
   

הורים יקרים,
בימים אלה אנו נערכים לקראת הרישום לשנת הלימודים תשפ"א  בגני 
הילדים, בחטיבות הצעירות ובבתי הספר. בעלון זה תמצאו מידע שיהיה 
לקראת  לילדכם  הצלחה  מאחלים  אנו  הרישום.  בתהליך  לעזר  לכם 

השתלבותו במערכת החינוך בקדימה –צורן.  ברצוננו להדגיש, כי:
• הרישום לגני הילדים ייערך באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, 	

במשך 24 שעות ביממה בתאריכים הנקובים. 
• הרישום בדרך זו חוסך זמן, מונע המתנה מיותרת בתורים ומייעל את 	

תהליכי הרישום.
• של 	 האינטרנט  באתר  המתנ"ס  לצהרוני  הרישום  יפתח  במקביל 

המתנ"ס
• רישום במשרדי המועצה ייערך לתושבים חדשים.	
• שיבוץ סופי ישלח לנרשמים בדואר אלקטרוני, לאחר סיום תהליך 	

הרישום ובהתאם לנהלי הרשות.  כמו כן, ניתן יהיה להיכנס לאתר 
המועצה ולצפות בשיבוץ ילדכם.

• הזמנה: ערב חשיפה לגנים להורים )בלי הילדים(	
יתקיים ביום 4.2.20 בין השעות 19:30 - 21:00 במועדון אזרחים  ותיקים, 

קומה 2 במתנ"ס החדש בצורן.

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

.www.kadima-zoran.muni.il

עומדים לרשותכם בשעות הקבלה המופיעים בעלון. מענה טלפוני  אנו 
בחינוך בטל' 09-8970103 בימים א', ב', ד', בין השעות 08:30-12:00 , 

יום ג' בין השעות 16:00-18:00, יום ה' בין השעות 12:00-14:00 
וכן דרך מוקד השרות לתושב בטלפון: 09-8902999 ובווטאספ 054-8081587.

אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת. 

בברכה,
קרן גרין                             צביה שמע

ראש המועצה     מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה

חייבי הרישום לגני חובה ולכיתות א':
• גילאי 6 –כיתה א': כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014, עד ט' 	

בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014. 
• גילאי -5 גני חובה: י בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015 , עד י"ט 	

בטבת התשע"ו, 31 בדצמבר 2015.
מועמדי רישום לגני טרום חובה וטרום טרום חובה:

• בטבת 	 ב'  עד   ,2016 בינואר   1  - התשע"ו  בטבת  כ'   :4 גילאי 
התשע"ז- 31 בדצמבר 2016.

• בטבת 	 י"ג  עד   ,  2017 בינואר   1  - התשע"ז  בטבת  ג'   :3 גילאי 
התשע"ח- 31 בדצמבר 2017.

 

המתפרסמים  הרישום  אזורי  עפ”י  יתבצע  צורן   - בקדימה  הרישום 
באתר האינטרנט

תהליך הרישום:
• שבט 	 א'   16.2.20  -  27.1.20 התאריכים  בין  יתקיים  הרישום 

התש"ף – כא' שבט התש"ף.
• רישום ושיבוץ הילדים מתבצע על פי הכתובת הרשומה בתעודת 	

הזהות של ההורים.
• בעת הרישום על ההורים לציין את מגמת החינוך הרצויה: ממלכתי, 	

ממ"ד, ממ"ח.
• בקשה לחבר תצוין בסעיף הערות, שבדף הרישום.	
• יש  לרשום בדף הרישום  כתובת דואר אלקטרוני תקינה.  השיבוץ 	

יישלח לדואר האלקטרוני.
• חשוב לציין כי, השיבוץ לגן אינו מבוצע במועד הרישום.  השיבוץ 	

ישלח בחודש יוני 2020. 
רישום מאוחר:

רישום אחרי 16.2.20 ייחשב כרישום מאוחר.
• הרישום ייערך במשרדי מחלקת החינוך בצורן במועדים שיתפרסמו 	

באתר האינטרנט בלבד.
• לידיעתכם, בקשות שנרשמו כרישום מאוחר, תטופלנה בעדיפות 	

שנייה.
• שיבוץ ילדי הפונים באיחור ייעשה על בסיס מקום פנוי.	

