המחלקה לחינוך

רישום לגנים
ובתי ספר
מידע ונהלים

שנת הלימודים תשע"ט
8102-8102

הורים ותלמידים יקרים !

לקראת פתיחת הרישום למוסדות החינוך בישוב ,לשנת הלימודים תשע"ט ,מצורפת חוברת מידע
בה תוכלו למצוא פרטים על הליך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר.

בהזדמנות זו הרינו מקדמים בברכה את הצטרפות ילדיכם למעגל התלמידים במערכת החינוך
בבית אריה ומאחלים להם התאקלמות מהירה ונעימה.

החינוך בגיל הרך מהווה נדבך חשוב בחינוך ילדינו לקראת השתלבותם כבוגרים תורמים
ומעורבים בחיי הקהילה ,ולאור זאת הרשות משקיעה משאבים רבים בפיתוח כישוריהם של
הילדים החל מהגיל הרך .השנה חנכנו אשכול גנים חדש בשכונת כרמים ובימים אלה גן 'כרמים'
העתיק את משכנו למבנה החדש.

גם השנה אנו מפעילים מערך רישום לגני הילדים של המועצה באמצעות האינטרנט באתר חברת
"מטרופולי-נט" – מצ"ב קישור:

https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=3652
אנו ממליצים להורים לעשות שימוש בכלי יעיל זה לצרכי הרישום.
חוברת זו כוללת מידע לגבי מיפוי התלמידים ע"י משרד החינוך
לבתי הספר היסודיים ,בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
במגזר הממלכתי והממלכתי דתי.

אנא הקפידו על רישום במועד ובהתאם למיפוי שנקבע.

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה
קלודט קמחי
מנהלת המחלקה לחינוך
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גני הילדים בבית אריה
בבית אריה פועלים  11גני ילדים מוכרים ורשמיים בניהול המחלקה לחינוך ובפיקוח משרד
החינוך.

גני הילדים של המועצה מהווים מסגרת חינוכית לילדים בגילאי טרום טרום חובה ,טרום חובה,
וחובה (.)6-3

מאפייני המקום ומספר הילדים מחייבים התארגנות בגנים על פי שנתוני הגיל (בדגש על תאריך
הלידה).
גנים בוגרים – גילאי .6 – 4
גנים צעירים – גילאי .4 – 3

שיבוץ הגנים נעשה על פי חתך גילאים ועד כמה שניתן על פי איזור מגורים( .הכל
במגבלות מספר הגנים ומספר הילדים בגן).
כמו כן אנו משתדלים לשמור על צביון הגנים בהיבט הגילאי כפי שמופיע באתר
ועם זאת ייתכן ויחולו שינויים בהתאם לצרכים.

אנו משקיעים מחשבה רבה ומשאבים בכדי לאפשר לילדיכם את המיטב בשנותיו בגן ולפתח אותו
בתחום הפדגוגי ,בתחום הערכי ובתחומי המשחק .כמו כן לאורך כל השנה אנו פועלים כדי
להבטיח לילדיכם סביבה חמה ,מוגנת ,בטיחותית ,איכותית וערכית.

מצ"ב קישור לרישום באתר מטרופולינט:

https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=3652
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להלן רשימת גני הילדים:

שם הגן

מיקום הגן

כתובת

טלפון

"רותם" (ממ"ד)

עופרים

רח' הברוש

0290034

"הדס"

עופרים

רח' הברוש

0214222

"אלון"

עופרים

רח' מעלה הזית

0213041

"שיבולים"

בית אריה

רח' הגפן

0166210

"צבעוני"

בית אריה

רח' החצב

0201112

"איילים"

בית אריה

רח' דולב

0201906

"ניצנים"

בית אריה

רח' הגפן

0201116

"עופרים"

בית אריה

רח' האלה

0201062

"כרמים"

בית אריה

רח' שריג

0163920

"עופר" (גן שפתי)

בית אריה

רח' האלה

0201062

"בראשית"(ממ"ד)

בית אריה

רח' דולב

0142044

הורים המעוניינים לשבץ את ילדם בגן "בראשית" ו"-רותם" בזרם הממלכתי דתי הפועל
במתכונת רב-גילאית (גילאי  )5-3מתבקשים לבצע זאת במעמד הרישום.

