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!יקריםהורים
ליאין.היקףרחבבריאותימשברשלבעיצומוהשנהאותנומוצאתהחינוךלמוסדותההרשמה

ילדיכםימצאוהעירשלהחינוךממוסדותבאיזהעצמכםאתשואליםאתםמתמידיותרכיספק
.הצלחהחוויותויחווומשמעותביטחון

ותלמידהתלמידשכלכדיהכלויעשוהקרוביםבחודשיםישבווקהילהנוער,חינוךבמינהל
לידילהביאויוכלולצרכיהםמענהיקבלו,היטביקלטובובמקום,להםהמדוייקלמקוםישובצו

.יכולותיהםאתביטוי
אותםותחנךלהצלחההתלמידיםכללאתשתביא,איכותיתחינוךמערכתלבנותבאחריותינו

.שלהםהלמידהלתהליכיאחריותלגלות

שנותנתמגוונתחינוךבמערכתגאיםלהיותיכוליםאנו,שמשביתעירנושל70-השנתבפרוס
.בעירשחיותהקהילותלמגווןמענה

אנובולמקוםוקשרשייכותתחושתביצירתשותפיםולהיותידייםלהושיטלכולנוקוראתאני
.ילדינואתומחנכיםחיים

,בברכה
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,בלוךר עליזה "ד
העירראש 



להעניקשמחיםואנו,והחוגיםהמגזריםלכלל,מצויניםחינוךמוסדותבעשרותהתברכהשמשבית
ואופנידרכיאתונאותהברורהבצורההמעניקה,החינוךִמנהלידיעלשמופקת,זוחוברתלכם

.בעירהחינוךלמוסדותהרישום

,החינוךִמנהלידיעלהניתןהשירותושיפורלהנגשתמפעילותינוכחלקהינהזוחוברתהוצאת
לקבליוכלוהיקריםהעירשילדימנתעל,כימיםלילותהמושקעיםהכביריםהמאמציםבמסגרת

את,ואחתאחדכלשלוקהילתוחייואורחותלפיהמותאמים,בעירהקיימיםהמוסדותבמגוון
.בכךנצליחדשמייאבסייעתאכיתקווהואנוביותרהטובהובצורהביותרהטובהחינוך

ההוריםוכמובןההוראהצוותי,הספרבתיהנהלותכלפיהוקרתיאתלהביעאבקשזובהזמנות
ונקווהעלינועוברתועדייןשעברההמאתגרתבתקופהללמידההתגייסותםעלהעירותלמידי

.טובוכלאיתנהבריאותמתוךותקינהמלאהלימודיםלמסגרתלחזורנוכלממשבקרובה"שבעז
,בברכה

,ארנרייךהרב ישעיהו 
,סגן ראש העיר

הממונה על החינוך
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,יקריםהורים
,הקורונהנגיףהשלכותעםכולנושלההתמודדות.ומורכביםחדשיםאתגריםבפנינוהציבההחולפתהשנה
קהילתוכללהמשפחות,התלמידיםבחייהחינוךלמערכתשישוהחשובהמרכזיהמקוםאתמחדשדייקה
ממשיכים,משתנהבמציאותגםחינוכייםתהליכיםלקיוםהמתמדתוהחתירההעירוני"השמשמודל".העיר

הבאההלימודיםשנהלקראתלהיערכותבסיסיהווזובתקופהשאימצנוהגישות.זובשנהגםאותנולהוביל
.החינוכיותהמסגרותאתבבחירתכםכעתשמתחילה

בהובלתמשמעותייםשותפיםההוריםובהנהגתההוריםבכםרואה,וקהילהנוער,חינוךמינהל,כתמיד
להשתפרלנומסייעיםההוריםואתםובקהילהבביתשנלמדיםהערכיםכלקודםהואחינוך.בעירהחינוך

שהצלחתומאמיניםאנו.והמנהליםהמוריםעםמקדמתותקשורתשלכםפעילהמעורבותבזכותולהשתנות
ההרשמהתהליךכילנוחשובכןועל,לילדיםהחינוכיתהמסגרתשלבהתאמהמתחילההחינוכיהתהליךשל

