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הרישום יתקיים באתר העירייה 
www.kfar-yona.muni.il

מיום שני, א' בשבט תש"ף, 27/1/20
עד ליום ראשון, כ"א בשבט תש"ף, 16/2/20
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הורים יקרים,
"זה הרגע הנה באה השעה..."

 ברכות ואיחולים מכל הלב עם הצטרפותכם למשפחת 
בתי הספר בעיר כפר יונה.

בתי הספר מהווים את נקודת המפגש הראשונה שלכם 
ושל ילדיכם הרכים עם מערכת החינוך העירונית, אשר 

שמה לה ליעד למצות את הפוטנציאל והמסוגלות 
הטמונים בהם, לעצב ולפתח את כישוריהם, הרגליהם 

ומיומנויותיהם, לקדם את יכולותיהם האישיות, הרגשיות, 
הערכיות והלימודיות וזאות תוך מתן ביטוי לסקרנות 

וליצירתיות שלהם. 

כל אלה לא יוכלו להתקיים ללא צוותי חינוך – מנהלים/ות, מורים/ות ותומכי/ות 
למידה כאחד - המכירים ומבינים את חשיבותו של המעשה החינוכי ומבצעים את 
שליחותם זו באהבה, הכלה, הקשבה ומתוך אחריות לחוסנם ושלומם של ילדיכם 

האהובים. 

העירייה בהנהגתי רואה בהשקעה בחינוך נדבך חיוני ומשמעותי ביצירת חברה טובה 
ומיטיבה, לפיכך תפעל לקדם ולשלב מוזיקה, אמנות ספורט ומדעים בתהליך החינוכי 

אותו יחוו ילדכם. 

קליטה רכה, נעימה והרבה הצלחה לכל, כמו גם לתושבות והתושבים החדשים 
המצטרפים לעירנו. 

שלכם, בשבילנו ולמען עתיד טוב לילדינו,

 שושי כחלון כידור
ראש העירייה
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הורים יקרים,
אני שמחה לבשר לכם על פתיחת הרישום לגני הילדים 
לקראת שנת הלימודים תשפ"א ומברכת את ילדיכם על 

הצטרפותם למערכת החינוך העירונית.

חוברת זו, מאגדת בתוכה את המידע על מנת לסייע בידיכם 
בתהליך הרישום.

הרישום לגני ילדים בעיר הוא אירוע חשוב ומשמעותי לכל 
הורה וילד. אגף החינוך מתרגש יחד אתכם לקלוט מחזור 

חדש של ילדים למערכת החינוך העירונית, ומבטיח ללוות 
כל ילד וילדה באהבה ובתשומת לב מרבית על מנת לאפשר 

לכולם התאקלמות והסתגלות מוצלחת.

אנשי המקצוע עמלים על פיתוח תכניות לימוד חדשניות לגיל הרך, העירייה מקפידה 
על איכות כח האדם וכן משקיעה בתחזוקת המבנים, בשיפוץ ובשדרוג החצרות 

והמתקנים.

לשמחתי, ההורים בעיר מגלים מעורבות רבה בכל הנוגע לחינוך הילדים הדורש שיתוף 
פעולה מלא בין אגף החינוך, למנהלים, לגננות, לסייעות ולהנהגות ההורים, המסייעים 

לנו להגיע לתוצאות מיטביות, שבראשן עומדת טובת הילדים, רווחתם ושלומם.

אני מאחלת לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה,
ברכת הצלחה והתאקלמות קלה ומהירה.

