
 

 
 

 ד"פתש  לשנה"ל  רישום למוסדות החינוך בלהבים

 מאתגרת  ,זו, שנת לימודים פורייה עומדת בפתח, אנו מאחלים ומייחלים שתהא שנה ד פ"נת הלימודים תשש

 התלמידים הנקלטים במערכת החינוך.ומוצלחת לכלל 

 : מתכונת הרישום
מגמה להקל על ההורים, לייעל ולקצר את הליך הרישום, הוחלט כי גם השנה הרישום למוסדות החינוך ב

 :האינטרנט בכתובת באמצעותבלהבים ייעשה 

 https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=1271&appId=1   
 או במחלקת החינוך במועצה בשעות  הקבלה: 

 08:00-14:00   תבימים א,ב,ד,ה  בין השעו

 08:00-13:00 בין השעות   בימי ג'

     16:00-19:00  

 ים ותיקהרישום באינטרנט יתאפשר לתושבים 

 

הבהרה  לנרשמים דרך אתר האינטרנט : שיבוץ למוסדות חינוך יתאפשר רק לאחר העברת ספחי  
 תעודת זהות של שני ההורים למחלקת החינוך שבמועצה 

 

 מועדי הרישום:

 ל פי פרסומי משרד החינוך הרישום לגני הילדים ע"פי חוק חינוך חובה כדקלמן:ע

 .  12/02/2023עד  23/01/2023 –עפ"י לוח השנה הלועזי  •

 . ג וימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ" גמיום שני, א' בשבט התשפ" –עפ"י לוח השנה העברי  •

 גילאי הרישום 

 
   8/7/2013 –לחוק שהתקבל בכנסת ב  32שימו לב לשינויים השנה עקב תיקון 

  

 2017בינואר  1  - ז בטבת התשע" ' ג -כיתה א'  
 2017בדצמבר  31  - חבטבת התשע" ' גי  

 

 2018בינואר  1  - חבטבת התשע" ' יד'  -חובה גילאי  
   2018בדצמבר  31 - התשע"ט   -בטבת  ' כג  

 

 2019 בינואר 1  - טהתשע"בטבת   ' כד - טרום חובה גילאי  
 2019בדצמבר  31  - "פבטבת התש ' ג  

 

 2020בינואר  1 - "פהתש  טבתד' ב   -חובה טרום טרום גילאי  
 2020בר בדצמ 31 - פ"א התשבטבת  ' טז  
   

 
  

https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=1271&appId=1


 

 
, לאור 3רישום למי שלא מלאו להם  מתאפשר לתשומת ליבכם החל משנת הלימודים התשפ"א לא  חריגי גיל רך : 

 )כולל(. 15.1.2019עד  1.1.2019 –האמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ 
 

 
 הטפסים המפורטים מטה למחלקת החינוך במועצה    כלהרישום והשיבוץ לכל מוסדות החינוך מותנה בהעברת 

 , 089554774 –)גם לנרשמים באמצעות האינטרנט( ניתן להעביר באמצעות : פקס 
 או במסירה ידנית במחלקת החינוך בשעות הקבלה. hinuh@lehavim.muni.il  דוא"ל : 

 
 

 : לנרשמים חדשים  וטרום חובה רישום לגני הילדים טרום טרום חובה

 של שני ההורים. צילום ספחי תעודת זהות   .1

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

hinuh@lehavim.muni.il )יש לוודא שהטופס התקבל במחלקת החינוך( 

 .וולמלא  המצורףכתב להורים עצמאיים שהינם גרושים/רווקים/פרודים יש להוריד את הטופס  .3

  ילדים אלרגנים או הזקוקים לנגישות פרטנית יש להוריד את הטופס המצורף ולמלאו. .4

 לגני חובה ולכיתות  א'

 . של שני ההוריםילום ספחי תעודת זהות צ
 

 רישום לחטיבת ביניים 

 הרשמה לחטיבת הביניים תתבצע דרך אתר אשל הנשיא בין התאריכים:ה
 לפרטים נוספים ושאלות לגבי רישום יש לפנות  www.eshelnet.comבכתובת:   01//20233-/202330/4 

   086408952לכוכי בטלפון 
 

  תושבים חדשים

 בצירוף : במחלקת החינוך  במועצההרישום למוסדות החינוך לתושבים חדשים בלהבים יתבצע    

 א. צילומי תעודות זהות של שני ההורים + הספח בו רשום הילד עם כתובת מעודכנת בלהבים.

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

 נייה של הבית בלהבים, חתום על ידי עורך דין.  ג. חוזה שכירות/ק

 
 נעשה ע"י המועצה  -שיבוץ לגני טרום חובה 

 במהלך חודש יולי תשלח הודעת שיבוץ התלמידים לגני טרום חובה.  
 

 הקריטריונים העומדים בבסיס השיבוץ :  
 

 * איזון מרבי בין בנים ובנות בכיתת הגן.
 . 3לילדי שנתון גילאי  4גילאי * איזון מרבי בין ילדי שנתון 

 * איזון מרבי במספר התלמידים בין הגנים. 
 * שיבוץ עם חבר אחד מתוך רשימת שמות החברים הרשומים  בטופס הבקשה לשיבוץ. 

 

 שיבוץ לגני חובה וכתות א':  
 

 במהלך חודש אוגוסט, תשלח הנהלת ביה"ס הודעות שיבוץ לתלמידים בכתות הגן ובכתות א'. 
 

 בברכה,
 זהבה הראל 

 מנהלת מחלקת החינוך

 בקשות חריגות ביותר יופנו אל ועדת חריגים  .1

 החינוכי יזמן את התלמידים להיכרות לאחר השיבוץ. הצוות  .2

 

mailto:hinuh@lehavim.muni.il
https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%93.pdf
mailto:hinuh@lehavim.muni.il
https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf
https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2021/12/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-1.pdf
http://www.eshelnet.com/

