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 מי שיש לו אמונה בכוחותיו ובעצמו, הוא יעשה את המרחק בין חייו לבין עולמו""

 )יורם טהרלב(

 

 הורים יקרים,

", בתפקידי החינוכית המקומיתאני משמש גם כ"ראש הרשות  מועצה,ראש העומד כ
מערכתית כוללת, השואפת  -זה, אני רואה במערכת החינוך ביישוב ראייה הוליסטית 

 –להעניק לכולם חינוך איכותי המותאם לצורכיהם תוך מימוש מטרות מרכזיות 
 רתיים.שיפור ההישגים, חתירה למצוינות וצמצום הפערים החב

אני גאה במערכת החינוך ביישוב, באיכותה ובהישגיה שהנן תוצאה של עבודת צוות 
מחזיקת תיק החינוך  -עליה נמנים, מנהלת ועובדי מחלקת החינוך, נבחרי הציבור

מנהל/ות בתי הספר, הגננות והסייעות, חברי ועדת החינוך, ועדי ההורים ונציגי מועצת 
תוף פעולה לאורך השנה כולה לקידום מערכת התלמידים, העובדים יחדיו ובשי
 החינוך ביישוב ולמימוש מטרותיה.

"הכלה", ערך הנוגע  –הנושא השנתי שנבחר על ידי משרד החינוך לשנה"ל תש"פ, הנו 
לתחום הלימודי, החברתי, הרגשי וההתנהגותי. ערך אשר בגבעת זאב אנו מיישמים 

, דוגמת בית הספר הנזקקים לכך חינוך מיוחד לילדיםלהפעלת מסגרות זה מכבר ב
"שבילים" בניהולה המקצועי ומעורר ההשראה של הגב' ורד אטשקה, שהנו דוגמה 

לקידום לקיומה של סביבה מאפשרת ומטפחת,  אגם את המשאביםומופת לבי"ס המ
 . הלומדים המתקשים ובעלי הלקויות

גמים לכדי בי"ס איחוד בתי הספר יע"ד וא –אתגר נוסף עומד לפנינו בשנה"ל הקרבה 
אחד ומאוחד. גם כאן המשימה נקשרת לערכי "ההכלה ". ואני משוכנע כי באמצעות 
בניית סביבה משלבת, מאפשרת ומטפחת תוך שיתוף פעולה של כלל הנוגעים 
ובהובלתה המקצועית המצוינת של מנהלת ביה"ס הגב' שרית דיין, תעלה המשימה 

 בידינו ותצלח! 

 ייה ומוצלחתבברכת שנת לימודים בפור

 !לכל העושים ושעוד יעשו במלאכה, ברכת הצלחה וישר כוחו

 

 בברכה
 

 יוסי אברהמי
 ראש המועצה

 



 "דרך ארץ קדמה לתורה"
 הורים ותושבים יקרים,

מערכת החינוך מציבה לעצמה מדי שנה יעדים חדשים תוך חתירה בפתח,  תשפ"בשנת 

בכל תחומי  להישגים ולערכיםלביסוס הקיים, כדי להבטיח את צעידתה של המערכת 

וערכי שותפויות וכמובן , חוסן חברתיהיעדים של מערכת החינוך השנה הם:  החינוך.

 וצמצום פערים. חיזוק הערכים ,קידום הישגים ,חדשנות פדגוגיתנמשיך ב

 

 השנה, תשפ"ב אנו הולכים להחזיר חיים לשגרה.

ויצירתית. מוסדות החינוך ללמידה מאתגרת  כתוצאה ממגפת הקורונה נאלצנו לעבור 

ביישוב יעשו ככל יכולתם לבנות תהליכים עמוקים פנים בית ספרים ויבחנו דרכים 

למערכת החינוכית  ולהטמיע בתוך המערך הפדגוגי אופרטיביות ליישום הערכים שגובשו

  .ביישוב

השנה הנושא  תפקידנו הוא בליווי התלמיד ובעיצוב דמותו גם מחוץ לכתליי בית הספר.

 ".חוסן חברתיהוא "

, נשלב השנה חוסן חברתילצד התוכנית הלאומית של  ,מערכת החינוך נמצאת בתנופה

  .עבודה רגשית וטיפולית בנוסף לחדשנות הפדגוגית

ם ויממשו את הילדים ילמדו במרחביו ,חדשניות תוכניות למרכזי הכלהבתי הספר הגישו 

 .תוכניות החוסן

בארגוני ובתנועות הנוער נגדיל את מספר הילדים את הערכים כך ש חשוב בנוסף להעמיק

 הנוער.  

