
 דוח מבקר העירייה                                          רישום לגני ילדים בשנת הלימודים תשע"ג-עיריית באר שבע
                                                                         ____________________________________________________________(01)מס'  2102לשנת 

 
 

   
 02 

 

 

  הלימודים תשע"גשנת ב גני ילדיםלרישום 

 

 כללי .1
 

ני ביקורת לבחון ולבקר את יהועדה לענידרישת על פי הביקורת נערכה 
וזאת מתוקף  לשנת הלימודים תשע"ג בגני הילדיםשיבוץ הורישום ההתנהלות 

המאפשר לועדה  )נוסח חדש( ( לפקודת העיריות0א )ג() 071עיף פי ססמכותה על 
יו"ר הועדה לענייני  להטיל על המבקר לבדוק עד שני נושאים לשנת עבודה.

מהורים בנושא רישום  תלונות שקיבל 21למבקר העירייה  ביקורת העביר
 0תלונות הציבור נתקבלו בלשכת מבקר וממונה על  כמו כן ילדים. גניבושיבוץ 

 במסגרת הביקורת. ררןוהוחלט לב תלונות מהורים
 

מתן חינוך חובה  לעכי המדינה אחראית  ,קובע 0191-התש"ט חוק לימוד חובה
וכי הורי הילד  במוסד חינוכי מוכר 07ועד גיל  0 חינם לכל ילד בישראל מגיל

חוק לתת הזדמנות הבים לשלוח את ילדם למוסד חינוך מסוג זה. מטרת ימחוי
קבלת חינוך והשכלה לכל ילדי המדינה ללא אפליה על רקע כלכלי, עדתי שווה ל

 או מגזרי. 
  
יום המעונות  משרד החינוך ומשרד התמ"ת. מטפליםחינוך בגיל הרך ב

משרד  .וגני ילדים משרד החינוך על ידי משרד התמ"ת יםפחתונים מטופלומש
 מספרלילדים וודק האם מבנה הגן מתאים במפקח על גני הילדים ו החינוך
מהו היחס , האם המרחב הפיזי של הגן מתאים לכמות הילדים ,הילדים

בודק את ו מהי ההכשרה של הגננות ,מטפלותבין ההמספרי בין כמות הילדים ל
  .הסמכת הגננת

 
כולל הזרם  בעיר ילדים בגני ילדים 7,120בשנת הלימודים תשע"ג רשומים 

 -מספר הילדים בגנים גדל בשנה זו ב .וגנים פרטיים שנרשמו כתאגיד החרדי
כמו כן מספר הכיתות בממלכתי וממלכתי  ילדים לעומת שנה קודמת. 0,511
בשנת כיתות  200 -כיתות בשנת תשע"ב ל 219 -גדל מובחינוך המיוחד דתי 

 כיתות גן. 27גידול של  ,תשע"ג
 

הקדם בנושא חינוך המליצה  (ועדת טרכטנברג) לשינוי חברתי כלכליהועדה 
משנת הלימודים  0-9חוק חינוך חינם לגילאי הותיים על שינויים מ יסודי

, פיקוח על מעונות 2100בהדרגה עד  00:11תשע"ג, יום לימודים ארוך עד השעה 
יום בהיום, פרטיים וציבוריים כולל על שכר הלימוד. ממשלת ישראל החליטה 

מודים תשע"ג שהמדינה תספק חינוך חינם החל מתחילת שנת הלי 210102
יישום החלטת הממשלה . שילמדו בגני ילדים ציבוריים 0-9לילדים בגילאי 

 .בכפוף לפתרונות בינויו נם יהיה הדרגתי, במהלך שלוש שניםלחוק חינוך חי
 

  מטרת הביקורת והיקפה .2
   

מטרת הביקורת לבחון ולבקר את התנהלות הרישום והשיבוץ בגני ילדים לשנת 
דרישת  פי לעכאמור וזאת לאור התלונות שהועברו למבקר הלימודים תשע"ג 

הועדה לענייני ביקורת, להצביע על ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על דרכים 
  לפתרון מתוך כוונה למנוע הישנותם של מקרים דומים.
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 ח הביקורת נקטה באמצעים כדלקמן:רך הכנת הדולצו
    

קיבלה ממנה נתונים , גני ילדיםת מרכז רישום מנהל הביקורת נפגשה עם .א
מרכז מחשוב כמו כן נפגשה עם . וכן תגובות לתלונות הוריםוהסברים, 

שיחות טלפוניות עם הורים  מתאם מוסדות אגף ההנדסה, במינהל החינוך,
 וגננות.

    

 תת מערכת במודול )תוכנה( הביקורת נעזרה  בדיקת תלונות ההורים,ב .ב
 במוסדות חינוךתלמידים רישום ושיבוץ  ;במערכת החינוך הממוחשבת

  ועיינה בחוזה מנכ"ל משרד החינוך בנושא.
 

רישום לגני  ים שלהלן:בנושא נערכהתלונות הטענות המועלות בבדיקת  .ג
 כמותו ועדת ערעוריםל ילדים, שיבוץ, צפיפות בגן, רצף חינוכי, פניות הוריםה
 ילדים בגן.ה
 

 . 2102בר ואוקט -ספטמבר  במהלך חודשיםהביקורת נערכה 
 

  רישום לגני ילדים .3
 

עם דרישות ה את המפגש הראשון של ילדים ומהו מערכת החינוך הקדם יסודי
תחילת דרכם של ילדים בגן מעצבת את יחסם  .מערכת החינוך הפורמלית

ללמידה ולתהליכיה, לחברה ולערכיה. בגן נוצרת מערכת העמדות האמונות 
ומתפתחות הנטיות שיאפיינו את הילדים בהמשך  ,הדעות והתנהגויות ,הרגשות

דרכם כלומדים וכבוגרים. על כן, חובת מערכת החינוך הציבורית היא ליצור את 
ם למימושן של יכולות אלו ולהפכן "למנוף" שיאפשר יהתנאים האופטימלי

  ליישם את עקרונות ההוראה בגן.

 לעידע להורים העירייה הפיצה בדואר חוברת מלקראת הרישום לגני ילדים 
רישום ה , כיההוריםבנוהלי הרישום התבקשו  מוסדות חינוך.הליך הרישום ל

למוסדות החינוך בעיר הרישום ם יבוצע באמצעות האינטרנט בלבד. לגני ילדי
גן על רצף חינוכי מ מערכת החינוך מקפידה לשמורעל פי אזורי רישום.  הינו

מפת אזורי רישום וכן טבלה של מוסדות  הטרום ועד התיכון. לחוברת צורפה
 באמצעותעל מנת לסייע להורים לבצע את הרישום  חינוך לרצף חינוכי.

תמיכה  מוקד בתקופת הרישום עמידה לרשות ההורים ההעירייה  ,האינטרנט
  .דואר אלקטרוניופקס הטלפון, שניתן לפנות אליו באמצעות 

 
מוסד ממלכתי1ממלכתי דתי ל הורה לרשום את ילדולכל  העירייה מאפשרת

לבחירת מוסד  שרותפאהוכן עומדת לרשות ההורה  ,אזור הרישוםל בהתאם
במידה  עם סיום הרישום ההורה מקבל אישור.ו מתאיםחינוכי חלופי עם נימוק 

להורים אפשרות לבצע ניתנת  הורים מחשב עם חיבור לאינטרנט,ברשות הואין 
גון: בתי ספר הסמוכים למקום כ מוקדים אזוריים 5הרישום באמצעות את 

תאריך חל בהלגני הילדים מועד הרישום  מרכזי רישום. 9 -המגורים, ועוד כ
 .212102סתיים בתאריך וה 2510102

 
 את בים לעדכןיההורים מחויבמידה וחל שינוי בכתובת המגורים, יצויין, כי 

את עדכון הכתובת  .הכתובת החדשה במשרד הפנים בטרם יתחיל הרישום
אחרת השיבוץ לגן  ,החדשה וצילום תעודת זהות וספח יש להעביר למרכז רישום

 יהיה בהתאם לכתובת הישנה כפוף לאזור רישום.
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רישום לגנים עירוניים, יעשה על פי קדימות  - על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך
חינוך  חייבי הרישום עפ"י חוק תאריך הלידה והיבטים סוציו אקונומיים,

 ,4 - ו 3ובגילאי  5הם כל הילדים בגילאי ע"ג חובה לשנת הלימודים תש
 :לןהכלתאריכי הלידה של חייבי הרישום 

  

