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 שלום רב,

 

 בנגב אלרוויסכפר עבור ילדי  וסלילת כבישי גישה ני ילדיםהקמת ג הנדון:

 

 בעניין שבנדון, כמפורט להלן:הריני לפנות אליכם 

 183 -כ תושבים, ביניהם 000,6 -ל מונה קרוב)להלן: "הכפר"( שבנגב  יסרוואלהכפר הבדואי הלא מוכר  .1

 בגילהילדים עבור  קיימים מוסדות חינוך לא בכפר. 13-6ילדים בין הגילאים  612 -כו 5-3ילדים בגילאי 

 , החל מגן ילדים ועד בית ספר תיכון. חינוך חובה

גן ילדים והם ב לומדים כללאינם  3-4ילדים בגילאי כתוצאה מהעדרן של מסגרות חינוכיות בכפר,  .2

, תוך שהם מפסידים שתי שנות לימוד חשובות נאלצים לשבת בבית בחוסר מעש ובלית ברירה

ו/או בכפר להקצות עבורם כיתות גן זאת בשל סירוב המועצה האזורית ומשרד החינוך  ומשמעותיות.

למרביתם של הורי הילדים אין את היכולת  .מוכיםלספק ולהסדיר עבורם הסעות לגני ילדים בכפרים הס

 ו/או האמצעים לצורך הסעת הילדים לגני ילדים בכפרים סמוכים.

הסעות המאורגנות על ידי משרד החינוך לכפרים הסמוכים בהם  מהכפר מסופקות 5ילדים מגיל עבור  .3

וב תל שבע שהינו , יישמהכפר ק"מ 7-רשומים ולומדים, ביניהם יישוב אלאטרש שהינו במרחק של כ

 ק"מ.  5-ק"מ ויישוב אלזרנוק שהינו במרחק של כ 8-במרחק של כ

הדרך הופכת בדרכם אל ומבית הספר, ההסעות עוברות דרך כביש עפר בלתי מוסדר, משובש ומסוכן.  .4

בהם דרכי הגישה זרועות בשלוליות מים  יותר ואף לבלתי עבירה בימי החורף הגשומיםעוד למסוכנת 

האוטובוסים בהם מוסעים הילדים הם אוטובוסים ישנים ובלתי בטיחותיים, מה זאת ועוד, . ובוץ

שמסכן את הילדים בדרך אל ומבית הספר עוד יותר. מה גם, שהנסיעה באוטובוסים הישנים בכביש 

 גורמת לטלטול הילדים, במיוחד הקטנים שבהם, והתשתם עוד בטרם תחילת יום הלימודים. המשובש

מספר תאונות דרכים בהם היו מעורבים רכבי ההסעות ומספר ילדים קיפחו את חייהם אף התרחשו 

 עקב תנאי הדרך הגרועים ודרכי הגישה המשובשות. 
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( נכנס לתוקפו המלא חוק לימוד חובה )תיקון מס' 2015-2016כיודע, החל משנת הלימודים הנוכחית ) .5

בהתאם לכך, (. 5גיל )במקום  3החל מגיל  הקובע כי לימוד חובה יחול על ילדים 1984-(, התשמ"ד16

, 3למתן חינוך חובה לילדים החל מגיל והמועצה האזורית אלקסום החובה על משרד החינוך  תמוטל

 ולקיים מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם. ,1949-לחוק לימוד חובה, תש"ט 7כאמור בסעיף 

על כל  )להלן: "תקנות הרישום"(, 1959-ום(, התשי"טשבהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רי .6

רשות חינוך לקבוע אזורים בתחום שיפוטה באופן שבו יהיה לפחות בית ספר אחד שהמרחק בינו לבין 

מקום המגורים של התלמידים יהיה לא יותר משני קילומטרים. מקום שלא ניתן לעשות זאת, על הרשות 

תחבורה נאותים לתלמידים הגרים במרחק רב יותר )ראו המקומית לאפשר תחבורה ולקבוע הסדרי 

 לתקנות הרישום(.  7תקנה 

מצד אחד, ואי  ,3-4בגילאי  ילדיםעבור אי הקמת מוסדות חינוך נגישים לילדים בכפר, במיוחד יודגש כי,  .7

מצד שני, מקפלים בחובם פגיעה קשה  בכפרים סמוכים סלילת כבישי גישה בטוחים ונגישים לבתי הספר

 . 2001-ובחוק זכויות התלמיד, התש"ס לימוד חובהבזכותם של התלמידים לחינוך המעוגנת בחוק 

בנוסף על חובתכם לפעול לסלילת כביש גישה בטיחותי מהכפר לבתי הספר עבור כלל ו, נבעניינ .8

 על מנת 3-4ם מגורי ילדים בגילאי קמה החובה אף לספק כיתות גן בתוך הכפר וקרוב למקוהתלמידים, 

, תהיה גישה למסגרות החינוך הקיים כיום הכביש מצבנוכח , במיוחד להבטיח כי לילדים בגילאים אלה

זנון  241/09)ראו לעניין זה גם עת"מ  בנסיעה ולהתישםמבלי לסכן את חייהם זאת כמתבקש בחוק ו

 (. 16.5.2010)פורסם במאגרים, עודה ואח' נ' משרד החינוך 

 כדלקמן:, דיימור לעיל, נבקשכם לפעול באופן מיאשר על כל הא .9

בתוך הכפר וקרוב למקום מכפר אלרוויס  3-4ילדים בגילאי להקים ו/או להקצות כיתות גן עבור  .א 

 מגוריהם. 

, ביניהם אלרוויסכפר כבישי הגישה מהכפר לבתי הספר בהם לומדים ילדי  תלהסדיר אלהנגיש ו .ב 

 אלאטרש, תל שבע ואלסרנוק.בתי הספר ביישובי 

 הנ"ל. להודיענו אודות לוח הזמנים הצפוי לביצוע הפעולות  .ג 

 

 להתייחסותכם בהקדם, נודה.

 

 

 בכבוד רב,
 

 מונא חדאד, עורכת דין   
 
 

 


