
35653-07-16 מ"עת           בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
     

  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
  
  
  

  ' פ'ז. 1
 האגודה לזכויות האזרח בישראל. 2

 :תוהעותר

  
או /ומור -או גיל גן/ד משכית בנדל ו"כ עוה"י ב"ע

או /או עודד פלר ו/וק ו'או אבנר פינצ/דן יקיר ו
או /או נסרין עליאן ו/או תמר פלדמן ו/טלי ניר ו

או /ראיסי ו'או רגד ג/יו ו'או אן סוצ/טל חסין ו
או /או רוני פלי ו/או רעות כהן ו/חי ו-שרונה אליהו

  או שדא עאמר/סנא אבן ברי ו
  

          מהאגודה לזכויות האזרח בישראל             
  

  65154אביב -תל, 75נחלת בנימין ' רח
   03-5608165: פקס; 03-5608185: 'טל

   maskit@acri.org.il : ל"דוא

 

 

  -  נ  ג  ד   -
  
 

 

 עיריית שדרות .1

  
   המחלקה המשפטיתבאמצעות

  שדרות, 8ככר הנשיא 
  08-6620212: פקס; 08-6620202: 'טל

 

  :יםהמשיב

  משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 2
  

  )אזרחי(מחוז דרום פרקליטות באמצעות 
   באר שבע,4קרן היסוד 

  02-6467058: פקס; 073-3801222: 'טל
  

  

    

  בקשה לקיום דיון דחוף

  :מהטעמים כדלקמן, בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע דיון דחוף בעתירה

עניינה של העתירה בסירוב העירייה להיענות לבקשתה של העותרת כי תוחלף העובדת  .1

 - להלן (הסוציאלית שאליה היא אמורה להיות משובצת בלשכה לשירותים חברתיים בעיר 

הדרישה להחלפת העובדת הסוציאלית הינה בשל היחסים העכורים "). לשכת הרווחה"

על רקע הטיפול שלה בעותרת , ליה היא שובצהשנוצרו בין העותרת לעובדת הסוציאלית שא

בקשתה של העותרת נדחתה על הסף על בסיס .  כמפורט בעתירה–הכל , ובמשפחתה בעבר

, הטענה כי אין לסטות מהכלל לפיו השיבוץ נעשה אך ורק על בסיס כתובת המגורים בעיר

 . ליתותוך התעלמות מנסיבות העניין ומשיקולים כבדי משקל להחלפת עובדת סוציא



2  

 

הסירוב לבקשת העותרת משמעו כי היא ובנותיה אינן מקבלות שירותי רווחה ואינן יכולות  .2

ואשר מחייבות ליווי של עובדת , לממש זכאויות שונות להן הן זכאיות מכוח החוק

נפגעת שכן בין הזכאויות גם תמיכה הנדרשת  קיום בכבודל כתוצאה מכך זכותן. סוציאלית

 .פורט בעתירהכמ, להבטחת קיום בכבוד

דחיפות מיוחדת נובעת מאפשרות העותרת לקחת חלק בתכנית מכינה ללימודים אקדמיים  .3

העותרת מתעתדת ללמוד . על מנת לשפר את מצבה הכלכלי ולרכוש מקצוע, אליה התקבלה

מלגת  שבמסגרתה היא תקבל במכללת ספירעבודה סוציאלית והיא לוקחת חלק בתכנית 

אולם כדי  . דבר שישפר משמעותית את מצבה הכלכלי,יוםלימודים מלאה ואף מלגת ק

 שנות לימוד 12שהעותרת תתקבל ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית עליה להשלים 

ולשם כך היא עתידה החל מחודש אוגוסט הקרוב וביתר אינטנסיביות מחודש דצמבר הקרוב 

  .16:00 -8:00לקחת חלק בקורס של חצי שנה בין השעות 

קבועים לעותרת שני מבחנים שהעמידה בהם היא  20.8.2016וביום  7.8.2016ביום ן כמו כ .4

שהעירייה מסרבת להחליף את העובדת בגלל  .תנאי לקבלתה ללימודים אקדמיים

 ולהתמקד אינה יכולה לשלוח את שתי בנותיה לקייטנה של יום מלאהעותרת , הסוציאלית

 נמצאתוהשנייה לאורך כל שעות היממה  תה האחת נמצאת עמה בביתבעל כן . בלימודיה

  .13:00 ושבה בכל יום לביתן בשעה 21.7.2016בקייטנה עד ליום 

לו הייתה העותרת . לעותרת אין אפשרות כלכלית לממן קייטנה לשתי בנותיה באופן מלא .5

 לסבסוד של לשכת הרווחה לקייטנה לשתי הבנות בכל זכאיתרשומה בלשכת הרווחה הייתה 

 זו . ועד לשבוע השלישי של חודש אוגוסט ויכולה להתפנות ללימודיה18:00 יום עד לשעה

  . לאפשר להורה להשתלב בשוק העבודה–בדיוק התכלית של הזכאויות הללו 

יש להסדיר בדחיפות את , על מנת ששתי הבנות יוכלו לקחת חלק בקייטנה כבר עתה, על כן .6

 בלוח זמנים קצר ככל ולשם כך יש להכריע בעתירה, רישומה של העותרת בלשכת הרווחה

 .הניתן

 ויש צורך דוחק להסדיר את רישומן של 1.9.2016יום שנת הלימודים מתחילה ב, כמו כן .7

על מנת שהעותרת תוכל , הבנות למסגרות שלאחר שעות הלימודים ולשריין להן מקום בהן

  . בעבודה סוציאליתלהתחיל את המכינה הקדם אקדמית ואת התכנית לתואר ראשון

  

 .מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע דיון דחוף בעתירה, אשר על כן

  

  

  ד"עו,                        משכית בנדל  2016 ביולי 19

  כ העותרות"                          ב  

  


