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 לכבוד     לכבוד     לכבוד

 מר רם זהבי    מר עומר אבו עסא    סלאמה אלאטרשמר 

 מנהל מחוז דרום    מנהל אגף החינוך    ראש מועצה אזורית 

 משרד החינוך    מועצה אזורית אלקסום     אלקסום

 6263002-08פקס:    8605634-08פקס:     6128679-08 פקס:

 

 שלום רב,

 

 יסקמת גן ילדים בכפר הלא מוכר אלרוהבקשה להנדון: 

 

 הבדואי , חבר הוועד המקומי בכפר056930456הריני לפנות אליכם בשם מרשי, סאלם חוסיין אלנבארי ת.ז. 

 כפי שיובא להן; ,הקמת גן ילדים בכפרל אלרויס, בבקשה

 

דרומית נמצא "(. הכפר הכפר:"בנגב שאינו מוכר על ידי המדינה )להלןכפר אלרויס הינו כפר בדואי  .1

  אלג'רה וכפר מולדה. ביר אלחמאם,כפרים הלא מוכרים גובל ב, ו31לכביש 

 

נעדרי שירותים בסיסיים וחיוניים לרבות שירותי חינוך,  ,תושבים 0002בכפר מתגוררים מעל ל  .2

 .וד חובהלימ אידים בגילמילת 006 -ל קרובבין תושבי הכפר ישנם  בריאות, תברואה, רווחה ועוד.

מפאת העדר קיומן של מסגרות  , וזאתבכפרים שכניםבתי ספר מוסעים מדי יום ביומו להתלמידים 

 בכפר מגוריהם.  כלשהן

 
אשר בניגוד להוראות  5-3תלמידים בגיל  014 -בין תלמידי הכפר בגיל חינוך חובה, ישנם קרוב ל .3

כל מסגרת חינוכית כלשהי, "( אינם משולבים בהחוק)להלן:" 1949חוק לימוד חובה, התש"ט 

של מסגרות מתאימות בכפר מגוריהם, וזאת חרף כניסתו לתוקף של תיקון מס' מפאת העדר קיומן 

. עוד יצוין כי, אותם תלמידים אינם 3, המרחיב את גיל חינוך חובה החל מגיל 1984, תשמ"ד 16

מאפשר להם להסיע  ה כי החוק אינומורשים על ידי נהגי האוטובוסים לעלות על ההסעות בטענ

 תלמידים בגילאים אלו. 

 
על ידי הוריהם  באופן עצמאי , מלבד בודדים אשר מוסעים5 -3תלמידים בגלאי  140יוצא אפוא כי,  .4

יושבים בבתיהם בחוסר מעש, ומפסידים שתי שנות לימודים חשובות למסגרות בכפרים שכנים, 

  . במקום מגוריהם ומשמעותיות בהעדר כל מסגרת חינוכית שתענה על צרכיהם

 



 

 2 

 , בפסיקה ובאמנות בינלאומיותבחקיקההזכות לחינוך הינה זכות יסוד המעוגנת למותר לציין כי,  .5

דנה לא אחת  הפסיקה אף .(2000 -לחוק זכויות התלמיד, תשס"א 3)ר' בין היתר הוראות ס' 

אמנון  3752/10בג"ץ של הפגיעה בזכות זו )ר'  השלכותהבמעמדה החוקתי של הזכות לחינוך, ו

 (. (17.09.2014)פורסם בנבו,  רובינשטיין נ' הכנסת

 
להוראותיו, מטיל חובה משותפת הן על משרד החינוך והן על הרשות  7חוק לימוד חובה, ס' כידוע,  .6

על כן,  המקומית אשר בתחום שיפוטה מתגורר התלמיד לספק עבורו מסגרת חינוכית תואמת.

לגילאי  , מתוקף החובה המוטלת עליכם על פי חוק, בבקשה להקמת גני ילדיםהרינו לפנות אליכם

התלמידים בשכבת גיל זו שמתגוררים בכפר  140 -קרוב היתנו מענה הולם לאשר שנים,  5 – 3

 אלרויס. 

 
שכנים מתבצעת בתנאים הבתי הספר בכפרים כפר אלרויס לזה המקום לציין כי, הסעת תלמידי  .7

בדרכי עפר משובשים, ללא שמירה על כללי הבטיחות האוטובוסים עוברים קשים ומסכני חיים. 

. הדרכים אינם סלולים, ואף בימי חורף המינימאליים, ותוך סיכון חיי התלמידים ושלמות גופם

 , והתלמידים אינם מגיעים לבתי ספר.בשלוליות מים ובוץדרכם של האוטובוסים גשומים נחסמת 

והנסיעה בהם מסכנת את טובוסים ישנים ובלתי בטיחותיים, זאת ועוד, האוטובוסים הם או

, במיוחד הקטנים שבהם, והתשתם עוד בטרם תחילת יום םלטלטולגורמת ביטחון התלמידים, ו

הלימודים. אף התרחשו מספר תאונות דרכים בהם היו מעורבים רכבי ההסעות ומספר ילדים 

 ות.ה המשובשקיפחו את חייהם עקב תנאי הדרך הגרועים ודרכי הגיש

 
חינוך מסגרת קליפת האגוז, המציאות מחייבת הקמת יל בעל כן, ונוכח מצב ההסעות שהובא לע .8

כאלטרנטיבה,  מחוץ לעירות עבורם לגנים הסעאספקת בראות בתוך הכפר, ולא ללתלמידי גנים 

זאת מעבר לסירוב לספק להם הסעות מוסדרות בשל החשש הכבד לביטחונם האישי ושלמות גופם. 

מב' נוספים  13זנון עודה+ 241/09עת"מ )מינהליים ב"ש( בהקשר זה נפנה לאמור בבו הם נתקלים. 

( שם נקבע מפורשות כי לא די בהצהרה כי 16.05.2010פורסם בנבו, ) מחוז דרום-נ' משרד החינוך

המוסדות החינוכיים קיימים, אלא יש לפעול לצורך הנגשתם לתלמידים המבקשים ללמוד בהם 

 ם לצרכיהם.והתאמת

 
להשלמת התמונה, יצוין כי פנייה זהה מטעמנו, בה התבקשתם לפעול להקמת מסגרות לילדים  .9

מענה או  התייחסות לכל, אך לא זכתה 2016כבר בשנת לראשונה , הועברה אליכם 3-5בגילאי 

ונוכח המחדל המתמשך מזה שנים רבות הינם על כן,  (.פנייתנו הקודמתעותק מרצ"ב מצדכם )

 ים לפעול לאלתר להקמת מסגרות כאמור. מתבקש

 
 להתייחסותכם האדיבה בהקדם האפשרי, ולכל היותר תוך שבועיים מיום קבלת מכתב זה.  .10

 
______________________ 

 בכבוד רב,

 נארימאן שחאדה זועבי, עו"ד

  


