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23.01.2023 

 תהליך הרישום לתושב חדש לבתי הספר ולגנים 
 הורים יקרים,

תהליך הרישום לגנים ולבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ד יתבצע באמצעות מערכת רישום מקוונת. הכניסה למערכת  

פרטיהם של תושבים חדשים לא הרישום תתאפשר בהקלדת מספר תעודת הזהות של ההורה והתלמיד. מטבע הדברים, 

 מופיעים במערכות המועצה ולכן נדרש תהליך קצר בטרם ניתן יהיה להמשיך בתהליך הרישום. 

 

 להלן תהליך הקליטה של תושב חדש במערכת הרישום לשנה"ל תשפ"ד: 

 צילום מסך  תיאור השלב 
   כניסה למערכת הרישום

 )ניתן למצוא גם באתר המועצה(

 

 בחירה באפשרות "הירשם כתושב חדש" 

 
 הקלדת פרטי ההורה הרושם ופרטי הורה נוסף

 
 כתובת התושב הקלדת 

 )לא לשכוח לבחור "קדימה צורן" בשם הישוב( 
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 הקלדת פרטי כל הילדים במשפחה 

 
 העלאת המסמכים הנדרשים: 

אישור ביטול רישום מרשות קודמת   •

)יש לבקש מהרשות בה התגוררתם  

 צורן(. -עד לבואכם לקדימה

צילום תעודת זהות, כולל הספח בו   •

 ההורים.מופיעים הילדים, של שני 

אם כתובתכם לא מעודכנת בתעודת   •

צילום חוזה שכירות, חוזה  הזהות: 

רכישה או שובר ארנונה לנכס 

 צורן. -בקדימה
 

עם השלמת תהליך הרישום לתושב חדש,  

 המסמכים יעברו בדיקה במחלקת החינוך.

  

המסמכים תקינים? תקבלו הודעה בדואר  

הרישום  אלקטרוני כי עליכם להמשיך את  

הקפידו להשלים את הרישום במהלך  במערכת.

 תקופת הרישום. 

 

זור אליכם המחלקה  ככל שחסרים מסמכים, תח

 בדואר אלקטרוני עם בקשות להשלמה.  

 

 

במהלך תקופת הרישום, תעשה מזכירות המחלקה מאמץ לטפל 

בבקשות לתושב חדש במהירות האפשרית. אם מאיזו סיבה זמן  

ימי עבודה, אנא פנו אלינו  3ההמתנה לתגובת המחלקה עולה על 

 . zoran.muni.il-hinuch@kadimaבמייל: 

 

 

למזכירות מחלקת החינוך באמצעות דואל:  , ניתן לפנותהרישום לבתי הספר ולגניםלבירורים ושאלות נוספות בנושא 

zoran.muni.il-hinuch@kadima   למחלקת הגיל הרך באמצעות דוא"ל: אוzoran.muni.il-ganim@kadima.  ,ניתן  כן

 לעיין בנוהל הרישום המלא לבתי הספר ובהגדרת אזורי הרישום באתר המועצה. 

 

 ,  צורן-ברוכים הבאים לקדימה

 אדר ארד     אתי מזוז 

 החינוך אגףמנהל    מנהלת מחלקת הגיל הרך
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