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רישום לכיתה א׳ 
לשנת הלימודים תש”פ

הרישום יתקיים בין התאריכים:
מיום ראשון י”ד בשבט תשע”ט ה- 20.01.19 

ועד ליום ראשון ה’ באדר א’ תשע”ט ה- 10.02.19

www.kfar-yona.muni.il באתר
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דבר ראשת העיר 

הורים יקרים

בשעה טובה ומוצלחת ילדכם עולה לכיתה א׳ אירוע 
מרגש ביותר בחייו ועבורכם.

המעבר מהגן לכיתה א׳ מהווה שינוי מהותי שכן הוא 
חשוב  ולכן  חדשה  התחלה  לצד  פרידה  בתוכו  מגלם 

ונכון שהוא יתבצע באופן הדרגתי, רך ומאפשר.

מעברים  תכנית  החינוך  אגף  מקיים  יהיה  שכך  כדי 
בו  בביה״ס  פעמיים  ילדכם   יבקר  ממנה  כחלק  אשר 

הם מיועד ללמוד שיכללו הכרות עם מתחם השכבה, סיור 
בחצר וכן התנסות עם סימולציה חברתית ולימודית. בנוסף, יערך ביקור בביה״ס גם 
לכם ההורים והוא יכלול מפגש עם מנהלת ביה״ס, היועצת והפסיכולוג/ית ומתן כלים 

לריכוך המעבר הרגשי מהגן לביה״ס, על כל המשתמע מכך.

חשוב לציין גם את הצוות החינוכי על ניסיונו ועל יכולות ההקשבה וההכלה שלו כגשר 
להעניק לילדכם - ילדי העיר, חוויה חיובית וכן בסיס מוצק ואיתן על מנת שקליטתם 

בביה״ס תעשה באופן בטוח ומייטבי.

״כל ילד הוא עץ וגזע,
ענף ופרי,

ולטבע - יש שפה משלו
לטבע - צריך לדעת איך לבוא
ניים לומדות לרווח״  בענווה ובעי

                                                                                             )חלי ראובן(

החינוכי  במעשה  ביטוי  להן  לתת  תפקידנו  אשר  אלו   מופלאות  מילים  של  לאורן 
היומיומי, אני מאחלת

לכולנו הצלחה רבה ומעבר קל ונעים.

שלכם ובשבילכם

שושי כחלון כידור
ראש העירייה
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הורים יקרים, 

הרישום  פתיחת  על  לכם  להודיע  שמחים  אנו 
תש”פ  הלימודים  שנת  לקראת  א’  לכיתות 
למערכת  הצטרפותם  על  ילדיכם  את  ומברכים 

החינוך העירונית שלנו. 
מנת  על  המידע  את  בתוכה  מאגדת  זו,  חוברת 

לסייע בידיכם בתהליך הרישום.

הרישום לכיתה א’ הוא אירוע חשוב ומשמעותי 
לכל הורה וילד.  אנו מתרגשים יחד אתכם לקלוט 

מחזור חדש של ילדים למערכת החינוך העירונית שלנו, ומבטיחים ללוות כל ילד 
והסתגלות  התאקלמות  לכולם  לאפשר  מנת  מרבית  לב  ובתשומת  באהבה  וילדה 

מוצלחת.

משקיעה  והעירייה  חדשניות,  לימוד  תכניות  פיתוח  על  עמלים  המקצוע  אנשי 
בתחזוקת המבנים,  בשיפוץ ובשדרוג החצרות והמתקנים ובהקפדה על כוח אדם 

איכותי.

הילדים.   לחינוך  הנוגע  בכל  רבה  מעורבות  מגלים  בעיר  ההורים  הרבה,  לשמחתנו 
ולוועדי  לסייעות  למנהלים,   בעירייה,   החינוך  אגף  בין  המלא  הפעולה  שיתוף 
הילדים,  טובת  עומדת  שבראשן  מיטביות,   לתוצאות  להגיע  לנו  מסייע  ההורים,  

רווחתם ושלומם.

אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה, ברכת הצלחה והתאקלמות קלה 
ומהירה .

בברכה,
אסנת חכמון

מנהלת אגף החינוך
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        שנתונים         מועד רישום על פי תאריך לועזי ותאריך עברי

זכאים לרישום לכתות א'

1 בינואר 2013 עד 31 בדצמבר 2013
ו’ בטבת התשע”ב – י”ח בטבת התשע”ג כיתה א׳

בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס 32(, התשע"ד 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב 
התשע"ג 08.07.2013

תקופת הרישום:
מיום ראשון י”ד בשבט תשע”ט ה- 20.01.19 

ועד ליום ראשון ה’ באדר א’ תשע”ט ה- 10.02.19

www.kfar-yona.muni.il :כתובת אתר האינטרנט לרישום

קבלת קהל: 
בבתי הספר - בשעות פעילות בית הספר

ביום ג’ בין השעות 16:00-19:00 )בתקופת הרישום בלבד(
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רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תש"פ 
הרישום והשיבוץ בבתי הספר הינם בהתאם לאזור הרישום אליו משויך ילדיכם.

חייבי רישום
כל הילדים שנולדו בין התאריכים: 

ו' בטבת התשע"ב  ה-01 בינואר 2013  

ועד –  י"ח בטבת התשע"ג ה-31 בדצמבר 2013.

חשוב לדעת!
רישום ושיבוץ הילדים יתבצע אך ורק על פי הכתובת הרשומה ב 2 תעודת   Q

הזהות של ההורים.

עם השלמת תהליך הרישום באינטרנט עליכם להדפיס ולשמור את האישור   Q
האינטרנטי כאסמכתא לביצוע ההרשמה. 

יונה  בכפר  אינה  הזהות  בתעודת  מגוריהם  כתובת  אשר  חדשים  תושבים   Q
יכולים לשלוח את כל הטפסים הנדרשים דרך אתר העירייה )באזור טפסים 

מקוונים(. 

הילד  על  למשמורת  הנוגע  בפס”ד  להצטייד  מתבקשים  גרושים  הורים   Q
והתייחסות לאופן חינוכו. 

כוזב  רישום  קובע:  החינוך  משרד  של  )סב/7א(  מנכ”ל  חוזר  לדעת:  חשוב   Q
ומסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית.

סיוע ברישום
 .www.kfar-yona.muni.il הרישום לכיתה א' נעשה באמצעות אתר האינטרנט

הורים המבקשים עזרה בתהליך הרישום, יכולים לקבל סיוע בבית הספר במהלך 
תקופת הרישום.

בימים ראשון עד שישי בשעות פעילות בית הספר 

ביום ג' בין השעות 16:00-19:00 )בתקופת הרישום בלבד(

תאריכים נוספים:

בשעות 08:30-12:30 03.03.19    יום ראשון   

29.04.19    יום שני           בשעות 08.30-12.30
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מסמכים נדרשים
תעודת זהות של שני ההורים שבה רשום הילד + ספח כתובת מעודכנת.  Q

ספח ארנונה של החודש האחרון עם שם ההורה )הורה המתגורר בשכירות   Q
וחשבון הארנונה אינו על שמו, מתבקש להעביר העתק מהסכם השכירות(.

תכנית מעברים מהגן לכיתה א'
תכנית מעברים הינה ביטוי, לחשיבות שאנו מייחסים להצלחת מעבר מיטבי מגן 

הילדים לכיתה א' ובכך להבטיח קליטה מיטבית בבית הספר. 

מטרת התכנית: 

שמירה על הרצף החינוכי באמצעות עבודה משותפת ומעמיקה המתקיימת   Q
בין הגננות ובין המנהלות, היועצות והצוות החינוכי של שכבות א’. 

בחוויות  התנסות  הלימודית  והסביבה  ספרית,  הבית  המסגרת  עם  היכרות   Q
לימודיות וחברתיות מגוונות. 

