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אגף חינוך וקהילה

מידעון רישום

לגני הילדים ובתי הספר
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שנת הלימודים תש"פ
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להורים שלום,
מועצה חדשה יצאה לדרך לפני מספר שבועות .החינוך בשוהם עומד ,חד-משמעית ,בראש סולם
העדיפויות של כולנו.
נפעל ביחד לטיפוח מערכת החינוך היישובית  -הממלכתית והממלכתית-דתית ,וכנובע מכך נקצה את
כל המשאבים הנדרשים להמשך פיתוחה .בלב העשייה חינוך לערכים וחיזוק האקלים החינוכי במוסדות
החינוך ,לצד שאיפה להישגים ולמצויינות וקידום כלל תלמידי היישוב ,תוך שילוב הילדים עם הצרכים
המיוחדים.
שיתוף הפעולה בין כל חברי הקהילה החינוכית  -צוות חינוכי ,תלמידים והורים  -חיוני וחשוב.
אנחנו כאן למענכם ונפעל ביחד איתכם כדי להצליח ולקדם את מערכת החינוך ביישוב.
כמדי שנה ,פותח אגף החינוך את הרישום למוסדות החינוך ביישוב וגם השנה יכולים הורים לילדים
בגילאי  ,6-3להירשם באמצעות אתר האינטרנט של המועצה .הרישום לצהרונים מתקיים במקביל
לרישום למוסדות החינוך  -כדאי וחשוב להירשם בזמן.
המועצה המקומית שוהם ,עושה רבות בכדי להיענות לבקשות הרישום שלכם ,בהתאם לתחזיות
הדמוגרפיות של היישוב ובהתאם לאזורי המיפוי .צוות החינוך יעשה ככל יכולתו להתאים לילדכם את
המוסד הרצוי.
כאב לילדים קטנים במערכת החינוך היישובית ,אני מודע היטב לחשש ולמתח שמלווה את הרישום לגן
הילדים או לבית הספר .צוות אגף החינוך ישמח לסייע לכם בכל שאלה ועניין.
אני מאחל לילדים ,ולכם ,המשך שנת לימודים פוריה ומוצלחת.

שלכם בברכה
איתן פטיגרו
ראש המועצה
מחזיק תיק החינוך
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הורים יקרים!

לקראת פתיחת הרישום למוסדות החינוך והצהרונים ביישוב לשנת תש"פ,
מצורפת חוברת מידע בה תוכלו למצוא פרטים על הליך הרישום לגני ילדים ,בתי הספר והצהרונים.
לפרטים נוספים על מערכת החינוך ומוסדות החינוך בישוב ניתן למצוא באתר המועצה:
www.shoham.muni.il

רישום למוסדות החינוך ,לתושבים חדשים בשוהם ,יתקיים ביום שני א' בשבט תשע"ט7/1/19 ,
עד יום שישי ,ה' בשבט תשע"ט 11/1/19 ,כולל ,במשרדים באגף החינוך.
רישום תלמידים גילאי  6-3כולל העולים לכיתה א' ,תושבי שהם ,יתבצע באמצעות אתר האינטרנט,
בין התאריכים.27/1/19 - 7/1/19 :
 nאתר האינטרנט יפעל בין התאריכים  ,7/1/19בשעה  8:30עד  27/1/19בשעה .24:00
כתובת האתר www.shoham.muni.il :קישורית בדף הבית.
 nרישום מאוחר :יתקיים בכל יום שלישי בין השעות  16:15עד .18:30
 nהורים אשר להם בקשת שיבוץ מיוחדת שלא על פי אזור הרישום ,מתבקשים להגיע למוקד הרישום
באגף חינוך.
הרישום לצהרונים יתקיים במקביל ברישום האינטרנטי באתר המועצה ובאתר ח.מ.ש ובנוסף במוקד
ח.מ.ש ,פרטים בהמשך החוברת.

בברכת הצלחה
ענת אפרים
מנהלת מחלקת קדם יסודי
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שרון טל בשן
מנהלת מחלקת בתי ספר

אופירה ביטון
מנהלת אגף חינוך וקהילה
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חייבי רישום לגן ולכיתה א׳ לקראת שנת הלימודים התש"פ:
 nכיתה א' התאריכים:
מי שנולדו החל מ-י"ט בטבת התשע"ג  1 -בינואר 2013
עד כ"ח בטבת התשע"ד  31 -בדצמבר 2013
 nגילאי  5התאריכים:
מי שנולדו החל מ-כ"ט בטבת התשע"ד 1 ,בינואר 2014
עד ט' בטבת התשע"ה 31 ,בדצמבר 2014
 nגילאי  4התאריכים:
מי שנולדו החל מ-י' בטבת התשע"ה 1 ,בינואר 2015
עד י"ט בטבת התשע"ו 31 ,בדצמבר 2015
 nגילאי  3התאריכים:
מי שנולדו החל מ-כ' בטבת התשע"ו 1 ,בינואר 2016
עד ב' בטבת התשע"ז 31 ,בדצמבר 2016
 nחריגי גיל רך (מתחת לגיל :)3
ילדים שנולדו עד  15.01.2017כולל ,ועברו ועדת חריגים.
על ילדים חריגי גיל רך לא חל חוק לימוד חובה ולא חל חינוך חינם.
 nיובהר ,חובת רישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על
ילדים בגיל  3ואילך.
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מועדי ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ לתושבים חדשים
הרישום יתבצע בבניין המועצה המקומית רח' האודם  63שהם בהתאם ללוח זמנים הנ"ל:
יום
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי

