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לשכת נהל חינוך וקהילה
02-9902001
agaf@bshemesh.co.il

מחלקת חינוך מיוחד
02-990-2116
bracha.y@bshemesh.co.il

מחלקת גני ילדים
02-9902120
Chavi.z@bshemesh.co.il

מחלקת ביקור סדיר
077-270-5382
tovadav2@gmail.com

מחלקות בתי הספר

מחלקת הסעים
02-990-2110
heseim@hinuchbs.co.il

מחלקת קליטה
02-999-7924
olimfamilyforum@gmail.com

גם בפייסבוק ,חפשו:
מינהל חינוך וקהילה – בית שמש

בתי ספר יסודיים
uri.bh@bshemesh.co.il
בתי ספר על יסודיים
Haran.z@bshemesh.co.il

מחלקת קידום נוער (היל"ה)
02-6333391
mottikn@gmail.com

טופס פניות ציבור באינטרנט:
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הורים יקרים!
ההרשמה למוסדות החינוך מוצאת אותנו השנה בעיצומו של משבר בריאותי רחב היקף .אין לי
ספק כי יותר מתמיד אתם שואלים את עצמכם באיזה ממוסדות החינוך של העיר ימצאו ילדיכם
ביטחון ומשמעות ויחוו חוויות הצלחה.
במינהל חינוך ,נוער וקהילה ישבו בחודשים הקרובים ויעשו הכל כדי שכל תלמיד ותלמידה
ישובצו למקום המדוייק להם ,במקום בו יקלטו היטב ,יקבלו מענה לצרכיהם ויוכלו להביא לידי
ביטוי את יכולותיהם.
באחריותינו לבנות מערכת חינוך איכותית ,שתביא את כלל התלמידים להצלחה ותחנך אותם
לגלות אחריות לתהליכי הלמידה שלהם.
בפרוס שנת ה 70-של עירנו בית שמש ,אנו יכולים להיות גאים במערכת חינוך מגוונת שנותנת
מענה למגוון הקהילות שחיות בעיר.
אני קוראת לכולנו להושיט ידיים ולהיות שותפים ביצירת תחושת שייכות וקשר למקום בו אנו
חיים ומחנכים את ילדינו.
בברכה,

ד"ר עליזה בלוך,
ראש העיר
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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.
בהזמנות זו אבקש להביע את הוקרתי כלפי הנהלות בתי הספר ,צוותי ההוראה וכמובן ההורים
ותלמידי העיר על התגייסותם ללמידה בתקופה המאתגרת שעברה ועדיין עוברת עלינו ונקווה
שבעז"ה בקרוב ממש נוכל לחזור למסגרת לימודים מלאה ותקינה מתוך בריאות איתנה וכל טוב.
בברכה,
הרב ישעיהו ארנרייך,
סגן ראש העיר,
הממונה על החינוך
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.
הורים יקרים,
השנה החולפת הציבה בפנינו אתגרים חדשים ומורכבים .ההתמודדות של כולנו עם השלכות נגיף הקורונה,
דייקה מחדש את המקום המרכזי והחשוב שיש למערכת החינוך בחיי התלמידים ,המשפחות וכלל קהילת
העיר" .מודל השמש" העירוני והחתירה המתמדת לקיום תהליכים חינוכיים גם במציאות משתנה ,ממשיכים
להוביל אותנו גם בשנה זו .הגישות שאימצנו בתקופה זו יהוו בסיס להיערכות לקראת שנה הלימודים הבאה
שמתחילה כעת בבחירתכם את המסגרות החינוכיות.
משמעותיים בהובלת
כתמיד ,מינהל חינוך ,נוער וקהילה ,רואה בכם ההורים ובהנהגת ההורים שותפים
:
החינוך בעיר .חינוך הוא קודם כל הערכים שנלמדים בבית ובקהילה ואתם ההורים מסייעים לנו להשתפר
ולהשתנות בזכות מעורבות פעילה שלכם ותקשורת מקדמת עם המורים והמנהלים .אנו מאמינים שהצלחתו
של התהליך החינוכי מתחילה בהתאמה של המסגרת החינוכית לילדים ,ועל כן חשוב לנו כי תהליך ההרשמה
ייעשה מתוך שיקול דעת ואחריות.
החינוך לאחריות קהילתית ממשיך להוביל את המסגרות החינוכיות ,מתוך אמונה עמוקה שתהליכי
ההתפתחות והצמיחה של הילד.ה ,מחוברים אל סביבתו וקהילתו ,והם המפתח להתקדמות מיטבית עבורו,
עבור משפחתו ומכאן גם עבור הקהילה והעיר שלו .החינוך לאחריות ,הוא אחריות של כולנו.
האיגרת המוגשת לכם היום ,הנה חלק ממאמצינו הרבים להנגשה ושיפור השירות לתושבים ,ואנו תקווה
שתסייע בידכם בתהליכי הרישום למוסדות החינוך במטרה להתאמה והשתלבות מיטבית עבור ילדיכם ,שהם
עתידה של העיר.
בברכה,
שרי דרור,
ראש מנהל חינוך ,נוער וקהילה

