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דבר ראש העיר
החוויה החינוכית מתחילה כבר בשלב הראשון בתחושה שקיבלו אותי ,קלטו אותי.
כאשר יש מישהו שעשה את המחשבה מה המקום המדויק עבור הילד שלי.
אנחנו כאן בעירייה מאמינים שהצלחת העיר הזאת תלויה בחוויה של התלמיד ,של
הילד בגן ,בתחושה של הגננת ,של המחנך ,של המנהל.
אנחנו בונים מערכת חינוך שמחנכת לאחריות ולהצלחה .השיבוץ של כל אחד במקום
המדויק שלו הוא השלב הראשון כדי שהתהליך הזה יצליח.
אני קוראת לכולם להיות מעורבים ,להשפיע וליצור עבור כולנו את המקום הכי טוב
ונכון להיות בו.

בברכה,
ד"ר עליזה בלוך,
ראש העיר
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דבר סגן ראש העיר ,הממונה על החינוך
בית שמש התברכה בעשרות מוסדות חינוך מצוינים ,לכלל המגזרים והחוגים ,ואנו
שמחים להעניק לכם חוברת זו ,שמופקת על ידי מִנהל החינוך ,המעניקה בצורה ברורה
ונאותה את דרכי ואופני הרישום למוסדות החינוך בעיר.
הוצאת חוברת זו הינה כחלק מפעילותינו להנגשת ושיפור השירות הניתן על ידי מִנהל
החינוך ,במסגרת המאמצים הכבירים המושקעים לילות כימים ,על מנת שילדי העיר
היקרים יוכלו לקבל במגוון המוסדות הקיימים בעיר ,המותאמים לפי אורחות חייו
וקהילתו של כל אחד ואחת ,את החינוך הטוב ביותר ובצורה הטובה ביותר ואנו תקווה כי
בסייעתא דשמייא נצליח בכך.

בברכה,
הרב ישעיהו ארנרייך,
סגן ראש העיר,
הממונה על החינוך
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דבר מנהל .חינוך ,נוער וקהילה
הורים לתלמידים יקרים. ,מנהל החינוך בשיתוף פעולה עם הנהגת ההורים ,עושים
מאמצים כבירים בכדי לאפשר לכל תלמיד לקבל את המענים הנכונים והראויים
ביותר עבורו .אנו משתדלים להציג נאמנה את המציאות כפי שהיא ,ובכך לאפשר
לכם ההורים ,להיות שותפים מלאים לאופן בו ילדיכם מתחנכים וצומחים.
השתדלותינו מעודדת לחינוך ילדינו לאחריות; אנו רואים בילדינו :כדור העתיד של
העיר ועל כן האחריות העצומה על כתיפנו בדבר חינוך הילדים לאחריות ,כזו
שתעודד בקרבם רגישות לקהילה ולסביבה.
עשייתנו הציבורית מלווה ברוח החזון החינוכי לפיו אנו פועלים; חזון בו שזורים
ערכים של רגישות ,סובלנות ,שקיפות ,מצוינות וחדשנות .על כן ,מוגשת בפניכם
איגרת זו שתנחה ותלווה אתכם בתהליך הרישום למוסדות החינוך לקראת שנת
לימודים פורה.
מעוז ביגון,
ראש .מנהל חינוך ,נוער וקהילה

שי כהן,
יו"ר הנהגת ההורים בית שמש
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מי? מתי? כיצד?
איך נרשמים?
באמצעות האינטרנט באתר העירייה בכתובת http://betshemesh.muni.il
במענה קולי בטלפון 074-7601960 :ובמענה אנושי בטלפון03-9277337 :

מתי נרשמים?
החל מיום שני א' שבט תש"פ ( 27בינואר )2020
ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט תש"פ ( 16בפברואר .)2020
מרכז רישום לתושבים חדשים ועולים בלבד -במִנהל החינוך בניין העירייה ,קניון נעימי קומה 1
בימים א' ,ב' ,ג' ,ה'  09:00עד  | 13:00בימי ד'  10:00עד  | 17:00בימי ו' אין קבלת קהל

מי חייב ברישום?
גן טרום חובה ,גילאי  :3ג' טבת תשע"ז ועד י"ג טבת תשע"ח ( 1בינואר ועד  31בדצמבר )2017
גן טרום חובה ,גילאי  :4כ' בטבת תשע"ו ועד ב' בטבת תשע" ז ( 1בינואר ועד  31בדצמבר ) 2016
גן חובה גילאי  :5י' בטבת תשע"ה ועד י"ט בטבת תשע"ו ( 1בינואר ועד  31בדצמבר )2015
*ילדים הנמצאים בגני ילדים בשנת תש"פ חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"א
** בתהליך הרישום באינטרנט ובמענה הטלפוני ,עליכם לבחור שלוש אפשרויות מרשימת גני הילדים על פי סדר העדיפות שלכם.

