
אגף החינוך והנוער

להורי             
שלום רב

ולכיתות א’לגני הילדים חוברת רישום
תשע”ח 2017-2018



הורי           היקרים,
אני מברך אתכם ואת ילדכם עם כניסתכם למערכת החינוך העירונית ומתכבד 
להגיש לכם חוברת בה רוכז כל המידע הדרוש לצורך רישום ילדיכם לגני הילדים 

ובתי הספר בעיר.
המותאם  איכותי,  בחינוך  בארץ  הינה מהמובילות  העין  בראש  החינוך  מערכת 
נתינה  הדדי,  שיוויון  של  ערכים  ומקדם  ותלמידה  תלמיד  כל  של  ליכולותיהם 
כימים  לילות  הפועלים  ואיכותיים  מובילים  והוראה  חינוך  צוותי  יש  בעיר  והארץ.  העיר  ואהבת 

לקידום הישגיהם ויכולותיהם של תלמידנו ועל כך תודתי. 
אנו  בעירנו.  החינוך  במסגרות  ללמוד  שהגיעו  החדשים  התלמידים  את  מברך  אני  זו,  בהזדמנות 
ערוכים לקליטת התלמידים החדשים ובהתאם לרישום, ייפתחו מוסדות החינוך בשכונות החדשות.
אני רואה חשיבות רבה בקידום החינוך העירוני ולכן אנו משקיעים רבות בפיתוח תוכניות ויוזמות 
פדגוגיות, הרחבת תוכניות לימוד מתוקשבות, תוכניות לפיתוח סביבה חינוכית לימודית חדשנית 
ספר  ובתי  ילדים  גני  יום,  מעונות  בעיר:  החינוך  מוסדות  בניית  את  מאיצים  אנו  וכן  ומתקדמת 

יסודיים בשכונות החדשות. 
בקיץ האחרון, השקענו בשדרוג מרבית מוסדות החינוך בעיר, התחלנו בעבודות להתקנת מעליות 
מתקני  הוספנו  לימוד,  וכיתות  מבנים  שיפצנו  מוגבלות,  עם  לתלמידים  החינוך  מבני  והנגשת 
ולצוותי ההוראה  והצללה בחצרות מוסדות החינוך, במטרה ליצור לתלמידים  משחקים, ריבוד 
סביבת לימודים נעימה ומעשירה.  במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2017, ישודרגו כל גני הילדים 

בעיר. העבודות יכללו ריבוד )במקום מגרשי החול(, הצללה ומתקני משחק חדשים.
אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה!

שלכם,
שלום בן משה

ראש העיר

2 ||  חוברת רישום לגני הילדים וכיתות א’ 2017-2018  

דבר ראש העיר

בס”ד 
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דבר מחזיקי תיקים + מנהלת אגף החינוך והנוער

בס”ד 

הורים יקרים,
ברכות על הצטרפותכם למשפחת תלמידי מערכת החינוך בראש העין.

בימים אלה, החלה ההרשמה לגני הילדים ולכיתות א’. שלב זה הינו ציון דרך משמעותי בתהליך 
ההתפתחות של הילדים ואנחנו מתרגשים יחד אתכם.

מערכת החינוך בעיר הינה מערכת חינוך איכותית ובעלת צוותי הוראה מקצועיים וקשובים, הפועלת 
למיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בכל ילד תוך עיצוב ופיתוח כישורים, הרגלים ומיומנויות למידה.

אנו רואים חשיבות רבה בקידום היכולות האישיות, הרגשיות, הלימודיות וערכיות של ילדכם.
בהזדמנות זאת אנו מברכים את התושבים החדשים שמצטרפים למערכת החינוכית בעיר.

נשמח לראותכם שותפים פעילים לכל אורך הדרך במערכת החינוך העירונית ואנו מאחלים לכם 
הצלחה.

עדי אביני
מחזיק תיק חינוך ממ”ד 

והמחלקה למורשת ישראל

סיגל שיינמן
 סגנית ראש העיר 

ומחזיקת תיק חינוך מ”מ

ד”ר נגיסט מנגשה
מנהלת אגף החינוך והנוער

בברכה,
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סדרי רישום לגני ילדים

מועדי הרישום
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ”י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשע”ז ביום ראשון ב’ 
בשבט תשע”ז )29 בינואר 2017( ויימשך עד יום חמישי כ’ בשבט תשע”ז  )16 בפברואר 2017(

גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס’ 32 התשע”ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א’ באב תשע”ג  8.7.2013.

 כיתה א’ - התאריכים :  כ”ה בטבת התשע”א - 1 בינואר 2011
ה’ בטבת התשע”ב - 31 בדצמבר 2011

 
 גילאי 5 - התאריכים :  ו’ בטבת התשע”ב - 1 בינואר 2012

י”ח בטבת התשע”ג - 31  בדצמבר 2012

 גילאי 4 - התאריכים :  י”ט בטבת התשע”ג - 1 בינואר 2013
כ”ח בטבת התשע”ד - 31 בדצמבר 2013

 גילאי 3 – התאריכים :  כ”ט בטבת התשע”ד - 1בינואר 2014 
 ט’ בטבת התשע”ה - 31 בדצמבר 2014   

 חריגי גיל :  ילדים שנולדו עד 15.1.2015 )כולל( 
ועברו אישור ועדת חריגים במשה”ח. )פרטים נוספים בהמשך החוברת(

מיקום הרישום : 
במכללת ראש העין – רחוב נווה אפיקים 5

טלפון בתקופת הרישום בלבד: 03-9047566 
לפני תקופת הרישום ואחריה יש להתקשר לטלפונים: 03-9007327, 03-9007235, 03-9007238 

שעות קבלת קהל:
א’-ה’ 8:30-13:00, א’, ד’- 17:00-19:00

רישום מהיר ויעיל
הרישום  יתבצע באינטרנט בלבד, תושבים חדשים ואלו שאין ברשותם אינטרנט יכלו להגיע 

למכללה לבצע רישום באינטרנט.

בס”ד 
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בס”ד 

הדרך לרישום 

מהיר ויעיל באמצעות 

אתר האינטרנט:  

rosh-haayin.muni.il
היכנסו לקטגוריה המחלקה לחינוך קדם יסודי, 

הקישו על הקישור: רישום לגני ילדים.

פעלו על-פי הוראות הרישום 

שיופיעו על המסך.
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בס”ד 

סדרי רישום לגני ילדים

המסמכים הדרושים לביצוע הרישום:
)לא ניתן לבצע רישום ללא כל המסמכים הרלוונטיים(:

  תעודות זהות של שני ההורים + הספחים )עם כתובת בראש העין(.
  אמצעי תשלום – כרטיס אשראי או הוראת קבע.

  הורה עצמאי / הורים החיים בנפרד – ימלאו טופס הצהרה והתחייבות המצורף )ניתן להוריד 
את הטופס מפורטל חינוך(.

  הורים ששינו כתובת - חייבים להציג צילום ספח תעודת זהות עם שינוי הכתובת בראש העין + 
שובר ארנונה עדכנית בכתובת החדשה + חוזה קניה /שכירות בכתובת החדשה.

  רושם שהינו אפוטרופוס /  מיופה כח / משפחה אומנת מתבקש להביא : 
1. תעודת זהות שלו 2. אישור המגדיר את מעמדו.

  הורים לתלמידים שקיבלו זכאות לחינוך מיוחד )ועדת השמה/ועדת שילוב( יעבירו את כל 
 המסמכים המתאימים וזאת כדי להבטיח את המשך הזכאות.

)לפרטים ניתן לפנות אל מנהלת מח’ חנ”מ – יעל יעקובי 03-9007229(.

  לא יהיה ניתן לבצע רישום לאחים באותו הגן בשנה"ל תשע"ח.

ללא המסמכים הנ”ל, לא יבוצע רישום. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע 
של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות כנגד ההורים.

לתשומת ליבכם 
הרישום השנה יתבצע באינטרנט בלבד, תושבים חדשים ואלו שאין 

תלמידי חטיבות צעירות יירשמו למרחב החינוכי המשותף, ייתכנו שינויים ברשותם אינטרנט יכלו להגיע למכללה לבצע רישום באינטרנט .
והעברות לאחר תום מועדי הרישום בהתאם למס’ התלמידים ותקני 

משרד החינוך.
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שיבוץ בגנים

שיבוץ בגנים:
בקשתכם ברישום לגן מסוים, אינה מבטיחה שיבוץ וקבלת ילדכם לגן אותו ציינתם בהרשמה

מאחר וכלל, הקריטריון לשיבוץ בגן עירוני הינו תאריך הלידה ואזור הרישום, קליטת הילדים תעשה 
לפי סדר שנת הלידה וחודש הלידה של כל ילד.