מצ"ב קישור לרישום באתר מטרופולינט:

https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=3652
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הנחיות לרישום
מועדי הרישום:
הרישום לגני הילדים עפ"י חוק חינוך חובה וצו חינוך חינם לשנת הלימודים
תשע"ט יחל ביום רביעי א' בשבט התשע"ח ( 11בינואר  )2912ויימשך עד יום
שלישי ,כ"א בשבט התשע"ח ( 6בפברואר  )2912ועד בכלל.
גילאי הרישום
חייבי הרישום בבית אריה עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשע"ח הם כל הילדים בגילאי 5
ובגילאי ( 4בשכונת עופרים בלבד) שנכללו בצו חינוך לימוד חובה (החלה בגני ילדים תשנ"ט )1000
ובהחלטת השר והחלטת הממשלה.
זכאי הרישום עפ"י צו חינוך חינם לשנה"ל תשע"ט הינם כל הילדים בבית אריה  -בגילאי  4ו3-
ובשכונת עופרים – גילאי .3

במהלך הרישום ההורים מתבקשים להקפיד על רישום
כתובת הemail-

מצ"ב קישור לרישום באתר מטרופולינט:

https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=3652
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תאריכי הלידה החייבים והזכאים ברישום הם:
י"ט בטבת התשע"ג–  1בינואר - 2913
כ"ח בטבת התשע"ד –  31בדצמבר .2913

גילאי  – 5התאריכים:

גילאי  – 4התאריכים :כ"ט בטבת התשע"ד –  1בינואר - 2914
ט' בטבת התשע"ה –  31בדצמבר .2914
גילאי  –3התאריכים :י' בטבת התשע"ה –  1בינואר - 2915
י"ט בטבת התשע"ו –  31בדצמבר .2915

פרטי ההורים
פרטים אלו בטופס הרישום מודפסים מראש והם אסורים לשינוי.
לתשומת לבכם ,חובה למלא את פרטי שני ההורים בהתאם להוראות לעיל.
כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת ,ירשמו כתובות שני ההורים בהתאם לכתובות
הרשומות במרשם האוכלוסין.

לו"ז ומקום הרישום:
בית אריה –

מזכירות המחלקה לחינוך.
בימים א – ה בין השעות ( 92:39 – 12:99למעט יום ד').
ביום ד' – בין השעות .15:99 – 11:99

* לגנים בזרם המוכר שאינו רשמי ,הרישום יתבצע באופן ישיר בגני הילדים.

שימו לב ! – הרישום מתבצע באינטרנט.
הרישום באינטרנט יפתח/יסגר באותם תאריכים המוזכרים לעיל.
מצ"ב קישור לרישום באתר מטרופולינט:

https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=3652
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תלמידים חדשים (אשר אינם מופיעים במרשם האוכלוסין של בית אריה)
במעמד הרישום במחלקת החינוך יש להצטייד- :





טופס ביטול רישום מהרשות בה ילדכם לומד לשנה"ל תשע"ט.
תעודת זהות של ההורים בציון פרטים מזהים של הילד.
טופס מילוי לאישור חשבון (סל תרבות וביטוח תלמידים)
חתימה על טופס – "רישום על תנאי" לגן הילדים (במידה והכתובת לא מעודכנת) –
נספח ב'.

ילדים בגיל  5-4שמבקרים בשנה"ל הנוכחית בגן טרום חובה
חייבים להירשם מחדש לשנה"ל הבאה !

