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 חוק לימוד חובה, תש׳׳ט—1949
י £ . תקנות בדכר רישום ילדים 1 / 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק לימוד חובה, תש״ט—11949׳ אני מתקין תקנות
 אלה:

 בתקנות אלה — / 1.
 ״חוק החינוך״ פירושו -4 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—$21953

j חוק לימוד חובה׳ תש״ט—1949 ;  ״חוק הלימוד״ פירושו -
 ״ילד״ פירושו — ילד בגיל/5 ז

 ״מפקח מחוז״ פירושו — מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות?
 ״גן ילדים״ פירושו — מוסז/ חינוך לחינוך! יסודי המיועד לילדים למטה מגיל 6

 שהוא מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חימך ממלכתי דתי כמשמעותם בחוק החינוך 5
 ״רושם״ פירושו — הודה או אדם׳^חר הבא לרשום ילד ברשות חינוך מקומית.
 שאר המונחים שאינם מצויים בחול-הלימוד פירושם במשמעותם בחוק החינוך.

 2. (א) כל דשות חינוך מקומית תמנו^את מנהל מחלקת החינוך שלה — ובאין מנהל
 כזה, אדם מתאים אחר — להיות דשם ראשי לצורך תקנות אלה.

 (ב) הרשם הראשי יהיה אחראי לאחסון הרישום ולביצועו בהתאם לחוק הלימוד
 , ולתקנות אלה בתחום שיפוטה של דשות החינוך 1;מקומית.

 3. (א) כל רשות חינוך מקומית תמנה רשמים לענין תקנות אלה במספר מספיק לצרכי
 המקום. / |

 (ב) הרשמים יהיו כפופים לרשם הראשי וחיובים לקיים הוראותיו.

 4. - (א) כל רשות חינוך מקומית תקים לפי הצור)־ משרדי רישום בשכונות או ברבעים,
 שבתחום שיפוטה, ותפרסם הודעה על מקומם ועל שעות/עבודתם.

 (ב) בכל משרד רישום יוצג במקום בולט שלט המציין שהמשרד הוא לרישום ילדים.
̂ו ממועד הרישום האמור בתקנה 5,  (ג< דשות החינוך המקומית תקבע ימים מסויימי

 שבהם יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בשעות שלאחר הצארים.
; ! 

 (ד) כל ימות השנה — להוציא ימי מנוחה ן שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—
 31948 — יהיה משרד רישום אחד לפחות פתוח בתחום שיבוטה של רשות החינוך המקומית..
 (ד.) דשות החינוך המקומית תדאג לסדרי ךישום נו'1ןי0 לקהל, תקבע חדרי המתנה

 / ותמנה סדרנים לשמירת הסדר בשעת הרישום.
.5 

 מד׳ עד י״ט
 מועד הרישום לענין סעיף 3 (ב)(2) לחוק הלימוד יהיה: /

 (1) לגבי ילדים שבראשית שנת הלימודים! תשי״ד יהיו בגיל 5
 בתשרי תשי״ד(13 עד 28 בספטמבר 1953) ועד בכלל| ־

 רשמים

 משרדי רישום

 מועד הרישום

 A <ןי•
- 2 י ילדים שבראשית כל שנת לימודים שלאחר תשי״ד יהיו בגיל 5 — חג3ט ( ב ג ל ) 

 <;,/׳' > נגפן שלפני ראשית שנת הלימודים הנדונה.
י ילדים שבראשית שנת הלימודים תשי״ד יהיו בגיל 6 — מכ״א באלול (3 ב ג ל ) 

 תשי״ג עד י״ט בתשרי תשי״ד(1 עד 28 בספטמבר 1953) ועד בכלל T /1 ץ
 — י \ .
V ן J• .287 1 ם נ״ד באלול תש״ט (18.9.49), !עמ׳ ו  ספר החוקים 25 מי
L A {1 • ג 3 ום ט׳ באלול .תמי״נ (20.8.53)׳ !עמי ז ח תש״ח (7.6.48), תום׳. אי; עטי 12. ־ ספר החוקים 131 מי י פ ום ב׳ ב  ע״ר מס׳ 4 מי



 (4) לגבי ילדימ שבראשית כל שנת לימודים שלאהר תשי״ד יהיו בגיל 6 £ >7ג>*ן) ג ׳ >״׳׳י ל

 הוכחת דשו י ויי׳:
 חיהוי יי..

 י ראשית שנת הלימודים הנדונה־;, ״׳. , ,

' /י ך!ץ י כ ת ל ו י * ש ^ ד י ח ש י כ י ם — י י ר י ה ^ ט ר ־ פ ד ־ ל ם י י ש ד  בל׳אדם הבא ל

 מ*ךשלפנ
• 

־ (א)  6. ־
 (ב) הרשם רשאי לדרוש מאת הורים ^יזהו את עצמם.