השיבוץ נעשה עפ”י: גני חובה מאוכלסים מילדי שנתון 2012 ועל בסיס מקום פנוי ילדי ינואר-יוני 2013.
גני ט. חובה מאוכלסים מילדי שנתון 2013 ועל בסיס מקום פנוי ילדי שנתון 2014.

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשיבוץ בהתאם לשיקולים מקצועיים ואחרים.

הסדרי תשלום לגני הילדים
  ללא אמצעי תשלום - לא נוכל לבצע רישום. 

   ילדי החובה הנרשמים לחטיבות הצעירות לא מחתימים אמצעי תשלום.
   הורה אשר טרם הסדיר את התשלומים לגני הילדים, יוכל לבצע רישום רק לאחר הסדרת החוב.
   על פי הוראות משרד החינוך, ילדים בגני הילדים פטורים מתשלום שכר לימוד. יחד עם זאת 
נגבה תשלום עבור שירותים נלווים בהיתר כגון: הוראת ריתמוסיקה, סל תרבות, ביטוח תאונות 
יישלח  התשלומים  גובה  וכיוצ”ב.  יוח”א(,  )בגני  צהרים  הזנת  בוקר,  הזנת  מוזיקלי,  גן  אישיות, 

אליכם בחודש ספטמבר 2017.

לידיעתכם: 

  אנו מדגישים כי החלוקה עפ”י תאריכי הלידה הנ”ל נגזרת מן החוק.

  ילדי הגנים חייבים ברישום כל שנה מחדש.

  יש להקפיד על רישום במועדים המצוינים לעיל.

  ילדים שהרישום לגביהם יבוצע באיחור )לא במועדי הרישום(, ישובצו 

בגנים בהם יישארו מקומות פנויים.

  ילד שלא ירשם במועדי הרישום לשנת תשע”ח ולומד בשנת תשע”ז 

בגן עירוני בראש העין, אין הכרח לשבצו בשנת תשע”ח לגן בו ביקר 
בשנת הלימודים תשע”ז. 

  ילדי טרום טרום חובה – גילאי 3, ישובצו בגנים על בסיס 
מקום פנוי בלבד.

בס”ד 
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בס”ד 

חריגי גיל מתחת לגיל 3

רקע כללי:
בהתאם לחוק לימוד חובה, תש”ט – 1949:

“11. לצורך חוק זה, רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים, אם יגיע לאותו 
גיל לפני יום 1’ בינואר שבאותה שנת לימודים”.

חריגי הגיל עבורם ניתן להגיש בקשה לועדת חריגים הינם ילדים שנולדו עד תאריך 15.1.2015
מובהר בזאת כי במקרים החריגים שיאושרו לפי קריטריונים אלה, ההורים אינם פטורים מתשלום 

שכר לימוד מלא עבור ילדם בשיעור זהה לשיעור ההשתתפות של המשרד.

לוחות זמנים
בצירוף   30/5 לתאריך  עד  ילדים  גני  למחלקת  להגיש  יש  הבאה  שנה”ל  לקראת  הבקשה  את 
המסמכים המתאימים ואמצעי תשלום- לאחר מועד זה לא ידונו בבקשות. הדיון בבקשה מתקיים 

במשרד החינוך במסגרת ועדת חריגים. 
הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר לפונים בשבוע האחרון של חודש אוגוסט. שיבוץ הילד בגן 

הילדים יהיה תמיד על בסיס מקום פנוי בגן.
בקשה שאושרה, הרשות תצייד את ההורים באישור כניסה לגן, בו יצוין כי התלמיד הינו חריג גיל.

פרטי המחלקה: 
מנהלת המחלקה - איילה יצהרי

סגנית המחלקה - אילנית צבי
ענבל דנין

נטע שמחי
טלפון בתקופת הרישום בלבד: 03-9047566

   Ganim@rosh.org.il - מייל גני ילדים
פקס: 03-9008817
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קליטת תלמיד חדש

ברוכים הבאים,
ראשית אנו רוצים לברך אתכם על כניסתכם למעונכם החדש ועל הצטרפותכם למערכת החינוך 

בראש העין. 
               

תקופת הרשמה לגני ילדים: 29/1/2017 – 16/2/2017
שעות פתיחה: א’-ה’ : 8:30-13:00, ד’: 17:00-19:00

טלפון בתקופת הרישום: 03-9047566 
טלפונים לפני ואחרי מועד הרישום: 03-9007327, 03-9007235, 03-9007238 

פקס: 03-9008817
 Ganim@rosh.org.il :מייל

 מקום הרישום: מכללת ראש העין רחוב נווה אפיקים 5 עם הטפסים הבאים: 
)לא ניתן לבצע רישום ללא כל המסמכים הרלוונטיים(:

  תעודות זהות של שני ההורים + הספחים.
  טופס ביטול רישום מטעם רשות החינוך במקום מגוריכם הקודם.

  חוזה קניה או שכירות בעיר.
  אמצעי תשלום – כרטיס אשראי או הוראת קבע.

  הורים החיים בנפרד – ימלאו טופס הצהרה והתחייבות המצורף.
   הורים לתלמידים שקיבלו זכאות לחינוך מיוחד )ועדת השמה/ועדת שילוב( במקום 

מגוריהם הקודם, יעבירו את כל המסמכים המתאימים וזאת כדי להבטיח את המשך הזכאות.
)לפרטים ניתן לפנות אל מנהלת מח’ חנ”מ – יעל יעקובי 03-9007229(.

אנו מאחלים לכם מעבר קל וקליטה מהנה לכם ולילדכם,
                                  

                                                     נשמח להיות לשירותכם בכל עת,
                                                     המחלקה לחינוך קדם יסודי

                                                     עיריית ראש העין

אשר עובר לגור בראש העין

בהצלחה!

בס”ד 
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בס”ד 

מצבת גני ילדים

גני ילדים חמ”ד

חובה/ ט.חובהסקטורכתובתטלפון בגןשם הגןמס’

ט. חובהחמ”דדקר 53348656סול1

חובהחמ”דדקר 63239166סימפוניה2

חובהחמ”דהרש”ש 938098532שקד3

חובהחמ”דהרש”ש 544579832כינור4

חובהחמ”דהתנאים 938098324חצב5

ט. חובהחמ”דהתנאים 547490424 אורן6

ט. חובהחמ”דהמוביל הארצי 535978511פעמון7

ט. חובהחמ”דהמיילדת 50471617ברוש8

חובהחמ”דהמיילדת 93809897אקליפטוס9

חובהחמ”דרמת הגולן 547481387נרקיס10

ט. חובהחמ”דאשכולית 90235692דפנה11

ט. חובהחמ”דמגדל דוד 547520628ערבה12

חובהחמ”דהדרור 547546933הרדוף13

ט. חובהחמ”דספיר 547580110עוגב14

חובהחמ”דספיר 938313110נבל15

ט. חובהחמ”דעלי הכהן 8 5095931חלילית16

חובהחמ”דעלי הכהן 8 5094282רון ח.מיוחד17

ט. חובהחמ”דעלי הכהן 901574813שיר18

חובהחמ”דעלי הכהן 938325811ענבל19

ט.חובהחמ”דעופרה 93809964חליל20

ט.חובהחמ”דיחיא יצחק הלוי 547587520קשת21

חובהחמ”דיחיא יצחק הלוי 901706720זמר22

ט.חובהחמ”דרמת הגולן 67498778מרגנית23

חובהחמ”דרמת הגולן 67498788צבעוני24

חובהחמ”דג’ון קנדי 938097832עפרוני ח.מיוחד25

חובהחמ”דספיר 910914612פסנתר26

ט.חובהחמ”דהרב גורן 54295393סחלב27

חובהחמ”דהרב גורן 65609943אמנון ותמר28
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גני ילדים ממלכתיים
חובה/ ט.חובהסקטורכתובתטלפון בגןשם הגןמס’

