 9הורים ממזרח ירושלים
יעתרו לבג״ץ על אי רישום
ילדיהם לבתי ספר עירוניים
מאת אור קשתי
סופר ״הארץ״ לענייני חינוך
תשעה הורים ממזרח ירושלים
והמוקר להגנת הסרט אמורים לה
גיש היום עתירה לבגיץ נגד שר
החינוה אמנון רובינשטיין ,ונגד
עיריית ירושלים ,בעניין אי רישום
ילריהם לבתי הספר העירוניים. .
כמו כן ,יתבקשו השר רובינו־
טיין,ועירות fורושלים להסציר
״מרו<ל ,אם' וכ>1שר *ם1נרשמים,
נררשים העותרים לשלם אגרת
חינו !1מוגדלת של , 380שקל',,כמו
של תושב חוץ ז1ו תייר1 ',לא id
שקל ,פילריףם .של תושבי ?רוש׳ז
לים״.בג״ץ ״1תבקש גט'׳1לאפשר
,לילדי ,העוברים להשתתף ,גפועל
בלימודים עדי לסיוג* ההליכים,
מאחר להחלטת המשאבים שלא
לרשום את ילדי העותרים במוסר
חיצוך ד^זמי ,מותירה ילדים ׳ אלה
ברחובות ללא מסגרת‘לימודית״'.
לטענת המוקד לה?נל 1הפרט,
מסרבים בשבועות האחרונים בתי
ספר עירוניים במזרק י ירושלים
לקלוט תלמירים הגרים {ירושלים
אך אינם רשומים בתעודת הזהות
של אחר ההורים כתושבי העיר.
מינהל החינוך של עיריית
לרושלים האחראי על בתי.הספר
העירוניים ,הנחה ,לטענת המוקד,
את בתי הספר לדרוש מהורי התל
מידים לרשום תחילה את’ילדיהם

בתעודת הזהות של ההורה תושב
העיר ,תד׳ליר הנמשך חורשים,
ומוביל לאובדן שנת לימודים.
מהעתירה לבג״צ עולה כי ההס
בר העיקרי לאי קליטת התלמי
דים ,הוא חוסר מקום בבתי הספר
העירוניים .הסבר אחר הוא כי יל
דים אלה אינם אזרחי ישראל.
עור טוענים העותרים ,כי לאחר
שהממשלר ,אשררה את אמנת
האו״ם בדבר זכויות,הילד באוגו
סט 91׳ ,״אין המשיבים יכולים
להתנער מאחריותם למתן חינור
?סודי ועל־יסודי חינם״/.
'המוקד להגנת הפר 6מסתמך
יעל )עתירה' מ /? 1<-שבה נדונו
השירותים ^המינהל האזרחי אמור
לספק,ל״מבקךים קבועים״ ,קרי,
אנשים השוהים'בשטחים שהם בני
זוג אויילריהם של תושבי השט
חים ,ששוהים שם על פי אשרת
מויקר לטווח ארוך ,ער■להענקת
מעמר של תושב ^ןבע .באותה
עתירה נקבע ,כי,״בני המשפחה
הצלולים' בהסדר יזכו לשירותי
חינוך ובריאות באזור״.
מנהלת המוקד להגנת הפרט,
דליה קרשטיין ,העריכה כי בעק
בות הקשיים המוצבים על רישום
הילדים לבתי הספר העירוניים,
נאלצים עשרות הורים לרשום את
ילדיהם לבתי ספר פרטיים ,הגו
בים שכר לימור ,או לא לשלוח את
הילדים לבתי ספר.

