בממשלה :מרדהרשויות
ובדן הבושה

מוצדק חבל שהחטיבותלאנפתחוקודם
חילונים
לאיים על רשויותמקומיות שרובתושביהן הם
יולי
אדלשטיין,
כמהקל לשרהבריאות,
עצומהלנוכחתלמידים שכמעט לא היו שנה שלמה בבתי הספרבגללמחדלי הממשלה בעוד
המרד צפוי

הפקרת

להצליח

היה מצופה ממנו שיחוש מבוכה

או מסורתיים

שבמגזר החרדימתקיימות

עט לא עשתה דבר כדי
למנוע
ההפרות של הציבור החרדי ולא
השתמשה בסמכויות שיש לה כדי
לקנוס ,לשלול תקציבים אולסגור
לצמיתות בתי ספר חרדיים שהיו
את

מדוע יתקשו

משרדהחינוך
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המורים
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חידוש הלימודים?

התלמידים
ליאור דסל
וי.
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לאחר חצי שנה של
שכללו
מצד הציבור החרדי
את פתיחת רוב בתי הספרלבנים
נזכר אתמול שר הבריאות,
יולי
אדלשטיין,להכריז כייפעל
בשלטון החוק ובהנ־
$TS1$ובהנחיות$TS1$
הזלזול
נגד
חיות
ות $DN2$הממשלה.
"ישלי את כל הסמכותלפעול
נגד ראשי הרשויותומנהלי בתי

פתוחים תוך צפצוף עלהתקנות.

הפרות

הספר שיפתחו בניגוד
לחוק",
דלשטיין,

אמר

חברי
פתיחת מבני בתי
מצויה

סות
ת $DN2$על

בתי הספר.
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שאדלשטיין

הדברים

הרשויותהמקומיות

ספר

הודיעו שבמידהויוטלו
קנסות על בתי הספר,

באחריות

הרשויותהמקומיות
ולא משרדהחינוך

הן יספגו אותן

משרדהחינוך יתקשה
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מורים
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כדי לבצע

לבתי
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הספר

עבודתם

המורים

תנאי העסקת
לא השתנו בתקופת
ולכן מותר להם
הקורונה,
ללמד בבתי הספר

הכיסוי

של
לעבודה

הביטוחי
$DN2$לגנות$DN2$
נות

המורים

תקף

בבתי

הספר

הממשלה התקשו לג־
$TS1$לגנות$TS1$

ההפרותהאלה,

את

שהממשלה

הכושרוהקניונים

בחטיבות הביניים

ירוקים

וצהובים?

נעוצה בכר

שמי

בתי

פותחות

את

שמדובר במב־
$TS1$במבנים$TS1$
הספרמכיוון

עירוניים,וקוראותלמנהלים
נים
$DN2$במבנים$DN2$
ולמוריםלהגיעללמד.
הן אפילו העניקו למנהלים
סמכות בנוגע להחלטה אם לפ־
$TS1$לפתוח$TS1$
$DN2$לפתוח $DN2$בכפוף למדדי
תוח
התחלואה,וכן
ניהול בתי הספר.
סמכויות
לאופן
למעשה ,הן עשו את כל מה שה־
$TS1$שהמדינה$TS1$

את

החלטת
כברלפני כמה חודשים
$DN2$עיריית $DN2$תלאביב,רוןחולדאי?
ריית
במדינהמתוקנת ,אך דבריואתמול
לא היו מכוונים נגד ראש עיריית
הרי הממשלה כבר קבעהשניתן
לימודים גם בערים כתומות
ירושלים או ראשי הרשויות המ־
$TS1$המקומיות $TS1$לקיים
ואדלשטיין
שבהןהתחלואהגבוהה,
ות$DN2$החרדיות ,שבהן התקיימו
קומיות
להעלות את
לימודים בניגודלתקנות במשך החליט בשבוע שעבר
תקופה ארוכה.
ציון הרמזור וכך לאפשר קיום
דברי שר הבריאות כוונו אל לימודים בשכונות וביישובים רבים
עם רמתתחלואה גבוהה יחסית.
ראשי הרשויות המקומיות הלא
חרדיות ובראשן תלאביב ,חיפה
מדובר באמת במרד משמעו־
$TS1$משמעותי$TS1$
$DN2$משמעותי $DN2$ראשון של ראשי הרשויות נגד
תי
שהודיעו על חידוש
ובאר שבע
הממשלה .עד עכשיו ,ראשי הר־
$TS1$הרשויות$TS1$
הלימודים בכיתות
ז׳-י׳ ביוםרביעי

"המרד"שלהן,

סבירים מאוד .הן

האם הבעיה

שהוביל

12.
בחדשות

שהרשויותהמקומיות

במסגרת

נוקטות

ביישובים

ראש

הממשלה,בנימיןנתניהו,אפילו
הכשיר את ההפרות האלהבראיון
הצעדים

כבר החזירהלשגרה.
לקייםלימו־
$TS1$לימודים$TS1$
מדוע אי אפשר

ובוודאי

שלא הגדירו אותן "מרד".

בשבוע שעבר

דים
$DN2$לימודים$DN2$
ואף איים בהטלת קנ־
$TS1$קנסות$TS1$

אמור

הפרות כבר חצי שנה

הרשויות הוא ראש
$TS1$עיריית$TS1$
עי־

מדינה
$DN2$שהמדינה $DN2$היתה אמורהלעשותמזמן.

