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הרישום מתייחס לכתה א' וכן לתלמיד בשכבת גיל אחרת 
שאינו רשום. 

 העברה מתייחס לתלמידים רשומים בלבד.
, תקנות לימוד חובה וחינוך 1949הנחיות הרישום הינן מכוח חוק לימוד חובה, תשי"ט-

.1959, ותקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959ממלכתי (רישום),  תשי"ט-

מועדי וגילאי הרישום:.1

מועדי הרישום.1.1

 יחל ביום שני  התשפ"אהרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים 
)  ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט 2020 בינואר 27א' בשבט התש"ף (

).2020 בפברואר 16התש"ף (

חובה לקיים את הרישום במועדים אלה. 

גילאי הרישום.1.2

 א' לשנת הלימודים התשפ"א חייבי הרישום לכיתה
:בין התאריכים הם הילדים שנולדו

2014 בינואר 1- כ"ט בטבת התשע"ד  
2014  בדצמבר 31- ט' בטבת התשע"ה            

ידוסיה ךוניחב הרבעהו םושיר
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דיווח תלמידים:רישום ו.2

1.
2.

דיווח על ילדי השטחים:רישום ו.2.1

  " 1בטופס הרישום בשדה "ד"  יש לדווח את הספרה ."
  המספר  את   לדווח יש"  "תעודת זהות  בשדה 

ללא הכתומה, הזהות בתעודת  המופיע   המזהה 
כן כמו אפסים. להשלים  אותיות במקום אותיות. 

 ספרות.9השלמת אפסים משמאל לימין ל- 
שמופיע כפי האמיתי המספר יהיה  "דרכון" בשדה

בתעודת הזהות הכתומה.
  

 910"לדווח   יש "לידה"סמל ארץ  בשדה."

1.
2.

2.1.
בהליך ילדים על דיווח ורישום .2.2

אימוץ:

 " 1בשדה "ד"   יש לדווח את הספרה."

 המספר  את לדווח  יש" תעודת זהות"  שדה  
באישור משרד מופיע שהוא  כפי  הילד  של   המזהה
ל- אפסים השלמת עם החברתיים, והשירותים הרווחה 

כפי האמיתי המספר יהיה  "דרכון"בשדה ספרות.  9
 והרווחה.שרשום במסמך של משרד העבודה

 990"  יש לדווח "לידהארץ  סמל"שדה".

            

יש לצרף תצלום של תעודת הזהות

יש לצרף את תצלום האישור של משרד הרווחה

והשירותים החברתיים הנושא את שמו ואת  
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רישום ודיווח על ילדים באומנה: 2.3

 הילד  של הזהות תעודת מס'    את לדווח  יש" תעודת זהות"  שדה
שהוא מופיע באישור ממנחת אומנה  כפי  (ממרשם האוכלוסין)

2.
3.

3.2.
3.3.
שזהותם חסויה: דיווח על ילדים רישום ו2.4

לעניין זה ילד שזהותו חסויה - ילד המתגורר 

בתחום השיפוט של הרשות ויש לשמור על זהותו 

חסויה כאשר ניתנה החלטה שיפוטית (כגון צו 

הגנה שמורה על  אי העברת  מידע או קשר כל 

שהוא עם הורה האחר) או שהתלמיד מתגורר 

במקלט לנשים מוכות ועוד, ומטרתה שלא ימסרו 

פרטי מידע על רישום ושיבוץ של הילד.  

במקרים אלה תפנה רשות החינוך המקומית 

למנהל אגף אמח"י לקבלת הנחיות על אופן 

ביצוע הדיווח.  

תעודה חסרי ילדים על דיווח ורישום 2.5

מזהה כלשהי:

תלמיד המתגורר בארץ בתחום השיפוט של הרשות 

, יהיה ואין  ברשותו  תעודת זהות ישראלית 

זכאי  להרשם ולהשתבץ בבית ספר, בהתקיים 

 התנאים הבאים:אחד

לרשות המקומית אסמכתאות המעידות על כך .1

שמרכז חייו הינו בישראל וכי 

הוא עתיד ולהמשיך ולהתגורר 

בתחומי הרשות המקומית.

לרשות המקומית אסמכתאות המעידות כי .2

הגם שהתלמיד הגיע זה עתה 

יש לצרף את תצלום האישור של מנחת האומנה

הנושא את שמו, 

מספר הזהות של הילד, פרטי משפחת האומנה 

בו המוסד וסוג
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לרשות המקומית, זו עתידה להיות 

מרכז חייו והוא עתיד להמשיך 

ולהתגורר בתחום שיפוטה. 

הוא מתגורר בתחום רשות החינוך המקומית .3

שלושה חודשים לפחות.

בביה"ס ימלאו את פרטי הטופס "רישום ילד חדש חסר תעודה 
' )1מזהה" בחתימת הרשות (נספח 

דיווח על תוצאות הרישום:רישום ו.3

לתשומת ליבכם חובה למלא את פרטי שני ההורים.

כאשר מדובר בהורים גרושים או פרודים יש לרשום כתובת ומספר טלפון, שם ושם משפחה 
של שני ההורים. רישום של פרטים אלה על ההורה, שאינו ההורה הרושם (להלן: ההורה 

האחר), יכול להתבצע כאשר הפרטים ידועים לרשם מכח מידע שנמסר על ידי הרושם, או 
 (להלן: חוק עדכון כתובת). 2005על ידי ההורה האחר, או על פי חוק עדכון כתובת, תשס"ה-

הרשות תשלח אישור על ביצוע הרישום וכן על קבלת הילד בבית הספר (בסמוך למועד 
הרישום והקבלה) לשתי הכתובות  ככל שהן ידועות על פי האמור לעיל, אלא אם כן מדובר 

בתלמיד שיש לשמור על זהותו חסויה.  יודגש, החובה לשלוח את האישור חלה על רשות 
המקומית, ולא על מנהל מוסד החינוך ורשות החינוך המקומית אינה יכולה להטיל חובה זו על 

מנהל מוסד חינוך. 

באישור  רשמי,שאינו מוכר ספר בבית מתקיים הספר לבית והרישום במקרה 
ממלכתי וחינוך חובה לימוד לתקנות  2בתקנה כאמור ראשי- (רשם הראשי הרשם 

על שאושר רישום טופס  גבי על הרישום את לבצע יש   ,)1959התשי"ט-(רישום), 
ובאחריות הספר, בית על הבעלות באחריות  לכך,בנוסף המקומית. הרשות ידי 

על ואישור הרישום טופס את המקומית החינוך לרשות להעביר הספר בית מנהל 
הרשם הנחיות לפי והכל הרישום, ביצוע ממועד ימים  3בתוך התלמיד קבלת 

 הראשי.

