נייר עמדה – דצמבר 2015
אנו בוועד ההורים העירוני ר"ג סבורים כי התחדשות עירונית היא דבר מבורך שעה שהיא נעשית בצורה מבוקרת
ונותנת מענה לתשתיות – לא רק למגורים! לכבישים ,חניה ,גינות ,מוסדות ציבור ,ובכלל זה גם לבתי ספר וגני
ילדים!!
אנו סבורים שתכנון התשתיות חייב להיות מקדים להתחדשות והוא תנאי יסודי שאין בלתו.
כוועד הורים אנו – נביע עמדתנו רק בנושא החינוך שאותו מכירים מקרוב וננסה להבהיר בעיה קשה שרווחת
בעירנו רמת-גן ,אשר במהלך השנים האחרונות מאושרים בה פרוייקטים עצומים וניתנים אישורי בניה מכח תמ"א
 38הריסה ובניה מחדש – שמשמעותם תוספת כמויות אדירות של יחידות דיור ,כל זאת שעה שבמשך שנתיים
לפחות אנו מתריעים כי תשתיות החינוך אינן מסוגלות לשאת את גידול האוכלוסין הצפוי.
יודגש ,כי כבר עתה הצפיפות בבתי הספר בעיר בלתי נסבלת וקיים מחסור בגני ילדים! בשלב הזה ,מדובר על
צפ יפות קשה בהקצאות הקרקע לצורכי ציבור ולא במספר התלמידים בכתה (שאף בנושא זה צפויה החמרה
קשה עקב העדר תשתיות).
עפ"י תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור – דרושים מינימום  500מ"מ לכתה בבי"ס יסודי ו 750 -מ"מ
בתיכון .המדובר הוא על שטח ברוטו (שטח המגרש עליו יושב ביה"ס ,לרבות הכתה עצמה ,המסדרון ,חדר
המורים וחדרי ספח ,אולם ספורט והחצר אשר מחולק למספר הכיתות).
ידוע לנו כי יש תדריך חדש בעבודה ,שטרם אושר ,והוא מדבר על מינימום של  300מ"מ לכתה באיזורים של
התחדשות עירונית ו  400מ"מ לכתה בתיכון.
יודגש כי כבר עתה מרביתם ככולם של בתי הספר אינם עומדים בתדריך הקיים וגם לא עומדים בתדריך שטרם
אושר והמשמעות היא שבחלק מבתי הספר כבר יוצאים להפסקות ברוטציה וחלק מהילדים גם לא יוצאים בכלל.
לעניין זה יש השלכות על איכות הלמידה ,קושי רב עבור ילדים ובעיקר לסובלים מבעיות קשב וריכוז ,זהו גורם
מגביר אלימות ,פציעות ועוד .ילדים זקוקים להתאוורות – זכות המוקנית להם ומעוגנת בחוזר מנכ"ל – אולם
היא נרמסת מדי יום ובאופן ברוטלי.
עתודות הקרקע בעיר נגמרות ותוספת מבנים ,גנים וכתות בבתי ספר ובתיכונים שכבר כעת צפופים ולא עונים על
התקנים – היא בבחינת חטא על פשע! המובילה את מערכת החינוך בעיר לקריסה והופכת את בתי הספר
למכלאות.
כשעושים התחדשות בסקטור אחד – התוצאה הרסנית.
אנו מבקשים גילוי אחריות ציבורית! ודורשים לאלתר ביצוע סקר תשתיות פתוח לעיון הציבור ונציגיו כתנאי יסודי
להמשך מתן אישורי בניה בפרוייקטים של הריסה ובניה תוך הצגת הפתרונות באופן שאינו מרע את תנאי תלמידי
העיר שמניינם עומד כעת על כ 25,000 -והמגלם בתוכו גם תלמידי חוץ.
אנו דורשים ממשרד החינוך ומכל הגורמים האמונים על זכויותיהם של התלמידים לפעול בכל האמצעים הדרושים
לשמירה על זכויותיהם ובכלל זה לדרוש השתתפות נציג מטעם חינוך בכל פורום הקשור להתחדשות ובניה בעיר
ובארץ.
נייר עמדה זה מופנה לכל ועדה העוסקת באופן ישיר או עקיף בתחומי התחדשות עירונית ,תכנון ובניה ,חינוך
ומוסדות חינוך ,זכויות הילד ,תשתיות ופורום ראשי ערים.
כנציגי ועד ההורים העירוני בר"ג ,ומתוקף חברותנו בפורום ההורים הארצי ,אנו מוכנים להגיע לכל ועדה יעודית,
להציג את הנתונים ולהסביר על תוכן המידע והעוולות הקיימות שרק מחמירות מתוך תחושה של שליחות
ואחריות ציבורית והכל למען שמירה על זכויותיהם של הילדים בעיר ובארץ.
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