חובהמ”מ חרמון פינת כרמל5476310סביון ח.מיוחד29

חובהמ”מ יהושע בן נון 902319070תאנה30

חובהמ”מ העצמאות 938098429פיקוס31

חובהמ”מ הר המור 93899044סמדר32

ט.חובהמ”מ הר המור 547603910סיתונית33

חובהמ”מ רמת הגולן 903171787יקינטון34

35PDD חובהמ”מ הדרור 547604230דקל

ט.חובהמ”מ יהושע בן נון 547598070נופר36

חובהמ”מ ורדית 2 פינת גזית9024178יסמין37

ט.חובהמ”מ הדרור 902122330אשל38

חובהמ”מ הדרור 938832630שחף39

חובהמ”מ חרמון 938825834יערה ח.מיוחד40

חובהמ”מ אילנות 902446113לבונה41

ט.חובהמ”מ אילנות 903693611מור42

חובהמ”מ עצמאות 63242996רננה43

ט.חובהמ”מ חרצית 54761942זמיר44

חובהמ”מ חרצית 93889792חוחית45

ט.חובהמ”מ מבצע דני 901156923נורית46

חובהמ”מ מבצע דני 901253323פרחים ח.מיוחד47

ט.חובהמ”מ ה’ באייר 5475161120לילך48

ט.חובהמ”מ ה’ באייר 9011688120פעמונית49

ט.חובהמ”מ ה’ באייר 9012702120כפיר ח.מיוחד50

ט.חובהמ”מ ברקן 901255758סלעית51

ט.חובהמ”מ ברקן 90130982צוקית52

חובהמ”מ העצמאות 903373529מיתר53

ט.חובהמ”מ המוביל הארצי 938099311צליל54

ט.חובהמ”מ כינור 901355728כרכום55

מצבת גני ילדים

בס”ד 



מצבת גני ילדים

גני ילדים ממלכתיים
חובה/ ט.חובהסקטורכתובתטלפון בגןשם הגןמס’

חובהמ”מ מגדל דוד 903156228אילנות56

ט.חובהמ”מ איילון 547625940הרמוניה ח.מיוחד57

ט.חובהמ”מ ורדית 2 פינת גזית5476142קרן58

ט.חובהמ”מ ברקן 674263258רותם59

ט.חובהמ”מ ברקן 67425762לוטם ח.מיוחד60

חובהמ”מ יפה ירקוני 55481569אפרסמון61

ט.חובהמ”מ יפה ירקוני 55480029דובדבן62

ט.חובהמ”מ מלאכי 93849524מפוחית63

ט.חובהמ”מ שבזי 180 פינת נילי זקס7283288עירית64

חובהמ”מ שבזי 180 פינת נילי זקס7948398חרצית65

חובהמ”מ תרצה אתר פינת הרב גורן6827051רקפת 66

ט.חובהמ”מ תרצה אתר פינת הרב גורן7312112כלנית69

חובהמ”מ הרב גורן 69 פינת תרצה אתר 6958319אלה67

ט.חובהמ”מ הרב גורן 69 פינת תרצה אתר 7522396תומר68

חובהמ”מ הרב גורן 92251373ריחן70

ט.חובהמ”מ הרב גורן 68149273שושן71

ט.חובהמ”מ יפה ירקוני 65848909תות72

חובהמ”מ יפה ירקוני 65821969לימון73

ט.חובהמ”מ יפה ירקוני 77899459שיזף74

חובהמ”מ יפה ירקוני 64886979אשכולית75
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בס”ד 
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בס”ד 

טפסים גני ילדים

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ”ל בסניפכם בגין גני-ילדים בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם 

באמצעי מגנטי, או רשימות ע”י עיריית ראש-העין כמפורט מטה ב”פרטי ההרשאה”.

2. ידוע לי/נו כי:

 א.  הוראה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולעיריית ראש העין שתכנס לתוקף,יום עסקים אחד לאחר

מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ”י הוראת כל דין.

ב.  אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים 

אחד לפני מועד החיוב.

ג.  אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים 

או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/נו, כי סכומי החיוב עפ”י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע”י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5.  הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב  החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או 

אחרת או לביצוען.

6.  הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד 

לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה. 

7. נא לאשר לעיריית ראש העין בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

8.  החיובים יחולו על  תשלומי חובה ,שירותים נלווים )רשות ( כפי שיוחלט ע”י וועד ההורים הישובי והזנה החל מ- 1/9/2017ועד 

30/6/2018 באופן קבוע, אחת לחודש על ידי חיוב שיבוצע על ידי העירייה,.                                                                            

חתימת בעלי/י החשבון____________________________

פרטי ההרשאה: סכום החיוב ומועדו, יקבעו מעת לעת ע«י עיריית ראש העין עפ”י הודעות החיוב התקופתיות 
הנשלחות לתושב.

התושב ברשות

עיריית ראש העין

1. אני/ו הח”מ )שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק(:                                   מס’ זהות/אב:

כתובת: רחוב:                                                       מס’:               עיר:                                 מיקוד:

לכבוד:                          

בנק:

סניף:                                                  

קוד מסלקהסוג חשבוןמס’ חשבון בבנקתאריך:

סניף              בנק

קוד מוסדכתובת הסניף:

2535
קוד שרות

741
מס’ חשבון משלם        מס’ מזהה של             מס’ ת.ז. הילד  

הוראת קבע לחתימה בבנק לשנת הלימודים תשע”ח
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בס”ד 

לכבוד: עיריית ראש העין

האגף לחינוך

המחלקה לחינוך קדם יסודי

טפסים גני ילדים

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

לעיריית ראש העין
האגף לחינוך

המחלקה לחינוך קדם יסודי

פקבלנו הוראות מ -                                            , לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשי

מות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהי נקוב בהם, והכל בהתאם לכתב ההרשאה. רשמנו 

לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. 

החיובים יחולו על  תשלומי חובה ,שירותים נלווים)רשות ( כפי שיוחלט ע”י וועד ההורים הישובי והזנה החל מ- 1/9/2017 ועד  

30/6/2018 באופן קבוע, אחת לחודש על ידי חיוב שיבוצע על ידי העירייה,. כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בעל/י 

החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון 

מן ההסדר אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,

תאריך:                                              בנק:                                             סניף:

קוד מסלקהסוג חשבוןמס’ חשבון בבנק

סניף              בנק

קוד מוסד

2535
קוד שרות

741
מס’ חשבון משלם        מס’ מזהה של             מס’ ת.ז. הילד  

התושב ברשות

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

פרטי הרישום

שם ההורה                                            ת.ז הורה

שם הילד                                              ת.ז הילד
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בס”ד 

טפסים גני ילדים

הוראה לתשלום שירותים נלווים והזנה
באמצעות כרטיס אשראי לשנה”ל תשע”ח

אני הח”מ נותן לעיריית ראש-העין הרשאה קבועה לחייב  את חשבון הכרטיס הנ”ל, באמצעות כרטיס 

האשראי שלי שאת פרטיו מסרתי לעיל, בתשלומי חובה, שירותים נלווים )רשות( כפי שיוחלט ע”י וועד הורים 

ישובי והזנה החל מ- 1/9/2017 ועד 30/6/2018 באופן קבוע, אחת לחודש על ידי חיוב שיבוצע על ידי העירייה 

באמצעות הודעות לחברת האשראי.

אני רשאי לבטל את הרשאתי, על  ידי הודעה בכתב לעיריית ראש-העין.

ההוראה תיכנס לתוקף לאחר ארבעה ימי עבודה מעת מתן ההודעה לעירייה, ולא תחול על כל סוגי חיובי 

החשבון או ההתחייבויות שקדמו לכניסת הביטול לתוקף.

הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר כרטיס אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב לעיל.  

תאריך                                                                חתימת בעל הכרטיס                              

שם בעל הכרטיס                                                 ת.ז בעל הכרטיס                                                                

פרטי הרישום

שם ההורה _______________________ ת.ז הורה __________________

שם הילד    _______________________  ת.ז הילד__________________

תאריך:___________

כרטיס    
אשראי

 ויזה | כא”ל | לאומי ויזה | ישראכרט |  מאסטרקארד |  אמריקן אקספרס |  אחר, פרט  ____________סוג

 תוקף 
הכרטיס

    שנה       חודש
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בס”ד 

טפסים גני ילדים

 2.  אני מצהיר/ה כי כתובת מגוריי הינה___________________________

 כתובת ההורה הנוסף הינה: באותה כתובת / לא ידוע / בכתובת _______________________________________

)חובה לצרף ספחי תעודת זהות עדכניים של שני ההורים / אפוטרופוסים(

3. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:

  הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין/ים ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם _________________ 

מספר זהות _________________ כתובת _________________ טלפון ______________)להלן: “האחראי הנוסף”(.