קבלת ועל הרישום על אישור ישלח רשמי שאינו מוכר ספר בית מנהל  ,כןכמו 
עליהן  ,התלמידהורי לכתובות  )והקבלההרישום למועד (בסמוך  התלמיד
כן אם אלא , הרישוםבמועד רשמי שאינו מוכר ספר בבית לרשם הודיעו 

.מדובר בתלמיד שיש לשמור על זהותו חסויה
 

דיווח להורים על תוצאות הרישום באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים

לכתובת אישור לשלוח הרושם, ההורה בהסכמת רשאית, מקומית חינוך רשות 
דואר אלקטרוני או מספר טלפון שמסר הרושם. 

אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, וככל שלרשות יש ידיעה על כתובת דואר 
אלקטרוני או מספר טלפון של ההורה האחר, תשלח הרשות אישור לכתובת דואר 
אלקטרוני או מספר טלפון של ההורה האחר, אלא אם כן קיימת החלטה שיפוטית 

הקובעת אחרת. 



6

אין בהוראה זו כדי לפתור רשות חינוך מקומית מחובתה לשלוח אישור לפי 
תקנות הרישום, בדואר.

צרכים עם תלמידים  זכאותעל  הוריםיידוע .4

מיוחדים לבקש התאמות נגישות בעת הרישום:

א.     הגשת בקשה להתאמות נגישות:
על  על הרשות להודיע להורה / לאפוטרופוס ולתלמיד, בעת הרישום,

זכאות תלמידים עם צרכים מיוחדים לבקש התאמות נגישות פיזיות 
ופדגוגיות. 

עם צרכים  הרישום לילדים יידוע ההורים על הזכות להקדים אתב.
 חודשים 15מיוחדים, הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי כ- 
 (א) סעיף  4לפני כניסה למוסד החינוך– בהתאם לחוזר מנכ"ל ל עב/

3.10-13 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-
10/HoraotKeva/K-2012-4a-3-10-13.htm

הורים רבים אינם מודעים לזכות זו, אשר מאפשרת להתחיל את תהליך 
ההנגשה של 

המוסד החינוכי שילדם מיועד להשתבץ בו במועד מוקדם יותר, ואפשר 
יהיה לסיימו טרם פתיחת שנת הלימודים שבה הילד אמור להתחיל 

). תשפ"בללמוד במוסד. (הנושא רלוונטי כעת לקראת שנה"ל 

הוספת סעיף בטופס הרישום למוסד החינוכי (גני ילדים ובתי ספר) בו ג.
ההורה ממלא את הסעיף אם יש צורך בהנגשה, ואם כן יש למלא 

הטופס הרלוונטי ברשות.

 הנחיות לרישום לבתי ספר באינטרנט .5

 אפשרותיש , ידניבאופן לרישום בנוסף מקומית/אזורית, חינוך לרשות .1
 1שמיני בפרק לאמור בכפוף  הרשות.של האינטרנט באתר  רישוםלערוך 

באינטרנט הרישום טופס  .בתקנותהקבוע האינטרנט" באתר "רישום 
יתבסס על טופס  הרישום המופיע בחוברת זו.

.הרישום באתר האינטרנט יתקיים עפ"י המועדים שפורטו לעיל. 2

משלוח כגון אחרים באמצעים לרישום היתר מהווה אינו באינטרנט רישום . 3
לבתי ההורים.  טפסים

לא האינטרנט, לאתר קישור יש שאליו אתר בכל או האינטרנט, באתר . 4
או לרשום רושם לשכנע הבאים הסברה פעולת או יעוץ  תעמולה,יהיו 

ממלכתי  חינוךאו ממלכתי חינוך ניתן שבו למוסד תלמיד מלרשום להימנע 
דתי.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HoraotKeva/K-2012-4a-3-10-13.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HoraotKeva/K-2012-4a-3-10-13.htm
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מבצע את ברורה בצורה ליידע המקומית/האזורית החינוך רשות על . 5
הרישום 

באינטרנט על דבר הרשות עפ"י החוק לרשום למוסד חינוך ממלכתי או 
למוסד חינוך ממלכתי דתי. 

 שאינומי בלבד. הרשות לתושבי רשות בכל ייעשה באינטרנט הרישום . 6
באופן ייעשה  לגביו והרישום האינטרנט באתר יופיע  לאברשות רשום 

ידני עפ"י הנוהל הרגיל.

לא ניתן לבצע רישום באינטרנט עבור תלמידים שיש לשמור על זהותם .7
חסויה.

 מנוגדרישום כל ויבטל בתוקף יהיה האינטרנט באמצעות שלא הרישום . 8
האינטרנט. באתר

הרישום באינטרנט מהווה רק שלב ראשון בתהליך הרישום, והרשות. 9
.המקומית תשלח אישור על ביצוע הרישום באינטרנט

יחדיו, מתגוררים אינם ההורים אם - ההוריםכתובת 

לפי ההורים, כתובות על ידיעה יש שלרשות וככל 

על או הרושם ידי על שנמסרה הודעה לפי או כתובת עדכון חוק 
על , בדואראישור הנוספת לכתובת הרשות תשלח אחר, ההורה ידי 

קיימת כן אם אלא הרישום), למועד  (בסמוךבאינטרנט הרישום ביצוע 
. החלטה שיפוטית הקובעת אחרת

השיבוץ שנקבע לאחר הרישום, למועד מאוחר במועד נעשה התלמיד ששיבוץ ככל 
לשתי השיבוץ) למועד (בסמוך הילד שיבוץ אישור את הרשות תשלח התלמיד, של 

הכתובות בהתאם לאמור, אלא אם כן קיימת החלטה שיפוטית הקובעת אחרת. 

  מוכרים שאינם רשמייםלבתי ספררישום באינטרנט .10

יהיה ניתן תשפ"א, לשנה"ל הרישום הליך לקראת 

באמצעות רשמי שאינו מוכר ספר לבית רישום לבצע 

רישום מתקיים שבהן ברשויות רק , האינטרנט אתר 

ספר בבית ומדובר האינטרנט באמצעות  ספר לבתי 

רישום בה שמתקיים רשות אותה בתחומי שפועל 

באינטרנט ,  בהתאם  להנחיות המפורטות להלן:

ניתן לבצע רשום לבית ספר שיש לו רישיון בר תוקף לשנה"ל תש"ף.א.

התלמיד מתגורר בתחומי הרשות שבה מתקיים הרישום.ב.

