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הורים יקרים, 

ברכות ואיחולי הצלחה עם כניסת ילדכם לכתה א'!

המעבר מהגן לבית הספר מלווה בתחושת גאווה, התרגשות וציפייה לאתגרים חדשים ומגוונים.
העיר רמת השרון רואה בחינוך מנוף מרכזי להעצמה ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח וטיפוח 

מערכת החינוך על כל היבטיה.
אנו מובילים בבתי הספר היסודיים חדשנות פדגוגית, בדגש על מכוונות להישגים אקדמיים, 

פיתוח מיומנויות חשיבה וכישורים חברתיים ברוח המאה ה-21, יחד עם טיפוח תחושת שייכות 
ומסוגלות עצמית ומחנכים לערכים המושתתים על סובלנות, הכלה, קבלת האחר

ואהבת הארץ והאדם.
החינוך היסודי בעיר כולל 13 בתי ספר יסודיים- 9 ממלכתיים, 1 ממלכתי-דתי ומרכז אזורי 

למחוננים ומצטיינים "רמה".
בבתי הספר יעמדו לרשות ילדכם תכניות לימוד מעניינות ומרתקות ויחס חם

ואוהב של הצוות החינוכי.
השנה ערכנו עבורכם "מידעון רישום לכתה א'" הכולל את כל המידע הנדרש לביצוע רישום, 

פירוט המסגרות התומכות ותכניות עירוניות יחודיות.
מנהלי בתי הספר, צוותי ההוראה והעובדים משקיעים רבות למען ילדי העיר במקצועיות, 

במסירות וברגישות, הראויים להערכה רבה.
אנו מאמינים בעשייה חינוכית משותפת ובדיאלוג מתמיד בין שותפי החינוך –

רשות, פיקוח וגורמי חוץ.
היו סמוכים ובטוחים כי נעשה כל שביכולתנו כדי שהמעבר יהיה מוצלח וילדכם יוכלו לממש את 

יכולותיהם בצורה מיטבית.
אנו כאן לרשותכם ומאחלים לכם ולילדכם את מלוא ההצלחה בדרך החדשה.

שלכם,

מיכל פלהיימר
מנהלת מחלקת החינוך היסודי

שלומית שפיגלבלט
מנהלת אגף החינוך

אבי גרובר
ראש העירייה

דוברת וייזר,
ס' ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך



רישום שלא באמצעות האינטרנט מיועד לאוכלוסיות הבאות בלבד:
תושבים חדשים – שאינם מופיעים במרשם התושבים יש להביא חוזה דירה חתום 

ותעודות זהות של שני ההורים עם כתובת עדכנית (ספח פתוח) וטופס ביטול רישום 
מהרשות ממנה הגיעו. 

הורים גרושים/פרודים/עצמאיים/יחידניים/לא נשואים – מתבקשים למלא כתב הצהרה 
חתום ע"י שני ההורים, את הטופס ניתן להוריד מאתר הרשות, במהלך הרישום. במידה 

ולא מופיעה חתימה של שני ההורים על גבי הטופס, יש לצרף מסמך משפטי (החלטה או 
פסק דין) המתייחס למשמורת על הילדים. 

הורים שאינם נמנים עם אוכלוסיות אלו נדרשים לבצע רישום באתר האינטרנט. 

נהלי רישום לכיתה א׳ 
שנה״ל תשפ״א

גילאי רישום: 
בהתאם לחוק לימוד חובה, חייבי הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשפ"א הינם ילדים 

שנולדו בתקופה שבין כ"ט בטבת תשע"ד 1.1.2014 לט' בטבת תשע"ה 31.12.2014.
השיבוץ לבתי הספר בשנה"ל תשפ"א יקבע על פי אזורי הרישום וכתובת  המגורים של 

 התלמיד/ה. (מצ"ב מפת אזורי הרישום).

תהליך הרישום: 
 יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד/ה ות"ז הורה,

אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל של שני 
ההורים. 

בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה",
תופיע עם גמר הרישום. 

הרישום באינטרנט הינו לתושבי רמת השרון בלבד. 
הורים יכולים לרשום את ילדיהם לפי אזורי הרישום שאושרו ע"י הרשות המקומית.     

