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נוער וקהילה , ִמנהל חינוך
02-9902101\2 

agaf@bshemesh.co.il

מחלקת גני ילדים
02-9902126

agaf@bshemesh.co.il

מחלקת חינוך יסודי
02-990-2119

uri.bh@bshemesh.co.il

מחלקת חינוך על יסודי
02-990-2139

haran.z@bshemesh.co.il

מחלקת חינוך מיוחד
02-990-2116

bracha.y@bshemesh.co.il

הסעיםמחלקת 
02-990-2110

heseim@hinuchbs.co.il

מחלקת ביקור סדיר
077-270-5382

tovadav2@gmail.com

מחלקת קליטה
02-999-7924

olimfamilyforum@gmail.com



דבר ראש העיר

.אותיקלטו,אותישקיבלובתחושההראשוןבשלבכברמתחילההחינוכיתהחוויה
.שליהילדעבורהמדויקהמקוםמההמחשבהאתשעשהמישהוישכאשר

של,התלמידשלבחוויהתלויההזאתהעירשהצלחתמאמיניםבעירייהכאןאנחנו
.המנהלשל,המחנךשל,הגננתשלבתחושה,בגןהילד

במקוםאחדכלשלהשיבוץ.ולהצלחהלאחריותשמחנכתחינוךמערכתבוניםאנחנו
.יצליחהזהשהתהליךכדיהראשוןהשלבהואשלוהמדויק

טובהכיהמקוםאתכולנועבורוליצורלהשפיע,מעורביםלהיותלכולםקוראתאני
.בולהיותונכון

,בברכה
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,ר עליזה בלוך"ד
ראש העיר



הממונה על החינוך, דבר סגן ראש העיר

ואנו,והחוגיםהמגזריםלכלל,מצויניםחינוךמוסדותבעשרותהתברכהשמשבית
ברורהבצורההמעניקה,החינוךִמנהלידיעלשמופקת,זוחוברתלכםלהעניקשמחים
.בעירהחינוךלמוסדותהרישוםואופנידרכיאתונאותה

ִמנהלידיעלהניתןהשירותושיפורלהנגשתמפעילותינוכחלקהינהזוחוברתהוצאת
העירשילדימנתעל,כימיםלילותהמושקעיםהכביריםהמאמציםבמסגרת,החינוך
חייואורחותלפיהמותאמים,בעירהקיימיםהמוסדותבמגווןלקבליוכלוהיקרים

כיתקווהואנוביותרהטובהובצורהביותרהטובהחינוךאת,ואחתאחדכלשלוקהילתו
.בכךנצליחדשמייאבסייעתא

,בברכה
,ארנרייךהרב ישעיהו 

,סגן ראש העיר
הממונה על החינוך
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עושים,ההוריםהנהגתעםפעולהבשיתוףהחינוךמנהל,יקריםלתלמידיםהורים
והראוייםהנכוניםהמעניםאתלקבלתלמידלכללאפשרבכדיכביריםמאמצים

לאפשרובכך,שהיאכפיהמציאותאתנאמנהלהציגמשתדליםאנו.עבורוביותר
.וצומחיםמתחנכיםילדיכםבולאופןמלאיםשותפיםלהיות,ההוריםלכם

שלהעתידכדורבילדינורואיםאנו;לאחריותילדינולחינוךמעודדתהשתדלותינו
כזו,לאחריותהילדיםחינוךבדברכתיפנועלהעצומההאחריותכןועלהעיר

.ולסביבהלקהילהרגישותבקרבםשתעודד

שזוריםבוחזון;פועליםאנולפיוהחינוכיהחזוןברוחמלווההציבוריתעשייתנו
בפניכםמוגשת,כןעל.וחדשנותמצוינות,שקיפות,סובלנות,רגישותשלערכים
שנתלקראתהחינוךלמוסדותהרישוםבתהליךאתכםותלווהשתנחהזואיגרת

.פורהלימודים
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נוער וקהילה, דבר מנהל חינוך .

,שי כהן
ר הנהגת ההורים בית שמש"יו

.

:

,מעוז ביגון
נוער וקהילה, ראש מנהל חינוך .



?כיצד? מתי? מי
?איך נרשמים

http://betshemesh.muni.ilבכתובת האינטרנט באתר העירייה באמצעות 
03-9277337: מענה אנושי בטלפוןוב074-7601960: קולי בטלפוןמענה ב

?מתי נרשמים
(2020בינואר 27)פ "שבט תש' החל  מיום שני א
(.2020בפברואר 16)פ "א בשבט תש"ויימשך עד יום ראשון כ

1קומה נעימיקניון , בִמנהל החינוך בניין העירייה-לתושבים חדשים ועולים בלבדמרכז רישום 
אין קבלת קהל'בימי ו|17:00עד 10:00' בימי ד| 13:00עד 09:00' ה', ג', ב', בימים א

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

(  2016בדצמבר  31בינואר ועד 1)ז " בטבת תשע' ו ועד ב"בטבת תשע' כ: 4גילאי , גן טרום חובה
(2015בדצמבר 31בינואר ועד 1)ו "ט בטבת תשע"ה ועד י"בטבת תשע' י:5חובה גילאי גן 

