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שנת הלימודים תשע"ח בפתח ואנו מתבקשים להיערך אליה בהתאם. כחלק מההערכות אנו 
מגישים לכם חוברת זו בה אנו מציגים את נהלי הרישום והשיבוץ לילדי הגן ,כיתות א' והחטיבה 

העליונה.
מערך גני הילדים בקריית עקרון מתרחב, כיום פועלים 20 גני ילדים בתפוסה מלאה , וזוהי עדות 

מצוינת לכך שהתושבים רוחשים אמון למערכת החינוך היישובית .
לקראת השנה הבאה אנו נערכים לפתוח גן ממ"ד (ממלכתי דתי) בשכונת "חבצלת הצעירה" 

כדי לתת מענה מיטבי למגוון האוכלוסיות בישוב .
הרבה  ההשקעה  לצד  החינוך,  נושאי  את  העדיפויות  סדרי  בראש  שמה  עקרון  קריית  מועצת 
בתוכניות חינוכיות והעשרה, חידשנו תכניות  לילדי גן חובה הוספנו את תוכנית  סיפורטרון , 
בעלי חיים ותעשיידע קידמנו סנדאות הורים לקראת כניסת ילדיהם לגני טרום חובה סדנאות 

להורים שילדיהם עולים לכיתה א'.
התקנה החדשה של הגבלת מספר הילדים הלומדים בכיתות א', אפשרה לנו לפתוח כיתה א' 

נוספת 
בבתי הספר היסודיים, הקצנו סייעת נוספת לכיתות א' במימון המועצה, הקצאה המאפשרת 

למידה בקבוצות קטנות, רכישת הקריאה והכתיבה באופן מיטבי .
בישוב פתחנו מרכז למידה לתלמידי שכבות ו'- י' הנותן מענה לתגבור, חיזוק וצמצום פערים 

במקצועות הליבה. 
עבורכם ההורים הרישום לגן ילדים ולכיתה א׳ מרגש והינו בעל משמעות רבה.

נעשה כל מאמץ לתת מענה לבקשותיכם בשיבוץ ילדיכם בגן. בחוברת זו אנו מציגים את נהלי 
השיבוץ  הליך  את  נקצר  וכך  שנקבע,  במועד  ילדיכם  את  לרשום  ונבקשכם  והשיבוץ  הרישום 

ונערך בהקדם לפתיחת שנת הלימודים הבאה.

נועם אהרון
משנה לראש המועצה

מחזיק תיק החינוך והביטחון

חובב צברי
ראש המועצה 

אביבה וגנר
מנהלת המחלקה לחינוך

הורים נכבדים,

בכבוד רב ובאיחולי רישום מוצלח
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רישום ושיבוץ תלמידים לגני ילדים ולכתות א׳
לשנת הלימודים תשע״ח 2017-2018

המועצה המקומית 
קרית עקרון
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חזון חינוכי ישובי לקרית עקרון
ישוב צומח, בעל לכידות קהילתית, המעניק לכלל תושביו איכות חיים וסביבה ברמה 

גבוהה המצטיין בתחומי החינוך, התרבות והספורט, עם מוקדי פעילות התורמים 
לרווחת תושביו והאזור.

קריית עקרון נושאת את דגל האיכות והמצויינות בתחום העשייה החינוכית ושואפת 
להעניק השכלה כללית לתושבים תוך מעורבותם ותרומתם לקהילה.

רשות החינוך המקומית תיתן מענה לימודי לכל התלמידים ביישוב ותוביל 
למצויינות, תוך שמירה על ערכי  כבוד האדם ותטפח תושב בעל יכולת למידה 

עצמאית בר אוריין, סקרן, תרבותי המחובר למורשתו היהודית והציונית בסביבה 
טכנולוגית מתקדמת

1. טיפוח מצויינות ומיצוי עצמי
2. חתירה מתמדת לאקלים חברתי מיטבי.

3. השלמת הרצף החינוכי והקמת מערך חינוכי על יסודי.
4. הקמת מרכז לגיל הרך.

5. טיפוח תחושת שייכות וגאווה יישובית.

מטרות ויעדים  של מערכת החינוך היישובית לשנת 2017

״כל אדם עטוי אור קדוש,
המבהיק ביותר בשעה של אהבה״ 

(ר׳ לוי יצחק מברדיטשב)

״כל אדם עטוי אור קדוש,
המבהיק ביותר בשעה של אהבה״ 

(ר׳ לוי יצחק מברדיטשב)



באמצעות אתר האינטרנט בלבד
רישום לגני ילדים

כללי
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1. הרישום בגני הילדים בקרית עקרון אינו על בסיס אזורי רישום. 
     פרט לילדי שכונת ״חבצלת הצעירה״.

2. ילדים ממשיכים שנה שניה בגן חייבים ברישום מחדש.
3. לא ניתן לרשום ילדים ללא כתובת מגורים מעודכנת בתעודות הזהות של שני ההורים.

     באישור מח׳ הגביה.
4. הורים פרודים/גרושים מחוייבים להוריד טופס ״כתב הצהרה והתחייבות״ למלא את

    הטופס
     ולהעבירו למזכירות מחלקת החינוך.

5. תושבים הגרים בשכירות בישוב מחוייבים להגיש אישור מחלקת גבייה.
6 .  השיבוץ אחרי מועד הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי ולא על פי המרחק ממקום

    המגורים.
7. מדיניות השיבוץ בקרית עקרון: המספר המירבי של ילדים בגן חובה 31 כדי לתת מענה

    אישי מיטבי.
8. גני הילדים בקרית עקרון מחולקים לשתי רמות גיל:

     - חובה ותת חובה בוגרים.
     - טרום חובה ותת חובה צעירים.

