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בתוק סמכותי לפי סעי  15לחוק לימוד חובה ,תש"ט ,1949ולפי סעי  34לחוק חינו
ממלכתי ,תשי"ג ,1953אני מתקי תקנות אלה:
פרק ראשו – פרשנות
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תק' תשל"ה1975
תק' תשל"ה1975

תק' תשל"ה1975
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תק' תשל"ה1975
תק' תשל"ו1976
תק' תשל"ה1975
תק' תשמ"א1981
תק' תשל"ה1975

תק' תשל"ה1975

תק' תשל"ח1978

 .1בתקנות אלה –
"אזור" – אזור שנקבע לפי תקנה ;7
"בית ספר" – מוסד חינו ללימוד חובה ,שהוא מוסד חינו רשמי כמשמעותו בחוק
הלימוד;
"בית ספר יסודי" – בית ספר שבו קיימות כיתות בדרגה א' עד ו' ,כול או מקצת ,או א' עד
ח';
"בית ספר של חטיבתהביניי" – בית ספר שבו קיימות כיתות בדרגה ז' עד ט' ,כול או
מקצת;
"ג ילדי" – ג ילדי שהוא מוסד חינו רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד;
"חוק החינו" – חוק חינו ממלכתי ,תשי"ג;1953
"חוק הלימוד" – חוק לימוד חובה ,תש"ט;1949
"מוסד" – ג ילדי או בית ספר;
"מוסד אזורי" – מוסד המיועד לשרת שתיי או יותר רשויות חינו מקומיות;
"מנהל בית ספר" – מנהל בית ספר ,לרבות בא כוחו ,וכשאי מנהל בית ספר ,האד
שהרש הראשי מינהו לעניני הרישו;
"מנהל אג החינו הדתי" – מנהל אג החינו הדתי במשרד החינו והתרבות;
"מנהל המחוז" – מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינו והתרבות;
"מפקח על החינו הדתי במחוז" – המפקח על החינו הממלכתידתי במחוז;
"מנהל המחלקה לחינו" – מי שמינתה רשות החינו המקומית לתפקיד זה או בעל תפקיד
או תואר דומה ברשות החינו המקומית;
"רובע" – קבוצת בתי ספר יסודיי שבוגריה מיועדי להמשי לימודיה בבית ספר
מסויי של חטיבת הביניי – א ה מקיימי כיתות א' עד ו' ,או בכיתה ט' רשמית – א ה
מקיימי כיתות א' עד ח'; ולעני תלמיד שהוא בוגר בית ספר יסודי שמחו +לרשות החינו
המקומית – קבוצת בתי ספר עליה נמנה בית הספר היסודי בו היה מבקר אלמלא כ;
"רוש" – הורה או אד אחר הבא לרשו תלמיד לג ילדי או לביתספר;
"רשות חינו מקומית" –
) (1לעני מוסד – רשות החינו המקומית המקיימת את המוסד;
) (2לעני תלמיד – רשות החינו המקומית שבתחו שיפוטה גר התלמיד;
) (3לעני שטח של מושב ,קבוצה או קיבו – +למעט מועצה אזורית שבתחו
שיפוטה ה מצויי;
) (4לעני סמכויות ותפקידי –
)א( א נקבעו בתקנות )7א()7 ,ב() (1עד ) (8רישה7 ,א ו7ב – ראש רשות
חינו מקומית כאמור;
)ב( א נקבעו בהוראה אחרת שבתקנות אלה – מנהל המחלקה לחינו ברשות
חינו מקומית כאמור.
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פרק שני – הוראות כלליות
רש ראשי
תק' תשל"ז1976

) .2א( מנהל המחלקה לחינו הוא רש ראשי ברשות חינו מקומית.
)ב( באי מנהל מחלקה לחינו ,תמנה רשות חינו מקומית ,לא יאוחר מחודש ימי לפני
התחלת הרישו ,אד מתאי אחר – השולט בעברית ובישובי לא יהודיי בערבית – להיות רש
ראשי לצור תקנות אלה ותצייד אותו בכתב מינוי.
)ג( הרש הראשי אחראי לארגו הרישו ולביצועו בתחו שיפוטה של רשות החינו
המקומית בהתא לחוק הלימוד ,לחוק החינו ולתקנות אלה.

רשמי

) .3א( הרישו לג ילדי ולבית ספר במקו שאי בו בית ספר ,ייער עלידי רשמי שיתמנו
עלידי רשות החינו המקומית ,לא יאוחר משלושה שבועות לפני התחלת הרישו.
)ב( הרשמי יתמנו במספר מספיק לצרכי המקו ויצויידו בכתבי מינוי.
)ג( רשות חינו מקומית תמנה רשמי מתאימי ,השולטי בעברית ובישובי לא
יהודיי בערבית.
)ד( הרשמי יהיו כפופי לרש הראשי וחייבי לקיי את הוראותיו.
)ה( ראתה רשות חינו מקומית צור ,או הורה על כ השר ,יתמנו במשרדי הרישו שני
רשמי שאחד מה הוא דתי.
)ו( הרישו לבית ספר קיי ייער על ידי מנהל בית הספר ,והוא חייב למלא את הוראותיו
של הרש הראשי לגבי הרישו.
) .4א( ) (1הרישו לג ילדי והרישו לבית ספר במקו שאי בו בית ספר ,ייער במשרד
רשות החינו המקומית;
) (2רשות חינו מקומית תקיי לפי הצור ,משרדי רישו לגבי ילדי בשכונות
וברובעי שבתחו שיפוטה;
) (3רשות חינו מקומית לא תקבע את משרדי הרישו בבתי כנסת ,בלשכות עבודה,
בבתי ספר או במשרדי ובמועדוני של גופי מפלגתיי;
) (4בכל משרד רישו יוצג שלט ,במקו בולט ,המציי שהמשרד מיועד לרישו
תלמידי לגני ילדי.
)ב( ) (1רישו אחר ייער במשרד בית ספר של אזור הרישו; רשות החינו המקומית
תקבע מעל לכניסה של כל בית ספר שלט שבו יצויי "בית ספר לחינו ממלכתי" או
"בית ספר לחינו ממלכתידתי" וכ ש בית הספר ,א יש לו ש;
) (2רשות חינו מקומית ומנהל בית ספר כאמור ידאגו לסדרי רישו נוחי לקהל,
יקבעו מקומות המתנה וימנו ,בשעת הצור ,סדרני לשמירת הסדר בזמ הרישו.

