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 8193/04ץ "בג       בבית המשפט העליון

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

   

 

 ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים למערכת החינוך בישראל   .1

  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל– עדאלה .2
בארין 'או חסן ג/ד מרואן דלאל ו"עוה באמצעות

גדיר או /ו בשארה או סוהאד/או ארנה כהן ו/ו

או / ומוראד אלסאנע או/ו או עביר בכר/ו ניקולא

 לזכויות המשפטי המרכז –  מעדאלהעאדל בדיר

 20200 שפרעם 510 ד"ת, בישראל הערבי המיעוט

 04 - 9503140: פקס; 04 - 9501610: טלפון

 

 העותרים

 

 נגד

 

 משרד החינוך  .1

 שירות הביטחון הכללי .2

 משרד ראש הממשלה .3
 באמצעות פרקליטות המדינה

 29דין -רחוב סלאח אל

 ירושלים

 

 המשיבים          

 

 תגובה מטעם העותרים

מתכבדים העותרים להגיש את תגובתם , 25.10.2004בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 :כדלקמן

 .העותרים עומדים על עתירתם .1

 

וממילא אינם מפריכים את טענות העתירה בדבר , אינם מכחישים בתשובתםהמשיבים  .2

 .בתפקיד סגן מנהל האגף, שאינו איש חינוך, כ באגף לחינוך ערבי"ות של איש שבנוכח

, באגף לחינוך ערביהמשיבים אף אינם מכחישים כי מבנה מוסדי לקוי זה קיים אך ורק 

 . ואינו בנמצא בשום מסגרת חינוכית אחרת במשרד החינוך
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ה השפעהמתמודדים עם הטענות המבוססות של העותרים בדבר אינם המשיבים  .3

 על מינויים במערכת  הממלא את התפקיד האמוראותו איששל  ,ושאינה כדין, המכרעת

 . ההוראה הערבית במשרד החינוך

 

 נושא  אינההוראה למועמד בדבר עברו הפלילי של תשובת המשיבים המתייחסת לשיקול .4

 יה רלבנטיים מנםועל כן כל מקורות הסמכות בחוק המתייחסות לשיקול זה אינ, העתירה

כי העותרים אינם חולקים כי עברו הפלילי של מועמד להוראה מהווה , למותר לציין .וביה

בין , היא מתייחסת,  כפי שעולה מהעתירה עצמה. בשאלת קבלתו לעבודהשיקול רלבנטי

כ במינוי מועמדים להוראה במערכת החינוך הערבית נטולי עבר "למעורבות השב, השאר

  .פלילי כלשהו

 

 הממוסדת של איש ולנוכחות, ם טורחים לנמק מה למקורות סמכות אלוהמשיבים אינ .5

והכל כאשר אותו איש אינו , כ בתפקיד כה בכיר באגף החינוך הערבי במשרד החינוך"שב

 . איש חינוך כלל וכלל
 

תוכן לעניין כלשהו עדה ממליצה אשר אין מידע ומדובר בו, באשר לועדת דוברת .6

 לאור אי החוקיות שמצביעה .תתקבל אותה המלצהוהאם בכלל ,  המועד שלה,ההמלצת

 . חובה לקיים את העתירה דנן ולא לבטלה, הן עובדתית והן משפטית, עליה העתירה
 

 . בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע דיון דחוף בעתירה, על יסוד כל האמור לעיל .7
 

 . מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו .8
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