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 שלום רב,

 

 מכפר אלזערורה בנגב 4-3הנגשת מסגרות חינוכיות עבור ילדים בגילאי הנדון: 

 

 לפנות אליכם בעניין הנדון, כדלקמן:הריני 

 30-תושבים, ביניהם כ 3,000-ה קרוב למונ (הכפר הבדואי הלא מוכר אלזערורה שבנגב )להלן: "הכפר" .1

בכפר לא קיימות מסגרות חינוכיות עבור ילדים בגיל חינוך חובה, החל מגן ילדים ועד בית . 3-4ילדים בגיל 

 ספר תיכון. 

אינם לומדים כלל בגן ילדים והם נאלצים  3-4כתוצאה מהיעדרן של מסגרות חינוכיות, ילדים בגילאי  .2

ית ברירה, תוך שהם מפסידים שתי שנות לימוד חשובות ומשמעותיות. זאת לשבת בבית בחוסר מעש ובל

בשל סירוב המועצה האזורית ומשרד החינוך להקצות עבורם כיתות גן ו/או לספק ולהסדיר הסעות לגני 

ילדים בכפרים הסמוכים. להורי הילדים אין את היכולת ו/או האמצעים לצורך הסעת הילדים לגני הילדים 

 כים.בכפרים הסמו

(, 16( נכנס לתוקפו המלא חוק לימוד חובה )תיקון מס' 2015-2016ע, החל משנת הלימודים הנוכחית )ודכי .3

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

, כאמור בסעיף 3ל מגיל החובה על משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום למתן חינוך חובה לילדים הח

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

להקמת גני בדרישה  פנו אליכם תושבי הכפרעוד בטרם תחילת שנת הלימודים הנוכחית, , 2015בחודש מרץ  .4

 יני.לכל מענה ענייחד עם זאת, פניותיהם לא זכו ילדים בכפר עבור ילדיהם. 

 .2015וחודש יוני  2015עותק מפניות תושבי הכפר מחודש מרץ , לנוחיותכם, מצ"ב  **

כלל הכפרים הבדואים בנגב, מ 3-4העדר מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי אף פנייתנו אליכם בעניין  .5

 א ענייננו, לא זכו לכל התייחסות עניינית. ביניהם הכפר נשו
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 . 9.8.2015מצ"ב עותק מפנייתנו מיום  **

על כל  נות הרישום"(,)להלן: "תק 1959-שום(, התשי"טבהתאם 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 

ם במרחק רב יותר )ראו תקנה המקומית לאפשר תחבורה ולקבוע הסדרי תחבורה נאותים לתלמידים הגרי

 לתקנות הרישום(.  7

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

מצד שני, מקפלים בחובם פגיעה קשה בזכותם של  וסירובכם לספק הסעות לגני ילדים בכפרים סמוכים

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

על מנת  3-4בעניינו, קמה החובה אף לספק כיתות גן בתוך הכפר וקרוב למקום מגורי ילדים בגילאי  .8

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

זנון עודה  241/09)ראו לעניין זה גם עת"מ  תישם בנסיעהכמתבקש בחוק וזאת מבלי לסכן את חייהם ולה

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

 אשר על כל האמור לעיל, נבקשכם לפעול באופן מיידי, כדלקמן: .9

בתוך הכפר וקרוב למקום מהכפר שנים  3-4לילדים בגילאי  להקים ו/או להקצות כיתות גן .א

 מגוריהם. 

 דות לוח הזמנים הצפוי לביצוע הפעולות הנ"ל. להודיענו או .ב

 

 להתייחסותכם בהקדם, נודה.

 

 

 

 בכבוד רב,
 

 מונא חדאד, עורכת דין
 
 

 

 


