
נוהל רישום לשנת הלימודים התשפ"ד:
 לגני הילדים, לחטיבות

הצעירות ולצהרוני המתנ"ס
 

נוהל זה מפרט את תהליך הרישום
לגני הילדים והחטיבות הצעירות בבתי

הספר 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
 

מפגש היכרות לגני הילדים יתקיים ביום 01.02.23 בין השעות 20:00-21:00
בזום. הערב מיועד להורים שזהו המפגש הראשון שלהם עם גן ילדים ממלכתי

מכל הזרמים ביישוב.
בערב זה נקיים שיח על אורחות החיים בגן, התאקלמות בגן, עצמאות וגמילה,

והכנה למעבר לגן הילדים.

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

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

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%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/


תהליך הרישום:
תהליך הרישום לגני הילדים ולחטיבות הצעירות:

• תקופת הרישום תתקיים בין התאריכים 23.01.23-12.02.23, א' בשבט התשפ"ג-כ"א
בשבט התשפ"ג.

• 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 ביישוב. כל
האמור ביחס לגן הילדים בנוהל זה, נכון גם ביחס לרישום לחטיבות הצעירות בבתי הספר.

• רישום ושיבוץ הילדים מתבצע על פי הכתובת הרשומה בתעודת הזהות של ההורים.
• בעת הרישום על ההורים לציין את מגמת החינוך הרצויה: ממלכתי, ממלכתי-דתי,

ממלכתי-חרדי, מוכש״ר (פרטי).
• בקשות חברים ובקשות מיוחדות אחרות - ניתן להוסיף בסעיף הערות, שבטופס

הרישום.
• נא להקפיד לרשום בדף הרישום כתובת דואר אלקטרוני תקינה. השיבוץ יישלח לדואר

האלקטרוני.
• חשוב לציין כי השיבוץ לגן אינו מבוצע במועד הרישום. השיבוץ יישלח בחודש יוני 2023. 

 
המסמכים הדרושים:

1. תעודת זהות של שני ההורים, כולל ספח בו רשום הילד, עם כתובת מגורים מעודכנת
במועצה המקומית קדימה-צורן.

2. במקרה של כניסה עתידית לכתובת בקדימה-צורן, יש להציג חוזה קנייה/שכירות.
3. במקרה של מעבר דירה מכתובת אחרת בארץ, יש להמציא אישור ביטול רישום

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

להצטייד במסמכים המשפטיים המתאימים המסדירים את האפוטרופוסות. 
5. כרטיס אשראי לצורך הסדרת ביטוח תלמידים ותשלומי הורים. 

6. 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.

 
זכאים לרישום לגני הילדים:

בהתאם לחוק לימוד חובה (התש"ט-1949 משנת תשע"ו), חובת הרישום לגן ילדים מוכר
(רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה על הורים לילדים מגיל 3 ואילך בגיל הרישום.

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

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

https://www.kadima-zoran.muni.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92.pdf
https://www.kadima-zoran.muni.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%97%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99.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%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/


תהליך הרישום - המשך:
גילאי רישום:

גם ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנה"ל התשפ"ב חייבים ברישום לשנה"ל התשפ"ג.
• גילאי 5 - גני חובה/חטיבה צעירה: ילדים שנולדו מתאריך י״ד בטבת התשע"ח (1 בינואר

2018) ועד תאריך ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2018).
• גילאי 4 - טרום חובה: ילדים שנולדו מתאריך כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) ועד

תאריך ג׳ בטבת התש״ף (31 בדצמבר 2019).
• גילאי 3 - טרום-טרום חובה: ילדים שנולדו מתאריך ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020)

ועד תאריך ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020).
חריגי הגיל הרך - יובהר כי לא יתאפשר רישום (למי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה)

לילדים שנולדו מ-1.1.21 עד 15.1.21 (כולל).
 

רישום מאוחר: 
רישום אחרי 12.02.23 ייחשב כרישום מאוחר.

• הרישום המאוחר יבוצע במשרדי מחלקת החינוך בצורן במועדים שיתפרסמו באתר
המועצה.

