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לימוד חובה ,תש״ט—1949
חינוך ממלכתי ,תשי״ג—1953

תקנות כדבר רישוש לגני ילדים ולבתי םפר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק לימוד חובה ,תש״ט— 1949י ,ולפי סעיף  34לחוק
.
״
חינוך ממלכתי ,תשי״ג—• 1953״ אני מתקין תקנות אלה:

פדק ראשון — פרשנות

,י ..י

בתקנות אלה —
.1
״בית ספר״ — מוסד חינוך לחינוך יסודי ,שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק
הלימוד!
״גן ילדים״ — גן ילדיט שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד *
״חוק החינוך״ — חוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג —  1953ן
״חוק הלימוד״ — חוק לימוד חובה ,תש״ט — < 1949
״מוסד״ — גן ילדים או בית ספר ן
.,מוסד אזורי״ — מוסד המיועד לשרת שתיים או יותר רשויות חינוך מקומיות;
.,מנהל בית ספר״ — מנהל בית ספר ,לרבות בא כוחו ,וכשאין מנהל בית־םפד ,האדם
י,
• שהרשם הראשי מינהו לעניני הרישום ן
״רושם״ י  -הורה או אדם אחר הבא לרשום תלמיד לגן ילדים או לבית־םפר»
״רשות חינוך מקומית״ ,לענין מוסד או תלמיד — רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה
נמצא המוסד או גר התלמיד
״רשם״ — מנהל בית ספר או אדם שנתמנה על ידי רשות החינוך המקומית להיות רשם
לגני ילדים או לבתי ספר במקום בו אין בית ספר!
״דשם ראשי״ — כאמור בתקנה •2

הגדרות

פרק שני — הוראות כלליות
<*פ יא*י

ר

^

0

)א( כל רשות חינוך מקומית תמנה מנהל המחלקה לחינוך להיות רשם ראשי לצורך
.2
תקנות אלה.
)ב( באין מנהל מחלקה לחינוך ,תמנה דשות חינוך מקומית ,לא יאוחד מחודש ימים י•
לפני התחלת הרישום ,אדם מתאים אחר  -השולט בעברית ובישובים לא יהודיים
'בערבית — להיות רשם ראשי לצורך תקנות אלה ותצייד אותו בכתב מינוי.
)ג( הרשם הראשי אחראי לאדגח הרישום ולביצועו בתחום שיפוטה של רשות
החינוך המקומית בהתאם לחוק הלימוד ,לחוק החינוך ולתקנות אלה.
)א( הרישום לגן ילדים ולבית ספר במקום שאין בו בית ספר ,ייערך על־ידי רשמים
.3
שיתמנו על ידי רשות החינוך המקומית ,לא יאוחר משלושה שבועות לפני התחלת הרישום.
)ב( הרשמים יתמנו במספר מספיק לצרכי המקום ויצויידו בכתבי מינוי.
)ג( רשות חינוך מקומית תמנה רשמים מתאימים ,השולטים בעברית ובישובים לא
יהודיים בערבית.
1
־
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י
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ןד( הרשמים יהיו כפופים לד$זפ הראשי וחייצימ לקייט את הוראותיו
^

ש נ י

¿

^
J J

צורך ,או הורה על כ ל  ,״ ד  ,יתמנו במשרדי הרישום
^^tf

J

J

T

 ,ל ירי מנהל בית ה0פר ,והוא חייב למלא א

ילדים ״  m״ ״ ל  » -י »  n r » « Pבית םפד ייעדו ב מ ש

ת

יד

״יניד מקומית תקיים לפי מצייד משרדי רישום בשכונות ו ב ר ו ב ד
)ג( דשות חינוך מקומית לא תקבע את משרדי הרישום בבתי כנסת ,כלשכות עבודה
בלשכות עבודה,
או במשרדים ובמועדונים של גופים מפלגתיים.
^ ) ד (

בכל משרד רישום יוצג שלט ,במקום בולט ,המציץ שהמשרד מיועד לרישום

<ה> הרישום לכל בית ספר קיים ייערך באותו בית ספר .רשות החינוך המהומית
י
תקבע«,על לכניסה של בל בית ספי שלט שבי יצייץ ״בית ספר לחינוך ממלכתי אי בית
_ ספר לחינוך ממלכתי דתי״ וכן שם בית הספד ,אם יש לו .
ת

ש ם

)י( ר ש ״ חינוך מקומית ומנהל בית הספר ידאגו לםררי רישום נוחים לקהל ,יקבעו
מקומות המתנה וימגר בשעת הצורך ,סדרנים לשמירת הסדר בזמן הרישום.
מועך הרישום ייקבע מדי שנה בשנה על ידי השר .הודעה על כך תפורסם ברשימות
.5
י
לפחות חודש ימים לפני תחילת מועד הרישום.
1

)א( רשות חינוך מקומית תקבע בהתאם לצרכי המקום ובהתחשב עם נוחות דסו*
.6
מספר ימי רישום לגני ילדים ולבתי ספר בתיך מיעד הרישים
״ ׳ ״קני• י ובלבד•..,
• שלא תקבע פחית משני ימי  ,ם ,
ר

