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"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר וצריך שכל 
איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם 

כולו" )הראי"ה קוק(.

הורים יקרים!
מערכת החינוך בשדרות הינה ממערכות החינוך הטובות שיש היום וכולנו זכינו שהאוצרות היקרים שלנו 

יתחנכו במערכת חינוך זו.
במערכת החינוך כולה אנו שואפים לרומם את רוחם ואת שאיפותיהם של תלמידנו ולהבעיר את האש הדולקת 

בנר הפנימי של כל תלמיד ותלמידה, ליצור ולרומם את תלמידנו כך שההצלחה  רק תמשיך, תשגשג ותפרח.
עירנו התברכה בצוותי הוראה וחינוך מקצועיים ואיכותיים.                                                       

אנו בהנהגת העיר בטוחים כי חינוך ילדנו מופקד בידיים הטובות ביותר, ידיים שיודעות לנצל היטב את הזמן 
להתפתחות וצמיחה אישית.

החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני ומושקעים בו משאבים מרובים וחשיבה מעמיקה ועל כך התודה 
לראש העיר שלנו מר אלון דוידי שמשקיע ימים כלילות, ומאפשר תקציבים וחזון תוך אמונה גדולה לקידום 

ופיתוח מערכת החינוך בעיר שדרות.
ברצוני להודות לאנשי החינוך המדהימים של מערכת החינוך שלנו- סייעות, גננות , מורים, מורות ומנהלים.

תודה מיוחדת לעובדי אגף החינוך המסורים ולכם הורים יקרים שבכל שנה מחדש נותנים את האמון שלכם בנו 
ואנו מצדנו נמשיך לעשות הכל לטובת חינוך ילדנו.               

אחרונים חביבים הילדים האהובים - שתהיה לכם הצלחה מרובה, תשאפו גבוה לעשייה, התמידו בלמידה ואני 
מאחל לכם שתבער בכם הלהבה ותזכו להאיר על העולם מאורכם ולהשפיע רק טוב למען משפחותיכם ולמען 

העיר שדרות.

בברכה,
אלעד קלימי

סגן ראש העיר

דבר סגן ראש העיר 
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הורים יקרים,
לחנוך את נפשו של הילד זה לשחרר אותו מהמושכות ולתת לו לרוץ חופשי כדי שיחקור ויגלה במה הוא 

טוב ומה מעניין אותו ומה הוא רוצה. במלים אחרות, ימצא מי הוא. )גויס קורטק פטרול(

אנו מברכים אתכם על הצטרפות ילדכם למערכת הגנים העירונית. שנת הלימודים תשפ"א כבר ממש בפתח 
ואנו שוקדים מבעוד מועד על רישום ילדינו לגני העיר השונים.

גם השנה נבצע רישום באמצעות אתר האינטרנט ובכך נחסוך לכם זמן יקר וטרחה. למעוניינים, תישאר 
אופציית הרישום בדרך המסורתית על ידי מוקדי הרישום.

בשנים האחרונות תחום החינוך עבר מהפכה רצינית. מתוך שאיפה לצמצם את מספר הילדים בכל גן ובכך 
להעניק לכל ילד וילדה תשומת לב יתרה, בנינו עשרה גני ילדים חדשים ועוד שלושה מעונות יום המהווים פתרון 

להורים העובדים. לצד זאת, יצאנו במבצע מקיף להתחדשות, שדרוג ושיפוץ כלל גני העיר. כך, ילדינו זוכים 
לגנים מושקעים, ירוקים ומאובזרים ברמה הטובה ביותר. מגמה זו תימשך גם בעתיד עם שלל תכניות בנייה 

לעוד בתי ספר, גנים, מעונות יום וגני שעשועים וספורט בכל רחבי העיר.