• בקשות שתתקבלנה במסגרת רישום מאוחר, תטופלנה בעדיפות שנייה ועל בסיס מקום
פנוי.

 
מועדי הרישום במחלקת החינוך (לתושבים חדשים):

קבלת קהל: 
• בצורן (רח' הגפן 56) בימי ג', בתאריכים 24.01.23, 31.01.23, וה-07.02.23 בין השעות

.16:00-18:00
• בקדימה (רח' הרצל 1) בתאריכים: 30.01.23, וה-06.02.23 בין השעות 16:30-18:00. 

בנוסף, ניתן למסור טפסי רישום במעטפה חתומה בעמדת הקבלה במחלקת החינוך
בצורן.

 
ביטול רישום: 

ביטול רישום ייעשה אך ורק באמצעות הודעה רשמית כתובה, שתימסר במחלקת גני
הילדים/ הגיל הרך באגף החינוך בכתובת: רח' הגפן 56, צורן.

 

שימו לב: חובת הרישום חלה גם על ילדים הנשארים באותו גן שנה נוספת. 

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

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן

https://www.kadima-zoran.muni.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92.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%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/


אוכלוסיות מיוחדות:
שירותי חינוך מיוחדים:

הורים המבקשים שירותי חינוך מיוחדים עבור ילדם, מתבקשים לפנות למחלקת החינוך
.special@kadima-zoran.muni.il :המיוחד במהלך תקופת הרישום, באמצעות דוא״ל

זאת, לאחר התייעצות עם הצוות המקצועי של הגן. 
יש להשלים את תהליך הגשת הבקשה לקיום ועדה מטעם משרד החינוך בעניינו של הילד

(ועדת זכאות ואיפיון) עד לתאריך 30.05.23.
 

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

.ganim@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 הילדים במהלך תקופת הרישום. 
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 לתאריך

.30.05.23
שימו לב: בזמן תהליך ההחלטה, על ההורים לבצע רישום כפול לשתי המסגרות: לגן חובה

ולכיתה א'. 

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

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן
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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%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/


תהליך השיבוץ:

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

מספר הילדים בגן – על פי תקן גני הילדים של משרד החינוך ומדיניות המועצה.

 כתובת המגורים: לפי מפת אזורי הרישום (המפורסמת באתר המועצה).
 גיל:   עדיפות 1 – גן חובה.

 שיקולים פדגוגיים/אישיים כמו: 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. זאת, במטרה להבטיח הפעלה תקינה של כלל הגנים, תוך התחשבות

בעקרונות הרישום על בסיס האילוצים.
 היה ומספר הילדים הנרשמים לגן יהיה גבוה ממספר המקומות בגן, השיבוץ ייערך

במסגרת ועדת שיבוץ מקצועית.

שיבוץ הילדים בגני הילדים יבוצע ע"י ועדת שיבוץ מקצועית בהתאם לכללים
ולקריטריונים הבאים:

כללים לשיבוץ:
.1
.2
.3

 
קריטריונים לשיבוץ:

.1

.2
                עדיפות 2 - גן טרום חובה.

                עדיפות 3 – גן טרום-טרום חובה.
   3. עדיפות לילדים שבשנה החולפת התחנכו בגן המנוהל ע"י המועצה.

   4. רצף חינוכי למי שהתחנך בגן המבוקש בשנה החולפת. 
   5. איזון בין מספר הבנים למספר הבנות.

   6. איזון בטווח הגילאים בין ילדי הגן.
   7. שילוב עם חבר אחד לפחות ובתנאי שהחברים ביקשו אחד את השני.

   8. שיבוץ שני אחים/אחיות יהיה בגנים נפרדים (מקרים חריגים ידונו בוועדה מקצועית). 
   9. רישום לצהרון המתנ"ס.

 
שיקולים נוספים בהחלטת הוועדה המקצועית לשיבוץ:

.1

.2

.3

 
בקשת ערעור על השיבוץ:

בקשות ערעור על השיבוץ ניתן יהיה להגיש דרך אתר המועצה עד שבועיים מיום פרסום
השיבוץ.