ילדי הגנים יבקרו בבתי הספר על פי אזורי הרישום. אנו מאמינים שביקורים   Q
המסייע  דבר  הילדים  בקרב  ואמון  בטחון  רוגע,  של  תחושה  מייצרים   אלה 

להם במעבר מיטבי לבית הספר.

לפנות  מוזמנים  חריגה  בהתנהגות  או  בקושי  נתקל  שילדם  המזהים,  הורים   Q
באמצעות הגננות לצוות החינוכי של אגף החינוך. 

תושבים חדשים:
רישום לכיתה א’ יכול להיעשות באגף החינוך או באתר העירייה )טופס מקוון(.  

לצורך הרישום הצטיידו במסמכים הבאים:

חוזה קניה/ שכירות בכפר יונה.  Q

יונה בה  תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת בכפר   Q
רשום הילד.

טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך ביישוב בו אתם מתגוררים.  Q

זכאות לסל שילוב ממקום המגורים הקודם )רק למי שזכאי(  Q

תלמיד הזכאי לחינוך מיוחד – יש להמציא את כל המסמכים המתאימים.  Q

הילד  על  למשמורת  הנוגע  בפס”ד  להצטייד  מתבקשים  גרושים  הורים   Q
והתייחסות לאופן חינוכו. 



תלמיד בעל צרכים מיוחדים
עם  החינוך  לאגף  להגיע  מתבקשים  מיוחדים  צרכים  בעלי  לילדים  הורים 

מסמכים תומכים בזכאות לחינוך מיוחד מוקדם ככל האפשר. 

צוות האגף יסייע ויכוון את ההורים לתהליך לו זקוקים הילדים. לאחר השלמת 
המתאימה  החינוכית  במסגרת  הילדים  את  ישבץ  המקצועי  הצוות  התהליך, 

ביותר לצרכיהם. 

תומכים  מסמכים  הרישום  בעת  יצרפו  שמיעתית  לקות  עם  לילד  הורים   Q
מהרופא המטפל, תוצאות בדיקות אודיוגרמה והמלצה ממיח”א.

הורים לתלמידים עם בעיה בריאותית העונים על הקריטריונים של משרד   Q
החינוך לסייעת, מתבקשים להגיש מסמכים תומכים לאגף החינוך לא יאוחר 

מ- 01.03.19.
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בית חינוך ממלכתי דתי בר אילן                                    בית חינוך ממלכתי הדר 
רישום על אזורי בישוב מנהלת ענת קידר 

מנהלת חגית גלעם טלפון 09-8988443 
טלפון 09-8988031  Hadar.kyo@gmai l .com דוא”ל 

Bar i lan.kfaryona@gmai l .com דוא”ל  כתובת: מנחם בגין 28 
כתובת: ההדרים 54  

בית חינוך ממלכתי שרונה  בית חינוך ממלכתי יפה נוף 
בי"ס חדש - צומח לכיתות א' – ב' מנהלת גילה קמה 
הרישום ייעשה באגף החינוך   טלפון 09-8908705 

  Yefenof.school@gmai l .com דוא”ל 
כתובת: נעמי שמר 1

פני מאיר – מוכש"ר חרדי בית חינוך ממלכתי רימון 
הרב הללויה מנהלת גלית פישר 

רישום על אזורי בישוב – בבי"ס בלבד טלפון 09-8947539 
טלפון 09-8986073    Rimonschool7@gmai l .com דוא”ל 

Pnei_meir@wal la.com דוא”ל  כתובת: יקינטון 4 
כתובת: צבעוני 21 פינת תורמוס   

 
בית חינוך ממלכתי עמל

מנהלת אדוה גת
טלפון 09-8988029

Ammal.kfar.yona@gmai l .com דוא”ל 
כתובת: גיבורי ישראל 28

רשימת בתי החינוך
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רישום לצהרוני המתנ״ס לילדי בתי הספר 
כיתות א׳-ג׳ 

המרכז הקהילתי מפעיל צהרונים בבתי הספר הדר, רימון, יפה נוף ובבית הספר 
שרונה לפי ביקוש.