 .2117 בדצמבר  1 עד: 2110 בדצמבר 22 התאריכים: - 5גילאי  (0

 . 2112בדצמבר  27עד:  2117בדצמבר   01התאריכים:  - 9גילאי  (2

 .2111בדצמבר  07עד:  2112בדצמבר  22התאריכים:  - 0גילאי  (0
  

 ( לכל אחת מן5 -ו 4, 3הרישום עפ"י חוק חינוך חובה כפי שצויין לעיל )לגילאי 
מגמות: ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי ייערך אך ורק ברשות ה

 .על ביצוע חוק לימוד חובה המקומית האחראית
 

אולם  רשמי שאינו מוכר1דתי1ממלכתי1ממלכתי הזרם את לבקש רשאי הורה
 בגן המבוקש, אם מדובר בגני רשות. התלמיד את אינה מתחייבת לשבץ הרשות
ה( וגילאי י)שנה שני 0 -ו 5לגנים של המוכר שאינו רשמי בגילאי  דיםהיל רישום

 .צו  חוק  לימוד חובה יתבצע ברשות המקומית בלבד , עפ"יהנכללים 9 -ו 0
 את לקבל לבעלות יפנה רשמי שאינו למוכר תלמיד לרשוםהורה המבקש 

' שימולא ע"י דאישורה לרישום התלמיד. האישור יעשה על גבי טופס נספח 
' המאושר ע"י דהבעלות ויימסר להורה. על ההורה להביא את טופס נספח 

 .הבעלות1ארגון בעת ביצוע הרישום, ברשות המקומית
 

ילדים. כיום אין  00"גן ילדים", כהגדרת משרד החינוך, מחייב מינימום של 
חובה -רום( והן בגני ט5הגבלה חוקית על מספר הילדים, הן בגני חובה )גילאי 

יתר על כן, בניגוד לנהלים רבים אחרים, חוזרי . (0-9 חובה )גילאי-וטרום טרום
 רבי בכיתת גן.ימנכ"ל משרד החינוך אינם קובעים את מספר התלמידים המ

הוא מסמך של המינהל  למגבלת מספר ילדים בגן,המקור היחיד המתייחס 
לכלכלה ותקציבים במשרד החינוך, המתפרסם מעת לעת, שכותרתו "השתתפות 

, בפרק 2117יות המקומיות". במהדורת פברואר משרד החינוך בתקציב הרשו
  .תלמידים בכיתה 05כי בכיתות הגן יהיו עד  ,נקבע ילדים-העוסק בתקנים לגני

 

  ממוחשבתשימוש במערכת  3.1
 

  , גיבשו בשיתוף רכז מחשוב במינהל החינוךהקודם רישום המנהל מרכז 
ה בצורולמוסדות חינוך בוץ ילדים לגנים ידרישות לרישום ושאפיון ו וכתבו

הועבר המסמך  ,מהמערכתודרישות  אפיוןלאחר כתיבת מסמך  ממוחשבת.
בתוך  נדבך נוסףהמהווה  (מערכת-תת) מודול תביכתל לחברה לאוטומציה

 החל בשנת הלימודים תשע"גהשימוש במודול  .הממוחשבת מערכת החינוך
לכל מוסדות  תלמידיםכלל השיבוץ מענה לרישום ושיבוץ הילד בגן ו ןנות

התוכנה בעלת ממשקים למסכי הארנונה )עשוי לסייע  החינוך בעיר.
 . בבדיקת כתובת המגורים(

 
, באמצעות אתר האינטרנט העירוניהורה הרושם את הילד לגן ילדים 

מגמה  ההורה נדרש לבחור .מתחבר למערכת ונפתח חלון לרישום הילד
הורה מהזרם החרדי המבקש  .(2 )זרם או ממלכתי דתי (0)זרם  ממלכתי

שלא ניתנת הסיבה  .2או זרם  0חרדים נדרש לבחור זרם לרשום הילד לגנים 
 הן הנחיות של משרד החינוך. הזרם החרדי אפשרות להוסיף רישום עבור
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המערכת פותחת  לבחור גן חלופי, לצורך כךמרכז רישום מאפשר להורים 
  חלון נוסף לבחירת הגן החלופי.

 
, בחירת גן הילדים ה"מבוקש" 2או  0זרם את המגמה  בחרלאחר שהורה 

הבוחרת את אזור הרישום על פי על ידי המערכת באופן אוטומטי  נעשית
המערכת  ,ן ה"מבוקש"לאחר שהמערכת בחרה את הג .כתובת ההורים

פותחת חלון נוסף עם אפשרות להורה לבחור גן חלופי )בחירת גן חלופי על 
שהוא לא חייב לממש( בחירת  הורה ניתנת זכותידי ההורה אינה חובה, ל

 במערכת. בכפוף לרישום נימוקים ההורה על ידי הגן החלופי 
 

בחירת הגן  ,מבקש לרשום את הילד לזרם החרדיההורה כאמור לעיל 
החלופי, השיבוץ לגנים במערכת על ידי פתיחת חלון ובחירת הגן  נעשית

 למילוי טופס נספח ד'בכפוף במוסדות הזרם החרדי החרדים נעשה 
את יב למלא יוחמהורה  .הילד לזרם החרדי(את )הסכמת ההורה לרשום 

  .ולהחזירו למרכז רישום הטופס
 

המועמדים לרישום לשנת הילדים צפי כי  ,מסררכז מחשוב מוסדות חינוך 
. 0,100על  עומדלפי נתוני מרשם האוכלוסין  0הלימודים תשע"ג לגילאי 

הזרם החרדי וגני  כלומרכולל מוכר לא רשמי  ילדים 2,115בפועל נרשמו 
לגני ילדים ילדים שלא נרשמו  102, יתרת ילדים פרטיים הרשומים כתאגיד

רכס הילדים משכונת רמות  711 -כ כדלהלן: מוסבר ,העירייה באמצעות
היה   , כי נמסר גנים. היולא ו אחרמ ,ושכונת נווה זאב לא זומנו לרישום

 .לגבי השכונות הנ"ל העירוניבעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט פרסום 
אי דיוק במרשם או במוסבר ברישום לגנים פרטיים, הילדים  202יתרת 

יקים ברישום ילדים יאי עדכון שינוי כתובת, נתונים לא מדואו האוכלוסין 
  לגנים חרדים, ילדים שלומדים מחוץ לעיר ועוד.

 
ורק  9וגילאי  5מענה לילדי גיל  תחילהותנת כי העירייה נ ,בנוסף נמסר

שום לגני יערכות העירייה לריהכי  ,נמסרכן כמו . 0לאחר מכן לגילאי 
ה לפני קבלת המלצות ועדת טרכטנברג ורק לאחר הרישום תהילדים נעש

  .0נתקבלה החלטת הממשלה לרישום ילדי גילאי 
 

כי קצב יישום החלטת הממשלה להעמדת כיתות גן חדשות לגילאי  ,יובהר
 .שנים בכפוף לפתרונות בינוי 3יהיה בתהליך הדרגתי של  3-4

 
כי לאחר קבלת החלטת הממשלה העירייה  ,מנהלת מרכז רישום מסרה

 שטחים לבניית גני 11 -מינתה ועדה לאיתור שטחים, אגף ההנדסה איתר כ
 גנים בשנה הראשונה וכנ"ל 01לבניית  יםכספ המשרד החינוך הקצ ילדים,

 בשנה השנייה ובשנה השלישית. 
   

  גני ילדיםלשיבוץ  3.2
 

 מבקשת לתת מענה איכותי ומיטבי לתושבים המבוסס על ערכי העירייה 
שוויון הזדמנויות ולכן נקבעו קריטריונים מוגדרים לשיבוץ על פי סדר 

הקריטריונים המנחים את תהליך עדיפויות בכפוף לחוק חינוך חובה. להלן 
   - :לגני הילדים לפי סדר העדיפות השיבוץ

 ם.אזור רישום דהיינו אזור מגורי .0
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תאריך לידה, תינתן עדיפות לילדים גדולים בשנתון מתוך ככל  .2
 הנרשמים מאזור הרישום.

  וץ נעשה תוך שמירה על רצף חינוכי.השיב .0

לילדים העולים  העירייה אינה מתחייבת לשמור על הרצף החינוכי .9
 .0מכיתת גן לגילאי 

 
השיבוץ בגן חלופי  חלופיים.ישנם קריטריונים נוספים לשיבוץ בגנים  כמו כן
רישום לביצוע  מועברות למרכזת הועדה והחלט ,ועדת חריגיםלדיון ב מובא

  .השיבוץ
   

ים טבלה של כל הילדים שנרשמו מכינ ,לאחר השלב הראשוני של הרישום
מבוצע הנ"ל ורים. על הטבלה נימוק ההו גן מבוקש, גן חלופיפי מס' זהות, ל

ילדים ה את מספרמקבלים ו זור רישום וגילאי הילדיםמיון לפי א
: נרשמו להלןכ לדוגמאפועלים במידה ויש כמות חריגה  המשובצים לפי גן.

