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שלום רב,

הנדון :הנגשת מסגרות חינוכיות עבור ילדים בגילאי  3-4מכפר אלג'רף בנגב

בעקבות פנייה של נציגות ועד ההורים בכפר הבדואי אלג'רף ,אנו פונים אליכם בדחיפות ,בבקשה להסדיר את
הנגשתם של מוסדות חינוך הגיל הרך לילדי הכפר בגילאים  ,3-4וזאת כמפורט להלן:
 .1הכפר הבדואי הלא מוכר אלג'רף שבנגב (להלן" :הכפר") מונה כ 350-תושבים ,ביניהם כ 20-ילדים בגיל 3-
 .4בכפר לא קיימות מסגרות חינוכיות עבור ילדים בגיל חינוך חובה ,החל מגן ילדים ועד בית ספר תיכון.
 .2הילדים ובני הנוער בכפר רשומים למסגרות חינוך בכפרים הסמוכים .עבור ילדים מגיל  5ומעלה מהכפר
מסופקות הסעות המאורגנות על ידי משרד החינוך לבתי הספר בהם לומדים בכפרים הסמוכים .הילדים
בגילאים  3-4רשומים בגני ילדים בכפר הסמוך כסייפה ,הנמצא במרחק של כ 10-ק"מ מהכפר שלהם.
 .3עבור הילדים בגילאי  3-4לא הועמדו הסעות כדי שיוכלו להגיע אל הגנים .להורי הילדים הללו אין את
היכולת ואת האמצעים לצורך הסעת הילדים לגנים באופן יומיומי .בשל כך ,מירב הילדים אינם משתלבים
כלל במסגרת חינוכית ,ואחרים זוכים להגיע לגנים באופן לא סדיר ומידי פעם ,כאשר מתאפשר להוריהם
להסיע אותם.
 .4כתוצאה מהיעדרן של מסגרות חינוכיות בכפר ומהיעדר הסעות מוסדרות על ידכם למסגרת מחוצה לו ,ילדי
הכפר בגילאי  ,3-4נאלצים לשבת בבית בחוסר מעש ובלית ברירה ,תוך שהם מפסידים שתי שנות לימוד
חשובות ומשמעותיות .בנוסף ,הוריהם נאלצים לעסוק בטיפול בהם בכל ימות השבוע ובכל שעות היום.
 .5נזכיר כי בעקבות עתירה בעניין הנגשת מסגרות חינוכיות לילדי הכפר הבדואי אלסרה השכן (עת"מ (ב"ש)
 4749-05-16אלעמור ואח' נ' משרד החינוך ואח') ,הודיע שר החינוך בשנה שעברה כי החליט להקציב 50
מליון  ₪לטובת מערך הסעות למוסדות חינוך עבור ילדי הדרום בגילאי  ,3-4שאמור היה לפעול החל
מפתיחת שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח).
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 .6למרות הבטחתו של שר החינוך ולמרות הכרתו בחשיבות ובדחיפות הסוגיה ,נכון למועד כתיבת מכתב זה,
לא הועמדו לטובת ילדי אלג'רף הסעות לגני הילדים בכסייפה הסמוכה.
 .7כידוע ,החל משנת הלימודים תשע"ו נכנס לתוקפו המלא חוק לימוד חובה (תיקון מס'  ,)16התשמ"ד1984-
הקובע כי לימוד חובה יחול על ילדים החל מגיל ( 3במקום גיל  .)5בהתאם לכך ,מוטלת החובה על משרד
החינוך והמועצה האזורית אלקסום לספק חינוך חובה לילדים החל מגיל  ,3כאמור בסעיף  7לחוק לימוד
חובה ,תש"ט ,1949-ולקיים מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם.
 .8בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) ,התשי"ט( 1959-להלן" :תקנות הרישום") ,מקום
שלא ניתן לקבוע אזורי שיפוט כך שיהיה לפחות בית ספר אחד במרחק של עד  2ק"מ ממקום מגורי
התלמידים ,על הרשות המקומית לספק הסדרי תחבורה נאותים לתלמידים הגרים במרחק רב יותר (ראו
תקנה  7לתקנות הרישום) .כאמור ,הכפר אלג'רף נמצא במרחק של כ 10-ק"מ מהכפר כסייפה בו רשומים
הילדים בגילאי  3-4לגני ילדים.
 .9יודגש כי אי הקמת מוסדות חינוך נגישים לילדים בגילאי  3-4בכפר אלג'רף ,מצד אחד ,והמחדל לספק להם
הסעות לגני הילדים בכפר כסייפה הסמוך מצד שני ,מקפלים בחובם פגיעה קשה בזכותם של התלמידים
לחינוך המעוגנת בחוק לימוד חובה ובחוק זכויות התלמיד ,התש"ס.2001-
 .10אשר על כל האמור לעיל ,נבקשכם לפעול באופן מיידי ודחוף לאספקת הסעות לילדים בני  3-4ממקום
מגוריהם בכפר אלג'רף אל גני הילדים שבכפר הסמוך כסייפה.
להתייחסותכם בהקדם נודה.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת דין
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