חוברת מידע וסדרי רישום לגנים העירוניים
ולכיתות א בגבעת שמואל לשנה"ל תשפ"ב

גילאי ומועדי הרישום
הורים יקרים
אנו שמחים לפתוח את הרישום לגני ילדים עבור ילדכם לשנת הלימודים תשפ"ב2021-22 ,
הרישום לגני הילדים עפ"י חוק חינוך חובה ,יחל ביום חמישי , 14/01/2021 ,א' בשבט תשפ"א
ויימשך עד יום רביעי 03/02/2021 ,כ"א בשבט תשפ"א
כל הילדים חייבים לעבור תהליך של רישום לגני עירייה כל שנה מחדש.
אין מעבר אוטומטי של ילדים משנה לשנה.

גילאי הרישום
גילאי  5טווח התאריכים :כ' בטבת תשע"ו עד ב' בטבת תשע"ז
 01/01/2016עד 31/12/2016
גילאי  4טווח התאריכים :ג' בטבת תשע"ז עד יג' בטבת תשע"ח
 01/01/2017עד 31/12/2017
גילאי  3טווח התאריכים :יד' בטבת תשע"ח עד כ"ג בטבת תשע"ט
 01/01/2018עד 31/12/2018

חריגי גיל :ע"פ החלטת משרד החינוך ,החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר רישום של מי
שלא מלאו להם  ,3לפי חוק לימוד חובה .לפיכך ,לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו אחרי התאריך
.31.12.2018

כיצד נרשמים לגני עירייה:
הרישום באמצעות קישור באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו:
www.givat-shmuel.muni.il
הרישום באינטרנט מהיר ,פשוט ונוח והוא מיועד לתושבים שבשתי תעודות הזהות שלהם רשומה
כתובת מעודכנת בגבעת שמואל ויש להם חשבון פעיל בארנונה .האתר ייפתח לרישום לאורך כל
תקופת הרישום ,החל מיום חמישי  14בינואר  2021ויהיה זמין  24שעות ביממה.
בעת הרישום לגני ילדים ,נא להצטייד בכרטיס אשראי.

במקרים נפוצים בהם המערכת לא מאפשרת רישום דרך האתר:

 תושבים חדשים.
 ילדים מעוכבי רישום ,בגיל שנתון העולה לכיתה א' ,)2015( ,הנרשמים לגן חובה שלא ע"פ
השנתון המקורי שלהם.
 הנרשמים לגני מוכר שאינו רשמי (המוכש"ר) בתוספת נספח ד'
תושבים שהמערכת הרישום לא מזהה את הילד ולא מאפשרת להירשם דרך האתר,
יפנו במייל לשרית סבן ,מזכירת האגף sarit_saban@givat-shmuel.muni.il ,עם בקשה מסודרת.

מסמכים שיש לצרף בעת הפניה לשרית לצורך רישום:





ספח תעודות זהות פתוח של שני ההורים בהן מופיע הילד.
אישור על תשלום ארנונה ממחלקת גביה בעירייה.
תושבים חדשים צריכים לשלוח :ביטול רישום מהרשות
אותה עוזבים ,חוזה שכירות או רכישה.
במידה ומדובר בהורים עצמאיים
(גרושים/פרודים/רווקים) ,החיים בנפרד ,חובה לצרף
הצהרה מההורה השני על אישור רישום הילד בגבעת
שמואל.
עפ"י חוזר מנכ"ל ,יש לעדכן כתובת מגורים בפועל
במשרד הפנים.

רישום תושבים חדשים:
הורים לתלמידים חדשים בעיר הנמצאים בתהליך מעבר דירהלגבעת שמואל יישלחו במייל את
המסמכים הבאים:
ספחי תעודת זהות של שני ההורים.
ביטול רישום מהרשות אותה עוזבים,
חוזה שכירות או רכישה.
צ'ק ביטחון במידה ועדיין מתגוררים בישוב אחר.
הצהרה מההורה השני על אישור רישום הילד בגבעת שמואל.
לנרשמים לגנים ,נא להצטייד באמצעי תשלום.