רשימת גני הילדים בעמוד 7.
9. בכל גני הילדים פועלת הרפורמה ״אופק חדש״ ושעות הלימודים:

     -בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 14:00.
     - ביום שישי משעה 8:00 עד 12:45.

     הסייעת תקלוט עד 10 ילדים החל מהשעה 7:30 עפ״י אישור המחלקה לחינוך ואת יתר
     הילדים בשעה 7:40.

    המעוניינים בכך מתבקשים למלא טופס בקשה המופיע באתר האינטרנט ולהעבירו
    למזכירות המחלקה לחינוך עד ה- 10.8.17.



גילאי שיבוץ
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1. לגני טרום חובה ותת חובה צעירים: 31.12.2014-1.12.2013 .
2. לגני חובה ותת חובה בוגרים: 31.11.2013-1.1.2012.

    לתשומת ליבכם: באתר האינטרנט מופיעים גילאי הרישום (לא השיבוץ) והשיבוץ יהיה
   בהתאם לתאריכי הלידה הנ״ל.

3. שיבוץ רמת הגיל או/ו המגמה של  הגן עשוי להשתנות בהתאם לתוצאות הרישום.
4. השיבוץ לגני חינוך מיוחד ״שקד״, ״הדס״, ו״הדקל״ על פי החלטת וועדת ההשמה בלבד.

5. השיבוץ לגני ״התאנה״ ו״הזית״ על בסיס התאמה תורנית. 

חריגי גיל

הורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 1-15 בינואר 2015 כולל ומעוניינים לרשום אותם לגן 
טרום טרום חובה, מתבקשים להגיש בקשה מנומקת למזכירות המחלקה לחינוך 

עד 16 בפברואר 2017. 
אישור קליטת ילדים חריגי גיל הינו בסמכות וועדה מחוזית במשרד החינוך. השיבוץ של 

חריגי גיל מחוייב בתשלום שכר לימוד שייקבע ע״י משרד החינוך.

על מנת לאפשר לבית הספר להיערך היטב ובהקדם לקליטת תלמיד עם מוגבלויות פיזיות, 
או כבד שמיעה, ניתנת הזדמנות להורים לרשום אותו לכיתה א׳ לשנת הלימודים תשע״ח.

(ספטמבר 2017) ההורים מתבקשים לבצע רישום במזכירות המחלקה לחינוך.

רישום מוקדם לכיתה א׳ של בני 5 עם מוגבלויות פיזיות



 רשימת גני הילדים

ממלכתי 1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

טרום חובה

חובה

טרום חובה גן חדש

טרום חובה גני חמ״ד
(חינוך ממלכתי דתי)

חינוך מיוחד

דתי תורני

ט. חובה, תורני
חובה

חובה

חובה תורני
חובה

טרום חובה

טרום חובה
חובה

טרום חובה

* הרישום לגן הגפן יתבצע באופן ידני במזכירות המחלקה לחינוך
* בגן הגפן יפתח צהרון. מותנה ברישום 15 ילדים בכפוף לאישור משרד הכלכלה.

נחליאלים

רותם

רימון

שירן

הדרים

השלושה

ורדים

מיטל

סביונים

תמר

שושנים

הגפן

התאנה

איריסים

נרקיסים

הזית

שקד

הדס

הדקל (תקשורת)

אתרוג

אתרוג

הבנים 28

הנרקיס 5

הכלנית 2

הכלנית 2

הנרקיס 3

הכלנית 2

הלבונה 5

הכלנית 2

היהלום 4

ר׳ מאיר בעל הנס 44

הדקל 14

חבצלת הצעירה

הבנים 26

הדקל 16

אחד העם 9

שבזי 4, פינת הבנים

הרב מימון 2

משה שרת

הנרקיס 5

הרב מימון 48

הרב מימון 48

9225056

9351016

077-6170132

9457951

9353656

077-4390184

9418866

9457933

9418844

9351625

9418899

9418877

9418808

9418044

077-5241266

9418822

6513595

6423354

9495045

6433541

מעוכבי רישום

7

ילד שהומלץ ע״י הצוות הבין-מקצועי להתעכב שנה נוספת בגן חובה (במקום לעבור לכתה 
א׳) זכאי להמשיך באותו הגן והרישום יתבצע אך ורק במזכירות המחלקה לחינוך.

לילד  בשלות  אבחון  לבצע  נדרשים  נוספת,  שנה  חובה  בגן  ישהה  שבנם  המעוניינים  הורים 
בשירות הפסיכולוגי ולהגיש בקשה מנומקת לגננת במועד הרישום והצוות הבין -מקצועי ידון  

בבקשתכם. 

הטלפוןהכתובתשם הגןרמת גילהמגמה

*

(מוכש״ר)
זוהר שמעון
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לידיעתכם:

מועדי הרישום

תוכניות העשרה בגני הילדים הרשמיים בקרית עקרון

הרישום לגני ילדים יתבצע אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של המועצה המקומית 
www.kiryat-ekron.muni.il :קרית עקרון

תחת הכותרת: ״חינוך רישום לגני ילדים״ מיום ראשון  ב׳ בשבט תשע״ז (29.1.2017) עד יום 
חמישי כ׳ בשבט תשע״ז (16.2.2017) בחצות.

1. ״קרן קרב״: שתי תוכניות בשבוע בכל גן - תנועה, ירוק בגן, בעלי חיים וסיפוריטרון.
2. ריתמוסיקה: שני מפגשים בשבוע בגני טרום חובה ומפגש שבועי לגני חובה.