ילד  05ילדים, מאחר ולכל גן קיימת מכסה מכסימלית של  91ים ילגן מסו
ים נרשמו פחות ים גילאים קטנים יותר. כאשר לגן מסוילדים ע 5נפלטים 

עשה לפי הרצף החינוכי נהשלמה למכסה ומהמכסה המותרת השיבוץ 
 ולאחר מכן איחוד משפחות )אח, אחות(. 

   

הכנת בסיס נתונים באמצעות טבלה כי  ,הביקורת מתרשמת מהאמור לעיל
 ני.יוווץ ומבססת אותה על בסיס ממוחשב ושמלאכת השיבו על קלהמ

בנוסף התבססות עבודת השיבוץ תוך שימוש במערך ממוחשב, מאפשרת 
ף ונוח, תוך פיקוח ובקרה נאותים שוט לפעול באופןלמרכז הרישום 

 .עומס על עובדי המרכזוהקטנת ה

היסודי עומד בבסיס לבין שמירת הרצף החינוכי בין החינוך הקדם יסודי 
צוותי לבין על ידי מפגש קבוע בין הגננות  ,כנית החינוכית והארגוניתהת

סודיים על פי הגיל הרך בבתי הספר. גני הילדים מזינים את בתי הספר הי
בין ובשנת הלימודים נשמר רצף חינוכי בין הגנים ל אזורי רישום קבועים

 .א'תה יעל תהליך המעבר וההסתגלות לכ בתי הספר המקל

 2נגרעים ממגמה , 0 מגמהזרם החרדי לגני הילדים של ההילדים הרשומים 
 , ההעברה נעשית באופן ידני על ידי מרכז רישום.0ומועברים למגמה  0או 

אזורי רישום, ההורה בוחר את המגמה הרצויה לו זרם  01 -העיר מחולקת ל
המערכת מתאימה את גן הילדים לפי אזור מגורים. עם זאת,  2או זרם  0

את הילד לגן המבוקש. השיבוץ נעשה,  אין התחייבות מצד העירייה לשבץ
וכן  מלכתי דתיתוך התחשבות במגמה הרצויה להורים: חינוך ממלכתי או מ

רשאית להכיל, בלימודים בגן  במכסת הילדים המרבית אשר כיתת הגן
 בתאריך הלידה.ו קודם

וילדי טרום חובה ולאחר מכן ילדי  בצים ילדי גני החובהומש ניבשלב הראשו
ימים מעבר יכאשר יש ביקוש לגנים מסו, בשלב השני חובה-טרום טרום
לא שובצו מפיקים מהמערכת פלט רשימת הילדים שילד לגן,  05למכסה של 

  באופן ידני. השיבוץ נעשהוופונים להורי הילדים באופן פרטני גן ב

הורה לערער על רשאי ההודעות השיבוץ, את  יםקבלמ כאשר ההורים
ועדת הערעורים תוך הצגת מסמכים ונימוקים ות להחלטת השיבוץ ולפנ

 לבקשה.
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להלן התפלגות לפי גיל ומגמה ומספר כיתות, לפי הנתונים הרשומים 
 במערכת.

 
 

 גילאי ילדים

 
 שנת הלימודים תשע"ב

 
 שנת הלימודים תשע"ג

ממלכתי  ממלכתי
 דתי

 בעלות
 אחרת

חינוך 
 מיוחד

ממלכתי  ממלכתי
 דתי

 בעלות
 אחרת

חינוך 
 מיוחד

 95 572 029 770 57 02 521 712 0גילאי 
 20 900 722 0,001 29 50 525 0,259 9גילאי 
 29 097 005 0,709 71 022 007 0,025 5גילאי 

 01 00 50 010 00 59 77 020 שנה שנייה
סה"כ 

 תלמידים
0,252 0,711 500 229 9,220 2,102 0,902 221 

 22 01 00 091 25 02 59 025 מספר כיתות

  
-ילדים ב 0,990 בשנת הלימודים תשע"ב רשומים עולה, כי מנתוני הטבלה

גנים הזרם החרדי ולא כולל את הגני ילדים שבאחריות העירייה כולל  222
ילדים כולל הזרם  7,120, בשנת הלימודים תשע"ג רשומים פרטייםה

 כיתות. 200 -החרדי וגנים פרטים הרשומים כתאגיד ב
 

לממלכתי  0גידול ברישום גילאי  נרשםבשנת הלימודים תשע"ג  .0
 . בשנת תשע"ג 0,911 -בשנת תשע"ב ל 0,002 -ולממלכתי דתי מ

 
הנתונים  כוללים בשנת הלימודים תשע"ג תחת ההגדרה "בעלות אחרת" 

גם את התלמידים בזרם החרדי וגם את התלמידים בגנים הפרטיים 
פרטיים  ים ההרשומים כתאגיד, בשנת הלימודים תשע"ב תלמידי הגנ

  אחרת בבעלותולכן הגידול במספר התלמידים לא היו רשומים במערכת 
, מוסבר בחלקו בשנת תשע"ג 0,902 - ילדים בשנת תשע"ב ל 500 - מ

 אגידהרשומים כתתלמידים בגנים פרטיים  221הקטן מרישום של 
 020גידול של כלומר נרשמו לזרם החרדי  0,021ויתרת התלמידים 
 קודמת. תלמידים ביחס שנה

   
מחשוב במינהל החינוך, כי הגידול המסר מרכז לממצאים הנ"ל בתגובה 
י סיבות: רדי בשנת הלימודים תשע"ג נובע משתדים בזרם החילברישום 

מנהלת מרכז רישום עשתה מאמצים בשנה זו לקבל נתונים מכל הגנים 
הסיבה ו ים קודמות שנתקבלו נתונים חלקייםהחרדים בניגוד לשנ

או  2שלא היה מקום בזרם  0יתכן שהורים לילדים בגילאי השנייה 
  (. )חינוך חרדי 0פנו לרישום הילדים בזרם  0בזרם 

    
נובע מכך  0, כי הגידול ברישום בזרם המסררישום המנהלת מרכז 

ובקשה את רשימות  0דור רישום פנתה לכל הגנים מזרם שרכזת מ
 במערכת.ם את הילדים שר המרכזהתלמידים ולאחר מכן 

     
ות בשנת כית 071 -מספר הכיתות בממלכתי וממלכתי דתי גדל מ .2

המוסבר באיתור מבנים ישנים והחזרתם  בשנת תשע"ג 210 -תשע"ב ל
ם בזרם החרדי מספר דייללמרות הגידול ברישום  לעומת זאתלשימוש. 

 במערכת כמעט ולא גדל. הכיתות הרשומות
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  ושיבוץ רישוםעל תלונות . 4
 

תלונות מהורים  21לבדיקה העירייה הועדה לענייני הביקורת העבירה למבקר 
לגני ילדים, ובנוסף נתקבלו בלשכת מבקר וממונה על ושיבוץ בנושא רישום 
  .תלונות מהורים 0תלונות הציבור 

 
 :ממצאי הבדיקה

                 

 , האמא מסרה שביקשו 01100111המלינים הורים לילד שתאריך הלידה  .0
ם מדוע הילד לא ברור להוגן מוריה הנמצא באזור הרישום לרשום את הילד ל

ם גורמים אחרים הוא שובץ לגן שהלא שובץ לפי בקשתם ורק בהתערבות 
 בקשו.

כי אזור רישום  ,נמצא (פרטי תלמיד-9055מסך ) מבדיקת הביקורת במערכת
נבחר על הרשום במערכת אינו תואם את הרחוב בו גר הילד, מוסד חלופי לא 

הובא לפני ועדת  נושאה. 2217102ותאריך רישום לגן מאוחר ידי ההורים 
 אושר לשיבוץ בגן מוריה.הילד ערעורים ו

ומסרה, כי אזור הרישום יתוקן ה לממצאים מנהלת מרכז רישום התייחס
אסף או נריה לפי אזור רישום לא שובצו בגן  0כי גילאי  ,עוד הוסיפה במערכת.