תאריך
07/01/19
08/01/19
09/01/19
10/01/19
11/01/19

שעות קבלה
16:00-18:30
16:00-18:30
8:00-11:00
16:00-18:30
8:00-11:00

 nמומלץ להתחיל תהליכי גמילה לפני תחילת שנת הלימודים.
יום חשיפה להורים לילדים בגילאי  3ותושבים חדשים במערכת הגנים ,יתקיים ביום שלישי 22/1/2019
בשעה  17:30-18:30בגנים (ללא ילדים):
שם הגן
גן סיגלית
גן בשמת
גן שחף  -דמוקרטי

כתובת
רחוב חרמון 2
רחוב תירוש 4
רחוב עדולם 1

שעות
17:30-18:30
17:30-18:30
19:00-20:00

במהלך המפגש יציג הצוות החינוכי נושאים הקשורים למערכת הגנים :עקרונות עבודה בגן הילדים,
פינות הגן דרכי עבודה ,סדר יום בגן ,הזנה בגן ,חינוך להרגלים והגיינה ,תוכניות ייחודיות.
 nהרשות אינה מתחייבת לשבץ את ילדכם לגן בו ביקרתם.
 nמפגש הסברה  -יום פתוח בבית ספר ״שחף״ דמוקרטי יתקיים ביום שישי  28.12.18בשעה 8:30
רח׳ עדולם  ,1שהם.
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טבלת גנים מזינים בתי ספר
השיבוץ של ילדי שכונת כרמים גילאי  3ותושבים חדשים יתבצע על פי מצבת תלמידים בגנים המזינים
את בתי הספר רבין ואבן חן.
בית הספר
גני חובה
מזינים
(גילאי )4-5
גני ט.ט
ט .חובה
מזינים
(גילאי )3-4

ניצנים
שקד
ערבה
אירוס
רימון

אבן חן
נורית ()4-5
קשת
(חובה בלבד)
חצב
רותם*
שכונת כרמים
בשמת
תמר

צוקים
חטיבה
צעירה

רבין
*חטיבה
צעירה

סיגלית
לוטם
אורן

בשמת
תמר
נופר
דולב

 * nפתיחת  /סגירת גנים ,יתבצעו בהלימה לאכלוס ולרישום בפועל.
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*אבני החושן דמוקרטי
שחף
חרצית
רב גילאי
מרווה
()3-5
מרגנית
עירית
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אזורי הרישום של בתי הספר היסודיים לשנת תש"פ
 nשיבוץ תלמידים חדשים בבתיה"ס בכל שכבות הגיל מותנית במספר הנרשמים ,במועד הרישום
ומצבת תלמידים עדכנית לקיץ תש"פ.
 nתושבים חדשים משכונת כרמים ישובצו על פי מצבת תלמידים בבי"ס אבן חן או בי"ס רבין.

חינוך ממלכתי דתי:
בי"ס ממלכתי דתי "אבני החושן"
בי"ס קולט תלמידים לחינוך ממלכתי דתי מכל שהם.
כמו כן יקלוט תלמידים מהמושבים חדיד ובית עריף בלבד (ע"פ הסכם עם משרד החינוך) ובתאום עם
מ.א חבל מודיעין.

חינוך ממלכתי:
בי"ס ממלכתי "אבן חן"
בי"ס משלב מסלול "קשת"  -כיתה אחת בכל שכבת גיל פרטים נוספים בעמוד  .9ביה"ס אבן חן יקלוט
תלמידים המתגוררים בשכונות "ברושים"" ,גבעולים" והחלק המערבי של שכונת "חמניות" ושכונת
כרמים .הרחובות הנכללים באזור הרשום הם:
שכונת "ברושים" :רח' החושן ,רח' הירדן ,רח' חפר ,רח' יזרעאל ,רחבת החולה.
שכונת "גבעולים" :רח' תפן ,רח' שגב ,רח' הבשור ,רח' לכיש ,רח' עדולם ,רח' תענ"ך ,רח' הירדן,
רח' החבל ,שד' עמק איילון ,149-161 ,3-139 , 50-62
שכונת "חמניות" :רח' המצפה .1-23 ,2-16
שכונת "כרמים" :רח' עינב ,זמורה ,תירוש עמק איילון .181 -165