שי כהן,
יו"ר הנהגת הורים
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מגבלות משרד הבריאות
קבלת קהל תעשה בתיאום מראש ובהתאם למגבלות משרד הבריאות
הישארו מעודכנים דרך אתר העירייה בדבר שינויים אפשריים >> https://www.betshemesh.muni.il

איך נרשמים?
באתר מינהל חינוך ,נוער וקהילה ,בלחיצה על הקישור ,או בסריקת הקוד >>
ובסיוע מרכז השירות והרישום (פרטים בע"מ )8

מתי נרשמים?
החל מיום חמישי א' שבט תשפ"א ( 14בינואר )2021
ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"א ( 3בפברואר .)2021

מי חייב ברישום?
גן טרום חובה ,גילאי  :3ג' טבת תשע"ז ועד י"ג טבת תשע"ח ( 1בינואר ועד  31בדצמבר )2018
גן טרום חובה ,גילאי  :4כ' בטבת תשע"ו ועד ב' בטבת תשע" ז ( 1בינואר ועד  31בדצמבר ) 2017
גן חובה גילאי  :5י' בטבת תשע"ה ועד י"ט בטבת תשע"ו ( 1בינואר ועד  31בדצמבר )2016
*ילדים הנמצאים בגני ילדים בשנת התשפ"א חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"ב
** בתהליך הרישום באינטרנט ובמענה הטלפוני ,עליכם לבחור שלוש אפשרויות מרשימת גני הילדים על פי סדר העדיפות שלכם.

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

מה לגבי הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה?
זכאות להנגשה פרטנית מאפשרת רישום מוקדם יותר למוסדות החינוך.
.1
 .2תנאי הזכאות; בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 .3יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים למרב בן נעים -מנהלת מדור נגישות מוסדות חינוך; במייל:
meravbn@bshemesh.co.il

לחץ כאן
לפתיחת חוברת
"הנגשה פרטנית"

מרכז שירות ורישום נפתח במיוחד לתקופת הרישום ,וזאת כמענה
למגבלות משרד הבריאות בדבר קבלת קהל.
שעות פעילות מרכז השירות והרישום בטלפון ובזום
בימים א' – ה' בין השעות 09:00-17:00

מרכז השירות והרישום ,זמין לשירותכם

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

02-9939-800

מוזמנים לקבלת קהל באמצעות שיחת זום >> מרכז השירות עומד לרשותכם בשעות
הפעילות .ניתן להצטרף לשיחת הזום ולהמתין עד שנציג השירות יכניסכם לחדר השיחה המקוון.
לקבלת שירות בזום
לחצו על הפתור >>

להורדת תוכנת "זום",
מחנויות הישומונים:

• יש להמתין לאישור הכניסה על ידי
מוקדן/ית השירות.
• יתכן והשיחות תהיינה מוקלטות
לצרכי בקרה.