 ולכן גן מוריה הסמוך לאזור הרישום אושר לילד. הילד
   

, כי התלמידה שייכת 0010100מנהלת מרכז רישום מסרה בתגובה בתאריך 
ברחוב בצלאל. נרשמה לגן מוריה )רישום  7102לשנתון. התגוררה נכון לחודש 

לא היה מקום בגן כינרת על פי אזור רישום. גנים קרובים לאזור  ,מאוחר(
נריה הוגדרו  ן נריה או מוריה. גן נריה לא רלוונטי מאחר וגניג הם המגורים

. לכן הגן הרלוונטי היחיד בקרבת המגורים בו ניתן היה להציע 5-ו 9לגילאי 
 שיבוץ היה גן מוריה.

    

ברישום  .בגן מיתרים לכן , הילד למד שנה קודם9 המלינים הורים לילד גילאי .2
גן בחרה בפועל המערכת  ,מיתריםגן את הילד ההורים רשמו גן חלופי 

והילד שובץ בגן  בחירה אוטומטית של המערכת לפי אזור רישום ,מעפילים
 מעפילים. 

 

גן מיתרים מופעל על ידי עמותת קשר  מסרה, כי מנהלת מרכז רישום
 קבלה את הגן שבקשה.פנתה למרכז רישום והאמא המפעילה צהרון 

                  

, ההורים , המקרה הנ"ל דומה למקרה הקודם9 איגילהמלינים הורים לילדה  .0
 .לבסוף קבלו את הגן שביקשו

 

עדיפות ראשונה שילדי אזור רישום ישובצו כי  ,המסרמנהלת מרכז רישום     
 ורק לאחר מכן יש עדיפות לרצף החינוכי.תחילה 

    

על הילדה שובצה ולומדת בפו ,בקשו גן ירדן 9 איגילהמלינים הורים לילדה   .9
 בגן שניר. 

               

הגן בו  .92ו גרה הילדה שייך לאזור רישום כי הרחוב ב ,מהבדיקה נמצא
גן ירדן  .92סמוך לאזור רישום  99לומדת הילדה גן שניר שייך לאזור רישום 

כמו כן נמצא  .92גם כן סמוך לאזור  95ור רישום שבקשו ההורים שייך לאז
בקשת ההורים  ועדת ערעורים אךה היתה בדיון בבקשכי ה ,מרישום במערכת

 . עדהלא אושרה על ידי הו
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הועדה  .כי ההורים פנו לועדה ובקשו את גן ירדן ,המסרמנהלת מרכז רישום 
 נדחתה ואושר להם גן שניר.ובקשתם  ההורים בקשתבדנה 

     

וזה מתחת  00 הרשומים לגן ירדןכמות הילדים כי  ,ה נוספת נמצאמבדיק
דוע בקשת ההורים נדחתה על ידי ילדים ולכן לא ברור מ 05למכסה של 

 עדה.הו
  

, כי התלמידה ק.ע. 0010100מנהלת מרכז רישום מסרה בתגובה בתאריך 
 הירדן. בשל סכסוך ההורים עם הצוות החינוכי אושר להעבירגן שייכת לאזור 

ההורים ביקשו תחילה את גן שניר אך לגן הדס במסגרת ועדת חריגים. 
 הבקשה לא אושרה בזמנו מאחר ולא היה מקום בגן שניר.

     

לפי אזור , הגן המבוקש על ידי המערכת 0המלינים הורים לילדה גילאי  . 5
הילדה לגן את מדוע לא שיבצו  ביקשו לדעתההורים  גן אורנים.רישום 
עירייה לשבץ את ברורות החליטה הלפי בחירת המערכת, מסיבות לא אורנים 

 הילדה בגן יערה.
        

לא היה ש מפנהגן יערה כי להורי הילדה הוצע  ,המסרמנהלת מרכז רישום 
יבה הסרשומה בגן ילדים,  ינהאהילדה נמצא שכיום בפועל  מקום בגן אורנים.

ההורים לא הסכימו לרשום את ש לכך שכנראה הילדה יושבת בבית מאחר
 יערה.הילדה לגן 

       

לילד ילדים ולכן יש מקום  09כי כיום רשומים בגן אורנים  ,מהבדיקה נמצא
על ידי לגן המבוקש  מהמדוע הילדה לא נרשלא ברור, לביקורת בגן. נוסף 

 .יםילד 09כיום  רשומים בגן אורנים כאשר ההורים 
 

הקיימת כיום בגן, הביקורת  לאור הממצאים של כמות ילדים מתחת למכסה
  .לבדוק עם ההורים רישום הילדה לגןעל מנהלת מרכז רישום כי  ,מוצאת

 

נמסר, כי  0712100לאחר פניית הביקורת למנהלת מרכז רישום בתאריך 
  שיבוץ הילדה לגן.את  תבדוק

 

בקשר לשיבוץ  מנהלת מרכז רישום מסרה בתגובה, כי שוחחה עם ההורים
 אך ההורים מסרו שאין הם מעוניינים בשיבוץ הילדה השנה.  הילדה

  

עלים הגן המבוקש על ידי המערכת גן י ,0המלינים הורים לילדה גילאי  . 0
כאשר  חלופית של ההורים היתה גן אופירה. . בחירה09הנמצא באזור רישום 

 ההורים לא קיבלו את גן אופירה הם ביטלו את רישום הילדה.
    

הם ולכן אופירה  גןההורים לא קבלו את כי  ,מסרהמנהלת מרכז רישום 
הדברים  וכןאינם חוק חינוך חובה אלא חינם  0העזיבו את הילדה, גילאי 

 .9אמורים לגילאי 
     

 ינהן המבוקש על ידי המערכת אכי בחירת הג ,מהבדיקה במערכת נמצא
ולכן בחירת הגן המבוקש על  00הילדה גרה ברחוב סיני אזור רישום  מובנת.

ולא גן  00ת גן גירית הנמצא באזור רישום ידי המערכת היתה אמורה להיו
הוא מחוץ  בנוסף בחירת ההורים גן אופירה .09יעלים הנמצא באזור רישום 

 .ןגבילדים  05אופירה רשומים כיום בגן כי  ,כמו כן נמצא .לאזור הרישום
 שייכים לאזור הרישום של הגן.לגן הילדים הרשומים  כי ,נבדק ונמצא

 

 את  החלטה לא לרשום את הילדה לגן אופירה תואמתהכי  ,הביקורת מציינת
  .רישום ושיבוץל םקריטריוניה
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, כי בעיר באר שבע חוק 0010100מנהלת מרכז רישום מסרה בתגובה בתאריך 
חל חוק חינוך חינם שאינו  9-ו 0)גן חובה( על גילאי  5חינוך חובה מתחיל מגיל 

 .אינו חל בכל הרשויות 9 -ו  0חובה. חוק חינוך חובה בגיל 
 

כי בקשו גן אחר שלא נמצא  ,כל הורה בנפרד מלינים ,לילדים 2-להורים  . 7
בקשו ההורים שבגן פנוי באזור הרישום לו הם שייכים, כאשר נמצא מקום 

 לא ברור מדוע ההורים התלוננו. לגן.הם רשמו את הילדים 
      

הילדה  יכ ,משיחה טלפונית עם האמא נמסר .0המלינים הורים לילדה גילאי  . 2
ביום הראשון לתחילת שנת  .שובצה על ידי מרכז רישום בגן חצב ממלכתי

הילדה  ,הלימודים הילדה הגיעה לגן, ולאחר שהות של מספר שעות בגן
כאשר האמא ביררה  ננת לגן הסמוך גן חצב ממלכתי דתי.הועברה על ידי הג

גן  ההועברהילדה כי  ,ממרכז רישום להמדוע העבירו את הילדה, נמסר 
היה צורך להעביר אותה  ולכן ילד 05מכסת הילדים בגן עברה את ש מכיוון

הילדה  ,לגן אחרעבר הילדה מכי כתוצאה מ ,לגן הסמוך. בנוסף האמא מסרה
הילדה  תכי העבר ,ה, ההורים מתלונניםומה והיה קושי להרגיעארבטה הית

 בוצעה בצורה שרירותי.
    

, כי מבדיקה שנערכה 0010100בתגובה בתאריך  המסרמנהלת מרכז רישום 
הועברה לכיתה המקבילה  0-יש שתי כיתות גן חצב. התלמידה בת ה כי לה,עו

( הזכאית לרצף חינוכי משנה קודמת 9מאחר ותלמידה גדולה יותר )בת 
שובצה בכיתת הגן. העברת התלמידה לא בוצעה באופן שרירותי אלא 
בהשוואה לתלמידים אחרים כאשר קריטריון הרצף החינוכי והגיל עומד לנגד 

 ענינו.
   