בי"ס ממלכתי ע"ש יצחק רבין
ביה"ס ע"ש יצחק רבין יקלוט תלמידים המתגוררים בשכונות "טללים"  ,סחלבים וכרמים*(.מותנה
במצבת תלמידים) הרחובות הנכללים באזור הרישום הם:
שכונת "טללים" :רח' נורית ,רח' יסמין ,רח' בשמת ,רח' נרקיס ,רחבת כלנית,
שכונת "סחלבים" :רח' דקל ,רח' ארז וסמטת הארז ,רח' שקמה ,רח' דולב ,רח' שיטה ,רותם ,ערבה
שכונת "כרמים" :רח' עינב ,זמורה ,תירוש ,עמק איילון .181-165
 nשכבות א' ,ד' ,ה' סגורות לרישום .תלמידים חדשים ישובצו בבי"ס אבן חן.
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בי"ס ממלכתי "צוקים"
ביה"ס צוקים יקלוט תלמידים המתגוררים בשכונות "ורדים"" ,יעלים" ו"חמניות".
הרחובות הנכללים באזור הרישום הם:
שכונה "ורדים" :שד' עמק איילון  ,9-45 ,4-22רחבות פנינה ,בדולח ונטיף ,האודם 70-64
רח' מכבים  ,110-108 ,98-100 ,89-91רח' חרמון .11-1 ,10-2
שכונה "יעלים" :רח' תבור ,רח' שגיא ,רח' קדם .98 - 188, 43-91
שכונת "חמניות" :רח' מצפה  18-38 ,25-61רח' הקשת 8-12 ,1-33
 nשכבות א' ,ה׳ סגורות לשיבוץ תלמידים חדשים .תלמידים חדשים ישובצו בבי"ס אבן חן

בי"ס ממלכתי "ניצנים"
ביה"ס ניצנים יקבל תלמידים המתגוררים בשכונות "אלונים"" ,הדסים"" ,יובלים"" ,רקפות".
שכונת "אלונים" :רח' תרשיש ,רח' מרגלית ,רח' האודם (לא כולל  64-70השייך לצוקים) ,רח' ברקת ,רח'
יהלום ,רח' ספיר ,רח' טופז ,רח' לשם ,רח' ענבר ,רחבת שני.
שכונת "הדסים" :רח' שיבולת ,רח' חיטה ,רח' תאנה ,רח' תמר ,רח' רימון ,רח' גפן ,רח' מודיעים ,רח' הזית.
שכונת "יובלים" :רח' הזוהר ,רח' מכבים  ,78-90רח' הסלע ,רח' קדם 62-96 ,25-33
שכונת "רקפות" :רח' קדם  , 2-58 ,1-23רח' מכבים  ,10-32 ,1-81רח' הסלע  ,28-2רח' גרניט ,רח' שחם,
רח' גזית ,רח' בזלת ,רח' צור ,רח' צורן ,רחבת גזית ורחבת חלמיש.
 nשכבת ו' סגורה לשיבוץ תלמידים חדשים

בית ספר דמוקרטי על אזורי " -שחף"
 nכיתות א׳-ט׳ :רישום באגף החינוך
 nקבלת תלמידים מותנית במצבת התלמידים הבית ספרית
 nשכבות ג' ,ד' ,ה' ,ו' ,ח' ,ט' סגורות לשיבוץ
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רישום למסלול "קשת" שהם
"קשת שהם" הינה מסגרת חינוכית צומחת משלבת בין דתיים לחילונים .המסלול מאפשר שותפות בין
תלמידים תוך חיזוק וביסוס זהותו ובטחונו של כל ילד באורח חייו מבית .בכל כיתה מתקיימים מעגל
תפילה (דתיים) ומעגל מפגש (חילוניים).
הלימודים מתקיימים ברובם במסגרת כיתתית משותפת ,למעט שיעורים בעלי היבט דתי /הלכתי (תורה
והלכה למשל) עבור מעגל תפילה ,מול לימודי תרבות (יהודית/ישראלית/כללית) עבור מעגל מפגש.
כל בוקר נפתח בתפילת בוקר לתלמידים הדתיים ובמפגש בוקר בנושאים ערכיים שונים למעגל המפגש.
גם הצוות החינוכי מורכב מדתיים ומחילוניים ,המאפשרים לימוד בשני קולות.
 nהלימודים במסלול קשת מתאפשרים החל מגיל  - 5גן חובה וממשיכים כמסלול ,בבי"ס אבן חן.
בשנת תשע"ט ילמדו בבי"ס שכבות א'  -ו' (כיתה אחת בכל שכבת גיל).