דחיית המעבר לבית הספר והישארות שנה נוספת בגן חובה:
הורים ,שילדיהם לומדים בשנה"ל תשע"ח בגן חובה וסבורים שיש לדחות את מעבר ילדם לבית
הספר ולהשאירו שנה נוספת בגן חובה ,יגישו מכתב בקשה לגננת הגן ,שיועבר יחד עם המלצת
הגננת לשרות הפסיכולוגי החינוכי .ההחלטה תתקבל בדיון משותף של גורמי החינוך.
חובה על ההורה לבצע את הרישום בזמן הנקוב לכיתה א' ולהגיש את הבקשה במקביל.

אין לבצע רישום לגן אלא לאחר הודעה רשמית של מחלקת החינוך.

צו חינוך חינם חל על כל ילדי הגנים
יש להקפיד על מועדי הרישום שנקבעו ע"י משרד החינוך.
הרישום לאחר המועד יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
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קריטריונים לאישור חריגים במועד הקובע לצורך רישום
חריגי גיל מתחת לגיל 3
רקע כללי:
בהתאם לחוק לימוד חובה ,תש"ט – :0242
" .11לצורך חוק זה ,רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים ,אם
יגיע לאותו גיל לפני יום  '1בינואר שבאותה שנת לימודים".
אנו ממשיכים את הליך וועדות חריגי הגיל לילדים שנולדו עד תאריך .05.0
מובהר בזאת כי במקרים החריגים שיאושרו לפי קריטריונים אלה ובהסכמת
הרשות לקליטת ילדים חריגים ,ההורים אינם פטורים מתשלום שכר לימוד מלא
עבור ילדם בשיעור זהה לשיעור ההשתתפות של המשרד .על הרשות המקומית
להמציא למשרד החינוך  -לוועדה המחוזית התחייבות חתומה בדבר תשלום מלא
עבור הילד לכל שנת הלימודים.
א .תנאי סף לאישור בקשה:
 .1קליטת הילד לגן רק אם בגן יש מקום ולא תחייב פתיחת גן נוסף.
 .2לוועדה יוגשו רק ילדים שנולדו עד  15בינואר כולל.
 .3חתימת ההורים על טופס התחייבות לתשלום שכ"ל במידה ותאושר
הבקשה.
 .4יש למלא את הנספח – טופס התחייבות ההורים.
 .5יש לצרף לבקשה צילום ת"ז של התלמיד.
על בקשה לאישור חריג לעמוד בכל התנאים הנ"ל ,כולל הגשת מסמכים
נדרשים.
ללא האמור לא תידון הבקשה.
ב.

קריטריונים לאישור:
כל הבקשות שעמדו בכל התנאים האמורים לעיל ,יובאו לבחינת הוועדה
המחוזית של משרד החינוך על פי השיקולים הבאים:
.1
.2
.3

נסיבות מיוחדות/הומניטריות במשפחה.
קיומן של מסגרות חלופיות ביישוב בו מתגורר הילד;
הפער בין גיל הילד עבורו מוגשת הבקשה לבין המועד הקבוע בחוק;

הורים המבקשים להפנות את ילדם לוועדה חריגי גיל – מתבקשים לפנות למחלקת החינוך.
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נספח א'

טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל  -לשנה"ל תשע"ט

אני החתום מטה,
הורה לתלמיד שם:

מס' ת"ז:

המיועד ללמוד בגן:

 ,סמל גן :

מאשר בזאת כי ידוע לי שאישור הוועדה לשיבוץ בני לשנה זו ,אינה פוטרת אותי
מתשלום שכר לימוד לרשות עבורו ,ואשא בעלות שכר הלימוד התואמת לזו של
המשרד.

שם פרטי

שם משפחה

חתימה
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נספח ב'

רישום על תנאי – לגן הילדים
ידוע לי כי הרישום של בני/בתי _____________ ת"ז _______________
לגן הילדים יהיה תקף בתנאי שהכתובת בתעודת הזהות תהיה רשומה בבית אריה.

העברת כתובת מעודכנת למחלקת החינוך  -לא יאוחר מתאריך .0.0.8102

לאחר תאריך זה יבוטל הרישום.

