
שלום
 כיתה א׳
הנחיות רישום לכיתות א'
לשנת הלימודים תשפ"ב

2021-2022

שימו לב! הרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני
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דבר ראש העיר
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עמוד פרסום של פייסבוק אגף החינוך

אגף החינוך בפייסבוק
כל האירועים והפעילויות במקום אחד

עשו לנו       אגף החינוך אור יהודה



הורים יקרים, 
בשנה  תשפ"ב.  לשנת  הספר  לבתי  הרישום  של  בפתחו  עומדים  אנו 
הקרובה ההתרגשות שלי גדולה יותר מתמיד מכיוון שמשפחת אור יהודה 
הולכת ומתרחבת לאור ההקמה והאכלוס של שכונת בית בפארק. העירייה 
בראשותי נערכת לספק את השירות הטוב ביותר הן לילדים הוותיקים והן 

לילדים החדשים, והאתגר הזה הוא משמעותי עבורנו.
יהודה עובר בשנים האחרונות מהפכה של ממש עם  תחום החינוך באור 
השקעה מאסיבית שמייצרת תוצאות חיוביות בכל מדדי החינוך החשובים. 
בשנה החולפת זכינו בפרס החינוך הארצי, הפרס היוקרתי ביותר שמעניק 
משרד החינוך, וזו הוכחה לכך שההשקעה שלנו משתלמת. למעלה מ-35 

אחוז מתקציב העירייה מושקע בחינוך ואני גאה לראות את התוצאות.
לצד ההשקעה הפדגוגית, אנו עומלים מדי שנה על חידוש מוסדות החינוך 
ברחבי העיר, שדרוגם, שיפוצם והתאמתם לסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
לצד השדרוג הפיזי, אנו פועלים לאבזר אותם בכל הכלים הנדרשים כדי 

להעשיר את עולמם של התלמידים.
ברישום  בידכם  שיסייע  המידע  כל  מרוכז  שבה  הרישום  חוברת  בפניכם 
לכיתות א'. בחוברת תוכלו למצוא את כל המידע הרלוונטי עבורכם. אני 
החינוך  להליך  אמיצים  כשותפים  ההורים,  עמכם  יחד  כי  ובטוחה  סמוכה 
של ילדיכם, נוכל להביא למיצוי היכולות של התלמידים ועל ידי כך להפוך 

תקופה קסומה זו למהנה, ערכית ותורמת.
בברכת שנת לימודים מוצלחת ומהנה.
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שלכם,
ליאת שוחט
ראש העיר



הורים ותלמידים יקרים, 
אגף החינוך באור יהודה מקדם בברכה את הצטרפות 
החינוך  במערכת  התלמידים  למשפחת  ילדכם 
היסודית לשנה"ל תשפ"ב. העיר אור יהודה מבססת 
משמעותיים:  יסוד  ערכי  על  החינוכית  התשתית  את 
מתן  האדם,  כבוד  וחדשנות,  יצירתיות  שייכות, 
התוכנית  ברוח  זאת  כל  ומצוינות.  הזדמנויות  שוויון 

האסטרטגית לחדשנות בחינוך. 
למידה חדשניות  סביבות  פותחו  בבתי הספר  בנוסף, 
ולמידה  הוראה  דרכי  גיוון  המאפשרות  ומתקדמות 
ברוח מיומנויות הלומד של המאה ה-21. בימים אלה, 
מתחילה ההרשמה לכיתה א', שלב משמעותי בתהליך 

ההתפתחות של ילדכם ואנו מתרגשים יחד אתכם. 
במערכת החינוך בעיר הושקעו משאבים רבים בפיתוח 

 דברי פתיחה
מנהלת אגף החינוך ומנהלת מדור בתי הספר

ההון האיכותי של אנשי החינוך הפועלים לקידום יכולות ופיתוח כישורים של 
כל תלמידה ותלמיד, תוך הקשבה לצרכי הפרט והכלל כאחד. 

להצלחת  פעילים  שותפים  בעיר  והחינוך  הפיקוח  צוותי  עם  יחד  ההורים 
חברתית  למצוינות  העיר  ילדי  קידום  תוך  ואיתנה  איכותית  חינוך  מערכת 

וערכית. 
עם  חווייתית  מעשירה  בריאה,  לימודים  שנת  ולילדיכם  לכם  מאחלות  אנו 

הרבה אהבה והבנה. 
 

