
אגף החינוך והנוער

חוברת רישום
לגני הילדים ולכיתות א'

תשפ"א 2020-2021



                   הורים יקרים,
אני מברך אתכם ואת ילדיכם עם כניסתכם למערכת החינוך העירונית.

מערכת החינוך בראש העין היא מערכת חינוך מובילה ואיכותית הפועלת למימוש הפוטנציאל 
הורים  כיבוד  נתינה,  מחוייבות,  יוזמה,  ומקדמת ערכים של אחריות,  ותלמיד  כל תלמידה  של 

ואהבת העיר והארץ. 
הישגיהם  לקידום  כימים  לילות  הפועלים  ואיכותיים  מובילים  והוראה  חינוך  צוותי  יש  בעיר 

ויכולותיהם של תלמידנו ועל כך תודתי. 

בהזדמנות זו, אני מברך את התלמידים החדשים שהגיעו ללמוד במסגרות החינוך בעירנו ואת צוותי ההוראה 
והחינוך בבתי הספר החדשים בעיר. אני רואה חשיבות רבה בקידום החינוך העירוני בכלל והחינוך לגיל הרך 
בפרט ולכן אנו משקיעים רבות בפיתוח תוכניות ויוזמות פדגוגיות, הרחבת תוכניות לימוד מתוקשבות, תוכניות 

לפיתוח סביבה חינוכית לימודית חדשנית ומתקדמת. 

אנו ממשיכים להאיץ את בניית מוסדות החינוך החדשים בעיר ובמקביל, משדרגים את מוסדות החינוך ברחבי 
העיר. בקיץ האחרון, השקענו מרחבי למידה חדשניים המותאמים למאה ה-21,  המשכנו בעבודות להנגשת מבני 
גני  בחצרות  ריבוד  משחקים,  מתקני  הוספנו  לימוד,  וכיתות  מבנים  שיפצנו  מוגבלות,  עם  לתלמידים  החינוך 

הילדים, וכל זאת במטרה ליצור לתלמידים ולצוותי ההוראה סביבת לימודים נעימה ומעשירה. 

המשך שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה!
שלכם,

שלום בן משה
ראש העיר

בס”ד 
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דבר ראש העיר



3 חוברת רישום לגני הילדים וכיתות א’ 2020-2021  

דבר מחזיקי תיקים + מנהלת אגף החינוך  הנוער והספורט

עדי אביני
מחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי 

והמחלקה למורשת ישראל

עומר שכטר
סגן ראש העיר

ומחזיק תיק חינוך ממלכתי

ד”ר נגיסט מנגשה
מנהלת אגף החינוך, 

נוער וספורט

בברכה,

הורים, תלמידות ותלמידים יקרים,
במוסדות  הצמיחה  מלווה  זו  צמיחה  ואת  וצומחת,  הולכת  העיר  והתקדמות.  פיתוח  במגמת  נמצאת  העין  ראש 
ובכוונתנו להמשיך ולשמור על מערכת החינוך שלנו כמערכת חינוך  יש לנו מערכת חינוך איכותית  החינוך.  

מובילה ברמה הארצית - בחדשנות החינוכית, בצוותי ההוראה, בהישגים ובתוכניות פורצות דרך.

היעדים המרכזיים של האגף לשנה הנוכחית הם פיתוח מערכת חינוך המכילה כל תלמידה ותלמיד, תוך מימוש   
ערב  עד  מבוקר  חינוך   - החינוכי  המצפן  להטמעת  פועלים  אנו  בנוסף,  להם.  מתאימה  הכי  בדרך  חלומותיהם 
החינוך תהיה  לאגף  הגישה  בו  בימים אלה מקדמים תהליך  וכן  והקהילה,  ההורים  הנוער,  תנועות  המשלב את 

דיגיטלית, ידידותית וקלה יותר.
אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה ובקשה

בס”ד 

דורון אמסלם
מחזיק תיק חינוך תורני 

והאגף לשירותים חברתיים
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מנהלת מדור רישום: ענבל דנין מנהלת המחלקה: רינת מלול)הכניסה למשרדי הרישום מרח' המתמיד 9(כתובת: רח’ דב גרונר 3 המחלקה לחינוך קדם יסודיאגף החינוך והנוער 
מזכירת המחלקה: עמית חמריטלפון: 03-9007235

טלפון: 03-9007327
מייל: ganim@rosh.org.ilטלפון בתקופת הרישום בלבד: 074-7910448פקס: 03-9008817

המחלקה לחינוך - קדם יסודי
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הורים יקרים,
הכניסה לגן עירוני הינה שלב חשוב, 

משמעותי ומרגש. לנו חשוב שתהליך הרישום 
יהיה בעבורכם קל, נגיש וזמין. אנו עומדים 
לשירותכם ונשמח לסייע בכל פנייה ממועד 

הרישום ועד השיבוץ. 
לתשומת ליבכם! על אף שילדכם לומד השנה 

בגן עירוני, עליכם לדאוג לרישומו מחדש 
בשנה הבאה. בחוברת הרישום תמצאו את 
כל נוהלי הרישום והשיבוץ לגני הילדים 

העירוניים. אנא קראו את חוברת הרישום בעיון 
על מנת להקל עליכם את הליך הרישום.

סדרי רישום - קדם יסודי 



מועדי הרישום
הרישום לגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א, יחל ביום שני א' בשבט 
התש"פ )27 בינואר 2020 ( ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התש"פ )16 בפברואר 2020(.
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר )רשמי או מוכר שאינו רשמי( חל על 

ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום.

