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החלטה
בפתח הדיון שקיימנו היום בבקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט  ,הודיע
עורך דין גרין  ,בא כוחם של ההורים  ,כי מתוך כבוד לבית המשפט ופסק -דינו  ,נעשו
מאמצים אליהם נרתמו מרן הגר " ע הרב עובדיה יוסף שליט " א והאדמור מסלונים
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שליט " א  ,וגובשה הסכמה מתוך כוונה " להביא לאח דות ואהבת ישראל בין כל תושבי
עמנואל " ( לשון המקור ).
מטרתה המוצהרת של ההסכ מה היא לקיים בבית הספר בית יעקב שלושה ימי
עיון משותפים לכל בנות בית הספר  ,בהשתתפות גדולי הרבנים והמרצים מכל העדות ,
כדי לקרב את הלבבות  ,ובעקב ות כך הובעה תקווה למציאת הסדר לשביעות רצו ן הכל .
בד בבד  ,נמסרה לנו התחייבות של מורות בית הספר בעמנואל לקיים את פסק
הדין .
באת כח המדינה הצהירה בפנינו  ,לאחר שנועצה בשולחיה  ,כי היא רואה
בהודעת ההורים מהיום קיום של פסק הדין  ,ושאמצעי האכיפה שננקטו השיגו את
מטרתם .
אנו מברכים על יוזמתם של גדולי הדור לנסות להשכין שלום  ,אחווה ורעות
בין כל המחנות הניצים  .אנו מניחים כי במאמצים ראויים ובשיתוף עם הגורמים
הממלכתיים והמקומיים הנוגעים בדבר  ,ובראש ובראשונה  ,משרד החינוך  ,ניתן למצוא
פתרון לסוגיה שעלתה במלוא חריפותה בעתירה הנוכ חית .
נוכח האמור אנו מורים כדלקמן :
א  .המשיבים  1ו 3 -יודיעו לבית המשפט  ,לא יאוחר מיום ט " ו באלול התש " ע
(  , ) 81.2.8212אם מאמצי הפיוס נשאו פרי  ,ובהתאם לכ ך נקבע כיצד יימשך
הטיפול במכלול שלפנינו .
ב  .ההורים המפרים ישוחררו ממאסרם  ,ומאסרם של המעוכבים – מבוטל .
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