נהלי רישום:
הורים חדשים המעוניינים לרשום את ילדיהם למסגרת זו מתבקשים לפנות אל נציגי קשת לצורך תיאום
פגישת היכרות.
עודד סלומון | 054-4888216 :עינת רנאל054-6543217 :
 nהרישום יתבצע באתר האינטרט  -יש לבחור גן קשת ולסמן גן נוסף כעדיפות שניה ,אשר יבטיח את
מקומו בגן על פי אזורי רישום ,במידה ולא תתקבל הבקשה לרישום למסגרת "קשת".
 nילדי גן חובה קשת -הרישום לכיתה א' באתר האינטרנט.
 nלתושבים חדשים הרישום באגף ע"פ המפורט בחוברת זו.
מפגשי הסברה יתקיימו בגן קשת רחוב לשם  2שהם בתאריכים הבאים:
 nיום ד'  2.1.19בשעה 20:30
 nיום ג'  8.1.19בשעה 20:30
פרטים נוספים על מסגרת "קשת שוהם" תוכלו למצוא בפייסבוק :״קשת שוהם״
www.facebook.com/KeshetShoham
ובאתרkeshet-shoham.org.il :
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חינוך על יסודי
תלמידים תושבי שהם ירשמו למוסדות החינוך העל יסודיים בישוב בלבד ,לא ינתנו אישורים ללמודים
מחוץ לשהם

חינוך על יסודי ממלכתי:
חט"ב יהלו"ם (כיתות ז'  -ט')
ביה"ס קולט את כל התלמידים מבתי הספר היסודיים ממלכתיים ביישוב.
הרישום לכיתות ז' ,לתלמידים הלומדים במערכת ,יתקיים ,בחט"ב יהלום בימים ג' -ה'28/3-26/3 ,
מהשעה  16:00עד  19:00הזמנות ישלחו ע"י בי"ס.
תלמידים חדשים :הרישום יתקיים במשרדי אגף חינוך וקהילה בימי הרישום.

תיכון שהם (י'-יב')
תיכון שהם הנו בי"ס עיוני .במסגרת הלימודים מוצע לתלמידים מגוון רחב של מקצועות ,כגון :מגמת
איכות הסביבה ,מחול ,קולנוע ,כלכלה ומנהל ,הנדסת תוכנה ,תיאטרון ,אמנות ,סוציולוגיה ,פסיכולוגיה,
מדעי המחשב וביוטכנולוגיה ,מוסיקה ,פסיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,ספורט ,גיאוגרפיה ,ערבית והיסטוריה.
להלן תאריכי הרישום לתלמידי כיתות י':
19:00-16:00 10/4 | 19:00-16:00 8/4 | 19:00-16:00 3/4
 nהרישום יתקיים בתיכון שהם ,הזמנות תמסרנה לילדי חטיבת יהלום ע"י בי"ס.
 nתלמידים חדשים :הרישום יתקיים במשרדי אגף חינוך וקהילה בימי הרישום.

חינוך על יסודי ממ"ד:
ישיבה אולפנה אורט "שלהבת" שהם שש שנתי (כיתות ז'-יב')
אורט "שלהבת שהם"  -הישיבה התיכונית לבנים והאולפנה לבנות בשהם .המבנה בשכונת כרמים מחולק
לשני מתחמים נפרדים :אולפנה וישיבה .בי"ס מצויד באמצעי הוראה חדשניים ומתקדמים :כיתות מדעים
חכמות ,ציוד מחשבים המותאם לתכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך.
ביה"ס קולט את כל התלמידים תושבי היישוב בחינוך הממ"ד ותלמידים הגרים ביישובי הסביבה.
הרישום מתקיים בביה"ס אורט "שלהבת".
ביום שני 31.12.18 ,בין השעות  16:00עד 20:00
ביום שלישי 08.01.19 ,בין השעות  16:00עד 20:00
ימים פתוחים :לבנים ביום שני  24/12/18בשעה  ,20:00לבנות ביום רביעי  26/12/18בשעה 20:00
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מוסדות חינוך נוספים ביישוב
מעונות יום ומסגרות לגיל הרך
כיום פועלים בשוהם ארבעה מעונות יום .המעונות קולטים ילדים בגילאי שישה חודשים עד גיל שלוש
שנים .הרישום למעונות יום יתבצע ישירות במעונות.
המעונות ממוקמים בשכונות הבאות:
בשכונת "כרמים" :מעון עינב המופעל ע"י ארגון נעמ"ת 9611440
בשכונת "חמניות" :מעון חמניות המופעל ע"י ארגון נעמ"ת 9773793
בשכונת "יעלים" :מעון שגיא המופעל ע"י ח.מ.ש .9732744
בשכונת "ורדים" :מעון מכבים המופעל ע"י ח.מ.ש 9732649

