
 

 

 

 



   דבר ראש העיר

 

   הורים יקרים!

  

 איזה שם יפה ומלא משמעות ניתן למסגרת החינוכית שמיועדת לגיל הרך .  –""גן ילדים 

כל אחד פורח בשפע צבעיו, לכל אחד צורה ייחודית של  –כשם שבגינה צומחים צמחים שונים ומגוונים 

כל כך שונים האחד מהשני, וכל כך דומים  –כך בגן הילדים עולים וצומחים ילדינו  –עלי כותרת וגביע 

קוקים לחום בצרכיהם. כשם שצמחי הגן זקוקים לשמש חמה, למים מרווים וליד מטפחת, כך ילדינו ז

 הלב של הצוות החינוכי, לידע וחכמה שירוו את דעתם וליד מטפחת שתכוון אותם לדרך ארץ. 

נדמה כי הבחירה במסגרת החינוכית המתאימה לילדינו היא מהבחירות המשמעותיות ביותר בחיינו 

ם שאנו כהורים. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במסגרת חינוכית שמיועדת לילדים רכים בשנים, שני

 יודעים שתעצבנה אותם ותשפענה רבות על המשך דרכם במערכת החינוך. 

בעיר בית שמש מגוון רחב של זרמים חינוכיים בעלי שונות חברתית, תרבותית ואידיאולוגית. בפני 

ההורים פתוחה האפשרות לבחור עבור ילדיהם את המסגרת החינוכית שמייצגת נאמנה את השקפתם. 

דאג כי בכל גני הילדים תפגשו צוות מקצועי ומיומן, תנאים הולמים ומשאבים אגף החינוך מצדו י

 שיאפשרו לילדיכם לזכות בחינוך הטוב ביותר. 

כל מעבר בחיים עשוי לעורר אתגרים. הילדים הצעירים שיצטרפו בע"ה בשנת הלימודים הבאה לגני 

כולם יזדקקו להרבה סבלנות  –הילדים בפעם הראשונה, כמו גם אלו שיעברו מגן טרום חובה לגן חובה 

 ואהבה מצד המבוגרים האוהבים, שמקיפים אותם. 

ים שיש בעירנו, לשאול ולהתייעץ. צוות מחלקת גני הילדים אני מזמינה אתכם להתוודע למגוון גני הילד

 יעמוד לרשותכם באם תזדקקו להכוונה ויעוץ . 

חשוב לנו להתחיל את תהליך הרישום מוקדם ככל האפשר, על מנת שנוכל להיערך לפתיחת שנת 

הראשון הלימודים כראוי. למרות שנראה כי יש עוד זמן רב, אנו יודעים כי עבודה רבה קודמת ליום 

היום בו יפתח השער ואתם תיכנסו לגן ילדים שיהיו בו כל התנאים המתאימים לטיפוחם של  –ללימודים 

 ילדיכם. 

 שלכם, 

 

 

 

 

 

 

  

  

   עליזה   בלוך

   ראש   עיריית   בית   שמש



 

 

 דבר מנהל אגף החינוך

 

 הורים יקרים,

 הרישום למוסדות החינוך לקראת שנה"ל תש"פ.בימים אלו מתחיל תהליך 

 תהליך זה מלווה בתקוות גדולות, בתפילות ובהתרגשות גדולה.

 הנה רק אתמול נולדו וכבר הולכים ללמוד בגן, עולים לכתה א'.

 ודאות.-זו בהחלט שמחה גדולה, אך עם זאת השמחה מלווה בלא מעט חששות ואי

 על מנת להנגיש את המידע הרלוונטי עבורכם. לפיכך, אנו עושים כמיטב יכולתינו

 

לאורך כל השנה אנו עושים מאמץ לפעול לאור החזון שלנו, לתת מענה חינוכי, לימודי ואיכותי לתלמידים ולהורים החל 

 מגיל הגן ועד לסיום התיכון.

