
שיוך באזור הרישום לבתי הספר 

לשנת הלימודים הקרובה, שתיפתח בספטמבר 2017 , אזורי הרישום נקבעו בהתאמה לקצב האכלוס ואזור המגורים. 

סטטוס בתי הספר במתחמים החדשים

בשנת הלימודים הקרובה שתיפתח בספטמבר 2017  

בית הספר היסודי ממלכתי ”A צומח” ייפתח בניהולה של רווית קזס טירם

A רחוב שבזי 182, מגרש  808רובע חתני פרס נובל מתחם

בית הספר היסודי ממלכתי ”שמעון פרס” ימשיך לפעול בניהולה של מירי ניצני

B רחוב יפה ירקוני 9, מתחם 900 רובע אמנים מתחם 

בית הספר היסודי ממלכתי ”B צומח” ייפתח בניהולה של ליאת פלג

B רחוב יגאל אלון 25 – מגרש 200 )906( רובע אמנים

יחד עם זאת, באופן זמני הוא ישכון במתחם של בית ספר “ A צומח” עד לסיום עבודות הבנייה והפיתוח שלב א’ 

הצפויות להסתיים  בתחילת 2018.

האם הכיתות של “בית ספר צומח B” יעברו למבנה החדש כולל הסגל?

בית הספר יעבור בסיום הבניה ועבודות הפיתוח כיחידה אורגנית שלמה ומלאה ממתחם בית ספר A, רחוב שבזי 

.B 182, למבנה הקבע החדש שברחוב יגאל אלון 25 – מגרש 200 )906( רובע אמנים

היכרות עם מנהלת בית הספר והצוות

בבתי הספר החדשים 

ובנוסף תתקיים  יולי  ותחילת חודש  יוני  •  יתקיימו מפגשים אישיים להכרות עם התלמידים לקראת סוף חודש 

אספת הורים כללית במהלך חודש יולי.

מנהלות בתי הספר עוסקות בימים אלו באיתור וגיבוש צוות חינוכי. במפגש ההורים יוצג הצוות החינוכי. 

ניתן ליצור קשר עם מנהלות בתי הספר החדשים. 

  Liatp10@gmail.com  - צומח ליאת פלג B •

ravitk23@gmail.com - צומח רווית קזס טירם A •
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קליטת תושבים חדשים

גיליון מידע תושבים חדשים בתי ספר
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שכבות הגיל שיפתחו בבתי הספר היסודיים 

בבית ספר שמעון פרס 

•  כבר התקיימו מפגשים לכל שכבות הגילאים במהלך חודש יוני 

שעוברים  ותושבים  מגורים  משינוי  כתוצאה  וזאת  בעיצומו  נמצא  הרישום  ותהליך  התלמידים  כניסת  תהליך 

בשכירות. נכון להיום תיפתחנה בספטמבר 2017 שכבות גיל הבאות:

בית הספר היסודי ממלכתי ”שמעון פרס” בניהולה של מירי ניצני

• בית הספר יפעל במתכונת מלאה של שכבות א-ו’

בית הספר היסודי ממלכתי A” צומח” בניהולה של רווית קזס טירם

• שכבת א’ -  קיים תקן לכיתה א’ רגילה וכיתת א’ חינוך מיוחד 

התקן לכיתות ב-ה’ נכון להיום הינו תקן חסר. מכוון שכל יום מגיעים תלמידים חדשים להירשם ובמיוחד 

אנו צופים גל רישום בתחילת חופשת הקיץ, תקן הכיתות ייקבע במהלך חודש יולי בשיתוף משרד החינוך. 

בכל מקרה תלמידי כיתות ו’ ישובצו בבית ספר “שמעון פרס”. 

בית הספר היסודי ממלכתי ”B צומח” בניהולה של ליאת פלג

• שכבות א’, ג’- קיים תקן ל-2 כיתות א’ ולכיתה ג’

•  התקן לכיתות ב,ד’,ה’ נכון להיום הינו תקן חסר. מכוון שכל יום מגיעים תלמידים חדשים להירשם ובמיוחד אנו 

צופים לגל רישום בתחילת חופשת הקיץ תקן הכיתות יקבע במהלך חודש יולי בשיתוף משרד החינו. בכל 

 מקרה תלמידי כיתות ו’ ישובצו בבית ספר “שמעון פרס”. 