 

מערכת החינוך ביישוב צברה מוניטין בזכות אנשי מקצוע מסורים ומקצועיים הפועלים 

בספריה , לוגי, ביחידה הטיפוליתללא לאות בגני הילדים, בבתי הספר, בשירות הפסיכו

אנו מעריכים ומוקירים ווביחידת הנוער במועדוניות  ,היישובית, במרכז למדעים ואומנויות

 את עבודתם.

 

די שנה לפתוח את שנת כולה מהחינוך שבלעדיהם לא הייתי י יברצוני להודות לצוות

ילדים, לאב הבית הלמנהלת הלשכה לוי אילנית, לסיגלית ענתבי אחראית גני  - הלימודים

ולחנית  כנית ניצנים בגניםת תאחראילשמחה , מיוחדהחינוך הלשושי אחראית  ,אורי שללו

 .מזכירת תוכנית ניצנים

 

ראש המועצה המקומית על תמיכתו  יוסי אברהמי בנימה אישית, אבקש להודות למר 

 והמסר הוא שהחינוך עומד תמיד בראש מעייניו.במערכת החינוך,  מסויגתהבלתי 

 .ומוצלחת פורייה בריאה, בברכת שנת לימודים

 

     

 

 

 

 דניאלה שופן                                                                                 

 מנהלת המחלקה לחינוך                                                               

 



 
 החינוך במחלקתבעלי תפקידים 

 
E-mail .שם תפקיד טלפון פקס 
shopen@givat-zeev.muni.il 5734183 5360150 תמנהלמנכל"ית ו 

 המחלקה לחינוך
 ילדים-גני

 דניאלה
 שופן

 zeev.muni.il-Shefi@givat 
                     

מנהלת השירות  5363674 5363679
 חינוכי-הפסיכולוגי

יערה 
 מרחבי

Givat3@walla.com 5360221 5360140 אתי שושני פריהס מנהלת  

Zehont85@walla.com 5363310 5361146  מנהלת מרכז
המדעים 

 והאומנויות

 זוהרית
 אוקנין

Educ@givat-zeev.muni.il 5734183 5360138 מיכל מצפי קצינת ביקור סדיר 

קצין ביקור סדיר  0586858756  
 מגזר חרדי

 דוד אברהם

galbek0@walla.com 5954599 5959600  איל בק רשותיקב"ט 

galel@givat-zeev.muni.il  5959600 גלאל דויד קב"ט מוס"ח 

educ@givat-zeev.muni.il 5734183 5360150  מזכירת המחלקה 
 ורכזת הסעות

 אילנית לוי

sigi@givat-zeev.muni.il 5734183 5360153 ילדים-מזכירת גני 
 המועדוןוגני 

סיגלית 
 ביתענ

sigi@givat-zeev.muni.il 5734183 5360153 אורי שללו  אב הבית 

shoshtz@givat-zeev.muni.il 5734183 5360138  מזכירה חינוך
 מיוחד

 שוש צברי

ttoranit@givat-zeev.muni.il  5360126 בכר חיים רכז תרבות תורני 

simcha@givat-zeev.muni.il 5734183 5360190 שמחה  מדריכת ניצנים
 מלכה

מנהלת רווחה  5360172 5734183 
 ומועדוניות חינוכית

מיכל 
 נחמיה

hanan@givat-zeev.muni.il 5734183 5360172 חנן רוזנברג  מנהל רלב"ק 
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 א. גילאי הרישום 
 גני ילדים

, ע"פ צו 4וגילאי  5הם כל גילאי  בפ"תשחובה לשנת הלימודים  לימודחייבי הרישום עפ"י חוק 
 זכאים להירשם לגן טרום חובה. 3(. גילאי 1999חינוך לימוד חובה, תשנ"ט )

 תאריכי הלידה של חייבי וזכאי הרישום הם: 
 2016בדצמבר  31 עד    2016בינואר  01 התאריכים: –5גילאי 
 2017בדצמבר  31עד          2017בינואר  01התאריכים:       –4גילאי 
  2018 בדצמבר 31עד                 2018 בינואר 01 : התאריכים – 3גילאי 

   
(, לכל 5 -ו 4, 3חובה, כפי שצוין לעיל )לגילאי  לימודבכל מקרה, הרישום עפ"י חוק 

ייערך אך  –ומוכר שאינו רשמי  , ממ"חדתי-ממלכתי, ממלכתי –אחת מן המגמות 
 ורק ברשות המקומית, שכן היא האחראית על ביצוע חוק לימוד חובה.