כניסה למפת אישורי רישום 

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D.jpg


רישום למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי:
הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם ללימודים במוסדות חינוך מוכרים שאינם 

רשמיים  (אורים, דרך הילד, מקום לגדול, קינג סולומון ורמב"ם) מתבקשים להגיע 
למשרדי אגף החינוך עם אישור מהמוסד החינוכי אליו מעוניינים להירשם כדי לקבל 

הפניה לרישום. 

מעוכבי רישום: 
במהלך הלימודים בגן החובה עולה לעיתים הסוגיה בנושא בשלות הילד לעלות 

לכיתה א'. 
תלמידים שיש התלבטות לגבי התאמתם לכיתה א' יופנו ע"י הגננת לשרות 

הפסיכולוגי. במקרה זה, ההורים יבצעו רישום כפול לגני הילדים ולכיתה א'. מקומם 
של התלמידים יישמר בבית הספר ובגן הילדים עד לקבלת ההחלטה- לא יאוחר 

מה-31.5.2020. עם קבלת החלטה ההורים מתבקשים להגיע לאגף החינוך על מנת 
לקבל הפניה לביה"ס או להירשם לשנה נוספת לגן. 

הגשת בקשה ללימודי חוץ: 
הורים המעוניינים בהגשת בקשה לאישור ללימודים בעיר אחרת מתבקשים למלא 

באתר בקשה מנומקת ללימודי חוץ בצירוף המסמכים הנדרשים ולהעביר לאגף 
החינוך

העברת תלמידים - בקשות להעברת תלמידים מביה"ס אחד למשנהו: 
הורים המבקשים לרשום את ילדם לבית ספר אחר מביה"ס אליו הוא שייך מתבקשים: 

1. לרשום את ילדם לביה"ס אליו הוזמנו להירשם במועדי הרישום- חובה! 
2. בסיום תהליך הרישום יש למלא באתר בקשת העברה מנומקת. 

תשובות לבקשות העברה יינתנו עד סוף יוני 2020. 
לא יינתן מידע טלפוני על התשובות לבקשות. 

הורים גרושים/פרודים/עצמאיים/יחידניים/לא נשואים מתבקשים לחתום שניהם על 
בקשת ההעברה.

לרישום 

https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d/


ערעור על החלטת ועדת העברות:
הורים שבקשתם נדחתה ע"י הועדה העירונית רשאים לערער בפני מנהלת מחוז 

תל-אביב במשרד החינוך, הגב' חיה שיטאי, תוך 7 ימים מקבלת התשובה מהדיון 
החוזר של ועדת ההעברות.  

דיון חוזר בבקשות העברה:
הורים המבקשים דיון חוזר על החלטת ועדת ההעברות יוכלו לעשות תוך 7 ימים מיום 

קבלת התשובה. את הבקשה יש להגיש בדוא"ל לאגף החינוך.
  ilana_l@ramat-hasharon.muni.il 

יש לוודא הגעת הבקשה בטלפון 03-7602446 

קריטריונים להעברת תלמידים בין בתי ספר יסודיים: 
סיבות רפואיות חריגות (יש לצרף מסמכים).

איחוד אחים.
סיבות מערכתיות של תקני פיצול וסגירת כיתות (ויסות תלמידים כשהמצבת מלאה), 

על פי חוזר מנכ״ל רישום והעברות.
שיקולים פדגוגיים מערכתיים על פי הנחיות חוזר מנכ״ל. 

חשוב לדעת:
במקרה שמונה אפוטרופוס לתלמיד יש להגיע עם המסמכים הרלוונטיים לאגף החינוך.

במידה ואתם או ילדיכם זקוקים להתאמות מסוימות, עקב מוגבלות פיזית או חושית, 
תלמידים עם אלרגיות ותלמידים הזכאים לסייעת רפואית, אנא ציינו זאת בעת הרישום 
לגני הילדים ובתי הספר ויידעו את מנהלת המחלקה לחינוך המיוחד בדואר אלקטרוני 

maayan_o@ramat-hasharon.muni.il ובטלפון: 03-7602455.
הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"א – יש להגיש מסמכים למנהלת מחלקת 

הפרט באגף החינוך מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתאריך 01.07.20. 
בניית כיתות אקוסטיות – הורים לילדים בעלי לקות שמיעה מתבקשים להעביר 

מסמכים לאגף החינוך עד לחודש מרץ 2020. 
שיבוץ כיתות:

חלוקת התלמידים לכיתות נעשית ע"י צוות מקצועי בבית הספר.  
השיבוץ ייערך סמוך לפתיחת הלימודים תשפ"א.

