דף שאלות ותשובות בנושא חינוך
שאלות ותשובות  -דלילה:
 .1מהו מספר התלמידים המינימאלי לפתיחת כיתה בביה"ס היסודי?
מענה  -התקן של משרד החינוך לפתיחת כיתה תקנית הינו  20תלמידים לפחות.
יחד עם זאת ,החלטנו לפנים משורת הדין להגמיש באופן משמעותי את כמות המינימום לפתיחת כיתה
כך שיעמוד על  10תלמידים.
אנחנו נדע במהלך התקופה הקרובה עם התקדמות הרישום של פרויקט אזורים תמונת מצב מדויקת יותר
לגבי איזה כיתות וכמה כיתות יפתחו .
עוד חשוב להדגיש כי העירייה מחויבת לספק פתרון מיטבי לכל תלמיד במידה ובשכבות גיל מסוימות לא
יתקבל המינימום הנדרש ,כל זאת באמצעות מתן פתרונות בבתי הספר בעיר.
 .2איך נרשמים למוסדות חינוך:
•
•

תושבי אור יהודה כיתה א' – פונים לאוסנת במייל rishum@or-ye.org.il -
כדי לבצע מעבר.
תושבי אור יהודה מכיתה ב' ועד י"ב פונים ללינק שלהלן בלבד:

https://www.oryehuda.muni.il/916/?preview=d5ew6s16a41w15
•

תושבי חוץ מכיתה א' י"ב בלינק שלהלן :

https://www.oryehuda.muni.il/902/?preview=d5ew6s16a41w15

 .3מי יהיה זכאי להירשם לשנת תשפ"ב? האם ניתן יהיה להירשם במהלך השנה?
ככלל זכאים להירשם תושבי שכונת בית ב פארק
•

תושבי אור יהודה העתידים לעבור לבית בפארק  -בשנת הלימודים הקרבה תשפ"ב ושנת
לימודים הבאה-תשפ"ג ,יוכלו לרשום את ילדיהם כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה.

• תושבי חוץ העוברים לאור יהודה בית בפארק  -היודעים כי הם עתידים להתאכלס בשכונת בית
בפארק בתחילתה או במהלכה של שנת תשפ"ב .תושבי חוץ שיגיעו לאחר מועד סגירת מצבת
התלמידים ( ,)30/10תהיינה אפשרות להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.
הרשמה טרם המעבר כרוכה בהסדרה אל מול הרשות בה מתגוררים כיום לצורך קבלת טופס
ביטול רישום ,כאשר בטופס זה ישנה אגרת תלמידי חוץ.
*חשוב להדגיש ,כי עיריית אור יהודה בחרה לשאת מטעמה בתשלום האגרה ,בכדי להקל על
תושביה העתידיים ועל התהליך.

 .4חתמתי חוזה ב"דירה להשכיר" ואני מקבל את החוזה רק עוד  60יום .איך אפשר להשלים את
הרישום למערכת החינוך בשכונה?
מענה -רישום למוסדות החינוך לתושבי "איזורים" יתאפשר באופן ראשוני בצירוף חשבונית
תשלום מקדמה לליווינג -אזורים  .חשוב להדגיש כי חובה להשלים את הרישום בצירוף החוזה
לכשיתקבל חתום ע"י שני הצדדים עד תחילת הלימודים של התלמיד בביה"ס .יובהר כי הרישום
לבי"ס יצחק נבון יתאפשר לתושבי שכונת בית בפארק בלבד בכפוף לחוזה חתום ע"י כל הצדדים
שיועבר לאגף החינוך  /רישום העירוני.
 .5האם יהיה מענה לחינוך המיוחד?
מענה  -המענה לחינוך המיוחד ברחבי העיר הינו רב ומגוון ,על כן ,כל תלמיד ישובץ בהתאם לזכאות
שניתנה לו מתוקף חוק ועדות האפיון והזכאות ,מס' תלמידים ,המסגרות הקיימות ,סוג הלקות ועוד.
קיימות מסגרות חינוך מיוחד (גני ילדים ,בתי ספר ותיכון) אשר פזורות ברחבי העיר.

 .6האם ייפתח תיכון בשנה"ל ?2021
מענה  -בשנה"ל הקרובה לא יפתח תיכון אלא חטיבת ביניים בלבד.