ש ו

»  r ¡ J״ חינוך מקומית תקבע את שעות הרישום ובלבד שבשני ימי רישום יהיו
י
3שדךי הרישום פתוחים גם בשעות ביו  18.00לביו ,20.00
« על אף האמור בתקנת משנה )א( יהיה משרד רישום אחד של רשות חינוך מקו־
פיח פ ״ ״ לפחית אחת לשבוע במשך כל ימות השנה בשעות שהיא תקבע לשם ^ ם
ת ל מ י ד י * ן ילדים ולבית ספר במקום שאיו בו בית ספר .בכניסה למשרד תודבק מודע״
שבה יפורטו הימים והשעות בהם־פתוח המשרד,
״

ר

ד ע ה

״־־י• L t r S

^

» ״ י ״יייי ״  r״
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י

יי (.ישוי׳ ייניו ־W1׳ rr־ sלבל נחי וזס־י שנתחוח־י־«-־י־י~ני ריש״
) 0מתוח־ ירשו־ תלניי .אי מ נןר לרשום * nמגזי למ״ » י ל>1חרm
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)א( כל רשות חינוך מקומית תקבע בתהום שיפוטה אזורים באופן שבכל אזור יהיו!
.7
לפחות בית ספר אחד שאינו מוסד לניסוי כאמור בסעיף  9לחוק החינוך.
)ב( קביעת אזורים בתחום השיפוט ,כאמור בתקנת משנה )א( ,תהיה .לפי כללים
אלה:
י

׳
) (1המרחק בין בית הספר לבין מקום מגורי התלמידים יהיה לא יותר משני
קילומטרים!
) (2אס אין בבית הספר כיתה נמוכה מכיתה ה׳ ,אפשר שהמרחק בין בית הספר
לבין מקום מגורי התלמידים יהיה עד שלושה קילומטרים;
) >3אם אין בידי דשות חינוך מקומית למעמיד את המרחק בין בית הספר לבין
מקום מגורי התלמידים כאמור בפסקאות ) (1ו־) ,(2רשאית היא לקבוע בתחום
שיפוטה אזורים גדולים יותר ,ובלבד שקיימת בהם תחבורה נאותה לתלמידים
הגרים בקצות האזורים ,או שרשות חינוך מקומית תאפשר תחבורה כאמור» ^
) (4היה בתחום שיפוטה של רשות חינוך.מקומית מחסור בדרכים או בעורק
תחבורה או באמצעי תחבורה ,או שהיד ,שיבוש בדרכים  -חייבת רשות חינוך
מקומית לקבוע אזורים יותר קטנים בדי להקל על התחבורה ולהרחיק את הת
קלה?
) (5רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע לבית ספר ממלכתי אזור גדול יותר
או קטן יותר מהאזור שקבעה לבית ספר ממלכתי דתי ולהיפך ו י ' ' .

:

,

) (6רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע אזורים מיוחדים לבתי־ספר לנערים
י
י
עובדים.
)ג( ארבעה עשר יום לפחות לפני התחלת הרישום תודיע דשות חינוך מקומית לכל
מנהל בית ספר שבתחום שיפוטה את האזור שאליו משתייך בית ספר ואת מספר התלמידים
שאותו בית ספר רשאי לקבל ,ובלבד שבכיתה אחת בדרגה א ויב לא יהיו למעלה מ־50
תלמידים ובכל כיתה אחרת — למעלה מ־ 55תלמידים.
י ) : .8א( לפחות שבוע ימים לפני התחלת הרישום תפרסם רשות הינוך מקומית מודעות
••
בגודל מספיק בהן יצרינו י•
) (1מקומם של משרדי הרישום לגבי התלמידים והימים והשעות של הרישום.
) (2רשימת בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים בהם ייערך הרי־
שום לבית הספר והימים והשעות של הרישום׳ תוך ציון שם בית הספד ,תארו
ומענו וכן האזור שנקבע לבית הספר•
) 0רשות חינוך מקומית תדאג לכך שהמודעות לא יוסרו ממקומן לפני תום
.
הרישום.
)ג> אם ידוע שחלק ניכר מתושבי המקום אינו קורא עברית ,תפרסם רשות חינוך,
מקומית בכל מקום שיש צורך בכך ,נוסף למודעה בשפה העברית ,תרגום המודעה בשפה
לועזית מתאימה.
) 0רשות חינוך מקומית תפרסם את המודעות על הרישום במספר מספיק של
מקומות ולא פחות מאשר ב־ 5מרכזים ציבוריים כגון בית הכנסת ,ועד המקום ,בית הספר,
קופת חולים ,צרכניה וכיוצא באלה• • .
!
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המחוז

) >1הימים והשעות שנקבעו על ידיה כזמן רישום
) (2מקומות הרישום לגני הילדים,
) (3שמותיהם של הרשם הראשי והרשמים אם מפקח המחוז ידרוש זאת
}

!
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ראש ושב ראש ישות החינוך המקומית׳ בא כוח מבקר הםדינה ובא כתז

—
־»י־יי»

