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דבר ראש המועצה
תלמידים יקרים,
בימים הקרובים יחל תהליך הרישום
למוסדות החינוך העל יסודי במועצה.
השנה ,לראשונה ,נקיים תהליך
רישום מועצתי ,במסגרתו כל תלמיד
ותלמידה יבחרו את ביה”ס המתאים
להם ויזכו לליווי מלא עד לשיבוץ.
ברחבי המועצה פועלים בתי-ספר
על-יסודיים בחינוך הממלכתי ובחינוך
הדתי .חלקם פנימייתיים וקולטים
תלמידים נוספים מרחבי הארץ וחלקם
מקומיים ,עשירים בתוכניות ומסלולי
למידה.
הרחבות הישובים והגירה חיובית
של משפחות מרחבי הארץ למועצה
מזמנות לנו צמיחה משמעותית
בביה”ס שיש בכוחה לפתוח מגמות
לימוד ומסלולי התמחות מגוונים.
בשנה האחרונה הרחבנו את ביה”ס
שקמה במבנה נוסף ,זכינו להקים את
המדרשה לאמנויות ,מדעים ומנהיגות
חברתית בניצן ולבסס עשיה שיתופית בכפר
סילבר.
בביה”ס שדות סילבר תצא כיתת הבוגרים
החלוצה לדרך חדשה .כ 350 -תלמידים
יסיימו בששת ביה”ס היסודיים וישתלבו
בחטיבות הביניים כחלק ממארג שש שנתי.
ביה”ס שלנו הוכיחו השנה איתנות
גבוהה בעת משבר ,השכילו למצוא ולשפר
את אופני הלמידה מרחוק ,קיימו מפגשים
אישיים וקבוצתיים במרחבים הפתוחים ולא
ויתרו על השיח האישי והקשר לכל תלמיד.

מערכת החינוך בחוף אשקלון מקדמת
ערכים של אהבת הארץ ,מצוינות,
חדשנות ומוביליות חברתית.
ספריות השאלה לאמצעי קצה ,הצטיידות
במצלמות זום ,לוחות אלקטרוניים וכיתות
חכמות היו מרכיב משמעותי בהשקעה
המרובה בכל בתי-הספר במועצה בתחום
התקשוב .בכל התיכונים הורחבו מגמות
לימוד ומסלולים חדשים בתחומי המדעים,
ההומניסטיקה ,האמנויות והספורט.
אנו גאים בעשיה הרבה של ביה”ס
היסודיים ,שעמלם הרב ניכר בדמותכם
הבוגרים.
שאו ברכה בדרככם החדשה.
בברכה,
איתמר רביבו,
ראש המועצה

