״הנח״שלא
ילדים
שולחת
לביתהספר
משרד החינוך ועיריית ערד פנו
לבית המשפט:לחייב את הקומונה

״מקוםלחלום"לשלוח אתהילדים
תחיה ברק ,עמ׳ 16
ללימודים
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קומונה שלא

מאמינהבבי״ס
לומדים בבית ,במקום ללכתלבית
מתחילת השנהילדי הקומונה "מקום
לחלום" בערד
כעת דורשים משרד החינוךועיריית ערד מבית המשפט :החזירו אותםלכיתות
תחיה

הספר

ברק

במאבק

משרד החינוךועיריית ערד פתח
$TS1$שולחים$TS1$
שול־
שאינם
ב 100 -חברי קומונה בערד

נגד

את

חים
ולחים$DN2$

מלמדים
חברי

ילדיהמ לבית

הספר,

גמסגרת הקומונה.

אותם

"מקום לחלום" עברו לערד

קבוצת

מאיזור השרוןלפני
מעין $DN2$קומונה במרכז קליטה
עין

כשנה.

בחיי

עצמם

ובמקום זאת הב

מתגוררים כמ־
$TS1$כמעין$TS1$
הם

שניתן להם

אינדיאנ־״ .הם
שבט "בנוסח

כאמנים

ומאמינים

מגדירים

שחיים יחד־ו חיי שיתוף.

הישראלי לכתות

מגדירים

את

במרכז

אותם ככת ,אך הם

מכחיש־ם .טענות רבות נגד חבר־ הקבוצה מד־
$TS1$מדברות$TS1$

ברות
$מדברות $DN2$על על

והתרחקו מבני

אנשים שעזבו את מקום עבודתם
משפחתם.

לפני חודשים אחדים ביקשו חברי
כ־  100איש ,מתוכם 30־לד־ם כש־  15בגיל
חינוך חובה להכיר בהם ולאפשר להם ללמד
הילדאצליולא מתכוון
אתהילדים בח־נור ביתי ,אך לאקיבלו אישור.
לוותר .אטפל בזה בדרה ועל כןפועל המשרד בשיתוףהעירייהלאכיפת
החוק ,להוצאת צווי סגירה ולהבטחת ביקורם
המשפטית ,המצב הזה שהילד לאהולד לבית
למרות התרעות חוזרות ונשנות הם סירבו לש־
$TS1$לשלוח$TS1$
לי".
לוח $DN2$אתילדיהם לבית הספר ,והמרכזהישראלי
הסדיר שלהתלמידים במסגרות חימך רשמיות.
הספר לא נראה
לוח
תשומת לבם של אנשי
לחלום" :״אנ־
$TS1$״אנחנו$TS1$
נטעלי בראואר ,נציגת "מקום
ממשרדהחינור נמסר כי״בעקבות אי ביקורם
לנפגעי כתות הפנה את
כהליר מקובל של חינוך ביתי .בגלל שאנ־
$TS1$שאנחנו$TS1$
חנו
$DN2$״אנחנו$DN2$
הסדיר של קבוצתהתלמידים במסגרות חינוכיות
לעיריית ערד בכד־
$TS1$בכדשתטפל$TS1$
משרד החינוך ,ואלה פנו
חנו
עלינו אחרת אבל הדברים
$DN2$שאנחנו $DN2$קבוצהמסתכלים
רשמיות ,פעל משרד החינוך מול העירייה לה־
$TS1$להבטחת$TS1$
שתטפל
דשתטפל $DN2$בבעיה.
$DN2$להבטחת $DN2$ביקורם הסדיר שלהתלמידים באמצעות מטופלים .משרד החינוך ביקר אתהילדים והת־
$TS1$והתרשם$TS1$
בטחת
"הבן שלי לא הולך לבית הספר מתחילת
רשם
$DN2$והתרשם$DN2$
לטובה .אנחנו לא מסתירים דבר ,הכל פתוח
הפעלת קצין ביקור סדיר .עיריית ערד הגישה
השנה״ ,ס־פר אב פרוד שבנו נמצא עם האם
הקהילה .אנחנו רוצים
המשפט כתבי אישום כנגד ההורים על והילדיםלומדים במסגרת
בקבוצה .״שאלת־ את אשת־ מה קורה ,וה־א לבית
אמרה שהוא־־לך לבית הספר שלהקה־לה .זה
להקים בעתיד בית ספר פרטי .שום גורם מוסמך
הפרת חוק חינוך חובה .דיון משפטיבעניין עתיד
$TS1$שאנחנו $TS1$להתקיים בימים הקרובים בבית משפט השלום
החזון של הקבוצה .׳אתה צר־ךלהבין שאנח־
או מביןעניין לא טרחלפגוש אותנולפני שקבעו
שפועלים דרך
בבאר שבע.יצוין כי המסגרת שפתחו ההורים לא
נחנו $DN2$בדרך חדשה' ,אמרה ל־ אשת"׳ .הורה נוסף
נו
קביעות .אנחנוקהילה של אנשים
נמצאתבקהילה ס־פר :״אנ־ רוצה את
שאשתו
קיבלה רישיון על פי חוק הפיקוח על בת־ הספר הלב ,זה מהשמוביל אותנובחיים".
הקבוצה

חגרי

הקבוצה:

"אנחנו לא

מסתירים דבר״.

טרד

צילום :ישראל

יוסף