  הרישום/ביטול /העברה נעשים בהסכמת האפוטרופוס הנוסף ועל דעתו )לצרף מכתב מההורה האחראי הנוסף(.

 ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה אחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ביטול /ההעברה )לצרף תצהיר(.

  הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו )חובה לצרף פסק דין המאשר ביטול אפוטרופפ

סות של ההורה האחר(.

4. הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, 

רשאית העירייה לבטל/ לשנות רישום/ העברה 

5.  הנני מתחייב/ת להודיע באגף החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב ההצהרה זה לאלתר. אם ימצא שהמידע לא 

עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי , רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום / העברה

תאריך ____________ שם מלא ______________ חתימה____________

תאריך ____________ שם מלא ______________ חתימה____________

את הטופס המלא יש להציג במקום הרישום

* טופס זה הינו בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב-1962.

 כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום / העברה/ וביטול רישום 
לגני ילדים/ בתי ספר

שם המוסד החינוכי הנוכחית”זשם התלמיד

תאריך : ______________

1. אני הח”מ ________________ מספר זהות ________________

עורך /ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום/ ביטול רישום/ העברת קטין/ים .
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בס”ד 

רישום כיתות א’
 בחינוך הממלכתי 

והממלכתי דתי

לשנת הלימודים תשע”ח

2017-2018



רישום לכיתות א’

אזורי רישום לבתי הספר
העברת תלמידים מבי”ס לבי”ס

אגף החינוך והנוער – 
מחלקת בתי הספר רח’ שילה 21

טלפון: 03-9007225/226 | פקס: 03-9007375

מנהלת המחלקה: אריאלה בר-עמי איטקיס

מנהלת מדור רישום: רונית עטר

 טלפון: 03-9007317 | טלפון בתקופת הרישום בלבד: 03-6328750

ronita@rosh.org.il :מייל

* הרישום יתבצע במזכירות בתי הספר בהתאם לאזורי הרישום
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מועדי רישום
מיום ראשון ב’ בשבט תשע”ז 29/1/17 ועד יום חמישי כ’ בשבט תשע”ז 16/2/17.

בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-13:00 ובימי ד’ בין השעות 17:00-19:00.

הורים יקרים,
לרישום במועד קיימת חשיבות רבה.

עפ”י שיטת התקצוב החדשה, בי”ס זכאי לקבלת תקציב שעות רק עפ”י מספר התלמידים הרשום 
בביה”ס. לאור זאת, יש להקפיד לרשום במועד.

תלמידים שרישומם יבוצע באיחור )לא במועדי הרישום( ישובצו בבתיה”ס על בסיס מקום פנוי ולא 
עפ”י אזורי הרישום שנקבעו.

 
חייבי רישום

ילדים שנולדו בתקופה שבין כ”ה בטבת תשע”א 1/1/11 לבין ה’ בטבת תשע”ב 31/12/11.

מקום הרישום
במזכירות בתי הספר בהתאם לאזורי הרישום המופיעים בחוברת זו.

ילדים הלומדים בגני החטיבות הצעירות, יירשמו לכיתות א’ בביה”ס שבו הם לומדים השנה.

מקום הרישום לתושבים חדשים בעיר והעוברים לגור במתחמים החדשים B+A + חורשים 
יתקיים במכללת ראש העין, רח’ נווה אפיקים 5. 

בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-13:00, א’ וד’ בין השעות 17:00-19:00. 
טלפון בתקופת הרישום בלבד: 03-6328750.

לפני תקופת הרישום ולאחריה יש להתקשר לטלפונים: 03-9007317/226.

“חייב רישום” לכיתה א’, אשר לגביו קיימת אפשרות שילמד שנה נוספת בגן חובה,  הורים לילד 
ירשמו את ילדם לכיתה א’ במזכירות בית הספר. במקביל, ירשמו את ילדם לגן הילדים במחלקה 

לחינוך קדם יסודי בעירייה.
בשני המקרים, יבקשו מהרשם להוסיף הערה מתאימה המציינת את עובדת הרישום הכפול.

תושבים חדשים בעיר ותושבים העוברים לגור במתחמים החדשים B+A + מתחם חורשים  
182, אחד  A רח’ שבזי  יסודיים צומחים. אחד במתחם  3 בתי”ס מ”מ  יפתחו  1.  בשנה”ל תשע”ח 

במתחם  B רח’ יגאל אלון 25 ואחד במתחם חורשים.
2.  ילדים הלומדים היום בגני החובה בעיר וע”פ כתובתם שייכים לאחד מאזורי הרישום של בתי 
הספר החדשים העתידים להפתח בשנת הלימודים תשע”ח והמצויינים לעיל, יבצעו רישום באגף 

החינוך כמקובל.
עקב  החדשים,  במתחמים  ללמוד  לעבור  ומבקשים  בעיר  החובה  בגני  היום  הלומדים  3.  ילדים 

מעבר דירה, ימלאו טופס רישום באגף החינוך.

סדרי רישום לכיתות א’
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מסמכים נדרשים

המסמכים הדרושים לביצוע הרישום 

א. תושבי ראש העין:
 תעודת זהות של שני בני הזוג בה מופיעה כתובת זהה בראש העין.

 הורים אשר לא שינו כתובתם לראש העין, לא יוכלו לבצע רישום.

ב. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנה:
 תעודת זהות.

 אישור המגדיר את מעמדו.

ג. לרושם שהינו מיופה כח:
 תעודת זהות שלו.

 יפוי כח מתאים.
 תעודת זהות של שני ההורים.

ד. הורים עצמאיים/הורים החיים בנפרד:
 ע”פ חוק בעת הרישום יש למסור את פרטי שני ההורים.

ה. למתעתדים לעבור לגור בראש העין - הרישום יתבצע באגף החינוך בלבד.
 חוזה רכישה או חוזה שכירות דירה בראש העין בציון כתובת הנכס.

 אישור בכתב על ביטול הרישום לשנה”ל תשע”ח ממקום מגוריהם הנוכחי.
 תעודת זהות של שני ההורים + הספח.

ללא המסמכים הנ”ל, לא יבוצע רישום.
לביטול  תביא  התלמיד,  של  הקבוע  המגורים  מקום  על  ומדוייקים  נכונים  פרטים  מסירת  אי 

הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות כנגד ההורים.

בקשת העברה מבית ספר לבית ספר
<  בקשות העברה יוגשו לאגף החינוך והנוער לא יאוחר מיום חמישי ג’ בניסן 

תשע”ז 30.3.17. 

  בקשות העברה שיתקבלו לאחר מועד זה יידונו רק במקרים מיוחדים.
< המבקש ירשום את ילדו בביה”ס על פי אזור הרישום שנקבע לו.

< המעוניינים בטופס בקשת העברה, יפנו למזכירות בית הספר או לאגף החינוך במהלך הרישום.
< יש לצרף לטופס הבקשה את אישור הרישום לבית הספר.

< לא יידונו בקשות העברה ללא אישור רישום.
< הבקשות יידונו באגף החינוך והנוער בתיאום עם הנהלת בתי הספר הרלוונטים.

< תשובות לבקשות העברה יינתנו במהלך חודש יוני.
< התשובות תשלחנה בדואר לכתובת המבקש עם העתק לבית הספר הרלוונטי.

