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לכבוד
הורי תלמידי שכבה ג'
בי"ס בכר רוסו
הורים יקרים,
ברצוני לעדכנכם במספר התפתחויות שחלו בשבוע האחרון.
בפגישה שהתקיימה בין מפקחת בית הספר ממשרד החינוך ומנהלת ביה"ס לבין נציגי ההורים ובהמשך בדיאלוג ביני לבין
יו"ר ההנהגה ,סוכם על הערכות ללמידת תלמידי השכבה בארבע כיתות אם ,עם תגבור שעות הוראה במימון המועצה
ושעות ביה"ס לצד הידברות נוספת שלי מול הנהלת משרד החינוך.
המועצה וביה"ס התבקשו להכין תכנית לפי המתווה שסוכם ואכן תכנית זו גובשה והוגשה ביום ראשון ,ליו"ר הנהגת
ההורים .לצערנו ,תשובת ההורים הייתה המשך השבתת לימודי תלמידי שכבה ג' ותליית שלטי מחאה ברחבי המועצה.
א .חשוב לי להביא לידיעתכם את פרטי התכנית:
.1
.2
.3
.4
.5

התכנית גובשה מתוך מחויבות המועצה וביה"ס להביא לפתרון המשבר באמצעות הקצאת משאבים וכ"א במימון
המועצה וכל זאת לפנים משורת הדין.
הורי שכבה ג' ישלחו לבית הספר את בחירת החברים לשיבוץ מחדש של כיתות ג' בארבע כיתות אם.
המועצה וביה"ס יתגברו את ארבעת הכיתות בסך כולל של  56שעות הוראה בנוכחות של כ"א נוסף בכל כיתה.
היינו ,כל כיתה בשכבה תלמד  14שעות שבועיות עם שני אנשי צוות :מחנכת הכיתה וכ"א נוסף שיגויס לתגבור.
מודגש כי כל זאת מעבר לשיעורים שמלכתחילה נלמדים בחצאי כיתות :תכנית קרב ושיעורי בחירה כך שבסה"כ
תלמידי השכבה ילמדו כמחצית מהמערכת השבועית בתגבור כ"א או בקבוצה קטנה.
בנוסף ,יעשה מאמץ ע"י הנהגת ההורים והמועצה לגייס מתנדבים שיפעלו בכיתות במקצועות נוספים.
כפי שנאמר לעיל ,לצערנו הרב ההצעה נדחתה ע"י הנהגת ההורים.

ב .בהידברות ביני לבין הנהלת משרד החינוך הובהר שוב ובאופן חד משמעי ,כי בשל מספר התלמידים בשכבה לא קיימת
אופציה לכיתה חמישית!
ג .לצד המאמצים להביא לפתרון המשבר ,אנו מחויבים לפעול עפ"י חוק ובהתאם לחוק לימוד חובה התש"ט1949-
נשלח אליכם בדואר רשום המכתב הבא ממנהלת בית הספר:
אדון/גברת נכבדים,
הנדון :הודעה בדבר אי-ביקור סדיר של בנך/בתך ___________________ בבית הספר "בכר רוסו"
הרינו להודיעך בזה ,כי בנך/בתך ____________ הרשום/מה כחוק בבית ספרנו בכיתה ג' אינו/ה מבקר/ת בו באופן סדיר  /אינו/ה מבקר/ת בו
כלל החל מתאריך  01בספטמבר  .2017אין ספק כי בכך נגרם לבנך/בתך נזק חינוכי רב העלול להשפיע בצורה חמורה על התפתחותו/ה בעתיד.
אבקשך לפנות להנהלת מוסד החינוך מיד עם קבלת הודעה זו לבירור העניין ולהחזיר את בנך/בתך ללימודים סדירים ללא דיחוי.
לידיעתך ,אי-ביקור סדיר הוא עברה פלילית על פי חוק לימוד חובה התש"ט .1949-הורים של ילד בגיל לימוד חובה או של נער בגיל לימוד חובה
חייבים ,כל אחד מהם ,לדאוג שהילד או הנער ילמד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר .אם לא למד הילד או הנער באופן סדיר במוסד חינוך מוכר,
דינו של כל אחד מהוריו מאסר של חודשיים או קנס ,אלא אם כן הוא הוכיח ,מעל לכל ספק סביר ,שעשה כמיטב יכולתו כדי שהילד או הנער ילמד
בכבוד רב,
באופן סדיר במוסד חינוך מוכר.
הראל יפית  -מנהלת בית הספר

חינוך ילדכם נמצא בראש סדר העדיפויות שלכם ושלנו וכאזרחים הנכם ,כמונו ,אזרחים שומרי חוק.
חובתכם להיענות לפניית מנהלת בית הספר וחובתנו לאכיפת החוק.
כפי שהוסבר לא אחת ,מספר התלמידים בשכבה ג בבכר רוסו אינו יוצא דופן ממספר התלמידים בשכבות דומות בבתי ספר
נוספים בלב השרון ובכלל .אני שב ופונה אליכם להחזיר את ילדכם ללימודים ,ולפתוח בשגרת לימודים תומכת ויציבה.
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,
עמיר ריטוב
ראש המועצה