מקו הרישו
תק' )מס' (3
תשל"ו1976

מועד הרישו
תק' )מס' (3
תשל"ו1976
תק' תשל"ט1979
תק' תשס"ה2005
תק' תשס"ז2007

 .5תקופת הרישו תהיה מיו א' לחודש שבט ,של השנה הקודמת לשנת הלימודי
שלקראתה נער הרישו ,ועד תו עשרי יו מאותו יו.

תאריכי הרישו
תק' )מס' (3
תשל"ו1976
תק' )מס'  (5תשל"ז–

) .6א( רשות חינו מקומית תקבע ,בהתא לצרכי המקו ובהתחשב ע נוחות הקהל ,מספר
ימי רישו לגני ילדי ולבתי ספר בתו מועד הרישו שנקבע לפי תקנה  ,5ובלבד שלא תקבע
פחות מששה ימי רישו.
)א (1היתה בתחו שיפוטה של רשות חינו מקומית אוכלוסיה שיש בה יהודי ולאיהודי
וכ בני עדות דתיות מוכרות שונות ,תקח רשות החינו המקומית בחשבו את מועדי החג הרשמיי
של אות עדות ותקבע מועדי רישו שאינ מועדי החג.
)ב( רשות חינו מקומית תקבע את שעות הרישו ובלבד שבשני ימי רישו יהיו משרדי
הרישו פתוחי ג בשעות אחר הצהריי ,בשעות ארבע עד שש.
)ג( על א האמור בתקנת משנה )א( ,יהיה משרד רישו אחד של רשות חינו מקומית
פתוח אחת לשבוע במש כל ימות השנה ,בשעות שהיא תקבע לש רישו תלמידי לג ילדי
ולבית ספר במקו שאי בו בית ספר .בכניסה למשרד תודבק מודעה שבה יפורטו הימי והשעות
בה פתוח המשרד.
)ד( על א האמור בתקנת משנה )א( ,יהיו משרדי הרישו לבתיהספר פתוחי בימי

תק' תשל"ז1976

תק' )מס' (2
תשל"ז1977
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חופשת הקי +לפחות אחת לשבועיי.
)ה( רשות חינו מקומית תקבע לכל בתי הספר שבתחו שיפוטה תאריכי רישו זהי.
)ו( בא הורה לרשו תלמיד או בא נער לרשו את עצמו לבית ספר לאחר יו הרישו
האחרו ,כפי שנקבע על ידי רשות חינו מקומית לפי תקנת משנה )א( ,חייב מנהל בית הספר
לרשו את התלמיד ,על א האיחור שחל במועד בואו של ההורה או של הנער.
)ז( מנהל בית ספר ידביק מודעה בכניסה למשרד בית הספר ,על הימי ועל השעות בה
אפשר לרשו תלמידי בחופשת הקי.+
קביעת אזורי
תק' תשל"ה1975
תק' תשמ"א1981

תק' )מס' (2
תשל"ז1977
תק' )מס' (2
תשל"ז1977
תק' תשל"ז1976

תק' תשל"ה1975
תק' תשל"ז1976
תק' תשל"ה1975

תק' תשל"ה1975
תק' תשל"ז1976

תק' תשל"ה1975

) .7א( כל רשות חינו מקומית תקבע ,באישור מנהל המחוז ,בשביל בתי הספר היסודיי
הממלכתיי והממלכתיידתיי שבתחו שיפוטה אזורי ,באופ שבכל אזור יהיה לפחות בית
ספר אחד שאינו מוסד לניסוי כאמור בסעי  9לחוק החינו; אי חובה לקבוע אזורי חופפי
בשביל בתי הספר משתי המגמות .באשר לקביעת אזורי לבתי הספר הממלכתיידתיי יתייע+
מנהל המחוז ע המפקח על החינו הדתי במחוז.
)ב( קביעת אזורי בתחו השיפוט ,כאמור בתקנת משנה )א( ,תהיה לפי כללי אלה:
) (1המרחק בי בתי הספר לבי מקו מגורי התלמידי יהיה לא יותר משני
קילומטרי; וא היה התלמיד בכיתה ה' ומעלה – לא יותר משלושה קילומטרי;
)) (2בוטלה(;
) (3א אי בידי רשות חינו מקומית להעמיד את המרחק בי בית הספר לבי מקו
מגורי התלמידי כאמור בפסקאות ) (1ו) ,(2רשאית היא לקבוע בתחו שיפוטה
אזורי גדולי יותר ,ובלבד שקיימת בה תחבורה ציבורית לתלמידי הגרי בקצות
האזורי ,או שרשות חינו מקומית תאפשר תחבורה כאמור; אי התחבורה הציבורית
מספקת ומתאימה לילד פלוני – תקבע רשות החינו המקומית הסדרי תחבורה נאותי
אחרי עבורו;
) (4היה בתחו שיפוטה של רשות חינו מקומית מחסור בדרכי או בעורק תחבורה
או באמצעי תחבורה ,או שהיה שיבוש בדרכי – חייבת רשות חינו מקומית לקבוע
אזורי יותר קטני כדי להקל על התחבורה ולהרחיק את התקלה;
) (5רשות חינו מקומית רשאית לקבוע לבית ספר ממלכתי אזור גדול יותר או קט
יותר מהאזור שקבעה לבית ספר ממלכתי דתי ולהיפ;
) (6רשות חינו מקומית רשאית לקבוע אזורי מיוחדי לבתיספר לנערי עובדי;
) (7רשות חינו מקומית רשאית לכלול שטחי שוני בתחו שיפוטה ולשייכ
באזור פלוני א א אי רצ גיאוגרפי ביניה;
) (8רשות חינו מקומית רשאית לקבוע שבאזור פלוני יהיו יותר מבית ספר אחד;
קבעה כ ,רשאית היא להורות כי תלמיד שנרש לבית ספר ממלכתי או לבית ספר
ממלכתידתי פלוני ילמד בבית ספר אחר מאותה המגמה באותו אזור;
) (9בבוא רשות חינו מקומית לקבוע שתלמיד ילמד בביתספר פלוני בתחו אזורו,
תתחשב באלה:
)א( בקשות קודמות של תלמידי הגרי באזור האמור והלומדי בבית ספר
שבאזור אחר;
)ב( מקומות שמתפני במסגרת המכסה שנקבעה לביתהספר;
)ג( א התלמיד נרש בתו ימי הרישו שקבעה רשות החינו המקומית;
)ד( התארי שבו נרש התלמיד;
)ה( גורמי בריאות ,משפחה ושיקולי חינוכיי;
)ו( מדיניות חינוכית.
)ג( ארבעהעשר יו לפחות לפני התחלת הרישו תודיע רשות חינו מקומית לכל מנהל
ביתספר שבתחו שיפוטה ,את האזור שאליו משתיי ביתהספר ואת מספר התלמידי שאותו
ביתספר רשאי לקבל ,ובלבד שבכיתה אחת בדרגה א וב לא יהיו למעלה מ 50תלמידי ובכל
כיתה אחרת – למעלה מ 55תלמידי .מספר הכיתות לדרגותיה ומכסת התלמידי לאותו בית
ספר ולכל כיתה בו ,ייקבעו באישור מוקד של מנהל המחוז ,ולביתספר ממלכתידתי ג באישורו
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המוקד של מנהל האג

לחינוממלכתי דתי.

