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 ן וצוקיםח-שינוי ארגוני של בתיה"ס היסודיים אבן
 שאלות ותשובות

 : אחוד אחים 
 עד איזה שלב מתאפשר אחוד אחים ? .א

 )כדי שילמדו באותו  תשובה: הנוהל מאפשר הגשת בקשה לאחוד אחים
 עד כיתה ד'. מוסד חינוכי(

 למי מגישים את הבקשה? .ב
 .וקהילה להגיש בקשה לאגף חינוך םיאשרתשובה: הורים 

 

 'ד':-בקשת העברה מבי"ס לבי"ס לכתות א 
הורים המבקשים להעביר את ילדיהם ימלאו טופס בקשה מנומק, כל בקשה תידון  .א

 באופן פרטני 
 . 1.7.19עד לתאריך  טופס ניתן לקבל באגף חינוך וקהילה

 

  לים?יבמבנים יבהאם בעקבות האיחוד יתקיימו לימודים 
שלבים על מנת שני האחוד מתבצע ב לא יתקיימו  לימודים במבנים יבילים. תשובה:

 לאפשר הערכות מיטבית בכל התחומים כולל התאמות מבניות .
 

 ם העולים לגן חובה ) נורית( בשנת הלימודים גם לילדי מסגרות האם נכון לבצע אחוד
 הקרובה?

ד עם זאת הורים ח, יהעלאת הילדים לחט"צ צוקים  תשובה: אנו ממליצים לבחון בחיוב
 שמתלבטים מוזמנים לפנות לאגף החינוך למחלקת קדם יסודי .

 

  ו' -'המה יקרה עם תלמידי כיתות : 
 תשובה: בשנת הלימודים הקרובה ) תש"פ( ימשיכו ללמוד בבית ספרם.

  כיתות.כיתה לבי"ס צוקים, לא מתוכנן מיזוג כ יעברו –בשנת הלימודים תשפ"א 

 

 ילדינו חרדים מהשינוי כיצד לנהוג  ? 
טבעו בכאב, באי ודאות, בחששות ולכן פעמים רבות התגובה מכל תהליך שינוי כרוך 

הראשונית היא התנגדות . לצד זאת בכל תהליך שינוי נפתחות הזדמנויות חדשות. למרות 
השינוי ולנתב אותו הקושי עלינו המבוגרים להחזיק בידיעה כי בכוחנו להתמודד ביחד עם 

לצמיחה והתפתחות. זהו המסר שעלינו להעביר לילדינו. במידת הצורך אתם מוזמנים 
 להתייעץ ביועצת  או בפסיכולוג/ית בי"ס .     

 

 ת אורגניות לבי"ס צוקים? האם תתאפשר בחירת חברים  גם ד יעברו ככתו-האם כתות ג

 ?לתלמידי כיתות ג' ד'
כדי לאפשר מעבר וקליטה נכונה של התלמידים אנו ממליצים לבצע שיבוץ מחדש של 

 של שני בתיה"ס .תינתן לתלמידים אפשרות לבחור חברים .  ד-תלמידי א
 

 ?)מה יקרה בבי"ס אבן חן בשנת הלימודים הקרובה )תש"פ 
ך אנו מחויבים יחד עם הצוות החינוכי והפיקוח של משרד החינוך למתן שרותי חינו

 מיטביים לכל הלומדים בבית ספר אבן חן ובכלל הישוב.
 נפעל מתוך אחריות לטובת תלמידי בי"ס.

 אנו פועלים לבחירת דמות ניהולית להובלת בית הספר בשנת המעבר
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 חינוך ביתי  
  כדי שילדכם ילמד במסגרת חינוך ביתי יש להגיש בקשה מיוחדת . הבקשה מועברת       
 החינוך.לאישור ועדה במשרד       

 
 

  אנו רוצים שילדנו ילמדו בבית ספר השייך לחבל מודיעין 
 בחינת משרד החינוך יש מענה הולם לתלמידי שהם בתוך היישוב.מ

 של שהם הם אזור המיפוי לתושבי שהם. היסודיים בתי הספר
 מעבר לרשות הסמוכה/ אחרת. לא מתאפשר

 

 מה יקרה עם מרכז רבדים הנמצא במתחם ניצנים? 
 בשלב זה מרכז רבדים ממשיך פעילות במתחם ניצנים

 

 
 

 לשאלות נוספות יש לפנות באתר המועצה 