ביטול רישום לגן עירייה ובקשת טופס גריעה
הורים המבקשים לבטל את הרישום לגן עירייה ולקבל טופס גריעה ,עקב מעבר דירה ליישוב
אחר ,ישלחו בקשה כתובה למייל של שרית סבן ,מזכירת האגף,
 :sarit_saban@givat-shmuel.muni.ilיימלאו טופס בקשה לביטול רישום ויחזירו למייל
בצרוף :ספחי תעודת הזהות מלאים של שני ההורים וחוזה חתום בישוב אליו עוברים.
למבקשים לבטל עקב מעבר לגן פרטי המוכר שאינו רשמי ,עליכם להודיע בכתב לשרית לא
יאוחר מ 01/06/2021ולצרף נספח ד'

שיבוץ לגני הילדים
שיבוץ הילדים לגנים יתבצע על ידי אגף החינוך.
השיבוץ נעשה על בסיס שקלול של גורמים שונים:










רישום במועד,
המגמה המבוקשת (דתי/חילוני),
השנתון של הילד/ה,
כתובת המגורים ע"פ רישום הנכס בארנונה נכון לתאריך 01/01/2021
גנים עולים,
איזון בין מספרי בנים בנות,
מספרי ילדים בגנים סמוכים,
מסגרת בה לומדים האחים הבוגרים,

הודעת השיבוץ תשלח אליכם במייל במהלך חודש יוני .2021
השיבוץ יוצג גם באתר אינטרנט העירוני www.givat-shmuel.muni.il

תהליך הערעור
עם קבלת הודעת השיבוץ לגן ,תתאפשר להורים תקופת ערעור על השיבוץ .ניתן יהיה להגיש בקשת
ערעור בכתב בלבד ,למייל zoya@givat-shmuel.muni.il
כל הבקשות ייבחנו אחרי תום תקופת הערעור .תשובות למערערים יישלחו במייל חוזר תוך שבועיים
מתום תקופת הערעורים.

שעת הפעילות בגני עירייה.
גני העיריה נפתחים כל יום בשעה  07:30ע"י סייעת הגן .הגננת מגיעה לגן לקראת השעה 08:00
בימים א'-ה' יום הלימודים מסתיים בשעה .14:00
בימי ו' יום הלימודים מסתיים בשעה .12:45

יום הלימודים בגני הילדים בימים ראשונים לשנת הלימודים:
כל הילדים הלומדים בגני החובה -הלימודים יתקיימו כסדרם מהיום הראשון.
הילדים העולים לגני טרום חובה שזו שנתם השנייה בגן עירייה -הלימודים יתקיימו כסדרם מהיום
הראשון.
הילדים העולים לגני גיל  ,3טרום טרום חובה וילדים העולים לגני טרום חובה שיחלו את שנתם
הראשונה בגני עירייה ,יעברו יומיים של הסתגלות ,בהם הלימודים יסתיימו באופן מדורג:
ביום הראשון ללימודים , 1/9/2021 ,יסתיים יום הלימודים בשעה .10:00
ביום השני ללימודים ,2/9/2021,יסתיים יום הלימודים בשעה .11:00
מהיום השלישי ללימודים 03/09/2021 ,הלימודים יתנהלו כסדרם בכל הגנים.

גן מונטסורי בגבעת שמואל

בגבעת שמואל ,נפתח השנה ,גן תלתן הפועל ברוח המונטסורי.
הגן מיועד לגילאי  ,3-4במידה והנכם מבקשים לרשום את ילדכם לגן הפועל ברוח החינוך
המונטסורי ,אנא ציינו זאת בעת ההרשמה בהערות.
במידה ויווצר ביקוש ,נשקול לפתוח גן נוסף בעיר .הגנים המונטסוריים יפעלו תחת החינוך
הממלכתי בלבד ,יהיו על אזוריים באזור רישום של בית הספר "יגאל אלון".

מידע על רישום ושיבוץ לגני חובה בעיר
הרישום לגני חובה בחינוך הממלכתי בעיר:
ילדים מחינוך הממלכתי שיעלו בשנה הבאה ,תש"פ לגן חובה ישובצו באופן הבא:
רישום לגני חובה חצב ורקפת – מתחם "קרן
אור" המזינים את ביה"ס יגאל אלון
כל התלמידים הגרים בשכונות:
רמת דקלים ,במרכז גבעת שמואל ,רמת הדר
והשכונה הדרומית החדשה.
בוגרי גן חרוב ,גן אילנית

רישום לגני חובה ברמת אילן המזינים את בית
הספר "בן גוריון"
תושבי שכונת רמת אילן ובוגרי גן שיבולים וגן
ניצנים.