אתם ההורים שמים באחריותנו את היקר מכול. דעו, שתחום החינוך בקרב ילדי הגיל הרך בפרט ותחום 
החינוך בכלל נמצאים בראש סדר העדיפויות העירוני. אנו לוקחים אחריות על חינוך ילדי העיר מלידה ועד 

לאוניברסיטה ולכן נמשיך להשקיע משאבים רבים לטובת טיפוח הדור הצעיר הגדל כאן. את ילדכם ילווה בשנה 
הקרובה צוות חינוכי מסור, איכותי וערכי אשר עבר הכשרה מיוחדת. יחד נגדל בשדרות דור עתיד לתפארת.

אני מאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת, פורייה ומהנה. ברוכים הבאים למשפחת הגנים העירוניים.

בברכה,
אלון דוידי
ראש העיר

דבר ראש העיר 
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ברוכים הבאים למידעון הרישום של אגף החינוך, מדור רישום וגני ילדים.
הננו שמחים להודיעכם כי אגף החינוך נערך לרישום ילדי הגנים לשנת הלימודים תשפ"א  )2021 – 2020 ( 

ומברכים אתכם על כי ילדיכם זכאי להירשם ולהיקלט בגן עירוני בכל המגמות; גן ממלכתי, גן ממלכתי דתי/תורני וגן 
מוכש"ר )שאינו רשמי( על פי בחירתכם. במידעון זה תמצאו מידע חיוני אודות הליכי ומדיניות הרישום.

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"א יחל
ביום שני א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(

ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט התש"ף )16 בפברואר 2020(.

חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר )רשמי או מוכר שאינו רשמי( חלה 

על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום.

הנחיות הרישום הינן מכוח חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949, תקנות לימוד חובה וחינוך 
ממלכתי )רישום(,  תשי"ט-1959, ותקנות חינוך ממלכתי )העברה(,  תשי"ט-1959.

הורים יקרים,

מועדי וגילאי הרישום

גילאי רישום
חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"א הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

גילאי 5

גילאי 4

גילאי 3

01.01.2015 - 31.12.2015
י' בטבת התשע"ה - י"ט בטבת התשע"ו

01.01.2016 - 31.12.2016
כ' בטבת התשע"ו - ב' בטבת התשע"ז

01.01.2017 - 31.12.2017
ג' בטבת התשע"ז - י"ג בטבת התשע"ח
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שעות פעילות הגנים

חריגי גיל רך
לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של ילד שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה, 

קרי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 )כולל(.

הרישום לגני החינוך המיוחד יתקיים אצל הגב' סוניה שרביט - מנהלת חינוך מיוחד. 
רח' יערה 1, טלפון: 08-6620341. 

גני הילדים יפעלו במתכונת משרד החינוך מהשעה 07:30 ועד השעה 16:00
צהרונים - גנים בהם יתקיימו צהרונים באמצעות המתנ"ס - יפעלו עד השעה 16:45

לידיעתכם:
הרישום לגני הילדים הוא בקשה בלבד ואינו מהווה שיבוץ

 מטרות החינוך בגיל הרך 

חיזוק הערכים הלאומיים, החברתיים והאוניברסליים. 

שאיפה לערכים ומצוינות - קידום חשיבה לוגית ומתמטית.

ייחודיות גנים וחדשנות פדגוגית בראי העשייה החינוכית בגן.

יצירת סביבה חינוכית עשירה ומאתגרת ללמידה ולחוויה.

פיתוח כישורי חיים - פיתוח עצמי חיובי ותחושת מסוגלות.

שיפור איכות ההוראה וסביבת הלמידה.

העשרה וקידום מקצועי של צוותי הסייעות והגננות. 
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• הרישום לגן יתבצע באמצעות אתר אינטרנט ייעודי ובמוקד רישום באגף החינוך, על פי זיהוי התלמיד הנרשם
    בתעודת הזהות של הוריו, לבעלי כתובת מגורים בשדרות.  

•  הרישום לגן הילדים הינו בקשה בלבד ואינו מהווה שיבוץ בגן המבוקש.
•  ילדים הלומדים בגני הילדים בשנה הנוכחית, חייבים אף הם ברישום לשנה"ל הבאה.

•  נא להצטייד באמצעי תשלום עבור אגרת חינוך והזנה.
•  תעריף תשלומי האגרה מבוסס על חוזר תשלומי הורים תש"ף.

