה למערך הלימודים לאחר משבר הקורונה, ילדים אלו שוהים 

תיהם ואינם מקבלים חינוך וזאת לאור ניתוק גני הילדים ובית הספר ממים זורמים. למרות בב

פניות העותרים למשיבים, טרם נמצא פתרון אשר יאפשר את תפעול בית הספר, והמשיבים 

 האחריות מהאחד לשני תוך הפקרת התלמידים. גלגול עסוקים ב
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החינוך לפניות העותרים למציאת פתרון בשל מועד הזמנים הדוחק ובהיעדר תגובה מצד משרד  .2

אשר יבטיח את פתיחת שערי בית הספר עבור מאות תלמידים מהכפרים הלא מוכרים, נאלצים 

 העותרים לפנות בבקשה לקיום דיון דחוף.

עיכוב בדיון יביא לעיכוב במימוש זכות הילדים לחינוך חובה ועומד בסתירה ישירה לחוק כאשר  .3

הנזק הרב אשר ייגרם לילדים משלילת זכותם לחינוך, הינה נמוכה  עלות הסעד המבוקר לעומת

עלינו להדגיש את ממד הזמן. החודשים חולפים. הממתנה ביותר. ביהמ"ש קמא קבע כי: "

)דברי כב' השופט ברק בבג"ץ  גוזלת זמן. העותר זכאי לטיפול בעניינו במהירות ראויה"

 (. 29, עמ' 19( 1ת, נ)רעו–שחר בוצר נ' מועצה מקומית מכבים  1081/93

אשר על כן, בנסיבות עניינה של העתירה והדחיפות הרבה, בית המשפט הנכבד מתבקש  .4

 לקבוע את העתירה לדיון בדחיפות. 

  20.5.2020יום, ה

 

___________________ 

 סנא אבן ברי, עו"ד

 ב"כ העותרים