^״' י־'"יל"יי־״ל־ייי״אי0־־״־יהי « ע־ר^ .
י י יי * ™ ־ י °י״יי' ־ ימי לי״יס מל־יי יוני״ שיש לו ^ mm
 ,»;S־
*י .
 W .היש־י״ילייו־מאתהיית־שחייאיז״־־.
־יי • י * ״ י « * ־ י ל־יו םי־ר .״״ ,,״״
^יי
=־ל ימיה ת מ י ד  ,להשפי».5ל ביילתם היזופשית של ״׳»"׳
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)ג> ראה הרשם שמתנהלת תעמולה במשרד הרישום או בדי־י״י «,״״ l -

•
י,
L
,
איו להתנות את דבר רישום תלמיד
שים ת ל מ י או את דבר קבלתו למוסד ,בכל תשלום שהוא,
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ו 0

^ הרישום ייקבע על ידי תשר ויובא לידיעת רשות החיניד

JZ

י

^ ) ב ( • הרשם הראשי ימציא ,תיו ימן .סביר ,לרשמים את טפסי הרישום בכמות

י

-

^
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ה״:את רי*
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^

^
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< 0רשם אינו רשאי להעביר טופס לידי אדם שאינו מוסמו לטפל בו לפי תקנות
^״אלח,ישאלהרשםא״חרושם

1
M

י

ברישום ¡;5

־ • ״לפי החיק אתה רשאי לרשום את הילד/ה למוסד אזינוך
:
י

_

נ ) מ ל כ ת

,

ה י ? י י ס
א ן

למוסד לחינוך ממלכתי דתי .האם רושם אתה את הילי/ה
ממלכתי או לגן ילדים ממלכתיתרתי ״
ז

)ב( הרשם לא יוסיף הערה כלשהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה )א

•mj£

m

׳
((

הרשם ימלא את טופס הרישום לפי התשובו״^שהשיב הרושם ולפי

י ז

.

ם

י

* ^ ^ m w

)ב( מילא רשם את טופס הרישום ,יחתום עליו הרושם ואחריו הרשט.
הובי* ^ ס נ ו ת  893ל״נ באדר נ ׳ תשי׳׳ט. 59 ,
19

24
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1

)ג( אין רושם שומע את שפת הרשם ,או אין דשם שומע את שפת הרושם• ,־
ייעזר הרשם על ידי מתורגמן .נעזר רשם על ידי מתורגמן ,יחתום גם המתורגמן על־טופם ,ר -
הרישום.
י
)ד( אין רושם יודע קרוא וכתוב ,יטביע את אצבעו על טופס .הרישום.
)ה( רשם ימלא את טזפם הרישום במקור ובשני העתקים וימסור לרושם את המקור•

-

מיד אחרי הרישום.
״ )ו( ברישום לגן ילדים ולבית ספר בישוב שאין בו בית ספר ,יימסר העתק אחד תוך
שבוע ימים מתאריך הרישום הראשון לרשות החינוך המקומית ,והעתק שני יועבר .עד
ראשית שנת הלימודים לגן הילדים או לבית הספר אליו הופנה התלמיד.
)ז( ברישום לבית ספר קיים יימסר העתק אחד לארכיון בית הספד והעתק שני .
יועבר ,תוך שבוע ימיט מתום מועד חדישים ,לרשות החינוך המקומית.
)א( תלמיד שנרשם בבית הספר במועד הרישום ,זכותו להתקבל לאותו בית ספד .
47
־־
קודמת לזכותם של תלמידים שנרשמו לאחר מועד הרישום . • .־ • . - .

ףימוט ת?טירים
<פי האוזר

ץ

)ב( מנהל בית ספר לא יסרב.לדשום תלכיד הגד באזור שאליו משתייך בית הספר
ולא ירשום למוסדו תלמיד שאינו גד באותו אזור.
)ג( נרשמו לבית ספר תלמידים במספר שנקבע לו לפי תקנות אלה ,ובאו הורים
לרשום תלמידים מעל למספד זד״ ירשום מנהל בית הספר כל תלמיד נוםןי כזה ויציין בטופס
הרישום ,כי התלמיד הוא מעל למספר שנקבע לבית הספר• •־
י .18

ריניש:

:

)א(,רשם ימסור לרשות חינוך מקומית באמצעות הרשם הראשי לפי הצורך דין

וחשבון על מהלך הרישום.

וומונונוח

)ב( מנהל בית ספר ימסור לרשות חינוך מקומית ,באמצעות הרשם הראשי ותוך .
המועד האמור בתקנה  ,16דין וחשבון לפי סעיף  22לחזק החינוך בשני העתקים בנוסח
שייקבע על ידי השד.
)ג( תוך  14ימים מתאריך הרישום האחרון תמציא רשות חינוך.מקומית למפקח
המחוז רשימת הילדים שנרשמו לגני הילדים בשני העתקים .הרשימות ייערכו לפי הבחירה
בין גני ילדים ממלכתיים לבין גני ילדים ממלכתיים דתיים ולבין גני ילדים שאינם מוסדות
רשמיים שאליהם נרשמו התלמידים לפי תקנה .25
)ד( תוך  7ימים מתאריך קבלת הדין וחשבון כאמור בתקנת משנה )ב> ,תמציא .
י רשות חינוך מקומית למפקח המחוז העתק אחד ממנו.
:

)א( גן הילדים שאליו יתקבל ילד ייקבע על ידי רשות חינוך מקומית בהתחשב - ,י
,19
במידת האפשר ,במשאלתהוריו בדבר גן הילדים הרצוי להם ,כאמור בתקנה .15

