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 לכבוד לכבוד לכבוד

 עלי סלאם אורנה שמחון יואב גלנט

 ראש עיריית נצרת משרד החינוך –מנהלת מחוז צפון  שר החינוך

sar@edu.gov.il  ornasi@education.gov.il 6554502-04: פקסב 

 דחוף!

 לום רב, ש

 ומוסדות הנוער בסיכון  מיוחדהמסגרות החינוך  החלטת ראש העיר נצרת להשבית את הנדון:

את פעילות להחזיר לאלתר את פעילות מסגרות החינוך המיוחד ו כםולבקש כםפנות אליל יהרינ

שקיבל החלטה על פי   לפני שבוע הושבתה פעילותם, אשר בסיכון בעיר נצרתו נושר נוערלמוסדות ה

תקנות סמכויות מיוחדות ל בניגודו חוקי סמכות מקור ללא ,שרירותיבאופן  ,ראש עיריית נצרת

שהתקינה  2021-)הוראת שעה( )הידוק הגבלות(, תשפ"אלהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

 . (תקנות הסגר)להלן  הממשלה

הנושר  החינוך המיוחד והנוער תלמידיב קשההלאור הפגיעה התערבותכם הדחופה נדרשת 

 בריאות. ללחינוך ו םיהתיובזכוו ,שבעיר נצרת ובסיכון

ילדים  900-בהם לומדים כנצרת. עיר ב יוחד, כולל גני ילדים,מוסדות חינוך מ 36 ישנם .1

מחקר "מחסור במסגרות חינוך מיוחד: אתר משרד החינוך, נצרת וסביבתה. )מ ותלמידים

ישנם (. כמו כן, 2018מיפוי צרכים ומענים" של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 

עמל, אורית  :בסיכון כמווער נושר מספר בתי ספר ומוסדות המטפלים במאות בני נ בנצרת

 .ונעמת

אישרה הטלת סגר כללי במסגרתן  .תקנות הסגר אתמשלה אישרה המ 6.1.2021רביעי  ביום .2

תקנות אמצעות ב . הממשלה תיקנה21.1.2021ועד ליום  ,והדוק על המדינה למשך שבועיים

 הגבלת( )שעה הוראת) החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנותהסגר את 

 של מוחלטת הפסקהוהחליטה על  2020-ף"התש(, חינוך פעילות המקיימים מוסדות של פעילות

 נושר לנוער ומרכזים ספר בתי הסעות, כולל החינוך המיוחד :למעט ,פעילות מערכת החינוך

 ופנימיות.  תכליתיים רב יום מעונות, שיקומיים יום מעונות, ובסיכון

 הנחיה כתובהראש עיריית נצרת  על אף זאת, ובאותו יום של התקנת תקנות הסגר, הוציא .3

וחד החינוך המימוסדות על סגירת כל  הודיע בה ,למנהלי בתי הספר והמסגרות בעיר
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מוסדות כמו שאר מוסדות אותם במועד הוצאת ההנחיה היו  ., כולל גני ילדיםבנצרת

והיתה עתידה  23.12.2020ת החורף והחגים שהחלה ביום בחופש ,החינוך בעיר נצרת

 הייתה במכתבו ראש העירשציין הסיבה . יחד עם זאת, 11.1.2021להסתיים ביום 

מספר גדול מהצוותים והתלמידים בבתי וכניסתם לבידוד של  טות נגיף הקורונהפשהת

העירייה בהתאם למידע שהתקבל אצלנו החליט ראש וכמו כן, ספר השונים בעיר. ה

 את המוסדות המטפלות בנוער נושר ובסיכון בעיר.גם השבית ל

השביתה עיריית נצרת את מערך ההסעות, את עבודת  שבוע שעברואכן מאז תחילת  .4

. החינוךכלל השירותים התומכים שהעירייה אמורה לספק למוסדות את הסייעות כמו 

לנוער נושר ובסיכון, את ובכך מנעה ממאות תלמידי מסגרות החינוך המיוחד והמוסדות 

 החזרה הסדירה ללימודים.