3. סל תרבות: 3-4  מופעים בתחומי תרבות שונים: אומנות, ספרות מוסיקה, ועוד...
4. ״ספריית פיג׳מה״: הענקת ספר קריאה לכל ילד בכל חודש לעידוד הקריאה.

5. ״תוכנית אילנות״: סדנאות העשרה להורים וצוותי החינוך בגנים.
6. ״תוכנית ״אור״: העשרה אוריינית לילדים מומלצים בגילאי שלוש עד שש.

7. העשרה תורנית: בגנים הממלכתיים דתיים מונחית ע״י רב בית הספר ״אהל מאיר״.
8. תוכנית ״גוגלה״ להכרת המחשב: בגני חובה.

9. חגי ישראל ומסורת: סדנאות בכל גני הילדים בשיתוף חב״ד לאורך השנה.
10. ״מהגן לבית הספר״: ביקור של כל ילדי חובה בבתי הספר כחלק מהמוכנות לבית הספר.   

11. מפגשים עם סופרים בשיתוף הספריה.

12. פעילות אילוף כלבים בגני חינוך מיוחד.
13. ״אני והשוטר שלי״ - חשיפת ילדי הגנים לתפקידו של השוטר הקהילתי בפרט

     והמשטרה בכלל.
14. חינוך ל״בריאות השן״, פיתוח המודעות לשמירה על בריאות הפה והשיניים 

      בהנחיית שיננית ורופאת שיניים.
15. רב גן - בגנים תורניים ״הזית״ ו״התאנה״ קיימת תוכנית חינוכית ערכית המועברת 

      ע״י רב גן בצורה חווייתית ומעניינת.

1. הרישום הינו אך ורק לילדים תושבי קרית עקרון על סמך הכתובת בתעודת הזהות של ההורים.
2. ניתן לרשום את כל הגילאים באותו מעמד.

3. כל הנרשמים במועדים הנ״ל דרך אתר האינטרנט הינם בעלי זכות קדימה שווה בשיבוץ. 
   (אין ״כל הקודם זוכה״).

4. הורים לילד/ה כבד שמיעה או עם מוגבלויות פיסיות או רגיש למאכלים מסויימים, מתבקשים
    לפנות למזכירות המחלקה לחינוך ולהגיש מסמכים רפואיים מתאימים.

5. סדנא בנושאים: בשלות, התפתחות, גבולות וגמילה המיועדת להורים של בני 3 תתקיים ביולי  
     2017.  קיום הסדנא מותנה במינימום 15 נרשמים.                  
6. סדנא בנושא: ״מעבר מהגן לבית הספר תתקיים ביוני 2017. 
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תוכניות העשרה בגני הילדים הרשמיים בקרית עקרון

הקריטריונים לשיבוץ בגני הילדים הרשמיים

רישום לגן ילדים דתי-תורני ״זוהר שמעון״

מדיניות השיבוץ בקרית עקרון: מספר הילדים המירבי בגני חובה הינו 31 ובגני טרום טרום 
חובה 32 בתוספת סייעת (בתנאי שיהיו מעל 30 ילדים).

ההורים נדרשים לציין ברישום עדיפות ראשונה ועדיפות שניה.
ההורים שירשמו בעדיפות אחת, ילדיהם ישובצו על בסיס מקום פנוי.

נעשה כל מאמץ להתחשב בבקשת ההורים ונפעל על פי הקריטריונים הבאים:
1. מועד  הרישום:  עדיפות לנרשמים דרך אתר האינטרנט (29.1.2017-16.2.2017).

2. המשך לימודים באותו הגן אך ורק לנרשמים במועדים הנ״ל
3. איזון גילאי.

4. איזון מגדרי (בנים-בנות).

הערות:
- לגני הילדים: ״הדרים״, ״השלושה״, ״מיטל״, ״שירן״, ״רותם״ ו״רימון״ תינתן עדיפות

   לתושבי שכונת ״חבצלת הצעירה״ הנרשמים במועד הרישום הנ״ל והנשארים בצהרון בלבד.
_ ילד כבד שמיעה - ישובץ בגן ״איריסים״ רח׳ הדקל 16 שהותאם אקוסטית.

_ השיבוץ יהיה תקף רק אם הילד רשום בתעודת הזהות של שני ההורים בה הכתובת בקרית
   עקרון.

בקרית עקרון פועלים שני גני ילדים דתיים תורניים (חובה וטרום חובה) מאושרים ע״י משרד 
החינוך ומופעלים ע״י עמותת ״זוהר שמעון״ בראשותו של הרב גבריאל פרץ.

הרישום מתבצע במשרדי העמותה ברח׳ הרב מימון 48, קרית עקרון.
וביולי  הרשמיים  לגנים  מקבילים  שמעון״  ״זוהר  בגני  מלימודים  החופשה  ימי  לידיעתכם: 

מתקיים חודש לימודים נוסף.

ביטוח תלמידים ותשלומי הורים לתוכניות העשרה

אופני התשלום: 

תשלום חד פעמי על סך 580 ש״ח ישולם ע״י ההורים ויכלול:
* 2 תוכניות ההעשרה בכל גן דרך ״קרן קרב״. 

* ריתמוסיקה בכל גן.
* סל תרבות - הצגות בתחומי ספרות, מחול וכ״ו.

* ביטוח תאונות אישיות.

בכרטיס אשראי במחלקת הגבייה, או בשיקים דחויים במחלקת הגבייה, או בהוראת קבע 
(ניתן להוריד מאתר האינטרנט).