מועמדי רישום ותאריכי לידה
גילאי 5 - התאריכים:  י' בטבת התשע”ה – 1 ינואר 2015

                                    י"א בשבט התשע”ו – 31 בדצמבר 2015

גילאי 4 - התאריכים:   כ' בטבת התשע”ו – 1 בינואר 2016
                                      כ"א בשבט התשע”ז –31 בדצמבר 2016 

גילאי 3 - התאריכים:   ג’ בטבת התשע”ז – 1 בינואר 2017
                                      ד' בשבט התשע”ח – 31 בדצמבר 2017

המחלקה לחינוך - קדם יסודי
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מיקום הרישום : 

רישום  יתבצע באינטרנט בלבד. 
מקום הרישום לתושבים חדשים המתעתדים להתגורר בעיר והעוברים לגור במתחמים 

 החדשים A + B  + E  ושכונת נופרים יתקיים ברח' דב גרונר 3. הכניסה למשרדי הרישום 
מרח’ המתמיד 9.

מענה טלפוני בתקופת הרישום בלבד: 074-7910448
בימים א'-ה' בין השעות 12:00-15:00 וביום ד' בין השעות 17:00-19:00

 לפני תקופת הרישום ולאחריה יש להתקשר לטלפון: 03-9007327 
ganim@rosh.org.il או ליצור קשר במייל
שעות קבלת קהל בתקופת הרישום בלבד:

א’-ה’ 8:30-13:00
ד’- 17:00-19:00

סדרי רישום - קדם יסודי 
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 הדרך לרישום מהיר ויעיל 
באמצעות האינטרנט 24 שעות ביממה:

www.rosh-haayin.muni.il
 באתר העירייה לחצו על הקישור לרישום 

לגני ילדים התשפ"א 2020-2021



נהלי רישום ושיבוץ - קדם יסודי

נהלי רישום
 מועדי הרישום לשנת הלימודים התשפ"א  הינם בין התאריכים 27.1.20-16.2.20

  לאחר מועד הרשמי המוכרז יתקיים רישום מאוחר בין התאריכים 15.3.20-19.3.20 )השיבוץ 
יתבצע על בסיס המקומות שנותרו פנויים בגני הילדים(. 

  בהתאם לחוק לימוד חובה, חלה חובה על הורי כל ילד לרשום את הילד למוסד עירוני, השיבוץ 
יקבע בהתאם לאזור הרישום.

   ילד שלא ירשם במועדי הרישום לשנה”ל התשפ"א ולומד כיום )בשנה”ל תש"פ( בגן עירוני בראש 
העין, לא מובטח כי ניתן יהיה לשבצו לשנה”ל התשפ"א לגן בו ביקר בשנה”ל תש"פ.

   לידיעתכם! רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירות פרטים נכונים ומדויקים על מקום 
מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי 

הרשות נגד ההורים.
  לידיעתכם! שינוי כתובת במטרה להשתייך לגן מסוים, הינו עבירה על החוק.

   במידה ויש צורך בהנגשה למוסד החינוכי להורה או לילד, נא ציינו זאת בעת הרישום. להמשך 
 טיפול יש לפנות למחלקת מינהלה ולוגיסטיקה בטלפון 03-9007357 

.hadas.e@rosh.org.il ולכתובת המייל
   בעת רישום ילד אלרגי ברמת מסכן חיים יש להגיש בקשה לסייעת רפואית בכל שנת לימודים.

 האישור הרפואי חייב להיות בתוקף של חצי שנה, בנוסף יש לצרף ת.ז עדכנית בראש העין. 
 להמשך טיפול יש לפנות לאילנית צבי, מנהלת גיוס ובקרת עובדים באגף החינוך.

.ilanit@rosh.org.il בטלפון 03-9007208 ולכתובת המייל
   חשוב לדעת! עקב עומס טלפוני בתקופת הרישום, אנו ממליצים על שליחת דוא”ל לכתובת 

ganim@rosh.org.il ואנו נתייחס בהקדם לכל הפניות.
   שיבוץ הילדים בגנים ייקבע ככלל בשים לב לתאריכי הלידה, אזור רישום וסקטור 

כמפורט להלן:

שיבוץ לגנים:
אמות המידה לשיבוץ בגן עירוני הינם תאריכי הלידה, אזור רישום וסקטור )הכולל רישום במועד 
המרוכז בין התאריכים 27.1.20-16.2.20( שיבוץ הילדים יעשה לפי סדר שנת הלידה וחודש הלידה 

של כל ילד.
לא תינתן אפשרות לבחור גן והשיבוץ לגנים ייעשה עפ"י אמות המידה לשיבוץ.

אופן השיבוץ כדלהלן:
 גני חובה – ילדי שנתון 2015, ועל בסיס מקום פנוי ילדי ינואר – יוני 2016.

 גני ט. חובה - ילדי שנתון 2016, ועל בסיס מקום פנוי ילדי שנתון 2017.
  ילדי טרום טרום חובה – ילדי שנתון 2017 ישובצו בגנים על בסיס מקום פנוי בלבד הקרוב 

לאזור הרישום.
 ילד שאינו ממשיך שנה שנייה באזור הרישום הטבעי שלו ישובץ בגן חובה באזור מגוריו.

 המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשיבוץ בהתאם לשיקולים מקצועיים ואחרים.
* הודעות בדבר השיבוץ תשלחנה במהלך חודש יולי 2020.
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רישום מאוחר לגני הילדים - קדם יסודי

רישום מאוחר לגני הילדים העירוניים
רישום שאינו מתבצע במועד הרישום הרשמי המוכרז.
הנרשמים באיחור ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד.

כל הילדים חייבים ברישום לגן גם במעבר משנתון לשנתון.
 אגף החינוך אינו מתחייב לשמירת מקום לילדים שלא 

נרשמו במועד ועולים שנתון.

