
הרישום יחל ביום ראשון ד' בשבט תשפ"א 17.01.21 
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רישום לכיתה א'
לשנת הלימודים תשפ"ב

אגף החינוך
לחנך אדם להיות אוהב אדם
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ברכות 
ואיחולי הצלחה 

עם כניסת ילדיכם 

לכתה א'!
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הורים יקרים

דוברת וייזר
ס' ראש העירייה

ומחזיקת תיק החינוך

שלומית שפיגלבלט
מנהלת 

אגף החינוך

אבי גרובר
ראש העירייה

מיכל פלהיימר
מנהלת 

מחלקת החינוך היסודי

המעבר מהגן לבית הספר מלווה בתחושת גאווה, התרגשות וציפייה לאתגרים חדשים ומגוונים, 

בפרט בשנת קורונה.

העיר רמת השרון רואה בחינוך מנוף מרכזי להעצמה ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח וטיפוח

מערכת החינוך על כל היבטיה.

בבתי הספר היסודיים אנו משקיעים רבות בהיבטים הרגשיים- חברתיים ומובילים 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 11 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.

מידעון הרישום לכתה א' כולל 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
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גילאי רישום

בהתאם לחוק לימוד חובה, חייבי הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשפ"ב הינם ילדים שנולדו                 

בתקופה שבין י' בטבת תשע"ה 01.01.2015 לי"ט בטבת תשע"ו 31.12.2015.

השיבוץ לבתי הספר בשנה"ל תשפ"ב יקבע על פי אזורי הרישום וכתובת המגורים של התלמיד/ה. 

קישור למפת אזורי רישום

תהליך הרישום

• יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד/ה ות"ז של ההורה, 
    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.
• מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לרמת השרון 

    בשנה"ל תשפ"ב לא יוכל לבצע רישום באמצעות האינטרנט ויהיה עליו לשלוח לאחראית רישום    

    באגף החינוך - אילנה לוי ilana_l@ramhash.co.il מסמכים המאשרים כתובתו העתידית ביישוב.

נהלי רישום לכיתה א' שנה"ל תשפ"ב

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2021/01/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%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
mailto:ilana_l@ramhash.co.il
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נהלי רישום לכיתה א' שנה"ל תשפ"ב

רישום שלא באמצעות האינטרנט 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.

• ילדים שנשארים שנה נוספת בגן חובה בשנת הלימודים תשפ"ב )הרישום באגף החינוך(.
• עולים חדשים – יש להביא תעודות זהות של שני ההורים וחוזה דירה חתום.

• הורים שאין להם גישה לאינטרנט – מתבקשים לפנות לאגף החינוך.
• הורים עצמאים, גרושים/פרודים – 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 נכללים באוכלוסיות אלו נדרשים לבצע רישום באתר האינטרנט.   

רישום למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי

הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם ללימודים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים   

)אורים, דרך הילד, מקום לגדול, קינג סולומון, רמב"ם ומקום לחלום( נדרשים להגיע למשרדי אגף 

החינוך עם אישור מהמוסד החינוכי אליו מעוניינים להירשם כדי לקבל הפניה לרישום.

מעוכב רישום

במהלך הלימודים בגן החובה עולה לעיתים הסוגייה 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-31.5.2021.עם קבלת החלטה 

שתימסר להורים בכתב, ההורים מתבקשים ליצור קשר עם אגף החינוך על מנת לקבל הפניה 

לביה"ס או להירשם לשנה נוספת לגן.
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הגשת בקשה ללימודי חוץ

הורים המעוניינים בהגשת בקשה לאישור ללימודים בעיר אחרת מתבקשים למלא באתר טופס מקוון 

עם בקשה מנומקת ללימודי חוץ בצירוף המסמכים הנדרשים ולהעביר לאגף החינוך.                    

קישור

העברת תלמידים

הורים המבקשים לרשום את ילדם לבית הספר אחר מביה"ס אליו הוא שויך מתבקשים:

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

בקשות העברה 

לאחר השלמת תהליך הרישום באתר הרשות, תופיע בקשת העברה. בקשות העברה ניתן להגיש 

אך ורק באמצעות הטופס המיועד.

