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בית שמש :ילדי ישראל כחול על שפת הים
הפוך את קוגל לדף הבית

הגידול המבורך השנה במספר התלמידים הלומדים במערכות החינוך השונות בבית
שמש יצר מחסור  -לא רק בכיתות לימוד אלא אף בקרקעות פנויות לצורך הצבת
קראוונים .ראש העיר משה אבוטבול הגה רעיון מצוין :יבקש מהמועצה האזורית
'מטה יהודה' להציב בשטחה מבנים ניידים באופן זמני .הרעיון נבחן ביסודיות
ותשובה סופית תתקבל בהתאם
פורסם  , 21:18 30/8/2009מני דוידוביץ

קראוונים בבית שמש

מצוקת הכיתות בבית שמש מביאה עמה רעיונות שכלל לא חולמים עליהם
במקומות אחרים ,כמו השאלת קרקעות מרשות סמוכה ,כדי שיוכלו להציב עליהם
קראוונים למוסדות חינוך.
בית שמש פותחת את שנת הלימודים הבאה עם גידול מבורך במצבת התלמידים,
כשאלו נושקים ל 30.000-תלמידים במערכת החינוך ,וכעשר אחוז מהם הם גידול
מבורך של שנת הלימודים החדשה.
הגידול המבורך במספר התלמידים הביא למצוקה קשה ,ומחסור של כ 300-כיתות
לימוד .אך בעוד במקומות ישוב אחרים הבעיה היא רק בהעדר מבני קבע ,בבית
שמש מתקשים לאתר אפילו קרקעות פנויות עליהם ניתן להעמיד קרוונים חדשים,
עד להשלמת ההליכים מול משרד החינוך להקמת מבני קבע.
אגב ,חלק מהמחסור מגיע מכך ,שאתרי קרוונים ששימשו עד השנה ככיתות
לימוד נאלצים להתפנות ,אחר ועל אותם מגרשים העירייה בונה מבני קבע
למוסדות חינוך.
ראש העיר ,משה אבוטבול ,הרואה בפתרון מצוקת מוסדות החינוך את אחד
מיעדיה המרכזיים של העירייה ,הגה רעיון מעניין ,ולפיו העירייה תפנה לרשות
הסמוכה המועצה האזורית מטה יהודה ,ותבקש ממנה להתיר הצבת קראוונים על
קרקעות הגובלות בשטח שבין בית שמש למטה יהודה.
הרעיון המקורי החל להתגלגל מהר ,וראש עיריית בית שמש יזם עם פגישה עם
עמיתו משה דדון ראש המועצה האזורית מטה יהודה ,כדי לעלות בפניו את הרעיון,
ולבקש ממנו את התערבותו להביא למימושו.
בפגישה עם ראש מועצת מטה יהודה ,משה אבוטבול אף הצביע לפניו על
דוגמאות מעשיות ,כמו מושבי זנוח ומחסיה הגובלים עם שכונות רמת בית שמש
ועוד ,שיש להם קרקעות רבות שניתן לשנות את ייעודם ולהעמידם לטובת ילדי
בית שמש.
יודגש כי בפגישה ציין ראש עיריית בית שמש ,כי הבקשה להעמדת קרקעות
לטובת ילדי בית שמש היא אך לתקופה ,שכן בבית שמש נמצאים בהליכי בינוי
 130כיתות חדשות ,ולכך עד שאלו יושלמו ישנו צורך חיוני לאתר קרקעות
מתאימות עבור מוסדות חינוך.
בתגובה לפנייה ,אמר משה דדון ראש המועצה האזורית מטה יהודה ,כי הוא נוטה
לשקול בחיוב את הפנייה ,בשל יחסי השכנות המצוינים שיש בין מטה יהודה לבית
שמש.
בין השניים סוכם כי לשם העברת הבקשה לפסים מעשיים תיערך ישיבת עבודה
משותפת של נציגי בית שמש ונציגי מטה יהודה ,בהשתתפות אנשי המקצוע של
שני הרשויות ,במהלכה יבדקו את האפשרויות השונות של הגשמת הרעיון
והפעלתו.
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