קביעת רובעי
תק' תשל"ה1975
תק' תשמ"א1981

7א) .א( כל רשות חינו מקומית תקבע ,באישור מנהל המחוז ,בשביל בתיהספר של חטיבת
הביניי של שתי המגמות הממלכתיות ובשביל כיתות ט' רשמיות שבתחו שיפוטה ,רובעי; בכל
רובע יהיה לפחות ביתספר אחד של חטיבתהביניי של כל מגמה או כיתה ט' רשמית שאינ
מוסד לניסוי כאמור בסעי  9לחוק החינו .באשר לקביעת רובעי למגמה הממלכתיתדתית
יתייע +מנהל המחוז ע המפקח על החינו הדתי במחוז.
)ב( פסקאות ) (2עד ) (7לתקנה )7ב( יחולו על רובעי לפי תקנה זו.

שיו* תלמידי לפי
שיטת הבחירה
המבוקרת
תק' תשס"ד2004

7א) .1א( על א האמור בתקנה 7א ,רשאית רשות חינו מקומית ,באישור מנהל המחוז ,לקבוע,
כי שיו תלמידי לחטיבות הביניי ייעשה על פי שיטת הבחירה המבוקרת; קבעה הרשות כאמור,
ייקבעו לכל בית ספר יסודי מספר חטיבות ביניי ,שבה ישובצו בוגרי בית הספר לפי קביעת
הרשות בהתחשב ,ככל האפשר ,בבחירת הורי התלמידי ,ובכפו לשיקולי חינוכיי ומערכתיי.
)א (1על א האמור בתקנת משנה )א( ,רשאית רשות חינו מקומית ,באישור המנהל הכללי
של משרד החינו )להל – המנכ"ל( ,לאחר שקיבל את המלצת מנהל המחוז ,לקבוע ,כי שיו
תלמידי לחטיבות הביניי ייעשה על פי שיטת בחירה מבוקרת שונה מהקבוע בתקנת משנה )א(;
לא יינת אישור המנכ"ל ,אלא א כ השיטה שהציעה רשות החינו המקומית מתחשבת ,ככל
האפשר ,בבחירת הורי התלמידי ,ובכפו לשיקולי חינוכיי ומערכתיי; קבעה הרשות כאמור,
ישובצו בוגרי בתי הספר היסודיי ,בחטיבות הביניי לפי שיטת הבחירה המבוקרת שאושרה.
)ב( נרשמו תלמידי לחטיבת ביניי במספר העולה על מספר המקומות שנקבע לאותה
חטיבה ,ישובצו התלמידי בחטיבת הביניי שנבחרה או בחטיבה אחרת ,על פי הגרלה ,שתיער
בי התלמידי שנרשמו ובהתא להנחיות שתפרס הרשות ברבי ובכפו לאישור מנהל המחוז;
ההגרלה תיער בהשתתפות נציג רשות החינו המקומית ,נציג ארגו ההורי הארצי ונציג מנהל
המחוז.

כיתות ט' מחו'
לחטיבתהביניי
תק' תשל"ה1975

7ב) .א( על א האמור בתקנות  7ו7א ועל א הגדרות של "ביתספר יסודי" ו"ביתספר של
חטיבתהביניי" בתקנה  ,1רשאית רשות חינו מקומית ,באישור מנהל המחוז ולפרק הזמ שהוא
יקבע ,להכריז על ביתספר בתחו שיפוטה שהוא ביתספר שיש בו כיתות א' עד ט' ,כול או
מקצת.
)ב( ביתספר שהוכרז לפי תקנת משנה )א( ייקרא "ביתספר שאינו במסגרת הריפורמה".
)ג( רשות חינו מקומית רשאית ,באישור מנהל המחוז ,לשיי ביתספר שמחו+
למסגרת הריפורמה לאזור לגבי כיתות א' עד ח' ולרובע לגבי כיתות ט' א היא קיימת באותו בית
ספר.
)ד( שייכה רשות חינו מקומית ביתספר שמחו +למסגרת הריפורמה כמפורט לפי תקנת
משנה )ג( ,יחולו כל כללי הרישו וקביעת מקו הלימודי של התלמידי בכיתות האמורות
בהתא להשתייכות שנקבעה.

הוראות מיוחדות
תק' תשל"ו1976

7ג .פעולה שעשייתה בידי רשות החינו המקומית טעונה אישור מנהל המחוז ,לפי תקנות  7עד
7ב ,מוסמ מנהל המחוז לעשותה א עד היו ה 18שלפני מועד הרישו לא הגישה רשות החינו
המקומית הצעה לאישורו ,או א עד המועד האמור לא אישר את הצעת רשות החינו המקומית.

חובת הודעה על
מקו פנוי בבית
הספר
תק' תשל"ה1975
תק' תשל"ו1976

7ד .נתפנה מקו לימודי בביתספר ,חייב מנהל ביתהספר להודיע על כ לרשות החינו
המקומית תו ארבעי ושמונה שעות ,וא נודע לו שעומד להתפנות מקו לימודי בביתהספר –
תו ארבעי ושמונה שעות משעה שנודע לו; ההודעה תימסר טלפונית בכל מקו שהדבר אפשרי
וכ במשלוח מכתב דחו.

מודעה על הרישו
תק' תשל"ה1975

) .8א( לפחות שבוע ימי לפני התחלת הרישו תפרס רשות חינו מקומית מודעות בגודל
מספיק בה יצויינו:
) (1מקומ של משרדי הרישו לגבי התלמידי והימי והשעות של הרישו;
)1א( )בוטל(;
) (2רשימת בתי הספר הרשמיי והמוכרי שאינ רשמיי בה ייער הרישו לבית
הספר והימי והשעות של הרישו ,תו ציו ש בית הספר ,תארו ומענו וכ האזור או
הרובע שנקבע לבית הספר.

