
 

   

          

      

                מקומית להביםהמועצה ה                                                                           להבים     ביה"ס                          
 מחלקת החינוך                                                                                                                            

                           08-6518188                                                                                         08-9554771/2                                
 

 טתשע" שנה"ל ל למוסדות החינוך בלהבים רישום                         

 עומדת בפתח, אנו מאחלים ומייחלים שתהא שנה זו, שנת לימודים  טשנת הלימודים תשע"

 .התלמידים הנקלטים במערכת החינוך לכללמאתגרת ומוצלחת פורייה 

 : מתכונת הרישום
 הרישום למוסדותבמגמה להקל על ההורים, לייעל ולקצר את הליך הרישום, הוחלט כי גם השנה 

  http://www.lehavim.muni.il: בכתובת האינטרנט באמצעותייעשה החינוך בלהבים 
 :הקבלהבשעות  או במחלקת החינוך במועצה

 08:00-14:00בימים א,ב,ד,ה  בין השעות 

 08:00-13:00בין השעות               בימי ג'

                           16:00-19:00  

 הרישום באינטרנט לא יתאפשר לתושבים חדשים

 
: שיבוץ למוסדות חינוך יתאפשר רק לאחר העברת ספחי תעודת אתר ההבהרה  לנרשמים דרך 

 למחלקת החינוך שבמועצה זהות של שני ההורים
 
 

רביעי יחל ביום  התשע"טת הלימודים הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנ
בפברואר  06) כ"א בשבט התשע"חשלישי ( ויימשך עד יום 2018בינואר  17) א' בשבט התשע"ח

2018  .) 

 גילאי הרישום
 

 שהתקבל בכנסת  2013 -(, התשע"ג 32בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס' 
 .8.7.2013ביום א' באב תשע"ג  

  

 2012בינואר  1  - ו' בטבת התשע"ב   : התאריכים -כיתה א'  
 2012בדצמבר   31  - י"ח בטבת התשע"ג                         

 

 2013בינואר  1  - י"ט בטבת התשע"ג  :התאריכים - 5גילאי  
 2013בדצמבר  31  - כ"ח בטבת התשע"ד                             

 

 2014בינואר  1  - כ"ט בטבת התשע"ד  :התאריכים - 4גילאי  
 2014בדצמבר  31  - ט' בטבת התשע"ה                             

 

 2015בינואר  1  - י' בטבת התשע"ה  :התאריכים - 3גילאי  
 2015בדצמבר  31  - י"ט בטבת התשע"ו                             

 
 .)כולל( ועברו ועדת חריגים במחוז 15.1.2016ילדים שנולדו עד  : חריגי גיל רך

 )יובהר, על ילדים, חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד(   

http://www.lehavim.muni.il/


 

 
  מעון יום נחליאלי:

 הודעה בנפרד תישלחעל כך ההרשמה למעון נחליאלי, תהא במועד מאוחר יותר, 
 

למחלקת מטה  המפורטיםהטפסים  כלבהעברת  מותנה לכל מוסדות החינוך והשיבוץ הרישום
, 089554774 –: פקס ניתן להעביר באמצעות .(גם לנרשמים באמצעות האינטרנטהחינוך במועצה )

 במחלקת החינוך בשעות הקבלה. או במסירה ידנית  hinuh@lehavim.muni.il: דוא"ל
 

 :טרום חובה וטרום חובה-ילדים טרוםרישום לגני ה

  לנרשמים חדשים

 .של שני ההורים תעודת זהותצילום ספחי   .1

 .ניתן להוריד את הטופס מאתר המועצה() טופס בקשה לשיבוץ עם חבר/ה .2
 

 לנרשמים שנה נוספת  
 .של שני ההורים תעודת זהותצילום ספחי 

 
 א' ות כיתללגני חובה ו

 .ני ההוריםשל ש תעודת זהותצילום ספחי 
 

 רישום לחטיבת ביניים
 תתבצע דרך אתר אשל הנשיא בין התאריכים:ההרשמה לחטיבת הביניים 

  www.eshelnet.comבכתובת:   01/3/2018-31/3/2018 
 

  תושבים חדשים

 :בצירוף במועצהינוך במחלקת הח יתבצע בלהבים תושבים חדשים ל מוסדות החינוךל רישוםה 

 .בלהביםת תעודות זהות של שני ההורים + הספח בו רשום הילד עם כתובת מעודכנ צילומי א.             

 טופס ביטול רישום ממדור רישום/ביה"ס של הישוב בו לומד הילד/ה. ב.

 , חתום על ידי עורך דין.  בלהבים חוזה שכירות/קנייה של הביתג. 

 חייבת להתאים לכתובת המדווחת בארנונה. כתובת המגוריםד. 
 

 : גני טרום חובהשיבוץ ל 

 במהלך חודש יולי תשלח הודעת שיבוץ התלמידים לגני טרום חובה. 
 הקריטריונים העומדים בבסיס השיבוץ : 

 איזון מרבי בין בנים ובנות בכיתת הגן. *
 .3לילדי שנתון גילאי  4איזון מרבי בין ילדי שנתון גילאי * 
 איזון מרבי במספר התלמידים בין הגנים.* 
 .הבקשה לשיבוץ בטופסהרשומים שיבוץ עם חבר אחד מתוך רשימת שמות החברים * 
 

 

  
 
 
 

 גני חובה וכתות א': שיבוץ ל
 תלמידים בכתות הגן ובכתות א'.לבמהלך חודש אוגוסט, תשלח הנהלת ביה"ס הודעות שיבוץ             

 
 בברכה,

 בתיה הרפז
 ת מחלקת החינוךמנהל

 .השיבוץ לגני הילדים נעשה ע"י המועצה ולא ניתן לבחירה .1

למעט  ,לא תינתן אפשרות לבקשות העברהן, איזוהעל מנת לשמור על  .2

 .בקשות חריגות ביותר אשר יופנו אל וועדת חריגים

 את התלמידים להיכרות לאחר השיבוץ.הצוות החינוכי יזמן  .3

4.  

 

mailto:hinuh@lehavim.muni.il
http://www.eshelnet.com/