מועצה אזורית חוף אשקלון  -מינהל החינוך

3

דבר ראש ִמנהל החינוך
תלמידים יקרים,

בימים הקרובים יחל הרישום לביה”ס
העל-יסודיים.
ביה”ס במועצתנו מעניקים מענה הטרוגני
ואיכותי לכלל תלמידי המועצה וקולטים
תלמידים נפלאים מהמועצות האזוריות
השכנות ומהעיר אשקלון.
בשנים האחרונות אנו מזהים צמיחה
דמוגרפית המציבה במרכז את הצורך
במענים נרחבים לבני הנוער .לצד המגוון
והתפתחות מסלולי הלמידה השונים אנו
נדרשים לקיים תהליכי רישום מסודרים,
שיאפשרו בצד האחד הכרות עמוקה עם
המסלולים ,המגמות והתפיסות בביה"ס
העל-יסודיים ומן הצד השני ,ארגון תהליך
שיאפשר מענה מיטבי וליווי עד לשיבוצו של
כל תלמיד.
קהילת המנהלים במועצה פועלת יחד
לקידום הערכים הבאים:
 lחיזוק וגיבוש תחושת השייכות הקהילתית
 lהעצמת בני הנוער ועידוד ליזמות,
מנהיגות ומעורבות אזרחית
 lקבלת האחר מתוך כבוד וערבות הדדית
 lחתירה למצוינות וחינוך לגודל
 lחשיפה והעמקה בתחומי הדעת השונים
 lמוכנות בני הנוער באופן מיטבי לחיים
העצמאיים.
תכנית העבודה האסטרטגית שאנו
מובילים בשיתוף משרד החינוך מציבה
במרכז חמישה יעדים:
 lטיפוח אוטונומיה בית ספרית והטמעת
תהליכי בחירה.
 lטיפוח אקלים בית ספרי מיטבי וטיוב
השיח הבין אישי.
 lצמצום פערים ,קידום הישגים לימודיים
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והגדלת אחוז התלמידים הזכאים לתעודת
בגרות איכותית.
 lפיתוח לומדים בעלי כשירויות
ומיומנויות הנדרשות לתפקוד במציאות
המשתנה במאה ה.21-
 lמתן מענה מותאם למגוון הצרכים
והאוכלוסיות השונות.
חטיבות הביניים ערוכות לסייע בהשלמת
הפערים הלימודיים שנצברו השנה בשיתוף
צוותי החינוך בביה”ס היסודיים תתקיים
מכינת השלמה.
מבקשת לברך אתכם ,תלמידים יקרים,
שתשכילו לבחור את המקום המתאים
ביותר ,שיהיה בבחינת קרקע פוריה וסביבת
חיים מצמיחה.
זכרו ,שהדרך להגשמת חלומות גדולים
סוללת מעבר בשנות התיכון .משימתנו
להעמיק ידע קיים ולהעשיר בידע שטרם
נחשפנו אליו .לזהות את כישורינו ,לחזקם
ולהתחיל במסע של נתינה ומעורבות
קהילתית.
אל תוותרו על רכישת מיומנויות לומד
עצמאי ,הן שיאפשר לכם ללמוד ולחקור כל
מה שתחפצו.
שלכם,
כרמית הרוש,
ראש מינהל חינוך

נהלי רישום
תהליך הרישום הפורמלי יפתח ביום ראשון ,כ"ה בשבט התשפ"א7/2/21 ,
ויסתיים ביום חמישי ,י"ג באדר התשפ"א.25/2/21 ,

תהליך הרישום לתושבי המועצה:
רישום באמצעות אתר האינטרנט www.bit.ly/3hA0MRX
ליווי אישי ברישום במינהל החינוך
תהליך הרישום לתושבי חוץ:
העברת אישור לימודי חוץ עד ליום י"א באדר 24/3/21 ,במייל למינהל החינוך.
עם קבלת אישור השיבוץ הסדרת תשלום אגרת לימודי החוץ במינהל החינוך ,לא יאוחר מיום
כ"א באייר.3/5/21 ,
רישום בקישור יעודי לתושבי חוץ www.bit.ly/3r1Ffot -
(יש להצטייד בת.ז כולל ספח ,תעודות מחצית א'
תשפ"א ושנה קודמת ,מכתב הנמקה)
השלמת הרישום לביה"ס העל-יסודי
השלמת הרישום תיעשה במהלך חודש אייר ,בהתאם לפירסומי ביה"ס.
שימו לב ,בשלב הראיונות תתבקשו לחתום על טופס ויתור סודיות שיאפשר לביה"ס הקולט
להכיר וללמוד את ילדכם באמצעות קבלת מידע מביה"ס המזין.
לצורך הרישום יש להצטייד ב:
 lצילום תעודת מחצית כיתה ו'
 lצילום תעודת סיום כיתה ה'
 lצילום גליון דיווח רבעון אחרון כיתה ו'.
 lצילום פנקס חיסונים
 lתמונות פספורט ( 4עותקים)
 lאמצעי תשלום
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נהלי רישום
מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:
 .1תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח וכתובת מעודכנת וזהה תואמת את מקום המגורים
בפועל.
 .2תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד .לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
 .3העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
אם הנכם עונים על אחד הקריטריונים הללו ,עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים
בטבלה:
להורים עצמאים (גרושים\פרודים\יחידים)
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך ,יש
לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים בהם תישלל ו\או תוגבל האפוטרופסות של אחד
ההורים ,לא תוחל חובה זו) .במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה ,על ההורים
לפנות להכרעה משפטית בנושא ולציג בפני מחלקת הרישום את ההחלטות שהתקבלו.
חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין
באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם ,יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד
הפנים .הורהו של קטין אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין,
יבקש מפקיד הרישום לעדכן את כתובתו בכתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.
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תושבים הגרים
בשכירות

