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שלום רב,
דחוף ביותר!
הנדון :חסימת הכניסה לכפר אום בדון (קו חתרורים) בנגב להסעות התלמידים למערכת החינוך

בעקבות פניות מהוריי תלמידים תושבי הכפר אום בדון ,הריני לפנות אליכם בעניין שבנדון ,כמפורט להלן:
בימים האחרונים פנו אלינו הורים רבים לתלמידים תושבי הכפר הלא מוכר אום-בדון בנגב.
.1
מפנייתם וביקור בשטח עולה ,כי דרך הכניסה היחיד לכפר ,העשוי עפר ,נחסם לגישת כלי רכב בכלל ובפרט
לאוטובוסי הסעות התלמידים לבתי הספר בכפר אלפורעה .מדובר בדרך הגישה לכפר בכביש הראשי .31
בכפר ישנם כ 100 -תלמידים הלומדים בשלושה בתי ספר בכפר הסמוך אלפורעה ,המרוחק  15ק"מ
.2
(כוון אחד) מהכפר .עד היום אורגנו ההסעות וסופקו על ידכם .בכפר זה לא קיימים מוסדות חינוך עבור
הילדים בגיל חינוך חובה ,החל מגן ילדים ועד בית ספר תיכון.
לפי השינויים האחרונים ,הוצב מעקה בטיחות לאורך הכניסה ונמנעה באופן טוטאלי כניסת כלי
.2
רכב אליה .מעבר לכביש ,קיימת יציאה מהכפר ,גם היא עשויה עפר ,שגם אליה לא ניתן לפנות שכן על פני
הכביש הוסף קו הפרדה רצוף שלא ניתן לעקוף אותו.
יודגש כי ,אין נגישות קרובה ובטוחה המאפשרת לאוטובוסים בהם מוסעים התלמידים פניית
.4
פרסה ,וזאת לאחר חסימת הגישה בכניסת הכפר.
לכן ,הצבת המעקה וקו ההפרדה הרצוף מהווה מחסום בפני כניסת ויציאת האוטובוסים אל
.3
ומהכפר וכך נחסם שביל הגישה לכניסת אוטובוסי ההסעות של התלמידים אל הכפר.
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התוצאה הינה ,שגם דרך הכניסה לכפר וגם דרך היציאה ממנו ,נחסמו לאוטובוסי ההסעות של
.5
התלמידים המובילים אותם אל בית הספר וחזרה ממנו.
יצוין ,כי המרחק בין דרך הכניסה הראשית לכפר ,שנחסם לכניסת כלי רכב ,אל בתי התלמידים
.6
הינו בממוצע  3ק"מ .עבור התלמידים שמרביתם בגיל חינוך יסודי ,קשה ללכת מידי יום הלוך חזור .קושי
זה מחמיר בימים אלה עם תנאי מזג האוויר החמים.
לכן ,בנסיבות אלה קיימת פגיעה חמורה בכ 100 -התלמידים של הכפר שבגלל השינויים שבוצעו
.8
בכביש הראשי ,לא מתאפשר להם לפקוד את בתי הספר בכפר אלפורעה.
להלן תמונות מצב עדכניות:

אשר על כן ,נבקשכם לפעול באופן מיידי להסדיר את כביש הגישה אל הכפר ,ולפתוח מחדש את
.9
הכניסה לכפר דרך כביש ראשי  31על מנת שאוטובוסי ההסעות לבתי הספר יוכלו להיכנס ולאסוף את
הילדים מבתיהם בבטחה.
להתייחסותכם בהקדם ,נודה.

בכבוד רב,
מרואן אבו פריח
רכז סניף עדאלה בנגב
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