"?"אני תושב חדש בעיר! מה צריך לספק כדי להרשם
 טופס "ביטול.2 .תעודות הזהות של שני בני הזוג עם הספח בו רשומים פרטי הילדים
.שכירות בבית שמש/ חוזה רכישה.3 .רישום" מהרשות המקומית ממנה אתם מגיעים
.פרודים יש לצרף הצהרה/ להורים גרושים.4
לחץ כאן להורדת טפסי
 פרודים/הצהרת הורים גרושים

.1

. לא תאפשר ביצוע רישום,* אי עמידה בהנחיות הללו

. יש לפנות למחלקת הקליטה כדי להסדיר את נושא הרישום-תושבים הנמצאים בשלבי טרום עליה
)*(פרטי התקשרות בשפות שונות בהמשך

.עולים חדשים? בטפסים המקוונים הנכם מתבקשים למלא פרטים אישיים
.*ניתן לפנות למחלקת קליטה לכל סיוע נדרש

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
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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.

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

אמצעי

תשלום.:
מומלץ לשלם דרך טופס הרישום; או בשיחה טלפונית 1-700-500-521

* במקרה של ביטול רישום לאחר כ"ג אלול 2 ,באוקטובר  ,2021לא 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 עד יום חמישי י"ד תמוז תשפ"א ( 24ביוני  )2021טפסים ניתן להורדה מאתר העירייה).

להורדת טפסי ערר,
יש ללחוץ כאן
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רישום במועד ב' מיום ראשון כ"א תמוז תשפ"א ( 1יולי  )2021באתר 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 לילדכם הצלחה בהשתלבותם
במערכת החינוך העירונית.
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לוח זמנים לתהליך הרישום במעבר בין גן חובה לכיתה א'
נושא

עברי

לועזי

רישום באתר אינטרנט

מיום ה' ,א' בשבט
עד יום ד' ,כ"א בשבט

14/1/2021
03/02/2021

מסירת מכתבי שיבוץ

עד יום ב' ,ב' ניסן

15/03/2021

הגשת בקשות ערר

עד יום ה' ,י' אייר

22/04/2021

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 .אולם ,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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לוח זמנים לתהליך הרישום לכיתות ז'

•
•

נושא

מועד:

בחירת העדפות התלמידים באתר האינטרנט של
העירייה

החל מיום ה'
ועד יום ד'

ראיונות הכרות בבתי-הספר

החל מיום א'

שליחת הודעות שיבוץ לכלל תלמידי ו'

ביום ב'

לועזי

עברי
א' שבט
כ" א
שבט
י"ח
שבט
ב' ניסן

15/03/2021

רישום התלמידים בבתיה"ס על-פי הודעת
השיבוץ

עד יום ד'

י"א ניסן

24/03/2021

הגשת בקשות ערר

עד יום ה'

י' אייר

22/04/2021

14/01/2021
03/02/2021
31/01/2021

כל תהליך ההרשמה והשיבוץ ינוהל ע"י מִנהל החינוך תוך כוונה 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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ועדות זכאות ואפיון הן ועדות שמטרתן לתת זכאות לשירותי חינוך מיוחד לתלמידים לפי אפיון הקושי ורמתו.
הועדה מתייחסת לחומרים מקצועיים  /מסמכים קבילים שאלונים חינוכיים ודיווח הורים.

מה צריך לעשות?
על ההורים להגיש את הטפסים הרלוונטיים בין התאריכים.30.3.21 – 1.11.21 :

טפסי שאלון חינוכי
הורדה בקליק /סריקה

ילדי מעון – תהליך הגשת המסמכים מתבצע ע"י ההורים.
גיל  3ומעלה – באחריות המוסד בו נמצא התלמיד להעלות טפסים לפורטל של משרד החינוך.
* ועדות זכאות ואפיון חריגים מתקיימות לאורך כל השנה.

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

מה הקריטריונים להפניית הבקשה לועדה חריגה?
תלמיד המשתחרר מאשפוז(רפואי ו/או נפשי) | .תלמיד עולה חדש בעל לקות מובהקת | .תלמיד במצב חרום/סיכון שפקיד סעד פונה בעניינו| .
תלמיד בעל לקות מורכבת בתפקוד חריג במיוחד (פנייה דרך מפקח/ת משרד החינוך ,העו"ס וקצין ביקור סדיר.

איך אפשר ליצור קשר?

מייל meiri@bshemesh.co.il :טלפון 02-9902116 :או באתר עיריית בית שמש