חוזה שכירות שתוקפו  12חודשים לפחות .החוזה יהיה תקף לתקופת
הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.
חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר ,שפרטיו מופיעים בחוזה
השכירות ,תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה
בחוזה ו/או תצהיר מגורים החתום על ידי עו"ד.

דירה בבנייה או
בקנייה

חוזה חתום על ידי עו"ד שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ 1
בספטמבר של אותה שנת לימודים .בצרוף מס‘ חשבון מים של הקבלן.
בבניה עצמאית  -יצורף תצהיר חתום ע“י עורך דין ובו מועד הכניסה.

מיופה כח

תעודת זהות של מיופה הכוח ,תעודות זהות של שני ההורים  -מקור
בלבד וכן מכתב הרשאה חתום .במידה ותעודות זהות של ההורים אינן
מקוריות ,נדרש להביא העתק נאמן למקור.

תושבים חדשים
במועצה

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך
רגיל או בחינוך מיוחד .יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים
במוסדות חינוך .אישור ארנונה /חוזה בהתאם לכתוב מעלה.
גליון ציונים לתלמידים בחינוך המיוחד ,בנוסף יש להביא:
פרוטוקול וועדת השמה ,חוות דעת מיועץ בית הספר ודו“ח פסיכולוגי
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**הורים עצמאיים כתב הצהרה והתחייבות חתום ע“י ההורה הרושם מעודכן ותקף
(כמוגדר בחוק סיוע
למועד הרישום .הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי
למשפחות שבראשן
הורה עצמאי התשנ״ב בלעדי על חינוכו ,חייב לצרף פסק דין.
( )1992רווק/ה,
הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף,
אלמן/ה ,גרוש/ה,
פרוד/ה ,אשה עגונה ,חייב לצרף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף
אשה השוהה במקלט תצהיר עו"ד \ בית משפט .ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד
לנשים נפגעות אלימות)
הרישום  -יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט.
רישום מאוחר
(שלא בתקופת
הרישום)

הורה שלא ביצע רישום בתקופת הרישום ומבקש רישום מאוחר ,יפנה
באמצעות מילוי טופס מקוון באתר האינטרנט .השיבוץ יעשה על בסיס
מקום פנוי בלבד.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום ,מתבקשים לשלוח טופס בקשה
לביטול רישום ,בצירוף צילום ספח ת.ז .עם כתובת עדכנית של מקום
המגורים אליו עובר ,חוזה שכירות  /קניה  /תצהיר עו“ד  /ארנונה
במקום מגוריו החדש,הודעה להורה תשלח עד  3שבועות מקבלת
הבקשה במחלקת הרישום.

ילדי חוץ

הורים שאינם תושבי חוף אשקלון ומבקשים לרשום את ילדיהם
במוסדות החינוך במועצה ,מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט.
השיבוץ ייעשה לאחר שיבוץ ילדי המועצה לשיקול הוועדה.
על ההורים להציג אישור מהמועצה \ העיר בה מתגורר התלמיד
המאשרת את שחרור התלמיד מרשותה עם התחייבות כספית.

