
הרישום לגני הילדים יבוצע דרך אתר המועצה בכתובת:
www.kadima-zoran.muni.il

טרם הרישום, נא לעיין בנוהל הרישום המלא והרשמי:

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

רישום לגני הילדים, לחטיבות
הצעירות ולצהרוני המתנ״ס

שנת הלימודים התשפ"ג

כל מה שרציתם לדעת על:

תקופת הרישום:
מיום שני - א' בשבט התשפ"ב, ה-03.01.2022

עד יום ראשון - כ"א בשבט התשפ"ב, ה-23.01.2022



פרסום השיבוצים
15.6.2022

עד ה-30.6.2022

בואו לסיור וירטואלי
בגני הילדים

רוצים לדעת לאיזה אזור
רישום אתם שייכים?
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טרם הרישום, נא לעיין בנוהל הרישום המלא והרשמי:

הרשמה
3.1.2022-23.1.2022

ערב חשיפה לגני הילדים
19:30-21:00 ,23.1.2022 ערב

החשיפה
יתקיים

במתנ"ס
קדימה, שד'
בן צבי 61 

אפשרות הגשת ערעור

דיון בוועדת העברות

קבלת תשובה לערעור

עד ה-17.7.2022

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן
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אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

דבר ראש המועצה
הורים יקרים,

אני מברכת אתכם ואת ילדכם, עם הצטרפותכם
למערכת החינוך בקדימה-צורן. החינוך עבורנו, הוא לב
העשייה בקדימה-צורן, ואנו רואים את החינוך בגיל הרך

כייעד מרכזי בישוב.
מודל "הגן העתידי", הפועל בגני קדימה-צורן מספר שנים, מבקש לקדם
פדגוגיה חדשנית. המודל מעודד את הילדים ליצרנות, פעלתנות ויוזמה

ורואה את הילדים כאזרחי העתיד.
גני קדימה-צורן, נבחרו על ידי משרד החינוך, יחד עם מחלקת החינוך,

להוביל מודל מצוינות בגני הילדים שיהווה נדבך נוסף במודל הגן העתידי.
אנו רואים במיצוי פוטנציאל ומסגולות של כל אחד ואחת מהילדים יעד
מרכזי, על מנת לקדם את יכולותיהם האישיות, הרגשיות, הערכיות

והלימודיות.
אנו רואים חשיבות רבה, בהשקעה בצוותים החינוכיים בגנים ומקדמים
יוזמות ייחודיות כגון: סייעות מובילות אשכולות גאוגרפיים והוספת סייעת

שניה בימי שישי, תוך שימת דגש על המענים המקצועיים הניתנים בגנים. 
גם יצירת סטנדרט גבוה במבנה הגנים נכנס לסדר העדיפות וכל שנה

מספר גנים זוכה לשיפוץ נרחב יותר.
מחלקת החינוך מובילה מהלך, יחד עם הפיקוח ועם הנהגת ההורים,

 ליצירת מערכת חינוך מיטבית, הוראה כל ילד וילדה באהבה ומקצועיות.

 
"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות

מחנך אנשים" - (יאנוש קורצ'ק).
 

מאחלת לכם ולילדיכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת.
בברכה,
קרן גרין

ראש המועצה
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טרם הרישום, נא לעיין בנוהל הרישום המלא והרשמי:



גן
חובה

טרום
חובה

טט״ח

1.1.2017-31.12.2017
ג' בטבת התשע"ז-
י"ג בטבת התשע"ח

1.1.2018-31.12.2018
י"ד בטבת התשע"ח-
כ"ג בטבת התשע"ט

1.1.2019-31.12.2019
כ"ד בטבת התשע"ט-

ג' בטבת התש"ף

גיל 5

גיל 4

גיל 3

ילדים ממשיכים
הלומדים בגנים
בשנה"ל תשפ"ב
חייבים ברישום
לשנה"ל תשפ"ג

לא יתאפשר
רישום למי שנולד

בתחילת שנת
2020 - לפי חוק

לימוד חובה

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

מי יכול להירשם לגני המועצה?
בהתאם לחוק לימוד חובה חובת הרישום לגן ילדים מוכר (רשמי או
מוכר שאינו רשמי) חלה על הורים לילדים מגיל 3 ואילך בגיל