הנכם מתבקשים להוריד את טופס הסכמה לתוכניות העשרה דרך ״קרן קרב״ 
ולהגישו חתום למזכירות המחלקה לחינוך עד 15.5.2017 או לשלוח אותו בדואר 

או בפקס. 9357333 או 9351262.
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ביטוח תלמידים ותשלומי הורים לתוכניות העשרה

אופני התשלום: 

חיסונים מוקדמים

גני צהרון בקרית עקרון

החיסונים  תכנית  לפי  החיסונים  כל  את  שקיבל  ילד  מוגן!  שיהיה  דאגו  לגן,  מגיע  שילדכם  לפני 
אבל  חובה  חיסוני  אינם  בישראל  החיסונים  ילדות.  מחלות  בפני  יותר   מוגן  בישראל,  המומלצת 

הרשמה לגן הוא מועד מצוין לבדיקה אם ילדכם קיבל את כל החיסונים המומלצים. 
גשו לטיפת חלב לבדיקת מצב החיסונים והשלימו את החסר. 

אל תשכחו להביא אתכם את פנקס החיסונים לטיפת חלב.

צהרוני המתנ״ס המובילים ביישוב, ממשיכים ומעצימים את המתכונת של גני צהרון שהמטרה 
העיקרית הינה שילדי גני צהרון נשארים באותה הסביבה המוכרת ועם חבריהם לגן, ללא שינויים 

מיותרים היום.
צהרוני המתנ״ס הינם ״בית חם״ שמהווה מסגרת חינוכית מקצועית ערכית ורגשית עבור הילדים 

בשעות שהוריהם נמצאים בעבודה.
* הילדים יוצרים, משחקים ולומדים בהנאה, תוך התייחסות לעולמם הרגשי, חברתי

   קוגנטיבי והקניית מיומנויות חברתיות בדרך חווייתית ומעשירה.
* מוגשת ארוחת צהריים מזינה בפיקוח תזונאית בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

* מופעל חוג מידי שבוע ללא תוספת תשלום.
* צוות מקצועי ומוסמך המקבל הנחייה והדרכה קבועה.

* הצהרון מפוקח בהתאם להנחיות וקרטריונים של משרד הכלכלה והחברה למתנ״סים.
* בכל הצהרונים מושם דגש על נהלי ביטחון ותקני בטיחות.

הצהרון מיועד לגילאי 3-6. לילדי הגנים בחלוקה גילאית: צעירים ובוגרים.
שעות פעילות: 14:00-17:00 בימים א׳-ה׳.

* בעת הרישום לגני הילדים יש לסמן באתר האינטרנט שהינך מעוניין שילדך/תך תהיה
   בצהרון המתנ״ס (בלינק המתאים בטופסי הרישום המקוונים) ובמקביל יש להירשם

   במזכירות המתנ״ס, טפסי רישום ניתן להוריד באתר האינטרנט של המתנ״ס.
* השיבוץ לגנים יושפע וייקבע בהתאם לרישום לצהרונים במשרדי המתנ״ס.

   דמי רישום לצהרון: 130 ש״ח.
* שכר לימוד לחודש 935 ש״ח (ניתן להגיש בקשה לסבסוד שכר לימוד ע״י משרד הכלכלה)

* שכר לימוד בצהרון גן ״השלושה״ (כוכב) הינו 1040 ש״ח (לצהרון זה אין דמי הרשמה)
* בימים בהם חופשות מלימודים, יפעלו הצהרונים בין השעות 16:00-7:30 ללא תוספת

   תשלום בהתאם ללוח החופשות שנקבע ע״י משרד הכלכלה.
* שעות פעילות: בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-7:30 (בתוספת תשלום של שעות

   הבוקר) עפ״י הנחיות משרד הכלכלה. החל מהיום השני לשביתה.
* בימי שביתות החל מהיום השני לשביתה בין השעות 7:30-16:00 בתוספת 30 ש״ח ליום.

למען בטיחות ילדינו, לא פועלות הסעות לאיסוף ילדים מגני הילדים והשיבוצים יהיו בהתאם לרישום 
לצהרונים - רישום לצהרון יתבצע רק בגני הילדים הנ״ל. 

מיקום גני הצהרון
שם הצהרון

גילאים
כתובת

שירן
טרום חובה
הכלנית 2

הדרים
 חובה

הנרקיס 3

רותם
 חובהטרום חובהטרום חובה
הנרקיס 1

מיטל
 חובה

הכלנית 2

זיתתאנה

שבזי 4 הבנים 26

השלושה (כוכב)
 חובה

הכלנית 2
* מותנה ברישום 15 ילדים בכל צהרון
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גני צהרון בקרית עקרון

מיקום גני הצהרון
שם הצהרון

רישום לכתה א׳
חייבים ברישום

פי  ילדיהם לבית הספר היסודי על  בהתאם לחוק חינוך חובה נדרשים ההורים לרשום את 
השקפתם ואורח חייהם: ממלכתי ״בן צבי״ או ממלכתי דתי רגיל או תורני ״אהל מאיר״.

גילאי רישום
כ״ה בטבת התשע״א (1 בינואר 2011) עד ה׳ בטבת התשע״ב (31 בדצמבר 2011).

מקום ומועדי הרישום
במזכירות בית הספר ״אהל מאיר״ או ״בן צבי״.

מיום ראשון ב׳ בשבט תשע״ז (29.1.2017) עד יום חמישי כ׳ בשבט התשע״ז (16.2.2017)
- ביום ראשון עד חמישי בין השעות: 12:00-8:00.

- בימי שלישי בין השעות: 17:30-16:00.

