
נוהל רישום לבתי הספר 
לשנת הלימודים התשפ"ג:

 

נוהל זה מפרט את תהליך הרישום
לבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים

לשנת הלימודים התשפ"ד
 
 

תקופת הרישום:
מיום שני - א' בשבט התשפ"ג, 23.01.23

 עד יום ראשון - כ"א בשבט התשפ"ג, 12.02.23

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה 

https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/


מקום ומועד הרישום – חינוך יסודי
גילאי 6 - כיתה א': ילדים שנולדו מתאריך ג' בטבת התשע"ז (01 בינואר 2017) ועד

תאריך י״ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017).

חינוך יסודי ממלכתי

הגדרת שכבות הגיל לרישום לבית הספר היסודי:

תלמידים חדשים ביישוב נדרשים ברישום במחלקת החינוך, במהלך תקופת הרישום, לפי
הנוהל המפורט בהמשך.

חינוך יסודי ממלכתי-דתי

ככלל, התלמידים העולים לכיתה א', בזרם החינוך הממלכתי, נדרשים ברישום
במחלקת החינוך, במהלך תקופת הרישום, לפי הנוהל המפורט בהמשך. תלמידים
אלה ירשמו לאחד מארבעת בתי הספר היסודיים הממלכתיים ביישוב, בהתאם

לכתובת מגוריהם (אזור רישום): "יגאל אלון", "ניצני השרון", "יובלים" ו"לב רן".
תלמידי החטיבות הצעירות בבתי הספר "ניצני השרון", "יובלים" ו"לב רן", אינם
נדרשים בביצוע רישום. תלמידים אלה ממשיכים אוטומטית לכיתה א' באותו בית

הספר.

תלמידי גני החובה ״הדס״ ו״אלה״, המבקשים להמשיך בזרם החינוך הממלכתי-דתי,
יבצעו רישום בבית הספר "אור תורה" במהלך תקופת הרישום.

חינוך יסודי חרדי
תלמידי גני החובה ״תמר״ ו״הודיה״ בזרם הממלכתי-חרדי, יבצעו רישום לבתי הספר
ההולמים את אמונתם ואורחות חייהם, ובלבד שיהיו באזור המיפוי כפי שהוגדר על ידי

משרד החינוך.

מקום ומועד הרישום – חינוך על יסודי

חינוך על יסודי ממלכתי

תלמידים חדשים בישוב נדרשים ברישום במחלקת החינוך, במהלך תקופת הרישום, לפי
הנוהל המפורט בהמשך.

בוגרי כיתות ו׳ בבתי הספר ״ניצני השרון״ ו״יגאל אלון״, המבקשים להמשיך בזרם
החינוך הממלכתי, יבצעו רישום בחט"ב "גוונים" במועדים שיפורסמו על ידי בית

הספר. 
בוגרי כיתות ו׳ בבתי הספר ״יובלים״ ו״לב רן״, המבקשים להמשיך בזרם החינוך

הממלכתי, יבצעו רישום בחט"ב "הרצוג" במועדים שיפורסמו על ידי בית הספר.
בוגרי כיתות ט׳ בחטיבות הביניים ״גוונים״ ו״הרצוג״, המבקשים להמשיך בזרם החינוך

הממלכתי, יבצעו רישום בתיכון "עודד" במועדים שיפורסמו על ידי בית הספר. 

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה 

https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/


חינוך על יסודי ממלכתי-דתי
מקום ומועד הרישום – חינוך על יסודי

חינוך על יסודי חרדי

תלמידי בית הספר ״אור תורה״, המבקשים להמשיך בזרם החינוך הממלכתי-דתי,
יבצעו רישום לבתי הספר ההולמים את אמונתם ואורחות חייהם - ובלבד שיהיו באזור

המיפוי כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך.