הרישום.
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טרם הרישום, נא לעיין בנוהל הרישום המלא והרשמי:



אגף חינוך, רווחה וקהילה
חשוב לדעת
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טרם הרישום, נא לעיין בנוהל הרישום המלא והרשמי:

מועצה מקומית קדימה-צורן

רישום לאחר 23/01/22
ייחשב כרישום מאוחר

ומשמעותו שיבוץ לגן על
בסיס מקום פנוי בלבד

מה קורה אם לא
נרשמים במועד?

ביטול רישום ייעשה רק
באמצעות הודעה רשמית,
שתימסר במחלקת חינוך

ברח' הגפן 56, צורן

עוברים דירה?
מבטלים רישום?

יש לבצע רישום גם לגן
חובה וגם לכיתה א׳

מתלבטים אם
להשאיר את הילד
פנו למחלקת החינוךשנה נוספת בגן?

המיוחד במהלך תקופת
הרישום, לאחר התייעצות
עם הצוות המקצועי בגן 

 

חינוך מיוחד? 

פנו למחלקת החינוך
במהלך תקופת הרישום 

צרכים רפואיים
יחודיים? 

יש לחתום על טופס
הצהרה ייעודי ולהצטייד

במסמכים משפטיים
המסדירים אפטרופוסות

הורים עצמאיים? 

באתר האינטרנט של המועצה ניתן למצוא מידע נוסף על: 
אזורי
רישום

תוכניות
הלימוד

בקשות
העברה

תשלומי
הורים



אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן
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טרם הרישום, נא לעיין בנוהל הרישום המלא והרשמי:

המסמכים הדרושים:
תעודת זהות, כולל ספח בו רשום הילד, של שני ההורים עם

כתובת מגורים מעודכנת במועצה המקומית קדימה-צורן.
במקרה של כניסה עתידית לכתובת בקדימה-צורן, יש להציג חוזה

קנייה/שכירות.
במקרה של מעבר דירה מכתובת אחרת בארץ, יש להמציא אישור

ביטול רישום מהישוב בו התגוררה המשפחה בעבר.
הורים החיים בנפרד/גרושים והורים עצמאיים יחתמו על טופס
הצהרה ייעודי. יש להצטייד במסמכים המשפטיים המתאימים

המסדירים את האפוטרופסות.
כרטיס אשראי למען הסדרת ביטוח התלמידים ותשלומי הורים.

רישום ע"י מיופה כוח (מגיל 18): מגיש בקשה לרישום שאינו הורה
או אפוטרופוס של הילד, יידרש להציג ייפוי כוח מטעם ההורים וכן

את תעודות הזהות שלהם.

עקרונות הרישום:
הרישום לגני הילדים והחטיבות הצעירות ייערך באמצעות אתר

האינטרנט של המועצה, 24 שעות ביממה, בתקופת הרישום.
הרישום לחטיבות הצעירות בבתי הספר הינו במסגרת הרישום לגני
החובה בישוב. כל האמור ביחס לגן הילדים בנוהל זה, נכון גם

ביחס לרישום לחטיבות הצעירות בתי הספר.
רישום ושיבוץ הילדים מתבצע על פי הכתובת הרשומה בתעודת

הזהות של ההורים.
בעת הרישום על ההורים לציין את זרם החינוך הרצוי: ממלכתי,

ממלכתי-דתי, ממלכתי-חרדי.
בקשות חברים ובקשות מיוחדות אחרות, ניתן להוסיף בסעיף

הערות, שבטופס הרישום.
נא להקפיד לרשום בדף הרישום כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

אישור רישום יישלח לדואר האלקטרוני.
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.4

.5
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טרם הרישום, נא לעיין בנוהל הרישום המלא והרשמי:

כתובת המגורים: לפי רשימת אזורי הרישום (המפורסמת באתר
המועצה).

