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 : כנס תושבים בית בפארק  ותשובותשאלות מסמך 

 

 : בשכונה גישהה, תשתיות ודרכי  הציבור  מוסדותשאלות בנושא 
 

מהם מבני הציבור העתידים להיפתח בשנת ו  מהם מבני הציבור המתוכננים בשכונה? .1
 ב?תשפ" -הלימודים הנוכחית 

  -מענה
 : המתוכננים כלל מוסדות הציבור

 ( 504מגרש ) כיתות חינוך מיוחד 6כיתות+  42ספר מקיף הכולל בית  •

 ( 501,  505מגרשים  כיתות כל אחד )  24 -בתי ספר יסודיים  2 •

 ( 500,  501  503, 504, 505,   מגרשים:)  כיתות גן  25 •

 ( 506, 501  -2  :מגרשים  כיתות מעון  18 •

 ( 504מגרש )  מרכז קהילתי •

 ( 501, 504, 505)מגרשים:   אולמות ספורט 3 •

 ( 504) בריכה •

 ( 504)  שבט צופים-נוער מועדון •

 ( 502,  506: )מגרשים בתי כנסת 2 •

 ( 502)מגרש   מקווה •
 

 שלב א: בנייה והקמת המוסדות ב

 ( 504מגרש )פתיחת כיתות בהתאם להרשמה -בית ספר על יסודי •

   (505)מגרש  21כיתות לספטמבר   24( פתיחת 2בית ספר יסודי )אחד מתוך ה  •

 ( 500 ,503 ,505)מגרשים:    21לספטמבר  גן כיתות   10-15פתיחת  -גני הילדים  •

 ( 506)מגרש   כיתות מעון  6פתיחת  -מעונות היום •

 ( 504)מגרש  יכלול חדרי חוגים, בריכה מחוממת, חדר כושר ועוד המרכז -מרכז ספורט •
 מתחם הבריכה יהיה מקורה והבריכה תהיה פתוחה לתלמידי בית הספר ולציבור הרחב 

 ( 504מגרש )  שבט צופים-נוער מועדון •

 ( 502מגרש  בית כנסת )  •
 

 שאר מוסדות הציבור ייבנו בהתאם לקצב האכלוס 
 
 

 גודל הכיתות במוסדות החינוך המתוכננים?מה  .2

 ר "מ 53שאר הכיתות , ר" מ 60ב -כיתות א  – מענה

 

 מתוכננת לזוז?היא  ןמתי ולאהיכן ממוקמת האנטנה?  .3

ממוקמתכיום    –מענה   לשכונ   האנטנה  בפארקמערבית  בית  שנת   האנטנה  .ת  תחילת  טרם  תוסר 

 . הלימודים תשפ"ב, טרם נקבע היכן תוצב אם בכלל

 

יהיה מוכן לתחילת שנת ליתר שכונות העיר  מעבר מהשכונה    ,האם הגשר להולכי הרגל .4

 הלימודים? 

גשר הולכי הרגל לא יהיה מוכן לאכלוס השכונה. צומת בן גוריון ייפתח עם אכלוס השכונה ו    -מענה

יאפשר מעבר בטוח של הולכי רגל. חשוב להדגיש שהקמת הגשר וכן הצומת הינם באחריות נת"ע ואנו  

 עומדים איתם בקשר כדי שאלו יבוצעו בהקדם האפשרי. 
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 ? בשכונהכמה יציאות עתידות להיות  .5

 :מספר יציאות וכניסותמתוכננות בשכונת בית בפארק   -מענה

 461ישמש ככניסה ויציאה מהשכונה לכביש   -צומת בן גוריון -1

 קריית אונו   אלהשכונה כניסה ויציאה מ  -22כביש  -2

.  עשה כניסה מסודרתילאחר מכן ת  ,ככניסה זמנית תיפתח  תחילה :צומת יגאל אלון  -3

 בהמשך.  של בסיס תל השומר גדרהמועד תלוי בפינוי ה

 

 האם יעברו אוטובוסים בשכונה?  .6

 .את השכונה המקיפיםבצירים הראשיים האוטובוסים יעברו  -מענה

 

 ? 21לספטמבר  יהיו מוכנים בשכונה ירוקיםהשטחים האם ה .7

קצב  בהתאם להכשרת השטחים תתבצע , דונם של שטחים ירוקים  70- כבשכונה מתוכננים  -מענה

 חלקם יהיו מוכנים לתחילת האכלוס.  .האכלוס

 

 ? מתי יהיו מוכניםאיפה? ו? שכונהב שבילי אופנייםהאם מתוכננים  .8

שלב א של . השבילים יהיו מוכנים במסגרת    14- ו  11  יםבשכונה מתוכננים שבילי אופנים בכביש  -מענה
 הבניה.