עולים לכיתה א' :ילידי כט' בטבט התשע"ד )01/01/14( ,עד ט' בטבת התשע"ה.)31/12/14( ,
חטיבות ביניים :בוגרי כיתות ו'.

מה לגבי הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה?
 .1זכאות להנגשה פרטנית מאפשרת רישום מוקדם יותר למוסדות החינוך.
 .2תנאי הזכאות; בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 .3יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים לשירה דנינו במיילshira@bshemesh.co.il :

לחץ כאן
לפתיחת חוברת
"הנגשה פרטנית"
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מי? מתי? כיצד?
"אני תושב חדש! מה להביא לרישום?"
 .1תעודות הזהות של שני בני הזוג עם הספח בו רשומים פרטי הילדים .2 .טופס "ביטול
רישום" מהרשות המקומית ממנה אתם מגיעים .3 .להורים גרושים/פרודים יש לצרף הצהרה.
* אי עמידה בהנחיות הללו ,לא תאפשר ביצוע רישום.

מה לגבי תושבים שהם עולים חדשים?
בטרם יחל הרישום הנכם מתבקשים לפנות למחלקת הקליטה המלווה את התלמידים
והמשפחות בתהליכי הקליטה במערכת החינוך.
ניתן לפנות רוחמה אפשטיין*:

בטלפון
054-680-1542

במייל
olimfamilyforum@gmail.com

| * | For more information in English language, contact Ruhama | በውጭ አማርኛ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ ሩሀማን ያነጋግሩ።
| | Pour plus d'informations en langue étrangère, contactez Rouhama

| | Для получения дополнительной информации на русском языке, свяжитесь с Рухама
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חינוך חרדי
רישום למוסדות החינוך החרדי:
כל מוסדות החינוך בעיר בית שמש של המגזר החרדי הינם בבעלויות של עמותות .משכך ,על ההורים
לבצע את הרישום אך ורק בבעלות; והשיבוץ אף הוא נעשה על ידי הבעלות .קיימים בעיר ובשכונותיה
מגוון רחב של מוסדות חינוך המתאימים לכלל המגזרים :ספרדי ,אשכנזי ,ליטאי ,חסידי.
כל תושב יתאים את מוסד הלימוד לקהילה לה הוא משתייך ,מה שיקל עליו את הקבלה למוסד החינוכי.

בנות

בנים
הבנים ירשמו לגנים הצמודים לתלמודי
התורה וימשיכו בלימודים עד לסיום
כיתה ח' ומשם יעברו ללימודים בישיבות
קטנות.

הרישום לגני המוכר שאינו

הבנות תרשמנה לגנים לגילאי טרום חובה ,וחובה.
לאחר מכן ,הבנות תרשמנה לבתי הספר כיתות א' –
ח' ובסיום הלימודים בבתי הספר היסודיים ,הבנות
תרשמנה לבתי הספר התיכוניים (סמינרים).

רשמי יתבצע לאחר קבלת נספח ד' במזכירות הגן ובאמצעות מענה
קולי בטלפון074-7601960 :
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ילדים
גני
מ"מ וממ"ד
המסמכים הדרושים:
תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת ,ספח ובו פרטי הילד /דרכון
לתושבים חדשים :ביטול רישום מהרשות בה גרתם ,חוזה רכישה/שכירות.

תשלומי הורים:
 ₪ 344לשנה לפי הפירוט הבא:
 ₪ 95סל תרבות |  ₪ 49ביטוח תאונות אישיות |  ₪ 95מרכז מדעים ומוסיקה |  ₪ 105קרן קרב
הסכום יגבה ב 3 -תשלומים שווים החל מחודש ספטמבר 2020

אמצעי תשלום:

א .כרטיס אשראי .ב .המחאות או מזומן.
ניתן לשלם באגף הגביה בבניין העירייה; ברח' יצחק רבין  -קניון נעימי .או בטלפון 1-700-500-521

* במקרה של ביטול רישום לאחר כ"ג אלול 2 ,באוקטובר  ,2020לא יוחזר תשלום.