בהצלחה,
חן שוטי יחזקאל                                    דלילה אשכנזי

מנהלת מדור בתי ספר                            מנהלת אגף החינוך
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דלילה אשכנזי
מנהלת אגף החינוך

חן שוטי יחזקאל
מנהלת מדור בתי ספר



גילאי הרישום:
י' בטבת התשע"ה )1.1.2015( עד י"ט בטבת התשע"ו )31.12.2015(.

תאריכי הרישום:
הרישום יחל ביום חמישי, א' בשבט תשפ"א, 14.01.2021 ויסתיים ביום 

ראשון, ב' באדר תשפ"א, 14.02.2021.

אופן הרישום:
האפשרות המומלצת ביותר הינה באמצעות אתר האינטרנט העירוני -

www.oryehuda.muni.il עד ליום ראשון, ב' באדר תשפ"א, 
 .14.02.2021

ניתן גם להגיע פיזית ולבצע רישום במרכז להב"ה – רח' הבנים 10 בין 
התאריכים: 

יום חמישי, א' שבט תשפ"א, 14.01.2021 ועד ליום חמישי כ"ב בשבט 
04.02.2021, בין השעות: 08:00-12:00 )לא כולל ימי שישי(.

בימי שלישי בתאריכים הבאים יתבצע רישום גם בשעות 16:00-18:00:
ו' בשבט תשפ"א, 19.01.2021

י"ג שבט תשפ"א, 26.01.2021 
 כ' שבט תשפ"א, 02.02.2021 

לתשומת לבכם! תושבים חדשים ותושבים שאינם רשומים במרשם 
התושבים של העיר, נדרשים להצטייד בעת הרישום בחוזה שכירות/

 רכישת דירה, בו מצוינים גוש וחלקה או כתובת מדויקת עם מועד 
הכניסה לדירה, חשבון מיסי עירייה )במידה ויש(

וביטול רישום מהרשות שבה היו
רשומים קודם לכן.

הנחיות רישום לכיתה א'
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תושבים יקרים, אנו מברכים אתכם עם כניסתכם לשכונת בית בפארק. 

להלן הנחיות רישום לכיתה א' לשנה"ל תשפ"ב: 
גילאי הרישום:

י' בטבת התשע"ה )1.1.2015( עד ל י"ט בטבת התשע"ו )31.12.2015(.
תאריכי הרישום: 

הרישום יחל ביום חמישי, א' בשבט תשפ"א, 14.01.2021 ויסתיים ביום ראשון,
ב' באדר תשפ"א, 14.02.2021.

אופן הרישום:
,www.oryehuda.muni.il הנכם מוזמנים להיכנס לאתר העירייה בכתובת

ולהירשם באמצעות "חם בעיר" או פורטל החינוך )השירות במרכז << פורטל החינוך( 
ולצרף את המסמכים הנדרשים שלהלן: 

1. צילום ת.ז של שני ההורים + ספח. 
2. צילום חוזה רכישה.

3. ביטול רישום מהרשות ממנה הנכם מגיעים.
 4. להורים גרושים/פרודים יידרש תצהיר חתום ע"י עו"ד

     טופס מקוון - אתר העירייה << פורטל חינוך << טפסים.
 5. תצהיר על מעבר עתידי לכתובת מגורים באור יהודה

     טופס מקוון - אתר העירייה << פורטל חינוך << טפסים. 

יודגש כי ללא המסמכים המבוקשים, לא יהיה ניתן לבצע רישום.
רק לאחר הודעה רשמית אליכם מטעם הרשות, יושלם הרישום למוסד החינוכי. 

שימו לב: 
 הרשות תשבץ את התלמידים הזכאים לחוק חינוך חובה בכפוף לפתיחת 

מוסדות החינוך.
 השיבוץ ייעשה בהתאם לאזורי הרישום ומותנה ברישום מספר תלמידים 

מינימלי למוסד החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 במקרים בהם מספר התלמידים הנרשמים יעלה על מספר התלמידים המקסימלי 
לאותו בית ספר, הרשות תשבץ את יתרת התלמידים בהתאם לשיקולים מערכתיים.