 7. בבוא הורה לרשום ילד לפי תקנות אלה/ישאל הרשם את ההורה הרושם אםברצונ1 משאלת
ם י י י  בחינוך ממלכתי או בחינוך ממלכתי דתי וירשמו את תשובת ההורה על גבי טופס הרישום. ה

 איסור מת!
 עצות

 ותעמולה

 נוכחות
 במעמד

 8. (א) רשם לא יעוץ לרושמים בקשר לבה/דה בין מוסד חינוד ממלכתי לבין מוסד
 חינוך ממלכתי דתי. ן

 (ב) במשרד רישום או בקרבתו לא תנוהל מעמולה בקשר לבחירה האמורה, בתקנת
/ • ( א ) ה נ ש  מ

 (ג) ראה רשם שמתנהלת תעמולה במשרד רי^ום או בקרבתו, ינקוט את כל האמצעים
 המתאימים כדי להפסיק את התעמולה. לא עלה הדבץ בידו׳ יפסיק את הרישום׳ יודיע על

 יכך לרשם הראשי ולא יחדש את הרישום אלא על פי/הוראות הרשם הראשי.

 9. (א) במעמד הרישום לא יימצא אדם זולת אלה: 1
- הרישום ־ ־ ״ ; ~~־־\ ־  (1) הרשמים ו ־

 י (2) הרושם % \
 (3) הילד הנרשם ז \

 (4) הרשם הראשי או בא כוחו ז
 (5) בא כוח השר ז |
 (6) בא כוח דשות החינוך המקומיות \

̂יהם להימצא במע^זד הרישום.  (ב) אב ואם הבאים יחד י לרשום ילד רשאים ש
 י - י • • !

 10. (א) הרשם הראשי או בא כוחו דשאים לבקר במורדי הרישום׳ לעקוב אחרי מהלך בקורת
 הרישום, לבוא בדברים עם הרושמים והרשמים ולהודות הו|אות לרשמים.

 (0 השר וכן רשות החינוך המקומית דשאים כל! אחד למנות באי כוח שיבקרו
 במשרדי הרישום ויעקבו אחדי מהלך הרישום.

 דינים
 וחשבונות

 למפקח המחוז שני העתקים של

 11. (א) הרשם ימציא את טפסי הרישום לרשם הראשי או לבא כוחו וימסור לו דין
ל קרישים• ^  וחשבון, ע

 (מ) י מויגמד הרישום תגיש רשות החינוך המקומית
 רשימת הילדים שנרשמו« הרשימה תיערך לפי הבחירה בי מוסדות חינוך ממלכתיים לבין

 מוסדות.חינוךן!מלכתיים דתיים ^««4«-»וז*זייוי* *ילייח ור1|ו3ות*חח ־*ל י->«' *•׳ )^י °^ ^ץ!}־

 12. באים הודים לרשום ילד, נוהגים כך: ! ״ח? רישום
 (1) הרשם ימלא את טופס הרישום לפי התשובות!שהשיב הרושם ולפי התעודות

 שהראה ז
 (2) מילא הרשם את טופס הרישום, יחתום עליו הרושם ואחריו הרשם«

 (3) אס אין הרושם שומע את שפת הרישום׳ ואין ^רשם שומע את שפת הרושם, .
 יביא הרשם מתורגמן ראוי. נעזר הרשם על ידי מתורגמן אזתום גם המתורגמן על טופס

 הרישום!
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 (4) אם אין הרושם יוד^קרוא וכתוב, יטביע את אצבעו על טופס הרישום ו
 (5) הרשם ימסור לרושנ1/העתק מטופס הרישום כתוב וחתום כדין.

קבע על ידי ה^ר ויובא לידיעת רשות החינוך המקומית  13. הנוסח של טפסי הרישום /
 בכל דרך הנראית לשר. /

 14. בשעת הרישום אין לגבות מאת הרושם בל תשלום שהוא, וכן אין להתנות בכל
 תשלום שהוא את דבר קבלתו של ילד ל/ן ילדים. |

 15. גן הילדים שאליו יתקבל ילד ייקבע על ידי דשות החינוך המקומית, בהתאם להודעת
 הוריו לפי סעיף 23 לחוק החינוך׳ או לפי/;קנה 7 וכן בהתחשב במידת האפשר במשאלתם

 בדבר גן הילדים הרצוי להם.

 16. בקביעת גן הילדים לפי תקנה 15 6יתן רשות החינוך המקומית במידת האפשר
 זכות בכורה להתקבל לגן ילדים מסויים לילד הג)ד בקרבת הגן.

