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כ"א אדר ב תשע"ו
מס' סימוכין15409114 :

לכבוד
מנהלי בתי ספר יסודיים
מנהלי חט"ב
מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :הבהרה בנוגע לריענון נוהל רישום והעברת תלמידים (אישור לימודי חוץ)
בהמשך למכתבי מיום  23.2.16בעניין שבנדון ,מצאתי שנדרשות מספר הבהרות חשובות ,וכי נדרש לתקן את
שנדרש תיקון ,בעניין שבנדון ובעניין רישום והעברה בכלל.
ראשית כל ,ולמען הסר ספק ,הנחיות לעניין רישום ולעניין העברת תלמידים לשנת הלימודים התשע"ז ,שעל בתי
הספר והרשויות לפעול על פיהן ,מפורסמות באתר אגף אמח"י בקישור הבא:
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/hoveret_rishum_class_a_tashaz.doc
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 ,ויוכל לעשות כן במועדים הקבועים לכך בתקנות
חינוך ממלכתי (העברה) ,התשי" .1959-למען הסר ספק ,בקשות להעברה יעשו על פי הוראות תקנות אלה.
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 מנהלית 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 בטרם
תיתן את החלטתה.
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בקשות להעברה למוסד חינוך ברשות חינוך מקומית אחרת ,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.
אבקש להדגיש ,כי אין במכתבי זה כדי למצות את כל הכללים ,ההנחיות וההוראות שעוסקות בעניין זה .בטוחני
שמנהלי בתי הספר ומנהלי מחלקות החינוך ימשיכו לעקוב אחר הנחיות משרד החינוך ,המתפרסמות מזמן לזמן
בחוזרי המנכ"ל ובהנחיות האגפים המקצועיים.

בכבוד רב,

אריאל לוי

העתק:
מנהלי המחוזות
גב' מיכל מנקס ,ראש מינהל חינוך וחברה ,מרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות
גב' אתי סאסי ,מנהלת אגף א' חינוך יסודי
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על יסודי
מר מנחם מזרחי ,מנהל אגף א' אמח"י
עו"ד רבקה לוין ,מנהלת אגף א' פניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידים
ד"ר חגית מאיר ,מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות
גב' זהבה בן עמי ,יועצת בכירה למנכ"לית
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