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 שלום רב,

 -דחוף-

 

 כיתה א׳ תלמיד, 'מ 'א 'סלמסגרת חינוכית והסדרת הסעה  הנדון:

 

מאז אשר נמצא ללא מסגרת חינוכית  ,כיתה א׳תלמיד , 'מ 'א 'סשל  וריני לפנות אליכם בבהילות בעניינה

כנדרש  ואי אספקת הסעה עבורבשל  ,זאת .שבועיים, לפני כ9.1.2020התלמידים מחופשת החורף ביום שבו 

מסגרת ב ידשל התלמ והשמת. אנו פונים אליכם בבהילות למציאת פתרון מיידי כדי להבטיח את על פי חוק

 חינוכית, הכל כפי שיפורט להלן: 

לא מוכר סמוך לצומת נבטים, ומתחנך בבית  מתגורר בכפר ,שנים 7, בן (------ז "ת)' מ' א 'סהתלמיד  .1

 .בהיותו המוסד החינוכי הקרוב ביותר לביתו ,שבכסייפה "וואדי -אבו"הספר היסודי 

קילומטר,  10זכאי על פי חוק להסעה מסודרת מביתו לבית הספר אשר נמצא מרחק של  'על אף שס .2

 דר ההסעות. בהס ים אי סדריםהרי שמתחילת השנה קיימ

 גיעההובבוקר  7:00בשעה  כל יום בשעה 'את סאספה ההסעה  הנוכחית מאז תחילת שנת הלימודים .3

מתחיל בשעה שהלימודים ליום חצי שעה איחור של , ב08:30שעה בלאחר שעה וחצי, לבית הספר 

כל יום חצי שעה מהשיעור הראשון בשל איחור ועיכוב  'כלומר במשך סמסטר שלם פספס ס .8:00

 בלתי סביר של ההסעה. 

 ,למעשהמבית הספר לביתו.  לאיסופו חזרההסעה הסדר לא היה יתרה על כך, באופן תמוה ביותר,   .4

״לבלות״ את כל אחר  13:30יום לימודים בשעה  כל בתום 'נאלץ סמאז תחילת שנת הלימודים 

 הלאספו הבית עבודתו ומגיעעד שאביו מסיים את  ,המתגוררים בכסייפה הצהריים אצל קרוביו

  .19:00בשעה 
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לאחראי על מערך ההסעות במועצת אלקסום פנה בעניין  ,מנהל בית הספר, מר ג׳ומעה אלענאמי .5

ביקש להסדיר את הנושא פנייה זו במסגרת  .23.12.2019ולמפקח על בית הספר בפנייה בכתב מיום 

 לא קיבל כל התייחסות. אך  ,בדחיפות

 תמחופשהתלמידים ללימודים  ובשמאז שהרי לא רק שלא נמצא פיתרון לנושא,  – לא זאת אף זאת .6

וזאת ללא כל הודעה או התראה בפני הורי  ,כלל להגיע הפסיקה ההסעה 9.1.2020החורף בתאריך 

 . מידיםושלילת זכותו לחינוך כיתר התל ללא כל מסגרת חינוכית התלמיד, תוך הותרתו

 , וכיוון שהתלמיד', אביו של ס'מ 'מר אנשנות של הלפניותיו החוזרות ובהיעדר מענה מצד הצדדים  .7

לאלתר מבקשים כי ימצא פתרון ללא כל מסגרת חינוכית, אנו  מזה כשבועייםלמעשה  ושוהה בבית

בהתאם לחובות החלות על  ו הסדיריםלהבטחת לימודי אלקסוםמשרד החינוך ומועצת על ידי 

, חוק זכויות 1953-, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג1949-הרשויות לפי חוק לימוד חובה, התש"ט

 . והוראות כל דין ,2000-, התשס"אהתלמיד

השבת ההסעה, לקיצור זמן הנסיעה הבלתי סביר בבוקר, לדאוג נבקשכם לפעול באופן בהול ל .8

. דים ולדאוג להסעה חזרה לביתו עם סיום יום הלימודיםשהתלמיד יגיע בזמן לתחילת יום הלימו

 בהתאם. מידוליידע את הורי התלכן נבקשכם להשיבנו 

 

 בכבוד רב,

  סנא אבן ברי, עו"ד

 