»ןבי»ת
»ז זזיידימ

•

ד ח?0ת רשות
חינודטסנטית
;
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)ב( בקביעת גן הילדים לפי תקנת משנה )א( תתן דשות חינוך מקומית ,במיךת
האפשר ,זכות בכורה להתקבל לגן ילדים מםויים לילד הגד בקרבת הגן.
)ג( קבעה רשות חינוך מקומית את גן הילדים שאליו יתקבל הילד ,לפי תקנות
משנה)א( ו־)ב( ,תודיע רשות חינוך מקומית להורי הילד ,תוך חודש ימים מתום יום הרישום
האחרון',על גן הילדים שאליו נתקבל הילד.
החלטה של רשות חינוך מקומית בדבר קבלת ילד לגן ילדים מםויים לפי תקנה 19
.20
•
מחייבת את האחראית לגן הילדים ואין היא רשאית לייזייז
י ל ד זה

שוביו התסנות  ,893כ״גבאדרב׳ תעי״ט2.4.1969 .

) .21א( תוך שבעה ימים מיום קבלת הודעה לפי תקנה )19ג( רשאים הורי ,של  ,ל
להגיש לרשות החינוך המקומית ערר .בכתב בנוגע לגן הילדים שאליו נתקבל הילד.
,
)ב> רשות חינוך מקומית הדון בערר תוך זמן קצר בכל האפשר ותו^ע ל
ן
על החלטתה תוך שבועיים מיום קבלת העדר .החלטת רשות החינוך המקומית תהיה סופית',

י

22
y

ה

ה ו מ

ד

ערי.

ל ד

 t .י » תוך חמישה ימים מיום שהתחיל ילד ללמוד בגו ילדים',תודיע האחראית לגן
הילדים על כך בכתב לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא הגן.

תודעת על
כניפד• לטוםר

<*> ההודעה לפי תקנת משנה )א( תציין את שם הילה מספרו בספר התושבים
> ,
י
המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים׳ תש״ט —  1949׳ ומענו.
3

) .23א( נרשמו תלמידים בבית ספד לפי תקנח ) 17ג( למעלה ממספר שנקבע לאותו בית
ספר לפי תקנה־)7ג> ,תעביר רשות החינוך המקומית את עודף התלמידים לבית ספר שיש
בו מקומות קליטה והוא הקרוב לבית הספר שבו נרשמו התלמידים ותודיע על כר להורי
אותם התלמידים לא יאוחד מחודש ימים מתום מועד הרישום.

הזכרת עוד!(
תלמידים ׳>
מבית ספר
לנד8נתו .

<ב> י רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע שתלמידים שנרשמו בבית ספר ממדים
 ••..מעל למספר ילמדו באותו בית ספר אם כושר קליטתו מרשה זאת.
)ג( בקביעת בית ספר כאמור בתקנה זו תתחשב רשות חינל מקומית במסיבותיו
.
המיוחדות של התלמיד ,ובלבד שלא תבחר ולא תרשה למנהל בית ספר לבחור תלמידים
.
 למוסד מסרים לפי שיקולים אישיים.י

) V rד( מנהל בית ספר שאליו הועברו עודפי תלמידים כאמור בתקנת משנה )א( חייב
, ....
למלא אחרי החלטת דשות החינוך המקומית.
:

) •24א( לא נרשם תלמיד בהתאם להוראות תקנות אלה ,הרי בין שהובא אדם לדין על
רך וביו שלא הובא׳ תשלח ךשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר התלמיד הודעה
 בכתב אל הוריו שבה הם נדרשים לרשום את התלמיד תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה.) ^. ,ב( לא מילאו הורים אחרי האמור בהודעה לפי תקנת משנה )א( ,או שאין הורים
לאותו תלמיד ,תקבע דשות החינוך המקומית את גן הילדים או בית המפר הקרוב ביותר
 ,למקום מגוריו של התלמיד שבו ילמד .בא הסדר אחר לחינוכו הכללי של התלמיד ,יישלח
התלמיד לגן ילדים או לבית .ספד אחד הקרוב למקום מגוריו לפי ההסדר.

קביעת נ( ׳?דים
או בית ספר
לתלמיד ,
» 85נרשם

)ג( רשות החינוך המקומית תשלח להודי התלמיד הודעה בכתב בדבר חובת לימודו
הסדיר בגן הילדים או בבית הספר שנקבע לפי תקנת משנה)ב(.
הורים הממלאים חובת רישום ילד והרוצים שהילד ילמד בג^ילדיס שאינו מוסד
.25
חינוך רשמי -ימציאו:מזע״ הרישום ,מכתב מאת אותו גן המאשר שהילד נתקבל אליו וה
רשם יצרף את מכתב האישור לטופס הרישום שנמסר לרשות החינוך המקומית.

יי׳8ום לנן
ילדים שאינו
מוסר חינוך
ר׳ןוטי

) •26א( הרשם הראשי ממונה על ביצוע הרישום בכל בית ספר מוכר שאינו רשמי
;
ומנהל כל בית ספר בזח חייב לקיים את הוראותיו לגבי הרשום.

