נוהל שיבוץ

מערכת החינוך בקריית שמונה
שמה את הילד במרכז
במטרה לספק לו חוויה
חינוכית מעשירה ומאתגרת.
גני הילדים בעיר הם גנים
איכותיים ,המופעלים ע"י
צוותים חינוכיים מקצועיים.
גנים יפים ,מטופחים
ועשירי תוכן ,עשייה ויצירה.

הרישום לגני הילדים יתבצע באתר
האינטרנט של העירייה בלבד:

www.k-8.co.il

החל מיום ראשון יח' בשבט התשפ״א,
 31בינואר 2021
ועד ליום ראשון ט׳ באדר התשפ״א,
 21בפברואר 2021

חשוב!

✱ הרישום הינו תהליך בקשה ולא שיבוץ,
מכתב שיבוץ יישלח אליכם בהודעה נפרדת.
✱ הודעת שיבוץ תימסר רק לאחר הסדרת
התשלום.

שיבוץ ילדים לגנים ייקבע על פי הנוהל הבא:
 .1ילדים ממשיכים בגן.
 .2ילדים שנרשמו במועדי הרישום הקבועים בחוק.
 .3אם בתקופת הרישום יירשמו לגן יותר ילדים מהתקן ,השיבוץ
ייקבע לפי קרבה גיאוגרפית לגן.
 .4משפחות המתגוררות בפועל במועד הרישום בשכונת יובלים
ייחשבו כ"על אזוריים" וישובצו כאילו הם גרים באזור הרישום
הרלוונטי לגן אליו הם נרשמו.
 .5גילאי רישום:
שנתון  – 2018ישובצו בגני טרום חובה  /גנים רב גילאים.
שנתון  – 2017ילידי ינואר עד יוני ישובצו בגן טרום חובה /
רב גילאים  /חובה.
ילידי יולי עד דצמבר ישובצו בגני טרום חובה  /גנים רב
גילאים.
שנתון  – 2016בגני חובה  /רב גילאים.
 .6ילדים שנרשמו אחרי תקופת הרישום הקבועה באיגרת זו,
ישובצו בשיטת כל הקודם זוכה ,בכפוף למקום פנוי.
 .7הורים שרשמו את ילדם לגן ארוך לא יוכלו "לשמור מקום"
בגן שאינו ארוך .באם יחליטו לוותר על הגן הארוך ישובצו על
בסיס מקום פנוי כמתואר בסעיף הקודם.
 .8לאחר קבלת מכתבי השיבוץ ,הורים רשאים להגיש ערעור
על החלטת השיבוץ באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.
עיריית קריית שמונה ← טפסים ← חינוך ← בקשה לרישום –
פנייה לוועדת ערר.

אגף החינוך

נוהל שיבוץ לגנים רגילים
ביצוע הרשמה במועד הרישום
()31.1.21-21.2.21
שיבוץ ילדים
הממשיכים באותו הגן

בגן קיים מספיק מקום
לכלל הנרשמים

שיבוץ לגן

עיריית קריית שמונה

איגרת רישום

נרשמו לגן יותר
ילדים מהתקן
השיבוץ ייקבע לפי
קרבה גיאוגרפית

(באחריות ההורים לוודא
במהלך הרישום כי
הכתובת המעודכנת היא
הנכונה)

שנת הלימודים תשפ "ב

ביצוע הרשמה שלא במועד הרישום
(מתאריך  22.2.21ואילך)
שיבוץ על בסיס מקום פנוי
בהתאם לתאריך הרישום בפועל

לאחר קבלת מכתב השיבוץ ניתן לערער באמצעות טופס
הנמצא באתר עיריית קריית שמונה ← טפסים ← חינוך ←
בקשה לרישום – פנייה לוועדת ערר.