את המסמכים הנ"ל אפשר למצוא באתר הרישום בכתובתwww.hof-ashkelon.org.il :
לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן מסוים הוא עבירה על החוק.
חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מהגן גם לאחר קבלת השיבוץ.
בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל ,תהא המועצה רשאית לאמת את הנתונים
בשטח באמצעים העומדים לרשותה.
את המסמכים יש לצרף בזמן ביצוע הרישום באתר האינטרנט או להעביר למחלקת הרישום
עד לתום תקופת הרישום.
באמצעות דוא"ל בכתובתhinuc@hof-ashkekon.org.il :
או באתרwww.hof-ashkelon.org.il :
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גאנט רישום
מפגשי
היכרות

רישום

במהלך חודש שבט תשפ"א
(ינואר עד מחצית פברואר )21
מפגשי הכרות וחשיפה בבי"ס השונים ברחבי המועצה

כ"ה בשבט ( - )7/2/21י"ג באדר ()25/2/21
רישום מוסדר באתר המועצה

ראיונות

י"ז באדר ( - )1/3/21י"א באדר ()24/3/21
ראיונות אישיים בביה"ס

שיבוץ

כ"ב באדר ( - )4/4/21ל' באדר ()12/4/21
הודעות שיבוץ לביה"ס (כולל מסלול)

סיום

א' באייר ( -)13/4/21כ"א אייר ()3/5/21
סיום תהליך הרישום בביה"ס

לפרטים נוספים ויצירת קשר :מינהל החינוך טלפון08-6775596/7 :
מיילhinuc@hof-ashkelon.org.il, carmit@hof-ashkelon.org.il :

קישור הרישוםwww.bit.ly/3hA0MRX :
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פרויקטים כלל
מועצתיים

אקדמיה בתיכון
תכנית אקדמיה בתיכון מאפשרת לתלמידים
מתחת לגיל  18להשתלב בלימודים אקדמיים
בתקופת התיכון ,בד בבד עם לימודיהם
בבית-הספר
התלמידים בתוכנית צוברים נקודות זכות
אקדמיות לתואר ,במקצועות מסוימים ניתן
להמיר קורסים אקדמיים בבחינות בגרות
אשר ייחשבו כציון בגרות.
המרת בגרויות:
אתר האוניברסיטה הפתוחה
bit.ly/2YvUyJL
לאקדמיה בתיכון  -אוניברסיטה פתוחה
bit.ly/2YsZ7EH
תלמידים מחוננים ומצטיינים
אקדמיה בתיכון  -אתר משרד החינוך
bit.ly/3pzUULj

תוכנית התפתחות אישית ומעורבות
חברתית
לפרטיםbit.ly/3anWNV6 :
מחקרים מראים כי ההתנדבות משפיעה
על התפתחותה של הזהות האישית והפרו
חברתית בגיל ההתבגרות ומעצימה את
התלמיד המתנדב ומביאה לצמיחה אישית
וחברתית.
התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות
חברתית" מתבצעת בחטיבה העליונה
(כיתות י' -י"ב) ,והיא תנאי סף לקבלת
תעודת בגרות .התלמיד צריך למלא במשך
 3השנים  180שעות התנדבות .כל תלמיד
מתחייב להקדיש שעתיים בשבוע מזמנו
להתנדבות בקהילה ,בתחומים על פי בחירתו.
התוכנית מאפשרת לתלמיד התנסות
בתפקידים ובמשימות למען הזולת והקהילה -
התנסות הכרוכה בנטילת אחריות ,מעורבות
פעילה ,ולמידה תוך כדי שרות למען הקהילה.
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פרויקטים כלל
מועצתיים

קדם עתידים
מהי תכנית “קדם עתידים”?
תכנית הפועלת במסגרת האגף לתלמידים
מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ,מקדמת
תלמידים מצטיינים מהפריפריה החברתית
שבתוך הפריפריה הגאוגרפית ,לשירות
במסלולי העתודה ,ליחידות האיכות
הטכנולוגיות בצה”ל ולאקדמיה.
התכנית פועלת בליווי מינהל החינוך בכל
ביה"ס העל-יסודיים במועצה.
המטרה המרכזית של תכנית "קדם עתידים”
הנה מתן הזדמנות שווה וצמצום הפערים
הקיימים בין המרכז והפריפריה במדינת
ישראל.
השותפים שלנו
בהובלת התכנית שותפים האגף למחוננים
ולמצטיינים במשרד החינוך’  ,עמותת "ידידי
עתידים” ,מינהלת “עתידים” בצה”ל.
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משבר הקורונה העולמי
על השלכותיו הרחבות מאיים להעמיק את
הפערים החברתיים ,הלימודיים
והכלכליים הקיימים .מציאות זו מחייבת אותנו
להיערכות אחרת ושונה המנגישה את חזית
המדע והטכנולוגיה לתלמידי הפריפריה
המצטיינים.
קישור לחוברת קדם עתידים
bit.ly/3t5g6v5
מסלול עתודה אקדמית
תלמידי כיתה י"ב יכולים לבחור במסלול
קצונה אקדמית
כל המידע באתר קצונה אקדמית
www.atuda.org.il

