תושבים יקרים,
להלן מכתבו של יונתן הלוי – יו"ר ועד הורים בביה"ס בכר-רוסו .המכתב מדבר בעד עצמו.
מידע נוסף אפשר למצוא באתר : www.maavak.org
המעוניינים להתנדב לסיוע מוזמנים לפנות במייל חוזר ליונתן : vaadhorim1@gmail.com
אנו מחזקים את ידי ההורים במאבקם הצודק!
הועד המקומי צור משה

ועד ההורים המרכזי ביה"ס בכר רוסו :
שביתת מחאה בבכר רוסו
ב 1-בספטמבר לא נפתח את שנת הלימודים בבית הספר בכר רוסו .לאחר חודשים ארוכים של
דיונים מפרכים עם ראש המועצה ,מר עמיר ריטוב ,ראש אגף החינוך ,גב' רונית רופא ובכירים
נוספים נתקלנו באטימות ,אפליה וחוסר ברצון טוב לשיתוף פעולה.
במסגרת זו החלטנו להשבית את בית הספר ולנקוט בפעולות מחאה נוספות ,דוגמת הפגנות
מול המועצה ,פעילות מול התקשורת ורתימת כלל ההורים בבית הספר למאבק החשוב מכל –
המאבק על חינוך ילדינו.
הסיבות לפעולות המחאה ידועות לכל הורה והורה:
רמת התשתיות הירודה – ביה"ס נבנה לפני יותר מ 50-שנה ולא עבר שיפוץ מאז .לדוגמא:
אולם ספורט לא ממוזג ,כשבקיץ חם בו כבחממה ובחורף שורר בו קור מקפיא .מסוף ההסעות
חשוף לפגעי מזג האוויר וילדינו ממתינים בו להסעה כ 30 -דקות בשמש הקופחת או בגשם
השוטף .מגרש הכדורגל  /כדורסל אינו מקורה והדוגמאות עוד רבות...
הכיתות הצפופות –בבתי הספר האחרים במועצה הכיתות גדולות בהרבה מבכר רוסו .מספר
הילדים בכיתות הגן היה גדול השנה מהתקן המותר ע"פ משרד החינוך) .בחטיבה הצעירה
הילדים לומדים על הריצפה!( .בשנה הבאה ייפתחו  4גנים אך רק  3כיתות א' של כ 38 -ילדים
בכיתה!!)לאן נעלם עיקרון החטיבה הצעירה??( .בנוסף ,המועצה החליטה על ביטול הקטנת
הכיתות בשכבת ה' וייתכן פיצול של שכבת ד' מ 3כיתות ל 2-מה שיוביל ל 39-ילדים בכיתה!
רמת הבטיחות הרעועה  -ילדים נפגעו השנה ובשנים עברו נוכח רמת מתקנים ירודה .נתגלו
מפגעים בטיחותיים קשים במגרשי המשחקים ובמתקנים הפזורים בחצרות החט"צ.
מפגעים תברואתיים  -מיעוט חדרי שירותים – צחנה ורמת אחזקה ירודה בחדרי השירותים,
תקרות אסבסט מסוכנות לבריאות ,חולדות ופגרי עכברושים ברחבי בית הספר )גם מקור

לנחשים לא עלינו.(...
ביטחון ילדינו :מקלטים הסובלים מתנאי רטיבות ועובש ,המשמשים גם כמחסנים ,אינם ראויים
לשהות בשעת חירום )מיותר לציין כי הביטחון בשעת חירום אינו משהו שניתן לעבור עליו לסדר
היום( ,אך בכל זאת משמשים את הילדים ככיתת לימוד במקצועות שונים.
על כל פניות לתיקון ליקויים אלה נענינו באטימות לב ובאפליה.

ומה קורה אצל השכנים???
ומה קורה במושבים השכנים  -הלכנו לברר והתגליות הפתיעו גם אותנו.
אין זה סוד שבבתי ספר אחרים במועצה המצב שונה :כך לדוגמה – לבית ספר "הדר השרון"
)אליו משתייך יישובו של עמיר ריטוב – חירות( ניתנו תקנים להקטנת כיתות בשנה הבאה )לא
על חשבון ההורים!( .כך גם בבית הספר "לב הפרדס" בו לומדים ילדיה של ראש אגף החינוך
רונית רופא ,גם שם שיכבה ג' זוכה להקטנת כיתות שלא על חשבון ההורים.
מקריות???כנראה שלא...אפליה??? כנראה שכן!

אי לכך ,הוועד המרכזי יוצא להשבתה של בית הספר עד להודעה חדשה .השבתה למען חינוך
טוב יותר לילדינו ולמען ביטחונם ורווחתם .לא ניתן יד לכך שבשנת הלימודים  2010ילדינו ילמדו
בכיתות עמוסות ודחוסות ,לא ניתן שילדינו ייפגעו בגלל ליקויי בטיחות בחצר ,לא ניתן שילדינו
ייחשפו למחלות בגלל תקרות אסבסט ,שירותים מטונפים ותשתיות לא ראויות ,ולא נסכים
להיות מקופחים על ידי מועצה ,אשר את מיסיה אנו משלמים.
על מנת לספק מסגרת לילדינו החל מה 1-בספטמבר אנו עמלים בימים אלו על מסגרת
אלטרנטיבית שתהווה פיתרון לכל ילדי בית הספר .אנו זקוקים למעורבותו של כל הורה והורה.
מכתב נוסף בנושא זה ייצא בימים הקרובים.
בברכה,
ועד הורים מרכזי – ביה"ס בכר רוסו
יהונתן הלוי – יו"ר ועד הורים
Vaadhorim1@gmail.com
http://groups.google.com/group/vaadhorim1

