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לכבוד
מר אברהים אלהוואשלה
ראש המועצה האזורית נווה מדבר

מר רם זהבי
מנהל מחוז הדרום במשרד החינוך

בדוא"לLishka@nevemidbar.org.il :

בדוא"לsuzibe@education.gov.il :

שלום רב,
דחוף-הנדון :פתרון חינוכי עבור תלמידי הגנים במתחם בתי הספר ביישוב אבו קווידר
למרבה הצער ,אנו נאלצים לפנות אליכם בעניין אי הסדרים באספקת מסגרת חינוכית לתלמידים המקבלים
שירותי חינוך באמצעות המועצה האזורית נווה מדבר ומשרד החינוך במשותף ,ולבקשכם למצוא פיתרון
חינוכי לאלתר לתלמידי הגנים בגילאי חינוך חובה אשר מצאו עצמם ביום הראשון לתחילת שנת הלימודים
ללא מסגרת חינוכית ,הכל כפי שיפורט להלן:
 .1עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א ,אמש ,פנו אלינו קבוצת הורים לתלמידים ,תושבי הכפר הלא
מוכר "ביר אלחמאם" ,אשר מקבלים שירותי חינוך מהמועצה האזורית נווה מדבר ומשרד החינוך
במשותף .התלמידים ,שהיו רשומים לגני הילדים במרכז השירותים "נווה מדבר" בכפר אלזרנוג ,לא
הורשו להיכנס לכיתות עם חבריהם והתבקשו לחזור לבתיהם ,בטענה כי המחסור בכיתות אינו
מאפשר את קליטתם במוסד.
 .2יודגש כי מדובר בילדים שהוריהם רשמו אותם כחוק לבית הספר כבר בשנה שעברה ,ובשום שלב לא
נמסר להם על ידי אף אחד מהגורמים האחראים לכך ,כי קיימת בעיה ברישום או כי ילדיהם לא
יוכלו להתחיל את שנת הלימודים במוסדות הנ"ל מכל סיבה שהיא .יתרה מכך ,חלק מהתלמידים
היו רשומים לגני הילדים במוסד כבר בשנה החולפת ,וביקשו להמשיך את לימודיהם בשנה הנוכחית.
 .3כך היה המקרה של תלמיד גן חובה ,א"א בן ה 5-ת.ז ------ .אשר התייצב היום בהתרגשות גדולה
יחד עם אביו להתחיל את יומו הראשון בגן חובה יחד עם חבריו לכיתה איתם למד בשנה החולפת.
האב מר ר"א דאג לשלם את דמי הרישום ולרשום את א' בחודש פברואר האחרון במשרדי המועצה.
אך היום עם הגיעו לבית הספר ,הגיע גם מפח הנפש בו נאלצו להתבשר התלמיד ואביו ממנהלת בית
הספר ,כי אין מספיק כיתות לאכלס אותו.
 .4כך היה גם במקרה של א"א בן ה 5-ת.ז ,------ .אשר הגיע היום עם אמו לגן ,וגם הוא נתבשר שאין
מקום עבורו .האמא ובנה הופנו למועצה בכדי לבדוק האם יתאפשר פתיחת גן נוסף עבורם.
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 .5זאת ועוד ,קבוצה של הורים לתלמידים אשר פנו היום אל משרדי המועצה בחיפוש אחר פתרון ,לא
קיבלו כל תשובות ולא הוצע להם כל מענה חלופי עבור ילדיהם.
 .6לא נרחיב בדבר החובה החוקית המוטלת על הצדדים בדבר אספקת מסגרת חינוכית ,שכן הדין ברור
מאליו .חוק לימוד חובה ,התש״ט ,1949-בא להבטיח חינוך חינם ,זמין ונגיש לכל ילד וילדה ,וקובע
זכות וחובת לימוד חינם מגיל שלוש ועד גיל שמונה עשרה .בעניינו מדובר בתלמידי גנים בגילאי 4-5
עליהם חל החוק אשר מטיל על משרד החינוך חובה לספק חינוך כאמור לכל הילדים במדינת ישראל.
הזכות לחינוך הוכרה זה מכבר כזכות יסוד בשיטת המשפט הישראלית ,חלק מזכות האדם לכבוד
(בג"ץ  7426/08טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ' שרת החינוך (פורסם בנבו ;)31.8.2010 ,בג"ץ
 3752/10רובינשטיין נ' הכנסת (פורסם בנבו  .))17.9.2014זכותם לחינוך של כל ילד ונער החל מגיל
 ,3מעוגנת בסעיף (2א) לחוק חינוך חובה.
 .7עוד יודגש ,כי הזכות החוקתית לשוויון מחייבת את הרשויות המוסמכות ,ומשרד החינוך ,לספק
חינוך שוויוני לכל ילד בישראל .התנהלות הגורמים האחראיים לוקים בחוסר סבירות קיצוני,
מהווים אפליה קשה ופסולה של התלמידים הערבים אשר נותרו ללא מסגרת חינוכית זמינה ופוגעת
פגיעה אנושה בזכויותיהם החוקתיות לחינוך ,לשוויון בחינוך ולכבוד האדם.
 .8לאור כל האמור ,נבקשכם לפעול באופן בהול ולספק מיידית מסגרת חינוכית מתאימה וראויה לכל
תלמידי הכפר "ביר אלחמאם" בכל הגילאים.
 .9נודה על תשובתכם המהירה ,בהתאם נשקול המשך צעדינו המשפטיים.
בכבוד רב,

סנא אבן ברי ,עו"ד
האגודה לזכויות האזרח
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