צהרונים בגני ילדים ובתי ספר:
בשוהם פועלת מערכת צהרונים לילדי הגנים ולילדי כיתות א'-ג' ,ע"י החברה העירונית  -ח.מ.ש בפיקוח
המועצה .הצהרונים פועלים במתחם של מבני חינוך בהם נרשמו מינימום תלמידים הנדרשים להפעלה
( 24משתתפים) ,ורק בהתאם לכמות הנרשמים בזמן הרישום המיועד יוחלטו אלו צהרונים יפתחו.
 nהצהרונים פתוחים מתום יום הלימודים ועד לשעה  ,16:45בימים מלאים הצהרון פועל בין השעות
.16:30-7:30
 nהרישום לצהרונים ח.מ.ש יתבצע בין התאריכים  1/3/19 -7/1/19במוקד חמש בטלפון03-9723001 :
שלוחה  1ובאתר חמש( www.hamesh.co.il :יש לינק לרישום באתר מאובטח)
לתשומת לב הנרשמים ברישום אינטרנטי ,יש להשלים טופס אישור הורים בנפרד ולשלחו בפקס:
 03-9773252או במייל למוקד חמש  shoham.muni.il@moked5ולוודא הגעתו.
שליחת הטופס הוא תנאי הכרחי להשלמת הרישום וכניסתו לתוקף.
 nלתשומת לבכם ,ילדים בעלי רגישויות למזון אשר מקבלים סייעת רפואית במסגרת הבוקר ,יציינו זאת
על טופס הרישום ויקפידו למלא טופס בריאות מורחב כדי להשלים את תהליך הרישום במלואו (הרישום
יכנס לתוקף רק עם קבלת כל הטפסים באופן מלא) .כמו כן ,יש ליצור קשר עם הנהלת הצהרונים ולעדכן
עד לפני תחילת השנה על מצבו הרפואי של הילד  03-9730595שלוחה .1
 nהשיבוץ יעשה בהתאם לשיבוץ הילדים ע"י המועצה בגני הילדים ובבתי הספר.
 nעל מנת לאפשר התארגנות מסודרת לפתיחת הצהרונים ,יש להקפיד להירשם במועדי הרישום.
 nהמאחרים ברישום יקלטו על בסיס מקום פנוי במהלך חודש יולי בלבד.
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רישום למוסדות מוכר שאינו רשמי:
בשנת הלימודים תשע"ט פועלים בשהם  4גנים במסלול "המוכר שאינו רשמי":
גן גפן :ברחוב מכבים השייך למעון מכבים (חמש)
גן חב"ד :ברחוב תמר השייך "רשת גני חב"ד בארץ ישראל"
גן בלוט וגן אצטרובל :רחבת עדי ,גנים אנטרופוסופיים

על פי הנחיות משרד החינוך:
 nהרישום לגנים אלו לתושבי שהם בלבד :בגילאי  6-3יתבצע באתר האינטרנט של המועצה ,בין
התאריכים.27/1/19-7/1/19 :
 nתושבי חוץ ותושבים חדשים בישוב :הרישום יתבצע באגף החינוך בימי הרישום 11/1/19-7/1/19
בשעות קבלת הקהל שפורסמו במידעון .יש להביא ת.ז של שני ההורים ואישור לימודי חוץ מהרשות,
בתום הרישום יועברו פרטי הנרשמים למנהלי הגנים ובמקביל למשרד החינוך.
 nתלמידים שלמדו בגנים מוכרים ורשמיים של משרד החינוך ומבקשים לעבור ללימודים בבית ספר
האנתרופוסופי/דמוקרטי יגישו בקשת העברה באגף החינוך ,הבקשה תידון בוועדת ערר.

אנשי הקשר לברורים נוספים:
גן חב"ד :הרב מנחם גרינברג 054-5496372
גן בלוט וגן אצטרובל :גב' שלי לורבר 054-8082838
גן גפן :גב' אודליה אלגלי 03-9732649
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שיבוץ וערעור
שיבוץ:
שיבוץ לגני הילדים עבור תלמידים חדשים מתבצע על פי אזורי רישום מוגדרים ,בהתאם לאזורי
הרישום של בתי הספר.
 nהודעות השיבוץ לגני הילדים ,תפורסמנה באתר המועצה החל מתאריך .16.06.2019
הודעות השיבוץ לבתי ספר לתלמידים חדשים ובקשות מיוחדות ישלחו במייל החל מתאריך .16.06.2019
 nהשיבוץ לגנים בתוך חטיבות הצעירות ,מתבצע על ידי הנהלת בית הספר לאחר מועד זה.