תושבי בית בפארק -
רישום למוסדות החינוך
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מיועד לתושבים חדשים מחוץ לאור יהודה 

לפרטים נוספים ולבירורים אנא פנו למזכירות אגף חינוך בטלפון:
rishum@or-ye.org.il :073-3388292/8 או בכתובת המייל



איזור הרישום לפי רחובות - שנת הלימודים תשפ"בשם ביה“ס

סביונים ממלכתי

אבנר)ההדס(, אדם יקותיאל אודם, אלמוג, בן גוריון, ברקת, אגוז, הארז, 
האתרוג, הורד, הכלנית, האיריס, הרדוף, השקמה, טופז, יהלום, לשם, 
מיכאל, מנחם בגין, משה דיין, סביון, סייפן, ערמון, רותם, רימון, תאנה, 

ספיר, ענבר, שוהם, שנהב, תרשיש

אלונים ממלכתי

אופירה, אור יום )אסירי ציון(, איילת השחר )שפרינצק(, בן פורת מ-51, 
עובדיה יוסף, במעלה, הבנים, דגניה, דקלה, דוד אלעזר, ההסתדרות, 
ההגנה, השיזף, השלהבת, החלוצים, היסמין, המעפילים, העצמאות, 
הל"ה, הרב כדורי יצחק, ז'בוטינסקי, חצב, חיים יוסף, חבצלת, חטיבת 
אלכסנדרוני )המלכים(, יאיר שטרן, ירושלים, יחזקאל עבודי, יהדות 
קנדה)קפלן(, עובדיה יוסף )הסוכנות היהודית(, כצנלסון, סיני, סעדון 

אליהו, רקפת, עין גדי, עין יהב, קליה, פרייב ישראל, שיטה

שיזף  ממלכתי

אורן, אטד, אלון יגאל, אלה, אצ"ל, אשל, בית אל, בן איש חי, בן פורת 
עד 50, ברוש, סמטת הבשן, בר יוחאי, בר לב חיים, דולב, דרך שלמה, 
הוז דב, הרצוג, הדדי משה )הגולן(, הרצל, השומר, הגן, הגליל, דקל, 
האוניברסיטה, הפלמ"ח, המחולה, הרמב"ן, הראשונים, הירדן, המכבים, 
זית, חי טייב, חרוב, חברון, חיים יוסף, חייק משה, כנרת, כליל החורש, 
ליבנה, לח"י, מונטיפיורי, נילי, סגלון, ערבה, עגיב כמוס, קזז יחזקאל, 
קארו יוסף, ורד -רמת פנקס, הנרקיס-רמת פנקס,50, חיים יוסף-רמת 
פנקס, הרמ"א-רמת פנקס, לנדאו-רמת פנקס, שמעון חכם-רמת 
פנקס, הגלבוע-רמת פנקס, פלח כמוס, עזרא הסופר, צאלון, פנקס 

צבי, שקד, רמז דוד, שיזף, שלום עליכם, תדהר, תפארת ישראל

סמטת השחר, יצחק רבין, ניצן, צפריר, כפר ענאאהוד מנור  ממלכתי

ארבל, חרמון, כנען, כרמל, מירון, מצדה, שמעון פרס, תבוריצחק נבון ממלכתי

איזור רישום בלתי מוגבלסעדיה גאון  ממ"ד

איזור רישום בלתי מוגבלאור מנחם ממ"ד

איזור רישום בלתי מוגבלאורות ממ"ד

איזור רישום בלתי מוגבלמכתב מאליהו בנים מוכש"ר

איזור רישום בלתי מוגבלמכתב מאליהו בנות מוכש"ר

איזור רישום בלתי מוגבלמדעים ויהדות מוכש"ר

מצבת רחובות עדכנית לפי בתי ספר

7



בעת הרישום, יבחרו ההורים את הזרם החינוכי הרצוי:
 ממלכתי

 ממלכתי דתי
 מוכר שאינו רשמי 

 בבחירת הזרם הממלכתי, התלמיד ישובץ באופן אוטומטי במערכת ובהתאם 
לאזורי הרישום שאושרו על ידי משרד החינוך.

בעת הרישום במרכז להב"ה יש להצטייד: 

 שתי תעודות זהות עם כתובת מעודכנת וספח
 שובר ארנונה מעודכן לשנת 2020 

 הורי ילדים החיים בנפרד )גרושים/פרודים( נדרשים למלא את כתובת שני
ההורים בעת הרישום ולצרף תצהיר להורים גרושים/פרודים חתום בידי עו"ד – 

כפי שמופיע בעמוד 12.

ו/או חוזה דירה על שמו ומתגורר  *הורה אפוטרופוס שאין בידיו חשבון ארנונה 
בפועל בעיר, מחויב בהגשת תצהיר חתום ע"י עו"ד. הטופס מצורף בעמודים 13.