•  הפעלת צהרונים באחריות המתנ"ס ועל פי מספר הנרשמים ומשלמים מראש.
     ניתן להתעדכן במזכירות המתנ"ס רח' חיים בר לב 4.

מידע כללי וחשוב

הורים המעוניינים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו למנהלת הגן ו/ או לפסיכולוג הגן.  
המלצה תועבר על ידי מנהלת הגן לשפ"ח )שירות פסיכולוגי חינוכי(.

הבקשה תידון בוועדת מעוכבים, ולאחר הדיון, תישלח תשובה להורים
בכל מקרה, יש לרשום את הילד לבית הספר. 

שימו לב - רישום לצהרון מותנה בתשלום מראש, לא ישוריינו גנים למטרת צהרון.

הישארות שנה שנייה בגן חובה
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www.cityedu.co.il :רישום יתבצע באינטרנט כתובת האתר
אפשרויות ומועדי רישום

החל מיום שני, א' בשבט תש"ף, 27.01.2020
ועד יום ראשון, כ"א בשבט תש"ף,  16.2.2020 

בין השעות 08:00 עד 24:00.
לשירותכם, מוקד תמיכה טלפוני בתקופת הרישום

בימים: א' עד ה', בין השעות: 10:00-14:00
ביום ג', בין השעות 10:00-18:00 

 08-6620346 | 08-6620267 | 08-6620356 | 08-6620341
 

*יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי

שימו לב, 
הרישום לגן הילדים הינו באחריות ההורים, בכל המגמות והזרמים החינוכיים.

הורים שאין ברשותם כרטיס אשראי או במקרים מיוחדים מוזמנים להגיע בין התאריכים: טו' בשבט-כ"א בשבט, 
10.2.2020-16.2.2020, למשרדי אגף החינוך ברחוב חיים בר לב 6

בימים: א' עד ה', בין השעות: 8:30-15:30
ביום ג', בין השעות 16:00-18:00

רישום מיוחד
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עלות אגרת חינוך לשנה"ל תשפ"א - 388 ₪ )ע"פ תעריפי שנה"ל תש"ף(
להלן הפירוט:

ביטוח  - 49 ₪ | סל תרבות - 79 ₪ 
סיורים לימודיים, הסעות לסיורים ולמופעים – 100 ₪ | קרן קרב – 160 ₪ 

תשלום אגרת חינוך והזנה

הורים המבקשים שבנם/בתם ישתתפו בפרויקט ההזנה בשנת הלימודים הבאה, יסדירו תשלום זה במעמד הרישום 
באינטרנט ובמוקדי הרישום באגף החינוך.

דמי הזנה לשנה"ל תשפ"א - 1030 ₪ 

כל שינוי בתעריף כפוף למבחן הכנסה ולהמלצת ועדת החינוך בכנסת.
כמו-כן, בגנים תורניים ובגני חב"ד תתאפשר הזנה בהכשר מיוחד בתוספת תשלום של 200 ₪ לילד לשנה )מותנה 

וכפוף להחלטת כל הורי הגן לרבות תעריף עדכני(. 

התעריפים הנ"ל מעודכנים לפי שנת הלימודים תש"ף. 

ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום אשר לרשותכם.

הורים אשר יבחרו הסדר תשלומים באמצעות הוראת קבע, מתבקשים להציג נספח, חתום על ידי הבנק, לנציג 
מחלקת הגביה, במעמד הרישום )מצ"ב הנספח(.

הוראת תשלום משנה שעברה אינה תקפה לשנה זו.
בכל שנת לימודים יש לחדש את הוראת הקבע/אשראי.

הזנה בגני הילדים:
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מידע כללי

בקשה לביטול רישום לתושבים העוזבים את העיר

תושבים חדשים בעיר

יש להגיע לאגף החינוך, חיים בר לב 6, אל הגב' עדנה סויסה – מדור רישום, 
בצרוף 2 תעודות זהות מקוריות ולמלא טופס "בקשה לביטול רישום",

בימים א'-ה', בין השעות 8:30-15:30  |  ביום ג', בין השעות 16:00-18:00
לבירורים ניתן לפנות למוקד הרישום בטלפון 08-6620356 / 08-6620341 

לא ניתן לבטל רישום לתושבים העוזבים את העיר באמצעות טלפון, פקס או מייל.