אך , הצפון במחוז מטעמוידועות היטב למשרד החינוך ולאחראים  ל"הנההתפתחויות  .5

יכול להפקיר את טובתם של  משרד החינוך אינו .מפריע ללא נמשך המחדל זאת למרות

, כי עולה מיוחד לחינוך מורות עם שניהלנו משיחותוחובתו לאכוף את הדין.  ,הילדים

המשיך ולהתייצב כל בוקר לשם לעל ידי משרד החינוך  נדרש במוסדות אלוהצוות החינוכי 

 אך הלימודים עצמם עברו ללימוד מקוון ומרחוק. ת,וכתנאי לקבלת משכוררישום נוכחות ו

של שר הבריאות ושר האוצר. תקנות הסגר התקבלו בהתבסס על הערכות מקצועיות  .6

את מערכות החינוך המיוחד גם בימי הסגר הקשים באה מתוך הכרה ההחלטה לא לסגור 

יאותם הפיסית והנפשית של תלמידי החינוך בחשיבות אותן מסגרות לשמירה על בר

בסיכון ונושר וער . כמו כן, ההחלטה של הממשלה להשאיר את מוסדות הטיפול בנהמיוחד

התקדמותם  שהיא חיונית עבור והטיפולים של אותו נוער חייםהשגרת לשמור על  מטרתה

 . וכדי למנוע נסיגה

שכללה אי הפעלת מערך ההסעות לתלמידי  של ראש עיריית נצרתההחלטה השרירותית  .7

י הרשויות אין לראששהתקבלה בחוסר סמכות. לא חוקית , היא החלטה החינוך המיוחד

אלו חלות . תקנות כל סמכות לשנות את תקנות הסגר שהותקנו על ידי הממשלה המקומית

  ועל הרשויות השונות לפעול ליישומן ללא חריגים.  .המדינה ורשויותיהעל כלל תושבי 

ההחלטה של ראש העיר נצרת פוגעת בזכותם של תלמידי החינוך המיוחד לבריאות וחינוך.  .8

, כשהם מנותקים מחבריהם ומסביבתם יהםתכיום להישאר בבתלמידים נאלצים ה

או  שימור מצבם הפיזילחיוניים להתפתחותם או , אשר דרכה קיבלו טיפולים המוכרת

זוכים תלמידי החינוך המיוחד לטיפולי ריפוי או הנפשי. במסגרות אלו  השכלי או הרגשי

קשות עצירת הטיפולים פוגעת  בעיסוק, פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, טיפולים רגשיים ועוד.

דשים ארוכים של עבודה מאומצת וטיפולים של בהתפתחותם ואף מורידה לטמיון חו

אצל  רצינית מביא בחלק מהמקרים לנסיגהאף ו ,מסגרותבאותן הצוות החינוכי והטיפולי 

בזכותם לחינוך באופן דומה ההחלטה לסגור את מוסדות הנוער בסיכון, פוגעת  .התלמידים

א חלק שגרה היבמערך הטיפולים שכמו גם  של בני הנוער בבריאותם הפיזית והנפשיתו

 בלתי נפרד ממנו. 
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 בדחיפות תפעלו וכי זו פנייתנו בפתיח שנכתב כפי ולבקש לחזור הרינוהאמור לעיל,  לאור .9

שבעיר  בסיכון בנוער הטיפול מוסדותוהחינוך המיוחד  תמערכ של מחדש פתיחתה לשם

 .נצרת

את המשך כדי שנוכל לכלכל , 20.1.2021 לא יאוחר מבוקר יום רביעי תשובתכםלנודה  .10

 המשפטיים. צעדינו

 בכבוד רב,

  
 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד

 העתקים: 

 amited@education.gov.il, מנכ"ל משרד החינוך, בדוא"ל: עמית אדרי 

 eilatme@education.gov.il, היועצת המשפטית, משרד החינוך בדוא"ל: אילת כהן מלקמן עו"ד

  racheliab@education.gov.ilרחלי אברמזון, מנהלת אגף א' לחינוך מיוחד, בדוא"ל: 

 bassemma@education.gov.ilבאסם מתא, מפקח, אגף א' חינוך מיוחד, בדוא"ל: 
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