הנני מתחייב/ת להעביר למ.מ .בית אריה למחלקת החינוך ,צילום ספח תעודת
זהות מעודכנת של שני ההורים.

שם ההורה _________________ חתימת ההורה ________________

טל' נייד אם __________________ טל' נייד אב _________________
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נספח ג'
תאריך___________ :

בקשת הדלגה לכיתה א'
פרטי הילד
תאריך לידה

שם הילד/ה

מס' ת"ז

כתובת מגורים
נייד

טלפון

פקס'

הצהרת ההורה:
אני _________________ ההורה של הילד שפרטיו כתובים מעלה ,מס' ת"ז ____________
מבקש לרשמו לכיתה א' לבית הספר ________________________________.
מצורפים המסמכים האלה:





צילום ספחי תעודות זהות של ההורים בהם מופיעים הפרטים האישיים כולל פרטי הילד.
אישור רפואי
המלצת גננת
אישור השירות הפסיכולוגי החינוכי.

לתשומת ליבכם :ללא כל האישורים ,לא יהיה ניתן לדון בבקשתכם .את הבקשות יש להגיש לא
יאוחר מתאריך  39במאי .2912
בקשות ההדלגה יידונו עם תחילת פגרת הקיץ ,השיבוץ על בסיסי מקומות פנויים ושיקול דעת
הרשות המקומית בלבד.

במקרה של הורים פרודים או גרושים יש לצרף "מכתב הרשאה" – להורים פרודים/גרושים – ראה
נספח .1
חתימת הורה____________ :
נאחל לילדכם שנת לימודים פוריה.
ניתן לשלוח את האישור באמצעות פקס' מס'.92-0121939 :
בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
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נספח ד'
כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים החיים בנפרד
לצרכי רישום לגני ילדים
 .1אני הח"מ ____________ :מספר זהות  _____________:עורך/ת כתב ההצהרה
והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום.
מס' זהות( _____________ :להלן הקטין) ללימודים בגן ילדים.
 .2אני מצהיר/ה כי כתובת מגוריי הינה_____________________________ :
כתובת ההורה הנוסף הינה באותה הכתובת/לא יודע/בכתובת:
___________________________
 .3הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:


הנני האפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו .הנני
מצהיר/ה ,כי יש ברשותי צו מבית המשפט המאפשר לי לבצע את הרישום ללא
ידיעתו של ההורה הנוסף( .יש לצרף העתק מהצו).



הנני אפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם
______________ ת"ז _______________(להלן האחראי הנוסף) הנני
מצהיר ,כי הרישום נעשה בהסכמת האפוטרופוס הנוסף ועל דעתו.
(לצרף מכתב מההורה האחראי הנוסף).



הנני אפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם
______________ת"ז _______________(להלן האחראי הנוסף) הנני
מצהיר ,כי ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה האחראי הנוסף וליידעו בדבר
הרישום.
 .2משמורת משותפת
 .1שלי
המשמורת של הקטין הינה:

 .4הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון .ידוע לי כי אם ימצא
שהמידע שנמסר איננו אמת ,רשאית הרשות לבטל/לשנות את הרישום.

 .5הנני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה
לאלתר .אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית הרשות
לבטל/לשנות את הרישום.

אישור חתימה _____________ :תאריך ______________ :שם מלא ___________

בתי ספר
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מיפוי תלמידים
מינהל הפיתוח במשרד החינוך קובע את המיפוי הבין יישובי .המיפוי קובע את מקום הלימודים
של התלמידים מתוך מגמה להיענות לצרכיהם מצד אחד ולהשיג את יעדי המשרד מצד שני.
עקרונות למיפוי הבין ישובי
.1

כאשר יש פתרון מקומי ,לא יאושר מיפוי לישוב אחר.