הבקשה תטופל רק בצירוף הנמקה ומסמכים נלווים.

תושבים חדשים אשר עתידים לעבור לגור בעיר עד ה-31/08/2020, מוזמנים לבצע רישום לשנת הלימודים הבאה 
בכפוף להצגת חוזה.

משפחות שעתידות להתגורר לאחר ה- 31/8/2020 - הרישום יבוצע בעת האכלוס בפועל במרכז הרישום בעירייה.

לצורך הרישום, חובה להצטייד ב:
• שתי תעודות זהות של שני ההורים כולל 2 ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.

• חוזה רכישה / שכירות בו מצוינים כתובת מגורים בעיר ותאריך הכניסה לנכס – תנאי להשתלבות 
   במוסדות החינוך בעיר.

• טופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים )כולל ילדי גיל 3(.
• יש להצטייד בכרטיס אשראי לצורך מילוי טופס כתב התחייבות לתשלום פעילות סל תרבות גני ילדים.
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עדכון שינוי כתובת עקב:

דירה בבנייה או בקנייה - חוזה חתום על ידי עו"ד, שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ- 1 בספטמבר
של אותה שנת לימודים. 

בבניה עצמית - יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.

הורים גרושים/פרודים במעמד הרישום יש למלא את פרטי שני ההורים. כמו-כן, יתבקש כתב הצהרה והתחייבות 
לצורכי הרישום/העברה לגנים ובתי ספר.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את 
הסכמת שני ההורים )במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו(.  
במידה וקימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני 

מחלקת גני- הילדים את ההחלטות שהתקבלו. כתנאי המשך הרישום יש למלא טופס הצהרת הורים עצמאיים 
ולשלוח אלינו בצירוף ת"ז של שני ההורים.

בנוסף למסמכים הרשומים לעיל, יש לשלוח אלינו כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים, מעודכן ותקף למועד 
הרישום וצילום ת"ז )כולל הספח( של שני ההורים.

לא יהיה ניתן לשבץ את ילדיכם ללא תצהיר זה והנספחים המפורטים בו.
בעת הרישום באינטרנט, הקפידו להוסיף כתובת נוספת לתלמיד/ה במידה וההורים גרים בשתי כתובות שונות 

וסטטוס המשפחתי הוא שונה מנשוי/אה.

לידיעתכם!
כתובת המגורים המופיעה בתעודת זהות חייבת להיות תואמת לכתובת הארנונה ברשות. 

חוסר התאמה יזום ומודע על ידי ההורים הינו עבירה על החוק ועלול להוביל להוצאת התלמיד/ה מהגן,
גם לאחר קבלת השיבוץ לגן.

אי עמידה בהנחיות שצוינו לעיל לא תאפשר ביצוע רישום.
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עקרונות מנחים לשיבוץ בנכם/בתכם בגן
יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדיכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. 

יצוין כי הרשות אינה מתחייבת לשבץ את הילדים בגנים המבוקשים בעדיפות ראשונה או שנייה.  בהחלטה יילקחו 
בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים נוספים. 

לתשומת לבכם: 
לרוב, הרכב גני הילדים הוא דו גילי. הרכב גן הילדים עשוי להשתנות משנה לשנה בהתאם לאילוצים, לצרכים 

ולמדיניות אגף החינוך. למשל גן דו-גילי יכול להפוך לגן חד גילי.
כאמור מעלה, בעקבות נתוני הרישום, יתכנו שינויים נוספים כגון: פתיחת גנים חדשים, שינויים במיקום גנים הקיימים 

ושינוי בהרכב גילאי הילדים בגן.

השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים הבאים: 
• רישום במועד הרשמי שפורסם. 