ההורה הרושם באמצעות האינטרנט יידרש לצרף במהלך הרישום עותקים ג.
 חתום בחתימת 3סרוקים של ת"ז לרבות ספח לת"ז ועותק סרוק של נספח  

הבעלות. הנספח מהווה אישור של הבעלות  לרישום התלמיד לבית הספר 
שבבעלותה. 

 או נספח שלא מולא כראוי, 3ללא צילום ת"ז, לרבות הספח, וללא נספח ד.
הרישום 

לא יהיה תקף.
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על הרשות לפרסם לידיעת כל ההורים , שהרישום לשנה"ל תשפ"א יכול ה.
להתבצע 

או במשרדי הרשות או באמצעות אתר האינטרנט.

 חתום ע"י ההורים והבעלות וללא עותק 3הרשות לא תקלוט תל' ללא נספח  ו.
של 

ת"ז.

 עבור תלמידים שיש לשמור על באינטרנטלא ניתן לבצע רישום .ז
זהותם חסויה.

הרישום, בתהליך ראשון שלב רק מהווה באינטרנט הרישום ח.
והרשות

(בסמוך באינטרנט הרישום ביצוע על אישור תשלח המקומית 
להורי הספר בבית הילד שיבוץ אישור וכן  )הרישוםלמועד 

.התלמיד (בסמוך למועד השיבוץ)
- אם ההורים אינם מתגוררים כתובת ההורים

יחדיו, וככל שלרשות יש ידיעה על כתובות 

או לפי הודעה  ) ההורים, לפי חוק עדכון כתובת
שנמסרה על ידי הרושם או על ידי ההורה אחר, תשלח הרשות 

לכתובת הנוספת אישור בדואר, על ביצוע הרישום באינטרנט 
, אלא אם כן קיימת החלטה שיפוטית )הרישום(בסמוך למועד 
. הקובעת אחרת

תשלח התלמיד של השיבוץ שנקבע לאחר בהמשך, 

הכתובות לשתי הילד שיבוץ אישור את הרשות 

אם אלא השיבוץ), למועד (בסמוך לאמור בהתאם 

כן קיימת החלטה שיפוטית הקובעת אחרת.

כללי.11
הרישום במועד להגיע מההורה לחסוך נועד באינטרנט הרישום * 

התהליכים לאחר מכן חייבים להתקיים. לרשות וכאמור, שאר

לשלוח הרושם, ההורה בהסכמת רשאית, מקומית חינוך רשות .12
אישור לכתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון שמסר הרושם. 
אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, וככל שלרשות יש ידיעה על 

כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון של ההורה האחר, תשלח 
הרשות אישור לכתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון של ההורה 

האחר, אלא אם כן קיימת החלטה שיפוטית הקובעת אחרת. 

אין בהוראה זו כדי לפתור רשות חינוך מקומית מחובתה לשלוח 
אישור לפי תקנות הרישום, בדואר.

בקשת לפי רשומים תלמידים להעברת כללים .6

הורים
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

בקשה להעברה במועד העברה:.6.1

השלמת לאחר רק להגיש ניתן העברה בקשת כל יובהר, 

התלמיד מתגורר בתחומה המקומית ברשות הרישום הליך 

בהתאם להנחיות אלה

מועד העברה על פי תקנות חינוך ממלכתי .1

 חל בין 1959(העברה), התשי"ט - 

)  עד  כ' 2020בפברואר  26(א' באדר התש"ף   התאריכים:
באדר התש"ף

. ימים)20) (2020 במרץ 16(

במועד ההעברה רשאי הורה לבקש להעביר . 2

את ילדו:

ממוסד רשמי אחד למשנהו.(א)  

ממוסד רשמי למוסד פרטי (מוכר (ב)  

שאנו רשמי).

ממוסד רשמי למוסד פטור.(ג)  

בקשה להעברה בכל עת:.6.2

הורה רשאי להעביר את ילדו בכל עת כפי 

:שיפורט להלן
ממוסד רשמי למוסד לחינוך מיוחד..1

ממוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי) למוסד . 2

רשמי.

ממוסד רשמי אחד למשנהו או ממוסד רשמי . 3

למוסד פרטי (מוכר שאינו רישמי), 

מטעמים חינוכיים , ואלה הם:  

אי התאמת התלמיד לחברת הילדים.  (א)

קשיים  של הורים או תלמידים עם (ב)  

מנהל המוסד או מוריו. 

בעיות הסתגלות.(ג) 

ממוסד רשמי אחד למשנהו מטעם העתקת .4

מגוריו של התלמיד בתוך תחום השיפוט 

של רשות- החינוך.

ממוסד רשמי אחד למשנהו מטעם מחלת . 5

התלמיד.
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ממוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי) אחד .6

למשנהו. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.1.
6.2.
אופן הגשת בקשה:.6.3

בשני תוגש , 4שבנספח הטופס נוסח לפי תיערך הבקשה .1

העתק אחד  העתקים

על ויובא החינוך רשות בידי יישמר 

וההעתק , 7בתקנה כמפורט לדיון ידיה 

השני יימסר לידי המבקש.

של בנוכחותו הבקשה את יכתוב הרשם . 2

המבקש במשרד רשות החינוך 

המקומית.  

(מוכר פרטי למוסד להעברה הבקשה היתה . 3

שאינו רשמי) או למוסד פטור, 

(מוכר פרטי מוסד מאותו מכתב המבקש יצרף   

שאינו רשמי) או מוסד פטור 

המאשר שהתלמיד יתקבל, אם הבקשה תאושר.   

הודעה בדבר החלטה:.6.4

      

רשות החינוך המקומית תודיע בכתב . 1

ובדבר על החלטתה בדבר העברת תלמיד 

המוסד שאליו הוא מועבר במועדים 

שלהלן:  
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אם הבקשה היא להעברה מיידית הודעה (א)

בכתב תצא תוך ארבע עשר 

ימים מיום הגשתה.