 17* (א) העלתה בדיקה רפואית או בדיקה &זרת שנערכה מטעם רשות חינוך מקומית,
 כי ילד הגד בתחום שיפוטה הוא קשה חינוך או בעל מום׳ תבטיח לו דשות החינוך המקומית
ו בסעיף 9 לחוק הלימוד׳ אלא אם הורה  לימוד חינם בגן ילדים שהוא מוסד חינוך שמדובר ^

 השר לגבי אותו ילד הודאת פטור לפי סעיף 5 (ב)(1)115) לחוק הלימוד.
 (ב) הוריו של ילד רשאים לדר!ש מאת רשון/החינוך המקומית, שבתחום שיפוטה גר
 הילד, שתיערך בדיקה רפואית או בדיקה אחרת כדי/לקבוע אם הילד הוא קשה חינוך או

 בעל מום. /

̂ הרי בין שהובא אדם לדין על כך  18¿ (א) לא נרשם ילד בהתאם להוראות תקנות אל
 ובין שלא הובא, תשלח רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גד הילד הודעה בכתב

 אל!הוריו, שבה הם נדרשים לרשום את הילד תוך | שבעה/ ימים מיום מסירת ההודעה.
 (ב) לא מילאו הודים אחדי האמור בהודעה לפי )ןקנת משנה (א)׳ או שאין הורים
 לאותו ילד, תקבע רשות החינוך המקומית את גן לילדים קקרוב ביותר למקום מגוריו של
ל הילד יישלח הילד לגן ילדים  הילד כגן הילדים שבו ילמד ז בא הסדר אחר לחינוכו הכללי ^

 אחר הקרוב למקום מגוריו לפי ההסדר.
 (ג) רשות החינוך המקומית תשלח להודי הילד הוד^ה בכתב בדבר חובת לימודו

 הסדיר בגן הילדים שנקבע לפי תקנת משנה(ב).
 19¿ החלטה של רשות חינוך מקומית בדבר קבלת ילד לג/ ילדים מםויים מחייבת את

 מנהל הגן, ואין המנהל רשאי לדחות ילד כזה. \ ן : י /

 הורים שנגזמו ילה׳תמעע להם רשות החינוך המקומית ע^גן הילדים שאל׳יו
̂ ׳ ׳ 1 ^ י < 

.20 
, 1^^׳(^ \י^/יי« י ג ^ ׳ ׳ ^ י /  הילד. **ן י

 21. (א) תוך שבעה ימים מיום שקיבלו הודעה לפי תקנה 20׳ רע1אים הוריו של ילד להגיש
 לרשות החינוך המקומית ערד בכתב בנוגע לגן הילדים שאליו נתי|בל הילד.

 (ב) דשות החינוך המקומית תדון בערר תודן זמן קצר ככל ^אפשר והחלטתה תהיה
 סופית; ואולם אם דחתה ערר הנוגע בגן ילדים שהוא מוסד חינוךןלקשי חינוך או לבעלי
 מום׳ דשאים ההורים, תוך שבעה ימים מיום שקיבלו הודעה בדבק החלטת רשות החינוך
 המקומית, לערער עליה בכתב לפני השר, ובמקרה זה ימציאו העתק $כתב הערעור לרשות

 החינוך המקומית. החלטת השר תהיה סופית. י !

 נוסח טפסי
 רישום

ר התנאת סו  אי
 רישום בתשלום

 קביעת
 נ! הילדים

 כללים
 בקביעת

 נ! ילדים

וד נ  קשי חי
 ובעלי מום

 קביעת
 נ1 ילדים

 לילד שלא
 נרשם

 החלטת רשות
נוד  החי

 המקומית
 מחייבת את

 מנהל נ!
 הילדים

 הודעת קבלה

 ערר וערעור

 1418 קובץ התקנות 388, 4״ז באלול תשי״ג, 7.9.1953



 נז ילדים
ו מוסד נ  שאי
וד רשמי נ  חי

 הודעה על
 כניסה לנ!

 ילדים

 עונשיו

 הוראות שעה

 ניטול

 השם

 &ירושי0

 ׳22. (א) הורים הממלאים חובת רישום ילד והרוצים שהילד ילמד בגן ילדים שאינו
 מוסד חינוך רשמי׳ ימציאו בשעת הריש^, מכתב מאת אותו גן המאשר שהילד נתקבל אליו

 והרשם יצרף את מכתב האישור לטופס ץזרישום הנשאר ברשות החינוך המקומית.
 (ב) גן ילדים שהוא אינו מוסד חי$ך רשמי המקבל ילד; יודיע על כך בכתב לרשות

̂ך תוך חמישה ימים מיום שנתקבל,  החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר הי׳

 23. (א) תוך חמישה ימים מיום שהתחיל ילד ללמוד בגן ילדים׳ יודיע מנהל הגן על כך
 בכתב לרשות החינוך המקומית שבתחום ש/פוטה גד י הילד וכן לרשות החינוך המקומית

 שבתחום שיפוטה נמצא הגן. /
 (ב) ההודעה תפרט את שם הילד, מספהו בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם

 התושבים, תש״ט—1949 !, וכתבתו.. /
 24. העובר על הוראות תקנה 8 (א) ו־8(ב),/דינו — מאסר חודש אחד או קנם עשרים

 וחמש לירות או שני הענשים יחד. /

 25. לקראת שנת הלימודים תשי״ד רשאי השון לקבוע פרקי זמן אחרים מאלה שנקבעו
 • י י.4

 בטלות.