תק' תשס"ח2007

תק' תשל"ז1976
תק' תשל"ה1975
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תקנות לימוד חובה וחינו ממלכתי )רישו( ,תשי"ט1959
נוסח מלא ומעודכ
)ב( רשות חינו מקומית תדאג לכ שהמודעות לא יוסרו ממקומ לפני תו הרישו.
)ג( א ידוע שחלק ניכר מתושבי המקו אינו קורא עברית ,תפרס רשות חינו מקומית
בכל מקו שיש צור בכ ,נוס למודעה בשפה העברית ,תרגו המודעה בשפה לועזית מתאימה.
)ד( רשות חינו מקומית תפרס את המודעות על הרישו במספר מספיק של מקומות ולא
פחות מאשר ב 5מרכזי ציבוריי כגו בית הכנסת ,ועד המקו ,בית הספר ,קופת חולי ,צרכניה
וכיוצא באלה.
הודעה למנהל המחוז
תק' תשל"ו1976

תק' תשל"ו1976
תק' תשכ"ח1968
תק' תשל"ו1976
תק' תשל"ז1976
תק' תשל"ו1976

הנוכחי במעמד
הרישו

זיהוי סמכות והצהרה
תק' תשכ"ח1968
תק' תשל"ה1975

.9

)א( רשות חינו מקומית תודיע למנהל המחוז ,לא יאוחר משבועיי לפני התחלת הרישו

את –
) (1הימי והשעות שנקבעו על ידיה כזמ רישו;
) (2מקומות הרישו לגני הילדי;
) (3שמותיה של הרש הראשי והרשמי א מנהל המחוז ידרוש זאת.
)ב( רשות חינו מקומית תשלח למנהל המחוז העתק מדוייק מנוסח המודעה האמורה
בתקנה  ,8לא יאוחר משלושה שבועות לפני התחלת הרישו.
)ג( מנהל המחוז רשאי לדרוש מרשות חינו מקומית להכניס במודעה כאמור תיקוני
ושינויי.
) .10א( במעמד הרישו רשאי להימצא רק אנשי אלה :התלמיד הנרש ,הרוש ,הרש,
הרש הראשי ,יושב ראש רשות החינו המקומית ,בא כוח מבקר המדינה ובא כוח השר.
)ב( אב וא הבאי יחד לרשו תלמיד רשאי שניה להימצא במעמד הרישו.
) .11א( הרש ידרוש מההורי לזהות את עצמ באמצעות תעודת זהות או דרכו.
)ב( אד הבא לרשו תלמיד ,והוא איננו הורהו של אותו תלמיד או אפוטרופסו ,יביא עמו
ג את תעודת הזהות של אחד משני הורי התלמיד ,יחד ע מכתב הרשאה ,בנוסח המפורט
בתוספת ,כשהוא חתו על ידי אותו הורה.
)ג( אפוטרופוס הבא לרשו תלמיד ,יביא עמו את תעודת הזהות שלו ,כנזכר בתקנת משנה
)א( ,וכ העתק מאושר מצו בית המשפט הקובע שהוא אפוטרופוסו של התלמיד.

ייעו' וניהול תעמולה
תק' תשכ"א1961

) .12א( רש לא ייע +לרושמי בעני הבחירה בי מוסד לחינו ממלכתי לבי מוסד לחינו
ממלכתי דתי ,וכ יימנע מכל הערה העשויה להשפיע על בחירת החפשית של הרושמי.
)ב( בימי הרישו ,כאמור בתקנה )6א( ,לא תנוהל תעמולה בקשר לרישו תלמידי,
בתחו שיפוטה של רשות חינו מקומית ,שבה נער הרישו .חל יו השבת מיד לפני התחלת ימי
הרישו ,או בי ימי הרישו ,לא תנוהל תעמולה כאמור ג ביו זה.
)ג( ראה הרש שמתנהלת תעמולה כאמור בתקנת משנה )ב( ,ינקוט בכל האמצעי
המתאימי כדי להפסיק את התעמולה .לא עלה הדבר בידו ,או היה לו יסוד להניח כי התנהלה
תעמולה בתקופה האסורה ,יודיע על כ לרש הראשי אשר יחליט א להפסיק את הרישו.

הגדרת תעמולה
תק' תשכ"ב1962

12א .לעני תקנה " – 12תעמולה" – הסעה או הולכה ברגל במאורג של רושמי למשרד
הרישו ,או למוסד חינו מוכר שאיננו רשמי ,בי שהוצאות ההסעה ה על חשבו הרושמי ובי
על חשבו אנשי אחרי ,וכ כל פעולת הסברה הבאה לשכנע רוש לרשו או להימנע מלרשו
תלמיד למוסד שבו נית חינו ממלכתי או חינו ממלכתידתי או למוסד חינו מוכר שאינו רשמי
והיא מבוצעת בדרכי אלה ,כול או מקצת –
) (1נעשית באסיפות או בהתכנסויות אחרות בי ברשות הרבי ובי ברשות היחיד;
) (2נעשית באמצעות מודעות שהודבקו או פורסמו בימי הרישו ברשות הרבי;
) (3מלווה בהשמצות לרבות הוצאת ש רע כאמור בפקודת הנזיקי האזרחיי,
 ,1944על מוסד או על מוסד חינו מוכר שאיננו רשמי או על מפקחיה ,מנהליה,
מוריה ועובדיה האחרי או על החינו הנית במוסדות האמורי או על ההווי
בה;
) (4מלווה במת תמורה כגו כס ,שווה כס או הנאה חמרית או מלווה באיו
כלשהו לעשות מעשה המהווה עבירה פלילית או באיו למנוע מהרוש הנאה כלשהי
עקב רישו למוסד כאמור.

תק' תשכ"ב1962
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נוסח מלא ומעודכ
התנאת הרישו
בתשלו
טופס הרישו
תק' תשל"ה1975

.13
) .14א( משרד החינו והתרבות יספק לרשויות החינו המקומיות את טפסי הרישו.
אי להתנות את דבר רישו תלמיד או את דבר קבלתו למוסד ,בכל תשלו שהוא.