ועדות
אפיון וזכאות
בועדת האפיון והזכאות אנו מקיימים דיון רב
מקצועי בשאלת צרכיהם היחודיים של תלמידי
המועצה ,שמסגרות החינוך סוברות שיש
לבנות עבורם מענים מותאמים שיקלו את
השתלבותם .זוהי הזדמנות משמעותית לערוך
חשיבה מוקדמת ומיפוי מדויק לכל תלמיד/ה.
ישנה חשיבות גדולה ,לקיום תהליכים
מוקדמים בשיתוף ההורים ,לדייק מיצוי תכניות
ומשאבים ולערוך תיאום ציפיות להצלחת
התלמיד/ה.
הדיון בועדה :במהלך הדיון יכיר צוות
הועדה את התלמיד/ה באמצעות התיחסות
ההורים ,הצוות החינוכי ופסיכולוג המסגרת.
הועדה תקיים חשיבה משותפת עם ההורים
ותדייק את צרכי התלמיד והחלופות
האפשרויות .ההורים יוזמנו להציג את
העדפתם לאופי המסגרת המתאימה לילדם.
החלטת הועדה תישלח להורים בתום הדיון
ותתייחס להמשך תהליך השיבוץ ע"י מינהל
החינוך ואופן בקשת הערר ,כלל שידרש.
היערכות הוועדות :משתתפי הועדה:
יו"ר ועדת זכאות  -הגב' לידיה חדש והגב'
ענבל כוכבי.
ראש מינהל חינוך -כרמית הרוש
מפקחת החינוך המיוחד בהתאם לסקטור
הפיקוח -הגב' אורנה פרידמן,
הגב' פאני כהן ארזי ,הגב' יוכי חג'בי,
הגב' אילנית מרגי.
נציגי רשות נוספים  -רכזת החינוך המיוחד,
שרון חביב ,פסיכולוג השרות הפסיכולוגי.
נציגת הורים ארצית במינוי משרד החינוך.
הורי התלמיד/ה,
נציגי ביה"ס :מנהל/ת ,יועצת ,מחנכת.

ח

לתשומת ליבכם:
צוותי החינוך מתבקשים להעלות
את כלל הטפסים הנ"ל למערכת
המקוונת עד ליום .18/2/21 -
באחריות ההורים לדאוג להעברת
האבחונים וטופס ויתור הסודיות,
כמו גם בדיקות ראיה ושמיעה לא
יאוחר מיום .15/2/21
מסמכים נדרשים וקבילים לועדה:
שאלון ראמ"ה
שאלון הפניה מביה"ס
אבחון פסיכולוגי
אבחון דידקטי
אבחון פסיכאטרי ככל שיש
אבחון נוירולוגי ככל שיש
בדיקות ראיה ושמיעה  -חובה
טופס ויתור סודיות הורים
זימונים לועדה ישלחו ע"י מינהל החינוך
למסגרת החינוך ולהורים לאחר קליטת
הבקשות במערכת משרד החינוך.
לכל שאלה ,הנכם מוזמנים לפנות לרכזת
תחום החינוך המיוחד במנהל החינוך,
שרון חביב,
בטלפון מס' ,08-6775537
כתובת מייל
.sharon@hof-ashkelon.org.il
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ביה"ס העל יסודיים
במועצה

