
 חטופס רישום לכיתה א' תשע" - 5 נספח
 חתשע" בתי ספר            

 השלטון  למדינת ישרא
 המקומי משרד החינוך

 

   לבתי ספרטופס רישום 
 

 פרטי התלמיד

           

 דירה כ' מס' בית שם הרחוב/ד"נ עבור מ"א סמל רחוב סמל ארץ לידה תאריך עליה מין תאריך לידה שם פרטי שם משפחה

    יש צורך בהנגשה:       כן  /  לא 

 סמל גן בשנה קודמת
 הטופס הרלוונטי ברשות אם כן, יש למלא את 

 )ימולא עבור הילד או ההורה(
 מיקוד שם ישוב מגורים סמל ישוב מגורים

 

 

 פרטי ההורה

   
 פרטי ההורה

  

 טלפון בעבודה טלפון בבית
 

 טלפון בעבודה טלפון בבית

 
   

  
   

 ד' מספר תעודת זהות ס"ב שם פרטי שם משפחה
 

 ד' ותמספר תעודת זה ס"ב שם פרטי שם משפחה

  
  

 

 כתובת הורה כתובת דוא"ל
 

 כתובת הורה כתובת דוא"ל

 

 
 

   פרטי הבקשה

   

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

       

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

 הנוסף
פי סמל ביה"ס החלו

 הנוסף

 )סמן בעיגול את המגמה( מוכר שאינו רשמי  3ממלכתי דתי      2ממלכתי      1 את התלמיד הנ"ל למוסד חינוך במגמה: םאני מבקש לרשו - הודעת המבקש
   . להיענות לבקשת השיבוץהרשות אינה מתחייבת                                     *ככל שהינך מבקש לרשום את התלמיד לחרדי רשמי אנא ציין זאת  

 שיבוץ סופי    
 . שנה שנייה בכיתה1
 . דילג כיתה2

        

 סמל בעלות * שם הבעלות תאריך רישום מגמה
כיתה 

 מקבילה
 רישום ייחודי תאריך כניסה סמל בית ספר

 בקובץ משרד החינוך 3ימולא רק במגמה  

 

 הרשאה.אם הרושם אינו הורה של הנרשם יש לצרף  -  הרושם

 .  אפוטרופוס )נאמן(4.  משפחה אומנת     3.  מיופה כח     2.  הורה     1יש לסמן בעיגול:    -מעמד הרושם  

 הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.

    

 תאריך רישום חתימת הרושם מספר תעודת זהות שם הרושם

 
 

 פרטי התלמיד -קבלת הבקשה     אישור   פרטי התלמיד -אישור קבלת הבקשה    
           

 מספר טופס ד' מס' תעודת זהות שם פרטי שם משפחה  מספר טופס ד' מס' תעודת זהות שם פרטי שם משפחה

 )סמן במעגל את המגמה המבוקשת(  המגמה המבוקשת
 

 מוכר שאינו רשמי  3   /                          ממלכתי דתי  2ממלכתי     1
 

 )סמן במעגל את המגמה המבוקשת(  מגמה המבוקשתה 
 

 מוכר שאינו רשמי  3     /                         ממלכתי דתי   2ממלכתי     1
 

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

 שם התלמיד.בבית הספר בו נר

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

 בבית הספר בו נרשם התלמיד.

אני מצהיר בזה כי רשמתי את כל הפרטים לאחר שראיתי  - הצהרת הרשם

 .הערה האסורה לפי התקנותאותם במסמכים שהוצגו לפי ולא הערתי כל 

אני מצהיר בזה כי רשמתי את כל הפרטים לאחר שראיתי אותם  - הצהרת הרשם 

 .במסמכים שהוצגו לפי ולא הערתי כל הערה האסורה לפי התקנות

         

 יך רישוםתאר חתימת הרשם מספר תעודת זהות שם הרשם ברשות  תאריך רישום חתימת הרשם מספר תעודת זהות שם הרשם ברשות

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

 הקשור בלימודיו של תלמיד הנרשם במערכת החינוך.

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

 בלימודיו של תלמיד הנרשם במערכת החינוך.

 

     

 ד' מספר תעודת זהות של התלמיד ס"ב מודיםשם ישוב הלי
מספר 
 טופס

 סמל ישוב הלימודים

 

 פרטי שני ההוריםאת למלא  ישההורים מתגוררים באותה כתובת כן / לא . אם לא, * 
 * חובה למלא כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת

 ה* רשות החינוך אינה מתחייבת להיענות לבקש
 אחד ובתנאי שברשות מתקיים   * ניתן לבחור יותר ממוסד 

 איזור בחירה מבוקרת  
   

 יש להעביר את אישור הקבלה לשתי הכתובות הרשומות *