)ב( הרש הראשי ימציא ,תו זמ סביר ,לרשמי את טפסי הרישו בכמות מספקת.
)ג( רש אינו רשאי להעביר טופס לידי אד שאינו מוסמ לטפל בו לפי תקנות אלה.
משאלת ההורי
ברישו לג,הילדי

) .15א( בבוא אד לרשו ילד לג הילדי לפי תקנות אלה ,ישאל הרש את הרוש על
החינו הרצוי לו בלשו זו:
"לפי החוק אתה רשאי לרשו את הילד/ה למוסד לחינו ממלכתי או למוסד לחינו
ממלכתי דתי .הא רוש אתה את הילד/ה לג ילדי ממלכתי או לג ילדי ממלכתי
דתי?"
)ב( הרש לא יוסי הערה כלשהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה )א(.
) .16א( הרש ימלא את טופס הרישו לפי התשובות שהשיב הרוש ולפי התעודות שהראה.
)ב( מילא רש את טופס הרישו ,יחתו עליו הרוש ואחריו הרש.
)ג( אי רוש שומע את שפת הרש ,או אי רש שומע את שפת הרוש ,ייעזר הרש על
ידי מתורגמ .נעזר רש על ידי מתורגמ ,יחתו ג המתורגמ על טופס הרישו.
)ד( אי רוש יודע קרוא וכתוב ,יטביע אצבעו על טופס הרישו.
)ה( רש ימלא את טופס הרישו במקור ובשני העתקי וימסור לרוש את העתקו מיד
אחרי הרישו.
)ו( ברישו לג ילדי ולבית ספר בישוב שאי בו בית ספר ,יימסר העתק אחד תו שבוע
ימי מתארי הרישו הראשו לרשות החינו המקומית ,והעתק שני יועבר עד ראשית שנת
הלימודי לג הילדי או לביתהספר אליו הופנה התלמיד.
)ז( ברישו לבית ספר קיי יימסר העתק אחד לארכיו בית הספר והמקור יועבר תו
שלושה ימי מיו הרישו ,לרשות החינו המקומית.

רישו תלמידי לפי
האזור
תק' תשל"ה1975

) .17א( )בוטלה(.
)ב( מנהל בית ספר לא יסרב לרשו תלמיד הגר באזור שאליו משתיי בית הספר ולא
ירשו למוסדו תלמיד שאינו גר באותו אזור.
)ג( נרש תלמיד לביתספר יסודי או לביתספר שאינו במסגרת הרפורמה ,ייקבע מקו
לימודיו הסופי בתו אזור הרישו בהתא לאמור בתקנה  ,7ובכפו לתקנה .23

דיני וחשבונות

) .18א( רש ימסור לרשות חינו מקומית באמצעות הרש הראשי לפי הצור די וחשבו על
מהל הרישו.
)ב( מנהל בית ספר ימסור לרשות חינו מקומית ,באמצעות הרש הראשי ותו המועד
האמור בתקנה  ,16די וחשבו לפי סעי  22לחוק החינו בשני העתקי בנוסח שייקבע על ידי
השר.
)ג( תו  14ימי מתארי הרישו האחרו תמציא רשות חינו מקומית למנהל המחוז
רשימת הילדי שנרשמו לגני הילדי בשני העתקי .הרשימות ייערכו לפי הבחירה בי גני ילדי
ממלכתיי לבי גני ילדי ממלכתיי דתיי ולבי גני ילדי שאינ מוסדות רשמיי שאליה
נרשמו התלמידי לפי תקנה .25
)ד( תו  7ימי מתארי קבלת הדי וחשבו כאמור בתקנת משנה )ב( ,תמציא רשות חינו
מקומית למנהל המחוז העתק אחד ממנו.

נוהל הרישו

תק' תשל"ז1976

תק' תשל"ז1976

תק' תשל"ה1975

תק' תשל"ו1976

תק' תשל"ו1976

קביעת ג ,הילדי
תק' תשל"ה1975

תק' תשל"ה1975

) .19א( ג הילדי שאליו יתקבל ילד ייקבע על ידי רשות חינו מקומית בהתא למשאלת
הוריו בדבר ג הילדי הרצוי לה ,כאמור בתקנה .15
)ב( בקביעת ג הילדי לפי תקנת משנה )א( תת רשות חינו מקומית ,במידת האפשר,
זכות בכורה להתקבל לג ילדי מסויי לילד הגר בקרבת הג.
)ג( קבעה רשות חינו מקומית את ג הילדי שאליו יתקבל הילד ,לפי תקנות משנה )א(
ו)ב( ,תודיע רשות חינו מקומית להורי הילד ,עד תחילת פגרת הקי ,+על ג הילדי שאליו נתקבל
הילד.
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נוסח מלא ומעודכ
החלטת רשות חינו*
מקומית
ערר