 
 
 

 חשוב!!
לא יתקבלו ילדים אשר לא  בתשפ"בתחילת שנת הלימודים  – לידיעת ההורים בגני טרום חובה

 נגמלו מטיטולים לגני מועצה )אין בגנים תנאים מתאימים למצב זה(. 
תחילת שנת הלימודים וזאת כדי לעזור לילד להיקלט בגן אנו מבקשים לטפל בנושא זה לפני 

 טוב יותר.
 

 להזכירכם ! ! ! גני ילדים: 
 

 14.00 – 7:55              חמישי   -ימים ראשון  : בגני הילדים שעות הפעילות 
 12:45 - 7:55                יום שישי     

 (07:30מהשעה החל ניתן להביא לגנים )ילדים של הורים עובדים 
 ש"ח לחודש 80, בעלות של 7:00 -* קיימת אפשרות לקליטת ילד בגן ב

 רשימת הגנים:
 

 טלפון שם הגן טלפון שם הגן

 026286077 ממלכתי– נרקיס 026245184 ממלכתי –הדס 

 025360176 ממלכתי – גפן 026485389 ממלכתי  –ארז 

 025731092 חינוך מיוחד –אלון  02/6245249 חינוך מיוחד –אורן 

  חינוך מיוחד –נבל  025360182 חינוך מיוחד –דולב 

  תקשורת -כינור  025478178 תקשורת –רקפת 

 025360125 ממ"ד טרום חובה –תמר  026245867 ממ"ד חובה –תדהר 

 025793886 ממ"ד חובה –חרצית  025360178 ממ"ד טרום –אתרוג 

 026245867 ממ"ד טרום –כלנית  025369612 ממ"ד טרום חובה –סביון 

 026485602 ממ"ד טרום חובה –חרוב  026485602 ממ"ד חובה –שיטה 

  חבד בנות טרום –זית  026485389 ממ"ד חובה –חיטה 

 026245948 חבד בנות טרום חובה –תאנה  026245943 חבד בנות חובה –אלה 

 026245943 חבד בנים  טרום –ערבה  026245948 חבד בנים חובה –דקל 

  ממ"ח טרום –סחלב  025874835 חובה -ממ"ח  –חצב 

 025478177 ממ"ח בנות טרום חובה -שקד 025827072 ממ"ח בנות חובה –לולב 

  ממ"ח טרום –שיר  025360169 חרדי בנות טרום –לוטם 

 
 
 



צהרוני "ניצנים" בבתי 
 הספר ובגנים

 
 ,הורים יקרים

 
אנו שמחים להודיעכם כי בשנת הלימודים הקרובה 

}בבתי  החמישיתשנה התפעיל המועצה זו  בתשפ"
את תוכנית  "ניצנים  ,בגנים השלישיתשנה ההספר{ ו

 בתום יום הלימודים"
בהתאם להנחיות משרד החינוך, התוכנית מיועדת 

 :בבתי הספר והגנים , כדלהלןב' ועלותה להורים-א'למידי כיתות ומסובסדת לגני הילדים ולת
 (16.00עד השעה ) ₪  350    תבונות:

                                                שעות  ₪10.5 ) 400סה"כ   25סייעת ₪ +  25שמירה ₪ +  350ממד אתרוג בנים +בנות: 
 שבועיות(.

 ₪. 425כ סה" 50סייעות ₪ +   25שמירה ₪+  350    אופק:
  ₪.   435סה"כ  60+תוספת חצי שעה  25+שמירה ₪  350   גני ילדים:

 
בימי איסרו חג לא תתקיים (.16.00 – 13.00) בלבד חופשות צהרון ב) כולל  שח 435בגנים 

 פעילות.
 16:30שעה לעד ומשעת סיום הלימודים , ה'-ימים א'בהפעילות בבתי הספר ובגנים 

 .30/6/20ועד סיום שנת הלימודים  2/9/2021ביום חמישי  חלת
תלמידים  22תלמידים לכיתה ובגן  25קיום הפעילות בבתי הספר מותנה ברישום  .1

 ) לאור זאת גנים יאוחדו(. לגן

כל קבוצת צהרון תלווה ע"י צוות הכולל מדריכה וסייעת, הצוות עובר בכל שנה  .2

הבטיחות חברתית וכן ריענון בנוהלי הביטחון, –הכשרה בתוכנית פדגוגית 

 והתזונה הבריאה.

