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בס"ד
הודעה בנושא מיפוי למוסדות חינוך בנות חט"ב וחט"ע ממלכתי-דתי
מזה שנים בנות גמזו (חט"ב וחט"ע) ממופות ליישוב שעלבים לחינוך ממלכתי-דתי.

לאחרונה הוסיף משרד החינוך לכל יישובי חבל מודיעין מיפוי נוסף לבנות לממלכתי-דתי (חט"ב
וחט"ע) ,את היישוב שוהם .מיפוי זה נקבע על ידי משרד החינוך בלבד מתוך מטרה לחזק את
אולפנת שלהבת בשוהם.
בבירור שנעשה נראה כי ניתן לשנות את המיפוי החדש שקיבלנו ,משוהם אל העיר מודיעין (בלי
לפגוע במיפוי לשעלבים) .מאחר ומיפוי מוסדות חינוך נקבע /ניתן לשינוי כל  1שנים ,ובשים לב כי
קיימת עדיפות למיפוי שוהם ,הרי שניתן יהיה לבקש את שינוי המיפוי ובלבד שאין הורים המתכוונים
לשלוח את בנותיהם לחט"ב וחט"ע עליונה בשוהם במהלך התקופה הנ"ל (היות ומבחינת משרד
החינוך העדיפות היא למפות לשוהם).
וועד המושב מעוניין לבחון ולקדם את השינוי מהסיבות הבאות:
.6
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ישנן  64בנות שנרשמו לשנה"ל הבאה למודיעין ( 61לתיכון אמית בנות במודיעין 6 ,לאולפנת
אורות) ,לעומת  7בנות לשוהם (למיטב ידיעתנו).
מיפוי לעיר מודיעין מאפשר את כל מוסדות החינוך הרלוונטיים בעיר מודיעין (כרגע אולפנת
אורות ותיכון אמית בנות) ,לעומת מיפוי לשוהם שמאפשר רק את אולפנת שלהבת.
בהיבט הרחב ,המיפוי לשעלבים נותן מענה רק לבנות המעוניינות באולפנה .לבנות מגמזו
המעוניינות בתיכון דתי אין מענה במיפוי והן נאלצות לדאוג לעצמן .הוספת המיפוי לעיר
מודיעין פותח את האפשרות של תיכון דתי באופן רשמי.
המיפוי הקיים היום לבנים לגמזו (חט"ב וחט"ע) הוא העיר מודיעין .הוספת הבנות גם
למודיעין תאפשר מערך הסעות יותר יעיל ומותאם לשעות הסיום השונות של המוסדות
השונים (ישיבת לפיד ,אולפנת אורות ,תיכון אמית בנים ,תיכון אמית בנות).

לאור הסיבות הנ"ל מתוך מחשבה רחבה על הצרכים הקיימים  ,מספר התלמידות הצפוי לאמית
מודיעין אל מול המגבלות בהיקף ההסעות על ידי המועצה ,וועד המושב מעוניין לבחון ולקדם את
המהלך.
נקודות חשובות:





בכל מקרה המיפוי הקיים לשעלבים יישאר כפי שהוא.
בכל מקרה האפשרות של אולפנת צפירה תישאר כפי שהיא (אולפנת צפירה מוגדרת כבי"ס
על אזורי ללא קשר למיפוי(.
משמעות של מיפוי הוא שהמוסד בעיר הממופה מחויב לקבל את התלמידים והמועצה
מחויבת לספק הסעות אל המוסד.
מיפוי הנו תמיד לעיר\יישוב מסויימ\ת ולא למוסד ספציפי.

מאחר ושינוי המיפוי אינו ניתן לביטול אלא בחלוף  1שנים ועל מנת שלא לפגוע בזכויות של הורים
המתכוונים לשלוח את בנותיהם לתיכון בשוהם במהלך השנים הקרובות ,פונה הוועד לקבלת עמדת
התושבים למהלך.
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