המסמכים הדרושים לרישום
1. צילום תעודת הזהות של שני ההורים כולל הספחים בהם רשום/ה הבן/ת וכתובת   

    המגורים.
2. חתימה על טופס הסכמה להצטרפות לתוכנית ״קרן קרב״ (במזכירות בית הספר).

השיבוץ בכתות א׳
השיבוץ בכתות א׳ הינו בסמכות ובאחריות הנהלת בית הספר ועל בסיס שיקולים פדגוגיים.

ביטול רישום
בקשה מנומקת לביטול הרישום תוגש בכתב למזכירות בית הספר בו התבצע הרישום והעתק 

למזכירות המחלקה לחינוך.
פי  על  חלופי.  ספר  בבית  רישום  על  אישור  לחינוך  למחלקה  להמציא  מתבקשים  ההורים 
זכאים  אינם  ליישוב  מחוץ  הלומדים  היסודיים  ספר  בתי  תלמידי  החינוך,  משרד  הנחיות 

לכרטיסיות נסיעה.

נוהל בקשת העברה מבית הספר אחד למשנהו לתלמידי ב׳-ה׳
 מעבר מבית ספר מחוץ לקרית עקרון בעקבות העתקת מקום מגורים.

ההורים מתבקשים לקבל אישור גריעה מהמחלקה לחינוך.
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רישום לתלמידי החינוך המיוחד

 חובה
הנרקיס 3

 חובהטרום חובהטרום חובה
הנרקיס 1

 חובה
שבזי 4 הבנים 26

השלושה (כוכב)

הכלנית 2

תלמיד שעבר הרשמה בה הוחלט שהוא זכאי למסגרת חינוך מיוחד, לא ירשם בנוהל הרגיל 
אלא ישובץ ע״י וועדת שיבוץ של המחלקה לחינוך: במידה ולא תיפתח כתה א׳ קטנה באחד 
משני  בתי הספר בקרית עקרון, יופנה התלמיד לבית ספר מחוץ לקרית עקרון והתלמיד זכאי 

להסעה הלוך וחזור.
מחויבים  וההורים  חוק  פי  על  חוץ  לימודי  אגרת  התלמיד  עבור  תשלם  המקומית  המועצה 

באגרת תשלומי הורים ככל תלמידי החינוך הרגיל.
התלמיד,  של  ללקויות  בהתאם  עקרון:  לקרית  מחוץ  מיוחד  לחינוך  הספר  לבית  השיבוץ 

והתלמיד זכאי להסעה הלוך ושוב.

רישום לבית ספר חרדי מחוץ לישוב
ההורים מתבקשים להגיע למחלקת החינוך למלא טופס בקשה ולצרף צילום תעודת זהות 
של שני ההורים כדי לקבל אישור לימודי חוץ שאינו מחייב את המועצה בתשלום כל שהוא 

והתלמיד אינו זכאי לכרטיסיות נסיעה.

נוהל בקשת העברה מבית הספר אחד למשנהו לתלמידי ב׳-ה׳
* ההורים מתבקשים להגיש בקשה מנומקת למחלקה לחינוך עד 30.3.2017.

* אישור מעבר יתקיים רק לאחר התכנסות וועדה יישובית לבדיקת הבקשה והנימוקים.
* מעבר מבית ספר מחוץ לקרית עקרון בעקבות העתקת מקום מגורים, ההורים מתבקשים  

  לקבל אישור גריעה מהמחלקה לחינוך.

אירועים בית ספריים:
* מסיבת הסידור לתלמידי כיתות א׳

* חגיגת בת מצווה לתלמידות כיתות ו׳
* יריד אביב

* צעדת ירושלים
* ערב הצדעה למשוררים

* יום ספורט
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בי״ס ממלכתי דתי ״אהל מאיר״

דגשים חינוכיים ולימודיים:
* למידה באוירת משפחה דתית, חמה ותומכת

* למידה בינתחומית
* פיתוח האינטלגנציות המרובות

* חינוך לקיימות
* לימודי מוסיקה על 12 כלים

* מחול ומקהלה

אירועים בית ספריים:
* מסיבת הסידור לתלמידי כיתות א׳

* חגיגת בת מצווה לתלמידות כיתות ו׳
* יריד אביב

* צעדת ירושלים
* ערב הצדעה למשוררים

* יום ספורט

תכניות העשרה תוספתיות:
* קרן קרב

* מועדון הטייסת
* מרכז מצוינות במדעים

* אמירים
* תכנית סמ״ל (סיפורים מובילים להצלחה)

* גינה אקולוגית
* מרכז למידה חמ״ד

* קורס שחייה לתלמידי כיתות ה׳

תלמוד תורה ״אורות אברהם״ בבית הספר ״אהל מאיר״
מסגרת על אזורית לכיתות א׳-ו׳

ב שיטת ״זילברמן״: בן חמש למקרא ובן עשר למשנה
לימודי קודש במחצית ראשונה של היום

מבחני בקיאות בתורה
לימודים בימי חופשה

כתובת: רח׳ משה שרת 1 טלפון:08-9414181  פקס: 08-9416643
אתר אינטרנט:

המפקחת: רחלי ויסבורד
המנהלת: נירה אדל

סגנית המנהלת: רחל יגיל

http://t63.tik-tak.co.il/webpronew/index.asp?codeclient=2267
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תכניות העשרה תוספתיות:
* קרן קרב
* אמירים

* סדנת אומן
* תוכנית הטייסת - קרן רמון

* אילוף כלבים לכיתות חינוך מיוחד
* תיאטרון משפר אקלים

* קורס שחייה לתלמידי כיתות ה׳

מוזיאון ״בערוגת הבושם״
בבית הספר ״בן צבי״ קיים מוזיאון המייצג פסיפס הקהילות השונות בקרית עקרון ומציג 

מנהגי העדות השונות בלבוש, בקיום מצוות, במנהגים, בפולקלור ובמאכלים.
המיצגים שבמוזיאון: יהדות התפוצות, בית הכנסת, ירושלים, הציונות, קיבוץ גלויות, קליטת 

עלייה, יהדות תימן, מרוקו, אתיופיה ומזרח אירופה.

