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 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 
 

 1079/01בג"ץ  
 
 

 כבוד המשנה לנשיא ש' לוין נ:בפני
 כבוד השופט א' ריבלין 
 כבוד השופטת א' פרוקצ'יה 

 
 

 . חוסאם ח'ורי1 ב:העותרים
 . רושדי מוריס מעלוף2 
 . ח'אלד סברי שלאעטה3 
 . מוחמד ראיף ח'טיב4 
 . רשא כמאל סלימאן5 
 פאדי רפיק טאהה .6 
 . ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי7 
 . האגודה לזכויות האזרח בישראל8 
 המרכז לזכויות אדם של אנשים -. בזכות 9 
 עם מוגבלויות    

 
ד  ג  נ

 
 . משרד החינוך1 ו:המשיבים

 . עיריית נצרת2 
 . עיריית סכנין3 
 . עיריית טמרה4 
 . מועצת מקומית דיר חנא5 
 מקומית כאבול. מועצה 6 

 
 עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים 
  

 
 (27.8.2001ח' אלול תשס"א ) נ:תאריך הישיבה

 
 

 עו"ד עאוני בנא, דן יקיר ב:העותריםבשם 
 
 

 עו"ד חני אופק  ו:המשיבים בשם
 
 

 
ה ט ל ח  ה

 
 

 נ:בעלי הדין הגיעו לידי ההסכם כדלקמן 
 
ת המתאימה תמסור המדינה הודעה מאחר שענין התקציב לא אושר היום בועדת הכנס .1

 .00 ב:13שעה  29.8.01על ענין זה לא יאוחר מיום ד' 
 
הכתות העומדות להיפתח  40גב' אופק תמסור לעו"ד עאוני בנא עוד היום את רשימת  .2

והמדינה מאשרת שעם אישור התקציב תהיה המדינה ערוכה לפתוח את הכתות האמורות, בין 
 (.1.9.01תקנים בראשית שנת הלימודים ) מבחינת מבנים ובין מבחינת
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והיה והתקציב יאושר וההסדר הנזכר לעיל יבוצע יסתיים הדיון בעתירה זו כפוף לבקשה  .3
 לפסיקת הוצאות לפי שקול דעתנו לאחר טיעון קצר בכתב.

 
 אנו מאשרים את ההסכם ונותנים לו תוקף של החלטה. 

 
 הדיון בעתירה זו נדחה איפוא למועד אחר. 

 
 (.27.8.2001ניתנה היום, ח' אלול תשס"א ) 

 
 

 ש ו פ ט ת   ש ו פ ט   המשנה לנשיא 
 

    
_________________ 
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