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הנדון :הקמת בית ספר תיכון בכפר הבדואי אלזרנוק
בשם יו''ר הוועד המקומי בכפר אלזרנוק ,מר ג'בר אבו קוידר ,הריני לפנות אליכם בדרישה
להקים בית ספר תיכון בשטח הכפר ,הכול כמפורט להלן:
 .1כפר אלזרנוק הינו כפר בדואי בנגב שאינו מוכר על ידי המדינה .בכפר מתגוררים מעל
ל 5,000 -תושבים ,ביניהם יותר מ 450-צעירים וצעירות בקבוצת הגיל של לימודים
תיכוניים.
 .2בשנת  2000הוקם בכפר אלזרנוק בית ספר יסודי ,בו לומדים קרוב ל1,000 -
תלמידים ותלמידות בשכבות א' – ח' ,כאשר בכל שכבה ישנם  4כיתות .בבית הספר
פועלת גם חטיבת גנים ,בה לומדים קרוב ל 470 -ילדים בגילאים  3-5שנים .בית
הספר מחובר לתשתיות חשמל ,מים וביוב ,הכביש המוביל אליו סלול ,ובקרבתו ישנן
תחנות אוטובוסים מסודרות שהוקמו בהתאם להחלטות שיפוטיות בעקבות פניה
לערכאות.
 .3הישגיו הגבוהים של בית הספר היסודי בכפר אלזרנוק מעידים על הצלחתו הרבה.
אך משמסיימים תלמידי ותלמידות הכפר כיתה ח' ,הם נאלצים להשתלב בבתי ספר
תיכוניים בכפרים אחרים ,שחלקם הארי נמצא במרחקים גדולים מכפר אלזרנוק.
 .4התלמידים והתלמידות משתלבים בבתי הספר שלהלן;
א .כ –  150תלמידים לומדים בבית הספר התיכוני בכפר אבו תלול .בית הספר
נמצא במרחק של כ 5 -ק"מ מכפר אלזרנוק.
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ב .כ –  100תלמידים לומדים בבתי הספר בכפר ערערה בנגב ,הנמצא במרחק של
כ –  15ק"מ מכפר אלזרנוק.
ג .כ –  150תלמידים לומדים בבית ספר "אלמג'ד" בכפר שגב שלום ,הנמצא
במרחק של כ –  15ק"מ מכפר אלזרנוק.
ד .כ –  30תלמידים לומדים בבית הספר כוכבי המדבר ,הנמצא במרחק של כ –
 35ק"מ מכפר אלזרנוק.
ה .כ –  50תלמידים לומדים בבית הספר "עהד" בכפר חורה ,הנמצא במרחק של כ
–  25ק"מ מכפר אלזרנוק.
ו .כ –  7תלמידים לומדים בבית הספר "ניצנה" ,הנמצא במרחק של כ –  90ק"מ
מכפר אלזרנוק.

 .5החלוקה לבתי הספר לעיל מעלה תמונת מצב עגומה וקשה ,ומעידה על הפגיעה
הקשה בזכויותיהם של התלמידים לחינוך נגיש ,איכותי והולם .המדובר בתלמידים
אשר נאלצים לנסוע מידי יום ביומו מרחקים רבים ,בתנאי דרך קשים ומסכני חיים,
לצאת מבתיהם בשעות הבוקר המוקדמות ולחזור לקראת החשכה ,בכדי להשלים
את לימודיהם התיכוניים .כל זאת לצד לימודיהם בכיתות צפופות למדי ,ובתנאים
לא ראויים.
 .6העדר בית ספר תיכון בכפר אלזרנוק יש בו כדי להביא לנסיגה חדה בהישגיהם
הלימודיים של תלמידי הכפר ,אף יותר ,לנשירת מספר רב של תלמידים ממערכת
החינוך ,ובכך להביא לפגיעה קשה ביכולתם של תלמידי הכפר להשתלב במעגל
החיים הרחב ,לחיפוש אחר תעסוקה ואף למימוש עצמי.
 .7זה המקום לציין כי ,ובהתאם להוראות סעיף  7לחוק לימוד חובה ,תש''ט,1949 -
החובה הפוזיטיבית לממש את זכותם של התלמידים לחינוך ולקיום מוסדות חינוך
רשמיים מוטלת על המדינה ועל הרשות המקומית במשותף.
 .8למותר לציין ,כי בית המשפט העליון קבע זו מכבר ,כי הזכות לחינוך "נימנית על
אותו "גרעין קשה" של כבוד האדם ,שבלעדיו ערך הכבוד האישי נפגם פגיעה
מהותית וקשה"( .ראו :בג''ץ  5373/08אבו לבדה נ' שרת החינוך (פורסם בנבו,
 .))6.2.11זאת ועוד ,פסיקת בית המשפט התייחסה רבות למקרים בהם נמנע בפועל
מהתלמידים לממש את זכותם לקבלת חינוך והטילה את האחריות על רשויות
המדינה למצוא את הפתרון ההולם לכל מקרה לגופו ,כך שיקיימו את הוראות סעיף
 6לחוק לימוד חובה המקנה זכאות לחינוך חינם במוסד רשמי לכל תלמיד( .ראו :בגץ
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 7374/01פלונים נ' מנכ"לית משרד החינוך הגב' רונית תירוש ,נז (546 ,529 )6
(.))2003
 .9לבסוף נפנה להחלטת בית המשפט העליון בעניין הקמת בית ספר תיכון בכפר
הבדואי אבו תלול (ראו :בג''ץ  2848/05פאטמה אבו סבילה נ' משרד החינוך (פורסם
בנבו .))23.1.07 ,שם ,ולאחר מאבק של מספר שנים בפני הערכאות השיפוטיות,
החליט בית המשפט העליון על הקמת בית ספר תיכון בכפר אבו תלול ,וזאת תוך
חיוב המדינה בהוצאות המשפט.
 .10יודגש ,ולמען השלמת התמונה ,כי אין מניעה תכנונית למתן היתר בנייה להקמת
מוסד חינוכי בשטח כפר אלזרנוק ,שכן תכנית המתאר הארצית תמ''מ ( 14/4שינוי
מס'  ,)59שעניינה הקמת מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים ,חלה על הכפר.
 .11זאת ועוד  ,סמוך לבית הספר היסודי הקיים בכפר ישנו שטח פנוי ,עליו ניתן יהיה
להקים מבנה בית הספר התיכוני לכשיוקם.
 .12לבסוף נציין כי ,פניה קודמת בעניין הקמת בית ספר תיכון בכפר אלזרנוק נעשתה על
ידי תושבי הכפר ,אך למצער ,טרם זכתה לכל מענה עד לרגע כתיבת שורות אלו.
רצ"ב עותק מהמכתב.
 .13נוכח כל האמור לעיל ,נבקשכם לפעול באופן מיידי ולהקים בית ספר תיכון שישרת
את תלמידי כפר אלזרנוק.

בכבוד רב,
נארימאן שחאדה זועבי ,עו"ד
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