רישום מאוחר יתקיים באתר האינטרנט ובמשרדי הרישום,
רח' דב גרונר 3, הכניסה מרח' המתמיד 9 בין התאריכים:

 19.03.2020 - 15.03.2020  י"ט אדר - כ"ג אדר תש"פ 
בימים א'-ה' בין השעות -13:00 08:30
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המסמכים הדרושים לביצוע הרישום 
א. לתושבי ראש העין:

  תעודת זהות של שני ההורים הכוללת את הספח שבו פרטי הילד                                            
  כתובת זהה בראש העין )*ראו גם סעיף ד'(

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

ב. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנה:
 תעודת זהות בה מופיעה הכתובת בראש העין

 אישור המגדיר את מעמדו

ג. לרושם שהינו מיופה כח:
 תעודת זהות של הרושם

 יפוי כח מתאים חתום ע"י ההורים
 תעודת זהות של שני ההורים + הספח

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

 ימלא טופס הצהרה והתחייבות

ה. למתעתדים לעבור לגור בראש העין 
  חוזה רכישה או חוזה שכירות דירה בראש העין בציון כתובת הנכס

  אישור בכתב על ביטול הרישום לשנה”ל התשפ"א ממקום מגוריהם הנוכחי 
  תעודת זהות של שני ההורים + הספח

  אמצעי תשלום

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 המצויות 
בידי הרשות כנגד ההורים.

המסמכים הנדרשים - קדם יסודי
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הסדרי תשלום לגני הילדים
 ללא אמצעי תשלום - לא נוכל לבצע רישום. 

  ילדי החובה הנרשמים לחטיבות הצעירות בנווה אפק, לא מחתימים אמצעי 
תשלום )בהוראת קבע/כרטיס אשראי(.

  הורה אשר טרם הסדיר את התשלומים לגני הילדים לשנה הנוכחית תש"פ, 
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: 

 1. הוראת ריתמוסיקה
 2. סל תרבות

 3. ביטוח תאונות אישיות
 4. חוגים

 5. הזנת בוקר ורווחה )מותנה בהסכמת הגננת(, הזנת צהרים )בגני יוח”א(, וכיוצ”ב. 

גובה התשלומים ישלח אליכם בחודש ספטמבר 2020.

 הרשמו באינטרנט
 24 שעות ביממה

ותחסכו זמן ותורים
www.rosh-haayin.muni.il
*בסיום הרישום חובה לשמור את מספר אישור הרישום.

הסדרי תשלום - קדם יסודי
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הישארות שנה שניה בגן חובה 
 הורים המעוניינים שבנם/תם יישאר שנה נוספת בגן חובה )ולא יעלו לכיתה א'( יפנו

 מידית לגננת הגן!

 הגננת מעבירה לשירות הפסיכולוגי )שפ"ח( את שמות הילדים המועמדים להישארות 
שנה שניה בגן החובה.

 הורים לילד החייב רישום לכיתה א', שנתון 2014, אשר לגביו קיימת אפשרות שילמד 
שנה נוספת בגן חובה, יבצעו רישום כפול: ירשמו במזכירות בי"ס, ובמקביל ירשמו את 
הפסיכולוג  להמלצת  )בכפוף  בעירייה.  יסודי  הקדם  החינוך  במחלקת  ילדים  לגן  ילדם 
ובהתאמה לחוזר מנכ"ל( בשני המקרים יבקשו מהרשמת להוסיף הערה מתאימה המציינת 
את עובדת הרישום הכפול. יש לעדכן במחלקת קדם יסודי במהלך חודש יולי האם הילד 

נשאר שנה נוספת בגן החובה.

יש לפנות  ומעוניינים ברישום כפול,   תושבים חדשים המתעתדים לעבור לגור בעיר 
לשפ"ח באזור מגוריהם ולהציג מכתב עם פרטי הילד/ה ובו מצוין כי הילד נמצא במעקב 
עד  כפול  רישום  על  ממליץ  והשפ"ח  הישארות  בשאלת  לדון  והומלץ  הגן  במסגרת 

שנודיעכם בהמלצתנו הסופית וזאת עד לתאריך 1.5.2020

רישום לחטיבות הצעירות 
 חובה לבצע רישום במחלקת קדם יסודי )באמצעות אתר האינטרנט(.

  ילדי חובה הנרשמים לחטיבות הצעירות לא מחתימים אמצעי תשלום )הוראת קבע/
כרטיס אשראי(.

 השיבוץ יעשה ע"י יועצות ומנהלות בתי הספר )נופים ונווה דליה(.

רישום לגני ילדים על אזוריים ברוח האנתרופוסופיה
ברוח  ממלכתי  ט.חובה  "חמניה"  לגן  ילדיהם  את  לרשום  המעוניינים     הורים 

האנתרופוסופיה, יציינו זאת במעמד הרישום.

לגן  כהמשך  ממלכתי  חובה  גן  תשפ"א  בשנה"ל  לפתוח  יסודי  קדם  מחלקת    בכוונת 
"חמניה". הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם יציינו זאת  במעמד הרישום )מיקום 

הגן יימסר בהמשך(

  פתיחת גני הילדים מותנית במספר הנרשמים ובהתאם לשיקולי הרשות.
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סדרי רישום - קדם יסודי



ילדי גן המועמדים לוועדת זכאות ואפיון 
)לשעבר ועדת השמה( או ועדות שילוב:

ילדי גן המועמדים לועדות זכאות ואפיון / שילוב - קדם יסודי

13 חוברת רישום לגני הילדים וכיתות א’ 2020-2021  

 1.  כתהליך ראשוני חובה לפי נוהל הרישום לבצע רישום במחלקת 
קדם יסודי.