הודעה על כניסה
למוסד

העברת עוד-
תלמידי מבית ספר
למשנהו
תק' תשל"ה1975

תק' תשל"ה1975

קביעת ג ,ילדי או
בית ספר לתלמיד
שלא נרש

רישו לג ,ילדי
שאינו מוסד חינו*
רשמי
רישו בבית ספר
מוכר שאינו רשמי

ביקורת על העברת
תלמידי ממקו
למקו

 .20החלטה של רשות חינו מקומית בדבר קבלת ילד לג ילדי מסויי לפי תקנה  ,19מחייבת
את האחראית לג הילדי ואי היא רשאית לדחות ילד זה.
) .21א( תו שבעה ימי מיו קבלת הודעה לפי תקנה )19ג( ,רשאי הוריו של ילד להגיש
לרשות החינו המקומית ערר בכתב בנוגע לג הילדי שאליו נתקבל הילד.
)ב( רשות חינו מקומית תדו בערר תו זמ קצר ככל האפשר ותודיע להורי הילד על
החלטתה תו שבועיי מיו קבלת הערר .החלטת רשות החינו המקומית תהיה סופית.
) .22א( תו חמישה ימי מיו שהתחיל ילד ללמוד בג ילדי ,תודיע האחראית לג הילדי
על כ בכתב לרשות החינו המקומית שבתחו שיפוטה נמצא הג.
)ב( ההודעה לפי תקנת משנה )א( תציי את ש הילד ,מספרו בספר התושבי המתנהל
לפי פקודת מרש התושבי ,תש"ט ,1949ומענו.
) .23א( נרשמו בבתיספר לפי תקנה )17ג( תלמידי שמספר עולה על זה שנקבע לאות
בתיספר ,תעביר רשות החינו המקומית ,עד תחילת חופשת הקי ,+חלק מ התלמידי לבתיספר
שיש בה מקומות קליטה.
)ב( רשות חינו מקומית רשאית לקבוע שתלמידי שנרשמו בביתספר מסויי מעל
למספר ,ילמדו באותו בית ספר א כושר קליטתו מרשה זאת.
)ג( בקביעת ביתספר כאמור בתקנה זו תתחשב רשות החינו המקומית בנתוני המנויי
בתקנה )7ב().(9
)ד( מנהל בית ספר שאליו הועברו עודפי תלמידי כאמור בתקנת משנה )א( ,חייב למלא
אחרי החלטת רשות החינו המקומית.
) .24א( לא נרש תלמיד בהתא להוראות תקנות אלה ,הרי בי שהובא אד לדי על כ ובי
שלא הובא ,תשלח רשות החינו המקומית שבתחו שיפוטה גר התלמיד הודעה בכתב אל הוריו
שבה ה נדרשי לרשו את התלמיד תו שבעה ימי מיו מסירת ההודעה.
)ב( לא מילאו הורי אחרי האמור בהודעה לפי תקנת משנה )א( ,או שאי הורי לאותו
תלמיד ,תקבע רשות החינו המקומית את ג הילדי או בית הספר הקרוב ביותר למקו מגוריו של
התלמיד שבו ילמד .בא הסדר אחר לחינוכו הכללי של התלמיד ,יישלח התלמיד לג ילדי או לבית
ספר אחר הקרוב למקו מגוריו לפי ההסדר.
)ג( רשות החינו המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בדבר חובת לימודו
הסדיר בג הילדי או בבית הספר שנקבע לפי תקנת משנה )ב(.
 .25הורי הממלאי חובת רישו ילד והרוצי שהילד ילמד בג ילדי שאינו מוסד חינו
רשמי ,ימציאו בשעת הרישו ,מכתב מאת אותו ג המאשר שהילד נתקבל אליו והרש יצר את
מכתב האישור לטופס הרישו שנמסר לרשות החינו המקומית.
) .26א( הרש הראשי ממונה על ביצוע הרישו בכל בית ספר מוכר שאינו רשמי ומנהל כל
בית ספר כזה חייב לקיי את הוראותיו לגבי הרשו.
)ב( הוראות תקנות  18 ,16 ,14 ,812 ,26ו 27יחולו ג על בית ספר מוכר שאינו רשמי,
בשינויי המחוייבי לפי העני.
) .27א( נרש תלמיד לג הילדי או לבית ספר בתחו שיפוטה של רשות חינו מקומית אחת
)להל – הרשות המקבלת( ,לאחר שהעתיק את מקו מגוריו מתחו שיפוטה של רשות חינו
מקומית אחרת )להל – הרשות השולחת( ,תשלח הרשות המקבלת לרשות השולחת די וחשבו
על רישו התלמיד.
)ב( על סמ הדי וחשבו האמור בתקנת משנה )א( ,תרשו הרשות השולחת בכרטיסיה,
כאמור בסעי  12לחוק הלימוד ,את דבר רישומו של התלמיד בתחו שיפוטה של הרשות
המקבלת.
)ג( ידעה הרשות השולחת מראש לא עובר התלמיד ,תודיע על כ לרשות המקבלת תו
 10ימי מהיו בו עזב התלמיד את המוסד שבתחו שיפוטה.
פרק שלישי – רישו תלמידי קשי חינו ובעלי מו

רישו תלמידי קשי
חינו* ובעלי מו

.28

)א( הוריו של תלמיד רשאי לדרוש מאת רשות החינו המקומית שבתחו שיפוטה גר
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תקנות לימוד חובה וחינו ממלכתי )רישו( ,תשי"ט1959
נוסח מלא ומעודכ

תק' תשל"ה1975
תק' תשל"ז1976

התלמיד ,שתיער בדיקה רפואית או בדיקה אחרת כדי לקבוע א התלמיד הוא קשה חינו או בעל
מו.
)א (1נרש תלמיד לכיתה א' וקיימת לגביו חוות דעת של מומחה כמשמעותו בתקנה )7ד(
לתקנות חינו ממלכתי )העברה( ,תשי"ט ,1959רשאית רשות חינו מקומית לקבוע כי ימשי שנה
נוספת בלימודיו בגילדי; החליטה כאמור ,רואי בלימודיו כאמור ביקור סדיר לאותה שנה
נוספת.
)ב( נרש תלמיד ברשות חינו מקומית שאי באזור שיפוטה ביתספר ,שהוא לדעת רשות
החינו המקומית קשה חינו או בעל מו ,היא תפנה אותו לבדיקה רפואית או לבדיקה אחרת על
חשבונה.
)ג( נרש לבית ספר תלמיד שהוא ,לדעת מנהל בית הספר ,קשה חינו או בעל מו ,יודיע
על כ לרשות החינו המקומית והיא תדאג לעריכת בדיקה רפואית או בדיקה אחרת על חשבונה.
)ד( העלתה בדיקה רפואית או בדיקה אחרת ,כי התלמיד הוא קשה חינו או בעל מו,
תבטיח לו רשות החינו המקומית לימוד חינ בג ילדי או בבית ספר שהוא מוסד חינו כאמור
בסעי  9לחוק הלימוד ,אלא א נת השר לגבי אותו תלמיד הוראת פטור לפי סעי )5ב()(II)(1
לחוק הלימוד.

קביעת מוסד
תק' תשל"ז1976

 .29תו שלושי יו מגמר הבדיקה כאמור תודיע רשות החינו המקומית להורי אותו תלמיד
על המוסד בו ילמד.

ערר על החלטת רשות
החינו* המקומית
תק' תשל"ז1976

) .30א( הוריו של תלמיד כאמור בתקנה )28ד( רשאי לבקש מרשות החינו המקומית לדו
מחדש על המוסד שבו ילמד התלמיד ,תו שבעה ימי מיו שקיבלו את ההודעה לפי תקנה .29
)ב( רשות החינו המקומית תדו בבקשה תו זמ קצר ככל האפשר ותודיע להורי
התלמיד את החלטתה.
)ג( היה בדעת רשות החינו המקומית לדחות את הבקשה ,תתייע +תחילה ע מנהל
המחוז.