תשובות לבקשות העברה יינתנו בתחילת חודש יולי 2021.

לא יינתן מידע טלפוני על התשובות לבקשות.

הורים עצמאים מתבקשים לחתום שניהם על בקשת ההעברה.  

שיבוץ כיתות

חלוקת התלמידים לכיתות נעשית ע"י צוות בית הספר בלבד. 

השיבוץ ייערך סמוך לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב.

נהלי רישום לכיתה א' שנה"ל תשפ"ב

https://ramat-hasharon.muni.il/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%94/
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קריטריונים להעברת תלמידים בין בתי ספר יסודיים

מתוך תקנות חינוך ממשלתי" תשע"ט 1959 סעיף 2ג'

• סיבות רפואיות חריגות )יש לצרף מסמכים(
• סיבות/קשיים חברתיים )יש לצרף חוות דעת מקצועית( 

• העתקת מגורים )יש לצרף מסמכים( 
לתשומת ליבכם: סיבות מערכתיות של תקני פיצול וסגירת כיתות )ויסות תלמידים כשהמצבת 

מלאה( ושיקולים פדגוגיים מערכתיים מהווים קריטריון לאישור/אי אישור בקשת העברה.    

דיון חוזר בבקשות העברה

הורים המבקשים דיון חוזר על החלטת ועדת ההעברות יוכלו לעשות זאת תוך 7 ימים מיום קבלת 

התשובה. את הבקשה יש למלא באתר הרישום.

ערעור למשרד החינוך בבקשת העברות

הורים שבקשתם נדחתה ע"י הועדה העירונית לאחר הדיון החוזר רשאים לערער בפני 

מנהלת מחוז תל-אביב במשרד החינוך, הגב' חיה שיטאי, תוך 7 ימים מקבלת התשובה 

מהדיון החוזר של ועדת ההעברות.

חשוב לדעת

• במקרה שמונה אפוטרופוס לתלמיד יש לשלוח מסמכים רלוונטיים לאגף החינוך. 
• במידה ואתם או ילדכם זקוקים להתאמות מסוימות, עקב מוגבלות פיזית או חושית, 

    תלמידים עם אלרגיות ותלמידים הזכאים לסייעת רפואית, אנא ציינו זאת בעת הרישום 

 maayan_o@ramhash.co.il ויידעו את מנהלת מחלקת הפרט באגף החינוך באמצעות דוא"ל    

    או בטלפון: 03-7602455.

• הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"ב – יש להגיש מסמכים למנהלת מחלקת פרט באגף 
    החינוך מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתאריך 01.07.21.

• בניית כיתות אקוסטיות – הורים לילדים בעלי לקות שמיעה מתבקשים להעביר מסמכים לאגף 
    החינוך עד לחודש מרץ 2021.

נהלי רישום לכיתה א' שנה"ל תשפ"ב
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נהלי רישום לכיתה א' שנה"ל תשפ"ב

חינוך דתי

הורים המעוניינים בחינוך דתי מתבקשים לבחור באתר הרישום בסוג חינוך "ממלכתי דתי" וילדם 

ישובץ לבית הספר הממלכתי דתי "אור השחר". 

ביטול רישום

תושבים העתידים לעזוב את רמת השרון לקראת שנה"ל תשפ"ב, מתבקשים למלא באתר טופס 

מקוון בצירוף צילום ת"ז כולל ספח. 

בקשה לביטול רישום - שנה"ל תשפ"ב - ביה"ס יסודי - אתר עיריית רמת השרון

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.

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.

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 הדלגה מגן לבית ספר, יפנו לגננת 

מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מיום  31.01.2021.

https://ramat-hasharon.muni.il/%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%a9%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%94%d7%a1-%d7%99%d7%a1%d7%95/
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צהרונים

בכל בתי הספר היסודיים פועל צהרון לילדי כיתות א'-ג'.

צהרוני בתי הספר הפועלים תחת רשת המרכזים הקהילתיים מגוונים נותנים מענה ל- 10 בתי הספר 

היסודיים בעיר ומהווים המשך ישיר ללימודי הבוקר. 