2. חובה לציין בהליך הרישום כי הילד מועמד לוועדת זכאות ואפיון /שילוב.
 3.  ילדי גן הזכאים למסגרת לחינוך מיוחד, ישובצו ע”י המחלקה לחינוך 

מיוחד בהתאם לאפיון ולשכבת גיל.
4.  לשאלות נוספות יש לפנות ליעל יעקבי – מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד 

  yael.y@rosh.org.il ופרט בטלפון 03-9007229 או במייל
 5.  מידע נרחב ניתן לקבל בחוזר מנכ"ל משרד החינוך /חינוך מיוחד 

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents ובקישור
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רישום אחים / תאומים - קדם יסודי

רישום אחים/ תאומים לגן נפרד
לקראת הרישום לגנים העירוניים, עולה ההתלבטות של הורים לאחים/תאומים. האם להפריד ביניהם. 
"יחידה  כי הם רגילים שילדיהם הם מעין  ברוב המקרים להורים קשה עם עצם הרעיון של ההפרדה, 
נובעים לעיתים, מתוך הרגשת החובה לבחור בדרך המקובלת  אחת". קשיי ההורים בקבלת ההחלטה 

בסביבתם, או לחץ סביבתי שמופעל עליהם.
חשוב לזכור: 

תהליך הנפרדות המשמעותי ביותר לילדים נעשה בבית. הגן הוא עוד זרוע בתוך המערכת החינוכית 
ואין כלל שמתאים   אין כאן אמת אחת,  וכמו בכל ההתלבטויות המורכבות בחיים,  הסובבת את הילד, 
יהיו  לכולם, ולכן חשוב שההחלטה שתתקבל תהיה אישית ותתאים לילדים ולהורים. חשוב שההורים 
רגישים לאופיו וטבעו של כל אחד מהאחים/התאומים, לאופי הקשר וסוג התקשורת ביניהם, והכי חשוב 
לשים לב לאיתותים, קרי ילדים משדרים שהגיע הזמן להיפרד. כשהביחד של האחים/התאומים הופך 

צפוף מידי, ועלול לפגוע בהם, זה הזמן להפריד.

ניתן לזהות את הצרכים של האחים/התאומים, אם נשים לב למספר דברים:
 1.  חיכוכים - האם קיימות מריבות תכופות, מאבקי כוח, תחרותיות, השוואה אישית )למה לו ולי 

לא ?, זה לא פייר...(
2.   השוואה מהסביבה - האם אחד האחים/התאומים מתלבט בתחומים מסוימים ומאפיל על אחיו? 

)הדבר נכון גם לגבי המראה החיצוני שלהם(
3.  קיבעון - האם קיימת טריטוריה קבועה וברורה בין האחים/התאומים, וההורים מתקשים לשנותה? 

)המהיר והאיטי, הרציני והליצן, הנוח והקשה, הוותרן והתובעני, הווכחן והמתפשר(
לתפקד    ומתקשה  באחיו  מאוד  תלוי  האחים/התאומים  אחד  האם   - הורית  אחריות  4.  לקיחת 
בלעדיו, בעוד שהשני שומר וחוסה עליו, דבר שאינו מאפשר פניות רגשית לפעילות או לקשרים 

חברתיים אחרים?
5.  זהות ונפרדות - האם השיח של האחים/התאומים הוא ב”אנחנו”, “שלנו”, “לנו”? האם הם עושים 
הכל ביחד? האם יש להם את אותם החברים בגן? האם הבחירות שלהם זהות לגבי תרבות 

הפנאי: החוגים, המשחקים ועוד? 
   )רוית רביב רכזת יחידת גני ילדים, מכון אדלר(



גמילה בסמוך לתחילת שנת הלימודים
קליטה בגן חדש, צוות חדש וחברים חדשים, היא משימה גדולה, המלווה בהתרגשות, סקרנות,  חשש 

משינוי ודורשת מאמץ והשקעת אנרגיה רבה מצידו של הפעוט. 
ילדים צעירים הם מכווני משימות ומסוגלים לבצע בכל פעם משימה אחת. כדאי, רצוי וחשוב לבסס את 
הגמילה טרם היכנסו של הפעוט לגן. שתפו את הילד בתהליך העומד לבוא והכינו אותו מראש, השרו בו 
ביטחון, אמרו לו שבכל פעם שהוא יזדקק לעזרה, אם בתזכורת, או אם בהגעה בזמן לשירותים – אתם 
כאן עבורו. עודדו את הילד על התהליך, על הנכונות ועל השתדלות, גם אם התוצאה אינה  מה שציפיתם. 

כל תהליך, כדרכם של תהליכים, אורך זמן גלו סבלנות. 
גמילה מוצלחת שמשאירה את הילד עם חוויה חיובית, של הצלחה ושל מסוגלות, תורמת לדימוי העצמי

 שלו, ומציידת אותו בכלי נוסף אותו יכניס ל"לארגז כלים" של החיים. 
)רוית רביב, רכזת יחידת גני הילדים, מכון אדלר(

ימים ראשונים בגני הילדים
חשוב  צעד  היא  הילדים  לגן  הכניסה  הפורמאלית,  החינוך  במערכת  ראשונים  צעדים  העושה  לילד 
ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים, אותם יחווה במהלך גדילתו ואשר עשויים להשפיע על איכות 

השתלבותו במערכת החינוך בעתיד.                                                                   
הכניסה לגן מלווה בהתרגשות, בחששות ומסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל על השתלבותו בגן ועל 
קבלת כללי המסגרת החדשה.                                                                                                            

חשוב שתהליך הסתגלות לגן יהיה הדרגתי ולכן כדאי שההורים ייערכו לאפשרות של שהייה עם הילד 
בגן בימים הראשונים. הצוות החינוכי יסייע לילדים בתהליך ההסתגלות לגן.

