חרף

בקשות

ההורים

ובניגוד לחוק

עיריית קריתאתאלא הנגישה בית
תלמידה
לפצותהורי
ספר וחרבה

מההתאמות הד־
$TS1$הדרושות$TS1$.
 2014נעשו חלק

נעה עופיהל

בפסק הדין

רושות.
$DN2$הדרושות$DN2$.

משפט השלום בחיפה קבע

בית

השופטת כי

אתמול כיעיריית קרית אתא הת־
$TS1$התרשלה $TS1$עירייה
$DN2$שהעירייה$DN2$

רשלה
$DN2$התרשלה$DN2$

״המשמעות היא שה־
$TS1$שהעירייה$TS1$
את החובה המוט־
$TS1$המוטלת$TS1$

הפרה

לת
$DN2$המוטלת$DN2$
עליה״.
מוסד חינוכי בעיר

בהנגשת

לנכים .פסק הדין התקבל בעקבות

תביעה שהגישזוג הורים נכים לת־
$TS1$לתלמידה$TS1$

למידה
$DN2$לתלמידה$DN2$

השופטת קבעה כי גם

העיר יעקב

פרץ וראש אגף התח־
$TS1$התחזוקה$TS1$

ריות
$DN2$אחריות$DN2$
לעוולה ,אולם בשל העובדה
וראש אגף התחזוקה בעי־
$TS1$בעירייה$TS1$,

העיר

שותיהם
$DN2$בקשותיהם $DN2$עוכבה

כי התובעים לא

הנגשת בית הם־
$TS1$הםפר$TS1$

משנתיים.

לפי

שנפסקו

כתב התביעה,

דרשו את הפיצויים

מראש העיר ומראש אגף התחזו־
$TS1$התחזוקה$TS1$,

קה,
במשך יותר
$DN2$הםפר $DN2$שבו לומדת בתם
פר
$DN2$התחזוקה $DN2$,קבעה

השופטת כי הפיצויים

להורי התלמידה

שהוגש
000,02

והמשפטן

סגרת
$DN2$במסגרת$DN2$פעילות

במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
משה פיביך

שקלים,ישולמו

על ידי העירייהבלבד.

פרו בונו של מש־
$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד $DN2$עורכי הדין בן־ארי,
רד
ובשיתוף מרכז

$TS1$מהסיטואציה$TS1$
מה־
׳'ההורים חוו תסכול וצער

סיטואציה
$DN2$מהסיטואציה$DN2$
פיש סבן

$DN2$להגיע$DN2$ליום
השופט כהן להגנה
גיע

רה
$DN2$המורה$DN2$
הוריה של הת־
$TS1$התלמידה$TS1$,
על זכויות אדם

$DN2$התלמידה$DN2$,דניאלה וגיא יקירה ,המ־
$TS1$המתגיירים$TS1$
למידה,
תגיירים
$DN2$המתגיירים$DN2$

בסך

שקלים,ועוד הוצאות מש־
$TS1$משפט$TS1$

$DN2$משפט $DN2$בגובה
פט
במאי  2014על ידיעו״ד שחר הופ־
$TS1$הופמן$TS1$
005,7

שבה הם צריכים לה־
$TS1$להגיע$TS1$

הוריםולפגוש את המו־
$TS1$המורה$TS1$

מחוץ לשער

או שנמנע

בית הספר ,ברחוב,

מהם להשתתף במסי־
$TS1$במסיבת$TS1$

בת
גלגלים ,הודי־
$TS1$הודיעו$TS1$
בכיסאות
$DN2$במסיבת $DN2$סיוםולראות את הבתמופיעה,

$DN2$הודיעו$DN2$לעירייה על
עו
את

לראש

$DN2$התחזוקה$DN2$בעירייה ,דוד פרץ ,היתה אח־
$TS1$אחריות$TS1$
זוקה
במוסד נגדהעירייה ,ראש

$DN2$בעירייה $DN2$,כי בניגוד לחוק וחרף בק־
$TS1$בקשותיהם$TS1$
רייה,

מן
$DN2$הופמן$DN2$

כתבה על

כך

כוונתם

לרשום

בתםלאולפניתלבנות

דתיות

שח״מ שמונה חודשיםלפני שהת־
$TS1$שהתחילה$TS1$
$DN2$שהתחילה$DN2$ללמוד במוסד
חילה
בפועל,
 2013אף על פי כן לא

להנגשת המוסדלנכים,

בינואר

רק בגללאוזלת
הכושלת״,

היד והביורוקרטיה

אמר עו״ד הופמן .הוא

הוסיף כי הוא מקווה

יעודד תביעות

נעשה דבר

שיהוו

ורק בסוף

בעניין

שפסק הדין

נוספות

דומות,

תמריץ לרשויותלפעול
ההנגשה.

