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 שלום רב, 

 חוף ביותר!ד

ג' בכפר ואדי -בתי ספר אלעזאזמה א', ב' ו ערכות מערך הלמידה השגרתית בההנדון: 

 אלנעם בנגב

 07.10.2020-ו  08.09.2020, 27.08.2020, 24.08.2020 ,09.07.2020 סימוכין: פנייתנו מיום 

 30.08.2020-, ו25.08.2020מענה מיום 

     :פונים אליכם כדלקמןאנו שבסימוכין, נו יתלפניו  בהמשך

ב .1 הספר    09.07.2020יום  כזכור,  בתי  כיתות  בתוך  החמורה  הצפיפות  בעיית  מפני  והתרענו  אליכם  פנינו 

בנגב.   כפר לא מוכר  ואדי אלנעם, שהינו  ובאלעזאזמה בכפר  ב', אשר ממוקמים  -בתי ספר אלעזאזמה א' 

נ בתי ספרווה מדבר  בשטח שיפוטה של מועצה אזורית  שני מתחמי  כוללים  בכל    ואשר  אחד מהם כאשר 

תלמידים.    43כאשר בכל כיתה לומדים בממוצע  כיתות    41תלמידים. במתחמים אלו ישנם    1,115-כלומדים  

בנסיבות רגילות ומקל וחומר הצפיפות הנ"ל מקבלת משנה חומרה בנסיבות   בתי הספר צפופים מאודעל כן  

ריחוק החברתי והנחיות משרד הבריאות ת נגיף הקורונה החדש המחייב שמירה על  הנוכחיות עקב התפשטו

 בקרב תלמידי בית הספר.

 מסומנת א'.  09.07.2020 == מצ"ב בשנית פנייתנו מיום 

נענתה   .2 לא  הנ"ל  מדבר  ,  03.08.2020יום  ובפנייתנו  נווה  האזורית  בכך  המועצה  עוול,  על  עוול  הוסיפה 

אשר רק   עבור בתי הספר הנ"ל, דבר  החינוך המוניציפאליים מטעמה  רותיהחליטה להפסיק את מתן שיש

, פנינו בעניין ביטול מתן שירותי המועצה עבור  24.08.2020בעקבות כך, ביום  .  החמיר את המצב הקיים דאז

ודרשנו להחזיר באופן מיידי את שירותי החינוך ליישובי    בתי ספר אלעזאזמה אל המועצה ומשרד החינוך

ביום    המועצה. ואדי אלנעם    6.9.2020רק  לתושבי הכפר  נווה מדבר  י שירותי כהודיעה המועצה האזורית 

באופן   רק  הוחזרו  אלו,  שירותים  היום  עד  כי  עולה  בהמשך,  שיפורט  וכפי  כי  אם  ידה,  על  יוחזרו  החינוך 

 חלקי. 
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 ומסומנת ב'.   24.08.2020פנייתנו מיום  בשנית == מצ"ב

נציג ועד הכפר, אל יועץ שר    , מר מוחמד אלדנפירי,פנו תושבי הכפר, ביניהם מרשי   19.8.2020, ביום  בין לבין .3

חדשים   יבילים  מבנים  הקמת  ודרשו  אברהם  דור  מר  והתעשייה,  מהצפיפות הכלכלה  להפחית  מנת  על 

. ובכך לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך באשר לכללי הריחוק החברתי בבתי הספר  בכיתות

ובו  לצורך בחינ נוספים   פוהשתתת הסוגיה התקיים גם סיור במתחם בתי הספר בכפר  ונציגים  יועץ השר 

והוא אכן מסר  נקודות ציון לבניית המבנים היבילים    מהלך הסיור, התבקש מרשי להציע. בממשרד החינוך

, פעם  נהמרשי פ,  24.08.2020ביום    ., אך אלו סורבו ע"י הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבנתון זה

יועץ    נוספת, והאל  זרנוויצקיגברת  שר  פניימיכל  ובמסגרת  הצ  תו,  בנושא  לטפל  ספר ביקש  בבתי  פיפות 

ו א'  צויב'-אלעזאזמה  בפנייה  כי.  יבילים   ין אף  להוספת מבנים  נבחנה האפשרות  מנת    במהלך הסיור,  על 

בכיתות. מהצפיפות  שאמורי  להפחית  היבילים  המבנים  הנ"ל,  המאמצים  כל  בתור למרות  לשמש  היו  ם 

 כיתות נוספות, לא הוקמו עד היום. 

