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 _____________תאריך: 
 

   ____________בשנה"ל בתוך הרשות חטיבה/יסודכיתות גן/ תלמיד/ה בקשת מעבר 
 

 אנו, החתומים מטה:
 א' שם הורה

 
 מספר זהות

 
 מס' טלפון נייד 

 
 

 כתובת מייל 
 

 ב' שם הורה
 

 מספר זהות
 

 מס' טלפון נייד 
 
 

 כתובת מייל 
 

 
 טבעון בבקשת מעבר עבור בננו/בתנו: פונים בזאת לרשות המקומית קרית 

 

נה"ל שב כיתה דרגת גן/ : _______________  גן /בית הספרהלומד/ת ב שם: _______________ ת"ז: ______________

 ו/או לצרף מסמך מודפס{:מהנימוקים הבאים }* ניתן למלא כאן     לבית הספר:________________לגן/    : _________הנוכחית

 ____________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 

 יש לצרף לבקשה: 
 של שני ההורים  וספחים  עותק תעודות זהות *

 .הנמצא באתר המועצה של הורים גרושים, יש לצרף את טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים * במקרה 
 . לקבלת דוח חינוכי על התלמיד/ה  *  ויתור סודיות

 *  מכתב המפרט את הבקשה.
 
 
 
 

 
 

 
ככלל העברות במהלך שנת לימודים יאושרו במקרים חריגים ו/או במקרים של העתקת מגורים וזאת בכפוף להחלטה של ועדת  

 העברות, לאחר קיום הוועצות בין מקצועית ברשות על פי חוזר מנכ"ל. 
 

 הנני החתום מטה, מצהיר כי כל הפרטים שנרשמו והוגשו על ידי הינם נכונים: 
 א' שם הורה

 
 הותמספר ז

 
 חתימה

 
 

 מספר זהות ב' שם הורה
 

 חתימה
 
 

 במקרים של העתקת מגורים יש לצרף את המסמכים הבאים: 

 . וחתימות מועד צפוי לכניסה לדירה  ,בישוב כתובת עתידית למגורים  :בו מצוינים מאומת על ידי עורך דין חוזה שכירות/רכש 
 

 מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדויקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם. כוזב   )א( רישום  7על פי חוזר מנכ"ל סב/חשוב: 

 לתשומת לבכם!
 כל המסמכים הנדרשים. ףבקשתכם תטופל עם צירו-
 הבקשות ידונו במהלך חודש יוני.-
 תוך התייחסות לפנייתכם האישית ובשילוב שיקולים מערכתיים של מערכת החינוך בקרית טבעון.בועדת העברות הבקשה תידון -
 חודש יולי.תשובה סופית תינתן עד לסוף -
 הקולט יקיים תהליך קליטה. גן/במידה ואושרה ההעברה, מנהל/ת ביה"ס-
 מהווה הסכמת הרשות להסעות.  אינהתשובה חיובית -


