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#<1># 1 
 2 
 3 

 4 פרוטוקול

 5 עו"ד אביטן:

 6העתירה בעיקרה הוגשה ביחס להשבתת בתי ספר, כאשר היא כוונה נגד שר החינוך והמועצה אל 

 7קסום. לא השבתנו את בתי הספר, אלא וועדי הורים וגופים חיצוניים, והרגשנו חובה לומר שהחל 

 8ות האירועים עד לא ניתן יותר שירותים לאותם אנשי פזורה, וכתבנו את השתלשל 8.8..0.1מיום 

 9 היום, ולמה נפסיק לתת שירותים לאותם אנשי פזורה. 

 10 . 8.8..0.1אנו רואים את הבעיה באופק שתתחיל ביום 

 11 

 12 עו"ד קרץ:

 13. העתירה התייחסה להשבתת הלימודים 8.8..0.1העתירה לא נועדה לומר מה יקרה החל מיום 

 14 ים פועלים כסדרם.המיידית, ובמובן הזה העתירה לשמחתנו התייתרה. היום הלימוד

 15אנו בוחנים את כל האופציות. הבדיקה התחילה בעבר והיא ממשיכה היום. אין לי כרגע  8.8..0.1לגבי 

 16בשורות. אנו מוכנים להמשיך לנהל את המו"מ עם המועצה, שתמשיך לתת שירות לילדי המועצה. זו 

 17 חובתה להמשיך ולתת שירות. 

 18ך פעם לפי המתווה מלפני חודשיים. מי שהפרה את תשובה שלדעתנו משרד החינוקראנו את כתב ה

 19המתווה זו המועצה שלא שיתפה פעולה לקדם חתימה על הסכם רכש, הודיעה על חדילה ממתן 

 20שירותים לילדי הפזורה לא בגלל שהמתווה לא קוים, אלא בגלל שהם קיבלו הודעה על קיזוז שנעשה 

 21בבדיקות שהתגלו במועצה בכל הנוגע  לשנת הלימודים הקודמת בעקבות ממצאים חמורים שהתגלו

 22לתקציבי חינוך. הבדיקות הראו ממצאים מאוד לא מהימנים ביחס למספר הילדים המוסעים מספר 

 23 הסייעות, האוטובוסים שיוצאים. 
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 1הודעת החדילה נשלחה לנו כנראה לא במקרה, יום אחרי שנשלחה הודעה על קיזוז חובות עבר. כעבור 

 2שביתה. תחושה שלנו שיש קשר בין הדברים. אני בהחלט מבינה את יומיים התפרסמה הודעה על 

 3ההורים שרוצים שיהיה ביטחון וידעו שהילדים מוסעים ויקבלו חינוך, ואנו פועלים כדי שזה יקרה, 

 4ונפעל מול הרשות כדי שזה יקרה, אבל האחריות היא של משרד החינוך והמועצה האזורית, למרות 

 5 שה טובה. שהיא מנסה לומר כאילו היא עו

 6נחתמו הסכמים בעבר שהמועצה תיתן שירות לילדי הפזורה, בשנת הלימודים הנוכחית הם מקבלים 

 7קיצוב לכל הצרכים שלהם, ואם הם יקיימו מו"מ רציני ויציגו את כל הצרכים, הם יקבלו את מלוא 

 8פתרון,  התקצוב. אנחנו רוצים לבוא חיוביים להמשך הפגישות. שני הצדדים יכולים לשבת ולמצוא

 9 ואנו גם מחפשים פתרונות חלופיים. 

 10 אני לא יודעת מה יקרה בעוד חודשיים. 

 11נושא של הקיזוז וחובות העבר, לא בא למועצה בהפתעה. הוא היה העילה גם בשביתה בתחילת ה

 12השנה. לאחר הדיון הקודם התקיימה ישיבה, נחתם מתווה שבו הוסכם שהמועצה תקבל על חשבון 

 13 . זה היה ברור שהיתרה לא תוחזר. ₪יון מיל 7השנה הקודמת 

 14 

 15 עו"ד אבן ברי:

 16היום התלמידים חזרו לספסל הלימודים. מהתגובות של הצדדים שהוגשו אתמול, אנו מבינים 

 17שהמחלוקת עדיין קיימת. גוללנו את כל אי הסדרים שהתקיימו מתחילת הלימודים. המחלוקת עדיין 

 18קיימת והילדים הושבתו פעם נוספת. הצורך למציאת פתרון הוא בהול, ודאגת ההורים עדיין קיימת 

 19 ש ממשי, שללא מעורבות בית המשפט הצדדים לא יגיעו למתווה מוסכם. ויש חש

 20אנו כבר פעם שלישית טוענים אותם טיעונים בבית המשפט. אנו נבקש שבית המשפט יעשה כל שנראה 

 21 לו לנכון להושיב את הצדדים להגיע להסכמות. 

 22 כיצד המו"מ מתקדם. הבנו שבינואר יושבתו התלמידים מלימודים פעם נוספת. אנו רואים בתגובות 

 23אנו מבקשים להשאיר את העתירה תלויה ועומדת עד שהצדדים יודיעו על התקדמות במו"מ, יגיע 

 24 ינואר ונראה מה יהיה. 