.2

המיפוי הבין ישובי עוסק בחינוך הרשמי והרגיל בלבד - :גני ילדים,
בתי ספר יסודיים וחטיבת ביניים( .החינוך המיוחד מטופל בנפרד).

.3

המיפוי הבין ישובי נקבע בנפרד לכל שלב חינוך הכלול במסגרת חוק
חינוך חובה – ובנפרד החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי.

.4

חטיבה עליונה – הגם שאין מיפוי לחטיבה עליונה הרי שמשרד החינוך
קובע את בית הספר הקרוב שבו ירשמו התלמידים – ורק עבורם ישתתף
משרד החינוך בהסדרי הסעה.

המיפוי הבין ישובי
תאור מסגרת

ישוב קולט

זרם
ממלכתי

גנים

בית אריה

ממלכתי דתי

גנים

בית אריה

ממלכתי

יסודי

בית אריה

יסודי בנים/בנות

ראש העין

חטיבת ביניים

בית אריה

ממלכתי-דתי

חט"ב +חט"ע – בנים

חשמונאים

ממלכתי-דתי

חט"ב  +חט"ע– בנות

ראש העין

ממלכתי

חטיבה עליונה

יהוד

ממלכתי

חטיבה עליונה – "נחשון"

מ.א .חבל מודיעין

ממלכתי דתי
ממלכתי

הסעות – זכאות להסעה ניתנת רק לתלמידים
הלומדים עפ"י המיפוי של משרד החינוך.
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בתי ספר
רישום לבתי ספר
לתלמידים העולים לכיתה א'
רשימת מוסדות חינוך
כתובת

שם בית הספר

טלפון

שם המנהל/ת

"יהושע גן"

בית אריה

0201222

לובה קוסמן

"רמב'ם" (ממ"ד)

ראש העין

93-0329224

לוית ראובני

"אוהל שרה" (ממ"ד)

ראש העין

93-0323224

יינון חיימי

"אוהל שלום" (ממ"ד)

ראש העין

93-0329226

עדינה נתנזון

הנחיות לרישום
עפ"י חוק חינוך חובה חייבי הרישום לכתות א' לשנת הלימודים תשע"ט הם
הילדים שנולדו בין התאריכים :ו' בטבת התשע"ב –  1בינואר  , 2912י"ח בטבת התשע"ג
 31בדצמבר .2912
מועדי הרישום:
הרישום יחל ביום רביעי א' בשבט התשע"ח ( 11בינואר  )2912ויימשך עד יום שלישי ,כ"א בשבט
התשע"ח ( 6בפברואר  )2912ועד בכלל .ההורים יבצעו רישום בהתאם למגמת החינוך בה יבחרו
עפ"י הרשום מטה:
»

הזרם הממלכתי:

בית הספר "יהושע גן" בית אריה

»

הזרם הממלכתי דתי:

בית ספר "אוהל שרה" בראש העין (בנות)
בית ספר "אוהל שלום" בראש העין (בנים)
בית ספר "רמב'ם" בראש העין (מעורב בנים/בנות)
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מקום ומועד הרישום:
הרישום יערך במזכירות בתי הספר:
בית ספר "יהושע גן" – ימים א' ,ב' ,ג' ,ו' בבוקר בין השעות .92:39 – 12:99
ובימים א' ו-ג' אחה"צ בין השעות .12:99 – 16:99
בית ספר ממלכתי דתי "אוהל שרה" בראש העין – בתאום מראש עם מזכירות ביה"ס -
טל'.93-0329226 :
בית ספר ממלכתי דתי "אוהל שלום" בראש העין – בתאום מראש עם מזכירות ביה"ס -
טל'.93-0323224 :
בית ספר ממלכתי דתי "רמב'ם" בראש העין – בתאום מראש עם מזכירות ביה"ס -
טל'.93-0329224 :
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רישום לבתי ספר
תלמידים הלומדים בשנת הלימודים תשע"ח בכיתות א'  -ה בראש העין וממשיכים את לימודיהם
בשנת הלימודים הבאה באותה מסגרת  -הרישום יתבצע בבית הספר ישירות כמקובל – ראו
מספרי טלפון לעיל.
הורים לתלמידים בכיתות א' – ה אשר אינם לומדים השנה בראש העין ומבקשים ללמוד בשנת
הלימודים תשע"ט (בראש העין) מתבקשים להודיע בכתב למחלקת החינוך בבית אריה ולגשת
לאגף החינוך בראש העין למילוי טופס בקשת העברה בצירוף העתק תעודת סוף שנה קודמת.
(טל'.)93-0991226 :