תלמידי החינוך החרדי, המבקשים להמשיך בזרם החינוך החרדי, יבצעו רישום לבתי
הספר ההולמים את אמונתם ואורחות חייהם - ובלבד שיהיו באזור המיפוי כפי

שהוגדר על ידי משרד החינוך.

תקופת הרישום

רישום מאוחר: רישום אחרי 12.02.23 ייחשב כרישום מאוחר.
רישום מאוחר יתקיים במשרדי מחלקת החינוך בצורן במועדים שיתפרסמו באתר

המועצה.
בקשות שתתקבלנה במסגרת רישום מאוחר, תטופלנה בעדיפות שנייה ועל בסיס

מקום פנוי.

תקופת הרישום לבתי הספר:
הרישום יתקיים בין התאריכים 12.02.23-23.01.23, מיום א' בשבט התשפ"ג ועד כ"א

בשבט התשפ"ג.

רישום במחלקת החינוך
בוגרי גני החובה הממלכתיים, העולים לכיתה א', ולא למדו בשנה החולפת במסגרת

חטיבה צעירה.
בוגרי גני החובה הפרטיים (מוכש"ר).

תלמידים המבקשים שינוי זרם חינוך (ממלכתי/ממלכתי-דתי/חרדי).
תלמידים המבקשים אישור לימודי חוץ.

תושבים חדשים ביישוב.

הרישום לבתי ספר באמצעות טפסים דיגיטליים שיפורסמו באתר המועצה במהלך
תקופת הרישום.

קבלת קהל במשרדי מחלקת החינוך ברח' הגפן 56: בימי ג', בתאריכים 24.01.23,
31.01.23, 07.02.23 בין השעות 16:00-18:00.

בנוסף, ניתן למסור טפסי רישום במעטפה חתומה בעמדת הקבלה במחלקת החינוך
(רח' הגפן 56, צורן) ובמשרדי המועצה (רח' הרצל 1, קדימה).

הנדרשים לרישום במחלקת החינוך:

 
מועדי ואופן הרישום במחלקת החינוך:

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה 

https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/


רישום במחלקת החינוך 
המסמכים הנדרשים:

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

מהיישוב בו התגוררה המשפחה בעבר.
הורים החיים בנפרד, הורים גרושים והורים עצמאיים יחתמו על טופס הצהרה ייעודי.

 יש להצטייד במסמכים המשפטיים המתאימים המסדירים את האפוטרופסות. 
כרטיס אשראי למען הסדרת ביטוח תלמידים ותשלומי הורים. 

רישום ע"י מיופה כח (מגיל 18): מגיש בקשה לרישום שאינו הורה או אפוטרופוס של
הילד, יידרש להציג ייפוי כוח מטעם ההורים וכן את תעודות הזהות שלהם.
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בקשות לשינוי זרם: 
בקשות לשינוי זרם חינוך (ממלכתי/ממלכתי-דתי/חרדי) יש להגיש בכתב במחלקת
החינוך במהלך תקופת הרישום. ניתן להגיש בקשות לשינוי זרם באמצעות טופס דיגיטלי

באתר המועצה.
 

ביטול רישום: 
ניתן להגיש הודעת ביטול רישום באמצעות טופס דיגיטלי באתר המועצה.

 
בקשות לאישור לימודי חוץ: 

המבקשים כי ילדיהם ילמדו במוסדות חינוך מחוץ ליישוב מתבקשים לפנות למחלקה
בבקשה לאישור לימודי חוץ. יש לקבל אישור זה בטרם הרישום לבית הספר המבוקש.
המועצה תממן היסעים ואגרות חוץ רק עבור בתי ספר המוגדרים באזור המיפוי על ידי

משרד החינוך.
ניתן להגיש בקשה לאישור לימודי חוץ באמצעות טופס דיגיטלי באתר המועצה.