מהבדיקה  .לגןהילדים התלוננו על שיבוץ  כל הורה בנפרד ,ילדים 2-הורים ל  .1
קיבלו את הגן שרצו, לא ברור מדוע ההורים ההורים כי  ,נמצאבמערכת 
  התלוננו.

         

ההורים בחרו בגן חלופי דולב, הם לא רצו את  9המלינים הורים לילד גילאי  .01
  גן ירדן שנבחר על ידי המערכת. לבסוף הילד שובץ בגן הדס.

   

. (ילד 05)הגן שרצו ההורים גן דולב הוא בתפוסה מלאה כי  ,מהבדיקה נמצא 
 .לפי כללי רישוםבשיבוץ הילד מרכז רישום פעל 

     

העירייה וממונה ללשכת מבקר  נשלחההתלונה  .0המלינים הורים לילד גילאי  .00
כי הם רשמו את הילד  ,טענותבתלונתם מעלים ההורים  על תלונות הציבור.

כאשר ההורה יצר קשר עם העירייה הוסבר  אישור רישום. ולגן רותם וקיבל
זור מאותו אילדים לו שיש עדיפות לילדים מאותו שנתון שיותר גדולים וכן 

, רישוםלאזור מחוץ רשומים לגן רותם הילדים כי ישנם  ,טעןמגורים. ההורה 
שהעירייה שיבצה את הבן בשכונה א' רחוק מאזור ההורה מסר בנוסף 

יש קושי להסיע את הבן מדי בוקר להורים בו הם מתגוררים ולכן המגורים 
 .לגן ולהחזירו מהגן

     

כי באזור נחל עשן יש מצוקת גנים, ולכן  ,מנהלת מרכז רישום מסרה
משובצים קודם ילדי השכונה ולאחר מכן ילדים עם רצף חינוכי שלמדו בשנה 

הגן שרצו ואושר לילד  ערעוריםהובא לועדת  נושאקודמת בגני הילדים. ה
 .הצקיבל את הגן שרשבשיחה עם ההורים האבא הסביר  ההורים.

    

לא נמצא רישום הגן החלופי  (,9055מסך )במערכת מבדיקת פרטי תלמיד 
לא ברור  ,גן ניצןלפי אזור רישום . בחירת המערכת (גן רותם)קש האבא ישב

 לא נרשם במערכת.גן חלופי רישום ההורים מדוע 
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, כי גן ניצן הינו גן 0010100מנהל מרכז רישום מסרה בתגובה בתאריך 
הוסיפה, כי ברגע שההורה ממלכתי בעוד שגן רותם הינו גן ממלכתי דתי. עוד 

בוחר זרם, הגנים שיופיעו כגנים חלופיים הם אך ורק הגנים השייכים לזרם 
 זהה.

      
העירייה וממונה ה ללשכת מבקר נשלח, התלונה 0המלינים הורים לילד גילאי  .02

כי רשמו את הילד לגן  ,ההורים בתלונתם מעלים טענות על תלונות הציבור.
ההורים  ,גן גיריתל, מרכז רישום לא שיבץ את הילד (יתגן גיר) הסמוך לבית

נאמר להורים שהילד נמצא ברשימת המתנה וכאשר ו פנו למרכז רישום
גן ל. לבסוף הילד שובץ ירשם לגןהמדורג ראשון בתור  הילד ,יתפנה מקום בגן

נמסר, כי  משיחה טלפונית עם האמא .מחוץ לאזור הרישום של הילד סלעית
מכיוון שגן סלעית נמצא בשכונה ה'  ,היא צריכה להסיע את הילד מדי יום

 רחוק מהבית.
    

כי הסבירה להורים שהכניסה לגן לפי  ,מנהלת מרכז רישום מסרה בתשובתה
 ים. יסדר מסו

 
ילדים יותר קטנים מהילד  0נמצאים גירית בגן מבדיקה במערכת נמצא, כי 

ילדים שייכים לאזור הרישום של הגן וילד נוסף  2 .ניםהמתלונההורים של 
 0כי  ,בתגובה לממצאים מסרה מנהלת המרכז לא שייך לאזור הרישום.

        ועדה.ידי העדת חריגים ואושרו על הילדים היו בו
   

שיש  בכךקריטריוני רישום  עפ"י יב לפעולימרכז רישום מחו ,מהאמור לעיל
במקרה  ,זור מגוריםשנתון שיותר גדולים וכן מאותו א עדיפות לילדים מאותו

הועדף ילד מחוץ לאזור הרישום וגם ילד יותר  הנ"ל לא ברור לביקורת מדוע
 קטן מהילד של ההורים המתלוננים. 

    
לאחר השלב הראשוני של הרישום  נמסר על ידי מרכז מחשוב מינהל חינוך, כי

ס' זהות, גן מבוקש, גן חלופי, לפי מ :בונים טבלה של כל הילדים שנרשמו
 .זור רישום וגילאי הילדיםורים. על הטבלה מבוצע מיון לפי אנימוק הה

    
החינוך, כי לאחר השלב הראשוני של  בנוסף נמסר, על ידי מרכז מחשוב מינהל

הרישום בונים טבלה של כל הילדים שנרשמו: לפי מס' זהות, גן מבוקש, גן 
חלופי, נימוק ההורים. על הטבלה מבוצע מיון לפי אזור רישום וגילאי 

, דירוג הילדים בגןכאשר יש כמות ילדים שנרשמו מעל המכסה הילדים. 
עדיפות לילדי  קרי ,קריטריון השיבוץ נעשה לפילהירשם לגן הנ"ל העודפים 

 תאריך לידה.וזור הרישום א
           

ומלאכת השיבוץ של  ה מוצדקתלונהתכי  ,לאור הממצאים הביקורת סבורה
   היתה לקויה.לגן הנ"ל הילדים העודפים 

   
, כי ועדת חריגים 0010100מסרה בתגובה בתאריך  מנהלת מרכז רישום

רשאית לקבוע שיבוץ החורג מהקריטריונים באמצעותם משבצים את כלל 
מבינה מדוע התלונה של הפונה מוצדקת ומדוע נעשה  היאאין והתלמידים. 
 שיבוץ לקוי.

רישום של  םהביקורת מפנה תשומת לב, כי ועדת חריגים כפופה לקריטריוני 
רשאית לקבוע שיבוץ החורג  ועדהאין העת הביקורת לדושיבוץ ו

 .מהקריטריונים
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  ועדת ערעורים .5
 

מפורסמים בחוברת המידע  מועדי התכנסות ועדת ערעורים לשיבוץ בגני ילדים
והחלטת  עדה פעמיים בלבדם. להורה זכות לערער על החלטת הושהופצה להורי

 חוזר.ועדה בהודעת שיבוץ שלישית אינה ניתנת לערעור ה
   

  הועדהעבודת 
 

ץ ילדים במסגרת שקבעה העירייה. ועדה דנים בהשגות ההורים לגבי שיבוב .א
ובדת מנהלת מרכז רישום, מנהלת מחלקת גני ילדים, ע :ועדה משתתפיםב

 .חינוכי )נציג שפ"ח( שירות פסיכולוגי נציגסוציאלית, נציג הנהגת הורים ו

 
שובץ  םילדממספר סיבות כגון: הורים ש עדה נובעפניות הורים לוכי  ,נמסר

אחים , (גן חלופי) באזור רישום ומבקשים מעבר לגן באזור רישום אחר
פניות של הורים שקיבלו המלצות  ,בגן המבוקש או קרובי משפחהנמצאים ה

מעברי דירות. כאשר הועדה דנה בבקשות ישנה ו םימסוי מאחרים לבחירת גן
 יל הילד.עדיפות לילד מאזור רישום וכן ג

 
ימודים תשע"ג בעקבות תהליך הפקת לקחים מרישום לגני הילדים לשנת הל

   דה לאישור הגורמים בעירייה כלהלן:וענוסח נוהל לעבודת ה

 מנהלת מרכז רישום, מנהלת מחלקת גני ילדים, עובדת ועדה משתתפיםב : 
 .ח"שפ נציגו סוציאלית, נציג הנהגת הורים

  על גבי מסמך, המסמך יפורסם באתר הרישום ההורים לוועדה תעשה פניית
וכן יחולק במרכזים ובמרכז הרישום, ההורים יצטרכו לצרף מסמכים 

 רלוונטיים לנימוק הבקשה.