 

 בנושאים שונים.התברכנו בעיר במנהלות גנים איכותיות ובמנהלי בתי ספר מקצועיים שזכו בפרסי חינוך 

 

אנו עוסקים תמידית בהשתלמויות מנהלים ומורים, בשיפור איכות ההוראה, בפיתוח תכניות העשרה וסביבות למידה 

 ובתכניות שנתיות עירוניות בגנים ובבתי הספר.

 

ה אני תקווה ותפילה שכל ההתחלות החדשות תהיינה מוצלחות ומעצימות ושכל תלמיד ותלמידה ימצא את מקומו ויגל

 את הניקון המיוחד שלו .

 

 בברכת הצלחה, 

 ד"ר יוחנן קירשנבוים 

 מנהל אגף החינוך 

 

 

 

 

 

 



 

 לרישום לגן ילדים מידע כללי
 

 בעלי תפקידים:

 

 שנבויםרד"ר יוחנן קי –מנהל אגף החינוך 

 מר מנחם ברוכמן –סגן מנהל אגף החינוך 

 גב' יהודית דרעי –מנהלת מחלקת גני ילדים 

 גב' חווי זלמן  –מזכירת מחלקת גני ילדים 

 

 מפקחות משרד החינוך:

 

 גב' איילת קציר –פיקוח ממלכתי 

 גב' גו'לי מלמד –פיקוח ממלכתי דתי 

 גב' רונית זיו -פיקוח חרדי  

 אורלי שביט –פיקוח חינוך מיוחד כללי 

 אפרת בן צור –פיקוח חינוך מיוחד חרדי 

 

 קבלת קהל במחלקת גני ילדים:

 

 13.00 – 09.00בימים א', ב', ג', ד', ה' בין השעות : 

 17.00 – 15.00בימי ד' בין השעות :                      

 02-9902120טלפון:                                         

                                                  02.9902126 

 02-9902132                פקס:                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הקדמה

 

 עבור ההורים והילדים, יש היערך אליו כראוי היות ששינוי זה עשוייומשמעותי  הכניסה לגן הילדים היא צעד חשוב

 להשפיע על איכות השתלבותו בגן הילדים בפרט ובמערכת החינוך בכלל.

 לכן, זקוק הילד לתמיכתכם ולתמיכת הצוות החינוכי .בחששות ואף התרגשויות של הילד הכניסה לגן מלווה 

המעבר למסגרת רגילה עם מסרים חיוביים כדי להקל עליו את הכינו עד להשתלבותו של ילדכם בגן, עליכם לסייע לו ול

 . ם חדשיםקבלת כלליול

בהדרגתיות עם ן לגיגיע  הילדבימים הראשונים אנו מציעים שכדאי כי, יותר,  נעיםה כדי שתהליך ההסתגלות יהי

 התמיכה שלכם .

 

 

 מובא בזאת לנוחיותכם מספר נהלים:

 שעות הפעילות בגן

 גני טרום חובה

 14:00 – 07:35ה' בין השעות :  –בימים א' 

 12:45 – 07:35בימי ו' בין השעות: 

 גני חובה

 15:45 – 07:35בימים א', ב', ד', ה' בין השעות : 

 12:00 – 07:35בימי ו' בין השעות : 

 לא תותר כניסה לגן 09:00 – 08:30בין השעות: 

 תותר כניסה למאחרים 09:10 – 09:00בין השעות: 

 

 שעות הפעילות בימים הראשונים לילדים שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך:

 10:00 – 07:35ן השעות: יביום הראשון ללימודים ב

 11:00 – 07:35ן השעות: יביום השני ללימודים ב

 הלימודים יתנהלו כסדרםללימודים, י ביום השליש

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ילדים בעיר בשנה"ל הנוכחית תשע"טמצבת גני ה

 גנים 14 –ממלכתי גני 

 גנים 44 –ממלכתי דתי גני 

 גנים 23 –כללי חינוך מיוחד גני 

 270 - חינוך חרדי גני 

 51 –גני חינוך מיוחד חרדי 

 ילדים 35בכל כיתת גן משובצים עד 

 מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוך, סייעת בפיקוח הרשות המקומיתוות הגן: צ

