ראשל"צ :ייבנו מקלחות למורי הגימנסיה
העירייה אישרה את התוכנית החדשה לגימנסיה הריאלית .במבנים החדשים יהיו חדרי מקלחות למורים,
גגות סולאריים ולוחות הוראה דיגיטליים
גלעד מורג
שתף

: 02.01.11, 08:07פורסם

לא הגימנסיה שהכרתם :חברת "אליקים אדריכלים" נבחרה על ידי עיריית ראשל"צ לבצע את העבודות לחידוש הגימנסיה
הריאלית .במסגרת התוכנית האדריכלית החדשה הגימנסיה תתוכנן מחדש ,בסגנון מודרני .על הפרק :בנייה ירוקה ,קולטנים
.סולאריים ואפילו חדר מקלחות למורים .ההשקעה נאמדת בכ 40-מיליון שקל
לאחר שהעירייה החליטה לחדש את הגימנסיה במתחם הקיים ,היא יזמה תחרות אדריכלים שהציעו הצעות לתכנון מבנה בית
הספר החדש .ועדת היגוי בראשות ראש העירייה דב צור ובהשתתפות נציגי התלמידים ,ההנהלה ,אגודת ידידי הגימנסיה ונציגי
.מינהל החינוך בעירייה בחרו את העיצוב המנצח
התוכנית שאושרה נותנת דגש למספר אלמנטים :התלמיד במרכז ,המורה וסביבת העבודה שלו ,חינוך ירוק ,צמצום נקודות
.החיכוך בין שכבות הגיל השונות ,שילוב ביה"ס עם הסביבה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות
אז מה מתוכנן במבנה החדש? ביה"ס יכלול  42כיתות 12,000 ,מ"ר בנוי שיתפרסו על  12דונם 70% .משטחי המגרש והבניין
יהיו ירוקים .אחד השינויים החשובים נוגע לסביבת בית הספר .כיום חוסמת הגימנסיה את אחד הרחובות החשובים במרקם
.העירוני של האזור הוותיק בעיר  -רחוב סמילצ'נסקי
על פי התכנון החדש ,הרחוב ייפתח לרווחת הדיירים .כמו כן ,המבנה שתוכנן על ידי אבא אלחנני ישומר וישמש כבית מורשת של
.בית הספר ,שבו יוצג תיעוד של  70שנות קיומו .אל מבנה זה תהיה גישה גם לציבור הרחב ,ישירות מהרחוב
גם טכנולוגיות מתקדמות בתוכניות :כל כיתה תאובזר בציוד בסיס שיאפשר הוראה באמצעות מחשבים .כל שולחן יהיה למעשה
עמדת מחשב אישית ,עם נקודות חשמל מתאימות .לוח ההוראה יהיה דיגיטלי .כל מה שייכתב בו ישלח לתלמידים במייל .אם
.תרצו  -סוף עידן הגיר והלוח
בבית הספר יהיו שלושה מבני כיתות מרכזיים ,שבכל אחד מהם יהיה חדר מורים נפרד עם מקלחות .בניסיון לסייע למורים לצלוח
.ימי לימודים ארוכים יועמדו לרשותם מלתחות מפוארות
גם חינוך ירוק על הפרק :כל הגגות ישמשו כחצרות פעילות ירוקות ,ועל הגג הגבוה ביותר יוצבו קולטים פוטו-וולטאים להפקת
חשמל .כל המים ינוקזו לתעלה דקורטיבית שתוביל אל בריכה מלאכותית קטנה ,ויועברו משם לשימוש חוזר .בחניות המורים
.יותקנו שקעים לטעינת מכוניות חשמליות
צדיק אליקים ,אדריכל התוכנית ,אומר כי "בית הספר מסמן את הדור הבא של אדריכלות בתי ספר בארץ ,מקום בו התלמיד
".והמורה במרכז ובית הספר משמש כסמל עירוני