 27. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד חובה(די/|ום), תשי״ג—1953״.

ר ו נ י ן ד ו י ן צ  ב
 שר החינוך והתרבות

 ט״ו באלול תשי״ג(26 באוגוסט 1953)
 (חט(6) לדו/10)

 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953
ם תלמידים ת בדבר משו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף;34 לחוק חינוךלמלכתי, תשי״ג—1953 נ, אני מתקין תקנות
 אלה:

 פרק ראשון — הור»{ת כלליות
 1. בתקנות אלה —

 ״חוק החינוך׳ פירושו — חוק חינוך ממלכתי, ת^טי״ג—1953 ;
 ״חוק הלימוד״ פירושו — חוק לימוד חובה, תש״6ך-1949 * ז

 ״מוסד״ פירושו — מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי ז
-־״־"— ;,מנהל מוסד״, לרבות בא כוחו, ובאין מנהל׳מוסד/-־ האדם ישהרשם: הראשי ־מינהו

 לעניני הרישום ז
 ״מפקח מחוז״ פירושו — מנהל הלשכה המחוזית של מ^דד החינוך והתרבות!

 ״רשם ראשי״ ו״רשם״ פירושם כאמור בתקנות לימוד חובה(רישום), תשי״ג—51953{
 ״דשות חינוך מקומית׳ לענין מוסד או תלמיד״ פירוש/ — דשות החינוך המקומית

 שבתחום שיפוטה נמצא המוסד או גר התלמיד.
 שאד המונחים שאינם מצויים בחוק החינוך פירושם כ6שמעותם בחוק הלימוד.

ום ה׳ בשבט תש״ט (4.2.49), תום׳ אי, עט׳ 164.  1 ע״ר מס׳ 48 טי

ום ט״ו בסיוו תש״י (31.5.50), עט׳.991.  * קובץ התמנות 91 מי

ום ט׳ באלול תשי״ג (20.8.53), עט׳ 137.  ג ספר החוקים 181 מי

ם כ׳׳ד באלול תשייט (18.9.49), עט׳ 287. ו  * ספר החוקים 26 מי
 קובץ התקנות

ום כ״ז באלול תשי״ג (7.9.53), עט׳ 1416.  5 קובץ התקנות 388 מי
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 פרק שני — חלוקת שטח דשות! חינוך מקומית לאזוריה

 2. כל דשות חינוך מקומית תקבע בתחום שיפוטה אזורים באופן שבכל אזור יהיה
 לפחות מוסד אחד שאינו מוסד כאמור בס^יף 9 לחוק החינוך.

 3. : קביעת אזורים בתחום השיפוט, כאקור בתקנז 2, תהיה לפי כללים אלה:
 (1) המרחק בין המוסד לבין מקום מגורי התלמידים יהיה לא יותר משני

 קילומטרים ו / ן
 (2) אם אין במוסד כיתה נמוכה מכין;ה הי, אפשר שהמרחק בין המוסד לבין

 מקום מגורי התלמידים יהיה עד י שלושה קילומטרים!
 (3) אם אין בידי רשות החינוך המקומית להעמיד את המרחק בין המוסד לבין
 מקום מגורי התלמידים כאמור בפסקאות (1) ו־(2), רשאית היא לקבוע בתחום
 שיפוטה אזורים גדולים יותר, ובלבד! שתאפשר קווי תחבורה נאותים יותר

 לתלמידים הגרים בקצווי אזור גדול יות'{ ז
 (4) היה בתחום שיפוטה של רשות חי#ך מקומית מחסור בדרכים או בעורקי
 תחבורה או באמצעי תחבורה, או שהיה ^בוש בדרכים — חייבת רשות החינוך

 המקומית להקטין אזורים כדי להקל על לתחבורה ולהרחיק את התקלה;
 (5) רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע ל6ןוסד חינוך ממלכתי אזור גדול יותר

 או קטן יותר מהאזור שקבעה למוסד חינוך מ&^כתי דתי ולהיפך ז
 (6) דשות חינוך מקומית רשאית לקבוע אזורים מיוחדים למוסדות חינוך של

 נערים עובדים.
 4. קבעה רשות חינוך מקומית אזורים כאמור בתקנה 3, !מפרסם הודעות על כך במקומות
 שנועדו לפרסום ברחובות ובמוסדות ציבוריים ואחדים; ההודעות יהיו בגודל מספיק ובמספד

 מספיק כדי להביא לידיעת הציבור מה האזור שאליו הוא משתייך ומה המוסדות שבאחד י
 . מהם הוא יכול לרשום את ילדיו,• כל מוסד יצויין בשמו ובתארו כאמור בתקנה 5.