.ואחריותדעתשיקולמתוךייעשה
שתהליכיעמוקהאמונהמתוך,החינוכיותהמסגרותאתלהובילממשיךקהילתיתלאחריותהחינוך

,עבורומיטביתלהתקדמותהמפתחוהם,וקהילתוסביבתואלמחוברים,ה.הילדשלוהצמיחהההתפתחות
.כולנושלאחריותהוא,לאחריותהחינוך.שלווהעירהקהילהעבורגםומכאןמשפחתועבור

תקווהואנו,לתושביםהשירותושיפורלהנגשההרביםממאמצינוחלקהנה,היוםלכםהמוגשתהאיגרת
שהם,ילדיכםעבורמיטביתוהשתלבותלהתאמהבמטרההחינוךלמוסדותהרישוםבתהליכיבידכםשתסייע
.העירשלעתידה

,בברכה
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:

,שי כהן
ר הנהגת הורים"יו

,שרי דרור
נוער וקהילה, חינוךראש מנהל 



מגבלות משרד הבריאות
בהתאם למגבלות משרד הבריאותתעשה בתיאום מראש וקבלת קהל

https://www.betshemesh.muni.il<< הישארו מעודכנים דרך אתר העירייה בדבר שינויים אפשריים 

?מתי נרשמים
(2021בינואר 14)א "תשפשבט ' אחמישי החל  מיום 
(.2021בפברואר 3)א "תשפא בשבט "כרביעי ויימשך עד יום 

?מי חייב ברישום
(2018בדצמבר 31בינואר ועד 1)ח  "ג טבת תשע"ז ועד י"טבת תשע' ג: 3גילאי , גן טרום חובה
( 2017בדצמבר  31בינואר ועד 1)ז " בטבת תשע' ו ועד ב"בטבת תשע' כ: 4גילאי , גן טרום חובה

(2016בדצמבר 31בינואר ועד 1)ו "ט בטבת תשע"ה ועד י"בטבת תשע' י:5גן חובה גילאי 
ב"תשפחייבים ברישום לשנת הלימודים א "התשפילדים הנמצאים בגני ילדים בשנת *

.  עליכם לבחור שלוש אפשרויות מרשימת גני הילדים על פי סדר העדיפות שלכם, בתהליך הרישום באינטרנט ובמענה הטלפוני** 

31.12.2015ו "בטבת תשע' יטעד 1.1.2015ה "תשעבטבת ' ילידי י–' עולים לכיתה א
.'בוגרי כיתות ו:חטיבות ביניים

?מה לגבי הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה
. מאפשרת רישום מוקדם יותר למוסדות החינוךלהנגשה פרטנית זכאות 1.

.החינוךבהתאם להנחיות משרד ;תנאי הזכאות. 2
: במייל;חינוךמנהלת מדור נגישות מוסדות -נעיםיש להעביר את המסמכים הרלוונטיים למרב בן . 3

meravbn@bshemesh.co.il

לחץ כאן
לפתיחת חוברת

"הנגשה פרטנית"

?איך נרשמים
<<או בסריקת הקוד , בלחיצה על הקישור, נוער וקהילה, חינוךבאתר מינהל 

(8מ "פרטים בע)מרכז השירות והרישום ובסיוע 

https://www.betshemesh.muni.il/100639/
http://meyda.education.gov.il/files/Special/lows/accessibility/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%94%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=526100&PageID=25001&group=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1


וזאת כמענה  , נפתח במיוחד לתקופת הרישוםמרכז שירות ורישום 
.למגבלות משרד הבריאות בדבר קבלת קהל

בטלפון ובזוםשעות פעילות מרכז השירות והרישום 
09:00-17:00בין השעות ' ה–' בימים א

,  "זום"להורדת תוכנת 
:הישומוניםמחנויות 

בשעותלרשותכםעומדהשירותמרכז<<זוםשיחתבאמצעותקהללקבלתמוזמנים
.המקווןהשיחהלחדריכניסכםהשירותשנציגעדולהמתיןהזוםלשיחתלהצטרףניתן.הפעילות

