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חינוך

ניצחון זמני לחרדים בבית שמש :נדחתה העתירה להוצאת החרדיות מבית
הספר
בחודשיים הקרובים ימשיכו תלמידות "משכנות דעת" ללמוד במבנה של בית הספר
החילוני "שפות ותרבויות" .בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה של משרד החינוך
לצו ביניים .הדיון המכריע יתקיים בעוד כחודשיים
עומרי אפרים וקובי נחשוני
ניצחון זמני לחרדים בבית שמש  :הבנות החרדיות מבית הספר "משכנות דעת" ימשיכו בשלב זה
ללמוד במבנה בית הספר החילוני "שפות ותרבויות" ,לפחות עד הדיון העקרוני בעתירת משרד החינוך
בעוד כחודשיים .בית המשפט המחוזי ירושלים ,בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ,דחה אחר
הצהריים )א'( את בקשת משרד החינוך לצו ביניים שמטרתו להוציא באופן מיידי את הבנות מבית הספר.

ראש העיר משה אבוטבול
בדיון בבית המשפט
צילום :גיל יוחנן
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

עוד על סכסוך בית הספר בבית שמש:
אחרי הניצחון :החרדים מסירים את החומה
ראש העיר בית שמש" :ככה לא בונים חומה"
דעה :אין חילונים בגטו  /אריאנה מלמד
בית המריבה :למי אכפת מילדות חרדיות?
הושבת בי"ס בבית שמש" :השתלטות חרדית"
לצד זאת ציין השופט ארנון דראל כי יש ממש בטענות משרד החינוך בנוגע להתנהלות העירייה ,והתייחס
לעיתוי שבחרה להודיע על העברת הבנות למבנה "שפות ותרבויות"  -יממה לפני חידוש שנת הלימודים.
עו"ד אורי קידר ,שמייצג את עיריית בית שמש ,אמר ל" :ynet-אנחנו מודים לבית המשפט שהבין שחשוב
יותר לאפשר לתלמידות ללמוד מחר בבוקר מאשר להיכנע לכיפופי הידיים של משרד החינוך".

ראש העירייה אבוטבול ,היום בבית המשפט )צילום :גיל יוחנן(
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צילום :נחשון פיליפסון

הסרת המחיצה בבית הספר בבית שמש
הסערה החלה ביום ראשון שעבר ,יממה לפני פתיחתה הרשמית של שנת הלימודים .עיריית בית שמש
טענה למצוקת מקום בבית הספר החרדי לבנות "משכנות דעת  -בית יעקב" ,ולכן החליט ראש העיר משה
אבוטבול להקצות כיתות לתלמידות במבנה בית הספר החילוני "שפות ותרבויות".
לשם כך נבנתה ביום ראשון חציצה בתוך בית הספר ,שאמורה הייתה להפריד בין התלמידים החילונים
לילדות החרדיות .הדבר גרר מחאה של הורי התלמידים החילונים,
שטענו שהעירייה הפקיעה כיתות מוזיקה
ומחשבים לטובת המהלך .בשל כך הם
התעמתו עם הקבלן שבנה את החציצה והשביתו את פתיחת שנת הלימודים.
משרד החינוך נחלץ לעזרת ההורים ודרש להוציא צו סגירה לכיתות שנפתחו עבור התלמידות החרדיות,
אך בית משפט השלום דחה אותו .משרד החינוך הגיש ערעור ,ועד הדיון בו הוגשה הבקשה לצו ביניים -
בקשה שכאמור נדחתה היום.
ראש העיר אבוטבול אמר אחרי הדיון בבית המשפט" :השופט הבין את התמונה האמיתית ,שבעצם חוץ
מעיריית בית שמש ומשרד החינוך יש כאן צד שלישי ,שהוא הילדות הקטנות שנאלצות ללמוד ברחוב .אני
מקווה שמשרד החינוך ייענה בחיוב לבקשתי לשיתוף פעולה והקמת צוות בכיר משותף לבחינה יסודית
ומעשית לפתרון מצוקת מבני החינוך בבית שמש".
טטיאנה אילוז ,יו"ר ועד ההורים בבית הספר ,הייתה מאוכזבת מההחלטה" .ציפינו להחלטה אחרת",
אמרה אחר הצהריים" ,המטרה היחידה שלנו היא טובת הילדים .אנחנו מחכים להחלטת הפרקליטות אם
להגיש ערעור .אנחנו מקווים שבית המשפט ,בהחלטתו על העתירה העקרונית ,לא יגבה את ההתנהלות
של עיריית בית שמש שעליה הוא מתח ביקורות היום" .אילוז הוסיפה שהיא מצפה שמעתה העירייה
תפעל בתיאום מלא עם משרד החינוך ווועד ההורים.

חדשות ב - SMS-עדכונים מחדר החדשות של  ynetישירות לסלולרי שלכם.

תגיות :בית שמש | חינוך | חרדים
חזרה
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