אם הבקשה לקראת שנת הלימודים (ב)    

 1הקרובה והגישו אותה בין ה – 
 ביולי,  הודעה 15באפריל לבין ה-   

1 באוגוסט.                1בכתב תצא עד 
אם הבקשה היא לקראת שנת הלימודים (ג)   

הקרובה והגישו את הבקשה 

 ביולי, הודעה בכתב תצא עד 15לאחר   

1 בספטמבר.             10

ההודעה תימסר  -                                 . 2

1
להוריו של התלמיד שהגישו כדין את (א)  

בקשת ההעברה. ככל שההורים 

אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות את ההחלטה 
 בבקשה לשתי

הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין או לכתובות 
עליהן הודיעו לנציג 

הקובעת שיפוטית החלטה קיימת כן אם אלא , הרשות
או אלא אם  אחרת

כן מדובר בתלמיד שיש לשמור על זהותו 

 .חסויה
למנהל המוסד בן לומד התלמיד.                    (ב)

1
למנהל המוסד שאליו הועבר התלמיד.(ג)   

                            1

החליטה הרשות החינוך המקומית לסרב . 3

לאשר את הבקשה, תפרט בהודעה על 

החלטתה את נימוקי סירובה ותודיע להורים 

על הזכות להגיש ערר למנהל 

 ימים מיום קבלת ההחלטה.   7המחוז, תוך 

                           1

א) 1חלף המועד שנקבע בסעיף משנה (. 4

לעיל בלא שהרשות החינוך המקומית 

הודיעה על החלטתה, רשאי המבקש להגיש   

בקשתו למנהל המחוז, ואם לא 

 יום, לחזור 14החליט בה מנהל המחוז תוך   

ולהגישה למנהל הכללי של  

משרד החינוך, על החלטת מנהל המחוז      

ועל החלטת המנהל הכללי יחולו 

(ג).    1(ב) ו 1הוראות תקנות משנה 

החינוך רשות החלטת על ערעור .6.5

המקומית לבקשת 

העברה ממוסד רשמי למוסד פרטי:
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                  1             1
בקשת את המקומית החינוך הרשות דחתה אם . 1

ההורים להעברה מטעמים 

פרטי למוסד רשמי חינוך ממוסד חינוכיים 

(מוכר שאינו רשמי), רשאים 

את שקיבלו מיום ימים  7תוך ההורים   

הודעת הרשות להגיש למנהל המחוז 

ערעור בכתב על האמור בהודעה זו.  

                   1
אם . 2

כאמור ההורים בקשת את המחוז,  מנהל דחה 

)(ג) רשאים 1(2בתקנה 

למנהל בכתב ערעור להגיש  ההורים       

 ימים מיום שקיבלו את 7הכללי תוך 

       ההודעה על ההחלטה. 

החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.                 

1

                      רישום והעברהלענייןהוראה מבהירה 
1

מקומית חינוך הרשות על לעיל, האמור לאור 

ועל הורה לילד לנהוג כדלקמן:

במוסד ילדו את לרשום לילד הורה בקש . 1

חינוך  פרטי (מוכר שאינו רשמי), 

במועד רישיון היה לא חינוך ולמוסד   

הרישום, ירשום את ילדו במוסד חינוך

עם רישיון או במוסד חינוך רשמי.  

                     1  
ילדו את רשם לא לילד והורה במידה . 2

במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך 

הרישום, במועד כדין רישיון עם פרטי   

תרשום הרשות המקומית , בהתאם 

לימוד חינוך לתקנות  24תקנה להוראות   

חובה וחינוך ממלכתי (רישום), 

                                         . 1959התשי"ט –   
1
למוסד ילדו את לרשום המבקש הורה . 3

חינוך פרטי (מוכר שאינו רשמי), 

רשמי, חינוך במוסד כדין רשום ילדו כאשר   

יגיש בקשה להעברת ילדו, בהתאם 

ובחוברת העברה בתקנות כאמור להוראות 

זו.
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חינוך ברשות ספר לבית תלמיד העברת .6.6

מקומית אחרת:

מוסד (לרבות ספר לבית  בנם/בתם להעבירהמעוניינים  הורים
שהם מזו אחרת מקומית ברשות המצוי רשמי) שאינו חינוך 

ברשות ספר לבית בהרשמה ההעברה תותנה  , בהמתגוררים 
לפי ההעברה ובאישור הילד מתגורר שבה המקומית החינוך 
(להלן-תקנות  1959התשי"ט-(העברה), ממלכתי חינוך תקנות 

על והקולטת השולחת הרשות באישור זה ובכלל העברה) 
.ב לתקנות העברה12ו- 2 פי תקנות

 

עותק תשלח  ,תלמידיםהעברות המאשרת השולחת הרשות 
מאישור זה 

לאחראים  על  בתי הספר היסודיים במחוז.

    
מנהל בית ספר אינו רשאי לשבץ או לקלוט 
את התלמיד ללא אישור הרשות השולחת 

ואישור
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הוראות למילוי הטפסים:

נתוני זיהוי הרשומה

                 יש למלא קטע זה רק אם לא הודבקה מדבקה על הטופס

מס' תווים שם השדה
הסברים ו/או דוגמה למילוילדיווח

מ"מ
2(מעמד מוניציפילי)

סמל המועצה (הרשות)
בטפסים הממולאים ללא מדבקה יש לכתוב:

בעבור בדואים – 62
 - אחרת00

סמל היישוב שבו התלמיד לומד4סמל ישוב 

ס"ב
(ספרת ביקורת)

סמל ישוב

ואת היישוב סמל את יש לכתוב מדבקה בטפסים הממולאים ללא 1
ספרת הביקורת. כפי שהועברו על ידי הרשות מקומית.

ד'
(דרכון)

סוג המסמך המזהה של התלמיד1
 קוד למס' תעודת זהות של התלמיד.– 0 
 קוד לדרכון של התלמיד או של ההורה. אם התלמיד רשום   – 1 

 בדרכון ההורה 

8תעודת זהות
.מספר הזהות/הדרכון של התלמיד אסור למילוי אם קיימת מדבקה

לרשום יש ספרות,  10כולל התלמיד של הזהות מספר אם : הערה
את 

  הספרה הראשונה משמאל בשדה ד' ואת הספרה האחרונה                          
 בשדה ס"ב (ראה דוגמה בהמשך).           

ס"ב
(ספרת ביקורת)

ידועה, אינה היא אם  התלמידשל הזהות מספר של הביקורת ספרת 1
יש להשאיר שדה זה ריק.

 ספרות7א.  רישום מספר זהות בן  : דוגמה
הוא הזהות בתעודת הרשום הזהות מספר אם                       

3193295,
  יש לרשום זאת כך:                    
                    

  ס"ב       תעודת זהות            ד'                                

0 0319329

 ספרות.10ב.  רישום מספר זהות בן 
הוא הזהות בתעודת הרשום הזהות מספר אם                  

0026621888,
                      

  ס"ב           תעודת זהות               ד'                                 

0 80266218

שם היישוב 
סמל שכן במחשב נקלט אינו מתגורר התלמיד שבו היישוב שם 

היישוב שסמל להקפיד יש היישוב. של המזהה הגורם הוא היישוב 
יהיה הסמל המתאים ע"פ רשימות משרד החינוך
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פרטי התלמיד
אין למלא קטע זה אם הדבקת מדבקה בטופס

מס' תווים שם השדה
להקלדה

הסברים ו/או דוגמה למילוי

שמופיע כפי לשנותו מותר מדבקה, גבי על מודפס השם אם 12שם משפחה
בתעודת הזהות בלבד.

