
                           ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA      צורן-מועצה מקומית קדימה
 e-mail:iren_b@kadima-zoran.muni.il *09-8970113פקס'  * 09-8970103טל'    *   42823צורן מיקוד   56הגפן רח'   

 

 רווחה וקהילה אגף חינוך          
 נוך יח המחלקת     

 כות חיים לשרותך תמידיצורן מקום של א-קדימה
 09-8902999בטלפון  24/7המוקד היישובי פעיל      

 

 
 גתשפ" שבט  א'  

23/01/23 
 

 גהורי שכבת ו' תשפ"לכבוד: 
 בית הספר "אור תורה" 

 
 ד דתי לשנה"ל תשפ"-ים בזרם הממלכתייסודי-הרישום לבתי הספר העל

 
 הורים יקרים, 

. במכתב זה נבקש  דבשנת הלימודים תשפ"יסודי )חטיבת הביניים( בו ילמדו ילדיכם -בתקופה הקרובה יהיה עליכם לבצע רישום לבית הספר העל
הדתי, הממשיך את הלימודים בבית הספר  -יסודיים השייכים לזרם הממלכתי-לבתי הספר העל להציג את האפשרויות העומדות בפניכם ביחס

 "אור תורה".  
 

)בהתאם לאזור המיפוי שנקבע ע"י   הכפר סבא וברעננהינו לבתי הספר  ,ד, לשנה"ל תשפ"הרישום לבתי הספר העל יסודיים בזרם בממלכתי דתי
   .משרד החינוך(

 
 : ד להלן רשימת בתי ספר באזור המיפוי לשנה"ל תשפ"

 
 שם בית הספר  עיר בנים/בנות

   בנים 
 תורה ומדע  כפר סבא  
 ישיבת בני עקיבא  רעננה  
 : חברה ומשפט כפר בתיה רעננה  

   בנות
 אולפנית הראל  כפר סבא  
 אמנה אולפנת  כפר סבא  

 
 

 מימון הסעות ואגרות חוץ 

 . באזור המיפויעבור בתי ספר   ורק עבור תלמידים המתגוררים בקדימה צורן  רק המועצה תממן היסעים ואגרות חוץ 

 על ההורים לוודא כי כתובתו של התלמיד מעודכנת במשרד הפנים כמי שמתגורר בקדימה צורן. 

 
 שינויים באזור המיפוי 

 גכמה שנים את אזור המיפוי. בעבר, גם בתי הספר בעיר הרצליה היו כלולים באזור. תלמידים הלומדים בשנה"ל תשפ"משרד החינוך מעדכן כל 
 תום לימודים בבית הספר.בבתי הספר בהרצליה ימשיכו, ללא שינוי, עד 

 
 בקשות לאישור לימודי חוץ:  

  בטרםיש לקבל אישור זה ת למחלקה בבקשה לאישור לימודי חוץ. מתבקשים לפנו  שאינם ברשימה,המבקשים כי ילדיהם ילמדו במוסדות חינוך 
   הרישום לבית הספר המבוקש. 

 
 שירותי חינוך מיוחדים: 

הורים המבקשים בשירותי חינוך מיוחדים עבור ילדם, מתבקשים לפנות למחלקת החינוך המיוחד במהלך תקופת הרישום וזאת לאחר  
לד )ועדת  הספר. יש להשלים את תהליך הגשת הבקשה לקיום ועדה מטעם משרד החינוך בעניינו של היהתייעצות עם הצוות המקצועי של בית 

 . 15/5/23( עד זכאות ואיפיון
 

 במספר אפיקי תקשורת: אנו עומדים לרשותכם 
 . zoran.muni.il-hinuch@kadimaמומלץ לפנות למחלקת החינוך באמצעות דואר אלקטרוני:  -
 בשעות המענה המפורסמות באתר המועצה.   09-8970103מענה טלפוני בטל'  -
 . )בכפוף להנחיות הקורונה בתוקף( בימים ובשעות המפורסמים באתר המועצה  (56קבלת קהל במחלקת החינוך )רח' הגפן  -
 .054-8081587אספ סובווט  09-8902999דרך מוקד השרות לתושב בטלפון:  ניתן לפנות גם -
 

 ומוצלחת.   הפוריי אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים
 

 בברכה, 
 

 אדר ארד      צביה שמע       
 מנהל מחלקת החינוך     מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה     
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