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

אגף חינוך, רווחה וקהילה
מועצה מקומית קדימה-צורן
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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%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/


נושאים נוספים:

רישום ושיבוץ תלמידי החינוך הרגיל: יבוצע בהתאם לכתוב בנוהל זה. הורים
לתלמידים המתגוררים מחוץ לאזור הרישום של גן הילדים, המעוניינים 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 באחד הגנים, יפנו בכתב למחלקת החינוך המיוחד במועצה. 

החל משנת הלימודים התשפ"ד, הוכרו גני הילדים "חצב" ו"אופירה נבון" כ"גני ילדים
מכילים" על ידי משרד החינוך. בגן הילדים המכיל משובצים תלמידים מהחינוך הרגיל יחד

עם תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים.

רישום לצהרונים: 
ההרשמה לצהרונים תתקיים בנפרד באתר המתנ"ס או במזכירות המתנ"ס בטל' -09
8891446. אנו עושים מאמצים לשבץ ילדים המעוניינים בצהרון לגן בו יפעל צהרון
המתנ"ס, אך איננו יכולים להתחייב לכך. אנא הקפידו להירשם לצהרון באתר המתנ"ס

במקביל לרישום לגן על מנת להקל את מלאכת השיבוץ.
 

שכר לימוד:
על פי חוק חינוך חינם, לא ייגבה שכר לימוד עבור הלימוד בגני הילדים, ומכאן שאין צורך

בבקשות הנחה. 
 

אופן תשלום אגרת החינוך:
אגרת החינוך כוללת: ביטוח תאונות - 69 ₪, סל תרבות - 67 ₪, תוכניות לימודים נוספות
(תל"ן/חוגים) - גבייה מירבית לתלמיד בשנה של 597 ₪ (התעריף הסופי יקבע ע"י משרד

החינוך ויגבה במהלך שנה"ל תשפ"ד ובשני תשלומים).
חוגי התל"ן והתוכניות השונות יבחרו ע"י הגננות וההורים באספת ההורים הראשונה לשנת

הלימודים.
אישור תשלום עבור אגרת החינוך הינו חלק מתהליך הרישום. יש חשיבות לביצוע
התשלומים במועד, על מנת לאפשר את תפעולו התקין של הגן ומניעת פגיעה במתן
התוכנית לילדים. לכן, אי תשלום יחויב בריבית והפרשי הצמדה כחוק. כמו כן, רשאית
המועצה להפסיק את ביקור הילד בפעילות התל"ן. זאת, מבלי לפגוע בזכויותיה ובנוסף

לכל סעד אחר העומד לה ע"פ דין, לרבות נקיטת הליכים משפטיים.

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

גני הילדים "חצב" ו"אופירה נבון" – גני ילדים מכילים
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הודעות כלליות:
שינוי במערך גני הילדים: 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח, לסגור או לשנות מיקום של 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 בעלון זה. 
 

הודעת מנכ"ל משרד הבריאות ומנכל משרד החינוך:
עוד לפני שילדכם מגיע לגן, דאגו שיהיה מוגן.

ילד שקיבל את כל החיסונים לפי תכנית החיסונים המומלצת בישראל, מוגן יותר בפני
מחלות ילדות. החיסונים בישראל אינם חיסוני חובה, אבל הרשמה לגן היא מועד מצוין
לבדיקה האם ילדכם קיבל את כל החיסונים המומלצים. גשו לטיפת חלב לבדיקת מצב
החיסונים והשלימו את החסר. אל תשכחו להביא אתכם את פנקס החיסונים לטיפת חלב.

חיסון לחצבת ולאבעבועות רוח (במקום החיסון שניתן עד היום בכתה א) לגילאי חובה,
שנתון 2017, יינתן בשבוע הראשון של החופש הגדול בתאריכים 02-06.07.23 במרכז

החיסונים ביישוב. 
 

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

ובווטאספ 054-8081587. בטלפון: 09-8902999 
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