מיום   והתעשייה  הכלכלה  משרד  גורמי  אל  מרשי  מאת  התכתבויות  מצ"ב  , 24.08.2020-ו  19.08.2020== 

 מסומנים ג'. 

שלושה  הוסרו  ב'  -בבתי הספר אלעזאזמה א' ולא זו בלבד, אלא שמאז ועד היום המצב רק החמיר. שכן,   .4

יבילים   ואמבנים  עונים  מאחר  הבטי ינם  קריטריוני  התלמידיםעל  עבור  מבנים    במקומםו  ,חות  הוצבו  לא 

  .חדשיםיבילים 

תחילת  כיום,   .5 מתווה  ועם  הקורונהיישום  נגיף  התפשטות  של  השני  מהגל  ללימודים    היציאה  של  והחזרה 

י המצב  , הרתלמידים בכל קפסולה )כיתה(   20עד  בה אמורים ללמוד    שיטת הקפסולות  לפיכיתות א' עד ד'  

התלמידים בתנאים   כיום בבתי הספר בכפר ואדי אלנעם הוא חמור שכן בשל העדר מבנים יבילים לומדים

 .לומדים בכל כיתהתלמידים  22-למעלה מ של צפיפות ובהן

משרד, באשר להתנהלות  ההנחיות מאת משרד החינוך שפורסמו באתר הרשמי של  קישור של  == מצ"ב  

 בתקופת הקורונה:בתי הספר 

questions.aspx-https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/corona 

 על החזרה ללימודים בקפסולות:  12.11.2020== עוד, מצ"ב החלטת ממשלה מיום 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec526_2020 

למעשה  .6 לפחות    ,הלכה  מאויישות  22לומדים  הספר  בית  כיתות  כשכל  כיתה  בכל  וזאת פיזית  תלמידים   ,

, אשר  ות בית הספר )עד כיתה ט'(שאר שכבכלול את  ד', ומבלי ל-א'רק על חזרת תלמידי כיתות  כשמדובר  

ל כן, יש להוסיף כיתות על מנת לאפשר חזרה תקינה ובטוחה  ע  חוזרים אף הם לספסלי הלימודים.  בקרוב

   לתלמידים. 

https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/corona-questions.aspx
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec526_2020
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כי למרות שלאחר החזרת שירותי  .7 עולה  וניקיון במתחם בתי הספר הנ"ל,  בנוסף, באשר לשירותי היגיינה 

שירותי  את  החזירה  לא  המועצה  כי  התברר  הנוכחית,  הלימודים  שנת  בתחילת  המועצה  ידי  על  החינוך 

"כדי  לפיהם    ותמשרד הבריא. זאת בניגוד להנחיות  וגברו הניקיונותת, ולא  הניקיון וההיגיינה באופן מלא

לטובת הצבתם של חומרי ניקיון, הגברת הניקיונות   להבטיח סביבה בטוחה, מקצה משרד החינוך תקציב

אין צורך להכביר    ".הסברה על חשיבות שמירת היגיינה ושטיפת ידיים ואמצעי המיגון. כמו כן יש לקיים

 רונה.  במילים אודות חשיבות שירותים הללו, במיוחד לאור התפשטות נגיף הקו

נושא ניקיון של הנחיות מאת משרד החינוך שפורסמו באתר הרשמי של המשרד, באשר ל  == מצ"ב קישור

 בתקופת הקורונה:  הכיתות

questions.aspx-t/Pages/coronahttps://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSheru 

מאי   .8 מחודש  עוד  כי,  זה  בהקשר  הבריאות    2020יודגש  במשרד  הדרום  מחוז  בריאות  לשכת   –הוציאה 

הסביבה דו"ח ביקורת בנושא הניקיון וההיגיינה במתחם בית הספר הנ"ל. אחת המסקנות    מחלקת איכות

להוביל להתפרצות אירוע תחלואה בקרב   העיקריות בדו"ח היתה כי "הפעלת בית הספר במצב כזה עלולה

העובדים.   וצוות  להסדרת  התלמידים  עד  תלמידים(,  או  )צוות  בביה"ס  שהיא  כל  פעילות  לאפשר  אין 

מאי  הנושא חודש  מאז  דבר  נעשה  שלא  לאחר  במקור(.  )הדגשה  ביום  2020"  מרשי  שלח  לאחרונה,    עד 