 הרישום הוא בגביה של המועצה לעשרה חודשים. .3

 של החגים חנוכה/פסח  "בית הספר"קייטנות ב זכאיםהמשתתפים בצהרון  .4

 .ללא תוספת תשלום (13.00 – 8.00)

ללא  בקייטנות פסח וחנוכה זכאים" הגנים"המשתתפים בצהרון ניצנים של 

. על פעילות הבוקר ישלמו לפי החלטת 16.00 – 13.00 תשלום לשעות הצהרון 

 משרד החינוך כמו כל ילדי הגן.

 .                                        וכל זאת בתנאי שנרשמו בספטמבר

 מי שירשם באוקטובר לא יהיה זכאי לקייטנות החגים

בתוכנית "ניצנים" יזכו המשתתפים בתכנים לימודיים ערכיים ובהם: פעילויות  .5

ה בשבוע, סיוע בהכנת שעורי חוגי העשר 2פיתוח חשיבה יצירתית,  חברתיות,

 ארוחה חמה ומזינה ועוד. , הבית

 .5/9/21ותיסגר  31/8/21 ג'ביום באתר המועצה ההרשמה תפתח  .6

 
יום בשנה, הורה שלא יירשם בספטמבר לא יוכל  184שימו לב התשלום הוא שנתי 

 להשתתף בקייטנות של חנוכה ופסח. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 שלומיםת

נקבע ע"י בסכום ש) ביטוח תאונות אישיותעבור  בתשלום כל התלמידים מחויבים  •
 .להלן, בהתאם לסכומים המפורטים העשרה לימודיתו סל תרבותמשרד החינוך(, 

השנה תפעיל המחלקה לחינוך העשרה לימודית בתחומי המדע והאומנויות, תוך 
הדעת של גננות והורים. הרשות התייחסות להמלצות של משרד החינוך ולחוות 

פעילות זו. ההורים, כבשנים קודמות, עלות המקומית תישא בנתח העיקרי של 
 ישתתפו בתשלום חלקי. 

 להלן פירוט הסכומים:
   ₪   49       ביטוח תאונות אישיות ❑
        ₪ 473 ריתמוזיקה, וכו'( נלווים )מוזיאון, סל תרבות, םשירותי ❑
  ₪ 200  )פעילויות מדע ואומנויות(מרכז העשרה לימודית  ❑
  ₪ 722   סה"כ     

 הלן פירוט שירותים נלווים:ל
  ₪ 60   מוזיאון

  ₪ 79   סל תרבות
 ₪ 280   ריתמוזיקה

   ₪ 54   מסיבת סיום
 

 ₪  473  סה"כ  
 על ידי משרד החינוך.התעריפים מבוססים על אישורים שניתנו 

 
 . ו/או באינטרנט במחלקת הגבייה מוישולכל התשלומים 

 
         

 :לשנת הלימודים תשפ"ב תשלומי צהרונים 
 )לא כולל הבוקר בחופשת חנוכה ופסח(.₪  435  -כלל גני הילדים 

 
 ,   16:30)הסכום כולל עד השעה ₪  425  בתי ספר תכנית ניצנים  אופק

                                                                      
 ₪  400  אתרוג ממ"ד תכנית ניצנים

 ₪ . 375      תבונות
יום בשנה, הורה שלא יירשם בספטמבר לא יוכל  184שימו לב התשלום הוא שנתי 

 להשתתף בקייטנות של חנוכה ופסח. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בתי הספרב.  
 