 ילדים בגילאי  30על פי החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך, בגן בו לומדים לפחות 

 ה'-ימים בשבוע, בימים א' 5נוספת , תשובץ סייעת 3-4

 נהלי רישום לגני ילדים:

 אם הילד לומד השנה בגן עירוני.גן, גם ורים מחויבים לערוך רישום מחדש לכל הה

 באחד מהאפשרויות הבאות:הרישום יתבצע 

 /http://betshemesh.muni.ilבאמצעות האינטרנט באתר העירייה בכתובת     .1

 במענה קולי בטלפון:  .2

 במענה אנושי בטלפון:  .3

 :מועד הרישום

 (2019בינואר  27) ( ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט2019בינואר  07החל  מיום שני א' שבט תשע"ט ) 

 לשנה לפי הפירוט הבא:  ₪ 344 : תשלומי הורים

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

 2018החל מחודש ספטמבר  תשלומים שווים  3 -הסכום יגבה ב  

 

 : חייבים ברישום

 כ"ט בטבת תשע"ד ועד ט' בטבת תשע"ה – 5גן חובה גלאי 

 (2014בדצמבר  31בינואר ועד  1)  

 ועד י"ט בטבת תשע"ו  הבטבת תשע"י'  - 4גן טרום חובה גילאי 

 (2015בדצמבר   31בינואר ועד  1)

 כ' בטבת תשע"ו ועד ב' בטבת תשע" ז  – 3 גן טרום חובה גיל

 (                          2016בדצמבר     31בינואר ועד   1)

 תושבים חדשים :

ביטול רישום מהרשות , : תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, ספח ובו פרטי הילדהמסמכים הדרושים

 בה גרתם, חוזה רכישה/שכירות .

 

 

 

http://betshemesh.muni.il/


 

 הילדים יבוצע רק בתום תקופת הרישוםהשיבוץ לגני 

 

 

 קריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים

 

 שיבוץ הילדים לגני הילדים העירוניים בבית שמש מתנהל על פי שיטת אזורי הרישום

 והזכות העומדת להורים היא זכות הבחירה בין זרמי לימוד כקבוע בחוק.

 חלה קשה מסכנת חיים(, המגביל את ניידותו מצב בריאותי של אחד ההורים )כגון נכות קשה או מ .א
 הרחוב או חלקי הרחוב בו מתגורר הילד בהתאם לקביעת הרשם החוקי .ב
גיל הילד: השיבוץ יתבצע על פי גיל הילד מהילד הגדול בשנתון )יליד חודש ינואר(  ועד הקטן ביותר )יליד דצמבר( במידה  .ג

 ם באופציה השנייה או השלישית.ואין מקום באזור הרישום לכלל הילדים, יבוצע הרישו

הרשות על  החינוך תוך שבועיים מיום קבלת הודעת וצו של ילד לגן הילדים תוגש לאגףזכות ערר לרשות החינוך על שיב .ד

 השיבוצים

 יום מיום קבלת הבקשה. 30תשובות לערעורים יפורסמו באתר האינטרנט עד  .ה
 המפורטים למעלה, בצירוף מסמכים נלווים ורלוונטייםועדת הערר תדון רק בערעורים הקשורים לקריטריונים 

 

 (.2019באוגוסט  30תוקף הערעור על השיבוץ יפוג בתאריך ) .ו

 

 קריטריונים לאישור חריגי גיל במועד הקובע לצורך רישום

 בהתאם להנחיות משרד החינוך המפורטות! 15.1.17ניתן להגיש בקשה לחריגי גיל שנולדו עד 

 באחריות הרשות –תנאים לאישור  .א

 

 קליטת הילד לגן רק אם יש מקום:  ולא תתחייב בפתיחת גן נוסף .1

 

 בינואר כולל 15לוועדה יוגשו רק ילדים שנולדו עד  .2

 

 חתימת ההורים על טופס ההתחייבות לתשלום שכ"ל במידה ותאושר הבקשה .3

 