 ועדה יוגשו במעמד הרישום ולאורך תקופת הרישום בלבד. לאחר ל מסמכים
שיישלחו מכתבי שיבוץ סופיים, רשאים ההורים להגיש מכתב ערעור על 

 לו עד חודש ימים מקבלת מכתב השיבוץ.השיבוץ שקיב

 .לאחר מיפוי הבקשות הועדה דנה בבקשות 
 

לא יועברו שמקרים  הןעדה ויובאו לדיון בו אשר מקריםה תמציין א הנוהל
 עדה.הו תאריכי התכנסות צויינו מידע להוריםהבחוברת  .לדיון

    
 מתועדותפניות ההורים  .הקול של דיוניומנהלת פרוט ינההועדה אכי  ,נמסר

 ועדה ניתנת עדיפות לילדים מאזור מגוריםה בדיוני תיק פניות.ב מתויקותו
 עדה.ומפניות ההורים אושרו ב 51 % -כר שנמס וגיל הילד.

 
נהל תקין, יכי התנהלות ועדת הערעורים תואמת סדרי מ ,מתרשמתהביקורת 

הדיונים וההחלטות בצורה מסודרת של  אך יש לתקן ולנהל פרוטוקול
נימוקי ההורים ונימוקי החלטת הוועדה,  ,שם הילד :תוך רישוםת ומנומק

 .שקיפות, מעקב ובקרה נאותיםההליך יאפשר 
 

בעת הביקורת נאמר  כי  ,0010100ישום מסרה בתגובה בתאריך מנהלת מרכז ר
משתתפים הלקראת הרישום לשנה"ל תשע"ד נקבע נוהל ועדת חריגים, ש

 בועדה וכן נוהל תיעוד ומעקב.
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 דים בגניםילתפוסת .   6
 

 ומדיםגני ילדים בהם ל 200במסגרת העירייה  ועלופ בשנת הלימודים תשע"ג .א
 ילדים, לפי החלוקה הבאה: 7,120

ממלכתי  ממלכתי נתונים
 דתי

בעלות 
 אחרת

חינוך 
 סה"כ מיוחד

מספר 
 200 22 01 00 091 גנים

מספר 
 7,120 221 0,902 2,102 9,220 תלמידים

ממוצע 
 00 7 97 02 01 תפוסה

אחוז 
 19 22 005 10 20 תפוסה

      

. מבדיקת נתוני גנים 05רבי של ילדים בגן הוא ילפי משרד החינוך, המספר המ .ב
שבחינוך הממלכתי והממלכתי דתי מרכז רישום מקפיד כי  ,במערכת נמצא

בחינוך החרדי כי  ,מהבדיקה נמצא. ילד 05 ר את ועבימספר הילדים בגן לא 
 לדוגמא: םילדי 05נמצאו גנים מעל 

  ילד, גן ילדים עם סמל מוסד  020רשומים  007125גן עם סמל מוסד
ילדים,  205רשומים  02910ילדים, גן עם סמל מוסד  011רשומים  019105

 022701ילדים, גן עם סמל מוסד  011רשומים  075700גן עם סמל מוסד 
 ילדים. 91רשומים 

כי פנתה מספר פעמים לגופים בחינוך החרדי  ,מסרה שוםירהמנהלת מרכז 
כי יש להם כיתות בחלוקה אך  ,הנאמר לולקבל מספרי מוסדות )סמלי מוסד( 

אין להם מספרי מוסדות נוספים. לחלק מהמוסדות אמור להיות רישיון 
 -מאשר את השיבוץ בגנים לדוגמא: לגני חב"ד יש אישור ממשרד החינוך לה

מוסדות לקבל מול ה ומרכז הרישום פועליתות, כ 2 -בחלוקה לדים יל 221
רישום קיבל המרכז  כי ,נמסר לביקורת לאחר מכן רישיונות מכל הגופים.

 למעט שני בגנים, רישיונות של הגופים המאשרים את מספר התלמידים
  .007125וגן עם סמל מוסד  075700: גן עם סמל מוסד מוסדות

 

, כי התקבל רישיון 0010100בתאריך רישום מסרה בתגובה המרכז  תמנהל
וזאת למרות פניות רבות.  007125לסמל  טרם התקבל .0075700מעודכן לסמל 

ההסבר לסעיף ג' מפורט  הגוף המפעיל מסר, כי הנושא בטיפול משרד החינוך.
  בסעיף ב'.

 

 01ממלכתי בזרם ה ,תפוסה בגני הילדים ממוצע כי ,עולה מהנתונים בטבלהג. 
 ילד. 97ממוצע ובזרם מוכר ולא רשמי ילד  02 ממוצעי דתי בממלכת ,ילד

, ביחס לשנה קודמתלא השתנה ממלכתי וממלכתי דתי  ניםממוצע ילדים בג
 . ממוצע הארציה ם אתתואממוצע התפוסה בגנים 

לביקורת  לא  ברור מדוע  אחוז התפוסה בבעלות  אחרת  גדל  בשנת  תשע"ג   
ילד לגן  05-וזה למעלה מ ילד 97-ממוצע תפוסת ילדים בגן כ כלומר 005%-ל

 לפי הנחיות משרד החינוך.
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    ילדים ןג שטח. 7
  

מ"ר. תקני  025-פי משרד החינוך, לא יפחת מ-שטחו של גן ילדים תקני, על
על פי התקן  לתפקודים השונים. המשרד מחייבים גם חלוקה מוגדרת של הגן 
מ"ר ויכלול, בין היתר, כיתה  025לתשתיות, שטח המבנה של גן ילדים יהיה 

ובחצר הגן יותקנו משחקים  מ"ר, מקלט, שני שערים ושתי דלתות 52ששטחה 
מ"ר,  511-011ממספר סוגים. עוד נקבע, כי שטח המגרש שעליו ייבנה הגן יהיה 

 גן תקני(. -מ"ר )להלן  211ולכל גן תובטח חצר רצופה ששטחה 
 

מספר ילדים גדול מהתקן בשטח הקטן מהתקן פירושו צפיפות רבה, שמקשה על 
 ות השירותים להם הם זכאים.עבודה חינוכית תקינה ובטוחה ופוגמת באיכ

 .המודעות להשלכות הצפיפות על פעילותו התקינה של גן הילדים
 

 צפיפות בגן על התלונ 7.1
   

ה ללשכת מבקר העירייה נשלחהתלונה  ,0נים הם הורים לילד בגיל יהמל .0
כי בנם לומד  ,וממונה על תלונות הציבור, ההורים בתלונתם מעלים טענות

ואינו  מ"ר 21כאשר גודל הגן הוא  ,ילדים 01נמצאים בגן והקטן בגן שיזף 
בנוסף  .תואם להנחיות משרד החינוך לגודל גן הצפיפות בגן היא גדולה

היתה צריכה להינתן עדיפות להירשם לגן שיזף  םכי לילד ,ההורים טוענים
מכיוון שהילד שייך לאזור הרישום וכן גיל  הסמוך ששטחו יותר גדול

 . הילד
 

כי בשל ביקוש גדול באזור הוחלט  ,רישום מסרה בתשובתהמנהלת מרכז 
לפתוח כיתת גן נוספת צמודה לגן שיזף הוותיק, הגן הנ"ל נחצה לשניים 

ילדים  01אישורי הבטיחות עומדים על  ,כיתות גן 2בגלל גודלו וכך נוצרו 
 ילדים לכיתה החדשה. 21 -ו לכיתה הוותיקה )הגן הגדול(

    
ישנם ילדים בגן שיזף הגדול שלא שייכים כי מהבדיקה במערכת נמצא, 

כי נכון שיש ילדים לא מאזור  ,מרכז מסרההמנהלת  לאזור הרישום.
עבורם רצף  וצערישום אבל מאחר והם למדו שנה קודמת בגן אורנים ב

מא פנתה למרכז כי הא ,ו לגן שיזף הגדול. בנוסף נמסרועברחינוכי וה
ולכן לא ניתן סימלית כמות מק , כי בגן הגדול נרשמהלההוסבר ורישום 

 לגן זה. הילדלרשום את 
   

יש  עולה, כי במקרה הנוכחירישום על רצף חינוכי התגובת מנהלת מרכז מ
על פי  יודגש, כי נוכי על פני גיל הילד ואזור רישום.עדיפות לרצף החי

ילד הנ"ל על קריטריוני הרישום של משרד החינוך והעירייה יש עדיפות ל
במקרה כי  ,הביקורת מוצאת. פני ילדים אחרים שיש להם רצף חינוכי

  .ה מוצדקתתלונהל הנ"
ילדים , כי שני ה0010100מנהלת מרכז רישום מסרה בתגובה בתאריך 

דה שובצה בגן הילדים שאינם שייכים לאזור הרישום, מופיעים כיל
באזור הרישום של ד נוסף התגורר לבעקבות החלטה של ועדת חריגים. י

הגן בעת הרישום לשנה"ל תשע"ג )רחוב שזיף(. ההורים ביצעו שינוי כתובת 
אין ו לקראת הרישום לשנה"ל תשע"ד, 001012100לרחוב בר ניסן בתאריך 

  .א מבינה מדוע התלונה מוצדקתיה
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בעת בדיקת  .ממצאי הביקורת מתייחסים לרישום לשנה"ל תשע"ג
ילדים  0, כי נמצא לפי רישומי המערכת 2102אוקטובר חודש הביקורת ב

, וגן שיזיף 20הנמצאים בגן שיזף גרים ברחוב האטד השייך לאזור רישום 
אזור הרישום של הילד המתלונן. בנוסף נמצא, כי  29נמצא באזור רישום 

 מרבית הילדים הרשומים בגן הם בשנתון נמוך מגיל הילד המתלונן.
 