א. בגני טרום חובה שבהם שעות פעילות הגן משעה 7:30-14:00:
ביום הראשון ללימודים - מסיימים בשעה 10:00

ביום השני ללימודים - מסיימים בשעה 11:00
על אף הנאמר לעיל, ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן, הילדים ישהו בגן החל מהיום הראשון עד 

השעה 14:00. 
ביום השלישי ללימודים – הלימודים יתקיימו כסדרם עד השעה 14:00.

ב. בגני חובה שבהם שעות פעילות הגן משעה 7:30-14:00:
למן היום הראשון, בגני חובה יתקיימו לימודים כסדרם. 

הורים אשר מעוניינים לקחת ביומיים הראשונים את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום 
עם הגננת.

ג. בגני חובה-יוח”א שבהם שעות פעילות הגן משעה 7:30-16:00:
ביום הראשון ללימודים - מסיימים בשעה 14:00.

ביום השני ללימודים - מסיימים בשעה 14:00.
ביום השלישי ללימודים - הלימודים יתקיימו כסדרם עד השעה 16:00.

דף מידע - קדם יסודי
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אגף החינוך והנוער 
רח’ דב גרונר 3

טלפון: 03-9007226 פקס: 03-9007375

מחלקת בתי הספר
מנהלת המחלקה לחינוך יסודי: אריאלה בר-עמי איטקיס

מנהלת מדור רישום: רונית עטר 
טלפון: 03-9007317

 פקס: 03-9008816
טלפון בתקופת הרישום בלבד: 074-7910461  

הכניסה למשרדי הרישום מרח’ המתמיד 9
ronita@rosh.org.il :מייל

*הרישום לתושבי העיר אשר כתובת מגוריהם בתעודת זהות מעודכנת, יבצעו 
רישום במזכירות ביה"ס, בהתאם לאזורי הרישום המופיע בחוברת זו.

*פירוט אזורי הרישום המופיע בחוברת זו של בתיה”ס והמסמכים הנדרשים 

לביצוע הרישום באתר   
http://edu.rosh.org.il פורטל חינוך עיריית ראש העין 

סדרי רישום לכיתות א’



מועדי רישום
מיום שני א’ בשבט התש”ף 27/1/2020 ועד יום ראשון כ”א בשבט התש”ף 16/2/20.

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.

*במתחם פסגות אפק לא יתאפשר איחוד אחים בשל עומס תלמידים בביה”ס.

חייבי רישום
ילדים שנולדו בתקופה שבין כ”ט בטבת התשע”ד 1/1/14 לבין ט' בטבת התשע”ה 31/12/14.

מקום הרישום
רישום  יבצעו  מעודכנת  בת”ז  מגוריהם  כתובת  ואשר  העין  ראש  עיריית  של  שיפוטה  בתחום  הגרים  לתושבים 

במזכירות בית הספר בהתאם לאזור הרישום המופיע בחוברת זו. 
ילדים הלומדים בגני החטיבות הצעירות ושייכים לאזור הרישום של נוה-אפק יירשמו לכיתות א’ בביה”ס שבו 

הם לומדים השנה.
והנוער  החינוך  באגף  יתקיים  מגורים  כתובת  המשנים  ותושבים  בעיר  חדשים  לתושבים  הרישום   מקום 

רח’ המתמיד 9.

*הורים לילד “חייב רישום” לכיתה א’, אשר לגביו קיימת אפשרות שילמד שנה נוספת בגן חובה, יבצעו רישום 
כפול: 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.

: E בשנה”ל תשפ”א יפתח בי”ס חדש יסודי מ”מ צומח במתחם
ילדים הלומדים היום בגני החובה בעיר וע”פ כתובתם שייכים לאזור הרישום של בי”ס E העתיד להיפתח בשנת 

הלימודים תשפ”א, יבצעו רישום באגף החינוך כמקובל.
בשנה"ל תשפ"א ישכון ביה"ס במיקום זמני עד להשלמת הבניה.

החזרי נסיעות
החזרי נסיעות יינתנו עפ”י נהלי משרד החינוך ורק עבור תלמידים שכתובת הוריהם מעודכנת בת”ז.

סדרי רישום לכיתות א’
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המסמכים הדרושים לביצוע הרישום 
א. תושבי ראש העין:

 תעודת זהות של שני ההורים 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 מיופה כח.

 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, חובה למלא את פרטי שני ההורים כאשר אינם גרים 

באותה כתובת.
 יש למלא במלואו טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאים הנמצא באתר העירייה.

ה. לתושבים חדשים המתעתדים לעבור לראש העין - הרישום יתבצע באגף החינוך בלבד.
 חוזה רכישה או חוזה שכירות דירה בראש העין בציון כתובת הנכס.
 אישור בכתב על ביטול הרישום לשנה”ל תשפ”א מהרשות הקודמת.

 צילום תעודות הזהות של שני ההורים + הספח.
 לעולים לכיתה ב’-ו’ צילום מלא של גיליון הציונים של סוף שנה שעברה.

ו. תלמידים הזקוקים להנגשה )לקויות שמיעה, לקויות ראיה, לקויות מוטוריות( יש להמציא מסמכים רפואיים 
רלוונטיים במועד הרישום. תלמיד שקיבל זכאות חינוך מיוחד, שעות שילוב, סייעת אישית וכד’ יש להמציא 
מסמכים במעמד הרישום ע”מ לא לעכב את תהליך הטיפול בבקשה. ללא המסמכים הנ”ל, לא יבוצע רישום.

  תושבים ששינו כתובת מגורים או תושבים ללא ארנונה או תושבים ללא חוזה דירה על שמם ימלאו טופס 
תצהיר החתום ע"י עו"ד.

  אי מסירת פרטים נכונים ומדוייקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול 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 שלישי  ו’ בניסן תש”פ 31.3.20. 

http://edu.rosh.org.il טופס בקשת העברה ניתן לקבל ממזכירות ביה”ס או להכנס לפורטל החינוך ראש העין  >
בפורטל יש להכנס ללשונית רישום וטפסים.