בס”ד 
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בס”ד 

בתי הספר הממלכתיים-דתיים
בי”ס רמב”ם לבנים ובנות רח’ שבזי פינת דקר

A השכונות: שבזי, הרקפות, מצפה אפק ופסגות אפק-מתחם

הרחובות בשכונת שבזי
אחווה, א”י השלמה, אצ”ל, גרונר, הלח”י, הראשונים, וולפסון )מ-1 עד 13 ומ-2 עד-12(, מדר שלמה, 

מעודה, מלכי ישראל )מ-1 עד 17 ומ-2 עד-14(, ספיר, שלמה המלך.
הרחובות בשכונת הרקפות

הבנים, החלוץ, הר המור, מצדה, סיני, צדק, רש”י )מ-84 עד הסוף ומ-91 עד הסוף(, שילה )זוגיים(.
הרחובות בשכונות מצפה אפק

אוהלי קידר, אעלה בתמר, אפק, בעל מלאכת שלמה, ג’ון קנדי )מ-1 עד 15 ומ-2 עד-10(, דקר, 
)מ-102 עד  הלוי  יהודה  יורם חתוכה,  הדודאים, הלבונה, המיילדת, המצפה, המעפיל, המתמיד, 
הסוף ומ-113 עד הסוף(, יריעות שלמה, מגדל דוד, מגדים, סמדר, עין גדי, פלח הלימון, רמת הגולן, 

שבטי ישראל, שבזי )מ-43 עד הסוף ומ-38 עד הסוף(, שושנת העמקים, שיר השירים, תורי הזהב.
A הרחובות בשכונת פסגות אפק – מתחם

אלברט איינשטיין, גולדה מאיר )זוגיים(, גרטוד עליון, גרטי וקרל קורי, הרברט סיימון, חיים וייצמן, 
מלווין קלווין, נדין גורדימר, נילס בוהר, נלי  זקס, פול  סמואלסון, קרל  לנדשטיינר, רוזלין יאלו, ריטה 
לוי מונטלצ’יני, שבז”י )אי זוגיים מ-173 עד-197, זוגיים מ-168 עד-190(, שדרות בן גוריון )אי זוגיים 

מ-1 עד-41( ש”י עגנון.

בי”ס צורים לבנים ובנות דרך מנחם בגין 36
B השכונות: נווה אפק, גבעת טל, פסגת טל, גבעת הסלעים, הרקפות ופסגות אפק מתחם

הרחובות בשכונת נווה אפק
אביטל, אביבים, אדיר, איילון, ארבל, ברק, ברקן, בזק, בשן, גלעד, ה’ באייר, החליל, העלייה, זוהר, טללים, 
ירדן, ירמוך, כינור, נוה אפיקים, נעמן, מנור, מבצע דני, מבצע נחשון, מבצע הראל, מבצע חירם, מבצע 
עובדה, מישר, מיתר, סער, עוגב, פולג, פעמון, צליל, קיבוץ גלויות, קרן, קשת, קתרוס, רביבים, שגיא.

הרחובות בשכונת גבעת טל ופסגת טל
אגוז, אגמית, אגס, אדמונית, אוג, אורן, אייה, אילות, אירוס, אלה, אלון, אמנון ותמר, ארז, אשכולית, 
הבקעה,  האילנות,  דרגות,  דן,  המכבים,  דם  דפנה,  דליות,  דייה,  דוכיפת,  גפן,  ברוש,  אתרוג,  אשל 
הבשור, הדס, הפרחים, השפלה, המכתש, השרון, הקישון, ורד, ז’בוטינסקי, זיו, זית, חרוב, חרמון, חצב, 
חרצית, יהודה, יערה, יקינטון, יסמין, ירגזי, כחול, כלנית, כרכום, כרמל, לילך, לימון, לכיש, מורן, מגידו, 
נקר, נשר, סביון, סיגלית,  נץ,  נחל עירון, נחל ערוגות, נחל קישון,  נחל,  נגב,  מעלה השחר, מרגנית, 
סיתוונית, עדולם, עודד, עורבני, עירית, ערבה, פארן, צאלון, צבעוני, צופית, צוקית, ריחן, רימון, רקפת, 
שושן, שורק, שיזף, שלדג, שסק, שקד, שקמה, שרקרק, תאנה, תבור, תור, תות, תמר, תענך, תפוח.

אזורי רישום לבתי ספר
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הרחובות בשכונת גבעת הסלעים
אודם, אלמוג, אנפה, בזלת, ברבור, ברקת, גבתון, גדרון, גזית, גרניט, דרך הציונות, הדרור, הזמיר, 
החסידה, העורב, ורדית, זרעית, חוגלה, חוחית, חופית, חלמיש, חרסית, יהלום, יונה, יסעור, כפיר, 

לביא, נחליאלי, סלעית, סנונית, עגור, ענבר, עפרוני, צור, שוהם, שחף, תרשיש.
הרחובות בשכונת הרקפות/צה”ל

אביץ,  יחיא  עד-111(,  ומ-1   100 עד  )מ-2  הלוי  יהודה  הסנהדרין,  הגליל,  הסלע,  עמרני,  אברהם 
שאול,  נתן  זוגיים(,  אי   – ומ-115  זוגיים  )מ-108  צה”ל  הכהן,  עלי  גרמה,  מיכאל  השלמה,  ירושלים 

קוממיות, רעות, רש”י )מ-1 עד-89 ומ-2 עד-82(, שילה )אי זוגיים(, ששת הימים.  
B הרחובות בשכונת פסגות אפק - מתחם

אלוף הרב גורן, ברכה צפירה, בת שבע דה רוטשילד, גולדה מאיר )אי  זוגיים(, דוש קריאל  גרדוש, 
דליה רביקוביץ, זהרה אלפסיה, זיקו גרציאני, חיים הרצוג, חנה רובינא, חנוך לוין, יגאל אלון, יונה 
וולך, יונתן רטוש, יוסי בנאי, יפה ירקוני, לאה גולדברג, מרים ילן שטקליס, נחום גוטמן, ניסים אלוני, 
נתן אלתרמן, נתן יונתן, עוזי חיטמן, עופרה חזה, רחל המשוררת, שושנה דמארי, שייקה אופיר, שרה 

לוי תנאי, תרצה אתר.

בי”ס אוהל שרה לבנות רח’ חותמי המגילה 15
בי”ס אוהל שלום לבנים רח’ החמישה 23

השכונות: אביב, צה”ל, רמב”ם וחורשים

הרחובות בשכונת אביב
אפרת, ג’ון קנדי )מ-17 עד הסוף ומ-12 עד הסוף(, דוד המלך, החמישה, הצנחנים, הטייס, הנביאים, 
וגנר, חותמי המגילה, מנחם עמוסי, מלכי  ונה, הרב כלף, הרב שלמה מלמד, הרצל,  יצחק  הרב 

ישראל )מ-16 עד הסוף ומ-19 עד הסוף(, עליזה בגין, עליית הנוער, קהילות בני ישראל.
הרחובות בשכונת צה”ל

אבן עזרא, גבעתי, מודיעין, הגר”א, הרש”ש, השריון, התקווה, חזון איש, יהושע בן נון, יחיא יצחק הלוי, 
כנפי נשרים, מהרי”ץ, מהריק”א, צה”ל )זוגיים עד 106, אי-זוגיים עד 113(.

הרחובות בשכונת רמב”ם
אבן גבירול, אבצ”ן, גיבורי ישראל, גלוסקא, דוד חג’בי, החשמונאים, הירקון, הסופר, המוביל הארצי, 
המסילה, העצמאות, הרב שלום זכריה, הרכבת, הרמב”ם, הקטר, התנאים, וולפסון )מ-15 עד הסוף 
ומ-14 עד הסוף(, חפץ חיים, יבניאלי שמואל, יוסף מלאכי, מרבד הקסמים, סעדיה גאון, עופרה, 

צדוק יצהרי, רבי עקיבא, שבזי )מ-1 עד 41 ומ-2 עד-36(, שלום מנצורה.
הרחובות בשכונת חורשים

אזורי רישום לבתי ספר
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בס”ד 

בתי ספר הממלכתיים 
בי”ס אפק רח’ גזית 10

בי”ס יחודי על אזורי בתחום חינוך לקיימות בכפוף להחלטת / שינויים וועדת ייחודיים ארצית
הורים המבקשים להירשם לביה”ס ירשמו את ילדם בביה”ס באזור מגוריהם, על פי אזורי הרישום 
ויגישו בקשת העברה כמקובל. לאחר סיום מועד הרישום, ועל פי הנחיות משרד החינוך, תתקיים 
תלמידים   5 הינה  תשע”ח,  שנה”ל  לקראת  להעברה,  שתאושר  המכסה  המבקשים.  בין  הגרלה 
בסה”כ. אישור העברה מותנה במיפוי העירוני. במצב שבו אישור ההעברה עלול לגרום לסגירת 

כיתות, לא תאושר העברה.

השכונות: גבעת הסלעים, צה”ל ורמב”ם
הרחובות בשכונת גבעת הסלעים

אודם, אלמוג, אנפה, בזלת, ברבור, ברקת, גבתון, גדרון, גזית, גרניט, דרך הציונות, הדרור, הזמיר, 
החסידה, העורב, ורדית, זרעית, חוגלה, חוחית, חופית, חלמיש, חרסית, יהלום, יונה, יסעור, כפיר, 

לביא, נחליאלי, סלעית, סנונית, עגור, עפרוני, ענבר, צור, שוהם, שחף, תרשיש.
הרחובות בשכונת צה”ל

אבן עזרא, אפרת, גבעתי, הגר”א, הנביאים )מ-1 עד-50(, הרש”ש, השריון, התקווה, יחיא יצחק הלוי, 
חותמי המגילה )מ-42 עד הסוף(, חזון איש, יהושע בן נון, כנפי נשרים, מודיעין, נתן שאול, צה”ל.