רישום גבית
ספר מוכר
׳שאינו רי^סי

)ב( הוראות תקנות  18 ,16 ,14 ,12-8 ,6-2ו־ 27יחולו גם על בית ספד מוכר
שאינו רשמי ,בשינויים המחוייבים לפי העגין.
מ ד כ י

)א( נרשם תלמיד לגן הילדים או לבית ספר בתחום שיפוטה של
.27
מית אחת )להלן  -הרשות המקבל*( לאחר שהעתיק את מקום מגוריו מתחום שיפוטה של
ר ש ו ת

3

ע״ר תשייט ,תוס׳ א• טס׳  ,48עט׳!.!a

ןובץ התקנות  ,883כ״ג באדר ב׳ תש י׳׳ט2.4:1959 :

י
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ח
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ביקורת על .
העברת תלמידים
ממקום למקום•
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רשות חינוך מקומית אחרת )להלן ~ הרשות השולחת( ,תשלח־ הרשות• המקבלת לרשות
.״״ •,•:
השולחת דין וחשבון על רישום התלמיד.
)ב( על סמך הדין וחשבון האמור־ בתקנת משנה )א( ,תרשום הרשות השולחת
בכרטיסיה ,כאמור בסעיף  12לחוק הלימוד ,את דבר רישומו של התלמיד בתחום שיפוטה
,
י .
של הרשות המקבלתי
<ג ידעה הרשות השולחת מראש לאן עובר התלמיד ,תודיע על כך לרשות המקבלת
^ ^ ב התלמיד את המוסד שבתחום שיפוטה
(

 2ד

ק שלישי  -רישופ תלמידיב קשי חיגוך ובעלי מום

:

רי* ,״ יי־ם ) ,28א( הוריו של תלמיד רשאים לדרוש מאת רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה
גר התלמיד ,שתיערך בדיקה רפואית או בדיקה אחרת כדי לקבוע אם התלמיד הוא קשת
^£י•
.י״״ •
חינוך או בעל מום.
ו מ נרשם תלמיד ברשות חינוך מקומית שאין באזור שיפוטה בית ספר ,שהוא
־
לדעת רשות החינוך קומית קשה חינוך או בעל מום ,היא תפנה אותו לבדיקה רפואית או
5ם

ם

..
י

המ

•
, ,
לבדיקה אחרת על חשבוני-
0״ נרשם לבית ספר תלמיד שהוא ,לדעת מנהל בית הספד ,קשה חינוך או בע׳
״מום ,יודיע על כך לרשות החינוך המקומית והיא תדאג לעריכת בדיקה רפואית א ,בדיקה
• .ן״••״^! .י•
,
 .אחרת על חשבונה.
)ד( העלתה בדיקה רפואית או בדיקה אחרת ,כי התלמיד הוא קשה חינוך או בעל
ו א מיסד
י
מום ,״  2״ ^  ,״ ^
 ,ל י  ,אלא אם נתן השר לגבי אותו תלמיד הוראת פטור לפי
,
* ^
סעיף )5ב })(1״( לחוק הלימוד.
 .29תוך שבעה ימים מגמר הבדיקה כאמיד ״״•יע דשות החינוך המקומית לחייי איתי י
תלמיד על המוסד מ ילמד•
ל י מ י ך

ו

ב ס ע

י

ף

9

ל ח ו ק י

ח י נ ם

ב ג ?

י ל ד י ם

א ו

ב ב

ת

ם פ ר

ש ה

מ1ד

(

קב

 ,״ ,־ד
ע

ט

י

<*"

מ^מית לגבי קביעת גן הילדים או בית הספד בו ילמד ,רשאים הם להגיש ערר לרשי״
^^,.,יי-י
'
החינוך המקומית תוך שבעה ימים מיום ש ק ר י א ה
)ב( רשות החינוך המקומית תדון בערר תוך זמן קצר ככל האפשר ותודיע להורי
ה ה ו ד ע ה

־אקוטית

יי״י•*
-1.
• התלמיד את החלטתה.
היה בדעת רשות החינוך המקומית לדחות את הערר ,תתייעץ תחילה עם מפקח
..
י
״
המחוז• .
) ג (

ג.:־•

פרק רביעי — דישומ לבית ספד לכיסוי

־

דחליט השר ,כי בבית ספר מםוייס יינתן חינוך לפי תכנית ניסוי ,כאמור בסעיף 9
וך
 ::•,״
^ על כך הודעה לרשזת החינוך המקומית*14 ,וםלפני התחלת הרישום
• •8״ל
באותו ביה ספד.
די•.,־ ל  -י ג ) 32א הורים הרוצים שתלמיד ילמד בבית ספד לניסוי רשאים לרשום את התלמיד
(

 3פ י ?  :י  2י י

,, ^ ,
בבית הספר לניסוי הרצוי להם•
• )ב( נתקבל תלמיד בבית ספר לניסוי כאמור ונרשם בו ,יודיע על כך מנהל ב ת
יייי

'-

; ־

^,ג
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:

הספד לרשות החינוך המקומית•
•י '

י י ח

י

,

י

קובץ

המקנות ,893נ׳׳נ

באדר ב׳ תשי׳־ט24.1059 .