הרישום לגני חובה בחינוך הממלכתי דתי.
העיר גבעת שמואל גדלה ומתרחבת .בקצה הדרומי של העיר מוקמת שכונה חדשה .בשכונה ייבנו גני
ילדים ובית ספר יסודי ממ"ד.
לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"ב ,נקבעו אזורי רישום חדשים לגני חובה בחינוך הממלכתי דתי.
הרישום לכל גני החובה בחטיבות הצעירות ובאזור החדש ייעשה דרך אתר האינטנט העירוני
בתאריכי הרישום.14/1/2021 -3/2/2021 ,

כל ילדי החובה בחינוך הממלכתי דתי יחולקו בין שלושת אזורי רישום באופן הבא:
.

תחום הגיאוגרפי:

השכונה הדרומית

חטיבות צעירות בבית
הספר מורשת זבולון

חטיבות צעירות
בבית הספר מורשת
נריה

דרך המלך פינת זבולון
מספרים 1-53

שכונת רמת הדר:

רחוב הזיתים פנית
בוני וצפונה ממנו

זבולון המר המספרים
הזוגיים ודרומה ממנו:
כל רחוב שמחה
הולצברג,
יוני נתניהומספרים 2-8
רחוב גרינברג-
המספרים הזוגיים
בלבד
מנחם בגין 1
השכונה החדשה-
רחובות ליפקין שחק,
יצחק שמיר.

רחוב זבולון המר
המספרים האי זוגיים
וצפונה ממנו
רחוב גרינברג –
מספרים האי זוגיים
וצפונה ממנו

כל הרחובות
מערבית לרחוב
הזיתים.
שכונת רמת הדקלים
מרכז גבעת שמואל

רחוב זיתים
מתחילתו ועד פינת
סמטת בוני
סמטת זינגר
סימטת בוני
ביאליק  48ומעלה

רחוב זבוטינסקי ודרומה
ממנו :שכונת השחר,
שכונת רמת אילן

רישום לחטיבה צעירה בבית ספר תורני מורשת מנחם :בית ספר תורני מורשת מנחם ימשיך להיות
על אזורי .הרישום לבית הספר ייעשה ע"פ בקשת הורים .במקרה בו מספר הנרשמים יהיה גבוה
מיכולת הקליטה של ביה"ס ,אגף החינוך יווסת את הנרשמים ע"פ שיקוליו.

השיבוץ לגני חובה בעיר.
השיבוץ לגני חובה בחינוך הממלכתי
הודעת השיבוץ לגן חובה ממלכתי ,תשלח
אליכם במייל במהלך חודש יוני .2021
השיבוץ יוצג גם באתר אינטרנט העירוני
www.givat-shmuel.muni.il

השיבוץ לגני חובה ממ"ד
הודעה על המסגרת (בית ספר או גן חובה
בשכונה הדרומית) אליה ישתייך ילדיכם
תשלח אליכם במייל מאגף החינוך עד סוף
חודש מאי .2021
השיבוץ לגני חובה מחוץ לחטיבות הצעירות
נעשה ע"י אגף החינוך ויישלח אליכם במייל
במהלך חודש יוני  .2021השיבוץ יוצג גם באתר
אינטרנט העירוני www.givat-shmuel.muni.il
למשובצים לגנים בחטיבות הצעירות של בתי
הספר ,השיבוץ לגנים בתוך בתי הספר ייעשה
ע"י צוות בית הספר .במהלך הקיץ תקבלו
הודעה לאיזה גן ישובצו בתכם/בנכם בתוך בית
הספר.

תשלום שנתי עבור השירותים בגני עירייה לא כולל גני חובה בחטיבות הצעירות
גני עירייה ניתנים חינם ללא שכר לימוד לכל השנתונים ,אולם קיימים התשלומים השנתיים עבור
השירותים הבאים:
הזנה  ₪ 850לשנה
ספריית פיג'מה  ₪ 60לשנה
ביטוח תאונות אישיות כ ₪ 49לשנה
סל תרבות כ ₪ 79לשנה.
הסכומים נכונים לשנה"ל תשפ"א .הסכום הסופי ייקבע ע"י משרד החינוך.
סה"כ כ 1038-לשנה ,שיחייבו עפ"י פרטי אשראי אשר ימולאו במעמד הרישום וייגבו בשלושה
תשלומים.