ערעור:
 nערעור על שיבוץ יש להגיש ,בכתב עד לתאריך  27/6/19יום חמישי.
 nניתן לשלוח את בקשת הערעור לגני ילדים במייל לפאר peer@shoham.muni.il
ולבתי ספר במיילlilach@shoham.muni.il :
 nועדת ערר תתקיים ב 7/7/19 -יום ראשון ,תשובה על הערעור תפורסם באתר המועצה החל
מ.11/7/19-

בקשות העברה בין מוסדות:
תלמידים הלומדים במערכת החינוך בשוהם :בקשות העברה לבתי ספר ניתן להגיש בתקופת הרישום
החל מתאריך  7/1/19עד לתאריך  .27/1/19את הבקשה יש למלא בטופס באגף חינוך וקהילה.
מועד נוסף לבקשות העברה בין התאריכים .26/5/19-30/5/19

רישום תלמידים עם צרכים ייחודיים ,שילוב וחינוך מיוחד
בשנת תשע"ט פועלות בשהם  11מסגרות חינוך מיוחד ,הנותנות מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים
בגילאים שונים .פרטים נוספים לגבי המסגרות ניתן למצוא באתר המועצה.
 nהפעלת הכיתות בשנת תש"פ מותנית במינימום נרשמים לכל מסגרת ,בהתאם לתקינה של משרד
החינוך.
 nרישום ושיבוץ למסגרות של החינוך המיוחד מתבצע לאחר קבלת זכאות בוועדת השמה ובהתאם
להחלטת ועדת שיבוץ .בזמן הרישום מומלץ להמציא אישורים רפואיים ,מכתבי זכאות (במידה והתקבלו
ברשות אחרת) ,החלטות ועדת השמה או שילוב.
 nלפרטים נוספים ניתן לפנות לצ'ריל קמפר קוצ'ר ,מנהלת המחלקה לטיפול בילדים עם צרכים
מיוחדים ,טל'  03-9723073/6דוא"ל Cheryl@shoham.muni.il
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הסעות תלמידים
כללי:
הסעות התלמידים למוסדות חינוך בישוב מתקיימות בקווי תחבורה ציבורית המאושרים ע"י משרד
התחבורה ומבוצעות ע"י חב' קווים.
מידע על קווי האוטובוס המשמשים את תלמידי בתי"ס ניתן למצוא באתר חברת קווים:
 www.kavim-t.co.ilוכן באתר האינטרנט של המועצהwww.shoham.muni.il :

הנפקת כרטיס רב קו לבתיה"ס:
הנפקת כרטיס חדש "רב קו" תתבצע ישירות מול חב' קווים.
 nכשרות לתושב ניתן יהיה להנפיק כרטיס בבניין המועצה במהלך חודש יולי ושבוע נוסף בחודש אוגוסט.
יש לעקוב אחר הפרסומים.
 nיש להביא צילום ספח ת.ז של ההורה .ילד מתחת לגיל  18חייב בליווי מבוגר
 nלאחר הנפקת הכרטיס ,ולמחזיקי כרטיס נסיעה רב קו ניתן להטעינו באופן עצמאי בעמדות "הרב קו"
המוצבות ברחבי היישוב או בעמדות השירות ברחבי הארץ( .תחנה מרכזית לוד ,תחנה מרכזית רמלה,
קניון קריית אונו ,אלעד ,טרמינל www.rail.co.il )3

תלמידי בתי"ס היסודי:
מתאפשר השימוש בקווים:
בוקר :קו  - 70עמק איילון ויקטורי ,שכונת גבעולים ,בי"ס אבני החושן ,בי"ס צוקים ,בי"ס אבן חן ,שלהבת.
צהריים :קו  - 75בתיה"ס רבין ,אבן חן ושחף.
קו  - 82בי"ס צוקים
קווים  -80 ,79בתיה"ס ניצנים ואבני החושן.
קו  , 78בימי שישי מביה"ס ניצנים.

תלמידי על יסודי:
תלמידי שלהבת  -מתאפשר השימוש בקווים מס'500,2,13 :
תלמידי חט"ב יהלו"ם  -מתאפשר השימוש בקווים מס':
בוקר | 72,73,74 :צהריים.72,73,74,83,85 :
כל תלמיד זכאי להשתמש בתשלום בתחבורה ציבורית
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זכאות להחזר הוצאות בהסעות תלמידים:
זכאים הם:
הזכאות נקבעת על-פי קריטריונים של משרד החינוך ,המבוססת על הנחת היסוד כי מרחק הליכה מבית
התלמיד למוסד החינוכי הוא הקובע:
 nתלמידים הלומדים בכתות א׳-ד׳ ,במידה והמרחק מבית התלמיד לביה"ס עולה על  2ק"מ.
 nתלמידים הלומדים בכתות ה׳-ט׳ ,במידה והמרחק מבית התלמיד לביה"ס עולה על  3ק"מ.

