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שלום רב,
דחוף!

הנדון :אי-עמידת משרדכם בהתחייבות שניתנה להנגשת מסגרות חינוכיות
לילדים בגילאי  3-4בנגב
בשם העותרים בעת"מ  ,36246-12-17הורי ילדים בגילאי  3-4מהכפרים אלסרה ואלג'רף בנגב,
הריני לפנות אליכם כדלקמן:
 .1ביום  10.1.2018התקיים דיון בפני כבוד השופטת חי סלוטקי בבית המשפט לענייניים מנהליים
בבאר שבע .הדיון התקיים בעקבות הגשת עתירה מנהלית שנייה בה נדרש כי תקיימו את
התחייבותכם להסדרת מערך הסעה לילדים הבדואים בנגב בגילאים  3-4לרבות תושבי הכפר
אלסרה ואלג'רף.
 .2מתשובתכם לעתירה ובמהלך הדיון שנערך ,התברר כי המחלוקת ביניכם – משרד החינוך
והמועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום  -נוגעת לגובה התקציב המבוקש לביצוע ההסעות
כאשר אין ולא היתה מחלוקת לגופו של עניין  -לזכותם של הילדים להסעות לגני הילדים וזאת
כמתחייב על פי דין.
 .3בעקבות המלצת השופטת סלוטקי לבחינת הסדר שיוביל להסעת הילדים ולאחר דין ודברים
שניהלתם ביניכם מחוץ לאולם בית המשפט ,הודעתם לבית המשפט כי הגעתם להסכמה לפיה,
לגבי הילדים מהכפרים המפורטים בעתירה ,היינו אלסרה ואלג'רף:
"התלמידים המפורטים במסגרת העתירה יועברו למשרד החינוך ותתבצע ביחס
אליהם הסעה כבר באופן מידי ,הכוונה לפרק זמן של מספר ימים עד כשבוע".
באשר לילדים מהכפרים שאינם כלולים בעתירה ,סיכמתם והודעתם לבית המשפט ,כי:
"ביחס ליתר הילדים בגילאי  3ו ,4-מאחר ולשתי המועצות נווה מדבר ואל-קסום ,יש
רשימות חלקיות ,סוכם כי המועצות תעברנה את הרשימות השמיות ,כולל תעודות
זהות שיש בידיהן ,אל משרד החינוך ,כולל מפות שעל גבי כל מפה יהיה פירוט של
התלמידים המוסעים מאותו מקבץ ואותם תלמידים בשלב ראשון יוסעו.
לגבי יתר התלמידים שאין בידינו את פרטיהם ,כלומר שמות ותעודות זהות ,הללו
יאספו לאחר תחילת ביצוע ההסעות באותם מקבצים ,מתוך תקווה שהדינמיקה
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תוביל לכך שהורים נוספים יעבירו את פרטי התלמידים ,כולל תעודות הזהות
ופרטים אלו יועברו למשרד החינוך לטובת תקצוב נוסף להסעות נוספות לאותם
תלמידים".
סוכם ,כי השלב השני לעיל ,יבוצע תוך  10ימים מהיום שבו ניתנה ההודעה לבית המשפט,
היינו עד ליום .20.1.2018
 .4בעקבות זאת ,ולבקשתכם ,קיבל הסיכום ביניכם ,תוקף של פסק דין.
 .5למרות הסיכום הנ"ל ,מתברר כי עד היום ,ההתחייבות שלכם לא מולאה במלואה כפי
שהתחייבתם בפני בית המשפט .אמנם ההסעות עבור ידי הכפר אלסרה מתבצעות כהלכה ,אך
התברר לנו כי מלבד אספקת הסעה של יומיים בלבד עבור ילדי הכפר אלג'רף ,ילדים אלו אינם
זוכים להסעה לגני הילדים שלהם.
 .6יתר על כן ,כפי שנמסר על ידכם בבית המשפט ,אישור מערך ההסעות אמור להתבצע גם עבור
ילדי הכפרים שלא היו כלולים בעתירה .שכן וכידוע ,סוגיית ההסעות אינה ייחודית לכפר אחד
או שניים בנגב ,אלא נוגעת למרבית הכפרים הלא מוכרים ,לרבות אלה שהוכרו אך עדיין
בשלבי תכנון ,בנגב .בכך אלפי ילדים בגילאים  3-4בנגב מושפעים מהחלטתכם.
 .7בהקשר זה יוזכר כי במעמד הדיון הופיע מר טלאל אלזיאדנה ,נציג תושבי הכפר אום נמילה,
הסמוך לרהט ,בכדי להתעדכן בתוצאות הדיון לעיל .התברר כי גם בכפר אום נמילה אין הסעות
לילדים בגילאים  3-4לגנים בהם רשומים ברהט .לפני הדיון ובמהלך חודש דצמבר  ,2017פנה
מר טלאל בכתב ובעל פה הן אל משרד החינוך והן אל נציגי המועצה האזורית אלקסום,
בדרישה לספק ולממן את ההסעה עבור הילדים בכפר ,המונים כ 52 -ילדים .אך פניותיו לא
נענו.
 .8במהלך ההידברות שהיתה ביניכם לבין מר טלאל מחוץ לאולם בית המשפט ,עלה כי נציג
המועצה האזורית אלקסום האחראי על אישור הסעות ואשר נכח בבית המשפט ,אישר כי קיבל
את רשימת התלמידים שהועברו לו ע"י מר טלאל ומסר כי המועצה תדאג לקבלת אישור מימון
להסעת הילדים.
לנוחיותכם ,רצ"ב פניית מר טלאל לשר החינוך מיום  3.12.2017וכן רשימת בה מסומנים
הילדים תושבי הכפר אום נמילה הלומדים בגני הילדים ברהט ואשר הועברה זה מכבר לנציגי
משרד החינוך והמעוצה האזורית אלקסום.
 .9למרות זאת ,ילדי הכפר אום נמילה ,אינם מוסעים עד היום ופניות מר טלאל החוזרות ונשנות
מאז מועד הדיון שנערך  10.1.2018לא העלו פרי ואף הובהר לו כי ילדי הכפר אום נמילה לא
יקבלו הסעות כי הם אינם כלולים בעתירה .זאת כאמור ,בניגוד מוחלט לסיכום שהועבר לבית
המשפט ואשר תועד בפרוטוקול הדיון וקיבל תוקף של פסק דין .כפי שפירטנו בעתירה
האחרונה שבה דרשנו מבית המשפט שתקיימו את התחייבותכם ליצירת מערך הסעות לכלל
ילדי הכפרים הבדואים הלא מוכרים ,הלכה פסוקה היא כי מצופה מהמדינה לעמוד ולקיים
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את ההתחייבויות עליהם הצהירה בפני בית משפט .בקרה זה מדובר בהתחייבות שנייה
בהליכים משפטיים ,שלא מומשה.
 .10מיותר יהא לציין את הנזקים הכבירים הנגרמים לילדים הבדואים בגילאים כ"כ מוקדמים,
כאשר התוצאה של אי קיום התחייבותכם ,הינה ברבות מהמקרים ,היעדרות מהגנים.
 .11נבקשכם לדאוג באופן מיידי לאספקת הסעות לילדי הכפר אלג'רף ואום נמילה וכן לעדכן
אותנו באשר לאספקת מערך הסעות לכפרים האחרים בנגב.
 .12במידה ומערך זה לא יסופק עד יום ראשון הקרוב ,18.2.2018 ,נאלץ לשוב ולפנות לבית המשפט
להוציא צו מיידי כמתחייב גם מפקודת בזיון בית המשפט.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת – דין
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