בי״ס ממלכתי ״בן צבי״

דגשים חינוכיים ולימודיים:
* הכוונה למצויינות אישית

* העשרה באומנויות
* חיזוק יחסי הגומלין עם הקהילה

* טיפוח קשרי גומלין עם מוסדות חינוך

אירועים בית ספריים:
* מסיבת הסידור והחומש לתלמידי כיתות א׳

* יום קהילתי
* יריד ״קח תן״

* יום ספורט
* מפגש רב דורי

כתובת: רח׳ משה שרת 1 טלפון: 08-9414281 פקס: 08-9358283
אתר אינטרנט:

(ע״ש יצחק בן צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל)

המפקחת: נחמה זיידמן
המנהלת: אסנת דולב כהן
סגנית המנהלת: קרן מגד

www.benzviky.edu1.org.il
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משרד החינוך קבע שבוגרי בתי הספר היסודיים תושבי קרית עקרון ילמדו בחטיבות הביניים 
(הממלכתי או ממלכתי דתי) בעיר רחובות והתלמידים זכאים לכרטיסיות נסיעה בתחבורה 
שעות  כוללת  הלימודים  תוכנית  בה  ״פלך״,  לבנות  ביניים  חטיבת  עקרון  בקרית  ציבורית. 
לימוד נוספות מעבר לשעות שמקצה משרד החינוך ולכן נדרשים ההורים לשלם שכר לימוד 

נוסף.
הנהלים הרשומים מטה מתואמים ומוסכמים עם אגף לחינוך בעיריית רחובות:

רישום לחטיבות ביניים

חייבים ברישום: על פי חוק חינוך חובה, נדרשים ההורים לרשום את בניהם בוגרי כיתות ו׳ 
להמשך לימודיהם בחטיבת הביניים רשמית או לכתה ז׳ בבית ספר מוכש״ר.

מועדי רישום: הרישום יתקיים בחודש פברואר בהודעה מפורטת, מטעם המחלקה לחינוך 
בקרית עקרון, תישלח לכל הורי תלמידי כתות ו׳.

נבקשכם להימנע מפניות לאגף החינוך בעיריית רחובות והטיפול ברישום ייעשה אך ורק ע״י 
המחלקה לחינוך בקרית עקרון.

א. טפסי הרישום יימסרו לכל תלמידי כתות ו׳ משני בתי הספר ויוחזרו למזכירות המחלקה 
     לחינוך.

שנייה  עדיפות  לציין  וחובה  בלבד  אחת  ביניים  לחטיבת  להירשם  רשאי/ת  התלמיד/ה  ב. 
וללא

החינוך  אגף  דעת  שיקול  לפי  פנוי,  מקום  בסיס  על  יהיה  השיבוץ  שנייה  עדיפות  ציון       
בעיריית

     רחובות. רשימת בתי הספר בעמוד 17.
ג.  לאחר מועד הרישום הנ״ל, ישובצו התלמידים ע״י המחלקה לבתי ספר העל יסודיים

    בעיריית רחובות על פי קריטריון פיזור השיבוץ בין חטיבות הביניים.
ד. בתום השיבוץ, תישלח הודעה בכתב להורים, ע״י מזכירות המחלקה לחינוך בקרית עקרון.
ה. במקרה של שיבוץ שאינו תואם או אחת משתי בקשות התלמיד/ה, זכאים ההורים להגיש

     ערעור מנומק ובכתב למזכירות המחלקה לחינוך בקרית עקרון לא יאוחר מ-14 יום
     מקבלת הודעת השיבוץ.

ו.  בתי הספר התיכוניים מחוץ לעיר רחובות אינם בתחום המיפוי שקבע משרד החינוך ולא
     חלה עליהם חובת הקליטה של תלמידים תושבי קרית עקרון כך שהרישום בהם יתבצע

     באופן עצמאי.

נהלי הרישום והשיבוץ לחטיבות ביניים ברחובות

המסמכים הדרושים לרישום בחטיבות ביניים ברחובות:
* צילום תעודת הזהות של שני ההורים כולל ספחים בהם רשום/ה התלמיד/ה וכתובת 

המגורים.
* צילום תעודת ציונים מחצית ראשונה של כתה ו׳.

* צילום תעודת ציונים של כתה ה׳.
* 2 תמונות פספורט של התלמיד/ה ולציין את שם התלמיד/ה ובית הספר על גב התמונות.

השיבוץ בכיתות: השיבוץ בכתות הינו בסמכות ובאחריות הנהלת בית הספר ועל בסיס 
שיקולים פדגוגיים.

ביטול רישום: אם מסיבה כל שהיא מחליטים ההורים לבטל את הרישום בחטיבת הביניים 
בה שובץ/ה התלמיד/ה, הם נדרשים להפנות בקשה בכתב למזכירות המחלקה לחינוך 

בקרית עקרון ולהודיע על שם בית הספר בו נרשם/ה התלמידה.
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בוגרי כתה ו׳ תושבי קרית עקרון חדשים מתבקשים לפעול על פי בעמוד 15 והשיבוץ יהיה על 
בסיס מקום  פנוי, על פי שיקולי המחלקה לבתי ספר העל-יסודיים בעיריית רחובות.