קריית שמונה  -מרחב של הזדמנויות

קריית שמונה  -מרחב של הזדמנויות

גם בחינוך לגיל הרך

גם בחינוך לגיל הרך

מה נעשה בגני הילדים

הורים יקרים,
השנה האחרונה הייתה מאתגרת במיוחד .משבר הקורונה,
איתו מתמודד העולם כולו ,שיבש לחלוטין את השיגרה במיוחד
במערכת החינוך.
יחד עם זאת הצוותים המקצועיים והמסורים שלנו פעלו במשבר
בצורה ראויה להערכה והעניקו לילדים שלנו את המירב בגן וגם
באמצעות הזום.
קריית שמונה ידועה כעיר של חינוך .יש לנו מערכת חינוך
איכותית המעניקה חוויה חינוכית ,מעשירה ומאתגרת הכוללת
חינוך לערכים ,טיפוח מעורבות בקהילה וחינוך למצוינות.
מערכת חינוך שמחנכת לשמירה על איכות הסביבה ,לדרך ארץ
ולמנהיגות.
מערכת החינוך בקריית שמונה משקיעה משאבים רבים לאורך
כל השנה בטיפוח הגיל הרך ורואה עצמה שותפה להתפתחות
השכלית ,הרגשית והחברתית של כל ילדה וכל ילד .אנחנו
דואגים שבכל גני הילדים יהיה צוות מקצועי ומיומן ,חם ואוהב,
המעניק לילדים שלנו אתגר חשיבתי ,ידע ,דעת וחינוך ערכי.
אנחנו מתרגשים ,שמחים וגאים לברך את ילדי הגנים ,החדשים
והממשיכים.
המעבר מהמעון לגן ,ומגן צעיר לגן בוגר ,מלווה בתחושות גאווה,
עצמאות ,ובגרות וגלומה בו ציפייה לחוויות חדשות ולעולם חדש
של מושגים והגדרות ,במיוחד בתקופה בה אנו נמצאים.
מערכת החינוך שלנו ערוכה ללוות את האוצר הכי יקר שלנו
– הילדים שלנו ,בגני הילדים .יש לנו צוותי חינוך מיומנים,
מקצועיים ,מסורים ואוהבים שידריכו ,יחזקו ,יכוונו ויעודדו את
הילדים שלנו.
הורים יקרים,
אתם שותפים שלנו שצועדים איתנו יחד בדרך ארוכה בה נוביל
את ילדינו לעתיד טוב יותר.
בברכת שותפים לדרך,
אופיר יחזקאלי

סגן ומ״מ ראש העיר
הממונה על החינוך

אביחי שטרן
ראש העיר

חן לגיסמו אדלר

חברת מועצה
הממונה על החינוך

במערכת החינוך בעיר  36גנים בהם לומדים כ 900-ילדים .בגנים
מתקיים יום לימודים ארוך בימים ראשון עד חמישי בין השעות
, 7:30-16:00יום שישי הוא יום קצר.
גני חובה במסגרת יוח"א ואופק חדש.
גני טרום חובה במסגרת מיל"ת (מותנה ב 75% -השתתפות
הורים).
בימים הארוכים הילדים אוכלים ארוחת צהריים חמה.

פעילות תוספתית בגנים

חוגי העשרה :בגני החובה במסגרת קרן קר"ב מתקיימים  2חוגים
שבועיים .בגני טרום-חובה מתקיים חוג העשרה אחד במסגרת
תוכנית מיל"ת.
גן א"מ (אינטליגנציות מרובות) – כל הגנים מגיעים למפגשי
העשרה בתחומי המדעים והסביבה.
סל תרבות  2 -הצגות בשנה.
מעג"ן (מערך תומך גן) בגני הטרום חובה הכולל צוות פרא
רפואי ופסיכולוגית .כהשלמה לשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי)
בגני החובה.

גני הילדים בקריית שמונה

ממלכתי דתי

חובה

טרום חובה

ממלכתי

טרום חובה

חובה

הרדוף
הלבנון 12

אורנים
אורי אילן 4

אביב
יסמין 14

ורדים
חבצלת 14

השלום
ארנון 21

גפן
המכבים 7

מאור
ההגנה 6

רימון
המכבים 7

יסמין
דוד רזיאל 23

סלע
דן 2

ניצן
דן 12

תאנה
אורי אילן 4

בנות חנה (בנות)
יהודה הלוי 17

בנות מנחם (בנות)
יהודה הלוי 17

עופר
דן 2

ראשונים
יסמין 14

ציון
רח׳ האצ״ל

רב גילאי

רב גילאי
זמיר
הר הצופים 19

רב גילאי ארוך
אורן
חבצלת 14

אילנות
ש״י עגנון 18

דרור
הר הצופים 19

בני מלך (בנים)
הרצל 112

חבצלת
האצ״ל 10

לילך
הנרייטה סאלד 8

נרקיס
ש״י עגנון 18

אחווה
חומה ומגדל 5

רותם
הרי יהודה 5

גליל
הרי יהודה 5

רמה
ברל 8

גני חינוך מיוחד

בנוסף ,פועלים בעיר  7גני חינוך מיוחד ,הנותנים מענה לאפיונים
השונים של ילדים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים על פי חוק.
שיבוץ הילדים ייקבע באופן פרטני לכל ילד על פי צרכיו ,וזאת
לאחר אישור בוועדת זכאות ואפיון.