 אסנת חכמון
מנהלת אגף החינוך
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זכאים לרישום לכיתות א'
בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס 32(, התשע"ד 2013 שהתקבל בכנסת 

בא' אב תשע"ג 08.07.2013

מועד רישום על פי תאריך לועזי ותאריך עברישנתונים

כיתה א'
ינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2014

כ"ט בטבת התשע"ד – ט' בטבת התשע"ה

תקופת הרישום
מיום שני, א' בשבט תש"ף, 27.1.20

עד יום ראשון, כ"א בשבט תש"ף, 16.2.20
www.kfar-yona.muni.il :כתובת אתר האינטרנט לרישום

בבתי הספר - בשעות הפעילות קבלת קהל: 

ובימי ג' בין השעות 16:00-19:00 )בתקופת הרישום בלבד(   
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חשוב לדעת!

שימו לב: הרישום והשיבוץ לבתי הספר הינם בהתאם לאזור 
הרישום אליו משויך ילדיכם.

 << רישום ושיבוץ הילדים יתבצע אך ורק על פי הכתובת הרשומה בשני תעודת הזהות 
   של ההורים.

 << עם השלמת תהליך הרישום באינטרנט יש להדפיס ולשמור את האישור 
   האינטרנטי כאסמכתא לביצוע ההרשמה. 

 << תושבים חדשים אשר כתובת מגוריהם בתעודת הזהות טרם שונתה לכפר יונה יכולים 
   לשלוח את הטפסים הנדרשים דרך אתר העירייה )באזור טפסים מקוונים(. 

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

<< רישום כוזב ומסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית.
     )זאת ע"פ חוזר מנכ"ל )סב/7א( של משרד החינוך(

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

הורים הזקוקים לסיוע בתהליך הרישום, מוזמנים להסתייע בבית הספר.
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רישום מאוחר
רישום מאוחר לכיתה א' יתבצע בתיאום כמפורט להלן:

יום שני, 16.03.20 בין השעות שעות 08:30-12:30
יום ראשון, 19.04.20 בין השעות שעות 08.30-12.30

. www.kfar-yona.muni.il הרישום יעשה באמצעות אתר האינטרנט
הורים הזקוקים לסיוע בתהליך הרישום, מוזמנים להסתייע בבית הספר במהלך תקופת הרישום

בימים ראשון - שישי בשעות פעילות בית הספר ובימי ג' בין השעות 16:00-19:00
)בתקופת הרישום בלבד(

מסמכים נדרשים לרישום:
• תעודת זהות של שני ההורים שבה רשום הילד + ספח כתובת מעודכנת.

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

תכנית מעברים מהגן לכיתה א'
תכנית מעברים הינה ביטוי, לחשיבות שאנו מייחסים להצלחת המעבר מגן הילדים

לכיתה א' על מנת להבטיח קליטה מיטבית של התלמיד/ה בבית הספר.

מטרת התכנית
• שמירה על הרצף החינוכי באמצעות עבודה משותפת ומעמיקה המתקיימת   

בין הגננות ובין המנהלות, היועצות והצוות החינוכי של שכבות א'.
• היכרות עם המסגרת הבית ספרית, והסביבה הלימודית וכן התנסות בחוויות 

לימודיות וחברתיות מגוונות.
• ביקור ילדי הגנים בבתי הספר על פי אזורי הרישום. לצורך יצירת תחושה 

של רוגע, בטחון ואמון ערכים המסייעים להם במעבר לבית הספר.
• הורים המזהים התנהגות חריגה של ילדיהם ו-או קושי מוזמנים לפנות 

באמצעות באמצעות הגננות לצוות הניהולי באגף החינוך.
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תושבים חדשים

לצורך הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:
<< חוזה קניה / שכירות בכפר יונה.

<< תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת בכפר יונה בה רשום הילד.
<< טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך ביישוב בו אתם מתגוררים.

<< זכאות לסל שילוב ממקום המגורים הקודם )רק למי שזכאי(.
<< יש המצאת כל המסמכים הרלוונטים.

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

תלמיד בעל צרכים מיוחדים

< הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים מתבקשים להגיע לאגף החינוך עם מסמכים 
תומכים בזכאות לחינוך מיוחד מוקדם ככל האפשר. צוות האגף יסייע ויכוון את 

ההורים לתהליך לו זקוקים הילדים. לאחר השלמת התהליך, הצוות המקצועי ישבץ 
את הילדים במסגרת החינוכית המתאימה ביותר לצרכיהם. 