לחינוך המיוחד:
תלמידים הזכאים לחינוך מיוחד ואין עבורם מסגרת מתאימה בישוב  -יוסעו ע"י המועצה למסגרות
לחינוך מיוחד באזור ,על פי אישור ועדת השמה ואישור ההסעה של משרד החינוך.
ההורים מתבקשים לפנות בעניין זה לאגף לחינוך וקהילה.
פניות נוספות בנושא הסעות ניתן לפנות ללילך לוי רכזת הסעות באגף החינוך בדוא"ל:
Lilach@shoham.muni.il
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נהלי הרשמה לשנת הלימודים תש"פ
מה להביא בעת הרישום?
לתושבים החדשים:
תושבים חדשים אשר עומדים לעבור לשוהם ,לקראת הקיץ ובעת הרישום אינם יכולים עדיין לשנות את
כתובתם בתעודת זהות:
 nיציגו מסמך המעיד כי יהיו מאוגוסט  2019תושבי שהם :טופס  4או חוזה רכישת דירה מקבלן או
לחילופין ,חוזה שכירות לדירה.
 nטופס ביטול רישום ממנהל החינוך ברשות ממנה עוברים (כולל גילאי )4-3
 nגיליון ציונים אחרון לעולים לכיתות ג' עד יב'.
מומלץ להורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים להציג מסמכים קבילים על מנת שנוכל להערך ולתת
מענה מיטבי לקליטת התלמיד מבעוד מועד.
 nהורים גרושים/פרודים  -יש להצטייד בפסק דין מתאים בנוגע למשמורת על הקטינים ולמלא טופס
כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים (את הטופס ניתן לקבל באגף חינוך)
 nיחתמו על הצהרה להתחייבות לשינוי כתובתם עד לתאריך .27.08.2019
 nימציאו המחאה לפיקדון אגרת תלמידי חוץ  -עבור כל ילד( .בהתאם לקביעת משרד החינוך ביום
הרישום).

לחינוך העל יסודי :חט"ב יהלום ,אולפנה וישיבה "שלהבת" ותיכון שהם
הרישום יתבצע באגף חינוך לאחריו יופנה התלמיד לרישום בבית הספר.
יש להציג בעת הרישום במוקד:
 nגיליון הערכה מחצית שנה"ל תשע"ט ושנה"ל תשע"ח.
 nביטול רישום מהרשות אותה עוזב התלמיד.
 nחוזה רכישה  /השכרה בשוהם.
 nתעודת זהות של הורה בה רשום הילד.
תשלומים:
כל תלמיד חדש במערכת החינוך מתבקש לשלם סכום חד פעמי תשלום מרצון בסך של  ₪ 130בגין
תחזוקת מזגנים.
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לתושבים ותיקים שאין באפשרותם להרשם דרך אתר האינטרנט:
תעודת זהות כולל הספח (צילום התעודה  +הספח) בו מצוין שם הילד וכתובת בשהם.
הורים שנבצר מהם להגיע אישית לרישום ,יוכלו ליפות את כוחו של קרוב משפחה ,לתהליך זה.
בייפוי הכוח חשוב לציין את הפרטים הבאים:
 nפרטים מלאים של מיופה הכוח (שם מלא ,ת.ז ,כתובת).
 nפרטים מלאים של מוסר ייפוי הכוח (הורה).
 nמטרת ייפוי כוח.

לתשומת ליבכם:
הנגשה במוסדות חינוך :בשנת  2005התקבל בכנסת תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
( )1998בו קבועה החובה להנגיש כל מקום שנותן שרות לציבור.
ההנגשה הפרטנית כוללת:
א .הנגשה פדגוגית :דרכי הוראה והיבחנות ,טכנולוגיה מסייעת ,מיקום כיתה או תלמיד בכיתה.
ב .הנגשת פעילות פנים וחוץ בית ספרית כולל הנגשת טיולים.
ג .הנגשה פיזית של הסביבה הלימודית לתלמידים עם מגבלה פיזית ,לקות שמיעה או לקות ראיה.
במידה וילדכם נדרש להנגשה פיזית פרטנית וכדי לאפשר מספיק זמן להתארגנות לפני כניסתו
למסגרת .יש לציין זאת בעת הרישום ,על ההורה לחתום התחייבות על רישום למוסד אשר יונגש עבור
ילדו/ילדתו.
 nמומלץ הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים ,שעברו אבחונים ,ועדת שילוב ,קיבלו סיוע מכל סוג שהוא
לשתף במידע על מנת לסייע לנו להיערך באופן מיטבי לקליטת ילדיכם במערכת.
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תשלומי הורים לשנה"ל תש"פ
רישום תושבים חדשים כללי:
תושבים חדשים במערכת אשר כתובתם בתעודת הזהות אינה בשהם ,יתבקשו להשאיר צ'ק פיקדון בסך
גובה אגרת תלמידי חוץ תשע"ט
(גנ"י ובי"ס  ,₪ 662 -חטיבת ביניים  ,₪ 845 -תיכון) ₪ 849-