• זרם חינוכי בהתאם לבחירת ההורים )מ"מ ,ממ"ד, מוכר שאינו רשמי(
• גן המשך – לשיקול ועדת שיבוץ בין-מקצועית.

• קרבת מגורים לגן.
• איזון מגזרי )בנים- בנות(

• איזון בין שנתונים )בגן דו גילי(.
• ילדים עם צרכים מיוחדים/משולבים.

תלמידים אשר קיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר בשנת תש"ף, אין הרשות מתחייבת לשבצם שנה לאחר מכן 
באותו גן או בגן צמוד. ההחלטה תקפה לשנה אחת.

לתשומת לבכם: 
הודעה על שיבוץ לגן הילדים תישלח לכתובת המגורים, אשר תימסר בעת ההרשמה  )ע"פ ת"ז(.

במקרה של הורים גרושים/פרודים, ההודעה תשלח לשני ההורים. 
על ההורה הרושם חלה חובת רישום פרטי שני ההורים במעמד הרישום.

פתיחת כיתות גן מותנית במספר נרשמים, המחויב בתקן רשמי )עפ"י משרד החינוך(.
שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בחירת גננת או חברים.

הודעת שיבוץ ילדכם לגן תשלח עד לתחילת חודש יולי 2020
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אפשר להגיש  ערר אחד בלבד על השיבוץ לגן. את הערר יש להגיש בכתובת דוא"ל הנמצא באתר 
)ganim@sederot.muni.il( כתובת דוא"ל  www.cityedu.co.il -האינטרנט העירוני

הגשת ערר: 7 ימים מיום קבלת השיבוץ. המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ, אשר  תשלח לביתכם.
מענה לערעורים עד שבועיים מיום הערעור .

לידיעתכם:
ערר אשר יוגש לאחר המועד שיפורסם, לא יתקבל ולא ידון.

הורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית / פסיכולוגית, חוזים המעידים על 
מעבר דירה וכיו"ב, מתבקשים להגיש את החומרים במייל או באגף החינוך ולוודא קבלתם במדור רישום,

רח' חיים בר לב 6 .

ועדת הערר תפרסם את ההחלטה תוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת ערר.

תהליך הגשת ערר

• גיל הילד 
• העתקת מקום מגורים, בצירוף השינוי בתעודת הזהות ו/או חוזה שכירות חתום במקור.

• שיבוץ הילדים בגילאי 3-4 ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד, גם בשלב הערעורים.
• במידה ובשלב מאוחר יותר יתפנו מקומות בגן המבוקש בערעור, תיערך בחינה נוספת לערר שנדחה ואשר הוגש 

   במועד, בהתאם לשיקול דעת הוועדה הבין-מקצועית.
• במקרה של עודף ביקוש בגן ובהעדר קריטריון מגבש ,תבחן אפשרות לערוך הגרלה בין המועמדים לגן. 

• החלטת ועדת הערר הינה סופית ואינה פתוחה לערעור או התדיינות נוספת.

בקשת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:
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תכניות לימודים והעשרה בגנים בשנה“ל 
תשפ“א

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית, אשר מטרתה לטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות 
והמוטוריות של ילדי הגן ולהקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. 

הלמידה מתרחשת בדרך חווייתית, מוכוונת יצירה ומשחק. 

להלן פירוט תכניות הלימודים וההעשרה הפועלות בגנים: 
קרן קרב - תכנית מוזיקה - בכל גן, הכוללת 2 קונצרטים בשנה לכל זוג גנים. 

קרן קרב -תכנית נוספת – בתחום התנועה והספורט. 
פעילות הורים וילדים – 2 פעילויות בשנה, בהתאם לבחירת הגננת.

רווחה חינוכית -תכנית סנסומוטורית – בגני טרום חובה, אחת לשבוע, לפיתוח התחום החושי – תנועתי. 
תכנית רובוטיקה - תכנית מדעים ורובוטיקה בגני חובה, אחת לשבוע. 

תוכנית 360 - תכנית מעג"ן - לאיתור ילדים עם קשיי התפתחות והדרכה לצוות הגן.התכנית פועלת בגני טרום   
חובה, על ידי מטפלים פרא-רפואיים.