E-mail הספר -בית מנהל/ת כתובת טלפון פקס 

Educ14@zahav.net.il 5362538 
 

 שבילים ורד אטשקה מצפה 5360144

agamim1000@gmail.co

m 

 שרית דיין 4 ערוגות 9668444 5367166
 

 "אופק"

Mamadetrog.z@gmail.com 5730331 5360148 אתרוג ממד אריק  45 המכבים 
 בנים

Mamadetrog.z@gmail.com 5730331 5360148  אתרוג ממד בנות  מירי 45המכבים 

rabin@givat-zeev.muni.il 5360166 5360142 יבת הבינייםחט מימי שמש התאנה  
 ע"ש רבין

Dasi@ekadouri.co.il 5871064 5871068 תבונות  דסי ברמץ אגן האיילות 

ttgolam@gmail.com 15325667949 5667949 ויינגרטיין אגן האיילות 
 מנחם

 גבעות עולם

margushab@gmail.com  6456440 מרגלית  הכינור
 ברהום

 תורת חסד

 
 

 אגרת שירותים
בהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת, התשלום היחידי שייגבה כאגרת שירותים 

    .₪  49 –תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות יהיה 
 

השנתית  של סל התרבות ועלותה נקבעות ע"י בתי הספר בשיתוף ועדי התכנית - סל תרבות
יידוע ההורים  ליאת מזרחי . הגב' באחריות מנהלת סל תרבות ההורים

 והגבייה נעשים ישירות באמצעות בתי הספר. 
 היכן וכיצד משלמים ?  

. כל תשלום אשר לא יתקבל עד הנכם מתבקשים לשלם את אגרות השירותים עם קבלתן
 , ניתן יהיה להצמידו להתייקרויות במשק, לפי המדד ביום התשלום. 15.9.21

 
ישולם באמצעות שובר תשלום, שישלח של בתי הספר התשלום עבור אגרת השירותים 

  כולל בנק הדואר. –תשלום זה ניתן לשלם בכל בנק  לתיבות הדואר.
 

 את התשלומים עבור גני הילדים ניתן לשלם גם במחלקת הגבייה.
 לן שעות פתיחת מח' הגביה:לה

  15:00 - 08:00   חמישיבימים ראשון עד       - בוקר
 18:00 -16:00    שלישי   – אחר הצהרים

 
 תשלומים בהמחאות/כרטיס אשראי )ללא ריבית(. 10ניתן לשלם עד 

במחלקת הגביה  9/21ישלמו עבור חודש ההורים  ,שכר לימוד עבור גיל שלוש וגן מועדון
 ואילך.  10/21 -הוראת קבע מעל יחתמו ו באינטרנטאו 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 השרות הפסיכולוגי חינוכי .   ג

השרות הפסיכולוגי של גבעת זאב מעניק שרות לילדים הלומדים בישוב, להוריהם  ולמערכת 
 החינוך היישובית מגני טרום חובה ועד חטיבת הביניים.

תחומים: בתחומי עבודת השרות:  איתור, הערכה ואבחון של קשיים בהתפתחות של ילדים 
 לימודי, רגשי, התנהגותי וחברתי. - קוגנטיבי

ייעוץ להורים בסוגיות נורמטיביות שונות בהתפתחותם של ילדים: מוכנות לכיתה א', 
תחום הרגשי, הסתגלות למעברים, התמודדות הילד והמשפחה עם לקויות למידה, קשיים ב

 .', מצבי לחץ ומשבר וכות הורית, דילמות של גיל ההתבגרותסמכו
 ייעוץ ותמיכה למערכת החינוכית, לגננות ולמורים למען קידום רווחתם הנפשית של ילדים.  

בהקניית כלי ההתמודדות  בזמנים של  לחץ ומתח ובמצבי משבר, עוסק השרות הפסיכולוגי
 למען הפרט והמשפחה. למערכת החינוכית ובהתערבויות

צוות השרות הפסיכולוגי מחויב באופן מוחלט לשמירה על סודיות וחיסיון מידע הנמסר 
 בעל פה ובכתב.

או להשאיר הודעה במענה  16:00  -  8:30:  חמישי בשעות –ניתן לפנות לשרות בימים ראשון 
 הקולי.

 
 ספרייה העירוניתה. ד

 קהילה. פתוח לשרות  ההספרייה העירונית 
 ןת עבודה ובהוספרייה פינבבספרייה מגוון ספרי קריאה, עיון ולימוד לכל הגילאים. 

להיעזר גם במאגרי  כוליםלרשת האינטרנט, כך שהקוראים ימחשבים המקושרים בפס רחב 
 מידע חיצוניים.

