
•   לאחר ביצוע הרשום באתר העירייה עליכם לוודא שקיבלתם אישור על  
מילוי הטופס כנדרש.

•   ועדות קבלה: במשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה        
המאושרת, יתקיימו ועדות קבלה, בהתאם לנוהל ועדות הקבלה            

שיקבע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

•   תשובות ישלחו באמצעות הדואר /הדואר האלקטרוני /טלפוניות                    

כחודשיים לאחר סיום תקופת הרישום. 

•   דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למשפחתון.

•   מבחני התמיכה לשנת הלימודים תשפ"ד, הסבר על אופן הרישום  
והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד, נוהל ועדות קבלה, דף              
זכויות הורים וכן מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של                   
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים המתעדכן מעת                 

לעת.

•   דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י                    
ההורים.

 inbalh@bshemesh.co.il :לשאלות ובירורים ניתן לפנות  בדוא"ל

בס"ד

להלן הנחיות ראשוניות לרישום, בהתאם לנהלי המשרד: 

תתקיים בין התאריכים 01.02.2023, י' בשבט תשפ"ג ועד ל-21.2.2023 ל' בשבט תשפ"ג.    

המוכרים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

לשנת הלימודים תשפ"ד

גילאי הילדים

הליך הרשום:

אופן הרשום:

מסמכים הנדרשים לצורך הרישום:

למשפחתון מוכר יתקבלו:

א.  ילדים אשר נולדו החל מה- 1.1.2021

ב.  ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.7.2019-31.12.2020 ורופא או                                                                                                                                                                                                                         

111פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם עונים להגדרה 
111"מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת                  

111במשפחתון.

ג.   ילדים אשר נולדו בין התאריכים  31.7.2019-31.12.2020 יוכלו                                     
111להתקבל למשפחתון על בסיס מקום פנוי בלבד. 

       יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד      
(תמיכה) ביחס לשהותם במשפחתון.

ד.   ילדים מתחת לגיל שלושה חודשים לא יתקבלו למשפחתון ולא                                                                                                                                                   
111יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה.

ה.  תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי             
לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית                    

קבוצתית.

משפחתוני העירייה פועלים בהתאם ללוח החופשות של המגזר הכללי. 
מועד פתיחת שנה"ל תשפ"ד יפורסם באתר האגף. 

תשלום דמי רשום בסך 133 ₪ באתר עיריית בית שמש
(אגף הגביה - תשלומים - תשלומי רווחה-משפחתונים) 

הרשמה מקוונת באתר עיריית בית שמש 
לאחר התאריכים הנ"ל תתקיימנה ועדות קבלה ורק לאחר כחודשיים 

תפתח שוב ההרשמה בתאום עם הרכזת על בסיס מקום פנוי.

1.   צילום ת.ז + ספח בו כל בני המשפחה מופיעים.

2.   אישורי הכנסה של שני בני הזוג : תלוש שכר אחד מתוך שלושה                                                     

חודשים אחרונים לחודשים נובמבר-ינואר/ אישור מעסיק
       אשור לימודים כולל שעות לימודים שבועיות וגובה המלגה /חזרה                                                        

מחל"ד/ הורה עצמאי-דו"ח שומה ותצהיר / אימהות חד הוריות/שנת  
שבתון וכיו"ב.

3.   קבלה על תשלום דמי הרישום בסך  133 ש"ח. 

4.   למשפחות המופנות דרך מחלקת הרווחה - אישור מאגף הרווחה.

•     משפחתון אינו מורשה לסרב לביצוע הרשמה, מכל סיבה שהיא,                
לרבות  בשל עודף ביקוש. 

•     בעת הרישום ההורים נדרשים למלא שלוש אופציות לפיכך מומלץ           
לעיין לפני כן ברשימת המשפחתונים המצורפת. 

לתשומת לב ההורים!

