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 בס"ד

 פ"תש אייר ז"י ניש יום

 2020 מאי 11

 לכבוד

 הורי תלמידי החינוך

 יסודי-העל 

 

 הורים יקרים,

 הנדון: איזורי מיפוי לרישום

 

 נבקש להביא בפניכם את עקרונות הרישום: יסודי-לחינוך העל מה של תקופת הרישוםובעיצ

 מוסדות עי"ס בהתאם למפרט הבא: 5. מוסדות חינוך המיועדים לתושבי המועצה 11במועצה ישנם  .1

 תיכון דרכא שקמה 

 כפר הנוער כפר סילבר 

 ישיבת דרכא בני יששכר 

 פנימייתית ארצית -אולפנת נווה דקלים 

 המדרשה לאמנויות, מדעים ומנהיגות חברתית 

 

אמית תיכון באר עמי או  כפי שנקבע ע"י משרד החינוך,, בנות-םלתיכון דתי בני במיפוי איזור הרישום .2

 אשקלון.

 טכנולוגי לחינוך הממ"ד.אמית , הוגדר אורט אדיבי אשקלון לחינוך המ"מ והרישום במיפוי לביה"ס מקצועי .3

מוזמנים לפנות לקציני הביקור הסדיר במנהל החינוך תלמיד/ה שטרם נרשמו לשנת התשפ"א, הורים ל .4

 לטובת ליווי וסיוע באיתור המסגרת המתאימה.

והדבר לא מתאפשר אלא במקרים חריגים  רישום למוסדות מחוץ לאיזור המיפוי מחייב אישור לימודי חוץ .5

  מאוד.

 להלן עקרונות המתווה שפירסמנו בקיץ האחרון: .6

תלמידים הנרשמים לשנת התשפ"א לא יוכלו בכל מצב להצטרף להסעות ממשיכים גם אם יתחייבו  .א

 לשלם את מחירם המלא. 
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ש להצטרף , במוסדות חוץ יוכלו לבק(1/9/19) שנת תש"פעד לתלמידים ממשיכים, שהחלו לימודיהם  .ב

 .30%-ובשנת התשפ"ב ב 40%בהשתתפות המועצה לשנת תשפ"א להסעות בהתאם למתווה 

המועצה ולא תהיה כל רחבי מ כללחוץ החל משנת תשפ"ג, כפי שפורסם במתווה לא יצאו הסעות  .ג

 לכלל התלמידים. , שאינם במיפוי,השתתפות מועצתית במימון נסיעה למוסדות חוץ

, באחריות ההורים לפנות בין אם במיפוי או לאככל שיתאפשר בהתאם לאמור לעיל, בכל רישום חוץ,  .7

ולעקוב אחר  17/5/20-ולהגיש בקשה ללימודי חוץ  עד ליום הלמנהל החינוך בטופס מקוון באתר המועצה 

בקשת המועצה לא תישא באחריות לתלמיד שבגינו לא הוגשה בקשה במועד. קבלת תשובה מסודרת במייל. 

 ממשיך. לימודי חוץ יש להגיש מידי שנה מחדש, עבור ילד

 

 ולסיום, 

משאבים גדולים בהיבטים פיזיים, פדגוגיים, חברתיים ורגשיים בהבניית מוסדות  ההורים יקרים, המועצה משקיע

 חינוך מצוינים ואיכותיים.

יעדי מנהל החינוך חיזוק החיבור הרגשי והקהילתי, העצמת ילדי המועצה כמנהיגים ויוזמים לצד למידה אחרת, 

 .21-ורכישת מיומנויות המאה הה המזמנת סקרנות ומחשב

 כדאי ונכון שרובם המוחלט של ילדינו יתחנכו ברחבי המועצה.

מרכז האתגרים הטיפולי וצוות אנא זכרו, שישנם מענים משלימים שהיקפם מתרחב והוכיח עצמו גם בעת משבר עולמי, 

 פסיכולוגים מקצועיים במיוחד. 13השרות הפסיכולוגי, המונה 

 לשרותכם!כולנו כאן 

08-ובטלפון  ashkelon.org.il-hinuch@hofלכל שאלה או התלבטות, הנכם מוזמנים לפנות למנהל החינוך, בכתובת מייל 

6775596. 

 

 

 בברכה,

 

 מנהל החינוך
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