במועצה פועלים  5ביה"ס על-יסודיים ,כולם במתווה שש-שנתי ,כיתות ז'-י"ב.
 2מביה"ס מ"מ ו 3-מהם ממ"ד במגוון מענים ,החל במקיף איכותי ,דרך כפר נוער ,אולפנה
פנימייתית ,ישיבה ומדרשה.
ביה"ס שלנו מתאפיינים בחשיפה לתחומי העשרה ,בפיתוח יכולות וכישורים אישיים ,בעשיה
ענפה בתחום החברתי ,במעטפת הרגשית ובביסוס תהליכי למידה חדשניים.
החינוך העל-יסודי במועצה משויך למינהל לחינוך התישבותי ומלווה ע"י צוות הפיקוח וההדרכה
במינהל.
ביה"ס העל –יסודיים פתוחים לכלל תלמידי המועצה וכוללים שרותי הסעות ממרחבי
הישובים השונים.

מקיף שקמה דרכא -פיקוח מ"מ -בנים ובנות
ישיבת דרכא "בני יששכר" -פיקוח ממ"ד -בנים
כפר הנוער ,כפר סילבר -פיקוח מ"מ -בנים ובנות
מדרשה לאמנויות ,מדעים ומנהיגות חברתית -פיקוח ממ"ד -בנות
אולפנת נווה דקלים -פיקוח ממ"ד -בנות
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בקשה ללימודים מחוץ
לרחבי המועצה

ככלל ,לימודים מחוץ למוסדות המועצה
יתאפשרו רק לאחר התכנסות ועדת חריגים
ואישורה.

הסעות במועצה:
כל תלמיד זכאי להסעה מכל ישוב במןעצה
לכל מוסד על יסודי השייך למועצה.

קרטריונים לקיום דיון:
 lלא קיים מוסד חינוכי מתאים ברחבי
המועצה
 lצרכים מיוחדים
 lזרם חרדי
קישור להעלאת בקשה
bit.ly/3oAdKAE

הסעות מחוץ לרחבי המועצה:
בשנת תשפב יגיע הסכם הסעות החוץ
למוסדות שאינם במיפוי המועצה לשנתו
השלישית והאחרונה.

התניות לקיום דיון:
 lמוסד חינוכי שאישר את קבלת התלמיד
 lבקשה למוסד חינוכי אחד
הסתייגות:
ככל שועדת החריגים תאשר יציאת תלמיד
מרחבי המועצה ,בהתאם לקרטריונים,
המועצה לא תישא בכל אחריות ו/או
השתתפות בהסעת התלמיד ובאגרת לימודי
החוץ.
לא ינתן אישור לימודי חוץ בדיעבד!
יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מיום
.1/5/21

במסגרת השנה השלישית יפעל ההסכם
באופן הבא:
ההורים יגישו בקשה באתר מינהל החינוך
ובמסגרתה יעבירו מקדמה של  1000ש״ח
(סכום המקדמה לא יוחזר).
לבקשת הצטרפותbit.ly/36svubj :
לאחר סיום מועד הרישום יושלם התשלום
השנתי בהתאם למס׳ הנרשמים.
תמיכת המועצה תעמוד על  30%מעלות
ההסעה השנתית.
הצטרפות תלמידים חדשים להסעות מחוץ
למיפוי לשנה האחרונה על בסיס מקום פנוי,
בלבד וללא השתתפות המועצה.
זכרו ,מוסדות החינוך במועצה ישמחו
לקלוט את ילדכם ולתת מענה מיטבי .ניתן
לקיים מפגש היוועצות משותף עם ראש
מינהל חינוך ומנהלי ביה״ס הרלוונטים.
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ביה״ס
ממלכתי