זרם חינוכי
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טיפים להורים לקראת 
המעבר לבית ספר:

יציאה   - ומרגש  משמעותי  הוא  הספר  לבית  מהגן  ילדכם  של  המעבר 
עצמאות  נדרשת  בה  גדולה  למסגרת  הגן  של  האינטימית  מהמסגרת 
ואחריות. כל שינוי, גם המשמח ביותר, מחייב התארגנות והסתגלות למצב 
מתקיימים  אינם  והלימודים  קורונה  שנת  שהיא  השנה  במיוחד  החדש. 
לפרק  ושלו  שלכם  וההכנה  שלכם  המעורבות  חשובה  כעת  ברציפות. 
החדש בחייכם. בנוסף, חשוב לציין לילדיכם שכולם נשמעים להנחיות של 

הממשלה בנושא הקורונה, נזהרים ונשמרים.
צירפנו מספר המלצות להכנה לקראת המסגרת החדשה:

1. שוחחו עם ילדכם:
מדמיין  הוא  מה  הספר,  לבית  המעבר  את  רואה  הילד  איך  לשמוע  כדאי 
להכין  לגיטימציה לחששות שלו. חשוב  תנו  החוויה שלו.  ומה  שיהיה שם 
אותו ולתאר לו באופן מציאותי מה יהיה בבית הספר. העבירו לילד הרגשה 

אופטימית לקראת המעבר.

2. שמרו על השגרה:
הקפידו שיגיע לגן עד השעה 08:00 ותרגלו את לוח הזמנים לאורך השנה. 
בכל יום שתפו אותו מה התוכנית לאותו היום: ארוחת ערב, מקלחות, שעת 
סיפור ועוד. תחושת הרציפות שלכם ושל ילדכם מסייעת בהתמודדות עם 

אתגרי התקופה ומשרה ביטחון על ילדכם.

3. עודדו לעצמאות:
עודדו את הילד לפעילות עצמאית, כמו רחצה, לבישת בגדים, סידור חדרו 

ועוד.

4. עודדו לקיחת אחריות:
שתפו את הילד במשימות הבית השונות כמו ניקיון ,

עריכת שולחן, ועוד. שבחו אותו על עשייה ועל התרומה שלו.

5. הכנה במשך השנה:
מומלץ  להכין את הילד באופן מוחשי, כמו הכנה של פינת הלימוד, תאורה 
נכונה, כיסא נוח, וכו'. כמו כן, מומלץ להכיר לו את הדרך לבית הספר. השנה 

בשל הקורונה תהיינה פחות פעילויות של בתי הספר עם הגנים.
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6. ציפיות:
הראו לו שאתם סומכים עליו. יש להתאים את הציפיות ליכולת הריאלית 

של הילד ולשנת הקורונה.

7. שיתוף פעולה:
חשוב שיתוף פעולה בין הבית לצוות בית הספר. הביעו אמון בצוות שיידע 
להתמודד עם המצב ושתפו אותו בחששות שלכם, בקשיים ובחוזקות של 

ילדכם.

8. מעורבות:
חשובה מעורבות שלכם במתרחש בבית הספר. אתם מהווים מודל לילדכם 

לאכפתיות והתעניינות ומסייעים לו להיות פעיל ומעורב בכיתה.

9. סבלנות:
בתקופת לחץ ומשבר עלולות להופיע התנהגויות ילדותיות אצל הילד. חשוב 

לא להלחיץ ולהגיב בסבלנות תוך מתן זמן הסתגלות. סמכו על עצמכם!

10. מחמאות:
תחמיאו לעצמכם ולילדכם. תנו מקום לדברים חיוביים ולכוחות שלכם ושל 

ילדכם.

11. התלבטויות לגבי המעבר:
מומלץ  הספר,  לבית  ילדכם  של  הבשלות  לגבי  התלבטות  לכם  יש  אם 

לפנות לגננת ולפסיכולוגית הגן על מנת להתייעץ כבר מעכשיו בנושא.

לשאלות נוספות וליעוץ ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי. אנו מפעילים קו 
חם לשאלות הורים בטלפון 073-3388561.

בהצלחה! ד"ר רונית גלר
וצוות השירות הפסיכולוגי החינוכי 
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ביה"ס יסודי / חט"ב / תיכון
הודעה להורים שילדיהם מתחילים ללמוד בבי"ס יסודי/ חט"ב/ תיכון והינם 

עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי
תלמיד עם צרכים מיוחדים זכאי לקבל נגישות למוסד החינוכי שהוא מיועד 

ללמוד בו. 
מאחר והנגשת המוסד החינוכי הינה תהליך ממושך, משרד החינוך מאפשר 
הלימודים  לשנת  הקודמת  השנה  של  יוני  חודש  במהלך  מוקדם  רישום 

בפועל, כלומר כ-15 חודשים לפני תחילת הלימודים בפועל. 
מדובר בהרשמה ללימודים ברישום לחינוך רגיל – לא לחינוך המיוחד.  חשוב 
לציין כי ביצוע רישום מוקדם אינו מתבצע במקום רישום במועד הרגיל, אלא 

בנוסף אליו. 