מרכז הרישום להקפיד על שיבוץ הילדים הביקורת מוצאת, כי על מנהלת 
 קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך.הלגנים לפי 

   

ההנדסה תיק אגף צפיפות בגן, הוזמן מארכיב  לעטענת ההורים  בירורל .2
מתאם מוסדות ציבור נבדק גודל הגן. מבדיקת יחד עם יה של הגן ויהבנ

 00.51 בגודל גן אחד שניים:כי גן שזיף פוצל ל ,נמצא יה ילבנ כניות הגשהת
מ"ר ובו  07.92ילדים, הגן השני )הקטן( בגודל  22הגדול( ובו רשומים מ"ר )

כי  ,הממצאים לעיל תואמים את הנחיות משרד החינוךילדים.  21רשומים 
קטן יש ממוצע שטח המ"ר, נמצא שבגן  0.9לכל ילד יהיה שטח ממוצע של 

אינה  התלונה ל פי ההנחיות.מ"ר וזה למעלה מהדרוש ע 0.25לכל ילד 
  .בנושא הצפיפות בגן מוצדקת

     
   

  גנים פרטיים ומעבר לתאגיד . 8  
 

גני ילדים שבבעלות רשות מקומית  -גני ילדים ציבוריים כהגדרתם בהחלטה 
או בבעלות תאגיד )דוגמת עמותה או חברה(, הפועלים ברישיון כדין מכוח חוק 

 .0101-תשכ"טספר, -פיקוח על בית
  

חינוך חינם כפי השתתפותו במימון  0-9בגנים אלו יספק משרד החינוך לגילאי 
ובתנאי  0191 -היום חוק לימוד חובה, תש"טבגני ילדים ציבוריים בהם מוחל 

 שבאותם גנים לא יגבה מההורים שכר לימוד.
   

 מאחר והחלטת הממשלה האמורה לא תחול לגבי ילדים הלומדים בגני ילדים
שאינם גני ילדים ציבוריים, כמצוין לעיל, נקראים מפעילי גנים אלו המבקשים 

לפעול להסדרת מעמדו של הגן כתאגיד. כמו  לאפשר לתלמידיהם חינוך חינם,
כן, נדרשים המפעילים )שאינם רשות מקומית( לפנות בבקשה מתאימה, לאגף 

 בעלות החדשה.לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך, לשם קבלת רישיון ל
    

רישיון הפעלה יינתן לגן ילדים כגן ציבורי בהתאם להחלטה, ממועד שיעמוד 
 שיון(.י)תאגיד+ר 0101-ספר, תשכ"ט-בכל דרישות חוק הפיקוח על בתי

   

כדי לאפשר את מימוש ההחלטה החל מתחילת שנת הלימודים יובהר, כי 
להתחיל בהליכי תשע"ג, מתבקשים מפעילים של גנים שאינם מאוגדים, 

ההתאגדות ללא דיחוי. באפשרותם של אותם מפעילי גני ילדים, שטרם 
בבעלות תאגיד עד ליום  השלימו את התאגדותם להגיש בקשה לרישיון

011012102. 
    

למוטב עצמו  יםכספי ההשתתפות של משרד החינוך מועבר ,על פי חוזר מנכ"ל
המותרת מההורים היא רק  הרשום כתאגיד על פי מספר הילדים בגן, הגבייה

עבור שירותים נוספים כגון: הארכת יום הפעילות בגן, ארוחות נוספות, חל 
 איסור לגבות מההורים עבור שעות הפעילות שהמשרד מממן.
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הרישום לגני תאגיד תעשה במרכז רישום באמצעות טופס הרישום לגנים 
ל התאגיד יציידו המוכרים שאינם רשמיים והוא באחריות העירייה, הבעלים ש

את ההורה בחתימה על טופס הרישום והילד ישובץ בגן של התאגיד. גנים 
 חדשים שעדיין לא התאגדו ינהלו בשנת מעבר זו את הרישום בגן עצמו.

 

וחלקם הופנו על ידי מרכז  0נמסר שהשנה היה עומס ברישום בגנים לגילאי 
 תאגיד.לגנים פרטיים הרשומים כרישום 

    
אין רשימה של גנים פרטים כי  ,מרכז רישוםממחלקת גני ילדים ומנמסר 

: הנתונים לגבי גנים הפועלים כתאגיד נמסרה רשימה להלן הפועלים בעיר.
 ילדים בגן 05תם בתפוסה מלאה קרי מרבי 0-9גנים לגילאי  2רשומים כתאגיד 

פרטיים וחלקם בתפוסה מתחת לתפוסה מלאה. סה"כ רשומים בגני ילדים 
 ילד.  201 -כהפועלים כתאגיד 

 
 

 תגובות המבוקרים  .9
 

לשינויים שנעשו  0212100מסרה התייחסות בתאריך  מנהלת מחלקת רישום
         לקראת רישום לשנה"ל תשע"ד כלהלן:

 12.11ימי ו' שעות  21.11עד  12.11.  מופעל מוקד טלפוני ימים א' עד ה' שעות 0"
 לאורך כל השנה  ברמת זמינות גבוהה מאד.. המוקד פעיל 02.11עד 

   

מוקדי שירות בשכונות מרכזיות במהלך כל תקופת הרישום לגנ"י  5פעלו  .2
וכיתות א'. במרכזים קבלו קהל במשך כל ימות השבוע לרבות אפשרות 

 לבצע רישום בתמיכה של צוות מרכז רישום.
 

וזה גם מצוין דיברנו על כך באריכות  -נקבע נוהל לניהול וועדת חריגים  .0
 בדוח הנוכחי.

 

כל פניה למרכז רישום טופלה ומטופל בזמן סבב של עד שלושה ימי עבודה.  .9
 כל פניה זוכה להתייחסות טלפונית1מסרון1מכתב1מייל.

 

 צוות העובדים הוגדל. .5
 

 אמצעי הפרסום בו ננקטו בשנה שעברה נותר זהה. -פרסום  .0
        

המרכז בסיווג על פי סדר התייעלנו בניהול המסמכים המציפים את  .7
 חשיבות.

      

 אנו מנהלים טבלת פניות חוזרות. .2
     

צוות העובדות עברו סדנאות שירות וסדנאות מקצועיות על מנת ליישר קו  .1
בין העובדות החדשות והוותיקות. כמן כן נקבעו נהלי עבודה מסודרים 

 וברורים שהועברו במסגרת ההדרכות."
 

 את סטטוס גני ילדים 010100מסרה בתאריך  החינוך מנהלת פרוייקטים במינהל
 כלהלן:

 מבנים ששופצו והותאמו ונפתחו בתשע"ג  (1    
 

 מס' כיתות שם הגן מס'
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 0 ניצן 0
 0 קשת 2
 0 שקד 0
 0 פטל 9
 0 שביט 5
 0 רעות 0
 2 סלעית 7
 0 ניצני חומש 2
 0 שיזף 1

 0 חט"צ נווה מנחם 01
 0 פשוש 00
 0 לוטם  02
 0 מורן 00
 0 חט"צ הרצוג 09

 17  סה"כ

 

 גנים חדשים שנפתחו בתשע"ג ( 2    
 

 כמות כתובת שם הגן

  2 , נווה זאב2פרייברג  צבעוני

  2 , נווה זאב25פרייברג  לילך 1 סיגלית

 4  סה"כ

     

 יפתחו בתשע"דויה יים בבנגנ(  3 

 כמות כתובת מגרש

  0 , רמות0חלילי אברהם  150
  9 , רמות9עמיצור  100
  2 , נווה זאב90רונאל דב  100
  2 , רמות5שטרן יוסף  119
  9 נחום סנה, רמות 105
   0 מקור חיים, נווה זאב 911
  2 נווה זאב 9גור יהודה  120

