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 לכבוד
 ת נוהפניניעו"ד 

 מחוז צפוןפרקליטות 
 מיילבאמצעות 

 
 

 שלום רב,
 בקשה לפרטים נוספים – 17-07-28159עת"מ הנדון: 

 
 

בתי משפט לענינים מינהליים )סדרי לתקנות  11בהתאם לסעיף ו, שהגשתם תשובהה כתבלבהמשך 

 :אבקש את הפרטים הבאים, 2000-דין(, תשס"א

 

נערך דיון בלשכת מנהלת המחוז בהשתתפות ראש עיריית נצרת  22.1.17נאמר כי ביום  6סעיף ב .א

אבקש לקבל את פרוטוקול הדיון וכן את ההחלטה שהתקבלה אנא פרטו מי נכח בפגישה. עילית. 

 בעקבותיו בכתב. 

נאמר כי הרשות המקומית הונחתה להגיש את המלצותיה למנהלת המחוז, אבקש  8בסעיף  .ב

כפי שהועברו לידי לרבות תוצרי עבודת המטה והנתונים  המלצות הרשות המקומית ןמה לפרט

ככל שהעבירה הרשות המקומית חומרים בכתב, הסופי.  העמדהנייר גיבוש צורך משרד החינוך ל

 אבקש לקבל אותם לידי.

 כי העיר נצרת עילית נותנת מענה חינוכי הולם בדיקה מעמיקה"נמצא ב"כי  אמרנ 9בסעיף  .ג

  ?מהן הפעולות שביצע משרד החינוך במסגרת אותה בדיקה מעמיקה לפרטאבקש ( 1)

 ( אבקש לפרט האם משרד החינוך ערך בדיקה עצמאית של הנתונים.2)

נתונים לגבי המספר הכולל של תלמידים אשר ביקשו להירשם  בידי משרד החינוךהאם ( 3)

 –? אם כן האחרונות מלאה בשניםלגנים הערבים בנצרת עילית ושבקשתם נדחתה בשל תפוסה 

 אבקש לקבלם.

אשר לומדים ם ערביים ( האם בידי משרד החינוך נתונים אודות המספר הכולל של תלמידי4)

 מחוץ לנצרת עילית )הן נצרת והן יישובים אחרים(? גנים ב

התשובה, נאמר  מתצהירשהוא חלק בלתי נפרד  שנכתב, 23.5.17מנהלת המחוז מיום במכתב  .ד

ית ההורים מעוניינים שילדיהם ימשכו ללמוד במסגרות פרטיות בנצרת בשל העדפתם כי מרב

 .למוסדות עדתיים

  ( אנא פרטו על סמך מה נאמרה קביעה זו ומה הנתונים שבבסיסה. 1)

( האם במסגרת הבדיקה נשאלו ההורים לאן יעדיפו לשלוח את ילדיהם אם יהיה מוסד 2)

 מה הנתון?–ם כן דובר ערבית בנצרת עילית? אממלכתי 
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  ( פרטו מתי נערך הסקר בקרב ההורים? מי ערך אותו? כמה הורים השתתפו בו?3)

 

נטען, כי המדינה אינה מקיימת בתי ספר המיועדים רק לעדה מסוימת כגון:  23בסעיף  .ה

הצ'רקסים, הבדואים, המוסלמים או הנוצרים אלא בתי ספר רשמיים ממלכתיים לכלל ילדי 

מדינת ישראל. הבהירו האם לעמדת משרד החינוך אין זכות לבני המיעוט הערבי לחינוך 

 ממלכתי בשפה הערבית? 

הלומדים במוסדות החינוך הערבים מפורטים נתונים אודות מס' התלמידים  35-31 בסעיפים .ו

שלומדים בבתי ספר בתחום יישובים ערבים בעיר נצרת עילית ובעיר נצרת, האם ישנם תלמידים 

אחרים הסמוכים לנצרת עילית? אם כן, אנא פרטו בכמה תלמידים מדובר, כמה בבתי ספר 

יים ולאיזה זרם בתי הספר האמורים משויכים והאם הם יסודיים וכמה בבתי ספר תיכונ

 מקבלים סיוע בתקצוב ההסעות?

. אנא פרטו כמה מהם הם ממלכתי וכמה עילית מצוין מספר בתי הספר בעיר נצרת 31בסעיף  .ז

 מהם ממלכתי דתי וכמה תלמידים בגיל לימוד חובה לומדים בחינוך הממלכתי דתי בעיר. 

עלות בתקצוב משרד החינוך משתתף ביחד עם העירייה כי  ,עןנט כתב התשובהל 41-40בסעיף  .ח

 הסעות התלמידים הגרים בנצרת עילית ולומדים במוסדות חינוך בנצרת, אבקש לפרט:

 עבור הסעות? קיבלו תקציב, 2016כמה תלמידים נכון לשנת  .1

האם הסכום משתנה על פי קריטריונים שונים, אבקש  ?/הפר תלמידמהי העלות החודשית  .2

 ט מהם המדדים וכיצד מתבצע התשלום?לפר

 מהו חלקו של משרד החינוך ומה חלקה של רשות החינוך המקומית? .3

מוסדות חינוך מהו סך הסכום השנתי המוקצה עבור הסעות תלמידים מנצרת עילית ל .4

 נצרת? ב

 

 אודה להעברת הפרטים הנוספים בהקדם האפשרי.

 בכבוד רב,

 
 סנא אבן ברי, עו"ד
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