חינוך דתי:
הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לבי"ס ממלכתי-דתי יכולים לבחור במעמד 

הרישום את ביה"ס "אור השחר". 

כניסה לטופס ערעור

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8.pdf


ביטוח תאונות אישיות:
כל התלמידים במערכת החינוך מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. 

התשלום השנתי הוא חובה וסכומו נקבע ע"י מערכת החינוך. 
התשלום ייגבה ע"י ביה"ס בתחילת השנה. 

הדלגת כתה:
קבלת ההחלטה בדבר הדלגת ילד/ה לבית ספר היא תהליך ולא אירוע חד פעמי.                                                                           

לתהליך זה שותפים הגננת, פסיכולוג חינוכי, הורי הילד/ה והגורמים החינוכיים 
הרלוונטיים הנוספים המכירים את הילד/ה. 

הורי הילד/ה שתאריך לידתו/ה הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר 
ולא יאוחר מ- 31 במאי של אותו שנתון, השוקלים את האפשרות להדלגה מגן לבית 

ספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מיום  31.01.2020.

לידיעתכם! 
רישום כוזב הינו עברה פלילית . 

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים של מקום המגורים הקבוע של התלמיד, יביא 
לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי הרשות

ביטול רישום:
תושבים העתידים לעזוב את רמת השרון לקראת שנה"ל תשפ"א, מתבקשים 
להגיע לאגף החינוך עם ת"ז כולל ספח ועם חוזה דירה בתוקף לשנת תשפ"א 

בכתובת החדשה.  
טפסים מתאימים ניתן לקבל באגף החינוך ברשות או באתר הרשות

לביטול רישום 

https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/


לרישום 

בכל בתי הספר היסודיים פועל צהרון לילדי כיתות א'-ג'. 
הצהרונים מיועדים לתת מענה לילדים בשעות הצהריים 

הצהרונים מופעלים ע"י רשת צהרוני "מגוונים", הרשת המובילה והגדולה בעיר, 
הנותנת מענה ל- 10 לבתי הספר היסודיים בעיר. 

בצהרונים הצוות החינוכי מחכה לילדכם בתום הלימודים ומעניק לו מסגרת 
חינוכית עם למידה, העשרה וחוויות, בשילוב ארוחת צהרים בריאה וחמה,  

לצד הקפדה על בטיחותם וביטחונם של הילדים. 
בצהרונים מעניקים לילדיכם יחס אישי וחם, תוך מענה לכל צרכיהם וכל זאת 

בשיתוף עמכם ההורים. 

צוות הצהרונים עומד לרשותכם בכל עת:
 miriz@migvanim.com  | מירי זוהר - מנהלת תחום צהרונים

 hadas@migvanim.com  | הדס כחלון - רכזת תחום צהרונים
  Ruth@migvanim.com  | רות אדרי - רכזת תחום צהרונים

 lilachb@migvanim.com  | לילך באיו - רכזת פדגוגית
 PazitA@migvanim.com  | פזית אלון - אחראית גביה ורישום

רישום  לצהרונים בטלפון: 03-7600168  

צהרונים

http://www.migvanim.com/html5/?_id=9984&did=4455&G=9648&SM=9984&_UserReference=94BFE99D61C0FC4B5E280876


שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח): 
השרות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח) ברמת השרון, הינו מחלקה באגף החינוך 

בעירייה שמטרתה קידום התפתחותם הרגשית המיטבית של התלמידים במערכות 
החינוך בעיר. 

עבודת הפסיכולוג החינוכי מתמקדת בייעוץ חינוכי וטיפולי לצוותים, לוועדות 
מקצועיות, לצד אבחון וטיפול ישיר בילדים והוריהם. השירות ניתן לתלמידי מערכות 

בעיר החל ממעונות היום ועד התיכוניים. 
השירות הפסיכולוגי החינוכי שותף לגופים בקהילה העוסקים בקידום הילד ורווחתו. 

בכל מוסד חינוכי משובץ פסיכולוג חינוכי מטעם השפ״ח.

