הקריה האזורית לחינוך ולשיקום ילדים בדואים בתל שבע
תקציר:
ועדת השרים לענייני הנגב והגליל אשרה ב  32במרץ  3122את החלטת הממשלה  3122בדבר
הקמת הקריה לחינוך ושיקום עבור ילדים בדואים בעלי הצרכים המיוחדים בהיקף כספי של 26.6
מיליון ש"ח .הקריה תכלול מעונות יום שיקומיים ,תפעל לאיתור הילדים בגיל מוקדם ותיתן שירותים
משלימים לחינוך המיוחד .כמו כן יוקמו בקריה מרכז ספורט ומרכז אומנויות.
פירוט:
מספר הילדים הבדואים בנגב שסובלים מלקויות התפתחותיות קשות (פיגור שכלי ,שיתוק מוחין,
מחלות גנטיות שונות ,אוטיזם ,עיוורון וחירשות) וזקוקים למסגרות חינוך מיוחד ,טיפולים פרא-
רפואיים ופעילויות פנאי נאמד לפי סקרים שונים בכ .5,111-רק חלקם מקבלים מענה במסגרות
הקיימות ,בין היתר בשל קושי להתגבר על פערי שפה ותרבות .במגזר הבדואי חסר מענה מותאם
תרבות ושפה המספק טיפולים ושירותים לילדים ולבני משפחותיהם.
קריית העל השיקומית תענה על צרכים מקצועיים באמצעות אספקת שיקום הכרחיים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב .הקריה תכלול מעונות יום שיקומיים שיתנו מענה לצרכים
החינוכיים והשיקומיים .הקריה תהווה מנגנון מקצועי ,אשר יסייע לאיתור ילדים מגיל לידה עד שלוש
לטיפול ולשיקום מוקדם ככל האפשר .הקריה תיתן שירותים משלימים לחינוך המיוחד על רצף
המסגרות ,הלקויות והגילאים .במסגרת הקריה יוקמו מרכז ספורט ומרכז אומנויות ,אשר יתנו שירות
לכלל התלמידים שלומדים במסגרות הקיימות עפ"י צורכיהם .מרכזים אלו יספקו לתלמידי הקריה
מסגרת שיקומית טיפולית משלימה .בקריה יושם דגש על הכשרה טרום מקצועית שתאפשר את
שילובם המוצלח של הבוגרים בקהילה.
היקף ההשקעה הממשלתית בהקמת הקריה תהא  26.56מיליון  ₪בהתאם לחלוקה הבאה:
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הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה 4..6 :מיליון  3.16 .₪מיליון  ₪בשנת 3122
לטובת הקמת הקריה ו 2..-מיליון  ₪לטובת הכנה וגיבוש תכניות עידוד להשכלה גבוהה,
ליווי והכוונה ,הכשרה והסבה מקצועית לתלמידי ובוגרי תיכון ,סטודנטים ואקדמאיים מהמגזר
הבדואי בנגב ,למקצועות הנדרשים בקריה.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל 5 :מיליון  2.6 .₪מיליון  ₪בכל אחת מהשנים  3122-3123ו-
 2מיליון  ₪ב .3124
משרד הבינוי והשיכון ,ממקורות הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב 6 :מיליון 3 .₪
מיליון  ₪בכל אחת מהשנים  , 3122-3123ו  2מיליון  ₪בשנת  3124לטובת פיתוח תשתיות
ציבוריות סביב הקריה (כבישים ,מדרכות ,תשתיות תת קרקעיות).
משרד הרווחה ושירותים החברתיים  3.6 :מיליון  1.6 . ₪מיליון  ₪בכל אחת מהשנים
.3122-3126

בקיץ  3123תושלם בניית שני בתי הספר היסודיים ושני אשכולות הגנים שאמורים להחל בפעילות
בשנת הלימודים  3124\3123בהתאם ללוחות הזמנים ,להקצאת התקנים ולסיום ועדות השיבוץ של
הילדים ע"י משרד החינוך במחוז דרום.
הקריה האזורית תהווה מודל של איכות ומצוינות בתחום השיקום .הקריה תאפשר איגום משאבים
מיוחדים שדרושים לטיפול בילדים עם מוגבלויות מורכבות .בקריה יוכלו אקדמאים וסטודנטים לבצע
הכשרה מעשית בתחומים המגוונים :החינוך המיוחד ,העבודה הסוציאלית ,בריאות ,ושירותים פרא
רפואי ,ואחרים ,כמו גם מחקרי שדה.

