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 נוהל העברת תלמידים ממוסד חינוכי 

 מועצה אזורית גוש עציון 
 

 רקע:
 

המסגרת הלימודית הינה בעלת חשיבות רבה עבור כל תלמיד ותלמידה מאחר 
והיא מהווה קבוצת השתייכות טבעית ומוכרת לכל התלמידים. במסגרת זו 

 ומקיימים קשרי גומלין עם סביבתם. ,התלמידים הם חלק מהקהילה
מחלקת החינוך במועצה האזורית גוש עציון עושה ככל יכולה על מנת לאפשר 

הזדמנות ללמידה מיטבית ולהתפתחות רגשית וחברתית לכלל התלמידים תוך 
התחשבות בשיקולים מערכתיים ומיצוי הליכים יחד עם הצוות המקצועי של בית 

 הספר. 
נראית לעין או  עם זאת, לעתים קיימים מצבים בהם עולה צורך, מתוך סיבה

 בשל אילוצים, להעביר את התלמיד/ה למסגרת חינוכית אחרת. 
 ,העברת התלמיד/ה לבית ספר אחר תתבצע בשיתוף הגורמים המעורבים

 כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות. ,ובחשיבה והבנה משותפת

העברת התלמיד/ה תאושר לאחר קיומה של ועדת העברות המתכנסת במועדים 
זאת, רק לאחר שיתברר כי מוצו כל התהליכים בהם נקט בית הספר  ם.קבועי

  ביחס לתלמיד/ה.
 

  -בקשות מחמת מעבר דירה  
 יש למלא טופס בקשה הנמצא באתר.

 
 כיצד מגישים בקשה להעברת תלמיד לבית ספר אחר?

 

יש ליידע את מנהל/ת בית הספר בדבר הרצון להעביר את  - שלב א .1

הבהרה בבית הספר עם גורמים מקצועיים תערך שיחת  .התלמיד/ה

 .ובחינת מיצוי תהליכים בתוך בית הספר רלוונטיים
מומלץ ליזום מפגש עם בית  – בקשות מחמת מעבר מקום מגורים

 הספר/ מנהל, לצורך התרשמות בלתי אמצעית. 

 מקוון.יש לשלוח טופס בקשה לאחר קבלת החלטה,   -שלב ב 

 . בקישור המצורףולשלוח, למלא את טופס הבקשה ניתן  .2

הצוות  ת דעתחוו יתקבלו באגף החינוך, יצורפו אליהםטופסי הבקשה  .3

 .ת הספרהחינוכי ומנהל בי

 ועדת ההעברות תתכנס בתאריכים קבועים לשם דיון בבקשת ההעברה. .4



תשובות יימסרו באמצעות מכתב או דוא''ל להורים ולשני בתי הספר  .5

 ( מעביר)הקולט וה

 
 
 
 

 הנדרשים להגשת בקשת ההעברה:המסמכים 
 

 .צילום ספחי תעודות זהות של ההורים עם כתובת מעודכנת 

 .מסמכים התומכים בבקשה במידת הצורך 
 

 אם מדובר במעבר לבית ספר אחר עקב מעבר דירה ושינוי אזור רישום,
 יש לצרף:  

 .צילום ספחי תעודות זהות של ההורים עם הכתובת החדשה    
 אישור גריעה מהרשות הקודמת., הרישכירות או מכחוזה העתק     

 
 
 :םליבכתשומת ידיעתכם ולל
 

הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד לבית  .1

 הספר המבוקש. 

ובהתאם לשיקולים חינוכיים  ,ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי .2

 מערכתיים.

חזרתו/ה לבית , לא תובטח והתחרט או הוריובמקרה שבו התלמיד/ה  .3

 הספר הקודם בו למד/ה.

 בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים. .4

 
 לוחות זמנים:

 

  15/1מעבר באמצע שנת לימודים יתקבלו עד תאריך בקשות 

 )בכיתות ח' לא יתקבלו בקשות מעבר כלל(
 

 15/3יתקבלו עד תאריך לקראת שנת הלימודים הקרובה  מעבר ותבקש 
 

  -לתשומת לבכם 

 לא יטופלו בקשות מעבר , אשר יחרגו מלוחות הזמנים שנקבעו.

                                                                           