הצהרונים מסובסדים ופועלים תחת התכנית הארצית "ניצנים" מטעם משרד החינוך.

הצוותים החינוכיים בצהרונים עוברים הכשרה מקצועית, ומקבלים כלים של הנחיית קבוצה וכן כלים 

פדגוגיים המותאמים לשלבי ההתפתחות של הילדים.

ההכשרות ניתנות על ידי משרד החינוך ועל ידי הצוות המקצועי במגוונים.

התכנים בצהרונים חינוכיים, חברתיים וערכיים וכוללים פעילויות תרבות, למידה והעשרה אשר 

מועברות בדרך חווייתית ומהנה. 

במהלך השנה, ילדי הצהרונים משתתפים ביוזמות קהילתיות ברשת מגוונים ובכך נחשפים לערכי 

נתינה, מעורבות וראיית האחר.

התכנית הפדגוגית הינה שנתית וסדר היום מובנה וכולל ארוחת צהרים משותפת, פעילות העשרה 

מותאמת יומית, פעילות מובנית באוויר הפתוח שמטרתה אוורור והפגה וכן סיוע בשיעורי הבית . 

לילדים מוגשת ארוחת צהרים מזינה, חמה ובריאה תחת בקרה של תזונאית ובדיקות קפדניות של 

משרד הבריאות.

ומעל הכל ישנה הקפדה על בטיחותם וביטחונם של הילדים.

אנו שמים דגש על המשך צמיחה והתפתחות של צהרוני בתי הספר. התוצאות הטובות בסקרי 

שביעות הרצון מהשנים האחרונות מעידות על כך.

צוות הצהרונים עומד לרשותכם בכל עת

miriz@migvanim.com מירי זוהר   מנהלת אגף חינוך משלים 

hadas@migvanim.com הדס כחלון  רכזת תחום צהרונים  

 Ruth@migvanim.com רות אדרי    רכזת תחום צהרונים  

lilachb@migvanim.com לילך באיו   רכזת "ניצנים" – פדגוגיה 

PazitA@migvanim.com פזית אלון   אחראית גביה ורישום  

www.migvanim.com הרישום לצהרוני בתי הספר מתבצע דרך אתר מגוונים בכתובת

קישור

http://www.migvanim.com/html5/?_id=9648&did=4455&G=9648
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מערכות תומכות

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.

מנהלת השפ"ח גב' קרן גל-מיכלזון

shapacha@ramhash.co.il דוא"ל

טלפון 03-7602499, 03-7602487

פקס 03-7602490

ימים ושעות קבלה ימים א'-ה' 08:00-16:00

כתובת רח' יצחק שדה 4, רמת השרון

ליצירת קשר מעבר לשעות פעילות 

יש לפנות למוקד 106 ותועברו לשיחה עם פסיכולוג המסגרת או פסיכולוג כונן.

ימים א'-ה' 22:00-17:00

סופ"ש וחגים 22:00-12:00

קישור 

https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%a9%d7%a4%d7%97/
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מערכות תומכות

מחלקת הפרט

מחלקת הפרט 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.
• מענה עבור תלמידים הזקוקים לסייעות רפואיות .

מנהלת המחלקה גב' מעיין אורלב

maayan_o@ramhash.co.il דוא"ל

טלפון 03-7602456, 03-7602455, 03-7603903

פקס 03-7602400

כתובת רח' יצחק שדה 4, רמת השרון

ימים ושעות קבלה ימים ושעות קבלה בתיאום מראש )בהתאם לתו הסגול(

קישור 

https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98-2/
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מערכות תומכות

מתי"א – מרכז תמיכה יישובי אזורי

רמת השרון משויכת למתי"א שרונים, המרכז את המענים הטיפוליים והחינוכיים למוסדות החינוך 

כדי לאפשר לתלמידים זכאים שילוב מיטבי.

בצוות מתי"א מומחי תחום ומדריכות המלווים ותומכים בצוותים החינוכיים.