אין לשנות אם הוא מודפס על המדבקה.7שם פרטי
אם הוא חסר, יש להוסיפו, כפי שמופיע בתעודת הזהות.

אין לשנות אם הוא מודפס מראש.6תאריך לידה
ימולא במבנה זה : שנה/חודש/ יום

2006 במארס 6 לרישום התאריך דוגמה
           יש לרשום כך:

תאריך לידה                                           

06 03 2006

) בכל מקרה חייב להופיע תאריך לידה מלא של       1: הערה
                התלמיד, ללא תאריך הלידה המלא ייפלט התלמיד 

                כ"שגוי".
) אם חסרים היום והחודש בתאריך הלידה יש למלא   2           

                0104    .

2   נקבה = 1זכר = 1 מין

').2סמל ארץ הלידה של התלמיד (ראה טבלה בנספח 3סמל ארץ עלייה

ניתן לשנותו גם אם הוא מודפס על המדבקה.17שם רחוב
 אם אין שם רחוב, יש למלא את שם היישוב (ראה סמל ישוב).

מספר בית
מספר כניסה
מספר דירה

4
1
4

ניתן לשנות גם אם הוא מודפס על המדבקה
ניתן לכתוב בשדה זה באותיות בלבד.
ניתן לכתוב בשדה זה מספרים בלבד.

יש למלא אם הוא שונה מסמל יישוב הלימודים.5סמל יישוב מגורים

יודפס לשימוש הרשותסמל גן בשנה קודמת
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פרטי הורים

אין למלא את הפרטים שם, דרכון, תעודת זהות, וס"ב אם הפרטים מודפסים מראש.
          

מס' שם השדה
תווים 
לדיווח

הסברים ו/או דוגמה למילוי

שם פרטי בלבד (אין צורך למלא אם קיימת מדבקה).7שם

קוד המזהה את מסמך האב/האם1(דרכון)ד' 
(אין צורך למלא אם קיימת מדבקה):

 – קוד לתעודת זהות0
 – קוד לדרכון1

מספר תעודת זהות של האב/האם (אין לשנותו אם הוא מודפס מראש).8תעודת זהות
 ספרות, יש 8 :  אם מספר הזהות כולל פחות מ- הערה

              להוסיף אפסים מצד שמאל .

ס"ב 
(ספרת ביקורת)

ספרת הביקורת של מספר הזהות של האב/האם. 1
אם הוא אינו ידוע, יש להשאיר שדה זה ריק.

   8 :  לרישום מספר זהות באורך של פחות מ- דוגמה
                ספרות.

               אם מספר הזהות הרשום בתעודת הזהות הוא 
 יש לרשום זאת כך:361655               

   
ד'         תעודת זהות      ס"ב              

003516550
                                  

יש למלא את פרטי שני ההורים כאשר ההורים אינם גרים באותה : הערה
 כתובת
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ימולא בכל טופס פרטי הרישום

מס' תווים שם השדה
הסברים ו/או דוגמה למילוילדיווח

ישובץ שהילד שייתכן (ההורה) הרושם בפני להדגיש יש במחשב. ייקלט לא )1בית הספר המבוקש ומענו (
בסופו של דבר בבית ספר אחר.

כנ"ל ובתנאי שברשות מתקיים אזור בחירה מבוקרת)2בית ספר חלופי ומענו (

כנ"ל ובתנאי שברשות מתקיים אזור בחירה מבוקרת)3בית ספר נוסף ומענו (

ניתן למלא במקום זה את פרטי מוסד  הלימודים הקודם.מוסד קודם
חובה למלא שדה זה אם הילד הועבר ממוסד למוסד.

יש למלא את סמל בית הספר כפי שהוא מופיע בטבלת בתי הספר של משרד 6)1סמל בית הספר המבוקש (
החינוך.

תיערך בדיקה אם סמל בית הספר קיים בטבלה זו.

 כנ"ל ובתנאי שברשות מתקיים אזור בחירה מבוקרת6)2סמל בית ספר חלופי (

כנ"ל ובתנאי שברשות מתקיים אזור בחירה מבוקרת6)3סמל בית ספר חלופי נוסף (

 לנרשם לכיתה א'.01יש למלא את דרגת הכיתה בספרות – 2דרגת הכיתה

אם ידוע המקבילה יש למלא את הכיתה המקבילה2מקבילה
02 יש למלא 2: כיתה א' דוגמא

שדה חובה ימולא במבנה שנה/חודש/יום6תאריך רישום
.27/01/2012 יירשם כך : 2012 בינואר 27: דוגמה

הרשם יודיע לרושם את זכותו לבחור במגמת לימוד רצויה:1מגמה
 = ממלכתי1
 = ממלכתי דתי2
 = מוכר שאינו רשמי3

תחילה יש לרשום את הספרה המתאימה למגמה.       
       שנית יש להקיף במעגל את המגמה המקבילה. 

 אם בחר הרושם במגמה "מוכר שאינו רשמי", יש לרשום בהמשך:הערה
             את שם הבעלות ואת סמל הבעלות. 

:  לרישום ילד למגמה "ממלכתי"דוגמה 

הודעת הרושם 
הנני מבקש לרשום 

את הילד הנ"ל 
למוסד חינוך 

במגמה

1ממלכתי                              
2ממלכתי דתי                       
3מוכר שאינו רשמי              

מגמה

1

סמן בעיגול את המגמה

חייבים לבצע את שני הרישומים: הערה
            חייבים להקפיד ולוודא ששני הרישומים זהים
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שם הארגון בעל מוסד החינוך (לדוגמא: "חינוך עצמאי") שם הבעלות
.3ימולא רק אם המגמה היא  

 3ימולא רק כאשר המגמה היא 4סמל הבעלות
החינוך במשרד רשמי שאינו המוכר לאגף  יפנו חדשות בעלויות : הערה

לקבל סמל מוסד.

הלימודים שנת תחילת תאריך הידוע הכניסה בתאריך זה שדה למלא חובה 6תאריך כניסה לבית ספר
01/09/12הוא 

  
 המשך –פרטי הרישום 

במקום זה חייבים לרשום את סמל בית הספר בו שובץ התלמיד.6שיבוץ סופי
לא ניתן להעביר טופס המכיל את שם בית הספר בלבד.

סמל זה חייב להופיע בטבלת מוסדות החינוך של משרד החינוך.