 12:15 – 8:15 ימי ושעות הפעילות:  ראשון, שלישי וחמישי
 00:61-00:91 ראשון, שלישי וחמישי          

                                 
 

 מרכז המדעים והאומנויות לגיל הצעיר .ה
בעידן של תמורות מהירות, יש חשיבות מרובה לטיפוח ופיתוח סקרנותו של הילד, על מנת 

נויות ממוקם בבניין מרכז המדעים והאומ לקרבו להבנת ההתרחשויות הסובבות אותו.
מצויד במגוון  המרכזאת ילדי גני הילדים בגבעת זאב.  ובראשונההמתנ"ס ומשרת בראש 

חה ומשתנה בהדרכת מפקחי ומדריכי ותודה בו פאמצעי למידה והמחשה. תוכנית העב
 הגב' ענת קדוש. –מנהלת המרכז  משרד החינוך, תוך התאמה לתוכנית הלימודים.

 
  ת ביקור סדיר/קצינ -קב"ס. ו 
הסדיר ומניעת נשירתם של כל תלמידי גבעת זאב, באשר ית אחראית לביקורם /הקב"ס 

 הם לומדים.
הקב"סית פועלת להעמקת תודעת ההתמדה וההכלה בבתי הספר. לרשותה מענים 

 מגוונים:
 * תכניות התערבות המחזקות את התלמידים הנזקקים ומאפשרות לבתי הספר להתמקד     

 .ע"י רווחה חינוכית בצמצום פערים לימודיים  
 18:00ד' המאריכות את יום הלימודים עד השעה  -דוניות לתלמידי כתות א'*מוע

 ומעניקות   תמיכה וטיפול מקצועי לתלמידים שנבחרו להשתתף בתכנית. 
 בכל הקשור לאחזקת    ,*ליווי אישי לתלמיד ולמשפחתו הזקוקים להנחיה, יעוץ והתערבות      

 תו.קורו הסדיר ומניעת נשיריהספר, ב התלמיד בבית
 



  שמירה ובטחון. ז 
השמירה במוסדות החינוך בגבעת זאב, הכוללת שומרים וסיורים ממונעים, היא בהתאם 

 לנוהלי משרד החינוך. ההוצאות חלות על משרד החינוך ועל הרשות המקומית. 
 

 

 

 

 

 

 

 !כםלתשומת לב

 גבעוןהר שמואל ו לילדי  אך ורקהסעות לתלמידי בתי הספר יתקיימו  בפ"תשהשנה 

 ועל פי המרחק המפורט בהמשך.

 
 הסעות  .ט

 שמקום מגוריהם רחוק מבית הספר או הגן.  ההסעות מיועדות להסיע  תלמידים
ההסעות מיועדות לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי נמצא במרחק רב מביתם. 
המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר, המצדיק השתתפות 

 בהוצאות ההסעה )עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך( הוא: 
 ק"מ   2 * לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' 
 ק"מ 3              * לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: 

 שית שנת הלימודים באמצעות בתילכל התלמידים זכאי ההסעה ימסרו פרטים ברא
 והגנים. הספר 

 הן: בלבד, לתלמידים הזכאים להסעה שעות האיסוף בבוקר
  ,7:25מורשת  , 7:15 גבעון  7:10הר שמואל 

 . בלבד האיסוף והפיזור יתבצעו בתחנות התחבורה הציבורית
 החזר הוצאות נסיעה לתלמידים זכאים  

מאושרות י"ב, במסגרות  -בכיתות י', י"א, ו תשפ"בכל התלמידים הלומדים בשנה"ל 
 , זכאים להחזר דמי נסיעה לבתי הספר. בירושלים -ע"י משרד החינוך  ומוכרות

דתי במסגרות מאושרות  -י"ב הלומדים במסגרות החינוך הממלכתי -תלמידי כיתות ז
 הספר. -ומוכרות ע"י משרד החינוך בירושלים גם הם זכאים להחזר דמי נסיעתם לבית

 המועצה תעביר את הסכום המגיע להורים, אחת לתקופה, לחשבון הבנק שלהם. 
 

