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ברוכים הבאים

לכיתה א’
הודעה להורים

על פי חוק לימוד חובה תש”ט, חייבים ההורים לרשום ילדיהם לבית הספר היסודי

רישום לבתי ספר יסודיים
)כיתה א’( לקראת שנת הלימודים התשפ”ד

ברישום לכיתה א’ חייבים:
ילדים שנולדו בתאריכים:

בין  ג' בטבת התשע”ז )1 בינואר 2017( עד י"ג בשבט התשע”ח )31 בדצמבר 2017(

הורה שלא יבצע 

רישום ילדיו במועד, 

לא יובטח מקום

בנו/ בתו

במוסד החינוכי אליו 

הוא שייך 

אגף החינוך

מועדי הרישום:
הרישום יתקיים במזכירות בתי הספר

מיום שני א’ בשבט התשפ"ג )23.1.2023(
ועד יום ראשון כ”א בשבט התשפ"ג )12.2.2023(ועד בכלל.

בין השעות 08:00-12:00 בימים א’,ג’,ד’,ה’    
ביום ב’                                         בין השעות 08:00-12:00
15:30-17:30                                                                     
בין השעות 08:00-11:30 ביום ו’       

)באורנים ללא יום ו’(
יש להביא תעודות זהות של שני הורי התלמיד+ ספחים+ ספח ארנונה 

אחרון.

אזורי הרישום:
בית ספר ממלכתי “הרצל” כתובת ביה”ס: רח’ הרצל 31, טל. 03-5362520

נרשמים חייבי רישום הגרים ברחובות:
צה”לטרומפלדורהורדיםאנילביץ

רמב”ם מס’ 50,48,24,23יונההמייסדיםאשכול

רמזמוצקיןהנרקיסביאליק ממס’ 1 עד 9

שדה יצחקמקלב אוריהקונגרס הציוניבר סימנטוב

שז”ר ממס’ 1 ועד 20נילידרך העצמאות ממס’ 1 ועד 42ברנר

שפירא משהסינואני חייםהרצלגורדון

עץ האפרסקזבוטינסקיהגדוד העברי

קפלןקדושי מצרים ממס’ 1 ועד  מס’ 8

בית ספר ממלכתי “היובל” כתובת ביה”ס: רח’ משה דיין 20, טל. 03-5361972
נרשמים חייבי רישום הגרים ברחובות:

מבוא לולבמבוא הדגניםורבנהכלנית

מבוא ערבהמבוא הדסמבוא אלהארבעת המינים

מבוא שיבולתמבוא הזיתמבוא אתרוגבגין מנחם

מבוא שיפוןמבוא הרדוףמבוא ברוניקהדיין משה

מבוא שעורהמבוא זהביתמבוא ברושהדגנים

פרחי הברמבוא חבצלתמבוא גומאהחורש

מבוא חיטהמבוא דולבהחרוב

מבוא טופחמבוא דליההיובל

מבוא יסמיןמבוא האירוסהרצוג חיים

בית ספר ממלכתי “רמז” כתובת ביה”ס: רח’ סירקין 8, טל. 03-5360829
נרשמים חייבי רישום הגרים ברחובות:

צוקרמןלוחמי הגיטאותהשלושהאלעזר דוד

קפלנסקימאיר גולדהויצמן )זוגי(אלפרט

שבזימבוא יונתןחזנוביץבן גוריון

שטרית בכורמוהליברחסיד משהבן צבי

שיבת ציוןמלמדטלבי יוסףגולדה מאיר

ששת הימיםנורדאוטננבאוםהאצ”ל

תאנהנתניהו יונתןכהן אליההגנה

סוקניקכהן רםהעצמאות ממס’ 43 ועד 62

סירקיןכצנלסוןהשלום

בית ספר י. הלוי כתובת ביה”ס: רחוב קדושי מצרים 23, טל. 03-7212340
נרשמים חייבי רישום הגרים ברחובות:

צבי ישייהודה הלויהמעפיליםאברבנאל

קדוש מצרים ממס’ 9 ועד  37יוספטל גיוראהרואהארלוזורוב

רמב”ם ממס’ 1 ועד 3מרבד הקסמיםויינהוזאשכנזי

שז”ר ממס’ 21 ועד 44מרכוס דודויצמן )אי זוגי(ביאליק ממס’ 10 ועד 32

סנש חנהחתוכה סעדיהבייקובסקי

טורצ’ין ניסןביל”ו

המעפילים

בית ספר ממלכתי “אורנים” כתובת ביה”ס: רח’ שוהם 1, טל. 03-5334223
נרשמים חייבי רישום הגרים בנווה מונוסון.

בית ספר ממלכתי דתי “במעלה” כתובת ביה”ס: רח’ נורדאו 9, טל. 03-5361756
ללא אזורי רישום

בית ספר תלמוד תורה ובית יעקב “נר ישראל” 
בית ספר מוכר שאינו רשמי, כתובת ביה”ס: רח’ קדושי מצרים 25, טל. 03-5364042

ללא אזורי רישום

העברות תלמידים מבי”ס לבי”ס
בתאריכי הרישום הנ”ל, הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או בתם:

ממוסד רשמי אחד למשנהו / ממוסד רשמי למוסד מיוחד
ממוסד רשמי למוסד פרטי / ממוסד פטור למוסד רשמי
ממוסד רשמי למוסד פטור / ממוסד פרטי למוסד רשמי

מועד הגשת בקשות העברה 
החל מ 23.1.2023  א’ בשבט תשפ"ג

ועד 12.2.2023 כ”א בשבט תשפ"ג )יום אחרון לרישום(


