אגף החינוך
מחלקת גני ילדים

עיריית בית שאן
א

הורים יקרים.
הנכם מוזמנים לרשום את בנכם/בתכם לגן הילדים לשנה"ל תשפ"א.
תקופת הרישום תחל ביום שני ,א' בשבט תש"פ ,27.1.2020,ותימשך
עד יום ראשון ,כ"א בשבט תש"פ.16.2.2020 ,
גילאי הרישום:
בהתאם לחוק לימוד חובה ,תיקון מס'  32תשע"ג ,2013 ,שהתקבל בכנסת ביום
א' באב ,תשע"ג ,8/7/2013 ,חייבי הרישום לגנים לשנת תשפ"א הם הילדים אשר נולדו בין
התאריכים:
גילאי [ – 5גן חובה] התאריכים :

כ"ט בטבת תשע"ה 1 ,בינואר 2015
ט' בטבת תשע"ו 31 ,בדצמבר 2015

גילאי ( – 4גן טרום חובה) התאריכים :

י' בטבת תשע"ו 1 ,בינואר 2016
י"ט בטבת תשע"ז 31 ,בדצמבר 2016

גילאי ( – 3גן טרום טרום חובה) התאריכים  :ג' בטבת תשע"ז 1 ,בינואר 2017
י"ג בטבת תשע"ח 31 ,בינואר 2017

ההורים רשאים לבחור באחד מזרמי החינוך הפועלים בעיר:
 חינוך ממלכתי דתי
 חינוך ממלכתי
 גנים במגזר החרדי
לאחר בחירת זרם החינוך ,כל הורה יתבקש לרשום שני גנים בסמוך לאזור מגוריו ,על פי סדר
עדיפות.

גנים ממלכתיים-דתיים
גני ממ"ד -טרום חובה (גילאי :)4-3

גני ממ"ד -חובה (גיל :)5

גן תמר  -רח' חיים וייצמן 1
גן שושנה  -רח' כנרת 12
גן תאנה  -רח' משה דיין 29
גן גלבוע  -שד' הארבעה 26
גן ארז  -רח' שדרות הארבעה 26
גן זית  -רח' יהושע אביטן 34
גן סביון  -רח' התומר 27
גן חצב  -רח' משה שרת 1
גן אירוס  -רח' משה שרת 1

גן קשת יונתן  -רח' חיים וייצמן 1
גן נרקיס  -תלמוד תורה [טרם נקבע מקום]
גן כלנית  -רח' המעפילים 10
גן בני ציון  -רח' כנרת 12
גן רקפת  -רח' יהושע אביטן 12
גן אתרוג  -רח' יעקב מרכוס 31
גן גלעד  -רח' התומר 27

גני ממ"ד -רב גילאיים:
גן חב"ד בנים  -רח' אחד העם 6
גן חב"ד בנות  -רח' אחד העם 6

גנים ממלכתיים
גני ממלכתי -טרום חובה (גילאי :)4-3

גני ממלכתי – חובה (גיל :)5

גן הדס  -רח' יהושע אביטן 12
גן ברוש  -רח' משה דיין 29

גן דקל  -שד' הארבעה 26
גן שקד  -רח' מיזוג גלויות 1

גנים אקולוגיים
גנים אלו ייחודיים בהפעלתם :ארוחת בוקר משותפת ,חוג העשרתי נוסף ,סייעת שנייה ופעילות במועדי החופשות
של משרד החינוך.

גני טרום חובה אקולוגיים

גני חובה אקולוגיים

גן רימון  -רח' אהבת ציון 23
גן צבעוני  -רח' שטורמן 26

גן אשל  -רח' משה דיין 37
גן אקליפטוס  -רח' משה דיין 37

*התשלום בסך  ₪ 10,200לשנה יתבצע במתנ"ס בית שאן ,החל מתחילת השנה ,ב 11-תשלומים מראש בצ'קים או
באשראי.
*בהיעדר כח אדם בחופשות ,ייתכן וצוות החופשות יכלול גננת וסייעת אחת.

