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 שר הבינוי והשיכון. 1 : יםהמשיב

 דיור ציבוריללזכאות  וועדה הציבורית לבחינת הכללים. ה2

 ירושלים, המשפטים משרד, המדינה פרקליטות י"עשניהם 

  תרותמטעם העוהודעה 

. העותרות העותרות להגיש הודעה זו ות, מתכבד14.2.2022יום מ הנכבד המשפט ביתהתאם להחלטת ב

לאור ההתפתחויות שחלו וזאת בהוצאות משפט,  1 תוך חיוב המשיב מבקשות למחוק את העתירה

: הוועדה להלןלבחינת הכללים לזכאות לדיור ציבורי )בעקבות הגשת העתירה בהרכב הוועדה הציבורית 

 :כפי שיפורט להלן בעבודת הוועדה הציבורית. לאור ההתקדמות המשמעותיתוהציבורית(, 

ובה נתבקש בית המשפט הנכבד להורות  ,הגישו העותרות את עתירתן שבכותרת 24.1.2022 ביום .1

לבוא וליתן טעם מדוע לא ימונו לוועדה הציבורית חברים וחברות מהחברה הערבית כך  למשיבים

-לא יפחת מ הציבורית וחלקן של הנשים בוועדה 20%-שחלקם מתוך כלל חברי הוועדה לא יפחת מ

50%. 

מינה  8.2.2022, כי ביום הגישו המשיבים את תגובתם המקדמית לעתירה ובה עדכנו 14.2.2022ביום  .2

, אחת מהחברה הערבית ,הציבורית( שתי חברות נוספות לוועדה 1נוי והשיכון )המשיב מס' שר הבי

בכך עלה ייצוגן של הנשים  ., הגב' לאה עלמווהשניה מהעדה האתיופית הגב' אמירה יוסף חאיין;

)חברה אחת מתוך  8%-ייצוג החברה הערבית לכעלה , ו50%-מתוך כלל חברי הוועדה הציבורית ל

 ועדה הציבורית(. חברי הו 12

אירעה בזכות הגשת חיובית וחשובה ש התקדמות עליה הודיעו המשיבים מהווהההתפתחות הנ"ל  .3

מענה ממצה לדרישת העותרות לייצוג  אין בכךן יעדיאם כי  . בכך הושג ייצוג הולם לנשים,העתירה

כמתחייב מהוראות החוק והפסיקה בהקשר זה ועליהן עמדו העותרות  ,הולם עבור החברה הערבית

מהות הנושא בו עוסקת הוועדה הציבורית והרלוונטיות של נושא זה לחברה  בהרחבה בעתירתן.
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בקרב חברי הוועדה  חברה הערביתולם לה ייצוג את המשיב להבטיח יםהערבית דווקא, מחייב

 .תוך כלל האוכלוסייהערבית מהציבורית כך שלא יפחת מחלקה של החברה ה

לעיון מחדש בהחלטה, מאז הגשת  2.2.2022 מיום יחד עם זאת וכמפורט בבקשה מטעם העותרות .4

בתדירות של שתי ישיבות , הוועדה הציבורית בעבודתה בקצב מהיר ומשמעותיהתקדמה העתירה 

 מדי שבוע. 

הציבורית, העותרות מודיעות בזאת בהרכב הוועדה לאור העובדה הנ"ל לצד ההתפתחות החיובית  .5

תוך חיוב המשיב ה לבית המשפט הנכבד כי אינן עומדות עוד על עתירתן, וכי יבקשו את מחיקת

  .בהוצאות משפט

ת העותרת להוסיף חברים וחברות לוועדה ילפני 1בעקבות סירובו של המשיב מס' הוגשה העתירה  .6

 בהינתן(. 3נספח ע/ר' ) בהרכב הוועדה יםהציבורית שיבטיחו ייצוג הולם לחברה הערבית ולנש

התפתחות קידום הוב בכלל תרומתה של העתירה בקידום הייצוג ההולם לחברה הערבית ולנשים

לפסוק לטובת העותרות הוצאות  הראוי, מן 14.2.2021עליה הודיעו המשיבים בתגובתם מיום 

 .(1994) 217 (4מח)פ"ד  נסאסרה נ' שר הבינוי והשיכון, 842/93בג"ץ )ר'  משפט
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 ד"עו, ניקולא גדיר
 ותהעותר כ"ב