תשלומים בגני הילדים:
בהתאם להנחיות משרד החינוך ,בשנה"ל תשע"ט ( ,)2019-2018ייגבו תשלומי ההורים במתכונת הבאה:
 nתשלומי חובה( :לפקודת "מועצה מקומית שהם")
ביטוח תאונות אישיות בסך ( ₪ 49נכון לתשע"ט) .יגבה בחודש אוקטובר .2019
 nתשלומי רשות( :לפקודת תאגיד החינוך שהם בע"מ)
תשלומים אלה כוללים :תוכניות העשרה ,שמטרתן ,לחשוף את הילדים לתחומי עניין נוספים ,כגון :חוגים
(ריתמוסיקה ,תנועה ושחמט) וסל תרבות .לתשלומים אלה נדרשת הסכמת  %100הורי הגן.
הסכמה זו תינתן באספת ההורים הראשונה של פתיחת שנת הלימודים ,רק לאחר מתן הסכמה בגן
תתבצע הגביה.

להלן תשלומי הרשות (תשלום מקסימלי):
סל תרבות 79 :ש״ח.
תל"ן עד  597ש״ח( .עד  3שעות שבועיות)  199ש״ח לשעת תל"ן.
סה"כ  676ש״ח לפקודת "תאגיד החינוך שהם"
אופן התשלום  -תשלומי הרשות (תעריפי תשע"ט)
התחייבות לתשלום תינתן בזמן הרישום לשנה"ל תש"פ .התשלום הנו שנתי וניתן לשלמו בכרטיס אשראי.
לנוחיותכם ,ניתן לשלם ב 2-תשלומים שווים בחודש אוקטובר ,נובמבר .2019
(לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי דיינרס).
 nיתכן ויחולו שינויים בעלויות תשלומי החובה  /הרשות בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת.
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מעונות ,גני ילדים ובתי ספר
שם הגן

כתובת

טלפון

שם הגן

כתובת

טלפון

אורן

מצפה 36

9773382

ניצן חט"צ צוקים

ע.איילון 34

9794459

אירוס

רחבת עדי 2

9732738

סביון (חינוך מיוחד)

לשם 2

9791203

בשמת

תירוש 4

9793861

סיגלית

חרמון 2

9793246

דולב

קשת 22

9793232

סייפן חט"צ צוקים

ע.איילון 34

9794459

חבצלת חט"צ רבין

נרקיס 3

9711681

עירית ממ"ד

חרמון 2

9793247

חצב

הירדן 51

9732743

ערבה

שחם

9795615

חרצית ממ"ד

שגיא 8

9732745

פעמונית חט"צ רבין

נרקיס 3

9711681

כלנית (חינוך מיוחד)

רחבת עדי 2

9732740

קשת

לשם 2

9791202

לוטם

חרמון 2

9793491

רותם

מצפה 36

9795476

לילך חט"צ רבין

נרקיס 3

9711681

רימון

תמר 14

9795072

מרגנית ממ"ד

שגיא 8

9793245

שקד

שחם

9795617

מרווה ממ"ד

חרמון 2

9793368

תמר

תירוש 4

9793862

נופר

קשת 22

9732741

שחף

עדולם 1

7168811

נורית

תפן 7

9795477

כתובת

טלפון

ביה"ס

מנהלת

כתובת

טלפון

מעונות שם המעון
נעמ"ת

חמניות

רחבת נגה

9773793

אבן חן

אורית כוכבי

תפן 7

9791197

נעמ״ת

עינב

רח׳ עינב

9611440

ניצנים

תמי בן נביא

צורן 6

9795618

ח.מ.ש

"שגיא"

רח' שגיא 10

9732744

צוקים

לאה דיאמנט

ע .איילון 9794459 34

ח.מ.ש

"מכבים"

רח' מכבים 83

9732649

רבין

טניה דורנשטיין

נרקיס 3

9712288

חב"ד

חב"ד

רח' רחבת כלנית

9702430

אבני החושן

פנינה אלמוג

מכבים 96

9732783

פרטי

ניצן

רח' קדם 73

9712677

דמוקרטי

גלית אידלמן

עדולם

7168811

פרטי

חגית נהיר ירון רח' קדם 75

9795521

חטיבת יהלום

אביבית קליין

קשת 24

5359422/3/4

פרטי

איילת אוהד

רח' המצפה 36

9773062

אורט שלהבת

אבי פינגרהוט

תירוש 1

9795755/6

פרטי

ויקי

רח׳ המצפה 36

052-4418182

תיכון שהם

איריס בויקיס

החושן

7710203/1
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אגף חינוך וקהילה

אגף חינוך וקהילה:
 ,03-9723070פקס03-9731881 :
מחלקת בתיה"ס:
03-9723072
מחלקת גני ילדים והמחלקה לצרכים מיוחדים:
 ,03-9723076פקס03-9723098 :
מחלקת הסעות:
03-9724710
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