הנחיות רישום לילדי כתות א' בעיר.

תלמידים בחינוך הממ"ד בעיר אשר למדו בשנת הלימודים תשפ"א ,במסגרת גני החובה ,בחטיבות
הצעירות ,בבתי הספר השונים בעיר ,יעלו בצורה ישירה לכתה א' באותו בית הספר ,ללא צורך
ברישום.

תלמידים בחינוך הממלכתי המיועדים לעלות לכיתה א' יוכלו להירשם לבתי ספר "יגאל אלון" ו"בן
גוריון" באופן מקוון בלבד ,אמצעות אתר האינטרנט העירוני  . www.givat-shmuel.muni.ilהשנה,
לאור מגפת הקורונה לא תתקיים קבלת קהל במזכירות בתי הספר .האתר יהיה פתוח עבורכם כל
תקופת הרישום :החל מה 14 -בינואר  2021עד  03בפברואר .2021
תושבי שכונות רמת הדקלים ,מרכז העיר ,רמת הדר והשכונה הדרומית ,בוגרי הגנים רקפת וחצב
במתחם "קרן אור" יירשמו לבית ספר "יגאל אלון"
תושבי שכונת רמת אילן בוגרי גן אורנים וגן רימונים יירשמו לבית הספר "בן גוריון"

הנחיות להורים לילדי גן הזקוקים למסגרות או שירותי חינוך מיוחד.
בגבעת שמואל פועלים  7גני חינוך מיוחד ,המיועדים לילדים עם מגוון קשיים ולקויות .הרישום
והשיבוץ לגני חינוך מיוחד בעיר ומחוצה לה ,יתבצע רק לאחר קבלת זכאות בוועדת זכאות ואפיון.
הורה המשער כי ילדו יזדקק לגן חינוך מיוחד או לשירותי החינוך המיוחד בשנה הבאה ,ירשום את
ילדו לגן רגיל במועדים המצוינים בחוברת ויציין בהערות "שוקלים פניה לוועדת זכאות ואפיון" .בכל
שאלה בנושא ניתן לפנות לגב' הגר הוט טלר ,מנהלת תחום פרט בעירייה.
טלפון 03-5319290 ,03-5319220 :במייל:
hagart@givat-shmuel.muni.il

ועדת זכאות ואפיון
o
o

o

ועדת זכאות ואפיון היא ועדה סטטוטורית ,הדנה בזכאות התלמיד לשרותי חינוך מיוחד.
הפניה לוועדת זכאות ואיפיון הינה לבדיקת זכאות לקבלת שירותים במסגרת החינוך המיוחד
ע"פ חוק החינוך המיוחד.

 oכל בקשה לוועדה ,יש להגיש לא יאוחר מ 15/3בשנת הלימודים .כולל בקשות לחידוש
זכאות.
הדיונים בוועדות זכאות ואפיון עבור ילדי גן מתקיימים עד . 31.5
תלמידים חדשים המופנים ממכוני התפתחות הילד ששנת הלימודים תשפ"ב תהיה שנתם
הראשונה במערכת הגנים הציבורית:
 oיש להגיש למחלקת פרט -חינוך מיוחד ,מסמכים קבילים מהחצי השנה האחרונה לפני חודש
מרץ.
 oיש לבצע במקביל להגשת המסמכים למחלקת פרט ,רישום לגנים הרגילים במועד המפורסם
לכלל ילדי הגנים.
o
o

יש להעביר בדיקות ראיה ושמיעה עדכניות.
לעיכוב התפתחותי – יש להגיש את המסמכים הבאים :רופא מומחה לנוירולוגיה ילדים/רופא
התפתחות הילד/פסיכולוג התפתחותי/חינוכי +מרפא בעיסוק/מומחה להפרעות תקשורת.

o
לעיכוב שפתי – יש להגיש מסמך מקלינאי תקשורת מוסמך במכון התפתחות
הילד + .רופא התפתחות הילד.
ללקות תקשורתית  – ASDיש להגיש מסמך מרופא פסיכיאטר  /רופא מומחה לנוירולוגיה של
הילד ובהתפתחות הילד +אבחון פסיכולוג קליני  /התפתחותי .
חשוב להגיש לדיון בוועדה כל מסמך עדכני נוסף הנוגע באבחון קשיים בתפקודו של ילדכם.

