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שלום רב,

הנדון :אי-עמידת משרדכם בהתחייבות שניתנה להנגשת מסגרות חינוכיות
לילדים בגילאי  3-4בכפרים הבדואים בנגב

.1

לאחרונה נודע לנו ,כי מאז פתיחת שנת הלימודים הנוכחית לא הופעל מערך הסעות בכפר
הבדואי אלסרה שבנגב ,עבור ילדי הכפר בגילאים  3-4לטובת הסעתם לגני הילדים בכפר
כסייפה.

.2

אי-הסדרת ההסעות הללו מנוגדת להתחייבות שמסרתם במסגרת הליך משפטי קודם בנידון
(עת"מ (ב"ש)  4749-05-16אלעמור ואח' נ' משרד החינוך ואחרים) ,בו דרשנו אספקת הסעות
או מסגרת חינוכית בתוך הכפר ,עבר ילדי אלסרה.

 .3במהלך הליך זה ,בדיון בפני בית המשפט הנכבד ביום  ,22.2.17הודיעה הפרקליטות ,כי הוקצו
 50מיליון  ₪לטובת מערך הסעות לילדים בני  ,3-4אשר תוכנן לפעול במלואו החל מתאריך
 ,1.9.17עם פתיחת שנת הלימודים הנוכחית ( .)2017-2018בנוסף ,נמסר כי הסעות לילדי
העותרים הרשומים בגנים יחלו כבר בחודש מרץ .2017
 .4כידוע לכם ,בעקבות ההתחייבויות הללו ,ולאחר שנמסר לב"כ העותרים על ידי תושבי הכפר
כי החל מיום  26.3.2017אכן סופקו הסעות על ידי המשיבים לילדי הכפר בגילאי  3ו 4-שנים
לגנים בהם הם רשומים בכפר כסייפה ,הוגשה ביום  9.4.17בקשה בהסכמה למחיקת
העתירה.
.5

על אף התחייבותכם בפני בית המשפט ,התברר לנו לאחרונה ,כי ההתחייבויות להקמת
והפעלת המערך כאמור לא קוימו ,ולמעשה מאז פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ילדי
העותרים בגילאים  3-4נעדרים גישה לגני הילדים ,ובלית ברירה נמצאים בבית כל ימות
השבוע ,ללא מסגרת חינוכית.

.6

נזכירכם ,כי זכותם של התלמידים להסעות מבתיהם אל בתי הספר וחזרה מהם אינה שנויה
במחלוקת ,והיא נובעת מחוק לימוד חובה ,התשי"ט( 1949-להלן" :חוק לימוד חובה"),
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כאשר הסעת התלמידים מאפשרת את יישום החוק על אותם התלמידים שבאזור מגוריהם
אין מוסדות חינוך או שהמוסד שבו הם לומדים מרוחק מבתיהם.
.7

בשל הפגיעה הקשה בזכותם לחינוך של ילדי הפונים ,ובשל הדחיפות הרבה העולה ממנה,
אשר הוכרה כבר בהליכים בעניין זה ,נבקש כי תעמדו במחויבותכם מול העותרים
ובחובתכם על פי דין ותספקו באופן מידי הסעות בטיחותיות לילדים בגיל  3-4מהכפר
אלסרה אל גני הילדים בהם רשומים.

במידה ולא יינקטו צעדים בהולים כנדרש ,נאלץ לפנות בשנית לערכאות.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת – דין
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