DARCA SCHOOLS

המדרשה
לאמנויות ,מדעים
ומנהיגות חברתית

מקיף שקמה דרכא

שקמה בש.י.א  -בחירה ,שייכות ,יוזמה ,אחריות
תיכון שקמה דרכא הינו בית חינוך מרכזי
בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון.
בית-ספר אזורי שש  -שנתי השוכן בקבוץ
יד  -מרדכי באזור עוטף עזה.
בית הספר מאופיין בטיפוח אקלים בית
ספרי מיטבי  .הדרך החינוכית מבוססת על
שוויון הזדמנויות מתוך הנחת יסוד שיש מקום
לכולם .בית הספר פועל לאורם של ארבעה
ערכים מרכזיים  :בחירה  ,שייכות ,יוזמה
ואחריות .ערכים אלה מתבטאים בכל העשייה
החינוכית בבית הספר לימודית וחברתית כאחד.
לצד שלל האפשרויות לתלמידים מצטיינים
ניתנות הזדמנויות לכל אוכלוסיית בית
הספר .ביה”ס מניף את דגל החינוך החברתי
והמעורבות הקהילתית ,לצד המצוינות
הלימודית והשאיפה להישגים לימודיים גבוהים.
לבית הספר אחוזי זכאות גבוהים במיוחד בציוני
הבגרות ,ובתעודת בגרות חברתית .כמו כן,
בוגריו מגיעים לאחוזים גבוהים בגיוס לצה”ל,
לצד התגייסות לשנת שירות ומכינות קדם
צבאיות.
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מסלולים יחודיים בחטיבת הביניים:
העמקה בת  6-8שעות שבועיות
 lמצוינות מדעים  -מסלול שביט בשיתוף מכון
דוידסון ,למידה התנסותית בתהליכי חקר.
 lמצוינות באמנויות  -מסלולי בחירה ,למידה
עיונית לצד התנסות מעשית בתחומים הבאים:
תאטרון ,מחול ,אמנות חזותית וקולנוע.
 lמצוינות ספורט  -חיבור בין גוף לנפש,
חשיפה והעמקה בענפי כדורגל ,כדורסל,
בדמינגטון ומועדון אופניים.
 lקידומטיקה  -מצוינות במתמטיקה -פיתוח
חשיבה מסדר גבוה וראיה מתמטית באמצעות
מישחוק .problem based learning
 lמצוינות אנגלית,speaking-
 ,debatingפיתוח מיומנויות שיח ושיג (מעמת).
כלל המסלולים מתפתחים לכדי מגמות
מורחבות בלימודי התיכון.
תכניות האצה למצוינים
אקדמיה בתיכון ,אודיסאה ,אלפא ,מרכז
מחוננים באשקלון ,נוער שוחר מדע

תכניות ייחודיות :מיומנות המאה ה21-
חממה להצלחה – שילוב של לימודי
חקלאות וכישורי חיים
הומניסטיקה  -למידה בין תחומית
במקצועות רבי מלל.
*הלימוד במסלולי המצוינות ותכניות
ההאצה מתבסס על מיון ועמידה בתנאי סף
**הלימוד בתכניות הייחודיות מתבסס על
בחירה אישית.
חטיבה העליונה:
 lתעודת בגרות עיונית
 lתעודת בגרות טכנולוגית
 lתעודת בגרות חברתית קהילתית
מסלולי הבחירה :
מדעים וטכנולוגיה  -ביולוגיה ,פיסיקה,
חינוך גופני ,הנדסת תוכנה וסייבר.
אמנויות – אמנות חזותית ,אמנויות העיצוב,
תיאטרון ,קולנוע ,מוזיקה
שפות רוח וחברה – ניהול עסקי ,מחשבת
ישראל ,מדעי החברה ,ערבית ,דיפלומטיה
ותקשורת באנגלית,
מסלולים מוגברים נוספים :
 lעבודת גמר –  5יח”ל
 lפיזיקה מחקרית –  5יח”ל
 lכימיה ברשת –  5יח”ל בלמידה מרחוק
בשיתוף מכון וייצמן