 

 כמה בתי כנסת אשכנזים/ ספרדים יהיו ואיפה?  .9

יעברו בנוהל הקצאות עירוני  ייבנו על ידי העירייה ו בשכונה מתוכננים שני בתי כנסת. בתי הכנסת  -מענה

 .ובהתאמה למאפייני השכונה
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 שאלות בנושא חינוך: 

 מהם זמני הרישום למוסדות החינוך?  .10

 14/1-14/2/2021 -גני הילדים ובתי הספר 

  ייצאו מידע והודעה מסודרת בנושא הרישום עבור מעונות היום לשנת הלימודים תשפ"ב,    -מעונות היום

 מעונות היום. ל רישום ל סמוך  2021במהלך חודש פברואר 

 

 האם ניתן יהיה להירשם במהלך השנה?  ?לשנת תשפ"ב מי יהיה זכאי להירשם .11

  בית בפארק שכונת  להתאכלס ב היודעים כי הם עתידים    -אור יהודההעוברים אל  תושבי חוץ    -מענה

לאותה השנה,   יוכלו לרשום את ילדיהם כבר במועדי הרישום  ,בתחילתה או במהלכה של שנת תשפ"ב

 במוסדות החינוך בשכונה.  1/9/2021 -, ולהיקלט כבר ב 14.1-14.2/2021קרי 

טופס לצורך קבלת    מול הרשות בה מתגוררים כיום  אלהסדרה  כרוכה ב  הרשמה טרם המעבר •

 .  חוץ תלמידיבטופס זה ישנה אגרת  , כאשרביטול רישום

בכדי להקל על  לשאת מטעמה בתשלום האגרה,   כי עיריית אור יהודה בחרה    להדגיש,חשוב  

 . תושביה העתידיים ועל התהליך

הלימודים • שנת  באמצע  המעבר  לאחר  החינו  - הרשמה  במוסד  פנוי  במקום    ך מותנית 

 , רצוי לעדכן את אגף החינוך מוקדם ככל הניתן.)בשכונה/בעיר(

הקרבה  בשנת הלימודים  אשר עתידים לעבור לשכונת בית בפארק    -אור יהודהמשפרי דיור מ  םתושבי

 לשנת תשפ"ב, קרי כבר במועדי הרישום רשום את ילדיהםליוכלו  תשפ"ג,-הבאה שנת לימודים ו תשפ"ב

פירוט בנושא ההסעות מופיע בסעיף    במוסדות החינוך.  1/9/2021  -, ולהיקלט כבר ב14.1-14.2/2021

25 . 

 

יחדיו  האם   .12 שיתאגדו  ילדים  מספיק  יהיו  אם  השנה  במהלך  כיתה  לפתוח  יהיה  ניתן 

 לכיתה אחת?  

נוספים במהלך שנת הלימודים תשפ"ב    לא.  -מענה תתאפשר על בסיס מקום פנוי.  קליטת תלמידים 

הקיימות    תלויה הלימוד  כיתות  ובתקני  בכיתות  משרד    –במספרי התלמידים  לאישור  בכפוף  זאת  כל 

 החינוך.

 

   המתוכננת בכיתות גני הילדים, ובבתי הספר?כמות ילדים מהי  .13

 על פי מפתחות משרד החינוך.   גני ילדים ובתי ספרבהתאם לנתוני הרישום, תפתחנה כיתות  -מענה

  בתי הספר כיתות  ב הילדים    ומספר  ילדים,    35הרגילים לא יעלה על    גני הילדיםכיתות  בהילדים    מספר

 . ומעלה(  ה)מהכיתה השניי  34לא יעלה על  

 

או לתושבי בשכונה  בבית בפארק? האם רק למתגוררים    מוסדות החינוךלמי מיועדים   .14

 אור יהודה? 
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מיועדים רק לתושבי השכונה. הרישום מתבצע  הרישום למוסדות החינוך בשכונת בית בפארק    -מענה

 על פי כתובת המגורים ושמות הרחובות. 

