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לאחר שנים בהן חטיבת "יד גיורא"
ותיכון חדש חלקו מתחם משותף ,הצטײַ
רף אליהם השנה תיכון הנדסאים ,ובחוײַ
דש הראשון ללימודים נרשמו מספר
בעיות לא פשוטות ,שהביא עימו קמפוס
המדעים הגרנדיוזי.
תלמידי תיכון חדש וחטיבת "יד גיוײַ
רא" נוהגים במשך שנים להגיע לבית
הספר בתלבושת אחידה .מי מהם שמגיע
לבית הספר ללא תלבושת אחידה ,לא
נכנס לבית הספר .אלא שמאז פתיחת
השנה ,התווספו למתחם בתי הספר גם
 250תלמידי תיכון הנדסאים ,אשר כזײַ
כור ,אינו תיכון עירוני .התלמידים
בתיכון אינם מחויבים בתלבושת אחיײַ
דה ,ותגובת התלמידים בבתי הספר השײַ
כנים במתחם לא איחרה לבוא.
"כבר מהימים הראשונים ללימודים
הבת שלי שואלת למה היא וחברותיה
מחויבות לתלבושת אחידה ,בזמן שתלײַ
מידות הנדסאים הולכות עם מה שבא
להן" אמרה אם לילדה בחטיבת "יד גיוײַ
רא" .בישיבה שקיימו השבוע ההורים
אמרה אם נוספת ,כי המצב הנוכחי בלײַ
תי נסבל ,כשילדות בנות  18מתיכון הנײַ
דסאים משוויצות בלבושן מול תלמידי
"יד גיורא".
בעיריית הרצליה הבהירו ,כי ההחלײַ
טה בעניין הנהגת תלבושת אחידה נתוײַ
נה בידי בית הספר" :כל בית ספר רשאי
להחליט לגבי חובת התלבושת האחידה
של תלמידיו .תלמידי תיכון הנדסאים
אינם מחויבים מזה שנים בתלבושת
אחידה ,ולעומתם תלמידי תיכון חדש
ו'יד גיורא' מחויבים בה .הנושא נתון
לשיקול דעת ולדיון בין ההנהלה למועײַ
צת התלמידים של כל אחד מבתי הספר.
בכל מקרה ,על מנת ליישר קו בנושא
זה ,כמו גם בנושאים נוספים הקשורים
בחיים המשותפים בקמפוס ,יקיימו מנהײַ

לי שלושת בתי הספר ישיבות קבועות
ובהם יידונו הסוגיות השונות".
ל"ידיעות השרון" נודע ,כי תיכון
הנדסאים עתיד להצטרף בקרוב למסוײַ
רת הנהגת התלבושת האחידה .ממשרד
החינוך נמסר ,כי "משרד החינוך רואה
בחיוב רב הנהגת תלבושת אחידה גם
בתיכון הנדסאים .המפקחת על בית הסײַ
פר תפעל על פי יכולתה כדי לקדם
רעיון זה".
טענות נוספות בשל העדר ההפרדה
בין המוסדות במתחם נובעות מהשיעוײַ
רים המתקיימים במרכז למדעים .בין
היתר ,טוענים הורים לתלמידות בחטיײַ
בת "יד גיורא" כי בשיעורים המתקייײַ
מים במרכז למדעים ,נמנעות התלמיײַ
דות מלהשתמש בשירותים בשל העדר
הפרדה עם תלמידי תיכון מבוגרים מהן.
אחת האמהות ציינה" :הבת שלי לא הוײַ
לכת לשירותים המשותפים גם לתלמיײַ
די התיכון ,כי היא לא מרגישה בנוח ומײַ
תאפקת עד להפסקה ואז הולכת לשירוײַ
תים בחטיבה".
במשרד החינוך הסבירו כי "לכל קוײַ
מה יש חדרי שירותים ,דבר שתוכנן
מראש .בניין המדעים אכן משותף לכל
התלמידים ומלכתחילה תוכנן כך .צריך
להבין שבכל תיכון שש שנתי שבו לומײַ
דים יחדיו תלמידים משכבות גיל שוײַ
נות ,ישנם מרכזי לימוד משותפים".
בעיריית הרצליה הביעו מורת רוח מהײַ
טענות שהושמעו על ידי ההורים" :הטײַ
ענות בנושא לא רק שאינן מוכרות להײַ
נהלת חטיבת 'יד גיורא' אלא הן מגוחײַ
כות ,משום שהן יוצאות מנקודת הנחה
מקוממת ,ולפיה כל תלמיד תיכון הינו
מטריד בפוטנציה .במדינת ישראל יש
לא מעט בתי ספר שש שנתיים ,שבהם
לומדים יחד תלמידי כיתות ז' – י"ב
ואין כל סיבה לחשש בנושא".

