
 

 

  

 תאריך: _________________

 לכבוד:

 אגף חינוך 

 שלום רב, 

 ב פ"תש –גן ילדים בקשת העברה מ -חריג   ערעורהנדון: 

 בננו /בתנו :להעביר את הננו מבקשים 

 ______________________________________ שם משפחה: __________________ שם פרטי: 

 ת.ז. _________________________ תאריך לידה  ____________________________________   

לגן  :   כיום לומד/ת
 _______________________________________________________________ 

 פ"א תששנת הלימודים ב_______ גן ______________________________להעביר לאנו מבקשים 

 הסיבות לבקשת השינוי: )ניתן לצרף מכתב מנומק( 

 
 

 

 

 
 

 שמות ההורים: _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ כתובת:  *

 *במידה וההורים גרושים/פרודים  יש לציין את כתובת שני ההורים  

 

 חתימת ההורים ______________________________________________________ 

 לתשומת ליבכם, 

 יום מיום הגשת הבקשה   14נתן עד ימענה לבקשת ההעברה י

 : סטאטוס הבקשה

 אושר   /     לא אושר 

 : _________________________________________________________  הסיבה

 חתימת חברי הוועדה: 

___________________________ _____________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 
 ההחלטה  בדבר הודעה
  ובדבר תלמיד העברת בדבר החלטתה   על התלמיד להורי בכתב תודיע המקומית החינוך רשות

 : הבאים  במועדים, מועבר הוא  שאליו המוסד
 .הגשתה  מיום ימים  עשר ארבעה תוך - מיידית  להעברה בקשה

 
 : גן ילדים   /הספר מבית תלמיד העברת

 
 כך לשם.  הקרוב הספר  בבית רישומו  לאחר  אחר ספר  לבית תלמיד  העברת  לבקש יכולים  הורים
(.  1959 -ט "התשי(, העברה)  ממלכתי חינוך   תקנות) המקומית  החינוך  רשות של הסכמה  נחוצה
 . בתקציב חיסכון מטעמי או חינוכיים מטעמים  לבקשה לסרב  עשויה רשות

 
  תוך החינוך  משרד של המחוז מנהל  בפני בכתב לערער ההורים רשאים  העברה  לבקשת סירוב על

  ההורים, הערעור את לקבל שלא  מחוז מנהל  החלטת   על(. א11 סעיף)  ההודעה  קבלת מיום שבוע
  החלטת. ההחלטה קבלת  מיום שבוע תוך המשרד  של הכללי למנהל   בכתב ערעור להגיש רשאים
 (. ד11  סעיף) סופית  תהיה  בערעור הכללי המנהל 

 
  תלמיד של העברה  לדרוש יכול  מקומית חינוך  רשות של  או רשמי מוסד של  מנהל גם, מנגד

  אם או, מיוחד  חינוך המחייבים מטעמים או בתקציב חיסכון  מטעמי או, חינוכיים מטעמים
.  הרישום לאזור בהתאם שלא העברה שנעשתה או הרישום סדרי פי-על שלא  במוסד לומד  התלמיד
  -ט"התשי(, העברה) ממלכתי חינוך תקנות) המחוז מנהל בהסכמת להתבצע  צריכה זו העברה

 (. 6 סעיף, 1959
 
   בחינוך ההורים כויות ז

 2003. מ.מ .מ, הכנסת מסמך  על נתמך

 