עקרונות שיבוץ :ילדים ממשיכים לשנה שנייה בגן אשר נרשמו בזמן ,אזורי רישום וגן מזין.
ילדים שיקבלו זכאות לתמיכה מסל שילוב ,או במסגרת ועדת זכאות ואפיון (השמה לשעבר) ,ישובצו ע"י הרשות בשיתוף הפיקוח
והמתי"א לגנים נבחרים בהם יינתנו שירותים מתוגברים לשילוב.

תשובות השיבוץ

תוצגנה באתר העירייה בתחילת חודש יוני.

* ניתן להגיש ערר על שיבוץ ילדכם עד יום שנ,י כג סיוון ,התש"פ ( 15יוני ( )2020את הטפסים ניתן להוריד מאתר העירייה).
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גני ילדים
רישום במועד ב' מיום ראשון ו' תמוז תש"פ (  28יוני  )2020באתר האינטרנט של
עיריית בית שמש או במענה הקולי והאנושי.
* הנרשמים במועד ב' ישובצו על בסיס מקום פנוי.

לתשומת לבכם
רישום כוזב ואי מסירת פרטים נכונים על מקום מגוריו ומקום לימודיו של הילד הנרשם,
מהווים עבירה פלילית שתביא לביטול הרישום.
* הורים לילדים במשפחות חד הוריות חייבים לעדכן את הפרטים והכתובות של שני ההורים
את הטפסים דרך אתר העירייה או במשרדי העירייה).

(ניתן להשיג

אנו מאחלים הצלחה לילדכם בהשתלבותם
במערכת החינוך העירונית.
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כיתה א'
לוח זמנים לתהליך הרישום במעבר בין גן חובה לכיתה א'
נושא
יום פתוח – חשיפת בתי ספר לציבור
מפגש הורים וילדים והצגה
"אותיות מתוקות" (אשכול הפיס)
רישום באתר אינטרנט
מסירת מכתבי שיבוץ
הגשת בקשות ערר
תשובות ועדת ערר עירונית

עברי
יום ו' ,כז' טבת

לועזי
24/1/2020

יום א' ,כט' טבת

26/1/2020

מיום ב' ,א' שבט
עד יום א' ,כ"א שבט
עד יום ב' ,ה' ניסן
עד יום ו' ,ז' אייר
יום ה' ,יב' סיוון

27/1/2020
16/2/2020
30/3/2020
1/5/2020
4/6/2020

דגשים לקראת הרשמה:
•
•

•

תהליך ההרשמה והשיבוץ ינוהל ע"י מִנהל החינוך .נשתדל לעשות את המיטב בכדי לאפשר להורים לבחור את המסגרת
החינוכית המתאימה לילדיהם .אולם ,הבחירה תהיה מבוקרת וכפופה למדיניות הרישום ולמערכת החינוך העירונית.
אנו מקבלים בברכה תלמידי חוץ .אמנם ,התלמידים יידרשו תחילה להצטייד באישור לימודי חוץ מהרשות המקומית
שלהם ,בכפוף לתשלום אגרת לימודי חוץ .השיבוץ יבוצע רק בסיום תהליך השיבוץ של תלמידי העיר על בסיס מקום פנוי.
ייתכנו שינויים קלים בלוחות הזמנים מאילוצים מערכתיים או עירוניים.
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חטיבת ביניים
לוח זמנים לתהליך הרישום לכיתות ז'

•

•

נושא

מועד:

עברי

לועזי

בחירת העדפות התלמידים באתר האינטרנט
של העירייה

החל מיום ב'
ועד יום א'

א' שבט -
כ"א שבט

27/1
16/2

ראיונות הכרות בבתי-הספר

החל מיום א'

י"ד שבט

9/2

שליחת הודעות שיבוץ לכלל תלמידי ו'

ביום ה'

א ניסן

26/3

רישום התלמידים בבתיה"ס על-פי הודעת
השיבוץ

עד יום א'

י"א ניסן

5/4

הגשת בקשות ערר

עד יום א'

י"א ניסן

5/4

כל תהליך ההרשמה והשיבוץ ינוהל ע"י מִנהל החינוך כשהשאיפה היא לאפשר לכל תלמידה ותלמיד ללמוד
במסגרת החינוכית בו בחר/ה עם הוריו/יה.
התיכונים בעיר מקיימים בימים אלו מפגשים וכינוסים לקראת המעבר אליהם ,מומלץ מאוד להגיע אליהם על-
מנת להכיר ,להתרשם ולבחור את בית הספר המתאים ביותר.
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