 פרק שלישי — רישומ תלמידינ

 םימן א׳ — הוראות כלליות

ורים  קביעת אז

 כללים ?קביעת
ורים  אז

 הודעות בדבר
 האזורים

י מוסדות ,5. יהו  . . (א) כל מוסד ׳>?ונה בשמו ובתארו ״מוסד חינוך ממלכתי״ ןגו ״מוסד חינוך ממלכתי ז
^ לכניסה לאותו מוסך. ו נ י ו צ / מתי״; השם והתואר י ' ״ י  ן י

י ־ - ^ (ב) השד רשאי לדרוש שיינוי שם המוסד, כולו או מקצתו. י:^:? * ^ / ״ • -  ^ע>:>25' ׳
' ארבעה עשר יום לפחות לפגי התחלת הרישום תודיע רשות חי1וך מקומית לכל מנהל . ( /^ ^ נ מ ה 5 ע ד י  ה

ם י' י מוסד את האזור שאליו משתייך המוסד ואת מספר התלמידים שאותו מוסד רשאי לקבל ובלבד, י ו  נ

 שבכיתה אחת בדרגה א ו־ב לא יהיו למעלה מ־50 תלמיד ובכל כיתה/אחרת למעלה מ־55
 תלמיד.

 ועל מספר
 התלמידים

 7. תלמיד שנרשם במוסד במועד הרישום ובתאריך שנקבע לו, זכו/1ו להתקבל לאותו
 מוסד קודמת לזכותם של תלמידים שנרשמו בתאריך מאוחר יותר.

 8. רשות חינוך מקומית תקבע לכל מוסד את תאריכי הרישום ובלבד •
 (1) שהתאריכים לא יהיו בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעין] 3 (ב)(2) לחוק

 הלימוד?

 קבלת
 תלמידים
 לפי תור
 הרישום

 תאריכי הרישום
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 (2) שלהור/ תלמידים הגרים ברחוב הקרוב ביותר למוסד מסרים ייקבע תאדל
 וזמן מוקדם/מזה שייקבע להודי תלמידים הגרים ברחוב מרוחק יותר מאותו

 מוסד! /
 (3) שתאריכי/רישום לנערים עובדים יהיו נפרדים ומיועדימ להם תוך מועד

 הרישום שנקמן לילדים בגיל 6 ז
 (4) שתאריכי 1ףשום־ למוסדות לניסוי לפי סעיף 9 לחוק החינוך יוקדמו ב־14

י <2*  יום לפני התחלת כל רישום אחד תוך מועד הרישום שנקבע לתלמידים׳. ^ י

 הרשם הראשי ממונה על ביצוע הרישום לפי תקנות אלה ומנהל כל מוסד חייב לקיים הרשם הראשי
 ממונה על

 ביצוע הרישום

 רישום
_ ,  תלמידים, ;

 על ידי מנהל
 מוסר

 רישום למעלה
 מהמספר

 שנקבע
 למוסר

 טופס הרישום
 להורים

 טפסי הרישום
וד נ  לרשות החי
.,- . ת י ט ו ק ט  ה

 נוסח טפסי
 רישום

 סדרי הרישום

 הודעה למפקח
 המחוז על

 זמן הרישום

 את הוראותיו לגבי הרישום. /

 10. מנהל מוסד לא ירשום למוסדו תלמיד שאינו גר באזור שאליו משתייך המוסד כאמור
־ —----¬ ־ —  בתקנה 6 ולא יסרב לרשום תלמיד הגר באותו אזור. —
 11. נרשם למוסד מספר שלתלמידים כאמור בתקנה 6׳ ירשום מנהל המוסד בדרך
 הרגילה כל תלמיד נוסף ויציין בטופס הרישום, כי התלמיד הוא מעל למספר שנקבע לאותו

 מוסד.

 12. מנהל מוסד הרושם תלמיד לפי דרישת הוריו ימסור להורה הרושם העתק מטופס
 הרישום, כשהוא חתום ביד המנהל וביד ההורה.

 13. חגישום׳ יהיה־ בשלושה טפסים:•אקד־ מהם יינתן־להודה׳׳קתשם, אחד יישמר בארכיון
 המוסד ואח^י>שלח לרשות החינוך המקומי^עם טפסי הרישום י£ו>ח מנהל המוסד לרשות
# החינוך בהתאם לטזפס שייקבע על ידי ח  החינוך המקומית׳דגן^וחשבון לפי סעיף 22 ל

 רשות החינוך המקומית.

 14. הנוסח של טפסי הרישום ייקבע על ידי השר ויובא לידיעת מנהלי המוסדות ורשויות
 החינוך המקומיות בכל דרך הנראית לשר• » ^!0 "׳׳ >/% >^ר

 ^)/ /,^. / * ץ6? .
סימן ב׳ — הרישום ברשות חינוך מקומית שאין בה מוםד ' 

 15. (א) באין מוסד בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית ירשמו ההורים את התלמיד
 במשרד הרישום של אותה רשות חינוך.