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

<  יש לצרף לטופס הבקשה את אישור הרישום לבית הספר. לבקשות העברה לכיתות ב'-ו' יש לצרף אישור על 
העדר חוב בגין תשלומי הורים לביה”ס. לא יידונו בקשות העברה ללא האישורים הנ”ל.

< הבקשות יידונו בוועדת העברות באגף החינוך והנוער בתיאום עם הנהלת בתי הספר הרלוונטים.
<  תשובות לבקשות העברות לכיתה א’ יינתנו במהלך חודש יוני 2020. תשובות לבקשות העברה לכיתות ב’-ו’ 

יינתנו בתחילת יולי 2020.
< התשובות תשלחנה בדואר לכתובת המבקש עם העתק לבית הספר שבעיניין.

 <  בבקשות העברה, בגין שינוי כתובת מגורים, יש למלא טופס תצהיר, חתום ע"י עורך דין אודות כתובת המגורים 
בראש העין. טופס התצהיר נמצא באתר "פורטל חינוך ראש העין".

המסמכים הנדרשים
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בתי הספר הממלכתיים-דתיים
בי”ס רמב”ם רח’ שבזי פינת דקר

השכונות: שבזי, הרקפות, מצפה אפק, אזור A )לתלמידי כיתות ו’(.

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

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, הדודאים, הלבונה, 
המיילדת, המצפה, המעפיל, המתמיד, יורם חתוכה, יהודה הלוי )מ-102 עד 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.
כל הרחובות במתחם A לתלמידי כיתות ו’.

בי”ס צורים דרך מנחם בגין 36
השכונות: נווה אפק, גבעת טל, פסגת טל, גבעת הסלעים, הרקפות, נופרים למבקשי בי”ס מעורב 

מתחם פסגות אפק אזור E-I B לכיתות ו'.  

הרחובות בשכונת נווה אפק
ירדן,  זוהר, טללים,  אביטל, אביבים, אדיר, איילון, ארבל, ברק, ברקן, בזק, בשן, גלעד, ה’ באייר, החליל, העלייה, 
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, אשל, אתרוג, 
ברוש, גפן, דוכיפת, דייה, דליות, דפנה, דם המכבים, דן, דרגות, האילנות, הבקעה, 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, מעלה השחר, מרגנית, נגב, נחל, נחל עירון , נחל ערוגות, 
נחל קישון, נץ, נקר, נשר, סביון, סיגלית, 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.

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
אברהם עמרני, הסלע, הגליל, הסנהדרין, יהודה הלוי )מ-2 עד 100 ומ-1 עד 111(, יחיא אביץ, ירושלים השלמה, 
מיכאל גרמה, עלי הכהן, צה”ל )מ-108 זוגיים ומ-115 אי זוגיים(, נתן שאול, קוממיות, רעות, רש”י )מ-1 עד 89 ומ-2 

עד 82(, שילה )אי זוגיים(, ששת הימים.  
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19 חוברת רישום לגני הילדים וכיתות א’ 2020-2021  



הרחובות בשכונת נופרים
אגם, אדווה, אפיק, אשד, לוטוס, מעיין, נחשול, פלג.

כל הרחובות במתחם B ו-E לתלמידי כיתות ו’.

בי”ס ממ”ד חדש צומח במתחם פסגות - רח’ נוה אפיקים 5 )מיקום זמני(
כל הרחובות במתחם פסגות אפק, מתחמים C+B+A כיתות א'-ה'

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

השכונות: אביב, צה”ל, רמב”ם ונופרים למבקשי חינוך לבנים ובנות בנפרד.

הרחובות בשכונת אביב
אפרת, ג’ון קנדי )מ-17 עד הסוף ומ-12 עד הסוף(, דוד המלך, החמישה, הצנחנים, הטייס, הנביאים, הרב יצחק ונה, 
הרב כלף, הרב שלמה מלמד, הרצל, וגנר, חותמי המגילה, מנחם עמוסי, מלכי ישראל )מ-16 עד הסוף ומ-19 עד 

הסוף(, עליזה בגין, עליית הנוער, קהילות בני ישראל.

הרחובות בשכונת צה”ל
אבן עזרא, גבעתי, הגר”א, הרש”ש, השריון, התקווה, חזון איש, יהושע בן נון, יחיא יצחק הלוי, כנפי נשרים, מהרי”ץ, 

מהריק”א, מודיעין, צה”ל )זוגיים עד 106, אי-זוגיים עד 113(.

הרחובות בשכונת רמב”ם
המסילה,  הארצי,  המוביל  הסופר,  הירקון,  החשמונאים,  חג’בי,  דוד  גלוסקא,  ישראל,  גיבורי  אבצ”ן,  גבירול,  אבן 
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 מוזס, צדוק יצהרי, רבי עקיבא, שבזי )מ-1 

עד 41 ומ-2 עד 36(, שלום מנצורה.

הרחובות בשכונת נופרים
אגם, אדווה, אפיק, אשד, לוטוס, מעיין, נחשול, פלג.

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 הגרלה בין המבקשים. המכסה 
העירוני.  במיפוי  מותנה  העברה  אישור  בסה”כ.  תלמידים   5 הינה  תשפ”א,  שנה”ל  לקראת  להעברה,   שתאושר 

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, גרנית, 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.
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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

יוסף  חיים,  חפץ  דוד,  חג’בי  התנאים,  הרמב”ם,  הרכבת,  הקטר,  המרץ,  הארצי,  המוביל  המסילה,  הירקון,  אבצ”ן, 
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, סייפן, 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.
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 ועד 169 וזוגיים מ-126 ועד 166(, 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 
אגוז, אגס, אדמונית, אמנון ותמר, אירוס, אשכולית, אתרוג, גפן, דליות, דרגות, דם המכבים, דן, 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, מורן, 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, אברהם 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 מוזס, עליזה בגין, עליית הנוער, מנחם עמוסי, קהילות בני ישראל.