  2 מבצע נחשון שכונה ו' 9
  0 שלמה מולכו נווה מנחם 100
  0 נווה נוי 0אפרסמון  111
  2 מרים ילין 112

שכונת  –רחוב הגדודים  ב' 010
 דרום

2  

 35  סה"כ
 

 
 לבינוי ושיפוץ גני ילדים.₪ מיליון  66 -היקף השקעות של כ   

    
 

  
 * גנים נוספים  מתכוננים לבנייה  (4               

 
 כמות כתובת מגרש

 
  2 שכונה ה' 05טבנקין  2

  2 שכונה י"א 00רוקח ישראל  010
  2 שכונה י"אקדושי לוז  191

  9 מרדכי נמיר שכונה י"א א' 110
  0 שכונה י"א 5ארליך שמחה  101

   0 נווה זאב 5בר ניסן  9121910
  2 שמעון פינקל נווה מנחם 111

  0 עמוס ירקוני שכונה ו' 109
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  2 בית שאן נאות לון 9
  0 יהושוע יבין 911519119

  2 עגור רמות הרכס 5115
  2 משה קהירי 0052
 סה"כ
 

 33 
 

 
  * מותנה בקבלת הרשאות ממשרד החינוך                                 

 

 סיכום והמלצות .16
 

הביקורת נערכה עפ"י דרישת הועדה לענייני ביקורת לבחון ולבקר את 
התנהלות הרישום והשיבוץ בגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ג וזאת לאור 

מהורים. בנוסף נתקבלו מספר תלונות בלשכת תלונות שקיבל יו"ר הועדה 
 מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור והוחלט לבררן במסגרת הביקורת.

 
, קדם יסודילאור המלצות ועדת טרכטנברג החליטה הממשלה בנושא חינוך 

כי המדינה תספק חינוך חינם החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג לילדים 
לדים ציבוריים כאשר יישום החלטת הממשלה שילמדו בגני י 0-9בגילאי 

לחוק חינוך חינם יהיה הדרגתי במהלך שלוש שנים, בכפוף לפתרונות בינוי. 
-העירייה מינתה ועדה לאיתור שטח לבניית גני ילדים ואגף ההנדסה איתר כ

שטחים לבניית גני ילדים. היערכות העירייה לקראת רישום לגני ילדים  11
 טת הממשלה. נעשתה לפני קבלת החל

 
בגני הילדים בעיר כולל הזרם החרדי  7,120בשנת הלימודים תשע"ג רשומים 

אזורי רישום, העירייה  01-העיר מחולקת ל וגנים פרטיים שנרשמו כתאגיד.
מאפשרת לכל הורה לרשום את ילדו למוסד ממלכתי1ממלכתי דתי בהתאם 

וסד חלופי עם לאזור הרישום וכן עומדת לרשות ההורה האפשרות לבחירת מ
נימוק מתאים. כאשר הורה מקבל את הודעת השיבוץ הוא רשאי לערער על 
החלטת השיבוץ ולפנות לועדת ערעורים תוך הצגת מסמכים ונימוקים 

 לבקשה.
     
נעשה על ידי שימוש במערכת ממוחשבת  ילדים שיבוץ לגניהרישום וה

פיקוח ובקרה טף ונוח, תוך שו באופן המאפשרת למרכז הרישום לפעול
ראשוני נעשה ההכנת בסיס נתונים  .עומס על עובדי המרכזה והקטנת נאותים

באמצעות טבלה המקלה את מלאכת השיבוץ ומבססת אותה על בסיס 
 ממוחשב ושוויוני. 

ישום לשנת הלימודים תשע"ג כי צפי הילדים המועמדים לרלביקורת, נמסר 
 2,115, בפועל נרשמו 0,100 לפי נתוני מרשם האוכלוסין עומד על 0לגילאי 

ילדים כולל מוכר לא רשמי כלומר הזרם החרדי וגני ילדים פרטיים הרשומים 
העירייה, מוסבר  באמצעותילדים שלא נרשמו לגני ילדים  102כתאגיד, יתרת 

ילדים משכונת רמות רכס ושכונת נווה זאב לא זומנו  711 -כ כדלהלן:
 לרישום, מכיוון שלא נמצאו גנים.

 
ילדים  500 -דים בזרם החרדי מילנת הלימודים תשע"ג חל גידול ברישום בש

בשנת תשע"ג, הגידול מוסבר בחלקו הקטן מרישום  0,902 -בשנת תשע"ב ל
 0,021ויתרת התלמידים  דים בגנים פרטיים הרשומים כתאגידתלמי 221של 

שנה קודמת. לתלמידים ביחס  020נרשמו לזרם החרדי כלומר גידול של 
מספר הכיתות בזרם החרדי כמעט ולא  ,ת הגידול במספר התלמידיםלמרו



 דוח מבקר העירייה                                          רישום לגני ילדים בשנת הלימודים תשע"ג-עיריית באר שבע
                                                                         ____________________________________________________________(01)מס'  2102לשנת 
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ילדים  97גדל, מה שמסביר את מממוצע תפוסת הילדים בכיתה העומד על 
 ילדים בכיתה. 05בגן מעל למקסימום הנדרש על ידי משרד החינוך העומד על 

 
שום מסרה בתגובה, כי יש אישור ממשרד החינוך לגני חב"ד ירהמנהלת מרכז 

כיתות, ומרכז הרישום פועל מול המוסדות  2-דים בחלוקה ליל 221 -להמציין 
אין  007125לקבל רישיונות מכל הגופים, נמצא כיום רק גן עם סמל מוסד 

 רישיון ממשרד החינוך לשיבוץ בגן, המוסד נמצא בטיפול משרד החינוך.
 

 תלונות על רישום ושיבוץ 

כי בחלק מהתלונות, נמצא, ץ על רישום ושיבוהורים המבדיקת תלונות  .0
 אזור הרישום במערכת אינו תואם את הרחוב בו גר הילד. 

    

וקנו במערכת. תמנהלת מרכז רישום וידיעת הממצאים הועברו ל
שמקרים  על מנתיש לבצע בדיקה כוללת במערכת כי  ,הביקורת מוצאת

 מסוג זה לא ישנו.
   

שנתון נמוך ולא מאזור נמצא, כי הועדפו ילדים עם  02בתלונה מספר  .2
כי  ,רישום על פני הילד המתלונן. מנהלת מרכז רישום מסרה בתגובה

ועדת חריגים רשאית לקבוע שיבוץ החורג מהקריטריונים באמצעותם 
 משבצים את כלל התלמידים. 

 

הביקורת מפנה תשומת לב, כי ועדת חריגים כפופה לקריטריונים של 
הועדה רשאית לקבוע שיבוץ החורג רישום ושיבוץ, ולדעת הביקורת אין 

  מהקריטריונים.
 

של דיוניה. פניות נמצא, כי ועדת ערעורים1חריגים אינה מנהלת פרוטוקול  .0
 ההורים מתועדות ומתוייקות בתיק פניות.

 

מתרשמת, כי התנהלות ועדת הערעורים תואמת סדרי מנהל  הביקורת
ות בצורה תקין, אך יש לתקן ולנהל פרוטוקול של הדיונים וההחלט

מסודרת ומנומקת תוך רישום: שם הילד, נימוקי ההורים ונימוקי 
 החלטת הוועדה, ההליך יאפשר שקיפות, מעקב ובקרה נאותים.

 

: כלהלן חלק מתלונות ההורים נמצאו ליקויים בשיבוץ הילדים לגניםב .9
הועדפו ילדים שלא גרים באזור הרישום על פני ילדים שגרים באזור 

 הועדפו ילדים גדולים על פני ילדים קטנים יותר.הרישום וכן לא 
       

על מנהלת מרכז רישום להקפיד על שיבוץ הילדים , כי הביקורת מוצאת
  לגנים לפי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך.

 
יחד עם זאת שומה על הביקורת לציין לחיוב את הפעולות שננקטו ע"י 

לימודים תשע"ג והשינויים שנעשו מינהל החינוך לקראת הרישום בשנת ה
לקראת הרישום לשנה"ל תשע"ד וכן ההשקעות בשיפוץ והתאמת מבנים 

את יש לציין בנוסף  .שנפתחו בשנת תשע"גבניית הגנים החדשים ו
כל זאת על מנת ליישם  יית גני ילדים שיפתחו בשנת תשע"ה,השקעות בבנה

בתהליך  3-4את החלטות הממשלה להעברת כיתות גן חדשים וגילאי 
 .ינוישנים בכפוף לפתרונות ב 3דרגתי של ה

 


