עיריית י־ם
הרושמים י
מאת אור קשתי
שטר'הארץ* לעני ,!,הי(וך
בתי ספר עירוניים במזרח
ירושלים מסרבים בשבועות האח
רונים לקלוכז תלמידים ,הגרים
כירושלים אך אינם רשומים בת
עודת הזהות של ההורה כתושב
העיר .גורמים במערכת החינוך
העירונית מסרו הי מערכת החינוך
הערבית מתקשה לקלוט כיום תל*
מידים נוספים.
המוקד להגנת הפרט טוען כי
מינהל החינוך של עיריית ירוש
לים ,האחראי על בתי הספר העי
רוניים ,הנחה את בתי הספר
לדרוש מהורי התלמידים לרשום
תחילה את ילדיהם בתעודת הז
הות של ההורה תושב העיר ,תה
ליך הנמשך כמה חורשים ומוביל
לאכרן שנת הלימודים.
מנהלת המוקד להגנת הפרט,
דליה קרשטיין ,אמרה אתמול כי
מדיניות זו של מינהל החינוך
ר עיריית ירושלים מהווה ״הפרה
בוטה של האמנה הבינלאומית
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לזמיות הילד* ?אושררח על ,ירי
ממשלת י^זדאל* .ופך הפרד ; ,של
חוק חיווך חוהוד .להערכה קרש-
טיין ,מאות הורים החיים במזרח
ירושלים נאלצו לר(#ם את ילדי״
הס לבתי ספר ,פרטיים  ntפרטיים
למחצה ,בעקבות הקשיים שמציבה
מערכת החינוך חעייוץגית  .על
רישום תלמידים ,בעירייה ירן
לים טוענים כי מדובר בכפ1ה' עש
־ '•,׳.
רות תלמידים'בלצד.
עוד אומרת קרששימ כי גם אם
בסופו של,דבר נקלטים הילדים
בבתי דספו* העירוניים *וכה מהם
עיריית ירושלים • אגרת • רישום
כ״תלמירי חוץ״ ב0כו& של 380
שקלים ,בעוד שגובה האגרה׳ ,הר
גילו; היא  50שקלים בלבד,
הסירוב לקלוט תלמידים.ממד
רח ותשלים מתעורר באשד אחר
ההורים ,מדרך הלל האם ,הוא תו
שב העיר וכעל אזרחות ישראלית,
בעוד שהאב הוא■ הושב השטחים
או בעל אזרחות ירדנית .ילדי
המשפחה נמצאים בתהליך של
רישום !:תעודת חזהות של החוור.

על ערבים
במז׳ העיר
הירושלמי ,ההליך שנמשך ,לטע
נת המוקד ,חודשים אחדים.
מעיריית ירושלים נמסר בתגו
בה כי ’קיימת תופעה בשנים האח
רונות של נטישת תלמידים את
מערכת החינוך הפרטית ,ומעבר
למערכת העירונית .חשנה הגענו
לשיא הקיבולת ,ואץ אפורות בה
תראה •קצרה לקלוט תלמידים
חרשים .נושא בקשת רישום התל
מידים בתעודת הזהות של ההורה
נמצא בטיפול בין מינהל החינוך
בעיריית ירושלים לבין הדרגים
הבכירים במשרד החינוך ,במטרה
למצוא פתרון מניח את הרעת
לתלמידים אלה״.
קרשטיין טוענת כי בדרישה
לרישום התלמידים בתעודת הז
הות של הוריהם ,חוטא מינהל
החינוך חטא כהד לתלמידים מחד,
ולחוק חינוך חובה והאמנה הבינל
אומית לזהויות הילד.
קרשטיין הוסיפה כי ימשדד הפנים
הוא איטי להחריד בכל הקשור
לטיפול כרישום בתעודת הזהוח,
ואין שים הצדקה שהדבר יביא
לאכרן שנת הלימודים׳.,