־ ־  ^ \ # -א נתקבל־ מ ל ^ ד ^ נ ספד^ניסוי סוטור :יודיע 73י ג ד & נ ו ן י  ^ -ד  6 6י ך
^  0״ןך ן־ ימים מהיום שבו באו הורי התלמיד לרשום אותו והחורים חייבים לרשום -
»וד« בבית מפר הקרוב למקום מגוריו.
)ד( הוראות תקנות  18,16,14-8.6-2ר 27יחולו על בית ספד לגיםוי ,בשינויים ;
המחיייבים לפי הענין.
:

פרי ,חמישי  -וישופ למופד אדרי
 33י היה ברשות חינוך מקומית ,שאותה משרת המוסד האזורי ,מוסד מקומי שאין בו כיתה
המתאימה לתלמיד ,יירשם התלמיד במוסד המקומי ובטופס הרישום יצויין שהוא ילמד
במוסד האזורי.
 .34לא היה ברשות החינוך המקומית מוסד מקומי ,יירשם התלמיד במוסד האזורי ,או
במשרד רשות החינוך המקומיתובטופס הרישום יצויין שהוא ילמד במזסד האזורי.
.35

רישום גמוטי
פקוטי

רישום בטוםי
אזורי או
ברשות תינור
מקומית
רישום ?טי&י.
אדיר

היה המוסד המקומי או המוסד האזורי כאמור בתקנות  33ו־ 34מוסד חינוך ממלכתי

המעוך המקומית או במוסד האזורי ,והרשם יציין בטופס הרישום ,כי רצונו של הרושם.
בחינוך אחר מזה הניתן במוסד המקומי או במוסד האזורי ,הכל לפי העניו.

פרק ששי  -רישופ לבית פפר ברשות חינוך מקומית שבה קייפ
בית פ9ר ממלגתי בלבד .אז בית פפד ממלפתי דתי בלבד
היה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית בית ספד ממלכתי בלבד והורים
•- ¿ 6
רוצים לרשום תלמיד בבית ספר ממלכתי דתי .וכן בהיפוכם של דברים ,ירשמו ההורים את
התלמיד בבית הספר הקיים ומנהל בית ספד יודיע להורים על זכותם לבחור בחינוך אחד
מזה הניתן באותו בית ספד בלשון זו:
״לפי החוק אתה רשאי לרשום את התלמיד/ה למוסד לחינוך ממלכתי
או למוסד לחינוך ממלכתי דתי .האם רושם אתה את התלמיד/ה לבית.
ספר ממלכתי או לבית ספר ממלכתי דתי
־ ; )ב( מנהל בית הספר לא יוסיף הערה כל שהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה)א(.
:

) א (

הודעה עא
חינוך אתר

 .37״ היה הרישום במקום שבו קיים בית ספר ממלכתי בלבד או בית ספר ׳ממלכתי דתי
בלבד,־ וראתה רשות החינוך המקומית צורך בכך או שהשר קבע כך ,יהיה נוכח מלבד האב־
שים האמורים בתקנה ) 10א( גם בא כוח יושב ראש רשות החינוך המקומית ,בא כוח זה
:ל' :׳;׳';<
יהיר ,דתי אם הרישום הוא לבית ספר ממלכתי וכן להיפך.

נוכחות כמעמד
ולרישום
ש 5באבות
יושב ראש
רשות חוו י נוף
 ,המקומית

 .38מנהל בית ספר שהודיעו לו הורים על רצונם בחינוך אחר בשביל ה ת ל מ י ד ^ !
הודעה זו על גבי טופס הרישום ,יחתים את ההורה על ההודעה במקום המיועד לכך ,וימסור,
:,ל^- :-
דין וזעשבלן על כך לרשות החינוך המקומית תור י י » מ י ־רי •

ציו! הודעת־
הזזורים

:

ים

ת

ם ד

שי0

 .39היה מספר ההודעות שנמסרו בשעת רישום לפי תקנה .38מספיק לפתיחת כיתה או
מוסד כאמור בתקנת  ,40הפתח רשות החינוך המקומית כיתה או מוסד בשביל התלמידים
.־•••י'^^.-/ד.:הנדונים.
;י"־׳

ק ו « תתקנות ;893־כ"ג באדי ב׳ .תעי״מי **•1859

.

-

5תיחתטוסי •:
ע 5פי הודעות
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המםפר
המינימלי
לפתיחת ניתך,
או מוסד

•
המספר המינימלי לפתיחת כיתה או מוסד לפי תקנה  39יהיד! כליילז
) 25 - (1ילד בגיל אחד או בשני גילים רצופים מהגיליפ  6עד -13לפתיחת
כיתה 1
) 40 (2ילד בשנים או בשלושה גילים רצופים מהגילים  6עד  — 13לפתיחת
שתי כיתות מצורפות ן
) 100 (3ילד מכל הגילים  6עד  —13לפתיחת מוסד;
) 80 (4ילד מכל הגילים  6עד  — 13לפתיחת מוסד ,אם הסעתם למוסד אחר
כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות ,בבעיות ביטחון וכיוצא באלה ,או אם הישא
רותם במוסד הקיים תצריד כיתה נוספת*
) 25 (5נער —לפתיחת כיתה של מוסד חינוך לנערים עובדים.
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 .41הוראות תקנות  24 ,23 ,18-16,14-2ר ,30-27יחולו גם על רישום ברשות חינוך
מקומית שבה קיים בית ספר ממלכתי בלבד ,או בית ספר ממלכתי דתי בלבד ,בשינויים
המחדיבים לפי הענין• _

