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ב' באדר תשע"ז

28 בפברואר 2017

מס' סימוכין: 2000-1040-2017-0049039

לכבוד 
מנהלי בתי ספר יסודיים

מנהלי חט"ב 
מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות

שלום רב,

הנדון: רענון נוהל רישום והעברת תלמידים (אישור לימודי חוץ)

בהמשך להודעות ולפרסומים שניתנו על ידי משרד החינוך וכן על פי פסק דינו של בית המשפט 
המחוזי (ב"ש) בעת"מ 28364-09-16 , שמורה למשרד החינוך לשלוח הבהרות לכלל מנהלי בתיה"ס 
ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, בעניין נוהל רישום והעברות תלמידים, לרבות 

לימודים מחוץ לרשות החינוך המקומית, הריני לפנות אליכם כדלקמן:

ראשית כל, ולמען הסר ספק, הנחיות לעניין רישום ולעניין העברת תלמידים לשנת הלימודים 
התשע"ח, שעל בתי הספר והרשויות לפעול על פיהן, מפורסמות באתר אגף אמח"י בקישורים 

הבאים:

חוברת רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ח:  

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/hovert3ganim.docx

חוברת רישום לכיתה א' לשנה"ל תשע"ח: 

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/hoveret3kitaalef.doc

חוזר מנכ"ל  תשע"ח -  רישום והעברות תלמידים לבתי ספר על יסודיים:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-
10/HodaotVmeyda/H-2017-6-3-10-2.htm

הכל כמובן בכפוף להוראות החוקים, התקנות והדינים שעוסקים בנושאי רישום והעברה.

אבקש לחדד, כי חובת הרישום למוסד חינוך רשמי ולמוסד שאינו רשמי תתבצע במועדי הרישום 
שמפורסמים על ידי הרשויות המקומיות.

הורה רשאי לבקש להעביר את ילדו ללמוד במוסד חינוך אחר, יוכל לעשות כן במועדים הקבועים 
לכך בתקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"-1959. למען הסר ספק, בקשות להעברה יעשו על פני 

הוראות תקנות אלה וההנחיות לעניין העברה.

אבקש לחדד ולהבהיר בהקשר זה, שערעור על העברה יהיה מוגש  למנהל המחוז הרלבנטי. על 
החלטת מנהל המחוז ניתן יהיה להגיש ערעור למנהלת הכללית רק במידה ומדובר בבקשה 
להעברה ממוסד חינוך רשמי למוסד חינוך בבעלות פרטית. יצוין, שעל החלטות אלה באפשרות 

ההורים להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט המוסמך.

עוד אבקש להזכיר, כי בקשה להעביר תלמיד ממוסד פרטי למוסד רשמי, שלא במועד ההעברה 
שקבוע בתקנות אלה,  תועבר על ידי הרשות המקומית למנהל המחוז הרלבנטי, בכדי שזה ייתן 

המלצתו למנהלת הכללית של משרד החינוך בטרם תיתן את החלטתה.
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בקשות להעברה למוסד חינוך ברשות חינוך מקומית אחרת, ובכלל זה גם לבית ספר שבצדו 
פנימייה, מותנית בהרשמה לבית הספר שברשות החינוך המקומית שבה מתגוררים ההורים 
וילדם, באישור העברה של הרשות בה הוא מתגורר (הרשות השולחת) ובאישור הרשות הקולטת 

וככל שמדובר בבית ספר בבעלות פרטית, בצירוף אישור של בית הספר על קבלת התלמיד.

יודגש, אישור ללימודים מחוץ לתחומי רשות החינוך המקומית הוא תנאי חובה לקליטת תלמידים 
מרשויות חינוך חיצוניות, הן לגבי הרשמה ללימודים לפנימייה הן לגבי הרשמה ללימודים 

במתכונת רגילה, והכל בהתאם לנהלים ולחוזרי המנכ"ל של משרד חינוך.

עוד יצוין, שגם במידה והמבוקש לשנות את מקום לימודי התלמיד בשל שינוי כתובת מגורים, 
מצריך את אישור רשות החינוך המקומית. אישור עזיבה הוא תנאי חובה לקליטת תלמידים 
ששינו כתובת הן בתחום רשות חינוך מקומית בה מתגורר התלמיד הן בתחום רשות חינוך 

מקומית חיצונית.

אבקש להדגיש, כי אין במכתבי זה כדי למצות את כל הכללים ההנחיות וההוראות שעוסקות 
בעניין זה.  

אי קיום ההנחיות וביצוען כנדרש ועלול אף לגרור הליכים מינהליים, לרבות גריעת תקנים ומכסות 
ממוסד חינוך שיקלוט תלמידים בניגוד להוראות הדין והנחיות משרד החינוך.

בטוחני שמנהלי בתי הספר ומנהלי מחלקות החינוך ימשיכו לעקוב אחר הנחיות משרד החינוך, 
המתפרסמות  מזמן לזמן בחוזרי המנכ"ל ובהנחיות האגפים המקצועיים.

ב ב ר כ ה,

אריאל לוי