לקבלת שירות בזום
<<לחצו על הפתור 

יש להמתין לאישור הכניסה על ידי  •
.השירותית/מוקדן

יתכן והשיחות תהיינה מוקלטות •
.לצרכי בקרה

זמין לשירותכם, מרכז השירות והרישום

02-9939-800 | 02-9939-803 | 02-9939-805

https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=iw&gl=US
https://www.betshemesh.muni.il/100814
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New Olim

Olim to be - must contact the municipality absorption department in order to register children into the education system 
(See under contact information)

New olim, residents of the city must register through the digital registration form on the municipality website. On the 
form you will be asked to fill out personal details. If you need any assistance please be in touch with your contact person 
at the absorption department

Tami Elmaliach 050-4518889 | Olimhelp@gmail.com
Miriam Vaknin 052-3453573 | klitaedu@gmail.com
Ruchama Epstein 054-6801542 | Olimfamilyforum@gmail.com
Rachel Cohen 054-4910633 | yrcohen@zahav.net.il

Click or Scan for an English 
registration form.

Registration in the English  
form will be available from 

28.01.21.

.הרישוםלפנות למחלקת הקליטה כדי להסדיר את נושא יש -תושבים הנמצאים בשלבי טרום עליה
(בשפות שונות בהמשךהתקשרות פרטי *)

.אישייםבטפסים המקוונים הנכם מתבקשים למלא פרטים ? עולים חדשים
.למחלקת קליטה לכל סיוע נדרשלפנות ניתן *

"?להרשםצריך לספק כדי מה ! חדש בעירתושב אני "
ביטול  "טופס . 2. של שני בני הזוג עם הספח בו רשומים פרטי הילדיםהזהות תעודות 1.

.בבית שמששכירות /חוזה רכישה.3. מגיעיםמהרשות המקומית ממנה אתם " רישום
.  יש לצרף הצהרהפרודים /להורים גרושים. 4

.לא תאפשר ביצוע רישום, אי עמידה בהנחיות הללו* 
להורדת טפסי לחץ כאן 

פרודים/ הצהרת הורים גרושים

https://tinyurl.com/y8x9g4bk
https://www.betshemesh.muni.il/100816/
https://www.betshemesh.muni.il/100816/


Inscription aux  Ganim et écoles de Bet Shemesh

Futur Olim - vous devez contacter le service d'absorption de la municipalité afin 
d'inscrire les enfants dans le système éducatif )voir ci-dessous les coordonnées).

Nouveau olim, les habitants de la ville doivent s'inscrire via le formulaire 
d'inscription numérique sur le site de la commune. Sur le formulaire, il vous sera 
demandé de remplir des informations personnelles. Si vous avez besoin d'aide, 
veuillez contacter votre personne de contact au service d'absorption.

Shmouel Fischel
054-6390328 | fischelsn@gmail.com

Инне Ривин тел.0548115494, Rivin.Inna@gmail.com

Или Батколь Леваев 052 3779542 Batkol.olim@gmail.com

እርቄ ውቤ የትምህርት እና የስፖርት ጉዳይ አስተባባሪ የቢሮ ስልክ ቁጥር 

02-9939805 | Erke.w@Bshemesh.co.il

ሰፊነሽ አየለ የሥራ ስምሪት ጤና እና ደህንነት ጉዳይ አስተባባሪ የቢሮ ስልክ ቁጥር

02-9939805 | Sefinesh@Bshemesh.co.il



:רישום למוסדות החינוך החרדי
על ההורים , משכך. של עמותותבבעלויותכל מוסדות החינוך בעיר בית שמש של המגזר החרדי הינם 

קיימים בעיר ובשכונותיה . והשיבוץ אף הוא נעשה על ידי הבעלות;לבצע את הרישום אך ורק בבעלות
.חסידי, ליטאי, אשכנזי, ספרדי: מגוון רחב של מוסדות חינוך המתאימים לכלל המגזרים

.  מה שיקל עליו את הקבלה למוסד החינוכי, כל תושב יתאים את מוסד הלימוד לקהילה לה הוא משתייך