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה 

https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/
https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/
https://www.kadima-zoran.muni.il/wp-content/uploads/2023/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%93.pdf
https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/
https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/
https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/


אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

אזור הרישום גילאי הרישום שם בית הספר

יגאל אלון יסודי: א׳-ו׳ יגאל אלון

ניצני השרון יסודי: א׳-ו׳ ניצני השרון

כל קדימה חט״ב: ז׳-ט׳ גוונים

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה 

רשימת בתי הספר ואזורי הרישום לשנה״ל התשפ"ד 

אזור קדימה:

אזור הרישום גילאי הרישום שם בית הספר

כל צורן יסודי: א׳-ו׳ יובלים

כל צורן יסודי: א׳-ו׳ לב רן

כל צורן חט״ב: ז׳-ט׳ הרצוג

אזור הרישום גילאי הרישום  

חינוך ממלכתי-דתי

כל היישוב יסודי: א׳-ו׳ אור תורה

חינוך ממלכתי

כל היישוב חט״ב: י׳-י״ב תיכון עודד

אזור צורן:

כלל היישוב:

הודעה על עדכון אזורי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ד: 
הרחובות אלון, אלונים ושבזי (לכל אורכם), יכללו באזור הרישום "ניצני השרון". 

השינוי: בשנת הלימודים תשפ"ג, הוכרו רחובות אלה כאזור רישום משותף לבתי הספר ניצני
השרון ויגאל אלון.

לאתרי האינטרנט של בתי הספר ניתן ללחוץ כאן

https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/


מפת אזורי הרישום לבתי הספר - קדימה

אזור רישום
יגאל אלון

אזור רישום
ניצני השרון

יגאל אלון

אור תורה תיכון עודד

ניצני השרון חט״ב גוונים

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה 

https://www.kadima-zoran.muni.il/%D7%90%D7%92%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/


מפת אזורי הרישום לבתי הספר - צורן

חט״ב הרצוג

יובלים לב רן

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה 
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שירותי חינוך מיוחדים:
הורים המבקשים בשירותי חינוך מיוחדים עבור ילדם, מתבקשים לפנות למחלקת החינוך
.special@kadima-zoran.muni.il :המיוחד במהלך תקופת הרישום, באמצעות דוא״ל
זאת, לאחר התייעצות עם צוות המסגרת החינוכית בשנת הלימודים הנוכחית. יש להשלים
את תהליך הגשת הבקשה לקיום ועדה מטעם משרד החינוך בעניינו של הילד (ועדת

זכאות ואפיון) עד 30.05.23.
 

צרכים רפואיים מיוחדים:
הורים לילדים עם צרכים רפואיים מיוחדים (אלרגיות מסכנות חיים, סכרת, אפילפסיה
וכדומה), מתבקשים לפנות למחלקת החינוך המיוחד במהלך תקופת הרישום, באמצעות

 .special@kadima-zoran.muni.il :דוא״ל
 

המבקשים שנה נוספת בגן חובה:
הורים המבקשים לשקול שנה נוספת בגן חובה נדרשים להתחיל את התהליך בהודעה

למנהלת מחלקת גני ילדים במהלך תקופת הרישום באמצעות דוא״ל: 
ganim@kadima-zoran.muni.il. על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ההחלטה
לעכב רישום היא באחריות ההורים ויש להעביר הודעה על כך. בכל מקרה, יש להשלים
את תהליך ההחלטה עד 30.05.23. שימו לב, בזמן תהליך ההחלטה, על ההורים לבצע

רישום כפול לשתי המסגרות: לגן ולכיתה א'. 

אוכלוסיות מיוחדות
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מדיניות השיבוץ

 ביצוע הרשמה – הרשמה בוצעה במועדי הרישום שצוינו לעיל.
 בחירת זרם חינוך - ממלכתי/ ממלכתי- דתי/ ממלכתי-חרדי.

 מספר הילדים בכיתה/בשכבה – על פי תקני משרד החינוך ומדיניות המועצה.

 כתובת המגורים לפי מפת אזורי רישום (מפת אזורי הרישום מפורסמת באתר
המועצה).