הרחובות בשכונת רמב”ם
אבצ”ן, הירקון, המסילה, המוביל הארצי, המרץ, הקטר, הרכבת, הרמב”ם, התנאים, חג’בי דוד, חפץ 
חיים, יוסף מלאכי, מהרי”ץ, מהריק”א, סעדיה גאון, צדוק יצהרי, רבי עקיבא, שלום זכריה, שלום 

מנצורה.

בי”ס אשכול רח’ שבזי 155
השכונות: גבעת טל, פסגת טל, מצפה אפק, הרקפות, שבזי, אביב ורמב”ם

הרחובות בשכונת גבעת טל ופסגת טל )גבעה מס’ 3(
אגמית, אוג, אורן, אייה, אילות, אלון, אלה, ארז, אשל, ברוש, דוכיפת, דייה, הבקעה, הדס, החרמון, 
המכתש, הנגב, השפלה, השרון, התבור, יהודה, ירגזי, כחל, כרמל, לכיש, מירון, מעלה השחר, נץ, 

נקר, נשר, עודד, עורבני, ערבה, פארן, צאלון, צופית, צוקית, שיזף, שלדג, שרקרק, תור, תענך.
הרחובות בשכונת מצפה – אפק ואביב

אוהלי קידר, אעלה בתמר, הדודאים, הלבונה, המעפיל, המצפה, הר המור, יריעות שלמה, מלכי 
ישראל )מ-1 עד-17(, מגדל דוד, מגדים, סמדר, עין גדי, פלח הלימון, רמת הגולן, שבטי ישראל,  

שושנת העמקים, שיר-השירים, תורי הזהב.

אזורי רישום לבתי ספר
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בס”ד 

הרחובות בשכונת הרקפות ושבזי
אפק )מ-79 עד הסוף ומ-98 עד הסוף(, אצ”ל )מ-64 עד הסוף(, בעל מלאכת שלמה )אי זוגיים(, 
דקר )מ-20 עד הסוף(, הבנים, החלוץ, הלח”י, הסלע, המיילדת, המתמיד, הראשונים, יורם חתוכה, 
יהודה הלוי )מ-102 עד הסוף ומ-113 עד הסוף(, מדר שלמה, מצדה, סיני, צדק, רש”י )מ-84 עד 
הסוף ומ-91 עד הסוף(, שבזי 12,10 )משכנות המוזיקה(, שבזי )אי-זוגיים מ-99 וזוגיים מ-126(, שילה 

)מ-88 עד הסוף(.
הרחובות בשכונת רמב”ם 

הסופר, גלוסקא, העצמאות, גיבורי ישראל.

בי”ס טל רח’ אשכולית 4
השכונות: גבעת-טל, הרקפות, שבזי, אביב ורמב”ם.

הרחובות בשכונת גבעת-טל 
דן,  גפן, דליות, דרגות, דם המכבים,  ותמר, אירוס, אשכולית, אתרוג,  אגוז, אגס, אדמונית, אמנון 
דפנה, האילנות, הבשור, הפרחים, ורד, זיו, זית, חותמי המגילה, )מ-2 עד-40(, חצב, חרוב, חרצית, 
יסמין, יערה, יקינטון, כלנית, כרכום, לילך, לימון, מורן, מנחם בגין, מרגנית, משה דיין, נגב, נחל עירון, 
נחל ערוגות, נחל קישון, סביון, סיגליות, סתוונית, עירית, צבעוני, שורק, רקפת, רימון, ריחן, שקד, 

שושן, שסק, שקמה, תאנה, תפוח, תות, תמר.
הרחובות בשכונת הרקפות ושבזי

אחווה, אצ”ל )מ-1 עד-63(, אפק )מ-1 עד 77 ומ-2 עד-96(, ארץ ישראל השלמה, ג’ון קנדי, גרמה 
מיכאל, הגליל, דקר )מ-1 עד-19(, הסנהדרין, יחיא אביץ, ירושלים השלמה, מעודה, ספיר, עלי כהן, 
עמרני, קוממיות, רעות, רש”י )מ-2 עד 82 ומ-1 עד-89(, שילה )מ-1 עד-87(, שבזי מ-2 עד 124 ומ-1 

עד 97 )למעט 12,10 משכנות המוזיקה(, שלמה המלך, ששת הימים.
הרחובות בשכונת אביב

ג’ון קנדי, גרונר, יהודה הלוי )מ-2 עד 102 ומ-1 עד-111(, דוד המלך, החמישה, החשמונאים, הטייס, 
הנביאים )מ-51 עד הסוף(, הצנחנים, הרצל, הרב כלף, הרב יצחק ונה, הרב שלמה מלמד, וולפסון, 
מלכי ישראל )מ-18 עד הסוף(, מרבד הקסמים, עופרה, עליזה בגין, עליית הנוער, מנחם עמוסי, 

קהילות בני ישראל.
הרחובות בשכונת רמב”ם 

אבן גבירול, בעל מלאכת שלמה )זוגיים(, יבניאלי שמואל.

אזורי רישום לבתי ספר
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בס”ד 

בי”ס נופים רח’ נווה אפיקים 3 שכונת: נווה אפק 

בי”ס נווה דליה רח’ נווה אפיקים 1 שכונת: נווה אפק
שכונת נווה אפק מהווה אזור רישום אחד 

אפק,  נווה  בשכונת  והגרים  אפק  בנווה  הצעירות  בחטיבות  תשע”ז  בשנה”ל  הלומדים  תלמידים 
ירשמו בבתי הספר בו הם לומדים. תלמידים חדשים יבצעו רישום באגף החינוך ויופנו לאחד מבתי 

הספר בהתאם להנחיות תוכנית אב לחינוך ובתיאום עם משרד החינוך.

הרחובות בשכונות נווה אפק 
אביבים, אביטל, אדיר, איילון, ארבל, בזק, ברק, ברקן, בשן, גלעד, ה’ באייר, החליל, העליה, זוהר, 
טללים, ירדן, ירמוך, כינור, מבצע דני, מבצע הראל, מבצע חירם, מבצע נחשון, מבצע עובדה, מישר, 
מיתר, מנור, נווה אפיקים, נעמן, סער, עוגב, פולג, פעמון, צליל, קיבוץ גלויות, קרן, קשת, קתרוס, 

רביבים, שגיא.

בי”ס ע”ש שמעון פרס - מתחם B – רח’ יפה ירקוני 9
הרחובות בשכונת פסגות אפק 

ברכה צפירה, גולדה מאיר )אי זוגיים(, דוש קריאל גרדוש, זהרה אלפסיה, חיים הרצוג )אי זוגיים 
מ-1 עד- 27(, חנוך לוין, יגאל אלון )זוגיים(, יפה ירקוני, ניסים אלוני, נתן אלתרמן )זוגיים(, עופרה חזה, 

שייקה אופיר, שרה לוי תנאי.

 מקום הרישום לתושבים חדשים בעיר, העוברים לגור במתחמים החדשים B+A + חורשים
העין,  ראש  במכללת  יתקיים  החדשים,  בתיה”ס  של  הרשום  באזורי  הגרים   ולתלמידים 

רח’ נווה אפיקים 5.

בי”ס חדש צומח - מתחם A - רח’ שבז”י 182
הרחובות בשכונת פסגות אפק 

אלברט איינשטיין, גולדה מאיר )זוגיים(, גרטוד עליון, גרטי  וקרל קורי, הרברט סיימון, חיים וייצמן, 
יאלו,  רוזלין  לנדשטיינר,  קרל  סמואלסון,  פול  זקס,  נלי   בוהר,  נילס  גורדימר,  נדין  קלווין,  מלווין 
גוריון  בן  עד-190(, שדרות  מ-168  זוגיים   ,197 עד  מ-173  זוגיים  )אי  מונטלצ'יני, שבז"י  לוי    ריטה  

)אי זוגיים מ-1 עד-41(, ש"י עגנון.