תחולה

 .פרק שביעי  -רישום לבית ספר כרשות חינוך מקומית שאין כה בית םפר
ט<*ום.הרישום

םררי הדימום

תחולה

 .42באץ בית ספד בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית ירשמו ההורים את התלמיד
במשרד הרישום של אותה רשות חינוך מקומית.
)א( הרישום יתנהל על ידי דשם שיתמנה על ידי רשות החינוך המקומית.
)ב( י בבוא הרשם לרשום את התלמיד ישאל את ההורה בלשון זו:
״לפי החוק אתה רשאי לרשום ־את התלמיד/ה למוסד לחינוך ממלכתי
או למוסד לחינוך ממלכתי דתי .האם רושם אתה את התלמיד/ה לבית
ספר ממלכתי או לבית ספד ממלכתי דתי ?״

.43

)ג( הרשם לא יוסיף העדה כל שהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה)ב(.
 .44הוראות תקנות  24 ,18,16,14-8,6-2ו־ ,30-27חלות גם על הרישום לבית ספד
ברשות חינוך מקומית שאין בה בית ספר ,בשינויים המחריבים לפי הענין.

פרק שמיני — הודאות שונות
עונשין

העברת
 '.סמכויות
ביטול

השם

•י

 .45העובר על הוראות תקנה ) 12א( ר)ב> ,דינן  -מאסר חודש אחד או קנס  25לירות
או שני הענשים כאהד.
 .46השר רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי תקנות אלה.
 .47תקנות לימוד חובה )רישום( ,תשי״ג  *1953 -ותקנות חינוך ממלכתי)רישום(,
תשי׳׳ג —  1952י — בטלות.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי)רישום( ,תשי״ט1959-״.
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קובץ התקנות  ,893כ׳׳נ באדר ב׳ תשי״ט2.4.1959 ,

חוק חינוך ממלכתי ,תשייג—1953
תקנות בדבר העברת תלמידים ממוםד חינוך אחד למשנהו. .

י

בתוקף סמכותי לפי :סעיף  34לחוק חינוך ממלכתי׳ :,תשי״ג— ,» 1953אני מתקין
י

תקנות אלה:

י

נ • ,בתקנות אלה — י
״חוק החינוך״ — חוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג—j 1953
;
״חוק הלימוד״  -חוק לימוד חובה ,תש״ט» 1949-
•
.
״מוסד״ — מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי י
*מוסד מיוחד״ ~ מוסד לתלמידים קשי חינוך או בעלי מום *
״מוסד פטוד״ — מוסד חינוך שמדובר בו בסעיף ) 5א( לחוק הלימודן י
״מוסד פרטי?׳ — מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק הלימוד שאינו מוסד רשמי t
*מוסד רשמי״ — מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד י
״מועד.העברה״־— תאריכי רישום כפי שנקבעו בתחום שיפוטה^של כל רשות חינוך
מקומית 1
״מפקח״ — אדם מגתמנה על ידי המנהל הכללי של משדד החינוך ׳והתרבות להיות מפקח»
״מפקח מחוז״ — מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות?
״רשות חינוך מקומית״ — כמשמעותו בחוק הלימוד ,לרבות מנהל המחלקה לחינוך אם
 .נתמנה מנהל כאמור ז
שאר המונחים שאינם מצויים בחוק החינוך — במשמעותם בחוק הלימוד.
2

v

.
הורים של תלמיד רשאים:
.2
יי
) (1להגיש ,בכל עת ,בקשה להעביר את התלמיד —
) .א( ממוסד רשמי למוסד מיוחד ז
־
)ב( ממוסד פרטי למוסד רשמי ו
י )ג( ממוסד רשמי אחד למשנזע מטעמים חינוכיים;
)ד( מגן ילדים או מבית ספר אחד למשנהו מטעם העתקת מגוריו של התלמיד
י״י
..׳׳•'.
בתוך תחום השיפוט של רשות החינוך המקומית!
י
י < (2להגיש ,במועד ההעברה,בקשה להעביר את התלמיד —
)א( ממוסד רשמי אחד למשנהו;
)ב( ממוסד רשמי״למוםד פרטי 1
j .
״
)ג( ממוסד רשמי למוסד פטור 5
) (3לך,גיש ,לא יאוחר מששה שבועות לפני ראשית שנת הלימודים ,בקשה להעביר
את התלמיד ממוסד רשמי למוסד פרטי המקיים כיתות לחינוך על יסודי.
)א( הבקשה תיערך לפי נוסח הטופס שבתוספת ,תוגש בשני העתקים ותיחתם על
.3
ידי המבקש ועל ידי נציג רשות מקומית כאמור בתקנת משנה )ב> .העתק אחד יישמר בידי
 .רשות החינוך המקומית.ויובא על ידיה לדיון כמפורט בתקנה ד ,וההעתק השני יימסר לידי
.
י
המבקש.
)ב( נציג רשות החינוך-המקומית יכתוב את הבקשה בנוכחותו של המבקש במשרד
רשות החינוך המקומית.
1
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פ״ח  ,131חש י״נ ,עט׳ .137
י י ,

 , nתש״ט ,עט׳ .287

י,ונ־< יתןנות  ,8,03כ״נ באדר נ־•.זשי״מ2.-1.1859 ,
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איסור ״עוין
וניהול.תעפולה

העברה לפי
בקשו! מנהל
מופדרשמי

העברה על ירי
רשותהחינור
 -הסקוטית .