 לוחות זמנים: .ב
יהודית דרעי באמצעות טופס ייעודי הנמצא את הבקשה לקראת שנה"ל הבאה, יש להגיש למנהלת מחלקת גנים גב'  .1

 , העירייה תרכז את הבקשות ותעבירם למשרד החינוך .  21.6.19באגף החינוך עד לתאריך: 
 לאחר מועד זה, לא ידונו בבקשות

 

הודעה בדבר החלטת הוועדה, תימסר לפונים בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, ושיבוץ הילד בגן הילדים יהיה תמיד על  .2

 מקום פנוי בגן. בסיס

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 תוכניות העשרה

 

 קרן קרב

 כישורים חברתיים של הקשבה, דיאלוג ושיתוף פעולה, יחד עם רגישות,  מפתחת  תכנית קרב

 .חברתית וערכית, רלוונטיות, פיתוח חשיבה ביקורתית, ויצירתיות אקטיביות 

 סל תרבות

 הצגות ומופעים, פעילויות מוסיקליות .פעילויות בתחומים הבאים:  3סל תרבות בגן כולל 

 מטרות סל התרבות הן חשיפה למגוון אמנויות והקניית הרגלי התנהגות הולמים במופעי תרבות.

 מרכז מדעים, אומנות ומוסיקה

 ובדרך זו ומוסיקה מרכז העשרה לגיל הרך הינו מרכז אזורי המשלב תחת קורת גג אחת מדע, אמנות 

 ית ורחבת אופקים. המרכז מעניק העשרה תרבותית וגירוי אינטלקטואלי יוצר תמונה תרבותית עדכנ

 לילדים צעירים ומהווה "מיני מוזיאון".

 מרכז העשרה מתמקד בעולם התכנים המעניינים את הילדים הצעירים ומתאימים לדרך חשיבתם. 

 הוא אמור לשרת את הילדים , הגננות וההורים.

 חדשניות המבוססות על תכנית המסגרת של גני הילדים. המרכז מאפשר התנסויות בדרכי עבודה 

 ועדת הררי הדגישה את חשיבותו של החינוך המדעי טכנולוגי וההתעסקות בו מהגיל הצעיר ביותר 

 והמליצה בשעתו על פתיחת מרכזי העשרה. במרכז העשרה יחוו הילדים חוויות שונות ומגוונות 

 מוסיקה, אומנות ובתחומי מדע

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 צהרונים לגני טרום חובה

בה אמורים הילדים לקבל תכנים השלובים במערכת הערכים והלמידה  צהרון הינו מסגרת חינוכית המשכית ליום לימודים, ה

 המתקיימת בבוקר.

 כרצף חינוכי לילדי הגן. הרוני הגניםהפעלת צ בתחום תהמבצעשל אגף החינוך המתנסי"ם הינה הזרוע רשת 

על הצהרונים במגוון נושאים כמו: בקרה על התכנית  החינוכית, ופיקוח  המדיניות ומפקחים רד החינוך קובעים אתאגף החינוך ומש

 על צוות הצהרון ועל איכות המזון.

 הפיקוח והבקרה כוללים ביקורים תכופים בצהרונים והנחלת עבודה על פי נהלים מסודרים, זאת באמצעות בעלי תפקידים יעודיים.

 14:00-16:00ה' בין השעות :  –במהלך שנת הלימודים יפעלו הצהרונים בימים א' 

פעילויות הצהרון כוללות: תכנית העשרה , הפעלת חוגים, ארוחת צהריים חמה, מוגשת באישור ובפיקוח משרד הבריאות ואחראי 

 הזנה. ארוחת צהריים כוללת ירקות, מנת חלבון ומנת פחמימות.

 ע רישום עם פתיחת הרישום באתר של המתנ"ס , תאריכים לרישום נעדכן בהקדם האפשרי.שימו לב: עליכם לבצ

 צהרונים בחופשה: בחופשת חנוכה ובחופשת פסח, מתקיימת פעילויות העשרה מותאמים לתקופה, 

 הרשמה מראש דרך המתנ"ס  13.00 – 08.00בין השעות: 

 

 

 

 

 להתראות ברישום

 

 


