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 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 

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

 .בכל המקרים לאפשר את המעבריםלצערנו לא ניתן  ולכן ,הקטנת מספר הכיתות

סגן ראשת המועצה ומחזיק תיק החינוך, וכוללת את  19.5.21-תתקיים בועדת הגמישות 

 קבסיו"ת ונציג השרות הפסיכולוגי.סגנית מנהלת אגף החינוך, מנהלת אגף החינוך, 

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

  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. 

 

 :  הסעות

 , משרד החינוך אינו מממן הסעות לתלמידים הלומדים שלא באזור הגמישותעל אף מדיניות 
 

 במידה ותתאפשר הסעה אין הסעות וההגעה לבית הספר היא באחריותכם. לכן המיפוי  ו
 

 בזכות הסעה קיימת, ההסעה תהיה כרוכה בתשלום שנתי. 
 

 בכל שנות לימודיו/ה של בנכם/בתכם בביה"ס שאינו במיפוי כי נוכל להתחייב לא בכל מקרה, 
 

 תהיה הסעה.  
 

 פירוט לוח הזמנים :

  תאריך 

 עד לתאריך זה יוגשו כל הבקשות למעבר  1.4.21

 תתקיים ועדת הגמישות הראשונה  19.5.21

  תתקיים ועדת ערר לוועדת הגמישות   5.7.21
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   "סימני דרך" "אופק" ו"שורשים"  הרישום לבתי הספר הייחודיים

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

 א'.
בביה"ס א' יתבצע הרישום לכיתה  '.ד-רישום לכיתות א'אנו פותחים  –בי"ס שורשים  .2

הכוונה היא לפתוח שתי דרך בקשת גמישות בטופס זה. יתבצע  ד'– ב' ותוהרישום לכית

 גילאית.  -הנרשמים יוחלט איזו כיתה תהיה דוכיתות ועל פי מספר 
ממוחשבת יתבצעו בדרך של הגרלה ( כיתות ב', ג' גם ,בשורשים) לכיתות א'השיבוצים  .3

 אגף החינוך,  צוות ביה"ס הקולט, ונציגי הורים לבקרה.  שהשותפים בה יהיו צוות
  .במהלך חודש מאיתתקיימנה ההגרלות  .4

יש להגיש טופס בקשת גמישות. מבין מגישי טפסי  -תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה  .5

 הבקשות תינתן עדיפות לתלמידים שנמצאים ברשימות ההמתנה משנה קודמת.  
הביניים יופנו התלמידים באופן אוטומטי לביה"ס אליהם עם סיום ביה"ס והמעבר לחטיבת  .6

 . כל בקשה אחרת צריכה לעבור דרך ועדת הגמישותהם ממופים. 

 

 שימו לב:

 תשובות לבקשות יימסרו בדוא"ל עד סוף יוני. 

 המעבר לבית הספר הוא לכל השנה ומחייב. 

 מעברים בין בתי הספר. ניתן לבצע במהלך שנת הלימודים לא 

 

 טופס בקשה אינטרנטי.  להלן

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=a948a800ddedb0770368c3e3d2bd45a2 

 תנאי לדיון בבקשה.  הוא טופס מקוון זה במלואו,  מילוי

 

 חת הטופס יש להזין כתובת לקבלת העתק של טופס הבקשה לשמירה אצלכם. לפני שלי

  09-8973315: טל' לבירורים

 

 !בהצלחה לכולםהרבה 

 ירונה פוליטי                                    עפרה יוסף                         

 מנהלת אגף החינוך                    סגנית מנהלת אגף החינוך                      
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