שיבוץ:
שיבוץ הילדים בגני הילדים יבוצע ע"י ועדת שיבוץ מקצועית בהתאם 

לכללים ולקריטריונים הבאים:

כללים לשיבוץ:
ביצוע הרשמה- הרשמה בוצעה במועדי הרישום שצוינו לעיל.. 1
מגמה- זרם חינוך )ממלכתי/ ממלכתי - דתי/ ממלכתי-תורני(.. 2
גודל גן- לכל גן ישובצו עד 35 ילדים – על פי תקן גני ילדים – משרד . 3

החינוך.  

קריטריונים לשיבוץ:
אזור מגורים: לפי מפת אזורי רישום )מפת אזורי הרישום מפורסמת . 1

באתר המועצה(.
גיל:  עדיפות 1 – גן חובה. עדיפות 2 - גן טרום חובה. . 2

      עדיפות 3 – גן טרום- טרום חובה.
עדיפות לילדים שבשנה החולפת התחנכו בגן המנוהל ע"י המועצה.. 3
איזון במספר הבנים והבנות.. 4
שילוב עם חבר אחד לפחות ובתנאי שהחברים/ות  ביקשו אחד/ת  . 5

את השני/ה  ) ובהתאם לאפשרויות(. 
רצף חינוכי למי שהתחנך בגן המבוקש בשנה החולפת. . 6
שיבוץ שני אחים/ות יהיה בגנים נפרדים. . 7

)מקרים חריגים ידונו בוועדה מקצועית(  
רישום לצהרון המתנ"ס.. 8

שיקולים בהחלטת הוועדה המקצועית לשיבוץ:
שיקולים פדגוגיים/אישיים.. 1

ילדים  מספר  בריאותיים,  סיכון  מצבי  רגשי,  מצב  לדוגמה:   
דיפרנציאליים באותו גן ועוד.

מחלקת החינוך שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת . 2
מקצועי בנושא השיבוץ, במטרה להבטיח הפעלה תקינה של כלל 

הגנים, תוך התחשבות
בעקרונות הרישום על בסיס האילוצים.  

יהיה גבוה ממספר המקומות . 3 היה ומספר הילדים הנרשמים לגן 
בגן, השיבוץ ייערך בוועדת השיבוץ המקצועית.

רישום לצהרונים: 
הצהרונים.  לגבי  תקף  אינו  הצעירות  ולחטיבות  הילדים  לגני  הרישום 
ההרשמה לצהרונים תתקיים בנפרד באתר המתנ"ס בקישור המצ"ב 
או במזכירות המתנ"ס בטל' 09-8862102. אנו עושים מאמצים לשבץ 
ילדים המעוניינים בצהרון לגן בו מתקיים צהרון אך איננו יכולים להתחייב 
לכך. אנא הקפידו להירשם לצהרון באתר המתנ"ס במקביל לרישום 

לגן על מנת להקל את מלאכת השיבוץ.
http://www.matnas-kz.co.il/html5/?_id=12145&did=4460&G=10118

&&SM=12145

רישום ילדים של תושבים חדשים בגנים ובבתי הספר:
הרישום לתושבים חדשים ולתושבים שאין באפשרותם להירשם באינטרנט 

יתקיים במחלקת החינוך בצורן ברח' הגפן 56  הרישום יתקיים: בימי ג' 
בתאריכים: 28.01.20, 04.02.20, 11.02.20, בין השעות 16:00 - 18:00 בימי א'  

בתאריכים: 02.02.20, 09.02.20, 16.02.20, בין השעות 9:00 - 12:00.
סיוע ברישום לתושבי קדימה, שאין באפשרותם להירשם באינטרנט, 

יערך במשרדי המועצה, ברח' הרצל 1, בקדימה ביום א' בתאריך 
9.02.20 בין השעות 16:00-18:00.

המסמכים הדרושים:
1. אישור ביטול רישום ממחלקת החינוך בישוב בו התגוררה המשפחה 

בעבר.
2. תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת בקדימה- 

צורן בה רשום הילד, חוזה קניה/שכירות בקדימה צורן.
לא יבוצע רישום עם תעודת זהות של הורה אחד בלבד.

על  למשמורת  הנוגע  בפס"ד  להצטייד  מתבקשים  גרושים  הורים   .3
הילד והתייחסות לאופן חינוכו.

4. כרטיס אשראי.

הרישום לכיתות א' בבתי הספר יגאל אלון ואור תורה,  
 .8:00  –  12:00 השעות  בין  ה',  א'-  בימים  ביה"ס,  במזכירות  יתקיים 

מועדי הרישום 27.1.2020 - 16.2.2020.