 (ב) סדרי הרישום יהיו כך:
 (1) הרישום יתנהל על ידי רשם ן

 (2) הרשם ימלא שלושה טפסי רישום: אחד מהם יתן להורה• הרושם, כשהטופס
 חתום בידו וביד ההורה, העתק שני ישלח למפקח המחוז והעתק שלישי יישאר

. 1 1 ת י מ ו ק מ  בארכיון של דשות החינוך ה
 ־(3) בבוא הרשם לרשום את התלמיד/ ישאל את ההורה הרושם אם רצונו
 בחינוך ממלכתי או בחינוך ממלכתי דמי, וירשום את תשובת ההורה על גבי

1 .  הטופס; י
 (4) הרשם לא יעוץ בענין הבחירה ב4 חינוך ממלכתי לבין חינוך ממלכתי
 דתי, ולא ינהל, ולא ירשה לאדם אחד בקויבת משרד הרישום לנהל, כל תעמולה

 בקשר לבחירה האמורה. /
 16. רשות חינוך מקומית המתחילה ברישום לפי תקנה 15 תודיע על כך למפקח המחוז
 14 יום לפני תחילת הרישום« מפקח המחוז'או בא כוחו וכן בא כוח השר רשאים להיות

 נוכחים בשעת הרישום. /•'-.-
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 17. היו חילוקי דעות בין הרשם לבין ההורים הדוממים לפי תקנה 15, או בין אחד מאלה
 לבין מפקח המחוז או בא כוחו, בדבר הנוגע לרישום׳ רשאי כל אחד מהם לערער לפני השר,
̂זר תהא סופית ותימסר לכל הנוגעים  הערעור יוגש בכתב באמצעות מפקח המחוז. החלטת ה

 בדבר בדרך שתיראה לשר. ;

 סימן ג׳ — רישום במוסד קיים והו1עה על חינוך אחר .

 18. : היה בתחום שיפוטה של 4שות חינוך מקומית: מוסד חינוך ממלכתי, והורים רוצים
 לרשום תלמיד במוסד חינוך ממלכתי דתי, וכן בהיפוכם של דברים, ירשמו ההורים את
 התלמיד במוסד הקיים ויודיעו בשעת/הרישום,- כי רצונם שהתלמיד יתחנך במוסד שבו יינתן

 לתלמיד חינוך אחד מזה שנהוג במוסד'הקיים. |,

 19. : מנהל מוסד שהודיעו לו הורים ע/ רצונם בחינוך אחר בשביל התלמיד שהם רושמים
 י ו

 במוסדו, יציין הודעה זו על גבי טופס האישום וימסור דין וחשבון על כך לרשות החינוך

 חילוקי דעות
 לגבי הרישום

 המקומית תוך 7 ימים מיום הרישום. /
 20. \ היה מספר ההודעות שנמסרו בשעתץישום לפי תקנה 19 מספיק לפתיחת כיתה או
 מוסד כפי שיפורט בתקנה 21, תפתח רשות /״חינוך המקומית כיתד, או מוסד בשביל התל

 מידים הנדונים. /

 21. המספר המינימלי לפתיחת כיתה או מוסח לפי תיקנה 20 יהיה כלהלן!
 .(1) 25 ילד באחד או בשני גילים רצופים מהגילים 6 עד 13 — לפתיחת כיתה ;
 (2) 40 ילד בשנים או בשלושה גילע רצופים מהגילים 6 עד 13 — לפתיחת

 שתי כיתות מצורפות; / |
 (3) 100 ילד מכל הגילים 6 עד 13— לפתיחת מוסד ז

 (4) 25 נער — לפתיחת כיתה של מוסד׳חינוך לנערים עובדים.

 סימן ד׳ — רישום למ^סד ניסוי ,

 22. החליט השד כי במוסד מםויים יינתן חינוך לפ| תכנית ניסוי כאמור בסעיף 9 לחוק
 החינוך, ימסור על כך הודעה לרשות החינוך המקומית •14 יום לפני התחלת הרישום באותו

/ (  מוסד. '

 23. : (א) הודים הרוצים שתלמיד ילמד במוסד ניסוי חייבים לרשום את התלמיד במוסד
 הניסוי; הרצוי להם. ! /

(ב) נתקבל תלמיד במוסד ניסוי כאמור;ונרשם בו/ יודיע מנהל מוסד הניסוי על כך  י
 לרשות החינוך המקומית. /

 (ג) לא נתקבל תלמיד למוסד ניסוי כאמור, חייבינן ההורים לרשום אותו במוסד
 הקרוב למקום מגוריו. 1•

 הודעה על
ר ח א ד ו נ י  ח

 ציו! ההורעח

 פתיחת מוסד
י הודעות פ ל  ע

 המםפר
ימלי נ  המי

 לפתיחת כיתה
 או מוסד

י יסו  מוסד נ

 רישום במוסד
י סו י  נ

 סימן ה׳ — העברת עודפי תלמןדים

 24, ! (א) נרשמו תלמידים במוסד לפי תקנה 11 למ^לה מהמספר שנקבע לאותו מוסד לפי
 תקנה;6׳ תעביד דשות החינוך המקומית את עודףןהתלמיןץם למוסד שיש בו מקומות
 קליטה והוא הקרוב למוסד שבו נרשמו התלמידים; !ואולם חשאית רשות חינוך מקומית
 לקבוע שתלמידים שנרשמו במוסד מםויים מעל למספר ילמדו ןאותו מוסד אם כוח קליטתו

 מרשה זאת לפי תוצאות הרישום.

