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 כהן נתי מר

 התקשורת משרד ל"מנכ

 

 בנגב מוכרים הלא הכפרים תושבי עבור אינטרנטי לחיבור מענה למתן דרישה: הנדון

 

 ,רב שלום הנכבד כהן מר

 

 היישובים  בין הדיגיטלי הפער את לצמצם עתיד התקשורתלפיו משרד   27/4/2020 מתאריך פרסום לקרוא התעודדנו

 זהו. הנגב הבדואים ביישובים חוטיות ואל חוטיות תקשורת תשתיות הנחת עותבאמצ האחרים ליישובים הבדואים

 !מבורך מהלך

 

 תלונות  לנוכח בדחיפות אליך פונים אנו .מוכרים-הלא הכפרים תושבי 92,000 -לכ מענה נותנת זו תוכנית אין, לצערנו

 בזכותם פוגע לתקשורת גישותהנ חוסר. זו לאוכלוסייה מענה לתת בדרישה ומורים, הורים, תלמידים של קשות

 ואף, וציבוריים ממשלתיים לשירותים, לחינוך אקונומי-הסוציו הסולם בתחתית המצויים אזרחים של הבסיסית

 להבטיח  ואמורה ציבורי רישיון בתוקף שמופעלת מהרשת ליהנות מנועים הצרכנים, כך. מצוקה במידת חירום לשירותי

 :נפרט ולהלן . לכל ושיווני הולם שירות

 

 ם: וסטודנטי תלמידים - לחינוך בזכות פגיעה .1

 

I. כלל בקרב אם. בישראל אקונומי-הסוציו הסולם בתחתית מצויה מוכרים-הבלתי הכפרים אוכלוסיית 

 לקו מתחת כממוקמים מוגדרים  מהילדים% 76 -כ, 2018 לשנת א"בטל נתוני לפי הבדואית האוכלוסיה

 . קשה כלכלית במצוקה נתונים לדיםהי כל כמעט, מוכרים הבלתי בכפרים הרי, העוני

 

II. בכפרים  הספר ובתי, כושלים חינוך שירותי בשל ירודה הישגים מרמת סובלים מהתלמידים רבים 

 רמת במדדי ניכרים בפערים למצוא ניתן לכך אינדיקציה. במיוחד גבוהים נשירה בשיעורי מתאפיינים

 ונווה  אלקסום החדשות הבדואיות זוריותהא המועצות בין הנשירה ושיעורי, בבגרות ההישגים , המורים

 . בנספח טבלה' ר. הוותיקות המקומיות והמועצות רהט לבין, מדבר

 

III. ללמוד  לילדיהם לסייע מתקשים התלמידים הורי השכלה ופערי רבה שאינה דיגיטאלית אוריינות בשל 

 .  עזר שיעורי לממן מתקשים הם, כלכלית מצוקה בשל. מרחוק בלמידה

 
IV. ולימודית רגשית, מקצועית תמיכה מקבלת מנועים  החינוך ממערכת מנתק סובלים  למידים הת חירום בעת 

 . החינוכי ומהצוות מהמורים

 
V. מעמיקים הלימודיים והפערים, ולשוויון לחינוך התלמידים של זכותם קשה נפגעת כך עקב  . 

 

 : פגיעה בילדים וסביבתם המשפחתית .2

 

 לעשות, יחסי בניתוק כורחם בעל המצויים, מוכרים הלא מהכפרים ילדים של בזכותם פוגע מהרשת הנתק

 נתק . רגשית ולהפגה תרבותית להעשרה, חברתיות מסגרות עם קשר ליצירת, וחוויה להנאה באינטרנט שימוש

 .הקורונה מגפת בימי במיוחד חמור זה

 



3/5/2020 

 

 : פגיעה בהורים ובמשפחה .3

 

I. עבודה לצרכי במחשב להיעזר או מהבית לעבוד יכולים אינם, כלכלית במצוקה שרובם, ההורים. 

II. והפגתיות תרבותיות, חברתיות מסגרות עם מתקשורת מנועים ההורים . 

III. עם  וכן, כלכליות פעולות וביצוע ידע לקבלת וציבוריים ממשלתיים שירותים עם מקשר מנועים ההורים 

 .  הבנקים כגון פרטיים כלכליים גורמים

IV. מבודדים קשישים ובפרט, משפחה רוביק עם מתקשורת מנועים הורים, הקורונה משבר בימי . 

 

