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שלום רב,

הנדון :חיבור מוסדות חינוך בכפר וואדי אלנעם בנגב לרשת החשמל הארצית
בשם וועד הורי התלמידים בכפר וואדי אלנעם בנגב וכן בשם הוועד המקומי של הכפר ,הרינו לפנות אליכם
בדרישה לחבר את כל בתי הספר וגני הילדים בכפר ,לרשת החשמל הארצית וזאת כמפורט להלן:
 .1וואדי אלנעם הינו כפר בדואי בנגב שאינו מוכר ע"י הרשויות והוא ממוקם בסמיכות לכביש מספר
 .40בכפר פועלים כיום מוסדות החינוך המשרתים הן את ילדי הכפר והן את ילדי כפרים אחרים
סמוכים לואדי אלנעם וזאת כמפורט להלן:
א .בית ספר יסודי אלעזאזמה א' הכולל  30כיתות לימוד ובו לומדים כ 1050 -תלמידים בכיתות
א' עד ט'.
ב .בית ספר יסודי אלעזאזמה ב' הכולל  28כיתות לימוד ובו לומדים כ 1050 -תלמידים בכיתות א'
עד ט'.
ג .בית ספר אלעזאזמה ג' ,הכולל  12כיתות לימוד ובו לומדים כ 450 -תלמידים בכיתות א' עד ט'.
ד .גני ילדים ,הכוללים  13כיתות ,ובהם לומדים כ 450 -תלמידים בגילאים .3-4
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 .2כל בתי הספר הנ"ל ,הוקמו בהתאם לתוכנית מתאר מחוזית מחוז הדרום מספר ת/מ/מ( 4/14שינוי
מספר  ) 40שכותרתה "מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים" כך שלמרות מיקום חלק מבתי
הספר הנ"ל בכפרים בדואים לא מוכרים ,אין כל מניעה תכנונית מחיבור בתי הספר לרשת החשמל
הארצית.
 .3לאי חיבור בתי הספר לחשמל קיימות השלכות רחבות וחמורות ולעיתים אף מסוכנות לחייהם
וגופם הן של התלמידים והן של הצוות החינוכי .כך למשל ,בזמן הפסקת פעילות הגנרטור ,אין
אפשרות לתפקד בכלל ולא ניתן לקיים את הלימודים כסדרם; הואיל והמוסדות הנ"ל מחוברים
לגנרטור ,הרי אספקת הסולר לתפעולו מסופקת תוך כדי ימי הלימודים בזמן שהתלמידים והצוות
נמצאים בהם וללא ספק שהדבר מהווה סיכון לבריאותם ולשלמות גופם; הגישה לגנראטורים
אינה חסומה לגמרי כך שילדים עלולים לגשת לגנראטורים תוך כדי שהותם בחצרות המוסדות
במהלך ההפסקות ,ובכך לסכן את חייהם; פעילות הגנראטורים גורמת לרעש המפריע לקיום
הלימודים; בזמן הפסקות החשמל עקב הפסקת פעילות הגנרטור ,נאלצים המנהלים ברבות
מהמקרים להפסיק את יום הלימודים במיוחד במקרי החום הכבד וימי הקור בחורף ,שכן קיום
הלימודים במזגי אוויר אלו הינו בלתי אפשר ובלתי נסבל עבור התלמידים ועבור הצוות החינוכי,
וכדומה.
 .4האחריות לחיבור מוסדות החינוך הנ"ל מוטלת על משרד החינוך .אי חיבור בתי ספר לרשת
החשמל הארצית והפגיעה בפעילות החינוכית של המוסדות ,הינו מכשול לנגישות ראויה ,בטוחה,
איכותית לחינוך ועל כן מהווה פגיעה הן בזכות התלמידים לחינוך חינם ונגיש וזאת במנוגד לחוק
זכויות התלמיד ,התשס"א  .2000 -כמו כן ,אי החיבור לחשמל מהווה הפרה לחובה החקוקה
המוטלת על הרשויות לספק חינוך נגיש ובטוח ואיכותי .חובה זו מוטלת מכח סעיף (7א) לחוק
לימוד חובה תש''ט 1949-המטיל חובת קיום הזכות לחינוך על המדינה בזו הלשון" :המדינה
אחראית למתן חינוך -חובה חינם לפי חוק זה ".חובה זו מקבלת משנה חשיבות לאור מעמדה של
הזכות לחינוך כזכות חוקתית (ראו :בג"ץ  5373/07אבו לבדה נ' שרת החינוך ,פסקה  25לפסק דינה
של השופטת פרוקצ'יה ,פורסם בנבו .)6.2.2011 ,כמו כן ,בעניין אבו גנאם ,קבע בית המשפט העליון,
כי זכות החינוך מתרוקנת מתוכנה אם לא ננקטים האמצעים המתאימים על מנת להבטיח את
הגשמתה (ראו :בג"ץ  6671/03אבו גנאם נ' משרד החינוך ,פ"ד נט( .)2005( 584 ,577 )5בנוסף
לפגיעה בזכות לחינוך ,זכות התלמידים והסגל לבריאות ,שלמות ואף לחיים עלולה להיות בסיכון
מוחשי לאור הסיכונים הנגרמים עקב הפעלת גנרטורים כפי שפורט לעיל.