אזורי רישום לבתי ספר
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הרחובות בשכונת רמב”ם 
אבן גבירול, בעל מלאכת שלמה )זוגיים(, יבניאלי שמואל.

 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. 
תלמידים הלומדים בשנה”ל תש”פ בחטיבות הצעירות בנווה אפק והגרים בשכונת נווה אפק, 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 

ירדן,  זוהר, טללים,  אביבים, אביטל, אדיר, איילון, ארבל, בזק, ברק, ברקן,  בשן, גלעד, ה’ באייר, החליל, העליה, 
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, חיים הרצוג )אי זוגיים 9 - 1(, 
חנוך לוין, יגאל אלון )זוגיים 2-16(, יפה ירקוני, שייקה אופיר )זוגיים 14-2(, שרה לוי תנאי.

*שימו לב אין איחוד אחים במתחם פסגות אפק.

בי”ס ע"ש רונה רמון מתחם A - רח’ אלברט איינשטיין פינת חיים וייצמן
הרחובות בשכונת פסגות אפק 

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-171 עד 197, זוגיים מ-168 עד- 190(, שדרות בן גוריון,  ש”י עגנון.

אזורי רישום לבתי ספר
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אזורי רישום לבתי ספר
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שימו לב!!!
* יתכנו שינויים באזורי הרישום ברובעים החדשים בשל מוכנות מבני מוסדות החינוך.

*  מקום הרישום לתושבים החדשים בעיר, העוברים לגור במתחם פסגות אפק + נופרים ולתלמידים 
הגרים באזור הרישום של בתיה”ס החדשים  יתקיים במח’ בתי הספר באגף החינוך, רח’ המתמיד 9.
* אזורי רישום אלה נכונים לשנה"ל תשפ"א. ייתכנו שינויים באזורי הרישום לקראת שנה"ל תשפ"ב.

* לא יתאפשר איחוד אחים בבתי הספר במתחם פסגות אפק בשל עומס תלמידים בביה"ס.
* פתיחת כיתות מותנית במספר הנרשמים.

בי”ס פסגות ע”ש חיים גורי מתחם B - רח’ יגאל אלון 25
הרחובות בשכונת פסגות אפק 

אלוף הרב גורן, בת שבע דה רוטשילד, דליה רביקוביץ, זיקו גרציאני, חיים הרצוג )אי זוגיים 23-35(, חנה רובינא, 
נתן  גוטמן,  נחום  שטקליס,  ילן  מרים  גולדברג,  לאה  בנאי,  יוסי  רטוש,  יונתן  וולך,  יונה  זוגיים(,  )אי  אלון  יגאל 

אלתרמן )אי זוגיים(, נתן יונתן, עוזי חיטמן, רחל המשוררת, שושנה דמארי, תרצה אתר.

*שימו לב אין איחוד אחים במתחם פסגות אפק.

)C 110 רח’ חיים הרצוג )מגרש - C בי”ס חדש צומח מתחם
הרחובות בשכונת פסגות אפק 

זהרה אלפסיה, חיים הרצוג )אי זוגיים 11-21(, ניסים אלוני, נתן אלתרמן )זוגיים(, עפרה חזה, שייקה אופיר )אי זוגיים(, 
יגאל אלון )18-24 זוגיים(.

בי”ס חדש צומח מתחם E )בשנה"ל תשפ"א ישכון ביה"ס במיקום זמני עד להשלמת הבנייה(
E כל הרחובות במתחם

אורה בן שמעיהו, אחיה השילוני, אליהו הנביא, אלישע, זכריה, חבקוק, יואל, יחזקאל, ירמיהו הנביא, מיכה, מרים 
הנביאה, נחום, נתן, עמוס הנביא, צפניה, שמואל הנביא, שמעיה.

*פתיחת כיתות מותנית במס' הנירשמים.

בי”ס צומח מתחם שכונת נופרים רח’ נחשול 18
כל הרחובות בשכונת נופרים.

אגם, אדווה, אפיק, אשד, לוטוס, מעיין, נחשול, פלג.



מחלקת חינוך תורני
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מחלקת חינוך תורני 
סגנית מנהל המחלקה: אביבה רצוןמייל: gil@rosh.org.ilמנהל המחלקה: גיל אור כתובת: רח' שילה 21

מזכירת המחלקה: מלי קהתימייל: aviva@rosh.org.ilטל': 03-9007250
מייל: mali@rosh.org.ilטל': 03-9007214  
פקס: 03-9008819



בס”ד 

 הדרך לרישום מהיר ויעיל 
 באמצעות האינטרנט
 24 שעות ביממה:

www.rosh-haayin.muni.il
 באתר העירייה ליחצו על הקישור לרישום 

לגני ילדים התשפ"א 2020-2021
יש לציין עבור תורני מוכש"ר.

 רישום לגני הילדים של החינוך התורני 
לשנת הלימודים תשפ"א
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רשת הגנים של 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.
<  11 חודשי לימוד בשנה.

< צהרונים בכל הגנים, מסובסד ע"י משרד העבודה בפיקוח משרד החינוך.

מועדי הרישום:
לגילאי 3,4,5 מיום שני א' בשבט התש"פ )27 בינואר 2020(

עד יום ראשון כ"א בשבט התש"פ ) 16 בפברואר 2020( 

הרישום באמצעות האינטרנט )בכפוף לאישור הבעלות(: 
ניתן להרשם באמצעות האינטרנט, עפ"י הרשום בעמ' 7 בחוברת זו, אך יש לציין עבור תורני מוכש"ר.

