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 בת עין

 גבעות

 הר גילה

 אלדדכפר 

 כפר עציון

 כרמי צור

 מגדל עז

 מעלה עמוס

 מעלה רחבעם

 מצד

 נווה דניאל

 נוקדים

 פני קדם

 קדר

 ראש צורים

 שדה בועז

 שדה בר

 תקוע

 

 
 
 

  
 תאריך עברי_____________      בס"ד                                                                                

 תאריך לועזי_____________

 

 בקשת העברה
 

 תאריך אחרון להגשת בקשת העברה לשנה"ל הנוכחית הוא ראש חודש כסלושימו לב! 
 בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה יידונו רק לגבי שנה"ל הבאה.

 

 הפורום לטיפול בפרט, אגף החינוך מ.א גוש עציוןאל: 
 

 אבקש להעביר את בני/בתי 

__________________       _________________         __________________ 
 ישוב                        מס' הזהות של הילד          שם משפחה ושם פרטי          

 בבית הספר / גן _______________  בכיתה ______ /תהלומד

 לבית ספר / גן _________________  החל מ _________________

הסיבות לבקשתי: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________                                                                                                                               

 

__________    ______    ____________________   ____________________ 

 הבקשה הקשר המשפחתי לתלמיד    חתימת מגיש      גיש הבקשה    שם מ    תאריך                 
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 כרמי צור
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 בס"ד 

 
 המלצת הפורום לטיפול בצרכי הפרט:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________                                                         

 

   ___________           _____________         _____________ 
 תאריך                            שם נציג הפורום    מועד הדיון                          
 

 החלטת מנהל האגף: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________                                                                                                                                  

 _____________          : חתימה
 
 

 מזכירות האגף: -דיווח ביצוע
 

תאריך  נושא
 ביצוע

 הערות
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 בס"ד
 

 למילוי ע"י ההורים -נספח לבקשת העברה

 ________________ -_____________ מספר טלפון  -אב: שם  מספרי טלפון ליצירת קשר:

 ________________ -_____________ מספר טלפון  -אם: שם                                     

 ______________ -ביתטל' ב                                     

 דואר אלקטרוני: ____________________________________     

 _________ מספר ילדים: ש, אלמן, אחר:_________מצב משפחתי: )יש לסמן בעיגול( נשוי, גרו

 

 היסטוריה וצרכים לימודיים

 בתכם עד עתה: / / המסגרות בהם למד בנכם פרט את שמות בתי הספר .א

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

האם במהלך שנות הלימודים עבר בנכם/בתכם אבחון כלשהו? אם כן, יש לצרפו  .ב

 .לבקשה

________________________________________________________

________________________________________________________ 

בנכם / בתכם קיבלה הוראה מתקנת במסגרת פרטית או בית ספרית )שעות האם  .ג

 ?שילוב(? אם כן, באלו תחומים

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________   

? מקבל טיפול כלשהו? אם כן, איזההאם בנכם/בתכם הומלץ או  .ד

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 בתכם הומלץ או נוטל טיפול תרופתי כלשהו? אם כן, איזה? / האם בנכם .ה

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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בית הספר / בגן )מה תארו את תפקודו הלימודי וההתנהגותי של בנכם / בתכם ב .ו

. שאתם יודעים(

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

 מצב משפחתי

 פקודו הכללי של בנכם / בתכם בביתתארו את ת .א

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

תכם להשפיע על פרטו נתונים משמעותיים מבחינת המצב המשפחתי, העשויים לדע .ב

 תפקוד בנכם / בתכם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה זו:

 .שאלון מנהל בי"ס .א

 .שאלון מחנך/ת / גננת .ב

 .צילום תעודת מחצית אחרונה שיש בידכם .ג

 / רפואי וכיוצ"ב. / דידקטי אבחון פסיכולוגי .ד

 

 את הטפסים המצורפים בהמשך למילוי ע"י הגורמים הנדרשים. יש להעביר

 ,לידי מזכירת האגף רחלי אמר לאחר מילוי כל הטפסים, יש להעביר את החומר במרוכז

 9309126-02פקס: או ל etzion.org.il-hinuh@gush למייל: 

 

 בהצלחה רבה,

 הפורום לטיפול בפרט, אגף החינוך
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 בס"ד

 

 שאלון למנהל/ת ביה"ס

 מנהל/ת שלום רב!