 

ו מיקום  האם   .15 ישנו סדר  והאם  ?  אכלוסה  בהתאם לפעימות  יהיההגנים    פתיחתבניית 

 ? המגורים באותו מתחםהילדים  לגני מסוים לרישום

בסיס    -מענה על  יהיה  הילדים  לגני  הילד/ה  שיבוץ  הלידה  כתובת  כי    .שלהםותאריכי  לציין  חשוב 

באור יהודה הילדים נשארים באותה כיתת גן ים.  מטר   200  -ל  150המרחקים בבית בפארק נעים רק בין  

 חובה.  לגיל עד -3מגיל 

 

 כיצד יעשה שילוב ילדי בית הספר היסודי לאותם ילדים שנכנסים בהדרגה לשכונה?  .16

על ידי מנהלת/ת ביה"ס,    נוהלת/שיקליטת הילדים תלווה בהליך פדגוגי חברתי מובנה ומקצועי    -מענה

   הפיקוח האמון.וחינוכי( הפסיכולוגי השירות ה)  השפ"חהצוות המקצועי, בליווי צוות אגף החינוך בעיר, 

 

 ?  בשכונה חרדי /ממלכתי דתיבזרם וגנים ספר  תיב   מתוכננים להיותהאם   .17

בתי ספר  ככל הנראה ייפתחו גנים בזרם הממלכתי וממלכתי דתי.  שערכנו,  על פי סקר התושבים    -מענה

מסגרות  בנוסף,  .  מסגרות נוספות תיפתחנה  בעתיד על פי נתוני האכלוסיסודי ועל יסודי בזרם הממלכתי.  

 . בעירקיימות / חרדי   ממלכתי דתי בזרמיםחינוכיות 

 

 איך ייבחר סגל ההוראה?  הספר?אילו מנהלים ינהלו את בתי  .18

מנהלים    . ייבחרובמחוז ת"א בשיתוף אגף החינוך  משרד החינוך  במכרז מטעםהמנהלים ייבחרו    -מענה

פורצי דרך עם ראייה פדגוגית וחברתית וחדשנית שמובילה למצוינות. המנהלים הם אלו שיבחרו את סגל  

 ההוראה.

 

לבי .19 מפקחת  תואמה  הספרהאם  וה  ת  יסודיהיסודי  ומה  על  תפקידה  את  תחל  מתי   ?

 בפיקוח?  הניסיונ

מפקחת על בתי הספר היסודיים    נהבאור יהודה כבר יש  השכונה הינה חלק בלתי נפרד מהעיר.  -מענה

המפקחות הינן מקצועיות  .  ממלכתי בזרם השש שנתי    בית הספר העל יסודיומפקחת על  ,  ממלכתי בזרם ה

רחב בניהול בתי ספר, בעבודת הפיקוח   ןניסיועם תפיסה חינוכית שמקדמת חדשנות ומצוינות, בעלות  

 ובהובלת תהליכי צמיחה מתקדמים. 

 

תוכנית  .20 כגון  גבוהה  להשכלה  אקדמיים  מוסדות  עם  פעולה  שיתופי  מתוכננים  האם 

 לימודי המוח במכון וייצמן ?  

ב  -מענה החינוך  אקדמאיים  אגף  מוסדות  של  לשילובם  מהלכים  ומוביל  מקדם  יהודה  במערכת  אור 

העירונית הקיבוצים,  החינוך  סמינר  אביב,  תל  אוניברסיטת  אילן,  בר  אוניברסיטת  הטכניון,  כדוגמת:   ,

 אונו כבר בימים אלה.   והקריה האקדמיתמכללת בית ברל, מכללת לוינסקי 
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 תיכון? ב עתידות להיות אילו מגמות .21

,  ה יהמדע והטכנולוגהמגמות בתחומי    .)מחול ומוסיקה(  התיכון הינו לתחומי המדעים והאמנות  -מענה

נוספות תקבענה בהתאם למס' התלמידי   כגון: )מגמות טכנולוגיות  כימיה, פיסיקה, סייבר  ם,  ביולוגיה, 

 אפיונם ובאישור משרד החינוך(. 

 

 ? האם תהיה כיתת מופת בחטיבת ביניים .22

בשיתוף אגף החינוך יחד    ,. כיתות ייחודיות תיפתחנה בעתידבלבד  כרגע תיפתחנה כיתות רגילות  -מענה

 עם הפיקוח ומנהל/ת ביה"ס. 