תוכנית 360 - תכנית שפ"ע - )שפה עשירה בגן( – מתמקדת בהעשרת השפה ותחומי התפתחות אחרים, 
הפעילות נעשית בקבוצות קטנות.

תכנית "נתיבים בגנים" - תכנית מערכתית לטיפול בילדים עם קשיים רגשיים בהדרכת צוות השפ"ח.
הדרכה פרטנית להורים  - בהדרכת פסיכולוגים של השפ"ח.

בית להורות - סדנאות והרצאות להורים 
ספריית פיג'מה - תכנית להעשרת השפה, במסגרתה הגננות מספרות לילדים סיפור וכל ילד מקבל ספר מתנה אחת 

לחודש, לביתו. 
בריאות השן - 4 מפגשים המועברים על ידי שיננית ומפגש אחד, המועבר על ידי רופא שיניים, מיזם משותף לאגף 

החינוך ומשרד הבריאות.
תכנית אפיקים ליהדות -  שעת סיפור והצגה בנושאי ערכים ומסורת.

צהרונים - פועלים משעה 16:00 ועד 16:45, כולל חופשת סוכות, חנוכה ופסח, בשעות הבוקר. רישום, תשלום 
והפעלה - באמצעות המתנ"ס. פתיחת צהרונים לשנה"ל תשפ"א מותנית ברישום ותשלום של 17 ילדים לפחות

מכל צמד גנים.
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הורים לילדים עם בעיות בריאותיות/אלרגיה  המעוניינים בסיוע רפואי לילדיהם, מתבקשים לדווח לרשות ולצרף 
מסמכים רפואיים רלוונטיים על מנת שניתן יהיה לבקש  בעבורם סיוע רפואי .

בקשות לסיוע רפואי ניתן להגיש עד התאריך 30/5/2020.
יש להתארגן עם המסמכים בהתאם ולגשת אל הגב' יפה בוגנים , רח' יערה 1,

yaffab@sederot.muni.il בטלפון: 08-6620348 או במייל

־תלמיד במערכת החינוך זכאי לקבל נגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא של הוראות החוק לש
וויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות. הואיל ותהליך הנגשת המוסד החינוכי לצרכיו של התלמיד כרוך בתהליכי משנה 

ובאישורים שונים, משרד החינוך מאפשר, לאחר שתיאם את ההוראות הבאות מול מרכז השלטון המקומי ומול 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רישום מוקדם לילדים בעלי צרכים מיוחדים. זאת כדי שתהליך הנגשתו 

של המוסד החינוכי שהם מיועדים להשתבץ אליו יתחיל במועד מוקדם יותר.
הרישום המוקדם, שתכליתו הגשת בקשה לנגישות, אינו שולל את הרישום במועד הרגיל ובהתאם להוראות הרגילות. 

הוא זכות להורה לילד בעל צרכים מיוחדים ולא חובה, והוא בא בנוסף ולא במקום הרישום במועד הרגיל. 
הורי הילד יסורו למשרדי אגף החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם,  ימלאו בקשה כתובה,  ובה 

יבהירו מה שם המוסד החינוכי המבוקש לשיבוץ ילדם/בתם בהתאם לנוהלי הרישום הרגילים, וכן את הצורך בנגישות 
. במעמד זה יצרפו מסמכים המאמתים את הבקשה, זאת בהתאם להנחיות של מחלקת החינוך ברשות המקומית 

במועד הרישום המוקדם לעניין זה.

