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 בקשה להעברת תלמיד מבית ספר אחד לאחר 

 מידע כללי 
 

 

 , הרשות המקומית אחראית על רישום ושיבוץ תלמידים. 1949-לחוק לימוד חובה, תש"ט בהתאם

הורים יכולים  להגיש בקשה  )להלן: תקנות העברה( 1959-חינוך ממלכתי )העברה(, תשי"ט בהתאם לתקנות 

  להעברת בנם או בתם למוסד חינוך אחר כפי שיפורט להלן.

 ויובהר כי בקשת העברה יש להגיש מלכתחילה לרשות המקומית על גבי טופס מובנה. 

 ינוך מקומית בבקשת העברה של תלמיד. משרד החינוך ידון אך ורק בערעור שהוגש על החלטת רשות ח
 

שהתלמיד לרבות מוסד חינוך שאינו רשמי המצוי ברשות מקומית אחרת מזו העברת תלמיד למוסד חינוך אחר 

רשות החינוך מותנית בהרשמה למוסד חינוכי ברשות החינוך המקומית בה מתגורר הילד, באישור מתגורר בה,  

אליה מבקש ההורה  המקומית  רשותרשות  החינוך בממנה מבקש ההורה לעבור ובאישור המקומית רשות ב

  להעביר את ילדו.
 

 העברה של הורים:  בקשות
 

 מועדי העברה:
 

 העברה מועד

חודש אדר ב', של השנה הקודמת לשנת ב בשנה מעוברתו עד כ' באדר,א' באדר בין התאריכים:   ילד

 העברה.הלימודים שלקראתה מוגשת בקשת 

(  ניתן להגיש בקשת העברה החל מפגרת 15או  14)מי שבראשית שנת הלימודים היה באחד הגילים   נער

 יום. 20הפסח של השנה הקודמת לשנת הלימודים שלקראתה מוגשת בקשת העברה ועד תום 
 

 עת בכלהעברה 

 לתקנות העברה ותנמק את החלטתה.  7תקנה הרשות המקומית תדון בבקשה לפי 

 

  בקשה להעברה במועד ההעברה הרשמי שנקבעא. 

 בקשה ממוסד רשמי אחד למשנהו, ממוסד רשמי למוכש"ר, רשמי לפטור
 .ניתן לבקש מכל סיבה

 

 בקשה להעברה בכל עת ב. 

 הורה רשאי לבקש להעביר את ילדו בכל עת כמפורט להלן:

 ממוסד רשמי למוסד לחינוך מיוחד .1

 רשמיממוסד פרטי )מוכר שאינו רשמי( למוסד  .2

בלבד  מטעמים חינוכייםממוסד רשמי אחד לאחר או ממוסד רשמי למוסד פרטי )מוכר שאינו רשמי(   .3

 המפורטים להלן:

  אי התאמת התלמיד לחברת הילדים 

  קשיים של הורים או תלמידים עם מנהל המוסד או מוריו 

 בעיות הסתגלות 
 



 ממוסד רשמי אחד לאחר בשל שינוי מקום מגורים בתוך תחום השיפוט של רשות החינוך המקומית  .4

 ממוסד רשמי אחד לאחר מטעם מחלת התלמיד .5

 ממוסד פרטי אחד לאחר .6

 

 :ערעור למשרד החינוך

מיום קבלת הודעת הרשות  ימים 7 תוךהרשות המקומית על החלטת להגיש למנהל/ת המחוז ערעור הורה רשאי 

 על דחיית בקשת העברה. 

 כללי: כל ערעור יוגש בנפרד וידון בנפרד

 מיום קבלת ההחלטה של הרשות: ימים 7 תוךהורה ימציא למשרד החינוך 

 ה המקומית בבקשת העבר הרשות   טופס ערעור על החלטת באמצעות מכתב ערעור הכולל נימוקי ערעור  . 1       

 . בקשת העברה שהוגשה לרשות וכל מסמך רלוונטי.2       

 .. החלטת הרשות המקומית3       

 רשות. –בבקשהתומכים המסמכים  . 4       

 

 שלבים הכרחיים טרם הגשת ערר למחוז

 רשות המקומיתאגף החינוך בהגשת בקשת העברה ל 

 קבלת הודעה מנומקת על החלטת הרשות 

 חובה( ימים מיום קבלת הודעת הרשות 7וך הגשת ערעור למחוז ת( 

 

 סופית הנה בערעור המחוזת /מנהל החלטת

 

בבקשת העברה ממוסד רשמי למוסד פרטי רשאים ההורים להגיש למנכ"ל המשרד ערעור על החלטת  :חריג

 מנהל/ת המחוז. 

 
 

  מקורות מידע
 

  אגף אמח"י 

  1959 -תקנות חינוך ממלכתי )העברה(, תשי"ט 
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