
 מתוך אתר משרד החינוך  -נוהל איזורי רישום

 

כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, בשביל בתי הספר   א(). 7

דתיים שבתחום שיפוטה אזורים, באופן שבכל -מלכתיים והממלכתייםמהיסודיים ה

לחוק  9ספר אחד שאינו מוסד לניסוי כאמור בסעיף -אזור יהיה לפחות בית

החינוך; אין חובה לקבוע אזורים חופפים בשביל בתי הספר משתי המגמות. באשר 

פקח המדתיים יתייעץ מנהל המחוז עם -לקביעת אזורים לבתי הספר הממלכתיים

 על החינוך הדתי במחוז. 

 קביעת אזורים בתחום השיפוט, כאמור בתקנת משנה )א(, תהיה לפי כללים  ב() 

 אלה:

המרחק בין בתי הספר לבין מקום מגורי התלמידים יהיה לא יותר משני  (1)

לא יותר משלושה  –קילומטרים; ואם היה התלמיד בכיתה ה' ומעלה 

 קילומטרים;

 )בוטלה(; (2)

ין בידי רשות חינוך מקומית להעמיד את המרחק בין בית הספר  אם א (3)

(, רשאית היא לקבוע  2)-( ו1לבין מקום מגורי התלמידים כאמור בפסקאות )

בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר, ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית  

קצות האזורים, או שרשות חינוך מקומית תאפשר תחבורה  בלתלמידים הגרים 

תקבע רשות   –; אין התחבורה הציבורית מספקת ומתאימה לילד פלוני כאמור

 החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים עבורו; 

היה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מחסור בדרכים או בעורק   (4)

חייבת רשות חינוך  –יה שיבוש בדרכים התחבורה או באמצעי תחבורה, או ש

יותר קטנים כדי להקל על התחבורה ולהרחיק את  מקומית לקבוע אזורים

 התקלה; 

רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע לבית ספר ממלכתי אזור גדול יותר   (5)

 או קטן יותר מהאזור שקבעה לבית ספר ממלכתי דתי ולהיפך; 

ספר לנערים -אזורים מיוחדים לבתי רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע (6)

 עובדים; 

חינוך מקומית רשאית לכלול שטחים שונים בתחום שיפוטה רשות  (7)

 ולשייכם באזור פלוני אף אם אין רצף גיאוגרפי ביניהם; 

שבאזור פלוני יהיו יותר מבית ספר   רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע (8)

אחד; קבעה כך, רשאית היא להורות כי תלמיד שנרשם לבית ספר ממלכתי או 

י ילמד בבית ספר אחר מאותה המגמה באותו דתי פלונ-לבית ספר ממלכתי

 אזור;

ספר פלוני -בבוא רשות חינוך מקומית לקבוע שתלמיד ילמד בבית (9)

 בתחום אזורו, תתחשב באלה:

בקשות קודמות של תלמידים הגרים באזור האמור והלומדים בבית  א()

 ספר שבאזור אחר; 

 הספר; -מקומות שמתפנים במסגרת המכסה שנקבעה לבית ב()

אם התלמיד נרשם בתוך ימי הרישום שקבעה רשות החינוך   ג()

 המקומית;

 התאריך שבו נרשם התלמיד; ד()

 שפחה ושיקולים חינוכיים;מגורמי בריאות,  ה()

 מדיניות חינוכית.  ו()
 