חטיבת הביניים "לבונה"
הרישום לחטיבת הביניים "לבונה" יתבצע במהלך חודש מאי  – 2912זימונים לרישום ימסרו
לתלמידי כיתות ו' הלומדים בבית הספר "יהושע גן" בנפרד.

רישום לבתי ספר
חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

הרישום לחטיבות הביניים במגזר הממלכתי דתי ולחטיבות העליונות מתבצע באופן עצמאי עפ"י
לוחות זמנים אותם מפרסמים בתי הספר .אנא הקפידו על מועדי הרישום.

אי רישום תלמידים במועד יאפשר לבתי הספר לא לקלוט את התלמיד.

כל התלמידים הלומדים מחוץ ליישוב בהתאם לאישור מחלקת החינוך זכאים לקבל אישור
לימודי חוץ עם התחייבות כספית מטעם הרשות המקומית בית אריה.

הסעות
זכאות להסעה ניתנת רק לתלמידים
הלומדים עפ"י המיפוי של משרד החינוך.
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נספח ה
תאריך___________ :

רישום על תנאי – בתי ספר
ידוע לי כי הרישום של בני/בתי _____________ ת"ז _______________
לבית הספר יהיה תקף בתנאי שהכתובת בתעודת הזהות תהיה רשומה בבית אריה.

שינוי הכתובת יבוצע לא יאוחר מתאריך .05.0.8102

לאחר תאריך זה יבוטל הרישום.

הנני מתחייב/ת להעביר למ.מ .בית אריה למחלקת החינוך ,צילום ספח תעודת
זהות מעודכנת של שני ההורים.

שם ההורה _________________ חתימת ההורה ________________

טל' נייד אם __________________ טל' נייד אב _________________
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נספח ו'
כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים החיים בנפרד
לצרכי רישום לבית הספר
 .6אני הח"מ ____________ :מספר זהות  _____________:עורך/ת כתב ההצהרה
והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום.
מס' זהות( _____________ :להלן הקטין) ללימודים בבית הספר.
 .1אני מצהיר/ה כי כתובת מגוריי הינה_____________________________ :
כתובת ההורה הנוסף הינה באותה הכתובת/לא יודע/בכתובת:
___________________________
 .2הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:


הנני האפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו .הנני
מצהיר/ה ,כי יש ברשותי צו מבית המשפט המאפשר לי לבצע את הרישום ללא
ידיעתו של ההורה הנוסף( .יש לצרף העתק מהצו).



הנני אפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם
______________ ת"ז _______________(להלן האחראי הנוסף) הנני
מצהיר ,כי הרישום נעשה בהסכמת האפוטרופוס הנוסף ועל דעתו
(לצרף מכתב מההורה האחראי הנוסף).



הנני אפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם
______________ת"ז _______________(להלן האחראי הנוסף) הנני
מצהיר ,כי ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה האחראי הנוסף וליידעו בדבר
הרישום.
 .2משמורת משותפת
 .1שלי
המשמורת של הקטין הינה:

 .0הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון .ידוע לי כי אם ימצא
שהמידע שנמסר איננו אמת ,רשאית הרשות לבטל/לשנות את הרישום.

 .19הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה
לאלתר .אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית הרשות
לבטל/לשנות את הרישום.
אישור חתימה _____________ :תאריך ______________ :שם מלא ___________