 .5יודגש ,כי לפני מספר שנים ,ביום  ,26.7.2012פנינו אליכם בדרישה דומה לחיבור בתי הספר שלעיל
לרשת החשמל הארצית .בתגובה מפורטת מאת המועצה האזורית אבו בסמה נמסר כי מוסדות
החינוך חיבור בתי הספר בכפר ואדי אלנעם לרשת החשמל הארצית ,נמצא בטיפול חברת החשמל
וכי חסרים אישורים של צה"ל .אולם ,מאז פנייתנו זו ועד היום ,מוסדות החינוך הנ"ל ,טרם חוברו
לחשמל ,ומכאן פנייתנו בשנית.
** רצ"ב לנוחיותכם העתק פנייתנו מיום  26.7.2012וכן תושבת המועצה האזורית אבו בסמה עם
נספח "סטטוס חיבור חשמל  "2012מיום .2.9.2012
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 .6בנוסף סוגיית אי חיבור בתי הספר בכפרים הערבים-בדואים נדונה בעבר ואף הגיעה פעמיים לפתחו
של בית המשפט הגבוה לצדק .בפעם הראשונה בשנת  1998בעניין  4671/98ד"ר אבו פריח נגד
רשות החינוך לבדואים בנגב (פסק דין מיום  .)17.1.99בעניין זה קבע בית המשפט בהחלטה מיום
 23.8.98כי "במצב הקיים שבו בתי ספר נשוא העתירה של תלמידים בדואיים אינם מחוברים
לחשמל חמישים שנה לאחר הקמתה של מדינת ישראל ,אינו מתקבל על הדעת כלל ועיקר ,ומהווה
תעודת עניות למדינת ישראל .מצב זה אינו יכול להמשך .ציינו כי נדרשת קביעה מפורטת ומדויקת
של לוח זמנים ".כמו כן צוין באותו עניין כי התקנת מערכת חשמל זמנית [בדמות גנראטורים] הינה
פתרון שייעשה בו שימוש אך ורק במידה שלא ניתן לחבר את בתי הספר לרשת החשמל הארצית
באופן מיידי ,ובזו הלשון" :הבהרתי לבאת-כוח המדינה ,כי ראוי שייעשה מאמץ להתקין מערכת
חשמל זמנית בתי-הספר ,אם לא ניתן בטווח המיידי להתקין מערכת קבועה" (ראו :בג"ץ 4671/98
ד"ר אבו פריח נגד רשות החינוך לבדואים בנגב (פורסם בנבו ,17.1.99 ,החלטה מיום .) 26.10.98
 .7כמו כן ,בשנת  2009הגשנו במרכז עדאלה עתירה לבג"ץ (בג"ץ  5475/09אבו סבילה נגד משרד
החינוך ,פסק דין מיום  )10.3.10בדרישה לחבר שני בתי הספר בכפר אבו תלול לרשת החשמל
הארצית .לעתירה זו צורפה אף חוות דעת מטעם מהנדס חשמל ובה פורטו ,בין היתר ,התוצאות
והנזקים הנובעים מהשימוש בגנרטורים במתחמי בתי הספר והיותם סכנה בטיחותית וזאת בנוסף
להפרעה לה גורמים הגנרטורים לפעילות חינוכית סדירה ורגילה .בכל מקרה ,הליך משפטי זה אף
הוא הסתיים בחיבור שני בתי הספר בכפר אבו תלול לחשמל תוך חיוב המדינה בתשלום סך של
 ₪ 7,000כהוצאות משפט לעותרים .ולפני מספר שנים הובאה הסוגיה שוב בדרישה לחבר בתי ספר
בדואים בכפרים מוכרים אך בשלבי תכנון (בג"ץ  5247/13אבו כף נגד משרד החינוך (תלוי ועומד)).

לאור האמור לעיל הנכם מתבקשים לפעול לחיבורם המיידי של בתי הספר ברשימה לעיל לרשת החשמל
הארצית וזאת בטרם תחילתה של שנת הלימודים הבאה.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת  -דין
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