תק' תשל"ז1976
תק' תשל"ו1976
תק' תשל"ז1976

פרק רביעי – רישו לבית ספר לניסוי
בית ספר לניסוי

רישו לבית ספר
לניסוי

תק' תשל"ז1976
ת"ט תשל"ז1977

 .31החליט השר ,כי בבית ספר מסויי יינת חינו לפי תכנית ניסוי ,כאמור בסעי  9לחוק
החינו ,ימסור על כ הודעה לרשות החינו המקומית 14 ,יו לפני התחלת הרישו באותו בית
ספר.
) .32א( הורי הרוצי שתלמיד ילמד בבית ספר לניסוי ,רשאי לרשו את התלמיד בבית
הספר לניסוי הרצוי לה.
)ב( נתקבל תלמיד בבית ספר לניסוי כאמור ונרש בו ,יודיע על כ מנהל בית הספר
לרשות החינו המקומית.
)ג( לא נתקבל תלמיד לבית ספר לניסוי כאמור ,יודיע על כ מנהל בית הספר להורי תו
 3ימי מהיו שבו באו הורי התלמיד לרשו אותו וההורי חייבי לרשו אותו בבית ספר כאמור
בתקנה )4ב().(1
)ד( הוראות תקנות  18 ,16 ,814 ,26ו 27יחולו על בית ספר לניסוי ,בשינויי
המחוייבי לפי העני.
פרק חמישי – רישו למוסד אזורי

רישו במוסד מקומי

רישו במוסד אזורי
או ברשות חינו*
מקומית
רישו למוסד אחר

 .33היה ברשות חינו מקומית ,שאותה משרת המוסד האזורי ,מוסד מקומי שאי בו כיתה
המתאימה לתלמיד ,יירש התלמיד במוסד המקומי ובטופס הרישו יצויי שהוא ילמד במוסד
האזורי.
 .34לא היה ברשות החינו המקומית מוסד מקומי ,יירש התלמיד במוסד האזורי ,או במשרד
רשות החינו המקומית ובטופס הרישו יצויי שהוא ילמד במוסד האזורי.
 .35היה המוסד המקומי או המוסד האזורי כאמור בתקנות  33ו 34מוסד חינו ממלכתי
וההורה או הנער רוצי במוסד חינו ממלכתי דתי ולהיפ ,יירש התלמיד במשרד רשות החינו
המקומית או במוסד האזורי ,והרש יציי בטופ הרישו ,כי רצונו של הרוש בחינו אחר מזה
הנית במוסד המקומי או במוסד האזורי ,הכל לפי העני.
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תקנות לימוד חובה וחינו ממלכתי )רישו( ,תשי"ט1959
נוסח מלא ומעודכ
תק' תשל"ה1975
רישו למוסד
עלאזורי
תק' תשל"ה1975

תק' תשל"ה1975

פרק שישי – רישו למוסד עלאזורי

35א) .א( מוסד לניסוי כמשמעותו בסעי  9לחוק החינו ,מוסד לקשיחינו או בעלימו
כמשמעותו בסעי  9לחוק הלימוד או מוסד לקליטת עולי חדשי הוא ביתספר עלאזורי;
בתקנת משנה זו" ,עולה חדש" – ילד או נער שעלה לישראל אחרי א' בתמוז של שנת הלימודי
שקדמה לתארי עלייתו.
)ב( רשות חינו מקומית רשאית ,באישור השר ,לקבוע כי ביתספר שבתחו שיפוטה
יהיה ביתספר עלאזורי; ומשקבעה כ ,יחולו הוראות תקנה  32על רישו תלמידי בביתהספר
בשינויי המחוייבי.
פרק שביעי – רישו לבית ספר ברשות חינו מקומית שבה קיי בית ספר ממלכתי בלבד
או בית ספר ממלכתי דתי בלבד

הודעה על חינו* אחר

) .36א( היה בתחו שיפוטה של רשות חינו מקומית בית ספר ממלכתי בלבד והורי רוצי
לרשו תלמיד בבית ספר ממלכתי דתי ,וכ בהיפוכ של דברי ,ירשמו ההורי את התלמיד בבית
הספר הקיי ומנהל בית הספר יודיע להורי על זכות לבחור בחינו אחר מזה הנית באותו בית
ספר בלשו זו:
"לפי החוק אתה רשאי לרשו את התלמיד/ה למוסד לחינו ממלכתי או למוסד
לחינו ממלכתי דתי .הא רוש אתה את התלמיד/ה לבית ספר ממלכתי או לבית ספר
ממלכתי דתי?"
)ב( מנהל בית הספר לא יוסי הערה כל שהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה )א(.
 .37היה הרישו במקו שבו קיי בית ספר ממלכתי בלבד או בית ספר ממלכתי דתי בלבד,
וראתה רשות החינו המקומית צור בכ או שהשר קבע כ ,יהיה נוכח מלבד האנשי האמורי
בתקנה )10א( ג בא כוח יושב ראש רשות החינו המקומית; בא כוח זה יהיה דתי א הרישו הוא
לבית ספר ממלכתי וכ להיפ.
 .38מנהל בית ספר שהודיעו לו הורי על רצונ בחינו אחר בשביל התלמיד ,יציי הודעה זו
על גבי טופס הרישו ,יחתי את ההורה על ההודעה במקו המיועד לכ ,וימסור די וחשבו על
כ לרשות החינו המקומית תו  7ימי מתו הרישו.
 .39היה מספר ההודעות שנמסרו בשעת רישו לפי תקנה  38מספיק לפתיחת כיתה או מוסד
כאמור בתקנה  ,40רשאית רשות החינו המקומית באישור מנהל המחוז לפתוח כיתה או מוסד
בשביל התלמידי הנדוני.

המספר המינימלי
לפתיחת כיתה או
מוסד

 .40המספר המינימלי לפתיחת כיתה או מוסד לפי תקנה  39יהיה כלהל:
) 25 (1ילד בגיל אחד או בשני גילי רצופי מהגילי  6עד  – 13לפתיחת כיתה;
) 40 (2ילד בשני או בשלושה גילי רצופי מהגילי  6עד  – 13לפתיחת שתי
כיתות מצורפות;
) 100 (3ילד מכל הגילי  6עד  – 13לפתיחת מוסד;
) 80 (4ילד מכל הגילי  6עד  – 13לפתיחת מוסד ,א הסעת למוסד אחר כרוכה
בהוצאות כספיות ניכרות ,בבעיות בטחו וכיוצא באלה ,או א הישארות במוסד
הקיי תצרי כיתה נוספת;
) 25 (5נער – לפתיחת כיתה של מוסד חינו לנערי עובדי.
 .41הוראות תקנות  24 ,23 ,1618 ,214ו ,2730יחולו ג על רישו ברשות חינו מקומית
שבה קיי בית ספר ממלכתי בלבד ,או ביתספר ממלכתי דתי בלבד ,בשינויי המחוייבי לפי
העני.

