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5221/00ץ  "בג

 
 כבוד הרשם בעז אוקון   :בפני

  

 גרדוד-דחללה אבו. 1 :העותרים
  חמיד-סלמאן אבו. 2  
  לבאד טסאן. 3  
-  המועצה האזורית לכפרים הלא-עונה -אל. 4  

  מוכרים בנגב
 קואליציית ארגונים -ר עוואד אבו פריח "ד. 5  

  וועדי הורים
  ויות האזרח בישראלהאגודה לזכ. 6  
 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט -עדאלה . 7  

  הערבי בישראל
  

 ד  ג  נ 
          

 המועצה האזורית רמת נגב. 1 :המשיבים
  שר החינוך. 2  

   
 בקשה לפסיקת הוצאות

   
 החלטה

 
העותרים הגישו עתירה שעניינה הקמת מוסדות חינוך לילדים ערביים המתגוררים במועצה 

אין לא , המהווים רוב של ילדי המועצה, מתוך העתירה עלה כי לילדים אלה. יזורית רמת נגבהא

והם נאלצו לנסוע מרחקים ארוכים כדי להגיע , היה מוסד חינוכי ערבי כלשהו בתחומי המועצה

  .לגנים ובתי ספר

  

ייב ועל כן ביקשו העותרים למחוק את העתירה ולח, בעקבות הגשת העתירה הוסדרה שאלה זו

  .את המשיבים בהוצאות משפט

  



  
 

2

לשיטתה האחריות . התנגדה לפסיקת הוצאות, היא המועצה האיזורית רמת הנגב, 1המשיבה 

 מציינת כי משרד 1המשיבה . הוא משרד החינוך, 2לעניין הקמת בתי הספר מוטלת על המשיב 

  . החינוך קובע את סדר הקדימויות בנוגע להקמתם של בתי ספר חדשים

  

המשיב טען כי התנהלו מגעים שנים ארוכות שעניינם .  התנגד גם הוא לפסיקת הוצאות2המשיב 

בנוסף . והתנגדויות העותרים למיקום סיכלו את ההליכים שהחלו לשם הקמתם, הקמת בתי ספר

  .1בינו לבין המשיבה , אם ייפסקו,  כי ראוי לחלק את ההוצאות2טען המשיב 

  

חובה זו היא . אחראים לקיום מוסדות חינוך עבור ילדי העותרים גם יחד 2 והמשיב 1המשיבה 

ואין הם יכולים להתנער ממנה על ידי הפניית אצבע מאשימה , חובה המוטלת עליהם בחוק

  .לכיוון העותרים או לכיוון התנגדויות כאלה ואחרות שהועלו בנוגע למיקום בתי הספר

  

  .  10,000₪ בהוצאות הליך זה בגובה של אני מחייב את המשיבים ביחד ולחוד, בנסיבות אלה
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