הבריאותפניה    21.10.2020 מנכ"ל משרד  לוי,  חזי  מר  העלה  ב,  אל  ילדיהם  ה  לבריאות  דאגתם  וציין:  את 

  120-"ילדינו חשופים להזנחה ולמציאות בריאותית בלתי נסבלת. המצב מסכן את לא רק כאלף תלמידים ו

הגנים הצמודים לבית הספר,   14תלמידים בבית הספר אלעזזמה ב' הצמוד, וילדי    12-מורים, כי אם גם כ

פעמים שונות למשרד   4(. עוד, עלה מהמכתב כי מרשיי פנו  מהמכתב  10ואת תושבי הכפר בכללם" )פסקה  

, אך נושא זה לא זכה תגבר את שירותי הניקיון וההיגיינה כפי שנדרש על ידי משרד החינוךהחינוך על מנת ל

 לטיפול כלל. 

הפנייה מצ"ב  מיום    ==  הבריאות  דרום    21.10.2020למשרד  מחוז  הבריאות  לשכת  המחלקה    –ודו"ח 

 , מסומנים ד'.13.05.2020ה מיום לבריאות הסביב

לעיל .9 לסוגיות  בהקשר ובנוסף  בנפרד  אליכם  לפנות  הזכות  את  לעצמנו  שומרים  אנו  כי  להדגיש  נבקש   ,

התפשטות  בתקופת  ללימודים  הנ"ל  הספר  בתי  מתחם  במוכנות  ישירות  קשורות  שאינן  נוספות  לסוגיות 

ה בתי  חיבור  אי  ההסעות,  העדר  סוגיית  למשל,  כך  חיבור הקורונה.  ואי  המרכזית  המים  לתשתית  ספר 

 לתשתיות חשמל קבועות. סוגיות אלו תורמות להחמרת הסיכון לביטחונם של התלמידים וצוות בתי הספר.

ה .10 בפניוהמצב  ואף  לעיל  שתואר  וכפי  הקודמיתנוכחי,  גרימת  ת,ונו  הזכות   משמעו  למימוש  חמור  נזק 

בשלושת הלומדים  התלמידים  אלפי  של  לחינוך  הנ"ל.    החוקתית  הספר  לאספקת בתי  החובה  כי  יוזכר, 

הן על משרד החינוך והן על הרשות    1949  –לחוק לימוד חובה, תשי"ט    7ח סעיף  ושירותי חינוך מוטלת מכ

בצל   המקומית והבריאות  החינוך  משרד  הנחיות  את  התואם  ואיכותי  בטוח  חינוך  להבטיח  שהחובה  כך 

   רשויות אלו.התפשטות נגיף הקורונה ובכלל, מוטל על שתי 

ה  .11 כך,  על  לעיליתר  כי    יםמקבל  דברים  העובדה  לאור  תוקף  ה'  תלמידיםמשנה  לחזור  -בכיתות  צפויים  ט' 

בעיית  במיוחד  וכך,  הקורונה,  מגיפת  התפרצות  של  השני  מהגל  היציאה  מתווה  לפי  הספר  בבתי  ללמוד 

ם שמירה על בריאותם של  על כן ההיערכות ללימודים בטוחים אשר מבטיחי  הצפיפות במיוחד תחמיר עוד.

 פה ביותר.     וג' הינה דח-תלמידים אלעזזמה א', ב', ו 

https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/corona-questions.aspx
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נדרשים .12 הנכם  לעיל,  הנ"ל    לאור האמור  בתי הספר  היערכות מתחם  לצורך  לבצע את השינויים הנדרשים 

לדאוג לניקיון מבנים יבילים וכן    15ציב  לתוקפת הלימודים בצל התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם לכך לה

 ושמירה על היגיינה כמתחייב על פי הדין.  שוטף

 לאור דחיפות העניין, נודה לתגובתכם המהירה.  .13

 

 

 בכבוד רב,      בכבוד רב,   

 דין -,  עורכתאיה חאג' עודה     אוסן זהר, עורכת דיןס                   

 

 

 

 

 

 העתק

    8393117-073 בפקס:, , משרד החינוךתמשפטי יועצת, עו"ד אילת כהן מילקמן .1

 6202555-08פקס: מר אברהים אלהואשלה, ראש מועצה אזורית נווה מדבר,  .2

    6655677-08בפקס:  עו"ד חן אביטן, ב"כ המועצה האזורית נווה מדבר, .3

 