4מס' נרשם
 יש לכתוב את המספר הסידורי 4  מס' נרשם

של הילד בעת הרישום 

, 1בבית הספר (מספרו של הנרשם הראשון יהיה 

של הנרשם השני

 וכו').2

1קוד רישום ייחודי
כאשר הנרשם איננו בגבולות התאריכים של 

חייבי הרישום שפורטו 

לעיל , יש לרשום במשבצת המתאימה:

שנייה (שנה רישום מגילאי  גדולהילד אם -  1

בכיתה א').

מגילאי הרישום (גיל גן קטן  - אם הילד 2

חובה).
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'1נספח 

טופס רישום תלמיד חדש חסר תעודה מזהה.
.יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס בעט ובכתב יד ברור.1הנחיות מילוי:    

 על הטופס.מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומיתחובה להחתים את . 2

    תאריך דיווח      סמל גן                                                                                                           

פרטי התלמיד.1

סוג זהות                 שם פרטי                                                                      שם משפחה                                               
                                    

סמל               סמל                               אחים           
    מין          תאריך לידה                                                            ארץ לידה             לאום                            ואחיות          

פרטי ההורים.2

סמל ארץ לידה           מספר שנות השכלה                              שם                                                                     

     האב

     האם

. כותבת מגורים3

סמל יישובמיקוד   מס' ביתשם רחוב
                                                                                   

שם יישוב_____________________________________

. פרטי לימודים4

שנת לימודיםתאריך כניסה  

הצהרת הורה. 5

שמרכז חייו הינו בישראל  ואנו מתחייבים להמשיך ולהתגורר , הריני מצהיר כי בני / בתי ילמדו בתחום הרשות המקומית  
בתחומי 

.המקומית בשנת הלימודים הנוכחית לפחות  הרשות   

חתימה    מס' תעודת זהות/דרכון          שם ההורה      

_______________________  (אם קיים)ברשות המקומית . מספר מזהה6

אישור הרשות המקומית:
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על שנערכו בדיקות לאחר ניתן זה אישור __________. מתאריך הרשות בתחומי מתגורר התלמיד כי מאשר הריני 
 ידנו

לרבות בדיקת חוזה רכישה/שכירות ו/או חשבונות ארנונה ומים, ואינו מסתמך על הצהרת ההורים ו/או הרישום 
תעודה אין זה לתלמיד וכי נכונים ונמצאו ידי על  נבדקושבטופס הפרטים וכי זהות, ותעודת האוכלוסין במרשם 

מזהה 
שלא דיווחתי על פרטי התלמיד למוסד אחר. מוכרת (דרכון, ת"ז וכו'). כמו כן, אני מאשר

_____________________________________________________
חתימת מנהל מחלקת חינוךתאריךחתימת הרשם

-  רשימת ארצות וסמליהן  2נספח  

רשימת סמלי הארצות

שם הארץ באנגליתשם הארץקוד
ABAHZISTANאבחזיסטאן317
 UGANDAאוגנדה254
 UZBEKISTANאוזבקיסטן315
 AUSTRIAאוסטריה510
 AUSTRALIAאוסטרליה860
 UKRAINEאוקראינה305
 URUGUAYאורוגוואי820
PANAMA CANAL AREAאזור תעלת פנמה741
AZERBAIJANאזרביג'אן311
 ITALYאיטליה670
 GILBERT ELLICE ISLאיי גילברט ואליס885
 VIRGIN ISLANDSאיי הבתולה738
WALLIS FUTUNA ISLANDאיי ווליס ופוטונה884
 TORKAS ISLANDאיי טורקס וקייקוס739
 MARSHEL ISLANDSאיי מרשל867
 NORFOLK ISLANDSאיי נורפולק864
 SEYCHELLESאיי סיישל289
 FALKLAND ISLANDSאיי פאלקלנד832
 FIJI  ISLANDSאיי פיג'י888
 CAPE VERDE ISLANDאיי קאפ וורד219
COMORES ISLANDSאיי קומורו278
 COOK ISLANDSאיי קוק887
 CAYMAN ISLANDSאיי קיימן733
 SOLOMON ISLANDSאיי שלמה הבריטיים861
 INDONESIAאינדונזיה130
ISLANDאיסלנד581
UNKNOWN EUROPEאירופה לא ידוע691
 IRELANDאירלנד600
 IRANאירן90
 EL SALVADORאל סלואדור724
 ALBANIAאלבניה440
 ALGERIAאלגיריה210
AMERICA UNKNOWNאמריקה לא ידוע852
 ANGOLAאנגולה281
ANDORAאנדורה662
ANTIGUA AND BARBUDAאנטיגואה וברבודה758
 ESTONIAאסטוניה303
ASIA UNKNOWNאסיה לא ידוע190
AFGANISTANאפגניסטן100
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AFRICA UNKNOWNאפריקה 290
EQUADOאקואדור780
 ARGENTINAארגנטינה830
 ERITREAאריתראה249
ARMENIAארמניה9

 USAארצות הברית710
 ETHIOPIAאתיופיה250
 BAHAMASבהמס735
 BHUTANבוטן115
BOTSOAHNAבוטסואנה271
 BULGARIAבולגריה420
 BOLIVIAבוליביה800
 BOSNIA HERZGOVINAבוסניה הרזגובינה413
 BURUNDIבורונדי285
MYANMAR (BURMA)בורמה120
BURKINA-FASSOבורקינה פאסו217
BAHREINבחריין61
BELORUSבילורוסיה304
 BELGIUMבלגיה620
 BELIZEבליז269
BANGALADESHבנגלדש116
BENIN (DAHOMEY)בנין (דהומי)214
 BARBADOSברבדוס732
 BRUNEIברוניי134
 BRAZILברזיל810
UNITED KINGDOMבריטניה - הממלכה המאוחדת590
 USSRברית המועצות300
 BERMUDAברמודה731
 GHANAגאנה216
 GABONגבון287
GUADALUPEגואדאלופ757
 GUAMגואם135
GUATAMALAגווטאמלה726
 GUYANAגויאנה812
GUINEA EQגויאנה המשוונית288
GUYANA FRגויאנה הצרפתית811
OJIBOUTIגיבוטי251
 GIBRALTARגיברלטר661
GUIEAגינאה207
GUINEA BISSAUגינאה ביסאו206
NEW GUINEAגינאה החדשה865
 GAMBIAגמביה205
 JAMAICAגמייקה737
 GEORGIAגרוזיה308
 GERMANYגרמניה500
 EAST GERMANYגרמניה המזרחית502
 WEST GERMANYגרמניה המערבית501
 GRANADAגרנדה753
DOMINICAדומיניקנה751
 DENMARKדנמרק580
SOUTH AMERICAדרום אמריקה850
 SOUTH AFRICAדרום אפריקה270
 HAITIהאיטי736
 HEBRIDESהאיים האברדים863
 ANTILLESהאנטילים ההולנדים762
 INDIAהודו110
 NETHERLANDSהולנד610
 HONG KONGהונג קונג141
 HUNGARYהונגריה540
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 HONDURASהונדורס725
 DOMINICAN REPUBLICהרפ הדומיניקנית734
 VIETNAMויאטנם125
 SOUTH VIETNAMויאטנם  הדרומית126
VNUATOונואטו871
 VENEZUELAונצואלה760
VATIKANותיקן672
 ZIMBABWEזימבבוה259
 ZAMBIAזמביה261
 IVORY COASTחוף השנהב218
TAJIKISTANטג'יקיסטאן314
TUBALUטובלו872
 TOGOטוגו215
 TONGAטונגה881
          TAIWANטיוון133
PORTUGUESE TIMORטימור הפורטוגלית132
TANGIERטנגר201
 TANZANIAטנזאניה255
TRINIDAD  AND TOBAGOטרינדד וטובגו761
 YUGOSLAVIAיוגוסלביה410
 GREECEיוון430
 JAPANיפן160
JORDENירדן40
  ISRAELישראל900
 KUWAITכווית51
KHMER REPכמר אי.א.ע.מ64
UNKNOWNלא רשום0
UNKNOWN (CANCELLED)לא רשום  (בוטל)8