, בצרוף במייל מילוי הטופס המצורף והעברתו למחלקת החינוך -תנאי לקבלת ההחזר 
באופן  כתובת המגורים,  הספר ותצלום תעודת זהות בו מופיעאישור לימודים מבית ה

 . 21.11.30ולא יאוחר מתאריך  ידי מ
  -שימו לב !  חובה להגיש בקשה זו כל שנה

 אינו מגיש את הטופס לא יקבל החזר.הורה אשר 

 educ@givat-zeev.muni.ilבמייל: 
 

 
תלמידים הלומדים בבית ספר מוכר שאינו רשמי, זכאים, אף הם, להחזר הוצאות 

 בירושלים באמצעות מזכירות בית הספרנסיעות.  הטיפול בהחזר לתלמידים אלו הוא 
 . בלבד

 
מחוץ לגבעת זאב, מתבקשים להגיע  הורי ילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד,

שלפני תחילת  בשבועלמשרדי המחלקה לחינוך לצורך רישום ילדיהם להסעות, 
וכן את פירוט שעות הלימודים אישור לימודים מבית הספר הלימודים. יש להביא 

 בשבוע הראשון. 

 
על קבלת אישור מביה"ס מתבקשים  להביא " אופק חדשהורי ילדים הלומדים  ב"

 תשע"ב.לשנת הלימודים מטעם משרד החינוך " אופק חדשם ל"ילדיה



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ביטוח תלמידים י

 
תלמידי הגנים ותלמידי בתיה"ס מבוטחים ע"י משרד החינוך בביטוח תאונות כלפי צד ג', דרך 

  70100מקוד   , נתב"ג282קרית שדה תעופה ת"ד  3הערבה חברת הביטוח "ענבל", רח' 

. ביטוח זה מכסה אחריותם החוקית של המדינה ועובדיה, דהיינו בתי הספר 03 - 9778000  טל:

 ועובדיו ומשרד החינוך ועובדיו, בתאונות הקורות בשטח ביה"ס או בפעילות מטעם ביה"ס. 

לו זכאי לקבל טיפול רפואי  ומחוצהבנוסף, ובלי קשר לאמור לעיל, כל תלמיד שנפגע בביה"ס 

בקופת החולים בה הוא או הוריו מבוטחים.  1994נ"ד /ה'תשמתוקף חוק בריאות ממלכתי 

במקרה של תאונה בבית הספר, שבעקבותיה ניתן לתלמיד טיפול בחדר מיון בית חולים, יהיה 

 טיפול זה ללא תשלום )לא כולל פגיעת שיניים(. 

 כלולים בהגדרה זו( מבוטח ע"י וכמו כן, תלמיד שהוריו שילמו עבור ביטוח תאונות אישיות )אנ

 24( בביטוח המכסה נכות זמנית או קבועה של התלמיד הנפגע, 03 - 6235252חברת "כלל" )טל: 

שעות ביממה, כל ימות השנה, גם בחו"ל, בין שיש לתאונה קשר לפעילות המוסד החינוכי בו לומד 

 הנפגע ובין אם אין לה קשר. )לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת החינוך(. 

 ביטוח נמצאים במזכירויות בתי הספר ובמחלקת החינוך. טפסי הפניה לחברת ה

ההסדר אינו חל על תאונות אישיות הנגרמות מתאונות דרכים, מלחמה, טרור, פעילות חבלנית 

 תאונות המוסדרות ע"י חוקים אחרים.  -ובמהלך פעולה צבאית 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בתאונה:הסדר לטיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו 
 ארגון ומנהל 3.13מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ט/ד פרק 

 הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת שפורסמה בעבר בנושא.
 

אגף מנוף,  המחלקה לביטוח התקשר עם חברת "כלל בריאות" אשר תיתן טיפולי  משרד החינוך,
 שיניים חינם לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה.

 
 1.3.2009באדר התשס"ט ההתקשרות תחל בתאריך ה' 

 
הם חוק הפיקוח על טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עלי .1

יד'( או עד הגיעם לגיל -מגילאי טרום חובה ועד על יסודי )כולל יג'(, 1969בתי"ס )תשנ"ט 
ובין חברת  הסדר זה יחול כל עוד ההסכם בין משרד החינוך .המאוחר מביניהם – 18

 ."כלל בריאות" הינו בתוקף
הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד )לא כולל תאונות  .2

שעות ביממה בכל זמן ובכל מקום   24דרכים ופעולות איבה(, בגין תאונות המתרחשות 
 בין אם לתאונה יש קשר למוסד החינוכי שבו לומד התלמיד ובין אם לא.