הילדים הבאים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים במהלך חודש יוני 
של  השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד 

החינוכי ללימודים בפועל:
• ילדים חייבי-רישום על פי הוראות חוק לימוד חובה התש"ט-1949  וכן  על פי צווי ההרחבה ללימוד חובה בגני 
   ילדים טרום-חובה משנת 1999 ומשנת 2001, קרי ילדים בגיל 6-5 וכן ילדים בגיל 4-3 בתנאי שהם מתגוררים 

   ביישובים או בשכונות הנקובים בצווי ההרחבה הנ"ל, וכן ילדים במעברים מגן הילדים אל בית הספר היסודי 
   ומבית הספר היסודי אל חטיבת הביניים  ו/או אל החטיבה העליונה, בעלי צרכים מיוחדים, בין בשל קשיי 

   ניידות או בשל לקות חושית, )שמיעה, ראיה(  המיועדים לשילוב בחינוך הרגיל ולא בחינוך המיוחד, אשר יזדקקו 
   לשינויים פיזיים-מבניים במוסד החינוכי עצמו לשם הנגשתו לצרכי התלמידים. לרבות מעלית, תא שירותים 

   לנכה, דרכי הגישה למוסד החינוכי, תקרה אקוסטית וכיוצ"ב, ובלבד שמדובר בנגישות פיזית של מרחבי הלמידה 
    שבהם התלמיד אמור ללמוד בפועל. 

• יילדים להורים בעלי צרכים מיוחדים כאמור הזקוקים להתאמות והנגשת המוסד החינוכי לשם נגישותם למקום 
   אליו יביאו וייקחו את ילדיהם.

ילדים עם בעיות בריאותיות

ילדים עם צרכים מיוחדים הזכאים להנגשה במוסדות החינוך
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חשוב להדגיש:

שאין באמור בהוראות אלה כדי לחייב את אגף החינוך ברשות המקומית לשבץ את התלמיד דווקא למוסד החינוך 
שהוא ביקש להשתבץ אליו במסגרת הבקשה לרישום מוקדם. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית רשאי לקבל 

בבקשת השיבוץ החלטה מנהלית  – בהתאם לכל כללי המשפט המנהלי ולהוראות בתקנות הרישום ובהנחיות משרד 
החינוך המתפרסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל  – בקשר לשיבוצים בפועל של תלמידים לגני הילדים ולבתי הספר 

היסודיים.

לבירורים נא לפנות למזכירות אגף החינוך 08-6620341.

חינוך מיוחד

מתנ"ס שדרות

הספרייה העירונית

רישום למסגרת החינוך המיוחד

המחלקה לחינוך מיוחד במנהל החינוך הינו הגורם האחראי לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי  3-21 
במסגרת החינוך המיוחד בעיר ומחוצה לה.

לפי "חוק חינוך מיוחד" מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את הכשירות ויכולת של הילדים בעלי הצרכים 
המיוחדים, הבאתם למימוש יכולותיהם בתחום הקוגניטיבי, הרגשי , התנהגותי והחברתי, בקידומם במסגרות החינוך 

השונות ובקידומם לקראת השתלבותם בחברה.
תפיסת המחלקה לחינוך מיוחד מושתתת על מחויבות ערכית זו המבוססת על כבוד האדם וחירותו.

מתנ"ס שדרות מפעיל צהרונים לילדי הגנים וכן חוגי העשרה והצגות, קייטנת קיץ, סל תרבות.
כתובת: רחוב חיים בר לב 4.  טלפון: 08-6611555 

השאלת ספרים יומיומית ושעת סיפור לילדים בגיל הרך 
כתובת: דרך מנחם בגין, ת.ד 87 שדרות , טלפון: 08-6897198 

תלמידים שנמצאו זכאים לחינוך מיוחד בוועדת השמה, משובצים על ידי ועדת שיבוץ, הודעה בכתב תשלח להורים 
בתום הועדה.

ועדת השיבוץ מורכבת מגורמי משרד החינוך ואגף החינוך, הועדה שדנה בשיבוץ התלמידים למסגרות עפ"י התאמת 
המסגרת ומאפיינה לצורכי התלמיד.

לא יתאפשר רישום כפול )למסגרת חינוך רגיל ולמסגרת חינוך מיוחד( ילדים שהוריהם ביצעו רישום למסגרת חינוך 
רגיל ולאחר מכן קיבלו זכאות לחינוך מיוחד, ישובצו למסגרת החינוך המיוחד ויבוטל הרישום שלהם למסגרת החינוך 

הרגיל.
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