א"תשפפ חייבים ברישום לשנת הלימודים "הנמצאים בגני ילדים בשנת תשילדים *
.  שלכםעליכם לבחור שלוש אפשרויות מרשימת גני הילדים על פי סדר העדיפות , בתהליך הרישום באינטרנט ובמענה הטלפוני** 

(.31/12/14), ה"התשעבטבת ' טעד( 01/01/14), ד"התשעבטבט' ילידי כט:'עולים לכיתה א

.'בוגרי כיתות ו:חטיבות ביניים
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"?מה להביא לרישום! אני תושב חדש"
ביטול  "טופס . 2. של שני בני הזוג עם הספח בו רשומים פרטי הילדיםהזהות תעודות . 1

.הצהרהיש לצרף פרודים /גרושיםלהורים .3.  מהרשות המקומית ממנה אתם מגיעים" רישום

.תאפשר ביצוע רישוםלא , הללועמידה בהנחיות אי * 



?מה לגבי תושבים שהם עולים חדשים
בטרם יחל הרישום הנכם מתבקשים לפנות למחלקת הקליטה המלווה את התלמידים 

.  בתהליכי הקליטה במערכת החינוךוהמשפחות 

:*רוחמה אפשטייןניתן לפנות 

במייל
olimfamilyforum@gmail.com

בטלפון
054-680-1542

* | 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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?כיצד? מתי? מי



חינוך חרדי

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

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

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

בנים
לתלמודיהצמודיםלגניםירשמוהבנים
לסיוםעדבלימודיםוימשיכוהתורה
בישיבותללימודיםיעברוומשם'חכיתה

.קטנות

בנות
.וחובה,חובהטרוםלגילאילגניםתרשמנההבנות
–'אכיתותהספרלבתיתרשמנההבנות,מכןלאחר

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

074-7601960: קולי בטלפון



גני ילדים

:  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
2020תשלומים שווים החל מחודש ספטמבר 3-הסכום יגבה ב

:אמצעי תשלום
.המחאות או מזומן.ב.כרטיס אשראי. א

1-700-500-521בטלפוןאו . נעימיקניון -יצחק רבין ' ברח;בבניין העירייהבאגף הגביה ניתן לשלם 

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

.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 
(.את הטפסים ניתן להוריד מאתר העירייה( )2020יוני 15)פ"התש, סיווןכגי,שנעל שיבוץ ילדכם עד יום עררלהגיש ניתן * 
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ד"מ וממ"מ



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

אנו מאחלים הצלחה לילדכם בהשתלבותם  
.במערכת החינוך העירונית
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שלהאינטרנטבאתר(2020יוני28)פ"תשתמוז'וראשוןיוםמ'בבמועדרישום

.והאנושיהקוליבמענהאושמשביתעיריית

.פנוימקוםבסיסעלישובצו'בבמועדהנרשמים*

גני ילדים



'לוח זמנים לתהליך הרישום במעבר בין גן חובה לכיתה א

'כיתה א

לועזיעברינושא

24/1/2020טבת' כז', יום וחשיפת בתי ספר לציבור–יום פתוח 

והצגהמפגש הורים וילדים 

(אשכול הפיס" )מתוקותאותיות "
26/1/2020טבת' כט', יום א

רישום באתר אינטרנט  
שבט' א', במיום 

א שבט"כ', איום עד

27/1/2020

16/2/2020

30/3/2020ניסן' ה', עד יום בשיבוץ מסירת מכתבי 

1/5/2020אייר  ' ז', עד יום ועררבקשות הגשת

4/6/2020סיוון' יב', יום הערר עירוניתועדת תשובות 
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:דגשים לקראת הרשמה
לאפשר להורים לבחור את המסגרת בכדי המיטב נשתדל לעשות את . י ִמנהל החינוך"ההרשמה והשיבוץ ינוהל עתהליך •

.וכפופה למדיניות הרישום ולמערכת החינוך העירוניתהבחירה תהיה מבוקרת , אולם. לילדיהםהחינוכית המתאימה 
תחילה להצטייד באישור לימודי חוץ מהרשות המקומית  התלמידים יידרשו , אמנם. חוץמקבלים בברכה תלמידי אנו •

.של תלמידי העיר על בסיס מקום פנויהשיבוץ יבוצע רק בסיום תהליך השיבוץ . בכפוף לתשלום אגרת לימודי חוץ, שלהם
. שינויים קלים בלוחות הזמנים מאילוצים מערכתיים או עירונייםייתכנו•



'לוח זמנים לתהליך הרישום לכיתות ז

חטיבת ביניים

לועזיעברי :מועדנושא

בחירת העדפות התלמידים באתר האינטרנט  
של העירייה

'החל מיום ב
'ועד יום א

-שבט ' א
א שבט"כ

27/1
16/2

9/2ד שבט"י' החל מיום אהספר-ראיונות הכרות בבתי

26/3א ניסן'ביום ה'שליחת הודעות שיבוץ לכלל תלמידי ו

פי הודעת  -ס על"רישום התלמידים בבתיה
השיבוץ

5/4א ניסן"י'עד יום א

5/4א ניסן"י'עד יום אהגשת בקשות ערר

ללמוד לאפשר לכל תלמידה ותלמידי ִמנהל החינוך כשהשאיפה היא "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•
.המתאים ביותרבית הספר להתרשם ולבחור את , מנת להכיר
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