התלמידים יוכלו

המחוזי:

ללמוד
עתירת
בבית

ההורים

בכפר

הירוק

מרעננה,

 17פר הני חיי

אין להגביל
תלמידים
לממש

שילדיהם

בכפר הירוק,

ביקשו 77

וד

רצונם
היכן
רוצים

נשאה פרי

השופטת

יוכלו התלמידים ללמוד בבית
תלמידים תושבי רעננה המבקשים ללמוד
הירוק .על אף הפשרה שהושגה לא
בשנתהלימודים הבאה בבית הספר הניסויי
השופטת אגמון גונן ביקורת על התנהלות
שבכפר הירוקיוכלו לעשות כן .כך קבעה
העירייהועל הקשיים שהערימה עלהתלמי־
$TS1$התלמידים$TS1$.
המשפט המחוזי
שופטת בית
בשבוע שעבר
$DN2$התלמידים $DN2$.היא הגדירה את טענות העירייהכאילו
דים.
בתל אביב מיכל אגמון גונן בעקבות עתירה
יש ברעננה מספיק בתי ספר טובים כלא
שהגישובעניין כמה הוריםלתלמידים בעיה
שמתוך תוקף חוק היסוד
משכנעות והוסיפה
השופטת אגמון גונן פסקה כי ״אין להגביל
כבוד האדם וחירותו ,עלעיריית רעננה לא־
$TS1$לאפשר$TS1$
שהם
תלמידים לממש רצונם ללמוד היכן
שאיפתם .בכך
$DN2$לאפשר $DN2$לתלמידים לממש את
פשר
ללמוד״.
רוצים
לעיריית פתה תקוה,
הורים
כמה
הגישו
כחודשיים
שלפני
נזכיר
הצטרפה
עיריית רעננה
המבקשים ללמוד בבית
שנאלצה אף היא לאשרלתלמידים ללמוד
לתלמידים ברעננה,
הספר הניסויי בכפר הירוק ,עתירה לבית
בבית ספרלבחירתם .זאת לעומת עיריות
הוד השרון,הרצליה ,תל אביב ,רמת הש־
$TS1$השרון$TS1$
מסרבת
המשפט וטענו שמחלקת החינוך
$DN2$השרון $DN2$ועוד שביקשולמנועמתלמידים ללמוד
רון
לאשר לתלמידים
שמבקשים ללמוד מחוץ
מחוץלעיר אך חזרו בהם בלחץ ההורים.
לעירלעשות כן.
מהעירייה נמסר בתגובה :״מערכת החינוך
ממשרד החינוך תק־
$TS1$תקציב$TS1$
העירייה ,שמקבלת
ברעננה נותנת מענה מצויןלתלמידים מצ־
$TS1$מצטיינים$TS1$
ציב
$DN2$תקציב $DN2$בעבור כל תלמיד בעיר ,טענה שהיא
$DN2$מצטיינים $DN2$והיאהמובילה באחוזי הזכאותלבג־
$TS1$לבגרות$TS1$
טיינים
מציעה פתרונותהולמים לכל שכבותהגיל
רות
$DN2$לבגרות $DN2$מבין הערים בארץ .עמדת העירייה היא
ועונה על כל צורכי התלמידים בעיר בכל
הרמות ובכל התחומים.התלמידים ,מצדם,
שהעברת התלמידים לבתי ספר מחוץלרע־
$TS1$לרעננה$TS1$
משורת
$DN2$לרעננה$DN2$עלולהלפגוע בהם ,אך לפנים
ננה
במגמות שלא קיימות בבתי
ביקשו ללמוד
הדין היא נענתה לבקשת העותריםוהחליטה
הספרבעיר ,דוגמת וטרינריה ,מנהיגות סבי־
$TS1$סביבתית$TS1$,
לאפשרלתלמידים ללמוד משנתהלימודים
בתית,
$DN2$סביבתית $DN2$,מוזיקה קלאסיתועור.
הבאה בבית הספר המבוקש״.
בתחילת החודש נחתמה בין הצדדים פש־
$TS1$פשרה$TS1$
ניר זננ
$DN2$פשרה $DN2$שהובאה לאישור בית המשפט ,ולפיה
רה
הספר

בכפר
חסכה
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ללמוד
שהם

ללמוד״
אגמון גונן