תק' תשל"ה1975

פרק שמיני – רישו לבית ספר ברשות חינו מקומית שאי בה בית ספר

נוכחות במעמד
הרישו של בא כוח
יושב ראש רשות
החינו* המקומית

ציו ,הודעת ההורי

פתיחת מוסד על פי
הודעות
תק' תשמ"ט1988

תחולה

מקו הרישו

סדרי רישו

 .42באי בית ספר בתחו שיפוטה של רשות חינו מקומית ,ירשמו ההורי את התלמיד
במשרד הרישו של אותה רשות חינו מקומית.
) .43א( הרישו יתנהל על ידי רש שיתמנה על ידי רשות החינו המקומית.
)ב( בבוא הרש לרשו את התלמיד ישאל את ההורה בלשו זו:
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תקנות לימוד חובה וחינו ממלכתי )רישו( ,תשי"ט1959
נוסח מלא ומעודכ

תק' )מס' (3
תשל"ו1976
תחולה

"לפי החוק אתה רשאי לרשו את התלמיד/ה למוסד לחינו ממלכתי או למוסד
לחינו ממלכתי דתי .הא רוש אתה את התלמיד/ה לבית ספר ממלכתי או לבית ספר
ממלכתי דתי?"
)ג( הרש לא יוסי הערה כל שהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה )ב(.
43א) .בוטלה(.
 .44הוראות תקנות  24 ,18 ,16 ,814 ,26ו ,2730חלות ג על הרישו לבית ספר ברשות
חינו מקומית שאי בה בית ספר ,בשינויי המחוייבי לפי העני.

תק' תשס"ז2007

פרק שמיני  :1רישו באתר האינטרנט

רישו באתר
האינטרנט
תק' תשס"ז2007

44א .נוס על דרכי הרישו המפורטות בתקנות אלה ,רשאית רשות חינו מקומית לקיי רישו
באתר האינטרנט שלה ,א קיבלה היתר לכ מאת המנהל הכללי של משרד החינו ,או מי שהוא
הסמי לצור כ )להל – רישו באתר האינטרנט(.

מועד הרישו
תק' תשס"ז2007

44ב .רישו באתר האינטרנט ,יתקיי בתקופה הקבועה בתקנה  ;5לאחר מועד הרישו כאמור,
לא יתקיי רישו באתר האינטרנט.

אזורי רישו
תק' תשס"ז2007

44ג .רשות חינו מקומית לא תבצע רישו באתר אינטרנט שלא לפי אזורי הרישו שנקבעו לפי
תקנה .7

איסור ייעו'
תק' תשס"ז2007

44ד) .א( באתר האינטרנט ,או בכל אתר שיש קישור אליו באתר האינטרנט ,לא יהיו תעמולה,
ייעו +או פעולת הסברה הבאי לשכנע רוש לרשו תלמיד או להימנע מלרשמו למוסד חינו.
)ב( על רשות חינו מקומית ,מוטלת החובה לוודא כי לא יינת באתר האינטרנט ייעו+
כאמור בתקנת משנה )א(.

אפשרויות הרישו
תק' תשס"ז2007

44ה .על רשות חינו מקומית ליידע את הרוש באתר האינטרנט ,על האפשרות לפי החוק
לרשו את התלמיד למוסד חינו ממלכתי או למוסד חינו ממלכתידתי או למוסד חינו אחר.

משלוח אישור
תק' תשס"ז2007

44ו .רשות החינו המקומית תשלח אישור על ביצוע הרישו באתר האינטרנט ,בדואר ,למענו
של הרוש.

תחולת התקנות
תק' תשס"ז2007

44ז .על רישו באתר האינטרנט חלות ג תקנות  7 ,5 ,2עד )12 ,9א(12 ,א)18 ,15 ,13 ,ג(,
)18ד( 19 ,עד  , 27בשינויי המחויבי לפי העני.

רישו למוסד מוכר
שאינו רשמי
תק' תשס"ז2007

44ח .באתר הרישו באינטרנט תיידע רשות החינו המקומית כל רוש לג ילדי שהוא מוסד
מוכר שאינו רשמי ,על כ שיש להמציא למשרדי הרישו ברשות החינו המקומית אישור כאמור
בתקנה .25

סייג לתחולה
תק' תשס"ז2007

44ט .רשות חינו מקומית לא תבצע רישו באתר אינטרנט לבתי ספר לפי הפרקי השלישי,
הרביעי ,השישי ,השביעי והשמיני.

דר* הרישו הקובעת
תק' תשס"ז2007

44י .רישו שלא באתר אינטרנט ,בהתא לתקנות אלה ,יהיה בתוק ויבטל כל רישו מנוגד
באתר אינטרנט ,זולת א הרישו באתר אינטרנט אומת באמצעות תעודה אלקטרונית כהגדרתה
בחוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א.2001

תק' תשל"ה1975

פרק תשיעי – הוראות שונות

עונשי,
תק' תשל"ז1976

 .45העובר על הוראות תקנה )12א( ו)ב( ,דינו – מאסר חודש אחד או קנס  500לירות או שני
הענשי כאחד.

העברת סמכויות

.46
 .47תקנות לימוד חובה )רישו( ,תשי"ג 1953ותקנות חינו ממלכתי )רישו( ,תשי"ג– 1952

ביטול

השר רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי תקנות אלה.

בטלות.
הש

תק' תשכ"ח1968

.48

לתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד חובה וחינו ממלכתי )רישו( ,תשי"ט."1959
התוספת
10

תקנות לימוד חובה וחינו ממלכתי )רישו( ,תשי"ט1959
נוסח מלא ומעודכ
)תקנה (11
מדינת ישראל
משרד החינו והתרבות
תקנות לימוד חובה וחינו ממלכתי )רישו( ,תשי"ט1959
נוסח מכתב הרשאה

אני ש פרטי ש משפחה שהנני אביו של הילד ש פרטי ש משפחה מס' תעודת הזהות שנולד
בתארי שנה/חודש/יו מרשה בזה את ש פרטי ש משפחה מספר הזהות לרשו את הילד,
שמקו מגוריו בשעת הרישו הוא המע במוסד חינו רשמי.
_______________
חתימת ההורה

זלמ אר

ו' באדר ב' תשי"ט ) 16במרס (1959

שר החינו והתרבות
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