 איזון במספר הבנים והבנות.
 איחוד אחים: בבתי הספר היסודיים בלבד, תינתן עדיפות ברישום לבית ספר

לתלמיד שאחיו ילמדו בשנה"ל הבאה בבית הספר. 

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

מחלקת החינוך שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת מקצועי בנושא
השיבוץ, במטרה להבטיח הפעלה תקינה של כלל בתי הספר, תוך התחשבות

בעקרונות הרישום על בסיס האילוצים.

שיבוץ:
שיבוץ הילדים בבתי הספר יבוצע ע"י ועדת שיבוץ מקצועית בהתאם לכללים

ולקריטריונים הבאים:
כללים לשיבוץ:

.1

.2

.3
קריטריונים לשיבוץ:

.1

.2

.3

שיקולים נוספים בהחלטת הוועדה המקצועית לשיבוץ:
.1

.2

"יגאל אלון" – בית ספר מכיל

רישום ושיבוץ תלמידי החינוך הרגיל: יבוצע בהתאם לכתוב בנוהל זה. הורים
לתלמידים המתגוררים מחוץ לאזור הרישום של בית הספר, אשר מעוניינים ללמוד

בו, מתבקשים להגיש בקשת העברה.
שיבוץ תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים: יבוצע בהתאם לנהלי השיבוץ של
תלמידי החינוך המיוחד. הורים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים,
המעוניינים ללמוד בבית הספר, יפנו בכתב במהלך תקופת הרישום, למחלקת החינוך

.special@kadima-zoran.muni.il :המיוחד באמצעות דוא״ל

החל משנת הלימודים התשפ"ב, הוכר בית הספר "יגאל אלון" כ"בית ספר מכיל" על ידי
משרד החינוך. בכיתות בית הספר המכיל משובצים תלמידים מהחינוך הרגיל יחד עם

תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים. 
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בקשות העברה
בקשת העברה בין בתי ספר

הורים המבקשים לרשום את ילדם לבית ספר אחר ביישוב מזה שאליו הם הופנו, נדרשים
להגיש בקשה מנומקת למחלקת החינוך החל מתחילת תקופת הרישום. ניתן להגיש

בקשות העברה באמצעות טופס דיגיטלי באתר המועצה.
הדיון בבקשות ההעברה

הדיון בבקשות ההעברה יתקיים במסגרת ועדת השיבוץ המקצועית. הוועדה תתכנס
תקופתית, החל ממועד פרסום השיבוצים לבתי הספר.

הודעות כלליות

אמצעים ליצירת קשר
כל המידע בנושא הרישום יפורסם ויעודכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המועצה

www.kadima-zoran.muni.il
אנו עומדים לרשותכם במספר אפיקי תקשורת:

.hinuch@kadima-zoran.muni.il :מומלץ לפנות למחלקת החינוך באמצעות דוא״ל -
- מענה טלפוני בטל' 09-8970103 בשעות המענה המפורסמות באתר המועצה.

- קבלת קהל במשרדי מחלקת החינוך בהתאם לשעות המפורסמות בעלון זה ובאתר
המועצה.

- ניתן לפנות גם דרך מוקד השרות לתושב 
 
 

אנו מאחלים לכם ולילדיכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת.
 בברכה,

קרן גרין
ראש המועצה 

צביה שמע
מנהלת אגף חינוך, רווחה וקהילה 

אדר ארד
מנהל מחלקת החינוך

רישום לצהרונים
ההרשמה לצהרונים תתקיים בנפרד באתר המתנ"ס או במזכירות המתנ"ס בטל'

 .09-8862102
שינוי במערך בתי הספר

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר הכיתות הנפתחות מדי שנה בכל
בית ספר, על פי מספר הנרשמים ובהתאם לשיקולים פדגוגיים ושיקולים מקצועיים

אחרים.

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן
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ובווטאספ 054-8081587. בטלפון: 09-8902999 
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