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 שלום רב, 

 -דחוף-                                            

 

 עראד-היעדר אספקה של מים למרכז השירותים )גנים ובתי ספר(  בתל הנדון:

 

השירותים אשר מאגד מים זורמים למתחם בעניין אי הסדרים באספקת פונים אליכם בשם ועד ההורים אנו 

 הכל כפי שיפורט להלן: ו, מיידי וקבועלמצוא פיתרון נבקשכם  .ט' בתל עראד-כיתות א'את גני הילדים ו

וההחלטה להחזיר את המערך החינוכי לתפקוד באופן הנחיות משרד הבריאות בעל אף ההקלות  .1

וזאת בשל  ,מושבתט' -כיתות א'מתחם השירותים "תל עראד" אשר מאגד את גני הילדים וחלקי, 

 . היעדר מים זורמים

 רעי לאחד מבתיע"י חיבור אמקבל את השירות בית הספר אינו מחובר חיבור קבע למקור מים ו .2

קסום. מזה מספר -באמצעות המועצה האזורית אלאשר משופה בתשלום המועבר  ,התושבים

מוסד הסכום וכתוצאה נותק חודשים )עוד בטרם החל משבר הקורונה( המועצה התעכבה בהעברת 

   .זורמים ממיםהלימודים 

חזרתם ההדרגתית ההנושא נזנח, ועתה עם השינוי בהנחיות וההחלטה על  על רקע משבר הקורונה .3

, מיםמחויב לספק בית הספר גם בשגרה  .ללא פתרוןשל התלמידים לספסל הלימודים, עדיין נותר 

יותר בשל משמעות גדולה עוד  מקבלתמיד. אלא עתה היעדרם של מים כזכות יסוד שחיוניים 

לצוות , לפתוח את שעריו לתלמידיםבית הספר אינו יכול  .אותנו הנסיבות הבריאותיות האופפות

  ללא יכולת לשמור על היגיינה בסיסית. המורים והעובדים 

על הרשויות לפעול לאלתר על מנת לחבר את מוסד בית . עודמצב הדברים הנוכחי אינו יכול להמשיך  .4

 הספר חיבור קבע למים. 

המוטלת על הצדדים בדבר אספקת מסגרת חינוכית שכן הדין ברור  לא נרחיב בדבר החובה החוקית .5

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

 המהוו. התנהלות הגורמים האחראיים לוקים בחוסר סבירות קיצוני, שוויוני לכל ילד בישראל
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 אשר נותרו ללא מסגרת חינוכית זמינה ופוגעת פגיעה יםאפליה קשה ופסולה של התלמידים הערב

 האדם.  ולכבודבחינוך אנושה בזכויותיהם החוקתיות לחינוך, לשוויון 

להבטיח חינוך חינם, זמין ונגיש לכל ילד וילדה וקובע זכות מורה  1949-חוק לימוד חובה, התש״ט .6

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 

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

((. 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 

מים אספקת ל על מנת לתקן את המצב הנוכחי ולדאוגלאור כל האמור, נבקשכם לפעול באופן בהול  .7

 וליידע את הורי התלמידים בהתאם.  ,למוסד החינוכי

 בהתאם נשקול המשך צעדינו המשפטיים.ונודה על תשובתכם המהירה,  .8

           

 בכבוד רב,

                               

      

        סנא אבן ברי, עו"ד
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