זרם חינוכי: ממלכתי/ ממלכתי דתי/ ממלכתי תורני.
מספר הילדים בגן – על פי תקן גני ילדים של משרד החינוך

ומדיניות המועצה.
עדיפות לילדים שבשנה החולפת התחנכו בגן המנוהל ע"י המועצה.

איזון במספר הבנים והבנות בגן.
איזון בטווח הגילאים בין ילדי הגן.

שילוב עם חבר אחד לפחות ובתנאי ששני החברים ביקשו אחד את
השני.

שיבוץ שני אחים יהיה בגנים נפרדים (מקרים חריגים ידונו בוועדה
מקצועית).

שיבוץ ילד לגן עם צהרון של המתנ"ס (בתנאי שהתבצע רישום
בפועל לצהרון הפועל בגן). 

שיקולים פדגוגיים/אישיים. כמו: מצב רגשי, מצבי סיכון בריאותיים
וילדים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל.

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

עקרונות השיבוץ

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח, לסגור או לשנות מיקום
גני ילדים על פי מספר הנרשמים ובהתאם לשיקולים פדגוגיים
ושיקולים מקצועיים אחרים. על שינוי מערך הגנים תפורסם הודעה
באתר האינטרנט של המועצה והנרשמים ישובצו בהתאם

לקריטריונים המפורטים בנוהל הרישום.  

השיבוצים לגנים יפורסמו
להורים ביום רביעי,

15.06.22 בדואר אלקטרוני
ובאתר המועצה 
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טרם הרישום, נא לעיין בנוהל הרישום המלא והרשמי:

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

צהרוני המתנ״ס

אפשר ליצור איתנו קשר
דוא"ל: 

טלפון לבירורים: 09-8970111 בימים א', ב', ד' בין השעות 8:00– 12:00,

יום ג' בין השעות 16:00-18:00, יום ד' בין השעות 12:00-14:00.

קבלת קהל בהתאם להנחיות הקורונה בתוקף: 

בצורן (רח' הגפן 56)  בימי ג' בתאריכים: 4.1, 11.1, 18.1 בין השעות

 .16:00-18:30

בקדימה (רח' הרצל 1) בתאריכים: 9.01, 16.1 בין השעות 16:30-18:30. 

ganim@kadima-zoran.muni.il

הרישום לצהרונים יבוצע דרך אתר המתנ״ס בכתובת:
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צוות חינוכי, מקצועי וחם הנהנה מהדרכה שוטפת.
פיקוח של החברה למתנ"סים ורכזת מקצועית.

ארוחה חמה, מזון מפוקח ומבוקר.
מבנה הצהרון עומד בתקני משרד החינוך. 

פעילות המשך במסגרת הבוקר עד השעה 17:00.
חוגי העשרה פעם בשבוע.

המחיר אינו כולל פעילות בוקר בחנוכה ובפסח במסגרת

מסגרת הצהרונים פועלת בתוך גני הילדים ובבתי הספר ומהווה מסגרת
תומכת, מקצועית ומהנה לילדים. צהרוני המתנ״ס נותנים את המענה
המתאים ביותר להמשך המסגרות החינוכיות של שעות הבוקר, על מנת
להבטיח שאיכות העשייה החינוכית ורמתה יותאמו לצרכים ההתפתחותיים

של הילדים הנהנים מאותה מסגרת.
יתרונות צהרוני המתנ"ס:

עלות חודשית לצהרונים 985 ש״ח עבור עשרה חודשי פעילות.

     קייטנת ניצנים בחופשות.

או בסריקת הקוד:

http://www.matnas-kz.co.il/html5/?_id=12889&did=4460&G=10118&&SM=12889