 LAOSלאוס124
 LEBANONלבנון30
 LIBYAלוב230
LUXEMBURGלוכסמבורג630
 LATVIAלטביה302
 LIBERIAליבריה209
 LITHUANIAליטא301
LICHTENSTEINליכטנשטיין521
LASOTHOלסוטו272
 MAURITANIAמאורטניה203
 MAURITIUSמאוריציוס276
 MALIמאלי212
 MADAGASCARמדגסקר275
 MOZAMBIQUEמוזמביק262
MOLDAVIAמולדובה307
 MONGOLIAמונגוליה150
MONTENEGROמונטנגרו416
MONTSERRATמונסרת752
 MONACOמונקו641
MIKRINEZIAמיקרונזיה868
 MALAWIמלאווי263
MOLDIVESמלדיבים117
MALASYIAמלזיה127
 MALTAמלטה673
 EGYPTמצרים240
MACAOמקאו142
 MACEDONIAמקדוניה414
 MEXICOמקסיקו720
 MOROCCOמרוקו200
SPANISH MOROCCOמרוקו הספרדית202
 MARTINIQUEמרטניק756
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 CENTRAL AMERICAמרכז אמריקה750
 NAURUנאורו886
 NORWAYנורווגיה570
 NIGERניגר211
 NIGERIAניגריה213
 NEW  ZEALANDניו זילנד870
 NICARAGUAניקרגואה721
NAMIBIAנמביה274
 NEPALנפאל114
 SAO TOMEסאו טומה245
 SUDANסודן241
 SWAZILANDסווזילנד273
 SOMALIAסומליה252
 SYRIAסוריה20
SURINAMEסורינאם813
 ST. HELENAסט הלנה277
ST. VINCENTסט וינסנט754
 ST. LUCIAסט לוציה755
ST.KITES  & NBVISסט.קיטס ונביס742
SIERRA LEONEסיירה ליאונה208
 CHINAסין140
 SINGAPOREסינגפור122
 SIKKIMסיקים113
 SLOVENIAסלובניה411
 SLOVAKIAסלובקיה532
 WESTERN SAMOAסמוא המערבית883
 SAMOAסמואה882
SAN MORENOסן מרינו671
 SENEGALסנגל204
 SPAINספרד660
 SERBIAסרביה415
SRI-LANKAסרי לנקה (צילון)112
 ADENעדן80
 OMANעומן62
 IRAQעירק50
 SAUDI ARABIAערב הסעודית60
PAPUAפאפואה866
 POLANDפולין310
FRENCH POLENESIAפולינזיה הצרפתית889
 PUERTO RICOפורטו ריקו711
          PORTUGALפורטוגל650
 PHILIPPINESפיליפינים131
 FINLANDפינלנד550
PELAUפלאו869
 PANAMAפנמה740
 PAKISTANפקיסטן111
 PARAGUAYפרגוואי831
 PERUפרו790
 CHILEצ'ילה840
CHECHNYAצ'צ'ניה318
CHADצ'אד242
CZECHOSLOVAKIAצ'כוסלובקיה530
 CZECH REPUBLICצ'כיה531
FRENCEצרפת640
 CUBAקובה730
COLOMBIA קולומביה                 770
 CONGOקונגו286
.CONGO,DEMO .REPקונגו רפ.דמוק.283
 COSTA RICAקוסטא ריקה723
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 KOREAקוריאה151
 SOUTH KOREAקוריאה הדרומית153
 NORTH KOREAקוריאה הצפונית152
 KAZAKHSTANקזחסטאן312
 QATARקטר63
KIRGHZSTANקירג'זסטאן316
 KIRIBATIקיריבטי873
 NEW CALEDONIAקלדוניה החדשה862
 CAMBODIAקמבודיה123
 CAMEROONקמרון244
 CANADAקנדה700
 KENYAקניה253
CYPRUSקפריסין10
CROATIAקרואטיה412
 REUNIONראוניון279
 RHODESIAרודזיה260
 RWANDAרוונדה284
 ROMANIAרומניה400
 RUSSIAN FEDERATIONרוסיה306
 CENTRAL AFRICAרפ אפריק מרכזית243
 OTHER PACIFICשאר ארצות אוקיאניה880
OTHER EUROPEשאר ארצות אירופה690
OTHER ASIANשאר ארצות אסיה180
THER AFRICAשאר ארצות אפריקה280
SUNKNOWNשגויי הסבה משה"פ666
 SWEDENשוודיה560
 SWITZERLANDשוויץ520
 THAILANDתאילנד121
 TUNISIAתוניסיה220
 TURKEYתורכיה15
TURKMENISTANתורכמניסטאן313
 YEMENתימן70
DEMOCRATIC YEMENתימן הדמוקרטית71
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3נספח 

לשנה"ל יסודי מוכר שאינו רשמי ספר אישור בקשה לרישום לבית                     
התשפ"א