רשימת המטפלות:

02-9919193 אמרי אמת 7  דבורה אלחרר 

02-9919183 אמרי אמת 9  דבורה רבין 

050-4132026 חזון איש 30  צביה מנדרזיצקי 

052-7115423 שער השמיים 1  מרגלית שפיצר 

050-4129790 בן קסמא 9   שרה גרוסבארד 

052-7673070 בן איש חי 46  יוכבד חשין 

053-3190497 הרב הרצוג 33  צפורה ליכטמן 

050-2999401 נחל חבר 6  אסתי רפופורט 

052-7176242 באר שבע 4  אסתר דאנה 

058-3210877 נחל קישון 32  לוית-חן בנימין 

054-8520886 נחל קישון 13  יונה אלשיך 

052-7681818 נחל מאור 21  חני מליק 

052-7671494 נחל דולב 15  מירב נטף 

02-9994841 הרב מרדכי אליהו 9  יהודית אביטן  

052-7641130 חגואל 9  אהובה אבני 

053-3116261 אמרי נועם 8  חסיה קירשבוים 

054-5652040 יונה בן אמיתי 49  אאידה שבובה 

058-3291303 אלישע הנביא 2  רחל גרודזנסקי 

052-7674354 אסתר המלכה 2  חוי כהן 

052-2609457 יחזקאל הנביא 61   לימור אשכנזי 

050-7175042 מלאכי 4  שירי כהן 

053-3137011 ריש לקיש 18  רבקי וקסלשטיין 

054-8430327 רב עמרם 9  אסתי רוזנברג 

02-9919193 אמרי אמת 7  דבורה אלחרר 

02-9919183 אמרי אמת 9  דבורה רבין 

050-4132026 חזון איש 30  צביה מנדרזיצקי 

052-7115423 שער השמיים 1  מרגלית שפיצר 

050-4129790 בן קסמא 9   שרה גרוסבארד 

052-7673070 בן איש חי 46  יוכבד חשין 

053-3190497 הרב הרצוג 33  צפורה ליכטמן 

050-2999401 נחל חבר 6  אסתי רפופורט 

052-7176242 באר שבע 4  אסתר דאנה 

058-3210877 נחל קישון 32  לוית-חן בנימין 

054-8520886 נחל קישון 13  יונה אלשיך 

052-7681818 נחל מאור 21  חני מליק 

052-7671494 נחל דולב 15  מירב נטף 

02-9994841 הרב מרדכי אליהו 9  יהודית אביטן  

050-4320430 חגואל 9  סלומה בוטבול 

053-3116261 אמרי נועם 8  חסיה קירשבוים 

054-5652040 יונה בן אמיתי 49  אאידה שבובה 

058-3291303 אלישע הנביא 2  רחל גרודזנסקי 

052-7674354 אסתר המלכה 2  חוי כהן 

052-2609457 יחזקאל הנביא 61   לימור אשכנזי 

050-7175042 מלאכי 4  שירי כהן 

053-3137011 ריש לקיש 18  רבקי וקסלשטיין 

054-8430327 רב עמרם 9  אסתי רוזנברג 

02-9919193 אמרי אמת 7  דבורה אלחרר 

02-9919183 אמרי אמת 9  דבורה רבין 

050-4132026 חזון איש 30  צביה מנדרזיצקי 

052-7115423 שער השמיים 1  מרגלית שפיצר 

050-4129790 בן קסמא 9   שרה גרוסבארד 

052-7673070 בן איש חי 46  יוכבד חשין 

053-3190497 הרב הרצוג 33  צפורה ליכטמן 

050-2999401 נחל חבר 6  אסתי רפופורט 

052-7176242 באר שבע 4  אסתר דאנה 

058-3210877 נחל קישון 32  לוית-חן בנימין 

054-8520886 נחל קישון 13  יונה אלשיך 

052-7681818 נחל מאור 21  חני מליק 

052-7671494 נחל דולב 15  מירב נטף 

02-9994841 הרב מרדכי אליהו 9  יהודית אביטן  

052-7641130 התאנה 30  סלומה בוטבול 

053-3116261 אמרי נועם 8  חסיה קירשבוים 

054-5652040 יונה בן אמיתי 49  אאידה שבובה 

058-3291303 אלישע הנביא 2  רחל גרודזנסקי 

052-7674354 אסתר המלכה 2  חוי כהן 

052-2609457 יחזקאל הנביא 61   לימור אשכנזי 

050-7175042 מלאכי 4  שירי כהן 

053-3137011 ריש לקיש 18  רבקי וקסלשטיין 

054-8430327 רב עמרם 9  אסתי רוזנברג 

שם מנהלת
טלפוןכתובתהמשפחתון

עיריית בית שמש - מינהל הרווחה והשירותים החברתיים 
מזמינה אתכם להרשם למשפחתונים של עיריית בית שמש

Sa
ra

’st
�d

io 
| 0

54
5-

66
52

65


