
    

   

 החינוך אגף 

 

 

 ליד מדרשת רופין  4025000  חפר עמק אזורית מועצה

 לשירותך *9875| מוקד  09-8948023|  פקס:  09-8981625: החינוך אגףטל' 

www.hefer.org.il 
 

 

 נוהל גמישות במעברים בין בתי הספר בעמק חפר 

 מדיניות אגף החינוך ומועצת עמק חפר היא לאפשר גמישות במעבר בין בתי הספר. 

 . על מנת להיענות לבקשותיהם של ההוריםאנו עושים כל שניתן 

מהמעבר בשל ההחלטות נקבעות בהתאם למספרי תלמידים, ובתנאי ששכבת גיל לא תפגע 

 .  הקטנת מספר הכיתות

 שנה ) ראה פירוט תאריכים בטבלה ( וכוללת את פעמיים בועדת הגמישות מתכנסת 

סגנית מנהלת אגף החינוך,  סגן ראשת המועצה ומחזיק תיק החינוך, מנהלת אגף החינוך, 

 קבסיו"ת ונציג השרות הפסיכולוגי. 

ראש להגשת הבקשה ומומלץ להתייעץ עם  למרות מדיניות הגמישות יש להתייחס בכובד 

   הצוות החינוכי בביה"ס.

אגף החינוך שומר לעצמו את הזכות להפעלת שיקול דעת מקצועי בקבלת ההחלטות על 

 המעברים. ההחלטות תתקבלנה תוך בחינת טובת הילד והשפעה על טובת הכלל. 

 פירוט לוח הזמנים :

  תאריך 

 הבקשות למעברעד לתאריך זה יוגשו כל    31.3.20

 תתקיים ועדת הגמישות הראשונה  27.4.20

ותשמש גם תתקיים  ועדת הגמישות השנייה    18.5.20

 ועדת ערר לוועדה הראשונה 

 

  ו"אופק"  "סימני דרך" הרישום לבתי הספר הייחודיים

. הגרלה חדשה תתבצע רק עבור כיתות  בבתי הספריתבצע  הרישום -רישום לכיתות א'  .1

 א'.

שהשותפים בה יהיו צוות  ממוחשבת יתבצעו בדרך של הגרלה  לכיתות א' השיבוצים  .2

 אגף החינוך,  צוות ביה"ס הקולט, ונציגי הורים לבקרה. 

 ההגרלות יתקיימו במהלך חודש מאי   .3

מקומות שמתפנים בכיתות ב' ומעלה, ימולאו על פי סדר רשימות ההמתנה או על בסיס  .4

 מקום פנוי אם יישאר.    

בקשות מעבר יש למלא  –בשנה הבאה תיפתח כיתה ג'  – " שורשים" בית ספר  לגבי •

 .  4. בקשות למעבר לכיתות הקיימות, ראה סעיף בטופס המצורף
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 תשובות לבקשות יימסרו בדוא"ל עד שבוע מתום ו. הגמישות או ההגרלה. 

 

במהלך שנת הלימודים לא יתבצעו מעברים המעבר לבית הספר הוא לכל השנה ומחייב. 

בין בתי הספר. במקרים חריגים בלבד ניתן לפנות לאגף החינוך, אך איננו מתחייבים 

 להיענות לבקשה.  

 

 

 יש למלא טופס מקוון זה במלואו, כתנאי לדיון בבקשה.   מצורף טופס בקשה אינטרנטי. 

 

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=54a9fc5e7dd51ff3cd33c21dd28eb870 

 

העתק של טופס הבקשה  לפני שליחת הטופס יש להזין כתובת לקבלת –שימו לב 

 לשמירה אצלכם. 

 

   098973315טלפון לבירורים : 

 

 שיהיה בהצלחה לכולם

 

 ירונה פוליטי                                    עפרה יוסף                          

 מנהלת אגף החינוך                    סגנית מנהלת אגף החינוך                      
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