בנים
לתלמודיהצמודיםלגניםירשמוהבנים
לסיוםעדבלימודיםוימשיכוהתורה
בישיבותללימודיםיעברוומשם'חכיתה

.קטנות

בנות
.וחובה,חובהטרוםלגילאילגניםתרשמנההבנות
–'אכיתותהספרלבתיתרשמנההבנות,מכןלאחר

הבנות,היסודייםהספרבבתיהלימודיםובסיום'ח
.(סמינרים)התיכונייםהספרלבתיתרשמנה
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מענה  במזכירות הגן ובאמצעות ' לאחר קבלת נספח דיתבצעהרישום לגני המוכר שאינו רשמי 

074-7601960: קולי בטלפון



:  המסמכים הדרושים
דרכון/ ובו פרטי הילדספח, של שני ההורים עם כתובת מעודכנתתעודות זהות 

.שכירות/חוזה רכישה, ביטול רישום מהרשות בה גרתם: לתושבים חדשים

: תשלומי הורים
:לשנה לפי הפירוט הבא344₪

קרן קרב  ₪ 105| מרכז מדעים ומוסיקה 95₪| ביטוח תאונות אישיות ₪ 49| סל תרבות ₪  95

.איחור בתשלום עלול לגרום חיוב בריבית***. התשלום יועבר למנהלות הגן**2021תשלומים שווים החל מחודש ספטמבר 2-יגבה בהסכום *

.:אמצעי תשלום
1-700-500-521טלפוניתשיחהאו ב;טופס הרישוםלשלם דרך מומלץ

.לא יוחזר תשלום, 2021באוקטובר 2, ג אלול"של ביטול רישום לאחר כבמקרה * 

.אזורי רישום וגן מזין, ילדים ממשיכים לשנה שנייה בגן אשר נרשמו בזמן: עקרונות שיבוץ

י הרשות בשיתוף הפיקוח  "ישובצו ע, (השמה לשעבר)או במסגרת ועדת זכאות ואפיון , ילדים שיקבלו זכאות לתמיכה מסל שילוב
.לגנים נבחרים בהם יינתנו שירותים מתוגברים לשילובא"והמתי

.תוצגנה באתר העירייה בתחילת חודש יוניתשובות השיבוץ 
(.העירייהניתן להורדה מאתר טפסים ( 2021ביוני 24)א "ד תמוז תשפ"על שיבוץ עד יום חמישי יעררניתן להגיש * 

12

,להורדת טפסי ערר
ללחוץ כאןיש

https://www.betshemesh.muni.il/100817
https://www.betshemesh.muni.il/100817


לתשומת לבכם
, ואי מסירת פרטים נכונים על מקום מגוריו ומקום לימודיו של הילד הנרשםרישום כוזב 

.מהווים עבירה פלילית שתביא לביטול הרישום

ניתן להשיג  )הורים לילדים במשפחות חד הוריות חייבים לעדכן את הפרטים והכתובות של שני ההורים * 

.(את הטפסים דרך אתר העירייה או במשרדי העירייה

מאחלים לילדכם הצלחה בהשתלבותם  אנו 
.במערכת החינוך העירונית
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שלהאינטרנטבאתר(2021יולי1)א"תשפתמוזא"כראשוןמיום'בבמועדרישום

.והאנושיהקוליבמענהאושמשביתעיריית

.פנוימקוםבסיסעלישובצו'בבמועדהנרשמים*



'לוח זמנים לתהליך הרישום במעבר בין גן חובה לכיתה א

לועזיעברינושא

רישום באתר אינטרנט  
בשבט' א', המיום

א בשבט"כ', יום דעד

14/1/2021

03/02/2021

15/03/2021ניסן' ב', יום בעדשיבוץ מסירת מכתבי 

22/04/2021אייר' י', היום עדעררבקשות הגשת
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:דגשים לקראת הרשמה
אתלבחורלהוריםלאפשרבכדיהמיטבאתלעשותנשתדל.החינוךִמנהלי"עינוהלוהשיבוץההרשמהתהליך•

החינוךולמערכתהרישוםלמדיניותוכפופהמבוקרתתהיההבחירה,אולם.לילדיהםהמתאימההחינוכיתהמסגרת
.העירונית