הערה: "חובת הרישום חלה גם על ילדים הנשארים באותו גן שנה נוספת".

 

רישום ע”י מיופה כח )מגיל 18(
מגיש בקשה לרישום שאינו הורה או אפוטרופוס של הילד, יידרש להציג 

יפוי כוח מטעם ההורים וכן את תעודות הזהות שלהם.

שכר לימוד:
על פי חוק חינוך חינם לגילאי 4-3  לא ייגבה שכר לימוד עבור הלימוד 

בגני הילדים ומכאן שאין צורך בבקשות הנחה. 
בקשות מיוחדות:

הורים שילדם סובל מתסמונות שונות, אלרגיה, בעיות אכילה מיוחדות, 
לקויות או בעיות תקשורתיות מתבקשים להציג מסמכים תומכים עד 
משרד  מטעם  הצורך,  במידת  וסיוע  לעזרה  זכאות  לקבלת   30.5.20

החינוך.

מעוכבי רישום:
רישום  לעכב  ההחלטה  החינוך,  משרד  מנכ"ל  חוזר  הוראות  פי  על 
היא באחריות ההורים ויש להעביר הודעה על כך למנהלת מדור גנ"י 
בתקופת הרישום לגנים )בחודש ינואר(. על ההורים לבצע רישום כפול 
הגננת,  עם  שיחה  תתקיים  בהמשך  א'.  וכיתה  הגן  המסגרות:  לשתי 

ולאחריה תינתן המלצת השירות הפסיכולוגי החינוכי)שפ"ח(. 
למחלקת  להודיע  ועליהם  תהליך,  בתום  תיעשה  ההורים  החלטת 
החינוך בכתב, עד 31.5.20, אם החליטו להשאיר את ילדם במסגרת הגן 

הנוכחית או להעבירו למסגרת חדשה.

ביטול רישום: 
הודעת ביטול רישום תימסר בכתב בלבד במחלקת החינוך עד תאריך 30.3.20. 
הודעה שכזו תהיה תקפה רק במידה והתקבל אישור לביטול בכתב ע"י 

מחלקת החינוך. 

אופן תשלום אגרת חינוך:
אגרת החינוך כוללת: ביטוח תאונות- 49 ₪, סל תרבות- 79 ₪ , תל"ן 
חוגים - 597 ₪ )עבור 3 יחידות תל"ן(ותוכניות שונות כגון ספריית פיג'מה 
- 60 ₪ )התעריף הסופי יקבע ע"י משרד החינוך ויגבה במהלך שנה"ל 

תשפ"א וב-2 תשלומים(.
באספת  וההורים  הגננות  ע"י  יבחרו  השונות  והתוכניות  התל"ן  חוגי 

ההורים הראשונה באוגוסט. 
יש  הרישום.  מתהליך  חלק  הינו  החינוך  אגרת  עבור  תשלום  אישור 
חשיבות לביצוע התשלומים במועד כדי לאפשר 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 וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה ובנוסף לכל סעד 

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

בקשות  ערעור על השיבוץ: 
ניתן יהיה להגיש דרך  אתר האינטרנט של המועצה בקישור ״שיבוצים״ 

עד שבועים מיום פרסום השיבוצים.

שינוי במערך הגנים: 
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לסגור, לפתוח או לשנות מיקום 
גנים ע"פ מספר הנרשמים ובהתאם לשיקולים פדגוגיים ואחרים. על 
המועצה  של  האינטרנט  באתר  הודעה  תפורסם  הגנים  מערך  שינוי 

והנרשמים ישובצו בהתאם לקריטריונים המפורטים בעלון זה.  
הורים שיבצעו רישום במועד מאוחר ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד.

הודעת מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל 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 הוא 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.
א(   בכתה  היום  עד  שניתן  החיסון  )במקום  רוח  ואבעבועות  חצבת  חיסון 
לגילאי חובה, שנתון 2015 , יינתן ביום הראשון של החופש הגדול בתאריכים    

1.7.20 - 2.7.20 , 5.7.20 במתנ"ס הישן של צורן. 

רישום לשנת הלימודים התשפ"א לגני הילדים, לכיתות א' ולצהרוני המתנ"ס
הרישום יתקיים בין התאריכים 27.1.20 - 16.2.20  א' בשבט התש"ף–כא' שבט התש"ף

האחריות לרישום ולהגשת המסמכים, חלה על ההורים.
www.kadima-zoran.muni.il  :כאמור, ניתן להתעדכן בכל הנושא באתר האינטרנט של המועצה