גנים ארוכים רב גילאים

הגנים הארוכים הינם רב גילאים ופועלים במתכונת חופשות
מצומצמות עד ה  15 -לאוגוסט.
הגן פותח את שעריו בשעה  7:00בבוקר ונסגר בשעה .16:30
הצוות החינוכי בגן מתוגבר ,כולל גננת ושתי סייעות.
לגן תקציב הפעלה שוטף לחומרים והצטיידות ,לטיול ,לארוחת
בוקר וצהרים .הפעילות בגן עשירה ומגוונת.
* בחופשות הרשות תעשה כמיטב יכולתה להעסיק גננת במקום
גננת משרד החינוך ,באם לא תמצא גננת תועסק סייעת.

גילאי הרישום

גילאי טרום חובה:
גילאי  :3ילדים שנולדו החל מ-יד' בטבת תשע"ח ( 01בינואר
 )2018ועד כ"ג בטבת תשע"ט ( 31בדצמבר )2018
גילאי  :4ילדים שנולדו החל מ-ג' בטבת תשע"ז ( 1בינואר )2017
ועד יג' בטבת תשע"ח ( 31בדצמבר )2017
גילאי חובה:
גילאי  :5ילדים שנולדו החל מ -כ' בטבת תשע"ו ( 1בינואר )2016
ועד ב' בטבת תשע"ז ( 31בדצמבר )2016
* כל ילד חייב ברישום .גם ילד שזו שנתו השנייה בגן.

מועד רישום לגנים:
הרישום יחל ביום ראשון י"ח בשבט התשפ"א 31 ,בינואר
 2021ויסתיים ביום ראשון ט' באדר התשפ"א 21 ,בפברואר
.2021
אופן הרישום הינו באמצעות האינטרנט באתר העירייה:
www.k-8.co.il
לנוחיותכם תשלום באמצעות כרטיס אשראי במעמד הרישום (5
או  10תשלומים -חיוב ראשון רק בחודש ספטמבר).
לגנים הארוכים  -ההורים יזינו כרטיס אשראי ובאחריות ההורים
המעוניינים בכך ליצור קשר במהלך החודשים אפריל  -יוני עם
מחלקת הגבייה לשינוי אמצעי התשלום להוראת קבע  /צ'קים
 /מזומן.

להורים שיירשמו לגנים הארוכים יישלח חוזה התקשרות למייל
שעודכן במערכת ,אותו יש להחזיר לאגף החינוך תוך  7ימים
ממועד השליחה.
למחוסרי כרטיס אשראי:
שימו לב! מאחר ואין קבלת קהל באגף החינוך ,ניתן לבצע רישם
ידני בתיבה ייעודית לכך בכניסה לאגף החינוך .לטופס הרישום יש
לצרף צילום ת.ז  +אישור קביל על כתובת עדכנית (באם זו לא
הכתובת המופיעה בת.ז :צילום חוזה שכירות  /אישור תשלום
ארנונה) ,ולאחר שבעה ימים להסדיר תשלום מול מחלקת
הגבייה.
תשלום בהוראת קבע בנקאית :ניתן להוריד טופס הוראת קבע
מאתר הרשות (טפסים ← גזברות וגבייה ← הוראה לחיוב חשבון)
ולהעביר חתום ע"י הבנק במייל למחלקת הגבייה:
gviak.8@gmail.com

גובה התשלום

גילאי  2,545 :3-4ש"ח לשנה עבור מיל"ת (צהרון)  5ימים בשבוע,
הזנה ,חוג העשרה ,גן א"מ וביטוח תאונות אישיות.
גילאי  1,566 :5ש"ח לשנה עבור הזנה  5ימים בשבוע ,חוגי קר"ב,
גן א"מ וביטוח תאונות אישיות.
גנים רב גילאים ארוכים ₪ 1,060 :לחודש ₪ 12,720 ,לשנת
לימודים.
שיבוץ לגנים הארוכים יתבסס על הגרלה:
הגרלה בין הנרשמים החדשים לגנים הארוכים תתקיים באופן
מקוון (ישלח קישור לנרשמים) .ההשתתפות בהגרלה מותנית
בהסדרת התשלום וחתימה על חוזה התקשרות.
תינתן עדיפות לשיבוץ אח ממשיך (אח ממשיך הוא מי שיש לו
אח/אחות בגן והוא מצטרף אליו לאותו הגן).

