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 מינהל החינוך -עיריית ראשון לציון 

 יחידת רישום ושיבוץ -יסודי על  חינוך אגף
 
 ________:_תאריך  

      
                     ___________רישום לשנה"ל  -/ עוברי דירה בעירתושבים חדשים בעיר

 
 יסודי   -רישום לעל              רישום ליסודי                 רישום לגנ"י                                  

  

 עובר דירה בעיר                 תושב חדש                         
 

 פרטי התלמיד:

 פרטי ההורים:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גרוש/ה,*     פרוד/ה*       אלמן/ה      נשוי/אה      רווק/ה*:     מצב משפחתי של הורי התלמיד
 אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע  -כתובת ההורים   

 לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין. ביה"סלגן/הרישום ושיבוץ הילד   
 

בית הספר: _________________הגן/כיתה:  ____________     שם גן/לומד כיום ב 
 
 איזור רישום: ____ ,אשכול:בי"ס: ___________ , גן/ילמד בכיתה: _____  שיוך ל _______  

 
 בי"ס מבוקש: 

 ___________   : 2___________   עדיפות : 1עדיפות 
 

 :יש לצרף את המסמכים הבאים     
 צילום ת.ז של שני ההורים + הספחים, הכוללים את פרטי הילד והכתובת העדכנית בראשון לציון. -
 חתום ע"י עו"ד. לנכס היתר בניה ותאריך כניסה-ארנונה/בית בבניהחוזה דירה/  -
 .דרגת כיתה )רגילה/ חינוך מיוחד( כולל אישורמהרשות הקודמת ביטול רישום  -בלבד בעיר תושב חדש  -
 )לתלמיד הלומד בבית ספר(. /גיליון ציוניםתעודת ביה"ס -
 רישום של "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" )לרבות הורים גרושים /  -

 יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות. פרודים(,  
 

 כן /לא      האם קיימת לקות שמיעה או צורך בהנגשה פיזית

 TaliG@rishonlezion.muni.il 9547451-03 -במידה וכן , יש ליצור קשר עם טליה גונדרי 

שם ההורה המבקש: _______________   חתימת ההורה המבקש: _______________שם הרשם 
 ________________תאריך:  ברשות החינוך המקומית: ______________ 

 ______________________________________ ת.ז: _________________ שם משפחה: __________שם התלמיד/ה: ___

 לידה:_____________________ תאריך עלייה:______________________ארץ __ _________תאריך לידה: ________

 אחר: ______________________________ _______________________________טל' בית: __

 ת. כניסה לנכס: _____________________ __________________________________________: __הנכסכתובת 

 ________________________________________________________________________כתובת למשלוח מכתבים: 

 

 : ____________________ ת.ז: ________________________ נייד: ________________________________1שם הורה 

 __________ מס' שנות לימוד: _________ת. לידה: ____________ ארץ לידה: _____________תאריך עלייה: 

 כתובת דוא"ל: ______________________________________________    נייד:_______________________________

 :____________________________________________________________________________1כתובת מגורים הורה 

 _________ ת.ז: ________________________ נייד: ________________________________: ___________2שם הורה 

 ת. לידה: ____________ ארץ לידה: _____________תאריך עלייה: __________ מס' שנות לימוד: _________

 ______________יד:______________כתובת דוא"ל: ______________________________________________    ני
 :____________________________________________________________________________1כתובת מגורים הורה 

  יש רישום של "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" )לרבות הורים גרושים / פרודים*(, במקרה
 למלא כתובת של ההורה הנוסף שאינו הרושם

 _____________ רחוב _____________    עיר_____________ כתובת האם/האב:
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