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מחוץ לעיר"

$DN2$התנגדנו$DN2$שילמדו
דנו
במכתב ששלחהעיריית כפר־סבא
שנת
 r<rh&/חודש לפני תחילת
הלימודים ,יושבים עשרות להורים נכתב :״לאחר
^^^
הירוק .הדיונים בבית המשפט נמצאים
כיתת מחוננים
כיתות
תלמידים מרעננה וכפר־
למצטיינים
$TS1$וכפרסבא $TS1$לפניית כבוד השופטפינקלשטיין
נזק אם מספר קטן שלילדים יעדיף
שבו
פסק
מתן
של
בשלב
מחוץ
ללמוד
ברי־
$TS1$ברימון$TS1$
כיתת
את
היכן
בבית
סבא
$DN2$וכפרסבא$DN2$
הרין
מוזיקה
השרון,
בחטיבת
ההליכים
המשך
לשקול
ילמדו
ולא
לעיר״.
בעתי־
$TS1$בעתירה$TS1$,
יודעים
יוכרע
הנושא״.
השופטת מיכל אגמון־גונן תמכה
פסק
יינתן
טכנולוגית בחטיבתאלון
$DN2$ברימון $DN2$וכיתה
מון
הדין
רה,
$DN2$בעתירה$DN2$,
הקרובה.
הלימודים
בשנה
בעתירה
בעת
שמייתרות את הצורך ללמוד מחוץ
הקרובה .לאחר שיתקבל פסק הדין
אמנם התלמידים נרשמוללמודים
בעמדת ההורים ואמרה כי אם עיר־
$TS1$עיריית$TS1$
מעיריית רעננה נמסר :״מערכת
החינוךשלנו נותנת מענה מצויןלתל־
$TS1$לתלמידים$TS1$
$DN2$עיריית $DN2$רעננה לא תאשרלתלמידים את
יית
ונשכילללמוד אותו ,נתייחס מחדש לעיר .צריךלהבין שארבעה מתוך
בבית הספר הניסויי בכפר־הירוק,
המובילה באחוזי
$DN2$לתלמידים $DN2$מצטיינים והיא
מידים
המעבר היא תפעל בדרך קשה ותאשר
העותריםלומדים בחטיבה אחת ,מה
בכובד ראש ובנפש חפצה לכל בקשה
אולם עתירה שהגישו נגדם עיריות
הזכאות לבגרות מבין הערים בארץ.
שעלול לגרום לסגירה של כיתה
פרטנית שתוגש״.
רעננה וכפר־סבא מאיימת להשאי־
$TS1$להשאירם$TS1$
בעצמה את העברתם.
התלמידיםלבתי
״אין להגביל תלמידים לממש
$DN2$להשאירם $DN2$בבית.
רם
התלמידים״.
מענה דומהקיבלו גם ההורים של ולפגיעה בכלל
עמדתנו היא שהעברת
לפגועבהם״.
ספר מחוץ
את רצונם ללמוד היכן שהם רוצים
עו״ד יחיאל שמיר ,המייצג את
עלולה
הכפר הירוק ,שקיבללאחרונה את התלמידיםמרעננה ,שהגיעו השבוע
לרעננה
מהכפר הירוק נמסר :״הצלחת בית
ההורים מרעננה ,אומר כי עד השנה ללמוד״ ,ציינה השופטתוהודיעה כי
לבית
המשפט המחוזי בתל־אביב
התואר ״בית הספרהניסויי" מטעם
הספר עוררה התנגדות של מחלקות
תפסוק בעוד כחודש ,כאשר תסתיים
עיריית רעננה אישרה לכל מי שרצה
משרד החינוך ,הפך בשנה האחרונה לדיון בפני
השופטת מיכל אגמון
החינוךבעיריות ,שעצרו את אישורי
פגרת בית המשפט.
גונן.
למוסד מבוקש מאוד בזכות מגמות
ללכת ללמוד בכפר הירוק,ואילו
המעבר וגרמולהורים לצאת למא־
$TS1$למאבק$TS1$
אמו של אחדהתלמידיםהביעה חשש
ייחודיות ,כמו מנהיגות סביבתית,
השנה היאהחליטה לשנות את מדי־
$TS1$מדיניותה$TS1$
מנהלת אגף החינוך בעיריית
בק
כי בנה יישאר ללא מסגרת .היא סירבה
$DN2$מדיניותה $DN2$ולא להתירלתלמידים האלה
ניותה
האנגלית ,וטרינריה
רעננה ,מיכל הירש־נגרי ,מסבירה
מנהיגות בשפה
$DN2$למאבק $DN2$משפטי .השופטת הביעה את עמד־
$TS1$עמדתה$TS1$
תה
להתראיין בשמה בטענה כי ״הפסי־
$TS1$״הפסיקה$TS1$
ללמוד במקום.
כי
ההתנגדות של העירייה אינה
וקדם רפואה.
$DN2$עמדתה $DN2$הנחרצת ומתחה ביקורת קשה על
התנהלות עיריית רעננה שלא נתנה
$DN2$״הפסיקה$DN2$עדיין לא נקבעהולכן כל ריאיון
קה
״הניסיון שלא לתת לילדים את
שרירותית והיא נובעת מתוך רצון
בין אלה שביקשו להירשם לבית
משקל הולםלזכויות הילדולכבוד
שיתבצעלפני הפסיקהעלול לשבש
להתחשב בכללהתלמידים.
הספר נמצאים  20תלמידים מכפר־
$TS1$מכפרסבא$TS1$
הזכותללימודים מחוץלעיר פוגע
האדםוחירותו״.
אתההליכים בבית משפט״.
במקרים
הדמוקרטית ורק
בזכותם
״עד היום לא היה מענהלתלמידים
$DN2$מכפרסבא$DN2$ומרעננה ,שנתקלו בסירוב מצר
סבא
תומר קרן
מעיריית כפר־סבא נמסר :״ההורים
קיצוניים מאוד אפשרלפגוע בזכות
הרשויות המקומיות.
המצטיינים ברעננה,ולכן לא התנג־
$TS1$התנגדנו$TS1$
$TS1$אומרת$TS1$
אומ־
במקומותאחרים״,

*^£

רת
$DN2$אומרת $DN2$הירש־נגרי .״השנה פתחנו כמה
שלא שעיתם

הזאת״ ,אומר

שמיר.״למערכת

חינוך

עתרו לבית המשפט בבקשה שהעי־
$TS1$שהעירייה$TS1$

רייה
$DN2$שהעירייה$DN2$
טובה כמוזו של רעננה לא ייגרם שום

תאפשרלילדיהם ללמוד

בכפר