צהרון בית הספר, הינו מסגרת חינוכית בהמשך ליום הלימודים, הנותנת מענה 
לימודי, מקצועי ואיכותי, ומאפשרת לכל תלמיד ותלמידה להישאר במרחב המוגן 
בו הם לומדים. בצהרון בית הספר ישנו דגש על הרצף הלימודי. דגש זה בא לידי 
בבית  שנלמדו  נושאים  הכיתות,  מחנכות  עם  קשר  הבית,  שיעורי  בהכנת  ביטוי 

הספר ואירועים מגוונים הקשורים לחיי הילדים במסגרת החינוכית.

ילדי הצהרונים זוכים לליווי של מדריכה פדגוגית של רשת "צהריים טובים".    Q
הילדים ייהנו מתכנית פדגוגית מובנית ומחוג שבועי – תתקיים רוטציה בין שני 

חוגים לגיוון.

בכל צהרון יש צוות מקצועי, חם ואוהב. הצוותים עוברים הכשרות מקצועיות,    Q
בטחון ובטיחות, והדרכת מד"א, בכל שנה.

רישום ושיבוץ לצהרונים:
פתיחת צהרון מותנית ברישום של מינימום של 20 ילדים .   Q

יש לבצע בכל שנה רישום מחדש לצהרונים.   Q

הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המתנ"ס בכתובת:   Q
www.myk.org. i l  

* הרישום לבית הספר אינו מהווה אישור רישום לצהרון ולהיפך.
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דגשים:
הצהרון יפעל החל מתחילת שנת הלימודים ועד סוף חודש יוני.   Q

בחודש יולי תתקיים פעילות לפי דרישת ההורים.   Q

השעה  ועד  הספר  בית  פעילות  שעות  מתום  א'-ה'  בימים  בצהרון  הפעילות    Q
.17:00

עלות הצהרון לכיתות א'-ב' 785 ₪, במסגרת תכנית "ניצנים" של משרד החינוך,    Q
ולכיתות ג' בעלות של 985 ₪ לחודש.

בחופשות החגים יינתן מענה לילדי צהרוני בית הספר בין השעות 8:00-17:00    Q
בעלות נוספת של 140 ₪. המענה בסל החופשות כולל: 3 ימים בסוכות, 5 ימים 
בחנוכה, יום בפורים, 5 ימים שלפני חג הפסח ויום בשבועות. לא ניתן להירשם 

לחלק מימי הפעילות בחופשות.

תשלום עבור סל הקייטנה יגבה בתשלום חודש ספטמבר.   Q

ומזינה  בריאה  בשרית,  צהריים  ארוחת  תזונאית.  של  שנתי  ליווי   הזנה:    Q
מקייטרינג בפיקוח משרד הבריאות. פרי למנחה.

ביצוע הרשמה מותנה בתשלום של 400 ₪, שיקוזזו מתשלום חודש ספטמבר.
במקרה של ביטול השתתפות בצהרון  בפרק זמן של 14 ימי עסקים, יבוצע חיוב 

של 45 ₪- דמי ביטול.

בקשה לביטול צהרון בבתי הספר  תתאפשר עד לתאריך 10.8.19. 
בקשה לאחר תאריך זה כרוכה בתשלום חודש 9/19 במלואו.

לחודש(,   ₪  200( א-ב  כיתות  עבור  החינוך  משרד  של  הסבסוד  ויבוטל  במידה 
ישלמו ההורים מחיר של 985 ₪ החל מיום ביטול הסבסוד.

ו/או בסל השירותים במידה  למתנ"ס שמורה הזכות לערוך שינויים בתשלומים 
ויהיו, בכפוף להחלטות משרד החינוך.



www.kfar-yona.muni.il 
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תקופת הרישום:
מיום ראשון י”ד בשבט תשע”ט ה- 20.01.19 

ועד ליום ראשון ה’ באדר א’ תשע”ט ה- 10.02.19