זכאים  רחובות  בעיר  דתיים  וממלכתיים  ממלכתיים  יסודיים  העל  הספר  בתי  תלמידי 
לכרטיסיות הלוך ושוב. תלמידים הלומדים בבי״ס ״רבין״ במזכרת בתיה זכאים לכרטיסיות. 

מועדי חלוקת הכרטיסיות: אוגוסט וינואר (הודעת פרסום תשלח בתאי הדואר).
המסמכים הדרושים לקבלת כרטיסיות: צילום תעודת הזהות של שני ההורים בהן מופיעה 

כתובת המגורים גם של התלמיד/ה.

הורים המעוניינים לרשום את בניהם לבתי ספר חרדיים, יפנו ישירות למזכירות בית הספר.
ההורים מתבקשים להצטייד באישור לימודי חוץ מטעם המחלקה לחינוך בקרית עקרון. על 

פי החלטת משרד החינוך, תלמידי בתי הספר החרדיים אינם זכאים לכרטיסיות נסיעה.
רשמית  ביניים  בחטיבת  לרישום  ובקשה  חרדי  ספר  בבית  הרישום  ביטול  של  במקרה 
(ממלכתית או ממלכתית דתית), השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי על פי שיקולי המחלקה 

לבתי ספר העל-יסודיים ברחובות והתלמיד זכאי לכרטיסיות.

רישום ושיבוץ תלמידים תושבים חדשים

זכאות לכרטיסיות נסיעה

רישום לבתי ספר העל יסודיים מוכש״ר

הורים המעוניינים לרשום את בניהם לחטיבת ביניים רשמית מחוץ לעיר רחובות, יפנו ישירות 
למזכירות בית הספר. על פי החלטת משרד החחינוך, תלמידי בתי הספר מחוץ לעיר רחובות 

אינם זכאים לכרטיסיות נסיעה.
במקרה של  ביטול רישום בבית ספר שמחוץ לעיר רחובות, ובקשה לרישום בחטיבת ביניים 
רשמית (ממלכתית או ממלכתית דתית), השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי על פי שיקולי 

המחלקה לבתי ספר העל יסודיים בעיריית רחובות והתלמיד זכאי לכרטיסיות.

ההישגים  וחיזוק  לחידוד  פעולות  ובמסגרת  הביניים  לחטיבת  ההרשמה  לקראת 
והמצויינות. התקיימו ערבי הסברה וחשיפה להורים ולתלמידי כיתות ו׳ בבתי הספר:

דה שליט - כיתת ״מופת״ מדעית וכיתת מופת ותקשורת.
אורט - כיתת ״מופת״, מסלול מדע טכנולוגי וכיתת שלח. 

קרית חינוך למדעים - מסלול למצויינות מדעית בשיתוף מכון דוידסון.
קציר - כיתת ״נחשון״, מגמת מחול, מוסיקה וספורט.

קרית חינוך חדשה - ברוח ההי-טק היי - התפיסה הייחודית של בית הספר.

רישום לבתי ספר רשמיים מחוץ לעיר רחובות

כיתות למצויינות בחטיבות ביניים ברחובות
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נדרשים להגיש  בניהם בכתה ח׳ מבית ספר אחד למשנהו,  הורים המעוניינים להעביר את 
בקשה מנומקת עד סוף  אפריל 2017 לידי מזכירות המחלקה לחינוך בקרית עקרון.

המעבר מבי״ס חרדי לרשמי מחייב עמידה בבחינות כניסה ותיגבור לימודי בחופשת הקיץ. 
השיבוץ לכתה ט׳ הינו על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולי המחלקה לבתי ספר העל-יסודיים 

בעיריית רחובות.
בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו לתלמידי ט׳-י״א מחייבת הצלחה בבחינות כניסה 

המותאמות לדרישות בחינות הבגרות.
במקרה של אי התאמה השיבוץ יהיה לבית ספר טכנולוגי או עמלני.

״מרכז למידה״ לתלמידי חטיבות הביניים - בשפה, אנגלית ומתמטיקה 
פרטים והרשמה במזכירות המתנ״ס

בקשת העברה מבית הספר על -יסודי אחד למשנהו

תוכניות תיגבור לימודי לתלמידי ז׳ -י״ב מקרית עקרון.

רותם
טרום חובה
הנרקיס 1

מיטל
 חובה

הכלנית 2

תאנה/הזית
טרום /חובה
הבנים/שבזי

השלושה (כוכב)
 חובה

הכלנית 2

מגמה
קצירממלכתי

דה שליט
אורט

ויצו
עמל זיו (ט-יב)

טכנולוגי נעמ״ת (ט-יב)
מפתן אלונים (ח-יב)

ק.ח. למדעים
היי-טק היי

אמי״ת בנות
אמי״ת בנים ״המר״

ישיבת הדרום
ישיבת עמיחי

צביה (בנות)
בית יעקב

שירת רחל
ישיבת בת שלמה

בנות אסתר 
שער אליעזר

9476526
9379933-4
9415534-5

9451396
6220541
9475296
9415722
6373759
6731439
9457796
9467272
9460234
9494097
9493777
9456403
9316373
9467025
9452470
9494114