לפרטים נוספים: 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך – הקדמת הרישום לילדים עם צרכים מיוחדים 
הזקוקים להנגשה פיזית למוסד החינוכי – כתובת הקישור: 

https://bit.ly/2LgXYNp

נגישות פיזית
למוסדות חינוך
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תצהיר להורים עצמאיים
)לרבות הורים גרושים או פרודים(

לצרכי רישום/העברה/ביטול רישום למוסד החינוכי לשנה"ל תשפ"ב

1.אני הח"מ _______________, מספר זהות ___________, נייד ___________
עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות בתמיכה לבקשתי לרישום/ביטול רישום/העברת קטין:
שם הקטין: ___________ ת.ז.: ___________ שם המוסד החינוכי בעיר: ____________

2. אני מצהיר/ה כי כתובת מגוריי הינה: _________________ )יש לצרף ספח ת.ז. עדכני(
*** נא להשלים את המצב המשפחתי של הורי הילד/ה:

סטטוס האם: גרושה / פרודה / אלמנה / רווקה
סטטוס האב: גרוש / פרוד / אלמן / רווק

יש לסמן X בשורה הרצויה:

3.הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:
___________ הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו )בכפוף למסמך

תומך להצהרתי לרבות החלטה שיפוטית(.
 ,____________ מר/גב'  עם  במשותף  לחינוכו  ואחראי  הקטין  של  חוקי/ת  אפוטרופוס/ית  הנני   ______
מספר זהות __________, כתובת: _____________, נייד: ______________ )להלן: האפוטרופוס הנוסף(.

___________ הנני מצהיר/ה כי הרישום / ביטול / העברה )יש להקיף בעיגול את הבחירה המבוקשת(
נעשה/ית בהסכמת האפוטרופוס הנוסף ועל דעתו/ה )יש לצרף מכתב מההורה האחראי הנוסף + צילום 

ת.ז. ההורה הנוסף(.
___________ הנני מצהיר/ה כי ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה הנוסף וליידעו/ה בדבר 

הרישום / הביטול / ההעברה.

4. הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי כי אם יימצא שהמידע 
שנמסר הינו מידע כוזב, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / ההעברה ובכלל זה לנקוט בכל 
אמצעי נגד מבצעי הרישום. העירייה תהיה רשאית לנקוט בכל הליך משפטי אזרחי ו/או פלילי העומד 

לרשותה נגד מבצעי הרישום.

5. הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר וכן 
למסור כל מסמך הנמצא ברשותי לבקשת העירייה.

6.אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / 
ביטול רישום / העברה.

שם האם: ________________ תאריך: _____________ חתימה: ______________
שם האב: ________________ תאריך: _____________ חתימה: ______________

______________________________________________________________________________________

אישור

 _______________ עוה"ד_________________,  בפני  הופיעו   ____________ ביום  כי  בזה  הנני מאשר/ת 
ו-________________הנושאים תעודות זהות שמספרן ____________ו-_______________ ______ ולאחר  
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן  וכי  שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת 

אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה בפניי.
 אם ההורים חיים בנפרד  ולא ניתן להחתים את שני ההורים יש לצרף אישור לפיו ההורה שחתם הינו 

המשמורן.
התצהיר חייב להיות תקף למועד הרישום. המצהירים יישא באחראיות בגין נזקים שייגרמו, היה והמידע 

שנמסר הינו מידע כוזב.

יש לצרף חוזה עדכני, ללא חוזה עדכני לא תתקבל הבקשה.
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תצהיר על כתובת מגורים באור יהודה

אנו החתומים מטה:
שם ההורה: ___________________מס' זהות: _________________ מס' טלפון נייד: _________________

שם ההורה: ___________________מס' זהות: _________________ מס' טלפון נייד: _________________

 מצהירים בזאת כי:

תאריך לידהמספר זהותשם הילד )להלן: הקטין/ה(

1. מתגורר/ים בכתובת ___________________ מתאריך ___________________
2. מספר חוזה הארנונה בכתובת הר"מ הינו______________________ על שם ______________________.