הנחיות רישום להורים עצמאיים (גרושים /פרודים /רווקים) החיים בנפרד.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי ,לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל
את הסכמת שני ההורים על כן בעת הרישום ,בני זוג החיים בנפרד ,חייבים בעת הרישום לרשום
כתובת מעודכנת של שני ההורים ולמלא כתב הצהרה להורים עצמאיים .אגף החינוך ידאג לשלוח
לשני ההורים הודעות על רישום ועל שיבוץ.

הנחיות להורים לילדים עם צורך רפואי (כולל אלרגיה) הזקוקים לסיוע אישי או הנגשה פיזית.
הורים לתלמידים הזקוקים להנגשה פיזית פרטנית או תלמידים עם צורך רפואי הזקוקים לסיוע אישי
בגן ,אנא ציינו זאת בעת הרישום ובמקביל הגישו את כל הטפסים התומכים בבקשה עד התאריך
. 28/02/2020
לזקוקים לסיוע רפואי בגן ,הגישו למחלקת פרט בעירייה את המסמכים הבאים עד :31.05.2020
מכתב בקשה מטעמכם לסייעת.
מכתב עדכני קביל מרופא מומחה תחום( -לא רופא ילדים).
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לגב' הגר הוט טלר ,מנהלת תחום פרט בעירייה.
טלפון 035319290 ,035319220 :במייל:
hagart@givat-shmuel.muni.il

הנחיות רישום לגנים פרטיים -המוכר שאינו רשמי (גני מוכש"ר).
הורים הרושמים את ילדיהם לגנים פרטיים ,מוכר שאינו רשמי ,יפעלו כך:
רישום אצל מנהל/ת הגן כולל נספח ד' המצ"ב חתום בחותמת בעלות.
רישום באגף החינוך בעירייה בכפוף למועדי הרישום בגנים .במעמד זה יש להביא ספח
תעודת זהות ,נספח ד' והצהרת ההורה חתומים.
לא תתאפשר רישום למסגרות המוכש"ר באמצעות אתר האינטרנט.
לא יתאפשר רישום כפול לגני עירייה ומקביל לגני המוכש"ר
אישור בקשה לגן מוכר שאינו רשמי לשנה"ל תשפ"א

נספח ד'

שם בעלות ___________

סמל בעלות

כתובת הבעלות ____________________

הכרה מיום (לגילאי  5-6ולגילאי _______/_______ /_______ )3-4

רשיון בר תוקף מספר (סמל הגן החדש 6 -ספרות)

שם התלמיד ____________ מספר ת.זהות _________________

הצהרת ההורה

תאריך לידה _____ _____/______/שם הגן המבוקש____________

אני (שם ההורה)______________ תז_____________
כתובת הגן ____________________
מצהיר בזאת כי ביצעתי את הרישום לגן _____________ שסמל המוסד
אחר.ההכרה עד
אקבל את
רק אם
התלמיד
שלו  אני מתחייב לקבל
הילד לגן
לגןאת
רשמתי
________________אתולא

תחילת שנת הלימודים.

רישום לצהרוני המתנס
הורים הזקוקים להארכת יום הלימודים יירשמו לצהרוני המתנ"ס.
אנו ניקח בחשבון את הרישום לצהרונים בעת השיבוץ לגנים.
פרטים על הצהרונים באתר ובמזכירות המתנס.
037341804 ,035323258
www.givatshmuel.org.il

תשלום שנתי עבור השירותים בגני עירייה לא כולל גני חובה בחטיבות הצעירות:
גני עיריה ניתנים חינם ללא שכר לימוד לכל ילדי השנתונים ,אולם קיימים התשלומים שנתיים עבור
השירותים הבאים:
הזנה₪ 850 -
ספריית פיג'מה₪ 60 -
ביטוח תאונות אישיות -כ ₪ 49 -יקבע ע"י משרד החינוך הסכום הוא נכון לשנה"ל תשפ"א
סל תרבות -יקבע ע"י משרד החינוך הסכום הוא כ ₪ 79 -נכון לשנה"ל תש"פ
סה"כ כ  ₪ 1038לשנה שיחוייבו ע"פ פרטי האשראי אשר מולאו במעמד הרישום ויגבו בשלושה
תשלומים.

