
בוגרי כיתות ו' יקרים והוריהם,
אנו נמצאים בעיצומה של היערכות פדגוגית וארגונית לשנת הלימודים תשפ"ב.

כחלק מהיערכות זו אנו פותחים את תהליך השיוך והשיבוץ לחטיבות הביניים.
לאחר תקופה ארוכה של למידה מרחוק, בשנת הלימודים תשפ"ב יושם דגש על חיזוק החוסן האישי

והחברתי של התלמידים, לצד המשך הפעלת מגמות ומסלולים חדשים אשר יחשפו את תלמידינו לעולם החדשנות, 
היצירתיות והמצוינות.

אני מזמינה אתכם לקיים את התהליך במועד, ועל פי הנוהל המפורט לעיל.

שיוך ושיבוץ לכיתה ז':
המועמדים לכתה ז' ישובצו בחטיבת הביניים אליה שויכו בהתאם למרחבי הלימוד שהוגדרו בקוביות משמאל.

הורי התלמידים ייכנסו לאתר השיוך והשיבוץ באתר עיריית עפולה, ויאשרו את שיוך ילדם לחטיבה הקולטת.
במקביל, יוזמנו התלמידים והוריהם לפגישה בביה"ס, ראיון אישי, והצגת מסמכים נדרשים.

תקופת השיוך לחטיבת הביניים:
יום ראשון, כ"ג אדר )7.3.21( ועד יום שלישי, א' אייר )13.4.21(, בשעה 24:00.

המסמכים שיש להביא לבית הספר בעת הראיון האישי:
תעודת זהות של ההורים, בה רשום התלמיד/ה כולל הספח.  .1

הורים החיים בנפרד – מתבקשים להביא את הסכמתו של ההורה האחר בכתב בצירוף צילום תעודת זהות כולל הספח.  .2
תעודת מחצית א' – כיתה ו' תשפ"א.  .3

אבחונים או כל מסמך מקצועי אחר )גם רפואי( המתאר את יכולותיו וצרכיו של התלמיד )במידת הצורך(.  .4
שתי תמונות פספורט.  .5

הערה: השיבוץ לכיתות ייחודיות/רגילות נעשה אך ורק ע"פ שיקול דעתו של צוות ביה"ס ויכולת 
הקליטה בכיתות ובביה"ס.

נוהל בקשות העברה לחט"ב שהתלמיד אינו משויך אליה:
תקופת  בסיום  העברה  בקשת  להגיש  התלמיד  הורי  יוכלו  אליו,  משויך  שאינו  ספר  בבית  ללמוד  מבקש  והתלמיד  במידה 
השיוך והשיבוץ, ולאחר פגישה עם מנהל\ת בית הספר. הבקשה תוגש באתר העירייה, ובו ימלאו את כל הפרטים הנדרשים. 
הבקשה תועבר למנהל החינוך ותידון אך ורק במסגרת ועדת ההעברות העירונית ובהתאם ליכולת הקליטה של בתי הספר.

תלמיד שלא יירשם בחטיבה אליה שויך, בקשתו להעברה לא תידון בוועדת העברות.
לאחר קבלת תשובת ועדת ההעברות באשר לשיבוץ, יוכלו הורי התלמיד להגיש ערעור למנהלת המחוז )תוך 7 ימים בלבד 

מקבלת הודעת השיבוץ(.
לאחר התייחסות מנהלת המחוז לבקשת הערעור, השיבוץ הינו סופי.

תקופת הגשת בקשות ההעברה:
יום ראשון, ו' אייר )18.4.21( ועד יום חמישי, ב' סיון )13.5.21(, בשעה 24:00.  

תושבים חדשים או תלמידים המעוניינים להירשם לכיתה ז' בעיר וכעת לומדים מחוץ לעיר או באחד ממוסדות המוכר שאינו 
 batysefer.rishum@afula.muni.il  :רשמי, מתבקשים ליצור קשר עם מינהל החינוך במייל הבא

המסמכים הנדרשים:
מסמכים 1-4 הכתובים מעלה.  •

דוח חינוכי מבית הספר בו לומד התלמיד כעת.  •
חוזה רכישה או קניה במידה וכתובתם עדיין לא בעפולה.  •

אולפנת צביה בנות
04-6591943

אוהל מאיר | מעלות ניסים
| נעם מוריה 

קריית החינוך אורט אלון בן גוריון
04-6521227

אלומות | אלון יזרעאל
גוונים | תדהר 

מאחלת הצלחה
לתלמידינו – ילדיכם,

טינה ולדמן
ראש מינהל החינוך

שיוך ושיבוץ לחטיבת הביניים 
לשנת הלימודים התשפ"ב

קריית החינוך אורן אורט 
0773197268

בית זאב | בן צבי
| נופים | יהלום

אורט יהודה - בנים מקיף
דתי וישיבה תיכונית

04-6593029
אוהל מאיר | מעלות ניסים

| נעם ומוריה

"שאיפתו של החינוך היא לפתח את הכישרונות המיוחדים הנרדמים בתוך אישיותו של כל ילד,
"באופן שכל אחד יכול להיות הוא עצמו במלואו

** המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מכוונת לתלמידות ולתלמידים כאחד.

)רבינדראנאת טאגור( 