 

 האם יהיה מענה לחינוך מיוחד בשכונה? גן תקשורת / כיתת תקשורת בבית הספר ? .23

חינוך המיוחד הינו רב ומגוון, על כן, כל תלמיד ישובץ בהתאם לזכאות שניתנה לו מתוקף המענה ל  -מענה

מסגרות חינוך  קיימות גרות הקיימות, סוג הלקות ועוד. והזכאות, מס' תלמידים, המס האפיוןחוק וועדות 

ההשתלבות בעיר תתבצע תוך מתן מענה   העיר.  אשר פזורות ברחביתיכון(  בתי ספר ו ,  י ילדיםמיוחד )גנ 

פתיחה של גן / כיתה חדשה ברשות הינה בכפוף לאישור משרד  כי    חשוב לצייןלפי הצורך של השכונה.  

 .  נרשמיםה מספרו החינוך

 

 ?בשכונת בית בפארק יפתח גן מונטסוריעתיד לההאם  .24

  , חינוךהד  במשרפותח ע"י האגף לחינוך קדם יסודי  אשר  אור יהודה מאמצת את מודל הגן העתידי,    -מענה

צוותי הגננות במרכיבי הלמידה האלו. יוכשרו  גן מונטסור  כך שבמהלך שנת תשפ"א,  ייפתח    , אך ילא 

ם החדשניים בגן העתידי משותתים, בין היתר על יזמות ויצרנות, ביטוי אישי, למידה  העוגנים הפדגוגיי 

וקהילתיות יהודה מצטרפת השנה לתוכנית חדשה, בשיתבנוסף,    .בהתאם  במרחבי חיים  צוות   וףאור 

וגני הילדים,    )מחקר ופיתוח(   מו"פ ייחודיות מוסדית של בתי הספר  של משרד החינוך, בנוגע להגדרת 

 תכנית שתלווה ע"י יועצים ארגוניים והינה תכנית תלת שנתית.

 

 איך והאם יהיו הסעות ממקום המגורים לבית הספר? האם ממומן?  .25

 . תהסעובבית בפארק אין צורך  ת בתוך שכונ  -מענה

הורה שטרם עבר דירה ומבקש לרשום את ילדו במוסד חינוך בהתאם לכתובת מגוריו    - ממלכתי •

 הוצאות הנסיעה של ילדו גם אם הילד עומד בתבחין המרחק. בהעתידית, אינו זכאי להשתתפות  

 / הממלכתי דתי לזרם    השייךחינוך    מוסדל  לרשום את ילדוהבוחר    הורה  –)ממ"ד(  ממלכתי דתי •

בתנאי  זכאי להשתתפות בהחזר הוצאות נסיעה    ,בשכונה בה מתגורר  כזהואין מוסד חינוך    ,חרדי

 . בהתאם לאזור הרישום/רובע/מוסד חינוך קרובושעומד בתבחין המרחק 

המחוז החרדי במשרד החינוך מתקצב ישירות את הבעלויות על מוסדות החינוך החרדיים    -חרדי •

 יש לפנות ישירות אל מנהלי מוסדות החינוך החרדיים בעיר בנושא זה.  על כן, .  בעיר )ובכלל(

מיוחד • מגיל    -חינוך  המיוחד  בחינוך  עומדים    3-21תלמידים  שהם  בתנאי  להסעות,  זכאים 

  3  -מעל     21ק"מ, מכיתה ה' ועד גיל     2ועד כיתה ד מעל     3)מגיל    -בקריטריונים של מרחק 
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)על פי חוזר    ק.  עם זאת, ילדים עם  לקויות מורכבות מאוד זכאים להסעה ללא תלות במרח (ק"מ

 (. מנכ"ל

/רק  -בהסעותליווי   • מנכ"ל  בחוזר  שמפורטים   כפי  מורכבים  משרד  וג  במקרים  היסעים/  ף 

 החינוך.

 

 תגבורים במידת הצורך?  ויינתנהאם  .26

ה  -מענה תכנית  הספר  תגבוריםלהלן  מבעיר  בבתי  מקוונת  עזר  תכנית  פרטניות,  שעות  י"ב,   - ז  -: 

YSCHOOL  קידום    -טכניון  -"עיר המחר"   -"חושבים שפה"  -, חינוך לפסגות, קידום "אוריינות שפתית

 מתמטיקה באמצעות רובוטיקה,  תכניות לקידום השפה האנגלית ועוד. 

