
  5634/09ם  "עע              בבית המשפט העליון

  בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים

                
  
  לאל חוסיין'ג. 1   :מערעריםה

  מיס'עמותת חברת פיתוח ראס ח. 2    
  האני עלאמי. 3    
  עמותת אדם טבע ודין. 4    
  האגודה לזכויות האזרח בישראל. 5    
        

  דן יקיר או / ואו נסרין עליאן/ו/ טלי נירד "כ עוה"י ב"ע
  וק 'או מיכל פינצ/וק ו'או אבנר פינצ/ו או דנה אלכסנדר/ו
  או לימור יהודה/או לילה מרגלית ו/ו או עאוני בנא/ו
  או נסראת דקואר /ו מור-או גיל גן/או עודד פלר ו/ו
  

   לזכויות האזרח בישראל                     מהאגודה

  91000רושלים י, 34510ד "ת

  02-6521219: ספק; 02-6521218: 'לט

  

   ברכה מיתעאו /ו מוסרי- הלפרןרןקד "כ עוה"בי "וע
  אלעד . או נ/גנות ו. תאו / בן ארי וליאאו / ואיציק- איסריפיאו צ/ו
  או אסף רוזנבלום/לוטן ו. או נ/גרפינקל ו. או מ/ו
  

  "אגודה ישראלית להגנת הסביבה-אדם טבע ודין"מעמותת 
  אביב-תל, 41לילינבלום ' רח
  03-5669940:  פקס03-5669939: פוןטל

  
  - נ ג ד -

  
  עירית ירושלים. 1      :המשיבים

  ד דן בן טל"כ עוה"י ב"ע
  מאגף היועץ המשפטי לעירייה 

  02-6297125:  פקס02-6297586: טל
  
 משרד החינוך. 2

  משרד המשפטים, המדינהפרקליטות , צים"מחלקת הבגי "ע
  

  
  "מ"ה בעאחים קורדיי"מפעל . 3: משיב פורמאלי

  שוקרי' ורג'ד ג"כ עוה"י ב"ע  
  02-5325440:  פקס02-5325413: טל  

  
  

  בקשה לדיון דחוף בערעור

,  ילדים מירושלים המזרחית800-קרוב ל  שלבהסדרת לימודיהםערעור זה  של עניינו .1

ט "הועברו בתחילת שנת הלימודים תשסש, 'בית ספר יסודי לבנים שועפט גתלמידי 

ליציקת קורדייה הממוקם בשכנות למפעל ,  שבראס חמיס'כאלותי'במבנה ללימודים 

  .מתכת



 אינם ,ים ממפעל המתכת ומתפשטים בכל הסביבהנובע ה, האווירהרעש וזיהום .2

הואיל והם גורמים לפגיעות בריאותיות ישירות , מאפשרים לקיים את הלימודים כסדרם

 ,וסף לפגיעה המצטברתוזאת בנ, )הקאות וצריבות,  סחרחורות,כאבי ראש(תלמידים ב

  .אליה הם נחשפים מהשהייה הממושכת במבנה הצמוד למפעל

תי וסביבתי חמור זה קודם לפתיחת שנת ואי לא הסדירו מפגע בריםהמשיב, למרבה הצער .3

, שהמתינו להכרעת בית המשפט קמא, התלמידים. הלימודים ואף לא לאחר שנפתחה

,  בבריאותם ובחינוך שהם מקבליםלמדו לאורך השנה כולה תוך שהם סובלים מפגיעה

הלימודים לא התקיימו כסדרם ורבים מן התלמידים , בימים בהם פעל המפעל, שכן

  . את בריאותםגןוהמורים עזבו את שטח בית הספר כדי לה

אולם כדי להבטיח כי זכותם של , הסתיימה לפני ימים אחדיםשנת הלימודים הנוכחית  .4

יש , ופן כה מהותי בשנת הלימודים הקרובההילדים לחינוך לא תמשיך להיפגע בא

  .והזמן אוזל, להסדיר את לימודי הילדים בצורה שונה באופן דחוף ביותר

  .כל נימוקי הערעור מהווים חלק בלתי נפרד מבקשה זו .5

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

  
  

  2009, יליו 7

  

  

___________  

  ד"וע, מוסרי-קרן הלפרן

  ים המערערכ"                                         ב

___________  

   ד"עו, טלי ניר

  

 