יהודית פלבנר
אבי קיש
אבי סער

יהודית וימנבליט
רות קורבלניק

אראלה לוי
רחל בן יצחק

אפרת צוקרמן
יובל סיון
מירי גיל

רפי מימון
הרב דוד טברסקי

הרב אבי רוקח
זאב כהן

הרב ישראל גרינבאום
מרים אטיאס

צבי שלום
מלכה רוזנבאום

שמואל הרשקוביץ

מרסל שמואל
אביבה חדד

גלית אסא

איריס שימול

איילת אופיר
מיכל פלג

אורן אייזנקוט
דניאלה טויטו

שרון שמואל
חיה דורון

קרן שחל
רויטל-בר יוסף

עינת נעים
רונית לסנר
עינת נעים

יעקב ארביב
ממ״ד

חרדי

(ח׳-יב)

טלפוןמנהל/ת חט״עמנהל/ת חטי״ב ב׳מנהל/ת חטי״ב א׳מנהל/תבית הספר

מגמות הלימוד לבחינות בגרות:
* ביולוגיה
*פיסיקה

* תקשורת
* תיאטרון

* ערבית
* היסטוריה
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www.schooly2.co.il/pelech

דגשים חינוכיים ולימודיים:
* חינוך לקיום תורה ומצוות, אהבת העם האדם והארץ

* עידוד הסקרנות האינטלקטואלית
* חינוך ליושר, אמון, למורכבות, הכלת האחר ולאחריות אישית

* התנסות באמצעות דרכי חשיבה חדשניות

מגמות הלימוד לבחינות בגרות:
* ביולוגיה
*פיסיקה

* תקשורת
* תיאטרון

* ערבית
* היסטוריה

כתובת: רח׳ השיטה, קרית עקרון טלפון: 08-9458113 פקס: 08-9349587
אתר אינטרנט:

המפקח: אברהם בש 
המנהלת: חגית ברנע

מנהלת חטיבת הביניים: סנדרין אלבאום בוחניק

תיכון דתי על אזורי לבנות ״פלך״
 

כיתת אזרחים ותיקים בתיכון ״פלך״
 (בחסות המשרד לשוויון חברתי ) 



19

טלפון

בעלי תפקידים במועצה המקומית ובמתנ״ס קרית עקרון
המחלקה: לשכת ראש המועצה

המחלקה:  חינוך

התפקיד

ראש המועצה
מנהלת הלשכה

חובב צברי
ליאת פרץ

6228857
6228857

9414247
9414247

hovav@ekron.org.il
lishca@ekron.org.il

דוא״לפקסטלפוןשם

התפקיד
מחזיק תיק החינוך

מנהלת המחלקה
מזכירת המחלקה

מזכירה
קב״ט

מנהל השירות הפסיכולוגי
רכזת גני ילדים

קצין ביקור סדיר
רכזת מרכז למידה

נועם אהרון
אביבה וגנר
אורלית נגר

אולגה גודלמן
עזרא ימיני

אודי בק
כוכי טרי

אברהם אבטה
גילת ביינה

052-4789009
6228859
6118291
6228860
6846873
9417956
6488211
8599488
6228860

9357333
9357333
9357333
9357333
6846873
9351545
9351262
9418456
9357333

noamas@bezeqint.net
aviva@ekron.org.il
orlit@ekron.org.il
hinuch@ekron.org.il
ezra@ekron.org.il
udi@ekron.org.il
cochi@ekron.org.il
avraham@ekron.org.il
gilat.t.w@gmail.com

דוא״לפקסטלפוןשם

המחלקה:  מתנ״ס
התפקיד

מנהל המתנ״ס
מנהלנית

מנהלת יח׳ נוער
מנהלת קידום נוער

רכזת צהרונים
מנהלת הספריה

דוד צור
אורנה צברי
מיטל ארזי
חני דיקמן

קרן הרוש
שוש פרא

שם
6228885
6228889
6587331
6228893
6228887
9411030

טלפון
9414979
9414979
6587216
9414979
9414979
9352715

פקס
davidz@matnasim.co.il
ekron@matnasim.co.il
mital18@walla.com
hanny14@gmail.com
tzaharonim@ekron.matnasim.co.il
shosh@ekron.org.il

דוא״ל

kohi@ekron.org.il
etwal@ekron.org.il
ziona@ekron.org.il

המחלקה:  שירותים חברתיים
התפקיד

מנהלת המחלקה
מזכירת המחלקה

פקידת סעד

כוכי שלמה
אטואל שבו 
 ציונה טלקר

9411980
9411980
9411980

9352174
9352174
9352174

דוא״לפקסשם



בגני טרום חובה: ביום הראשון עד השעה 10:00, 
ביום השני עד השעה 11:00, 

החל מהיום השלישי הלימודים כסדרם. 
בגני  חובה הלימודים כסדרם 

החל מהיום הראשון.

קבלת קהל
ללא תיאום מראש

בימי שלישי בין השעות: 
ראש המועצה מר חובב צברי

מנהלת המחלקה לחינוך הגב׳ אביבה וגנר
רכזת גני הילדים הגב׳ כוכי טרי 

מזכירת המחלקה לחינוך הגב׳ אורלית נגר
משרדי המחלקה - רח׳ משה שרת 1

שעות הלימודים בשבוע ראשון בגני הילדים

שנת הלימודים תשע״ח
 תיפתח אי״ה יום שישי י׳ באלול 

 (1 בספטמבר 2017)

קבלת קהל
בתיאום מראש

משנה לראש המועצה
 ומחזיק תיק החינוך מר נועם אהרון 

08-6118291   (אורלית נגר) 
מנהל השירות הפסיכולוגי

מר אודי בק  08-9417956 (יפה)
מנהלת ביה״ס ״אהל מאיר״

הגב׳ נירה אדל  08-9414181 (סמדר)
מנהלת ביה״ס ״בן צבי״

הגב׳ אסנת דולב כהן  08-9414281 (גלית)