בי”ס חדש צומח מתחם B )מגרש 200( - רח’ יגאל אלון 25
הרחובות בשכונת פסגות אפק 

אלוף הרב גורן, בת שבע דה רוטשילד, דליה רביקוביץ, זיקו גרציאני, חיים הרצוג )אי זוגיים 29-35(, 
חנה רובינא, יגאל אלון )אי זוגיים(, יונה וולך, יונתן רטוש, יוסי בנאי, לאה גולדברג, מרים ילן שטקליס, 
נחום גוטמן, נתן אלתרמן )אי זוגיים(, נתן יונתן, עוזי חיטמן, רחל המשוררת, שושנה דמארי, תרצה אתר.

בי”ס חדש צומח מתחם חורשים
הרחובות במתחם חורשים

אזורי רישום לבתי ספר



חינוך תורני - דבר מחזיק התיק

בברכת הצלחה
הר’ יעקב אדמוני

מחזיק תיק חינוך תורני ותרבות תורנית

בס”ד 
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הורים יקרים,
הבעל”ט,  תשע”ח  הלימודים  לשנת  הרישום  פתיחת  על  להודיעכם  שמחים  אנו 

למוסדות החינוך התורני בעירנו, מוסדות אלו מקבלים תנופה ניכרת.
הישגיהם המרשימים של מוסדות החינוך התורניים נזקפים לזכותם של הצוותים 

החינוכיים העובדים בחינוך התורני.
בגן  ילדכם.  של  הפורמלי  החינוכי  בתהליך  הראשונה  התחנה  הוא  הילדים  גן 
יבנו עליהם  הילדים נרכשים היסודות של תהליכי חשיבה, שפה והרגלים חברתיים, אשר לימים 
ההישגים החינוכיים, הלימודיים והחברתיים. לנגד עיננו עומדים החינוך לערכים, טיפוח למצויינות 

וטיפוח תשתיות החינוך.

להבטיח  כדי  וזאת  תשע”ח  לשנה”ל  הרישום  לתחילת  ממתינים  כבר  רבים  הורים  לשמחתנו, 
לילדיהם מקום במוסדות החינוך התורניים לגני ילדים ולבתי הספר.

אנו מאמינים, בעז”ה, שהעשייה הגדולה הנמצאת בעיצומה תלך ותגדל. אנו פועלים למתן שירות 
איכותי והולם בכל פניה, שאלה והתייעצות ומאחלים שהשנה תהיה מלאה בשמחה, חדוות יצירה 

ותהווה בסיס פורה לשיתוף פעולה בין כל שכבות האוכלוסיה בעירנו.
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רישום לגני הילדים של החינוך התורני

בס”ד 

גני הילדים של רשת אגו”י )מעורב/בנים/בנות(
haganim11@gmail.com :לפרטים נוספים בטל’: 050-2581900 פקס: 077-3180806 או למייל

<  הגנים מופעלים ע”י צוות גננות וסייעות מוסמכות ובסיוע אנשי מקצוע עפ”י הנדרש.
וסבסוד משרד  בפיקוח  הגנים,  בכל  צהרונים  קייטנה  בתנאי  נוסף  לימודים  וחודש  בשנה  לימוד  חודשי   10   >

הכלכלה.
<  צהרונים בכל הגנים, בפיקוח וסבסוד משרד הכלכלה.

חייב רישום- גילאי 5: 
ו’ בטבת התשע”ב - 1 בינואר 2012

י”ח בטבת התשע”ג - 31  בדצמבר 2012
 

חייבי רישום- גילאי 4: 
י”ט בטבת התשע”ג - 1 בינואר 2013

כ”ח בטבת התשע”ד - 31 בדצמבר 2013

חייבי רישום-גילאי 3: 
כ”ט בטבת התשע”ד - 1 בינואר 2014

ט’ בטבת התשע”ה - 31 בדצמבר 2014

מקום הרישום: במשרדי החינוך התורני בעירייה )קומה ג’( 
ימים א’-ה’ שעות 08:30-13:00 ואחה”צ בימים א’ ו-ד’ בין השעות 17:00-19:00.

מועדי הרישום: לגילאי 3,4,5 מיום ראשון ב’ בשבט התשע”ו )29 בינואר 2017(
עד יום חמישי כ’ בשבט תשע”ז )16 בפברואר 2017(

המסמכים הדרושים: 
 תעודת זהות של שני בני הזוג בהן מופיעה הכתובת בראש העין חובה.

 יש להמציא נספח ד’ מהבעלות במועד הרישום.
 הורים אשר לא שינו את כתובת מגוריהם לראש העין, לא יוכלו לבצע רישום לגני הילדים בעיר.

ואישור  שלו  זהות  תעודת  להביא:  מתבקש  אומנת  משפחה  או  כח  מיופה  אפוטרופוס,  שהינו    רושם 
המגדיר את מעמדו.

 הורה עצמאי/הורים החיים בנפרד ימלאו טופס הצהרה והתחייבות בזמן הרישום.
לשנת  הרישום  ביטול  על  בכתב  אישור  להביא  מתבקשים  העין,  בראש  לגור  המתעתדים    תושבים 

הלימודים תשע”ח מקום מגוריהם הנוכחי, בצירוף חוזה קניה /חוזה שכירות עדכני.

רישום באמצעות האינטרנט: ניתן להרשם באמצעות האינטרנט, עפ”י הרשום בעמ’ 4 בחוברת זו, אך יש 
לציין עבור החינוך התורני. חובה לצרף נספח ד’ מהבעלות.

לתשומת לבכם
<  בקשתכם בטופס הרישום לגן מסוים, אינה מבטיחה שיבוץ וקבלת ילדכם לגן אותו ציינתם בטופס ההרשמה.

<  אנו מדגישים כי החלוקה עפ”י תאריכי הלידה הנ”ל נגזרת מן החוק.
<  ילדי הגנים חייבים ברישום כל שנה מחדש .

<  יש להקפיד על רישום במועדים המצוינים לעיל.
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מצבת גני ילדים חינוך תורני
לשנה”ל תשע”ח

סמל הגן טלפון בגןכתובת הגןשם הגןמס’
במשרד החינוך

ט. חובה / חובה

4 בנים9380995422899רח’ יצחק הלוי  29 רה”עגפן14.

3 בנים9380994422881רח’  יצחק הלוי 29 רה”עארז15.

5 חובה בנים9017266220004חזון איש 84 רה”ערימון16.

גני ילדים “של ת”ת “בעקבי הצאן”

סמל הגן טלפון בגןכתובת הגןשם הגןמס’
במשרד החינוך

ט. חובה / חובה

  רח’  התנאים 8 אלון1.
  גלוסקא 8 רה”ע

3-4 בנים בנות6416997423079

 עצמאות 7 29  הדס 2.
רה”ע שבזי 18 

 3 בנות5476018016071

חובה בנות9383693375261מהריק”א 5 רה”עמורי’ה3.

חובה בנות9380980375246מהריק”א 5 רה”עשלהבת4. 

4–3 בנות345942  6296570רש”י 120 רה”עתמר5.

4 בנים6296599544847מהריק”א 6 רה”עתשב”ר6.

4 בנות9380997375279רח’ עופרה 4 רה”עשיל”ת7.

.8

.9
רעות

אחווה
רש”י 120 רה”ע
רש”י 120 רה”ע

9033031
9033031

225805
שילוב

חובה בנות
חובה בנות

.10

.11
השלום

דביר
מהרי”קא 6 רה”ע
מהרי”קא 6 רה”ע

9031312
9031312

139006
שילוב

חובה בנים
חובה בנים

3 בנים544882 9024375מהרי”קא 6 רה”עחורב12.

3-4 בנות720581 7448287ג’ון קנדי א/49 רה”עגן הדר13. 