 .7איך והאם יהיו הסעות ממקום המגורים לבית הספר? האם ממומן?
מענה -לא יתקיימו הסעות וזאת בהתאם לגף היסעים משרד החינוך (המרחק בין השכונה למוסדות
החינוך ברחבי העיר אינם מקנים זכאות להחזרי הוצאות נסיעה)

 .8זרמים  -האם מתוכננים להיות בתי ספר וגנים בזרם ממלכתי דתי /חרדי בשכונה?
מענה  -בשנה"ל  2021ייפתחו גנים ,ביה"ס יסודי וחטיבת ביניים בזרם הממלכתי בלבד .מסגרות חינוכיות
בזרמים ממלכתי דתי  /חרדי קיימות ברחבי העיר.
 .9האם יהיו תוכניות העשרה לילדים?
מענה -יתקיימו תוכניות העשרה בבתי הספר ובגני הילדים
 .10האם יינתנו תגבורים במידת הצורך?
מענה – יינתנו תגבורים בבתי הספר  :שעות פרטניות ,תכנית עזר מקוונת מ -ז-י"ב ,YSCHOOL ,חינוך
לפסגות ,קידום "אוריינות שפתית" -חושבים שפה"" -עיר המחר" -טכניון -קידום מתמטיקה באמצעות
רובוטיקה ,תוכניות לקידום השפה האנגלית ועוד.
 .11האם יהיו לילדים חוגים בשכונה?
מענה –יהיו לילדי השכונה חוגים בשכונה ,החוגים יתקיימו ויופעלו על ידי "נפגשים" מרכזים קהילתיים.
 .12האם נבחרו כבר צוותי ההוראה בגנים בשכונה?
מענה -צוות הגננות טרם נבחר ועדיין מתקיימים תהליכי איתור וגיוס

 .13האם נבחרו צוות המורים והמנהלת לביה"ס היסודי?
מענה -מכרז לבחירת מנהלת ביה"ס צפוי להתקיים בסוף חודש יוני ,לאחר בחירת המנהלת בשיתוף
מפקחת ביה"ס ייבחרו גם יתר חברי הסגל החינוכי.
 .14האם תהיה שמירה בגנים?
מענה -לגנים שערים נעולים עם קודן בשליטה של הגננת ,קיימת ניידת אבטחה אזורית אשר תבצע
סיורים וסריקות במהלך היום.
 .15מה מודל החינוך שפועל בגני הילדים וביה"ס?
מענה-
גנים :מודל "הגן העתידי" כפי שמוביל משרד החינוך בשיתוף אגף החינוך בעיר
ביה"ס היסודי :המודל החינוכי בביה"ס היסודי יהיה על פי ערכיו של הנשיא החמישי יצחק נבון
וברוח חזון ביה"ס שיקבע עם כניסת מנהלת ביה"ס שתיבחר במכרז.
 .16האם יהיה צוות פדגוגי  /פסיכולוגי שילווה את הילדים במוסדות החינוך כיד להקל על ההשתלבות?
מענה -כן יהיה צוות פדגוגי שילווה את התלמידים.
 .17כמה כיתות צפויות להיפתח בכל שכבת גיל?
מענה -פתיחת כיתות לימוד הינה בהתאם למספר הנרשמים ועל כן אין כרגע צפי מדויק למספר
הכיתות שיפתחו.
הסבר על רישום למוסדות החינוך
הרשמה לבתי הספר  /גני ילדים
נכנסים לאתר העירייה  /אגף החינוך:
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%95%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%90
קיימות  2אופציות רלבנטיות לתושבי בית בפארק:
 .1לתושבי אור יהודה שעוברים להתגורר בשכונה  .2תושבי חוץ שעתידים לעבור לגור בשכונה

מה נדרש?
 .1אישור גריעה (ביטול רישום) מטעם רשות החינוך ממקום מגוריכם הקודם
 .2חוזה רכישה/שכירות  -עמוד ראשון מהחוזה ,כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד
אחרון הכולל חתימות  -חתום על ידי הרוכש ועל ידי עו"ד בכתובת החדשה
 .3תצהיר על מעבר עתידי לכתובת מגורים באור יהודה -לטופס לחצו כאן.