 העברת עוד!*
דים  תלמי

 מעל למספר

 קובי! התקנות 388, כ׳׳ז באלול תשי״נ, 7.9.1958

 ל , . . מרשה זאת לפי תוצאות הרישום.
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 (ב) מנהל מוסד שאליו הועבדו עודפי תלמידים כאמור בתקנת משנה (א) חייב
 למלא אחרי החלטת דשות החינוך המקומי.

 (ג) בקביעת מוסד כאמור בתקנה זו תתחשב רשות החינוך המקומית במסיבותיו : \
 המיוחדות של התלמיד7!ובלבד שלאתבח^ ולא תרשה למנהל מוסד לבחור, תלמידים למוסד •

 מסויים לפי שיקולים אישיים. ן

> &ו^1 ן$! ע  סימן ו׳ — רישו£ תלמידים קשי חינוך *^3° £

ת , רישום ן ש ר 1 , ד ם ו ן מ ת ו 1 א , ה ג ך מ  25. גרשם תלמיד שהוא קשוד1ו«גאו בעל מום, יודיע על כ
1 , , תלמידים ^ " ^ 

ד ו נ י ח י ש  החינוך המקומית והיא תקבע לפי תקנה דך־^משנות לימוד חובה (רישום), •תשי״ג—1953׳ ק
 לאותו תלמיד את המוסד המתאים בו ילמ4 ותודיע^ע?עכך להורים שרשמו את התלמיד ו*עלי מום

2.7-3• ̂  כאמור. 1ס/ <2 «6? / 

ת החלטות י מ י ק  26. נמצאו הודי תלמיד כאמור בתקנה 25 נפגעים על ידי החלטת רשות חינוד מ
נוד  לגבי קביעת המוסד בו ילמד׳ דשאים הם להגיש ערר לרשות החינוך המקומית תוך שבעה דשות חי

ת י ט י ק . מ . ' ׳ .  ימים מיום שקיבלו את ההודעה. י '

\ הוראות שונות  פרק רביעי -

 27. תקנות אלה לא באו לגרוע מכוחן שבתקנות לימוד חובה (רישום), תשי״ג—1953. כוחן של
. תקנות לימוד  י

 חובה

 28. העובר על הודאות תקנה 15 (ב)(4), ד ינו — מאסר חודש אחד או קנס 25 ל״י, או שני עונשי!
 הענשיםכאחד.

 29. לקראת שנת הלימודים תשי״ד דשאי!השד לקבוע פרקי זמן אחרים מאלה שנקבעו הוראותשעה
 י בתקנות 16,6 ו־.22 1

• | 

 30. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(רישום), תשי״ג—1953״. השם
 * ו

 ן י י י י -
 ט״ו באלול תשי״ג (26 באוגוסט 1953) 1
 (חט(6)לח/11) 1

ר ו נ י ן ד ו י ן צ  י ב
 ! י שר החינוך והתרבות

 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג-^1953
ות בדבר המועצה לחינוך ממלכתי דתי  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנות אלה— פירושים
 ׳•.ארגון״ פירושו — ארגון המייצג מורים דתיים שלימדו בשנת הלימודים תשי״ג במוסדות
 החינוך שנמנו עם זרם המזרחי, זרם אגודת ישראל""או־עם החלק הדתי של זרם העובדים

ום ט׳ באלול תשי׳׳נ (20.8.53), עט׳ 137. 1 כפר החוקים 131 מי . 
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 ולאחר מכן כל ארגון נוסף המייצג מורים דתיים שהשר בהסכמת שר הדתות הכיר בו
 לצורך תקנות אלה׳ ובאין הסכמת שר הדתות׳ ארגון כאמור שהממשלה הכירה בו;

 ״מנהל אגף החינוך הדתי״ פירושו — מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות;
י  ״המועצה״ פירושו —המועצה לחינוך ממלכתי דתי; | י

 ״חוק:החינוך״ פירושו — חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953;
 ״חוק הלימוד״ פירושו — חוק לימוד חובה, תש״ט—9^9! !.

 שאר המונחים שאינם מצויים בחוק החינוך פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.

 2. (א) כל ארגון יגיש לשר תוך שני ימים מיום: פרסום תקנות אלה ברשומות רשימת
 מועמדים לחברות במועצה. |

 | (ב) לאחר סיום שנת הלימודים תשי״ד יגיש כל ארגון לשר רשימת מועמדים
. . |  כאמור בתקנת משנה(א) אם יהיה צורך בכך. '

 3. (א) התאחדו כל הארגונים לשם הגשת רשימה אחידה של מועמדים לחברות
 במועצה, תכיל הרשימה ששה מועמדים לפחות.

