
 

 

 

 

 2019נובמבר ב 3

 לכבוד

 

 מר רם זהבי מר סלאמה אלאטרש

  מנהל מחוז הדרום במשרד החינוך קסום-ראש המועצה האזורית אל

 suzibe@education.gov.ilבדוא"ל:   rania@alqasoum.org.ilבדוא"ל: 

 

 

 שלום רב, 

 -דחוף-

 סיפוק מסגרת חינוכית לילדי הגנים באופן מיידי  הנדון:

למרבה הצער, אנו נאלצים לפנות אליכם פעם נוספת בעניין אי הסדרים באספקת מסגרת חינוכית לתלמידים 

המקבלים שירותי חינוך באמצעות המועצה האזורית אלקסום ומשרד החינוך במשותף ולבקשכם למצוא 

 פיתרון חינוכי מיידי וקבוע, הכל כפי שיפורט להלן: 

לפיה היא  ,ועצה האזורית אלקסום יצאה בהודעה רשמיתהובא לידיעתנו היום בבוקר כי המ .1

משביתה חלק מהגנים שנמצאים ביישובים הלא מוכרים: תל ערד, אלפורעה, ביר אלחמאם, אלע'רה 

וגן ילדים בביה"ס אלאמל וזאת בשל היעדר אישורי בטיחות המעוכבים בגלל מחסור תקציבי וסירוב 

 ההודעה(.  משרד החינוך להעברת כספים )כפי שבא בלשון 

והיא זו שהביאה לעיכוב  ,כזכור, המחלוקת התקציבית קיימת מזה חודשים רבים בין הצדדים .2

אלהואשלה  4637-09-19בפתיחת שנת הלימודים הנוכחית והגשת עתירה דחופה מטעם הח"מ עת"מ 

)טרם פורסם( לאספקת מסגרת חינוך עבור עשרות אלפי תלמידים מיישובים  נ' שר החינוך ואח'

על חידוש המו"מ ביניהם,  פטשהמת כידוע ההליך הסתיים כאשר הצדדים הודיעו לביים בנגב. אחר

 ווה משותף והשבת הלימודים לסדרם.הסכמה על מת

חרף ההליך המשפטי שהתנהל בחודש ספטמבר והתחייבויות הצדדים בפני בית המשפט, ממשיכים  .3

אל קסום, כאשר אלה אי הסדרים בשגרת הלימודים של התלמידים המקבלים שירותים מ

 האחרונים משמשים כבני ערובה לצורך הליך המו"מ ביניכם. 

וזאת  ,כך בשבוע האחרון, הגיעו לידינו תלונות מהורים בדבר היעדר הסעות תלמידים לבתי הספר .4

 לאחר שחלק מחברות ההסעות סירבו לתפעל את המערך בשל אי תשלום עבור ההסעות. 
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לפתיחה מחדש של אשכול הגנים ביישוב  23.10.19מקרה נוסף היה כאשר נאלצנו לפנות אליכם ביום  .5

זאת לאחר שנתגלה שהכיתות סגורות מאז חודש ספטמבר בשל ליקויי בטיחות ולא ניתנה  ,מולדה

 . 5-4 ילדים בגילאי 200-כל מסגרת חלופית ל

ולו דוגמא אחת להתנהלות כה בוטה המפרה מצב הדברים הנוכחי אינו יכול להמשיך להתקיים. אין  .6

 ת הזכות לחינוך של מאות תלמידים.א

שכן הדין ברור  ,לא נרחיב בדבר החובה החוקית המוטלת על הצדדים בדבר אספקת מסגרת חינוכית .7

, לספק חינוך משרד החינוךהרשויות המוסמכות, ו מחייבת אתוויון הזכות החוקתית לשמאליו. 

אפליה  המהוובחוסר סבירות קיצוני,  ה. התנהלות הגורמים האחראיים לוקאלשוויוני לכל ילד בישר

אנושה  ופוגעת פגיעה ,אשר נותרו ללא מסגרת חינוכית זמינה קשה ופסולה של התלמידים הערבים

 האדם. ולכבודבחינוך בזכויותיהם החוקתיות לחינוך, לשוויון 

וקובע זכות  ,ם, זמין ונגיש לכל ילד וילדה, בא להבטיח חינוך חינ1949-חוק לימוד חובה, התש״ט .8

וחובת לימוד חינם מגיל שלוש ועד גיל שמונה עשרה. החוק מטיל על משרד החינוך חובה לספק חינוך 

כאמור לכל הילדים במדינת ישראל. הזכות לחינוך הוכרה זה מכבר כזכות יסוד בשיטת המשפט 

ה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת טבק 7426/08הישראלית, חלק מזכות האדם לכבוד )בג"ץ 

((. 17.9.2014)פורסם בנבו  רובינשטיין נ' הכנסת 3752/10(; בג"ץ 31.8.2010)פורסם בנבו,  החינוך

 )א( לחוק חינוך חובה. 2, מעוגנת בסעיף 3זכותם לחינוך של כל ילד ונער החל מגיל 

חוצים, תיקון הליקויים לאור כל האמור, נבקשכם לפעול באופן בהול להוצאת האישורים הנ .9

הבטיחותיים בגנים ולחילופין אספקת מסגרת חינוכית חלופית לאלתר עד לסיום התיקון וליידע 

 את הורי התלמידים בהתאם. 

 נודה על תשובתכם המהירה, בהתאם נשקול המשך צעדינו המשפטיים. .10

  

 בכבוד רב,

  סנא אבן ברי, עו"ד

 