א. גני ילדים של “רשת הגנים של אגו”י”

בס”ד 
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רישום לבתי ספר בחינוך התורני

בי”ס “יסודי התורה” )בנים(
רח’ מהריקא 6 טל’ 03-9380479

הרישום לכיתות א’ במזכירות בית הספר
לפרטים: המנהל הרב צבי וויס

פקס: 03-9027303

בי”ס תלמוד תורה “בעקבי הצאן” )בנים( 
רח’ חזון איש 84

הרישום לכיתות א’ במזכירות בית הספר
מכינות - טל’ 03-9021552 פקס: 03-9388574

לפרטים: המנהל הרב יאיר בשארי

בי”ס “בית יעקב” )בנות(
רח’ מהריקא 5 טל’ 03-9380353

כיתות א’- הרישום לכיתות א’ במזכירות בית הספר 
לפרטים: המנהלת הגב’ גיטה וויס

בי”ס “אלומות רחל” )בנים, בנות( רשת “נתיבות משה”
בי”ס תורני מדעי בנים/בנות

רח’ המתמיד 25 טל’ 03-9031251
כיתות א’- הרישום לכיתות א’ במזכירות בית הספר

לפרטים: המנהלת הגב’ שרה גורפינקל
בקרו באתר האינטרנט שלנו:

www/tik-tak.co.il/alumotrachel

בטבת  ה’  לבין   2011 בינואר   1 התשע”א  בטבת  כ”ה  שבין  בתקופה  שנולדו  ילדים  רישום:  חייבי 
התשע”ב 31 בדצמבר 2011

מועדי הרישום: לכיתות א’ מיום ראשון ב’ בשבט התשע”ז )29 בינואר 2017( עד יום חמישי כ’ בשבט 
תשע”ז )16 בפברואר 2017(

המסמכים הדרושים:
יש להביא תעודת זהות של שני בני הזוג בהן מופיעה כתובת ההורים ומספר ת.ז. של הילד/ה.

יש להביא מסמך היתר, כמפורט בפרסומים המופיעים על גבי מודעות ההרשמה לבתי הספר.                                                                     

בס”ד 
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רישום לבתי ספר בחינוך התורני

בי”ס תלמוד תורה “בעקבי הצאן” )בנים(
רח’ חזון איש 84

כיתות א’ - הרישום לכיתות א’ במזכירות בית הספר 
מכינות - טל’ 03-9021552, פקס: 03-9388574

לפרטים: המנהל הרב יאיר בשארי
  הגנים מופעלים ע”י צוות גננות וסייעות מוסמכות ומסורות ובסיוע אנשי מקצוע עפ”י הנדרש.

  11 חודשי לימוד בשנה.
 תוכנית לימודים ייחודית ומגוונת תוך הקניית ערכים.

 פעילות העשרה בתחומי: טבע, משחקייה ועוד.

< חייב רישום- גילאי 5: 
ו’ בטבת התשע”ב - 1 בינואר 2012

י”ח בטבת התשע”ג - 31  בדצמבר 2012
 

< חייבי רישום- גילאי 4: 
י”ט בטבת התשע”ג - 1 בינואר 2013

כ”ח בטבת התשע”ד - 31 בדצמבר 2013

< חייבי רישום-גילאי 3: 
כ”ט בטבת התשע”ד - 1 בינואר 2014

- 31 בדצמבר 2014 ט’ בטבת התשע”ה 

מקום הרישום:
במשרדי החינוך התורני בעירייה )קומה ג’(ימים א’-ה’ שעות 08:30-13:00

ובימים א’ ו-ד’ אחה”צ בין השעות 17:00-19:00.
פרטים במשרדי תת’ “בעקבי הצאן”.

בגן “ארז” הגננת מיכל לוי בטל’: 03-9380994
בגן “גפן” הגננת רחל רצון בטל’: 03-9380995

בגן “רימון” הרב אילן עוקשי בטל’: 03-901722

מועדי הרישום:
לכיתות א’ ולגילאי 3,4,5 מיום ראשון ב’ בשבט התשע”ז )29 בינואר 2017( עד יום חמישי כ’ בשבט תשע”ז 

)16 בפברואר 2017(

המסמכים הדרושים: 
 תעודת זהות של שני בני הזוג בהן מופיעה הכתובת בראש העין חובה.

 יש להמציא נספח ד’ מהבעלות במועד הרישום.
 הורים אשר לא שינו את כתובת מגוריהם לראש העין, לא יוכלו לבצע רישום לגני הילדים בעיר.

  רושם שהינו אפוטרופוס, מיופה כח או משפחה אומנת מתבקש להביא:
תעודת זהות שלו ואישור המגדיר את מעמדו.

  הורה עצמאי/הורים החיים בנפרד ימלאו טופס הצהרה והתחייבות בזמן הרישום.
  תושבים המתעתדים לגור בראש העין, מתבקשים להביא אישור בכתב על ביטול הרישום לשנת 

הלימודים תשע”ח מקום מגוריהם הנוכחי, בצירוף חוזה קניה /חוזה שכירות עדכני.

בס”ד 
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נספח ד’

אישור בקשה לרישום לגן חובה מוכר שאינו רשמי לשנה"ל התשע"ח

שם הבעלות __________________  מספר הבעלות 
 

כתובת הבעלות____________________________________________

הכרה מיום )לגילאי 5-6 ולגילאי 3-4 בצווים(: ____/____/____

רישיון בר תוקף מספר )סמל הגן החדש, 6 ספרות(       
 

שם התלמיד ___________________________ 

תעודת זהות 

תאריך לידה ____/____/____

כתובת הגן ____________________________________

אני מתחייב לקבל את התלמיד לגן רק אם אקבל את ההכרה עד תחילת שנת הלימודים

______________________                               ______________________
שם מורשה חתימת הבעלות                                   חתימה וחותמת הבעלות

תאריך____/_____/______

בס”ד 



צהרונים ומעונות יום
בגני הילדים העירוניים ובבתי הספר היסודיים

הצהרונים מופעלים על ידי החברה העירונית "מקום בלב", במסגרת חינוכית חווייתית ומעשירה.
מה בצהרון?

 תוכנית הצהרון פועלת בימים א'-ה' עד השעה 17:00, החל מה- 1.9.2017 ועד ה- 30.6.2018.
 ארוחת צהריים בשרית חמה וכשרה, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

 צוות מקצועי בעל ניסיון רב בתחום החינוך, בפיקוח ובליווי הדרכה פדגוגית.
 עזרה בהכנת שיעורי בית – לילדי כיתות א'- ג'.

 פעילויות העשרה מגוונות, בליווי מדריכים מקצועיים.
 פעילות בימי חופשה של משרד החינוך בין השעות 7:30-16:00, על פי לוח חופשות קבוע מראש.

 קייטנת קיץ בחודש יולי )תשלום ורישום בנפרד(.
 צהרוני החטיבה הצעירה וגני הילדים העירוניים, בפיקוח ובהכרה של משרד התמ"ת. 

 
 )B מעונות יום "פסגות אפק" ברח' יפה ירקוני )מתחם

< המעונות מופעלים על ידי החברה העירונית "מקום בלב" בראש העין
< המעונות מיועדים לגילאי 3 חודשים – 3 שנים.

במעון שלוש כיתות לימוד:
כיתת תינוקות – לגילאי 3.5 חודשים ועד גיל שנה ושלושה חודשים.

כיתת פעוטות – המיועדת לגילאי שנה ושלושה חודשים ועד גיל שנתיים.
כיתת בוגרים – המיועדת לגילאי שנתיים ועד שלוש שנים.

*לקראת הרישום, נבקש להבהיר כי תהליך הרישום למעון מורכב מ- 2 חלקים:
1. רישום פנימי – הרישום למעון יתבצע באגף לגיל הרך.

2.  רישום חיצוני – הרישום למשרד הכלכלה )תמ"ת( לצורך קליטה וקבלת תמיכה, מותנה בקבלת הכרה וסמל מוסד.

הרישום לצהרונים ולמעון
 <  באתר מקום בלב ובמכללת ראש העין: יערך במעמד הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת תשע"ח, 

החל מיום ראשון 29.1.2017 ועד יום  16.2.2017.
< בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00 ובימי א’ ו-ד’ גם בשעות 17:00-19:00

www.makombalev.org.il לאחר התאריך 16.2.2017, הרישום יתבצע דרך אתר האינטרנט של "מקום בלב" ראש העין  >
 * העדיפות תינתן לנרשמים עד לתאריך 30.6.2017, רישום לאחר מועד זה הינו 

  על בסיס מקום פנוי בלבד.
* פתיחת הצהרון מותנת במינימום של 20 נרשמים לצהרון.

 לפרטים נוספים: מקום בלב – אגף לגיל הרך, רח' נווה אפיקים 5, 
שכונת נווה אפק )בפסג"ה סמוך למכללת ראש העין(.

 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00 
טלפון: 077-2203467 פקס: 076-5105069

gilrach-g@levrh.org :צהרונים בגני ילדים דוא"ל 
gilrach-s@levrh.org :צהרונים בבתי ספר דוא"ל

מרכזים קהילתיים, תרבות פנאי וספורט
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