 

 צהרונים? ה? מי יהיה מפעיל בשכונת בית בפארק צהרוניםהאם מתוכננים  .27

נפגשים מרכזים קהילתיים, ובפיקוח והבקרה    - הצהרונים יופעלו בבית בפארק  בשיתוף הזכיין     -מענה

 של  משרד החינוך ואגף החינוך בעירייה . 

, תכנית "טבע וחומר", מעשיות חכמות,   םספורטיביימפעילים    תוכניות העשרה בבתי ספר : •

 שיר של יום, המיוחד בכל אחד, עונות השנה וחגי השנה.  

, תכנית "טבע וחומר", המיוחד בכל אחד, שפת םספורטיביי מפעילים     תוכניות העשרה בגנ"י: •

 גוף,  הילד הזה הוא אני,  חבר בכל ראי,  סיפור ארץ ללא חוקים, בונים גשר לחברות, עונות וחגי 

 . השנה

 

 ?0-3האם יהיו מסגרות לגילאים  .28

מידע והודעה מסודרת בנושא הרישום עבור מעונות היום לשנת הלימודים תשפ"ב, תצא במהלך    -מענה

 הרישום למעונות היום. למועד  סמוך  2021חודש פברואר  

 

 והאם תהיה גישה אליהן?  האם מעונות היום יהיו עם מצלמות כמקובל בחוק?  .29

וכפועל יוצא, מעונות היום יהיו מרושתות במצלמות אשר  עיריית אור יהודה עובדת בהתאם לחוק    -מענה

 מותרת למורשים על פי חוק.  הגישה אליהן 

 

 האם בתי הספר יהיו צומחים? .30

 לפעימות האכלוס.  ו צומחים בהתאם לרישום  חינוך  יחלו כמוסדות  מוסדות החינוך בבית בפארק    -מענה

 

 האם יהיו לילדים חוגים בשכונה?  .31

 "נפגשים" מרכזים קהילתיים.  ויופעלו על ידייתקיימו בשכונה  החוגים -מענה

 

 רישום? ביטול ההאם יהיה קנסות ל ת הדירה,עיכובים במסיר יהיואם  .32

כל תושב המעוניין לעבור דירה ולשנות את מיקום מגוריו ואת מוסדות החינוך בו ילדיו רשומים,   -מענה

רשאי לעשות זאת תוך תיקוף בקשתו אל מול אגף החינוך בעיר בה רשום בהצגת הטפסים הנדרשים,  
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אין בכך בכדי להבטיח את מקומו במסגרת החינוכית אליה מבקש   רישום. להליכי רישום וביטול 

 להירשם. 

 

 ?איך מתבצע ביטול הרישום בעירייה הנוכחית והעברת הרישום לאור יהודה .33

ניתן להיכנס אל אתר העירייה לרישום מוסדות החינוך, כלל ההנחיות והטפסים  -מענה

  -הנדרשים מופיעים שם

-https://www.oryehuda.muni.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D

-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D

%D7%90-%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AAD7%95%D7% / 

 

 האם ניתן להירשם בשתי כתובות?  .34

 בהתאם לכתובת המגורים.  ,הרישום הינו למוסד חינוכי אחד בלבד .אין כפל רישומים -מענה

  

 האכלוס?תאריך איך נדע מתי להכניס למסגרות אם לא יודעים מתי   .35

ת בית בפארק בהתאם לפעימות  להקמת מוסדות החינוך בשכונ עיריית אור יהודה דאגה ודואגת    -מענה

 .  לבואי ילדיכם כך שכבר לשנת הלימודים הקרבה תשפ"ב מוסדות החינוך יהיו מוכנים, האכלוס

 יזם. ה  לאדחייתם או הקדמתם, יש לפנות ישירות   ,מסירת הדירות מן היזםבנושא תאריכי 

 

תתבצע   .36 חומריכיצד  שנה  הלימוד  השלמת  באמצע  העוברים  רשות   ?לילדים  בכל 

 . מתקדמים בחומר בצורה שונה

החינוך מתווה תוכנית לימודים סדורה למוסדות החינוך  בכל הארץ, וככזו,  מחייבת את    משרד  -מענה

כל מוסדות החינוך. תלמידים שייכנסו במהלך השנה, ישולבו בהדרגתיות עם שאר התלמידים בכיתה,  

   כאחד. לתלמידים המצטיינים והמאתגריםרים לימודיים וחברתיים תוך בחינה וצמצום פע 
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