כעת ,הממשלהיכולה לשלוח
ולקנוס את
שוטרים לבתי הספר
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המנהלים,

אך הרשויותהמקומיות

הודיעושייקחו על עצמן את
$TS1$הקנסות$TS1$
הק־
$DN2$הקנסות $DN2$ויגבו
נסות

לפיכך

המנהלים.
את

המדינה

תתקשהלתרץ מתן קנסות

המוניים לבתי ספר ממלכתיים
שויות
הקרוב ,בניגוד
$DN2$הרשויות $DN2$בעיקר דיברוואיימו .הפעם
הממשלה,
לתקנות
וממלכתיים־דתייםשייפתחו ,אל
לכולם
ברור
כבר
הרי
גם
צוימברג
אוהד
מערכת
של
מיידית
לפתיחה
בדרישה
בירושלים
מפגינים
הזרים
בכיתות
והלימודים
עושים.
הן
לפיהןייתכן
הזזינזךצילוס:
מול האכיפה הרכה בציבור החרדי.
הלימודים
שההחלטה על אי חידוש
אלה יחודשו ב 9-במארס.
ארגוני המוריםהודיעו כי הם
באופן מלא עד סוף החודש ,אבל
לא היתהעניינית ,וככל הנראה
לאדלשטייןלאיים
כמהקל היה
לובי־
$TS1$לוביסטים$TS1$
על רשויות מקומיות שרוב תוש־
מסתייגים מהפתיחה ביוםרביעי,
בישראל הוחלט להחזיר קודם
$TS1$תושביהן $TS1$התקבלה כילבתי הספראין
והמלונותלשגרה .אולם
חילונים או מסורתיים .היה
 $DN2$הם
חלשים).
(וההורים
סטים
$DN2$לוביסטים$DN2$
מכיוון שלממשלהולהםאין
אתהקניונים
ביהן
הממשלה מפרה את חוקחינוך חובה,בין
למנוע את
שמפרה את כליםאפקטיביים כדי
הממשלה היא זו
מצופה ממנו שיחוש מבוכה עצומה
שעמדה
ש%03-
מעד
היתר
בזמן
בכך
לנוכחתלמידים שכמעט לא היו
צעדים סבירים
חוקחינוךחובה ,בין היתר בכך המהלך ,כל מה שנותר להםלע־
$TS1$לעשות$TS1$
מהלימודים
מהתלמידים
השנה,
התנתקו
פוליטיים
להפעיללחצים
$DN2$לעשות $DN2$הוא
שות
שעמדה מנגד בזמן ש %03-מה־
$TS1$מהתלמידים$TS1$
הבעיה היחידה עם ההחלטה
שנה שלמה בבתי הספר בגלל מח־
$TS1$מחדלי$TS1$
הרשויות
ראשי
מהלימודים
תלמידים
$DN2$מהתלמידים$DN2$
לא
היא
הרשויות
של
שרוצים
הממשלה,ומול מורים
דלי
$DN2
לתלמידים
דאגה
ולא
על
המקומיות.
התנתקו
המקומיות,
בסיכון
פתח
אתמול
בכיתות.
ללמד
לחזור
סיר־
$TS1$סירבה$TS1$
גם
היא
האחרונים.
בחודשים
בניגוד
ההחלטה
או
המרד
לפעול
תקוה
רחובות,
ואשדוד כבר
$DN2$סירבה$DN2$לתקן את חוקחינוך חובה כדי
בה
פוליטיים
אלא שלא עשו זאת בין היתר
אבל
התקפלו והודיעו
הלימודים .למעשה ,גם ברגע
משיקולים
אדלשטיין לאהובר .הוא לתקנות
שימתינו להחלטות
לאפשר לתלמידים בסיכון לא
בתלמידים.
מוקדם יותר .ממשלת ישראל הפ־
הגיב בחוסר מודעות עצמית מוח־
$TS1$מוחלט$TS1$,
הממשלה ,כך
זה רוב מדינותהעולם מקיימות
$TS1$הפרה $TS1$פגעו בעיקר
שבסופו של דבר הצלחת הרשויות
 $DN2ואיים על ראשי רשויות שד־
$TS1$שדרישתם$TS1$
ללימודים ,ואף מנעה מהם
לימודים.
שגרת
ישראל נהפכה לאחת המדי־
$TS1$המדינות$TS1$
$DN2$הפרה $DN2$מזמן את מחויבותה
רה
להגיע
לתושבים,
לט,
תהיה תלויה באחדותןוביכולת
פתרונות שיאפשרו להםללמוד.
גרמניה ובריטניה כבר הודי־
$TS1$הודיעו$TS1$
$DN2$המדינות $DN2$הבודדות שלא קיימהלימו־
$TS1$לימודים$TS1$
נות
לחינוך.החל־
$TS1$החלטותיה$TS1$
שתם$DN2$בסיסית,לנוכח בתי
רישתם
המלון ,בעיקר בכל הקשור
העמידהשלהן מולהממשלה.
במשךחודשים ,הממשלה כמ־
$DN2$לימודים $DN2$באופן מלא במשך כל שנת
דים
טותיה
הבילוי ,חדרי
$DN2$הודיעו $DN2$שיחדשו אתהלימודים כמעט
עו
$DN2$החלטותיה $DN2$הלאענייניות שהתקבלו
הצימרים ,מקומות

