
שלום כיתה  א '    

 ד פ" תשנחיות רישום לכיתות א' לשנה"ל ה
        ' .חילו את מסלול לימודיהם בכיתה אתיבנך/ בתך ,   ברכותינו 

הצפויה לכיתה א' ומאחל לו/ה    ה /מנהל החינוך מקדם בברכה את בנכם/בתכם לרגל כניסתו 
 הצלחה בתחילת דרכו/ה במערכת החינוך. 

גף ניסוי במשה"ח ("מרחבי חינוך") אמנהל החינוך בעיריית אופקים קיבל היתר של מנהלת המחוז ו
, המאפשר להורים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך היסודיים עפ"י  רישום פתוח מבוקרלקיים 

 וך.בחירתם ובליווי מנהל החינ
20%עד  10%רשות המקומית רשאית להודיע למנהל בית הספר על מכסת התלמידים הקטנה בין ה 

מהמספר המרבי שבית הספר יכול לקלוט בדרגת כיתה.  ההפרש שמור לרשות החינוך המקומית  
- התשע"ג   32בהתאם לחוק לימוד חובה, תיקון מס'   לחלוקת התלמידים העודפים וביצוע העברות.

 .2013בל בכנסת ביום א' באב תשע"ג , שהתק2013
 כיתות א' על פי התאריכים כדלהלן:  לתלמידיהריני להודיע על פתיחת הרישום 

עד  23/01/2023תשפ"ג  ' בשבט  א יום שני  ב
 12/02/2023   גתשפ"בשבט  אכ"  ראשון יום 

 זכאי רישום: 
, הם ילדים שנולדו בין התאריכים  דזכאי הרישום לכיתות א', לשנת הלימודים תשפ"

 01/01/2017ג' בטבת התשע"ז 
31/12/2017י"ג בטבת התשע"ח 

  .ם במוסד שבחרו (מ"מ, ממ"ד, מוכר שאינו רשמי), במועדי הרישוםיה ההורים רשאים לרשום את ילד
במהלך התקופה יכולים ההורים לשנות את דעתם ולרשמו במוסד אחר, רק פעם אחת במועדי הרישום 

 . לעיל בלבדהנקובים 
הישארותם בגן לא יירשמו לכיתה ילדים שלגביהם יש המלצה מקצועית (גננת/שפ"ח) לגבי המשך   
 . וירשמו בגן להמשך שנה נוספת א'  
הורים רשאים לערער על ההחלטה, מקרים אלו ידונו בוועדה בין  מקצועית בנוכחות ההורים.     
ההחלטה שתתקבל בוועדה הינה קובעת וסופית.     

:יתבצע בשני אופנים  הרישום לכיתה א'   
 האינטרנטדרך אתר  ןמקוואופן ב   
 בכתובת יש לזמן תור באמצעות האינטרנט  - במינהל החינוך ilwww.ofaqim.muni.  או

 08-9928110/551במספר טלפון 
ניתן לפנות למוקד טלפוני שמספרו  באינטרנט לטובת הורים המעוניינים בסיוע ברישום

072-705228
 .  8:00בשעה האתר לרישום באינטרנט יפתח  . א
 . )2 , עדיפות1 (עדיפותבמעמד הרישום יש לדרג את סדר העדיפות של בחירת ביה"ס  . ב

:מועדי ההעברה
 מועדי העברה זהים לימי הרישום שנקבעו ע"י הרשות המקומית.  •
 במינהל החינוך ובאישורו בלבד. שינוי נוסף, אם יידרש ייעשה,  •
2023 יוניבקשת ההורים תידון בוועדת העברות המתקיימת בחודש  •

 : אגרת חינוך
, תתבצע בביה"ס ובהתאם להנחיות משרד החינוך ומינהל     דלשנה"ל תשפ"תשלום אגרת חינוך 

 החינוך.  
 בהצלחה רבה ,

, מנהלת מינהל החינוך   רחל אוחנה

http://www.ofaqim.muni.il/