המסמכים הדרושים עבור מי שאינו מופיע באינטרנט: 
 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 תשפ"א 

ממקום מגוריהם הנוכחי, בצירוף חוזה קניה /חוזה שכירות עדכני.

 * הפרסום ע"י הגורמים המפעילים את הגנים



גני ילדים של “רשת הגנים של אגו”י"

גני ילדים של ת”ת “בעקבי הצאן”

מצבת גני ילדים חינוך תורני לשנה”ל תשפ"א
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 טלפון כתובת הגןשם הגננתשם הגןמס’
בגן

סמל הגן 
במשרד החינוך

רח'  התנאים   8  תמירה חדד אלון  1.
גלוסקא  8

6558703  749069 
4-3 בנים בנות צהרון

423079 בנים בנות  6416997התנאים 8  רה”ערחל פרחיגלבוע  2.
4-5 צהרון

עצמאות 7  - 29 אפרת סקעתהדס   3.
שבזי 18

 016071 3 בנות 5476018
צהרון

 345942 3 – 4 6296570רש”י 120תחיה חג’בי תמר  4.
בנות צהרון

 720581 בנות 3-4  7448287ג’ון קנדי   א/49 רה”עאושרת שמחוניהדר  5.
צהרון

 375279 4 בנות9380997רח’ עופרה   4הודיה מעודהשיל”ת  6.
צהרון

 375261 חובה 9383693מהריק”א 5חיה איפרגןמורי’ה  7.
בנות צהרון

 375246 חובה 9380980מהריק”א 5ורד חסיד שלהבת  8. 
בנות צהרון

225805 חובה בנות9033031רש”י  120 רחל שמחוני רעות  9.
צהרון

שילוב 5-4 בנותמרים גרוסאחווה10.
צהרון

 544882 3 בנים9024375מהרי”קא 6 רה”עאיילת חגירהחורב11.
צהרון 

 544874 4 בנים6296599מהריק”א  6נצחיה משהתשב”ר12.
צהרון

 139006 חובה בנים9031312מהרי”קא   6  מירב לוי השלום13.
צהרון  

 שילוב 4-5 בניםחופית בקדביר14.
צהרון

 759530 שפתי  ח.מ.9380983התנאים 24 רה”עבתאל ירקוניאופק15.

 טלפון כתובת הגןשם הגננתשם הגןמס’
בגן

סמל הגן 
במשרד החינוך

422899  4 בנים9380995רח’ חזון איש 84רחלי רצון גפן  1.

6701320רח’ חזון איש 84מיכל לויארז  2.
9380994

422881  3 בנים 

220004  5 חובה בנים9017266רח’ חזון איש 84אילן עוקשירימון  3.



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

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

פקס: 03-9027303
w9012881@bezeqint.net :מייל

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

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

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

לפרטים המנהלת: הגב’ שרה גורפינקל
בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו ובנייד 058-7355284 הודעות ווצאפ בלבד.

חייבי רישום: 
ילדים שנולדו בתקופה שבין כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014 ( לבין ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(

מועדי הרישום: 
לכיתות א' מיום שני א' בשבט התש"פ )27 בינואר 2020( עד יום ראשון כ"א בשבט התש"פ  )16 בפברואר 2020(

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

רישום לגני ילדים במשרדי החינוך התורני בעירייה:
חייבי רישום - גילאי 5 : י' בטבת התשע”ה - 1 בינואר 2015

                                  י"ט בטבת התשע”ו - 31  בדצמבר 2015
 

חייבי רישום- גילאי 4: כ' בטבת התשע”ו - 1 בינואר 2016
                             ב’ בטבת התשע”ז - 31 בדצמבר 2016

חייבי רישום-גילאי 3 : ג’ בטבת התשע”ז - 1 בינואר 2017
                                 י”ג בטבת התשע”ח - 31 בדצמבר 2017

 רישום לבתי ספר של החינוך התורני 
לשנת הלימודים תשפ"א
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רשת הגנים של מוסדות "אור זרוע" )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 : י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015
                                 י"ט בטבת התשע"ו - 31  בדצמבר 2015

 
חייבי רישום- גילאי 4: כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016

                             ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

חייבי רישום-גילאי 3: ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017
                                י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

קבלת קהל:
במשרדי החינוך התורני בעירייה )קומה ב'( ימים א'-ה' שעות 08:30-13:00

ובימים א' ו-ד' אחה"צ בין השעות 17:00-19:00.
מקום הרישום במשרדי החינוך התורני בעירייה.

פרטים במשרדי ת"ת " בעקבי הצאן" הגב' נועה ימיני 03-9021552
בגן "ארז" הגננת מיכל לוי בטל': 03-9380994
בגן "גפן" הגננת רחל רצון בטל': 03-9380995

בגן "רימון" הרב אילן עוקשי בטל': 03-9017226

מועדי הרישום:
 לכיתות א' ולגילאי 3,4,5 מיום שני א' בשבט התש"פ  )27 בינואר 2020( עד יום ראשון כ"א בשבט התש"פ 

)16 בפברואר 2020(

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

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

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

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

ממקום מגוריהם הנוכחי, בצירוף חוזה קניה /חוזה שכירות עדכני.
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 * הפרסום ע"י הגורמים המפעילים את הגנים



נספח ד'

29 חוברת רישום לגני הילדים וכיתות א’ 2020-2021  

 רישום לגני הילדים של החינוך התורני 
לשנת הלימודים תשפ"א

נספח ד'

אישור בקשה לרישום לגן חובה מוכר שאינו רשמי לשנה”ל התשפ"א

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____/_____/______



מרכזים קהילתיים, תרבות פנאי וספורט

החברה העירונית  הרישום לצהרונים ומעונות יום 
בגני הילדים העירוניים ובבתי הספר היסודיים

חסר