וללא תמורה ויהיו מוגבלים לסוגי הטיפולים שיפורטו  כהטבה בלבדיינתנו  הטיפולים .3
 בהמשך.

" במסגרת כלל בריאותלהלן פירוט המקרים בהם יינתן טיפול על ידי מרפאות חברת " .4
 ההסדר עם משרד החינוך:

 שעות. 24א.   תלמיד שנפגע בשיניו בתאונה 
 רש" או "ש.ל.ה".ב.   תלמיד אשר נפגע בעבר וטופל באמצעות חברת "שו

השירות על ידי מרפאות  )המועד שבין הפסקתג.   תלמיד אשר נפגע בתקופת הביניים 
וקיבל החזר כספי  "שורש" לבין מועד תחילת ההסדר עם חברת "כלל בריאות"(

 באמצעות חברת "ענבל".

" חברת "כלל בריאותבמקרה של פגיעה בשיניים כתוצאה מתאונה יש לפנות למוקד  .5
 טי המרפאה הקרובה.לקבלת פר

 



שעות ביממה כל ימות השנה כולל שבתות וחגים מס'  24המוקד פועל 
 .1800443344הטלפון במוקד הינו: 

 
 שעות הפעילות במרפאות:

 
    08:00 – 20:00  השעות:ה' בין -בימים א'

 08:00 – 13:00 בימי ו' וערבי חג בין השעות:
 )הורה/אפוטרופוס(  על התלמיד להגיע בליווי מבוגר

 

או כל  18כאמור, תלמיד שנפגע בשיניו זכאי לקבלת טיפול עד הגיעו לגיל   - המשך טיפול .6
כלל עוד הינו תלמיד. תלמיד שנפגע בעבר ונדרש להמשך טיפול, עליו לפנות למוקד "

אשר יפנה אותו למרפאה הקרובה למקום מגוריו. רצוי מאוד להצטייד בתיק  בריאות"
 ופא שטיפל בתלמיד )רופא מההסדר עם חברת שורש או רופא פרטי(.הרפואי מהר

, יערך להפסקת הטיפול אצל בזאת כי תלמיד הנמצא באמצע טיפוליודגש  – אמצע טיפול .7
הרופא המטפל במועד המוקדם ביותר האפשרי וימשיך את טיפוליו באמצעותך מרפאות 

בסיום הטיפול להעבירו " )גם במקרה זה רצוי להצטייד בתיק הרפואי "כלל בריאות
 .1.4.21 -לרופא מרפאות "כלל בריאות"(. בכל מקרה יש לסיים את הטיפול לא יאוחר מה

 
 
 
 
 
 
 
 

 "בפתשבקשה להחזר הוצאות נסיעה לשנה"ל 

 
 _________________ת.ז.:     _                                        התלמיד/ה: שם

 
                                          ____/____/____תאריך לידה:        

 
              ___________________כיתה:                                                         ביה"ס: 

 
                                         ___________________   ת.ז.:                                                      שם האב: 

 
                                             ___________________  ת.ז.:                                                     שם האם: 

 
                   _ _________________טלפון: _                                                        כתובת: 

        
 ___________נייד:  _________             

                         

 
 פרטי חשבון  בנק 

 
                   מס' הסניף: _____________ ,                          מספר הבנק:,                               שם הבנק:  

 
                         מס' חשבון: ______________________ 

 
 

 הערות: 

 
הזכאות לקבלת החזרים מותנית בלמידה במסגרות מאושרות ומוכרות ע"י משרד  .1

 החינוך. 
 מיום שינוי כתובתם לגבעת זאב.תושבים חדשים יהיו זכאים לקבל החזר נסיעות  .3



 התחייבות החותם/חותמת להחזיר כל תשלום עודף.חתימה על מסמך זה מהווה גם  .4
 צילום תעודת זהות פ"ב+הספר לשנת תש-על התושבים להגיש אישור על לימודים מבית .5

 של שני בני הזוג עם כתובת מעודכנת גבעת זאב.                                    
 

 

 
                                          _____________             ____________ 

                                                                                               
 תאריך                                                   חתימת ההורים                        

 

 
, לא יקבלו 2021נובמבר  ב 30-למשרדנו לאחר התלמידים,  שמסמכיהם יגיעו  -לתשומת לבכם 
 החזרי נסיעות!