הדיון כבקשת
-ההעברה

הודעה בדבר
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)ג( היתד ,הבקשה להעברה למוסד פרטי או למוסד פטור ,יצרף המבקש מכתב
מאותו מוסד פרטי או מוסד פטור המאשר שהתלמיד יתקבל• .
במשרד רשות החינוך המקומית ,ובמרחק  25מטר מפנו לא תנוהל תעמולה בענין
.4
הגשת בקשות העבדד״ וכן יימנע נציג רשות החינוך המקומית מכל הערה העשויה להשפיע
5.
על ההורה המבקש העברה•
' , .5המנהל מוסד רשמי רשאי ,באישור המפקח הממונה ע< אותו מוסד. ,לבקש בבתב
מאת רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא אותו מוסד ,להעביר תלמיד הלומד.
באותו מוסד למוסד אחר מטעמים חינוכיים.
)א> רשות החינוך המקומית רשאית להעביר תלמיד הלומד במוסד רשמי שבתחום
.6
שיפוטה למוסד אחר שבאותו תחום מטעמים חינוכיים או מטעמי חסמן בתקציב או
מטעמים .המחייבים חינוך מיוחד.
<ב( היה בדעת רשות החינוך המקומית להעביר תלמיד מטעמים חינוכיים ־כאמור
בתקנת משנה )א( ,לא תבצעה רשות החינוך המקומית אלא בוזסכמת מפקח המחוז.
)א( ב<^2ד ,שהוגשה לרשות החינוך המקומית ,תדון בה הרשות תוך זמן קצר ככל
.7
האפשר.
)ב( בשעת ,הדיון בבקשה להעביר תלמיד שלא בגלל העתקת מגוריו׳ תעי? רשות
החינוך המקומית בדר־ח על התלמיד ובחוות דעת על בקשת ההעברה .מאת מנהל המוסד
שבו לומד התלמיד.
<ג> בשעת הדיון על העברת תלמיד בעל מוס למוסד מיוחד ,תעיין רשות החיניי'
המקומית ,נוסף על הדו״ח' וחוות הדעת כאמור בתקנת משנה )ב( ,בדו׳יח על התלמיד מאת,,
הרופא.
)ד( בשעת הדיון על העברת תלמיד קשה חינוך למוסד מיוחד ,תעיין רשות
החינוך המקומית ,נוסף על הדו״ח וחוות הדעת האמורים בתקנת משנה )ב( ,־בדו״ח על
התלמיד מאת מומחה שהוכר על ידי השר.
)ה( לאחר הדיון והעיון כאמור ,תחליט רשות החינוך המקומית אם לאשי את
הבקשה או לא לאשרה.
<ו( היתד ,בקשת ההעברה לפי תקנה  (1) 2וי) (2לגבי תלמיד .שנרשם ,אך טרם
החהיל ללמוד במוסד׳ תעבירה רשות החינוך המקומית לאישורו של מפקח המחוז.
<ז( רשות החינוך המקומית לא תסרב להיענות לבקשה שהוגשה לפי תקנה (3)2
אלא באישורו של מפקח המחוז.
)ח( היתד ,בקשת ההעברה לפי תקנה ) (1)2ב( והוגשה שלא במועד .ההעברה,
תעבירה דשות החינוך המקומית למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות ,באמצעות
מפקח המחוז המתאים.
)ט( אישרה רשות החינוך המקומית בקשה להעביד תלמיד .ממוסד רשמי למשנהו,
תקבע את המוסד הרשמי שאליו מועבר התלמיד בהתחשב ,ככל האפשר ,עם משאלתם של
ההורים בדבר המוסד הרצוי להם.
)א( דשות החינוך המקומית תודיע בכתב על החלטתה בדבר העברת תלמיד ובדבר
.8
המוסד שאליו הוא מועבר ,תוך ארבע עשרה יזם מתום מועד ההעברה או מתאריך הגשת
הבקשה אם הוגשה כדין שלא במועד ההעברה —
קובץ התקנות  ,893כ״ג באדר.ב׳ ת?6י״ט< •¿4.1959
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 ..החל מיום

הסיבה לבקשתי• היא:

תאריך.

חתימת נצי נ רשות החינוד המקוטית

־ חתיטת מניש)ת( הבקשה

הקשר בי» 1ניש)ת( הבקיעה לתלטיד)ה( •

ו׳ באדר ב׳ תשי״ט) 16במרס (1959

זלמן ארן:
שר החיגוד והתרבות

)תט (73513

1172
המהדר  210פרוסה

קובץ התקנית

כ״נ ג«רר

,

 ' 3 8 3 3תשי"&5Ù2.4.1& ,
הודפס ע׳׳י :המדפים בממשלתי