 עבור התלמיד: _______________ לצורך השלמת הטפסים הנדרשים להגשת בקשת העברה,

 לענות על השאלות הבאות: /תהנך מתבקש ___  ומד בכיתה:הל

 האם המקרה ידוע לך? האם נפגשת עם המחנך ו/או ההורים לשמוע על הסוגיה? .א

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 מה היו? –האם הוצעו להורים פתרונות במסגרת ביה"ס לפני ששוקלים העברה? אם כן  .ב

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 רטנית/ מערכתית( של אישור ההעברהכות חינוכיות אפשריות )השפעה פציין השל .ג

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 האם יש לך הערות מנהליות בנוגע לאפשרות העברה? )תקן וכד'( .ד

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 לסיכום, חווה דעתך על בקשת העברה .ה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

_________________  _______________  ___________  ______________ 

 אריךת                  טלפון                   שם ביה"ס                שם המנהל/ת                  
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  בס"ד                                                                                                                         

 

 

 תאריך ____________

 נתשאלון למחנך/ת / לגנ

 למחנך/ת שלום רב!

 עבור התלמיד: _______________ לצורך השלמת הטפסים הנדרשים להגשת בקשת העברה,

 לענות על השאלות הבאות: /תהנך מתבקשומד בכיתתך הל

 תיאור תפקודו/ה של התלמיד/ה:

 משך הזמן שבו את/ה מכיר את התלמיד/ה ____________ .א

 הלימודיים )ציין תפקוד תואם כיתה/גיל(הישגיו  .ב

 _____________בקריאה _______

 בהבנת הנקרא_________________

 בחשבון_____________________

 כללי ______________________

 האם התלמיד/ה קיבל שעות שילוב בבי"ס? אם כן, פרט. .ג

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 התלמיד/ה נוכחות .ד

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 תפקוד רגשי והתנהגותי .ה

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 תפקוד חברתי .ו

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

/י במידה ונערכו פעילויות לשיפור אחד מן התפקודים שהוזכרו לעיל נשמח אם תוכל .ז

. לפרט מה נעשה ומה היו התוצאות

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________                                                                                                                                                  

- 
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 הקשר שלך עם ההורים:

? עם מי מההורים היה עיקר הקשר .א

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

עד כמה היה הקשר עם ההורים מהותי ובאיזו תדירות? עד כמה התרשמת משיתוף  .ב

 הפעולה של ההורים?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 אבחונים:

ו? עתך התלמיד/ה אובחן באבחון כלשההאם לידי .א

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

? האם נשקלה מבחינתך האפשרות לאבחון .ב

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

האם התלמיד נמצא בקשר טיפולי עם גורם בבית הספר? )יועצת/ פסיכולוג/ מטפל  .ג

? וכד'( או מחוצה לו? אם כן, עם מיבאומנות/ קלינאית תקשורת/ מרפאה בעיסוק 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

? "ס/ בגן או לחילופין לגבי העברתומהי עמדתך לגבי המשך לימודיו של התלמיד בביה .ד

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 הערות והארות:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 ולה,תודה על שיתוף הפע

 הפורום לטיפול בפרט, אגף החינוך

 מ.א גוש עציון

 

 ___________________ :שם המחנך/ת

 ____________________: מספר טלפון

 ___________: שעות נוחות ליצירת קשר

 ________________________ : דוא"ל

 ______________ :תאריך מילוי הטופס
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