מתי"א שרונים מנהלת גב׳ עינת טל

matia@012.net.il דוא"ל

טלפון 09-9564401

כתובת סוקולוב 10, הרצליה

קישור 

https://matyahrz.tik-tak.net/%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93/%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f/
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מערכות תומכות

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 ייחודיות ונבנות בהלימה לצרכים ההתפתחותיים האינטלקטואליים והרגשיים של התלמידים 

המחוננים והמצטיינים מתוך רצון לעודד סקרנות, מבט חוקר ועניין בלמידה כדרך חיים.

מנהלת גב' אודליה כהן-אופנהיים

merkaz.rama@gmail.com דוא"ל

טלפון 03-7262756

פקס 03-7262756

כתובת רח' שבטי ישראל 102, רמת-השרון

קישור 

https://ramat-hasharon.muni.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D/
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מערכות תומכות

מרכז רקפת

רקפת הינו מרכז טיפולי עירוני ותיק ומוכר הממומן על ידי אגף החינוך של עיריית רמת השרון, 

תחת פיקוחו המקצועי של השירות הפסיכולוגי-חינוכי.

המרכז נותן מענה טיפולי רב-מקצועי עבור ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים: לקויות למידה, קשיי 

למידה, קשיי קשב וריכוז, קשיי התפתחות, קשיי התנהגות וקשיים רגשיים.

ההורים שותפים מלאים בתהליך, מקבלים הדרכה ועדכון שוטף באשר להתקדמותם של ילדיהם בפן 

הלימודי והן בפן הטיפולי.

במרכז "רקפת" מוצע סל שירותים מורחב בכל תחומי הטיפול, הכולל צוות מקצועי ומיומן בתחום 

הטיפול וההוראה: פסיכולוגים, צוות פרא רפואי, מטפלות בתחומים שונים: בהבעה, ביצירה, ובבעלי 

חיים.

מנהלת גב' ביסו מרסלה

Rakefet@ramhash.co.il דוא"ל

טלפון 03-5405377

פקס 03-5471613

כתובת רח' העבודה 4, רמת השרון

ימים ושעות קבלה ימים ושעות קבלה בתיאום מראש

קישור 

https://ramat-hasharon.muni.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A8%D7%A7%D7%A4%D7%AA/
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המודל ההוליסטי העירוני מבוסס על רשת מרחבי צמיחה: אישי, חדשנות וחברתי- קהילתי. 

מרחבי הצמיחה מאפשרים לכל לומד לפתח את נקודות החוזק שלו תוך התאמתן לכישוריו, 

יכולותיו ורצונותיו ללא תלות בזמן ומקום. במסגרת המודל מתקיימות התוכניות הבאות:

מרחב חברתי-קהילתי
חיזוק תחושת השייכות והגאווה העירונית – מקומית, תוך עידוד לאקטיביזם חברתי 

ושותפות פעילה ברמה הגלוקלית:

"כלים שלובים" - מרכז למידה עירוני לתלמידי היסודי המופעל ע"י תלמידי תיכון /

תכנית קיימות וצרכנות נבונה / פרלמנט ילדים / "מתחברים"- תכנית מעורבות חברתית עירונית

מרחב אישי
ליווי והעצמה אישית ופיתוח חוסן: 

תכנית "חוסן" / מודל רצפים עירוני בין גני הילדים לכיתה א' ובין בתי הספר היסודיים לחטיבות 

הביניים / תכנית למיניות בריאה / לימודי שחיה לכיתות ב'

מרחב חדשנות
טיפוח מצוינות לימודית, תוך קידום פדגוגיה חדשנית פורצת דרך:

תכנית "קוראים בגדול" - מפגש עם סופרים בספריה העירונית / הרחבת לימודי אנגלית בשכבות 

ג'-ד' ניווט עירוני בשפה האנגלית לשכבות ד' / הנואם הצעיר לתלמידי כיתות ה'-ו' 

פיתוח מרחבי למידה חדשניים המקדמים פדגוגיה פורצת דרך / תכניות העשרה במדעים בשיתוף 

מכון דוידסון לחינוך מדעי / קונצרט מוסבר ע"י הקונסבטוריון העירוני

רשת מרחבי צמיחה

מרחב חברתי 
קהילתי

מערכת 
החינוך

מרחב
אישי

מרחב
חדשנות