כתובת זו שייכת ל )____________ דוד/ה, ___________ סבא/סבתא, אחר_________________(.
3. אנו מתחייבים להודיע לאגף החינוך על כל שינוי בכתובת.

4. ידוע לנו שמסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של הקטין/ים תוביל 
לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות שבידי הרשות לרבות בכל הליך אזרחי ו/או פלילי העומד 

לרשותה. 
במקרה של הוראה עצמאי – חובה למלא הצהרה והתחייבות להורה עצמאי

שימו לב – יש לסמך במקום המתאים, מסעיף 1, 2 או 3
הצהרה והתחייבות – להורה עצמאי )רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה(

1. הנני מצהיר ומתחייב כי:
    הנני האפוטרופוס החוקי והיחיד של הקטין/ים.

2. הנני מצהיר ומתחייב כי הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי לחינוכו/ם במשותף עם:
    שם ההורה __________________ מספר זהות ______________

    כתובת ________________________________ )להלן – האחראי הנוסף(.
    הנני מצהיר כי הבקשה בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.
    חובה לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.

3. הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין/ים והאחראי בלעדי על חינוכו/ם.
    במקרה של הורים גרושים חובה לצרף פסק דין.

לתשומת לבכם:
1. יש לצרף צילום ת"ז של שני ההורים עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת בכתב 

    ההצהרה.
2. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס לרבות חשבון ארנונה לכתובת העדכנית שבה מתגורר הקטין.

3. כתב ההצהרה חייב להיות תקף למועד הרישום.
תאריך: _______________ חתימת הורה: ______________ 
תאריך: _______________ חתימת הורה: ______________ 

אישור
 ____________  , עוה"ד______________  בפני  הופיעו   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  הנני 

ו-________________הנושאים תעודות זהות שמספרן ____________ו-_______________ ______ 
ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו 
כן אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה בפניי. אם ההורים חיים בנפרד ולא ניתן להחתים את 

שני ההורים יש לצרף אישור לפיו ההורה שחתם הינו המשמורן.

יש לצרף חוזה עדכני, ללא חוזה עדכני לא תתקבל הבקשה. 

הח"מ ישא בכל אחריות בגין נזקים שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון

כתב הצהרה על כתובת מגורים בפועל באור יהודה )תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם(
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)ייחתם בידי ההורה או האפוטרופוס שאין בידיו חשבון ארנונה ו או/ חוזה דירה על שמו ומתגורר בפועל 

בעיר(

אני הח"מ ______________________, נושא תעודת זהות שמספרה:_______________________,

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

מצהיר/ה כדלקמן:

* הנני ההורה/ האפוטרופוס החוקי של הילד___________ תעודת זהות שמספרה__________________

* הילד מתגורר בכתובת:____________________________ החל מתאריך:________________________

* ארנונה בכתובת המצוינת בסעיף 2 לעיל הינה על שם :________________________

* אני מתחייב/ת למנהל החינוך באור יהודה על כל שינוי בכתובת.

* הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון.

* ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר הינו מידע כוזב, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / 

ההעברה ובכלל זה לנקוט בכל אמצעי נגד מבצעי הרישום ובכלל זה כל לנקוט בכל הליך אזרחי ו/או 

פלילי העומד לרשותה.

תאריך:__________________  חתימת המצהיר/ה:__________________

אישור
הנני מאשרת בזה כי ביום _________________ הופיע בפני עורך דין _____________________________

זהות שמספרה  תעודת  ______________________נושא  מר/גב'   _________________________ מרחוב 

_________________ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  לעונשים הקבועים בחוק 

אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפניי.

חותמת+ רישיון _________________ עורך דין ____________________

יש לצרף חוזה עדכני, ללא חוזה עדכני לא תתקבל הבקשה. 

תאריך ________________

תצהיר על כתובת מגורים באור יהודה
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אגף החינוך
שדרות אליהו סעדון 122, ת.ד 30, אור יהודה 

טלפון: 073-3388298/2  
rishum@or-ye.org.il :או בכתובת המייל

מוקד 106 
טלפון: 03-7402400 או 106, פקס: 03-7402401

פורטל החינוך באתר העירית אור יהודה 
 www.oryehuda.muni.il
השירות במרכז < פורטל החינוך

חפשו אותנו 
באפליקציות העירוניות:

 
חפשו אותנו גם בפייסבוק "אגף החינוך אור יהודה"

שימו לב!
הרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני 