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

< הורים לתלמידים עם בעיה בריאותית העונים על הקריטריונים של משרד החינוך 
לסייעת, מתבקשים להגיש מסמכים תומכים לאגף החינוך לא יאוחר מ- 01.03.2020.



רשימת בתי החינוך :

בית חינוך ממלכתי "הדר"
מנהלת ענת קידר

טלפון 09-8988443
 Hadar.kyo@gmail.com דוא"ל

כתובת מנחם בגין 27

בית חינוך ממלכתי דתי "בר אילן" 
רישום על אזורי בישוב

מנהל אריאל טיבי
טלפון 09-8988031

Barilan.kfaryona@gmail.com דוא"ל
כתובת ההדרים 54

                               
בית חינוך ממלכתי "דרך" 

ע"ש רונה רמון
מנהלת גילה קמה

טלפון 09-8908705
Yefenof.school@gmail.com דוא"ל

כתובת נעמי שמר 1

בית חינוך ממלכתי "שרונה" 
)בי"ס חדש - צומח לכיתות א' – ד'(

מנהלת עירית קציר
טלפון 09-7893796

  iritsharona@gmail.com דוא"ל
כתובת המשאלות 3

8

בית חינוך ממלכתי "רימון"
מנהלת גלית פישר
טלפון 09-8947539

Rimonschool7@gmail.com דוא"ל
כתובת יקינטון 4 

"פני מאיר" – מוכש"ר חרדי
הרב הללויה

רישום על אזורי בישוב – בבי"ס בלבד
טלפון 09-8986073  

Pnei_meir@walla.com דוא"ל
כתובת צבעוני 21 פינת תורמוס 

בית חינוך ממלכתי "עמל"
מנהלת אדוה גת

טלפון 09-8988029
Ammal.kfar.yona@gmail.com דוא"ל

כתובת גיבורי ישראל 28
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הרשמה לצהרוני המרכז הקהילתי
שנת הלימודים תשפ"א 

27.1.20-16.2.20

  פעילות במקום מוגן ובטוח לילד.

  ארוחת צהריים חמה בליווי תזונאית ובקרה של משרד הבריאות.

  צוות מקצועי חם ואוהב.

   תכנית לימודים שנתית.

  הנחיה פדגוגית בליווי והכוונה של רשת 'צהריים טובים' מבית החברה למתנ"סים.

   צהרונים לכיתות א'-ב' במסגרת תכנית 'ניצנים'.

   ימי קייטנה בימי חופשות וחגים.

דגשים רישום ושיבוץ לצהרונים

<<  בעת בחירת גן הילדים בשעות הבוקר, יש לבחור גן בו מתקיימת פעילות צהרון 
)בהתאם לאזורי הרישום(.

.www.mky.org.il רישום לצהרון התבצע באתר המרכז הקהילתי  >>
     ובניפרד מהרישום לבית הספר.

<<  יש לחדש את הרישום מדי שנה.



עלות חודשית צהרונים :  << גני הילדים וכיתות ג' - 985 ש"ח 

                 << כיתות א'-ב' )תכנית 'ניצנים'( 785 ש"ח  

* מחיר הצהרון וסל השירותים כפופים לשינויים בהתאם לתקנות משרד החינוך
* המחירים אינם כוללים פעילות בחופשת הקיץ

* פתיחת צהרון מותנית במינימום 20 נרשמים

לפרטים נוספים ורישום 
יש לסרוק את הברקוד

או באתר המרכז הקהילתי
www.mky.org.il
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הרישום יתקיים באתר העירייה 
www.kfar-yona.muni.il

מיום שני, א' בשבט תש"ף, 27/1/20
עד ליום ראשון, כ"א בשבט תש"ף, 16/2/20