     סמל הבעלות______________________                                    שם הבעלות

 ___/___/___הכרה מיום____________________________         כתובת הבעלות 
                                                                                                           

)  – סמל מוסד  (                                    רשיון בר תוקף מספר

מספר תעודת הזהות________________       שם התלמיד

   שם בית הספר המבוקש___/____/___       תאריך הלידה 

__________________________________________________________       כתובת בית ספר

אני מתחייב לקבל את התלמיד לבית הספר רק אם אקבל את ההכרה עד תחילת שנת הלימודים                      

_______________                            __________________           
___/____/____                                תאריך  שם מורשה חתימת הבעלות                           חתימה וחותמת הבעלות                     

הצהרת הורה

אני (שם ההורה) ___________________ ת.ז. ______________________

 מצהיר בזאת כי אני ביצעתי את הרישום לבית הספר (שם המוסד) 

    ולא רשמתי את הילד לבית ספר אחר.סמל המוסד 

_____________חתימה ההורה________________                        תאריך 
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  4נספח  

בקשת העברה

אל:  רשות החינוך המקומית
מגיש הבקשה:

שם משפחהשם פרטי

מספר זיהוי    מען מגיש/ת הבקשה

שם משפחהשם פרטי

מספר זיהוי    מען מגיש/ת הבקשה

מבקש(ת) בזה להעביר את:

 
   השם הפרטי של התלמיד(ה)           שם המשפחה של התלמיד(ה)

 במוסדהלומד(ת) בכיתה /גן 
שם המוסד ומענו

 למוסד החל מיום  
שם 

המוסד 
ומענו

הסיבה לבקשתי היא:   

תאריך  

שם הרשם ברשות החינוך המקומית  

 חתימת הרשות 
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 חתימת ההורה המבקש שם ההורה המבקש 

* במקרה של הורים גרושים /פרודים  יש למלא כתובות של שני ההורים:

 עיר  רחוב .  כתובת האם : 1   
       

טלפון 

 עיר  רחוב . כתובת האב : 2    

        טלפון
פ"אתש - טופס רישום לכיתה א' 5נספח 

בתי ספר תשפ"א   
השלטון מדינת ישראל
המקומימשרד החינוך

טופס רישום לבתי ספר

פרטי התלמיד

דירהכ'מס' ביתשם הרחוב/ד"נ עבור מ"אסמל רחובסמל ארץ לידהתאריך עליהמיןתאריך לידהשם פרטישם משפחה

יש צורך בהנגשה:       כן  /  לא

אם כן, יש למלא את הטופס הרלוונטי ברשות סמל גן בשנה קודמת
מיקודשם ישוב מגוריםסמל ישוב מגורים(ימולא עבור הילד או ההורה)

פרטי ההורהפרטי ההורה
טלפון בעבודה / טלפון ניידטלפון בביתטלפון בעבודה / טלפון ניידטלפון בבית

ד'מספר תעודת זהותס"בשם פרטישם משפחהד'מספר תעודת זהותס"בשם פרטישם משפחה

כתובת הורהכתובת דוא"לכתובת הורהכתובת דוא"ל

פרטי הבקשה

סמל ביה"סכתובת ביה"ס המבוקש)1שם ביה"ס המבוקש (

כתובת ביה"ס החלופי )3שם בי"ס נוסף (סמל ביה"ס החלופיכתובת ביה"ס החלופי)2שם בי"ס חלופי (
הנוסף

סמל ביה"ס החלופי 
הנוסף

(סמן בעיגול את המגמה)   מוכר שאינו רשמי3  ממלכתי דתי    2  ממלכתי    1 אני מבקש לרשום את התלמיד הנ"ל למוסד חינוך במגמה:הודעת המבקש - 
   הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשת השיבוץ .                                  *ככל שהינך מבקש לרשום את התלמיד לחרדי רשמי אנא ציין זאת   

. שנה שנייה בכיתה1שיבוץ סופי
. דילג כיתה2

כיתה סמל בעלות* שם הבעלותתאריך רישוםמגמה
רישום ייחודיתאריך כניסהסמל בית ספרמקבילה

בקובץ משרד החינוך3ימולא רק במגמה 

  - אם הרושם אינו הורה של הנרשם יש לצרף הרשאה.הרושם
.  אפוטרופוס (נאמן)4.  משפחה אומנת     3.  מיופה כח     2.  הורה     1מעמד הרושם  - יש לסמן בעיגול:   

הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.

תאריך רישוםחתימת הרושםמספר תעודת זהותשם הרושם

אישור קבלת הבקשה     - פרטי התלמידאישור קבלת הבקשה    - פרטי התלמיד
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מספר טופסד'מס' תעודת זהותשם פרטישם משפחהמספר טופסד'מס' תעודת זהותשם פרטישם משפחה

 (סמן במעגל את המגמה המבוקשת) המגמה המבוקשת

  מוכר שאינו רשמי3   /                           ממלכתי דתי 2  ממלכתי   1

 (סמן במעגל את המגמה המבוקשת) המגמה המבוקשת

  מוכר שאינו רשמי3      /                          ממלכתי דתי 2  ממלכתי   1

שיש סמוכים ספר לבתי תלמידים להעביר רשאית המקומית החינוך רשות 
שנקבע זה על עולה שנרשם התלמידים מספר אם קליטה, מקומות בהם 

בבית הספר בו נרשם התלמיד.

שיש סמוכים ספר לבתי תלמידים להעביר רשאית המקומית החינוך רשות 
שנקבע זה על עולה שנרשם התלמידים מספר אם קליטה, מקומות בהם 

בבית הספר בו נרשם התלמיד.
שראיתי לאחר הפרטים כל את רשמתי כי בזה מצהיר אני -  הרשםהצהרת 

.אותם במסמכים שהוצגו לפי ולא הערתי כל הערה האסורה לפי התקנות
אותם שראיתי לאחר הפרטים כל את רשמתי כי בזה מצהיר אני -  הרשםהצהרת 

.במסמכים שהוצגו לפי ולא הערתי כל הערה האסורה לפי התקנות

תאריך רישוםחתימת הרשםמספר תעודת זהותשם הרשם ברשותתאריך רישוםחתימת הרשםמספר תעודת זהותשם הרשם ברשות

–  1981בתשמ"א הפרטיות הגנת לחוק  11סעיף לפי   הפרטיותהגנת 
וכל החינוך חוקי לביצוע ישמשו המבוקשים שהנתונים בזה, מודיעים אנו 

הקשור בלימודיו של תלמיד הנרשם במערכת החינוך.

אנו –  1981בתשמ"א הפרטיות הגנת לחוק  11סעיף לפי   הפרטיותהגנת 
הקשור וכל החינוך חוקי לביצוע ישמשו המבוקשים שהנתונים בזה, מודיעים 

בלימודיו של תלמיד הנרשם במערכת החינוך.