מהרשותחוץלימודיבאישורלהצטיידתחילהיידרשוהתלמידים,אולם.חוץתלמידיבברכהמקבליםאנו•
עלהעירתלמידישלהשיבוץתהליךבסיוםרקיבוצעהשיבוץ.חוץלימודיאגרתלתשלוםבכפוף,שלהםהמקומית

.פנוימקוםבסיס
.עירונייםאומערכתייםמאילוציםהזמניםבלוחותקליםשינוייםייתכנו•



'לוח זמנים לתהליך הרישום לכיתות ז
לועזיעברי :מועדנושא

בחירת העדפות התלמידים באתר האינטרנט של 
העירייה

'ההחל מיום 
'דועד יום 

שבט ' א
-
א "כ

שבט

14/01/2021
03/02/2021

' החל מיום אהספר-ראיונות הכרות בבתי
ח  "י

שבט
31/01/2021

15/03/2021ניסן' ב'בביום 'שליחת הודעות שיבוץ לכלל תלמידי ו

פי הודעת  -ס על"רישום התלמידים בבתיה
השיבוץ

24/03/2021א ניסן"י'דעד יום 

22/04/2021אייר' י'העד יום הגשת בקשות ערר

ללמוד  לכל תלמידה ותלמידלאפשר תוך כוונה י ִמנהל החינוך "ינוהל עכל תהליך ההרשמה והשיבוץ •
.יה/ה עם הוריו/במסגרת החינוכית בו בחר

-מומלץ מאוד להגיע אליהם על, התיכונים בעיר מקיימים בימים אלו מפגשים וכינוסים לקראת המעבר אליהם•
.להתרשם ולבחור את בית הספר המתאים ביותר, מנת להכיר
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?מה צריך לעשות
.30.3.21–1.11.21: בין התאריכיםעל ההורים להגיש את הטפסים הרלוונטיים 

.י ההורים"תהליך הגשת המסמכים מתבצע ע–ילדי מעון 
.באחריות המוסד בו נמצא התלמיד להעלות טפסים לפורטל של משרד החינוך–ומעלה 3גיל 

.מתקיימות לאורך כל השנהזכאות ואפיון חריגים ועדות * 

.לתלמידים לפי אפיון הקושי ורמתולתת זכאות לשירותי חינוך מיוחד מטרתן ועדות שועדות זכאות ואפיון הן 
.מסמכים קבילים שאלונים חינוכיים ודיווח הורים/ הועדה מתייחסת לחומרים מקצועיים 

?אילו טפסים דרושים
הרגיל  משרד החינוך מפקחת /הגננת, הורים: י"מלא וחתום ע( ניתן להוריד באמצעות הקישורים המופיעים מעלה)שאלון חינוכי .1
(.ח מעודכן"ביום הועדה יש להביא דו)
(תלוי בסוג הלקות ובסוג המסגרת המתאימה)פרא רפואי /רפואי/פסיכולוגיאבחון. 2
(לימודית יחידניתתוכנית)י"ותחועדת שילוב פרוטוקול . 3
.של בדיקות ראייה ושמיעהעדכניות תוצאות . 4
(פסיכיאטרי או נוירולוגי)המעיד על הצרכים והקושי של הילד מסמך מקצועי כל . 5
.מותאמים לכל לקותחתומים מסמכים . 6

?חריגהלועדהלהפניית הבקשה הקריטריונים מה 
|. בעניינושפקיד סעד פונה סיכון/במצב חרוםתלמיד |. מובהקתעולה חדש בעל לקות תלמיד | (. או נפשי/רפואי ו)המשתחרר מאשפוזתלמיד 

.וקצין ביקור סדירס"העו, ת משרד החינוך/מפקחפנייה דרך )במיוחד בעל לקות מורכבת בתפקוד חריג תלמיד 

?איך אפשר ליצור קשר

באתר עיריית בית שמשאו 02-9902116: טלפוןmeiri@bshemesh.co.il: מייל

חינוכי טפסי שאלון 
סריקה/ הורדה בקליק

https://tinyurl.com/y7keoec9