הרישום לגנים האקולוגיים לילדי טרום-טרום חובה ,ייפתח לגן רימון ולגן צבעוני בלבד.

גנים במגזר החרדי
גנים של הרשתות הפועלות תחת "המוכר שאינו רשמי" ,אינם גנים עירוניים .פרטי הגנים והשירותים יינתנו על
ידי הרשתות.

פתיחת הגנים בכל הזרמים מותנית במספר הילדים הנרשמים.

כיצד יתבצע הרישום לגנים?
הרישום יתבצע דרך אתר האינטרנט וכתובתו www.cityedu.co.il :או בהקשה בגוגל "רשות זמינה רישום
למוסדות חינוך".
שימו לב :עקב תקנות של אבטחת מידע ,אשר נכנסו לתוקפן במאי  ,2018צריך להיכנס עם קוד לאתר.
במקרה של הורים פרודים /גרושים ,יש צורך בציון כתובתם של שני ההורים.

על הורים המעוניינים לבצע רישום במשרדי העירייה להצטייד בתעודת זהות.
הורים המעוניינים לרשום את בנם/בתם לגן ילדים "מוכר שאינו רשמי" (חרדי):
יש לקבל מהמוסד הלימודי טופס (נספח ד') ,למלא את כל פרטיו ,ולהביא לאגף החינוך בעת הרישום .ללא הנספח
לא ייעשה רישום .למגזר זה אין רישום דרך האינטרנט.
אגף החינוך יעשה כל מאמץ להיענות לבקשת ההורים.
הורים שלא ירשמו את בנם/בתם בתקופת ההרשמה ,אגף החינוך ישבץ לגן בהתאם לשיקול דעתו.

מהו אופן התשלום?
אגרת רישום לגנים רשמיים בסך  300ש"ח הכוללת:
ביטוח תאונות אישיות₪ 49 -
סל תרבות₪ 70 -
קרן קרב /העשרה₪ 150 -
הסעות₪ 31 -
אגרת הרישום לגנים חרדיים בסך  ₪ 150הכוללת:
ביטוח תאונות אישיות₪ 49 -
סל תרבות₪ 70 -
הסעות ₪ 31 -
* התשלום באתר האינטרנט הינו בכרטיס אשראי בלבד.
* התשלום במח' הגבייה הינו בצ'קים ,אשראי או מזומן בלבד.
* אין הנחות עבור אגרת רישום ותשלומים לגנים האקולוגיים.
* אגף החינוך לא יאשר כל בקשה ללימודים מחוץ לעיר.
שעות קבלת קהל מחלקת הגבייה:
בימים :ימים א' –ה' ,בין השעות 12:00-08:30
יום ג' ,בין השעות 18:00-16:00

כיצד מתבצע השיבוץ?
הודעה על השיבוץ בגנים הרשמיים תישלח אליכם באמצעות הדואר לכתובת הרשומה בתעודת הזהות של האם.
הודעה על שיבוץ של הגנים החרדיים תישלח באמצעות הרשתות.
שימו לב :הרישום עצמו אינו שיבוץ .הודעות השיבוץ יישלחו ב.30.6.2020-
למעט בחירת זרם החינוך ,העירייה אינה מתחייבת לשבץ את הילד/ה על פי בקשת ההורים .עם זאת ,אך תינתן עדיפות
בשיבוץ הורים אשר ביצעו הרשמה בזמן לגן באזור מגוריהם .אין בבקשה לרישום לגן מסוים התחייבות של העירייה
להמשך הפעלת הגן בשנה"ל תשפ"א.

האם ניתן לערער על שיבוץ?
הורים המבקשים לערער על השיבוץ יגישו ערעור בכתב לאגף החינוך בין התאריכים  ,1-14.7.2020בצירוף צילום ת.ז
וספח של שני ההורים ומסמכים התומכים בבקשה.

בברכה,
יצחק אשחר
מנהל אגף החינוך

צמרת פרי
מנהלת מחלקת הגיל הרך