מנהלת השפ"ח - גב' קרן גל-מיכלזון:
 shapacha@ramat-hasharon.muni.il

טל': 03-7602499 / 03-7602487 | פקס: 03-7602490
רח' יצחק שדה 4, רמת השרון 

ימים ושעות קבלה: 
ימים א'-ה׳ | 08:00-14:00 

מערכות תומכות



המחלקה לחינוך מיוחד:
המחלקה לחינוך מיוחד מעמידה לרשות הקהילה מעטפת כוללת,

הנותנת מענה בתחומים הבאים: 
קיום ועדות אפיון וזכאות 

שיבוץ ושיוך תלמידים למסגרות מתאימות במסגרת החינוך המיוחד. 
מעקב אחר השתלבות תלמידים. 

מתי"א – מרכז תמיכה ישובי איזורי:
רמת השרון משוייכת למתי"א שרונים, המרכז את המענים הטיפוליים והחינוכיים 

למוסדות החינוך כדי לאפשר לתלמידים זכאיים שילוב מיטבי. 
בצוות מתי"א מומחי תחום ומדריכות המלווים ותומכים בצוותים החינוכיים.

מתי"א שרונים:
matia@012.net.il | טלפון: 09-9564401 

מנהלת המחלקה  -גב' מעיין אורלב:
 maayan_o@ramat-hasharon.muni.il

טל': 03-7602456 / 03-7602455 | פקס: 03-7602400
רח' יצחק שדה 4, רמת השרון 

ימים ושעות קבלה: 
ימים ב', ה׳ | 09:00-12:00 

יום ג׳ | 16:00-18:00 



מרכז רקפת:
מרכז "רקפת" של אגף החינוך הינו מרכז טיפולי עירוני יחיד במינו שהוקם ע"י       
עירית רמת השרון. מטרת המרכז  לתת מענה לצרכיהם של הילדים והנוער             

(בגילאי 3-18 שנים), בעלי לקויות למידה, קשיי למידה, קשיי קשב וריכוז,           
קשיי התפתחות, קשיי התנהגות וקשיים רגשיים. ההורים הינם שותפים בתהליך 

ומקבלים הדרכה ועדכון שוטף על התקדמות הטיפולים. המרכז הינו מלכ"ר         
הממומן על ידי אגף החינוך ועיריית רמת השרון.

המרכז מעמיד לרשות התלמידים, מטפלים ומורים, אנשי צוות מקצועי ומיומן.

מרכז רמ"ה למחוננים:
בית הספר רמ"ה הוא מרכז טיפוח והעשרה למחוננים ומצטיינים מכתה א' ועד 

ט' הפועל בפיקוח ואחריות האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך 
בשיתוף עם עיריית רמת השרון. 

בית הספר פועל כמרכז העשרה יומי (כל קבוצת גיל מגיעה ליום אחד בשבוע). 
תכניות הלימוד בביה"ס הן ייחודיות ונבנות בהלימה לצרכים ההתפתחותיים 

האינטלקטואליים והרגשיים של התלמידים המחוננים והמצטיינים מתוך רצון 
לעודד סקרנות, מבט חוקר ועניין במידה כדרך חיים.

  Rakefet@ramat-hasharon.muni.il
טל': 03-5405377 | פקס: 03-5471613

רח' יצחק שדה 4, רמת השרון 

מנהלת גב' אודליה כהן-אופנהיים:
  merkaz.rama@gmail.com

טל': 03-7262756 | פקס: 03-7602400
רח' יצחק שדה 4, רמת השרון 

ימים ושעות קבלה: 
רח' שבטי ישראל 102, רמת-השרון



תכניות ייחודיות יישוביות

מפגש עם
סופרים

הנואם
הצעיר

פרלמנט
הילדים

רימון הנחלת
הזמר העברי

נווט
עירוני

לימוד
שחייה

קוראים
בגדול

קונסרבטוריון
קונצרט מוסבר

כיתה ד׳



תכניות ייחודיות יישוביות

מיניות
בריאה

תכנית לפיתוח
חוסן ריגשי

הדרכה
במגרש בטיחות 

מדור לדור 

הדרכות
פיקוד העורף

יום ילק"מ-
יום הוקרה למשטרה

ולקהילה 

שח-מט

מעברים
יסודי-חט״ב