 25 

 26 עו"ד אביטן:

 27התגובה של המדינה מסבירה עד כמה המדינה רחוקה מהבנת הצרכים ומטענות המועצה. אנו מדברים 

 28בשפות שונות והמדינה כאילו עוצמת עיניה. היינו בדיון לפני כחודש וחצי, שם כב' השופט ביתן הסביר 

 29 נלמד. לצדדים את הדברים. היום אנו שומעים מהמדינה שיש למועצה חובה ואני לא מבין מאיפה זה 

 30בהסכם ההבנות שנחתם בצל אותו דיון, שיש למועצה הזכות להודיע על הפסקת השירותים מסיבותיה 

 31 שלה. 

 32ועד לרגע  811..11.18להסכם ההבנות )נספח יז'( שאומר שהמדינה תציע הסכם עד ליום  7מפנה לסעיף 

 33ת, ואף אחד לא זה לא הוצע שום הסכם מהמדינה. המדינה חוזרת על המנטרה של אותו דוח ביקור

 34 התייחס עניינית למה שקורה שם. 
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 1ככל שהעתירה תישאר תלויה ועומדת, נבקש למחוק אותנו מהעתירה. המועצה סיימה את מתן 

 2 השירותים בהודעה סופית, והמועצה לא תהיה לעזר למדינה במתן שירותי חינוך לפזורה. 

 3 ל המועצה. אני מסכים שצפויה בעיה מעבר לפינה, אבל זו כבר לא עניינה ש

 4 

 5 עו"ד אבן ברי:

 6המועצה בדיון הזה כי הם נגררו מכוח ההסכם, הם הזרוע הביצועית שאחראית על מתן שירותים. אנו 

 7מדברים על כפרים בלתי מוכרים שאין להם מועצה ואין גוף ממונה ואחראי עליהם. במצב הדברים 

 8 הזה, מי שאחראי באופן ישיר על שירותי חינוך, זה משרד החינוך .

 9השקפתנו המשפטית, אין להם חובה  אנו סבורים שהמועצה היא צד דרוש במקרה הזה, אבל על פי

 10 ולכן אנו משאירים לשיקול דעת בית המשפט האם להותיר אותה כמשיבה בעתירה. 

 11 

 12 עו"ד קרץ:

 13אנו סבורים שהמועצה היא צד רלוונטי לעתירה, ככל שהיא תישאר תלויה ועומדת. אנו סבורים שעל 

 14 להימחק כי אינה רלוונטית. היא מדברת היום על שביתה עתידית.  העתירה

 15 אנו בהחלט מוכנים לדבר על כל נושא התקצוב. מדובר בעתירה מוקדמת בנושא הזה. 

 16ככל שהעתירה תישאר תלויה ועומדת, המועצה היא צד רלוונטי, כי עליה לספק שירותי חינוך לפזורה, 

 17דשיים נחתם איתה הסכם כי עליה לספק שירותי חינוך מכוח הסכמים שנחתמו איתה. רק לפני חו

 18 לשנת הלימודים הנוכחית. 

 19אמנם הוסכם כי המועצה יכולה לשלוח הודעת חדילה, אבל הסעיף מותנה שתהיה הפרה מצד משרד 

 20 החינוך. 

 21בהחלט מבחינתנו המועצה היא אחראית. הודעת החדילה שלה נשלחה בחוסר תום לב ומהווה הפרה 

 22 כם הרכש לא נחתם כיוון שהמועצה הסכימה לאורכה בת חודש כדי לאפשר לחשבתשל ההסכם. הס

 23ללמוד את הנושא, גם מכיוון שלא הגיעה לכל הישיבות שנקבעו איתה, ומכיוון שרק  משרד החינוך

 24 לאחרונה היא שלחה לנו טופס שמפרט את ההוצאות שיש למועצה בגין שירותי חינוך. 

 25 

 26 עו"ד אבן ברי:

 27 אני חושבת שאם העתירה תישאר תלויה ועומדת, בית המשפט יכול לסייע לצדדים. 

 28 
#<.># 29 

 30 החלטה

 31העתירה שהוגשה כעתירה בהולה עם בקשה לקיים דיון דחוף, הייתה עתירה להורות למשיבים לפעול 

 32תלמידים לספסל הלימודים ולמציאת פתרון תקציבי עבור שירותי ההסעות  30,888מיידית להשבת 

 33 ון ליקויים בטיחותיים, וכל הנדרש לקיום לימודים בבתי הספר. ותיק

 34 

 35מתגובות המשיבים ומהדיון היום, התברר כי נכון להיום כל התלמידים חזרו ללימודים והלימודים 

 36, המועצה .בכוונת המשיבה  8.8..0.1לעת הזו מתקיימים כסדרם. יחד עם זאת, מתברר כי החל מיום 
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 1ממתן שירותי החינוך לילדי הפזורה הבדואית, הילדים בשמם הוגשה האזורית אל קסום, לחדול 

 2  העתירה.

 3 

 4 במצב הדברים האמור, אין מקום לקיים כרגע דיון ואין מקום לסעדים אופרטיביים כלשהם. 

 5 

 6יחד עם זאת, לאור החשיבות להסדיר את הבעיה העולה מתוך העתירה )ומשתקפת גם בתשובות 

 7 לבקשת ב"כ העותרים להותיר את ההליך תלוי ועומד. המשיבים(, אני מוצאת להיעתר 

 8 

 9 .811...31.1תגיש הודעה מעדכנת עד ליום  1ב"כ המשיב 
#<3># 10 
 11 

 12 במעמד הנוכחים. 1411114114, כ"א חשוון תש"פניתנה והודעה היום 

 13 

 
 

 שופטת, לוין גאולה

 14 הוקלד ע"י: אילנה אסף

 15 אסף אילנה ידי על הוקלד