 : מצבי חירום ופיקוח נפש  .4

 

 והם  מאחר הכפרים ותושבות תושבי של וביטחונם בריאותם, חייהם את מסכנים הסלולאר ברשת קליטה קשיי

 בימות במיוחד מסוכן זה נתק. אש ומכבי משטרה, אדום דוד מגן כגון חירום בעת עזרה הזעקת על מקשים

 . המגפה

 

 : פתרונות שני להציע מבקשים אנו, המגיפה בשל הדחיפות לנוכח

 

 מכבר זה יושמה מנותקים ביישובים אינטרנטי לחיבור הטכנולוגיה – הספר בתי של האינטרנט בתשתית ימוש. ש1

", 21ה למאה החינוך מערכת התאמת" התקשובית התוכנית במסגרת מוכרים הבלתי בכפרים החינוך במוסדות

, חינוכי מוסד פועל שבהם הכפרים לתושבי לאפשר יש. (IP centrax ו Wimax טכנולוגיית) בזק ךדר רחב פס באמצעות

 חינוכית ממלכתית תשתית על  הנשען חיבור מהם שימנע לכך סיבה אין. הספר בית באמצעות לאינטרנט להתחבר

 .נחוצות טכנולוגיות התאמות תוך, קיימת

 

 ולהנות  להתחבר מוכרים-הבלתי הכפרים לתושבי גם שיאפשר באופן ספקמ וסלולרי אלחוטי אינטרנט תשתיות הנחת. 2

 אינטרנט , v-band כמות הרישיון בעלי ברשות מכבר זה הקיימות השונות הטכנולוגיות באמצעות, האינטרנט משירותי

 .הולמת סלולארית אינטרנט ותשתית, לוויני

 

. היתר תלוי או מגורים למקום רקשו ואינו, הנוכחי בעידן בסיסי שירות הוא לאינטרנט חיבור

 . חוטית תשתית בלא גם, קיומו את לאפשר יכולות  רבות טכנולוגיות

 

 !הדחוף לטיפולכם נודה

 

 , בברכה

 

 .אזרחי לשוויון -בנגב קיום דו פורום לית"מנכ, נח חיה

 .דנפירי, יו"ר ועד ההורים בכפר הלא מוכר ואדי אנ נעם-מוחמד אל

 .מלח-עד המקומי בכפר הלא מוכר תל אלמסאעד, יו"ר הו-אברהים אבו

 .עראד-עדנאן אל נבארי, יו"ר ועד ההורים בכפר הלא מוכר תל

 זרנוג-ג'אבר אבו קווידר, חבר ועד מקומי בכפר הלא מוכר א

 .מעכי-איתך עמותת לית"מנכ, אלון אלה ד"עו
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 .רהט, קפא עמותת ל"מנכ, חסנאת אברהים
 

 .לקיה, סידרה עמותת, אלנסאסרה אמל

 .שבע בבאר לישראל החדשה הקרן -שתיל מנהל, עוביד אבו סולטאן

 .רהט, החדש השחר עמותת ל"מנכ, אלקרינאווי מאל'ג

 .רהט, החינוך בתחום ויועץ ספיר במכללת מרצה, פריח אבו עוואד ר"ד

 .לקיה, לשעבר כ"ח, אלסאנע טלב ד"עו

 .לקיה, לשעבר כ"ח, אזבארגה ומעה'ג

 .  שבע באר, שארב אבו אנסאף ד"עו

 

        

 .050-7701119. טל .  noach30@gmail.com, אזרחי  לשוויון -גבבנ קיום דו פורום לית"מנכ, נח חיה: למענה

 

 :העתקים

 .אמסלם דוד השר, התקשורת שר

 .מנדלבליט אביחי ר"ד, לממשלה המשפטי היועץ

 . אבוהב שמואל מר, החינוך משרד ל"מנכ

 . זהבי רם מר, החינוך משרד, הדרום מחוז מנהל

  כסיף איתן מר, ואסדרה לפיקוח התקשורת משרד ל"סמנכ

 .נויפלד דנה ד"עו, התקשורת משרד, המשפטית היועצת

 טלקום-מחלקת פניות הציבור, חברת הוט

 אליעזר, מחלקת טכנולוגיות ורשת בחברת בזק-איציק בן

 אמיר נחליאלי, יועץ משפטי בחברת בזק

 .רשימה – בדואיות מקומיות רשויות ראשי
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