ס לא התאחדו הארגונים כאמור בתקנת משנה(א), יגיש כל ארגון רשימה נפרדת ) 
 שתכלול שני מועמדים לפחות.

 4. (א) בישיבתה הראשונה של המועצה יציע 1״שר את מועמדות מנהל אגף החינוך
 הדתי והמועצה תדון בהצעה זו.

 (ב) התנגדה המועצה למועמדות האמורה בתקנת משנה (א) והשר החליט לא למנות
̂דון בהצעה זו.  את המועמד האמור, יציע לה השר מועמד חדש והיא ו

 (ג) פסק מ1הל אגף החינוך הדתי לכהן בתפקידו, יציע השר למועצה מועמד חדש
 ודין הצעה זו כדין הצעה לפי תקנות משנה (א< ו־(ב).

 5. ן (א) מנהל אגף החינוך הדתי יציע למועצה תכניות השלמה המיועדות למוסדות חינוך
 ממלכתיים דתיים. ן

 (ב) המועצה תחווה את דעתה על תכניות השלמה שהוצעו לה כאמור בתקנת משנה
 (א) ותודיע לשר על הסכמתה או התנגדותה לתכניות האמורות, כולן או מקצתן.

 (ג) לא הסכימה המועצה לתכנית השלמה,: כולה או מקצתה׳ לא תונהג התבנית
 האמורה, או חלק ממנה, במוסד חינוך ממלכתי דתי!

 6. (א) מנהל אגף החינוך הדתי יגיש למועצה 1רשימה של מועמדים למודים, מנהלים
 ומפקחים שבדעתו להמליץ למועצה שתציע למנותם: למוסדות חינוך ממלכתיים דתיים.

 (ב) כל חבר המועצה רשאי להגיש למועצת רשימה של מועמדים כאמור בתקנת
 משנה (א<.

 7. (א) המועצה תדון ברשימות האמורות בתקנה 6 והיא רשאית להחליט שהיא מתנגדת
 מטעמים דתיים למינוי מועמדים מםויימים שברשימה.

 (ב) החליטה המועצה כאמור בתקנת משנה |(א), תפרט את נימוקי ההחלטה ותודיע
 על כך למנהל אגף החינוך הדתי.

 8. (א) כל הבד המועצה רשאי לערער על הקלטת המועצה בדבר התנגדותה כאמור
 בתקנת ד לפני השר תוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה.

 הגשת רשימות
 מועמדים

 י. ?חברות במועצת

 תוכן רשימת
 מועמדים

 ?חברות
 במועצה

 מועמדות
 מנה? אנו*

ד הדתי ו נ  החי

ת הש?מח י  תכנ

 הגשת רשימת
 מועמדים
 ?מורים,
 מנה?ים

 ומפקחים

 דיון ברשימה
 ?מורים,
 מנה?ים

 ומפקחים

 הגשת ערעור
גדות  ע? התנ

י ו נ  המועצה ?מי

ום כ״ד בא?ו? תש״ט (18.9.49), עמ׳ 287.  1 ספר החוקים 26 מי
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 (ג) הערעור יוגש בבתב ויפרט את הנימוקים אשד עליהם מבסס המערער את
 ערעורו. ,-.

 (ג) הערעור יהא.חתום ביד המערער.

י עי ז בעי ו י  9. (א) הוגש ערעור כאמור בתקנה 8׳ ידון מ השר יחד ע0 שר הדתות. י
 . ע? התנגדות

 (מ החליט השר בהסכמת שר הדתות בדבר הערעור, יודיע על ההחלטה למועצה. המועצה ?מינוי
 (ג) לא הסכים שר הדתות להחלטת השר, יובא הדבר להחלטת הממשלה והחלטתה

 תהא סופית.
׳ ערר וערעור . ה ר ו  10. (א) החליטה המועצה לפסול מטעמים דתיים מינויו או המשכת שירותו של מ

 מנהל או מפקח; במוסד חינוך ממלכתי דתי׳ רשאי כל חבר המועצה להגיש ערד על ההחלטה המועצה"
י י נ  האמורה תוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה. , ?פסי? מי

 (ב) הערר יוגש בכתב ליושב ראש המועצה ויפרט את הנימוקים אשר ן£ליהם הוא
 מבוסם. - •

 (ג) יושב ראש המועצה יעמיד את הערר לדיון בישיבת המועצה הקרובה.
 (ד) על החלטת המועצה בערר, רשאי כל חבר המועצה להגיש ערעור לשר ודין

 ערעור זה כדין ערעור שהוגש לפי תקנה 8.

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(המועצה לחינוך ממלכתי.דתי), תשי״ג— השט
 1953״.

 ט״ו באלול תשי״ג(26 באוגוסט 1953)
 (חט(6)לח/13)

ר ו נ י ן ד ו י ן צ  ב
 שר החינוך והתרבות