הרשמה לבתי ספר ממשיכה בהתאם לקצב האכלוס

הרשמה פורמלית לבית הספר תתבצע כחלק מתהליך קליטת התלמידים ע”י מזכירות בית הספר במהלך הקיץ. 

יחד עם זאת, חשוב להגיע ולבצע את הרישום בזמן. 

סביבה מרחבית בבית הספר:

העירייה נערכת לפיתוח חצרות פעילות בבית הספר, פיתוח סביבתי.

פרויקט נופרים “גרין סיטי” של היזם ניצבא 

תהליך הפיתוח והבנייה בשכונה בעיצומו. צפי לפתיחת בית ספר יסודי לשנת הלימודים תשע”ט )ספטמבר 2018( 

בהתאם לקצב האכלוס. 

 Aקו מתח רובע חתני פרס נובל מתחם

ובשער  לימוד  כיתות   , ביה”ס  במרחב  הוצבו  )הסנסורים  הספר  בבית  סנסורים  הותקנו   2017 אפריל  בחודש 

הכניסה לביה”ס( שבודקים באופן קבוע במשך 24 שעות ביממה את רמת הקרינה במקום. הדיווח מהסנסורים 

 ,A משודר בזמן אמת ישירות לנציגי העירייה ול-3 נציגי תושבים, נציג ועד הורים יישובי ו-2 נציגי הורים ממתחם

הסנסורים מעבירים דיווח במידה ויש חריגות. עד כה  לא נרשמו רמות חריגה. בנוסף, הוחלט כי פעם בחודש יוגש 

לעירייה דוח מטעם החברה שהציבה את הסנסורים אשר יוצג בישיבה פנימית שתתקיים עם נציגות התושבים  

מתוך רצון לשקיפות מלאה.
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 ברוכים הבאים 
לראש העין 

קליטת תושבים חדשים

בתאריך 15.6.17 נפגשו ראש העיר שלום בן משה, בני בנגה בית אור, ראש מנהלת הרובעים החדשים, והצוותים 

המקצועיים של העירייה, עם תא”ל אחוות בן-חור, ראש המנהל האזרחי, והצוות המקצועי שלו ובהם, ראש מדור 

תשתיות וקמ”ט חשמל ואנרגיה, כדי לבחון את החלופה להעתקת קווי המתח הגבוה מזרחית לקו הירוק. במפגש 

הציג ראש המנהל, את התוואי החדש שהוכן ע”י חברת החשמל שהינו 360 מטר בתוך הקו הירוק. ראש העיר 

    Eביקש לשנות את התוואי שהוצע ולהזיז את קו המתח לכ-600 מטר מזרחה ממתחם

תא”ל בן חור אמר כי הוא יפעל לקדם את הנושא והנחה את הדרג המקצועי שלו להמשיך את עבודת המטה של 

חברת החשמל והמנהל האזרחי. בפגישה סוכם כי לאחר סיום עבודת המטה יוצג הנושא לאישור הדרג המדיני 

והצבאי ועם אישור התוכנית, היא תועבר לחברת החשמל להכנת תוכנית מפורטת לביצוע.

6, אולם  יש לציין כי לפני כ-4 חודשים הוצגה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה החלופה המערבית לאורך כביש 

חלופה זו הינה מורכבת לביצוע וזאת בשל צפיפות התשתיות לאורך כביש 6.

חזון בית הספר

בבית ספר חדש החזון החינוכי יגובש בתהליך של הנהלת ביה”ס עם הצוות החינוכי, ההורים והתלמידים. שם בית 

הספר יתקבל בתהליך חינוכי בשיתוף התלמידים, המורים והקהילה.

מתי מתוכננים להיבנות חטיבה ותיכון?

בספטמבר 2017 תלמידים בגילאי חטיבות ביניים ותיכון משובצים בבתי הספר הקיימים בעיר.  בספטמבר 2018 

עתידה להיפתח חט”ב צומחת ברובעים החדשים ועל פי קצב האכלוס.
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