תכניות האצה למצוינים :
‘ lחמש תחילה’ – מתמטיקה  5יח”ל
 lקדם עתידים – הכנה ללימודי עתודה
 lאלפא – מדעני העתיד בשיתוף האונ’ העברית
‘ lסולמות’ – תגבור באנגלית
 lמנהיגות צעירה  -מועצת תלמידים
 lסמינרים לימודיים חברתיים
 lנבחרות ספורט ייצוגיות
 lהכנה לצה”ל
 lפרויקטים קהילתיים ומעגלי שיח
 lחינוך סביבתי
 lלמידה מבוססת פרויקט למידה בין תחומית
 lלמידה חוץ בית ספרית ולמידת חקר
‘ lבילמוד’ שיטת לימוד שפותחה בשקמה

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
מנהלת ביה"ס :אופירה גל
מנהלת התיכון :ורד פרקש
מנהלת חטיבת ביניים :איילת גולדנברג
רכזת יעוץ וטיפול :הגר נחום
כתובת :יד מרדכי
מס' טלפון073-2318300 :
מייל ליצירת קשר:
shikmaoffice@gmail.com
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ביה״ס
ממלכתי דתי

ישיבת דרכא ״בני יששכר״

אנו שואפים לחנך את תלמידנו ברוח תורת
ישראל ,תוך מתן דגש על ערכים ,דרך ארץ,
כבוד ועזרה הדדית.
הישיבה מכוונת את תלמידיה לגדול ולהיות
דמות בוגר עצמאי המודע לעצמו לזולתו
ולסביבתו ,באמצעות מעורבות חברתית
והשפעה חיובית על החברה בישראל.
אנו מכוונים לטיפוח מצוינות תוך מתן
הזדמנות אמיתית לכל תלמיד להצליח
לממש את היכולת הלימודית והחברתית
שלו בסביבה עדכנית ומאתגרת.
רצף כיתות קיים ,מס כיתות בביהס:
ז’-יב’ .שש כיתות.
מהיכן מגיעים תלמידינו:
מרחבי מועצת חוף אשקלון ויישובי הסביבה.
הדגשי תכנית חברתית והתנדבויות:
 lחיזוק תחושת השייכות
 lחיזוק קשר בוגרים ,חשיפה לעולם התורה
ובנית בוגר תורני
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 lתקשורת בין אישית וקשר בין באי בית הספר
 lלמידה רגשית חברתית
מגמות לימוד ,כיתות יחודיות:
מדעי המחשב  -מגמה חדשנית החושפת
את התלמידים מאחורי הקלעים של עולם
המחשבים העוטף אותנו כיום מכל עבר.
התלמידים מקבלים מושגים וכלים בסיסיים
שיכולים לשמש אותם בעתיד בעולם התכנות
והמחשוב.
פיסיקה  -מגמה לתלמידים בעלי יכולת
חשיבה גבוהה הפותחת דלתות בעולם
האקדמי .במגמה התלמידים נחשפים לחוקים
על פיהם פועל העולם שסביבנו .הגברת
לימודי הפיסיקה ל 5-יח"ל ,העמקה בתכנית
הלימודים בחשמל ,במכניקה ובגלים.
עבודות גמר  -אפשרות להרחבת  5יח"ל
נוספות בביצוע עבודות גמר ,בהנחיה חיצונית
בכל תחומי הדעת.

מסלול העמקה תורני  -כולל הגבר של 5
יח"ל בגמרא ו 5-יח"ל בתנ"ך ועבודת חקר.
לימודי ארץ ישראל  -שילוב של הסטוריה,
גאוגרפיה ,ומורשת החושף את התלמידים
להכרות פיזית עמוקה עם חבלי ארצנו.
מב’’ר  -כיתה המיועדת לחזק תלמידים
לקראת בחינות הבגרות .למידה ממוקדת
ובקבוצה קטנה הנותנת אפשרות לכל תלמיד
לחוות הצלחה.
תכנית חברתית ומעורבות חברתית:
 lחיזוק תחושת השייכות
 lחיזוק קשר בוגרים ,חשיפה לעולם התורה
ובנית בוגר תורני
 lתקשורת בין אישית וקשר בין באי בית
הספר
 lלמידה רגשית חברתית

 lבניית זהות אישית ובוגר עצמאי
 lיחסי גומלין בין ביה”ס להורים
 lקידום יוזמות חינוכיות בהובלת צוות המורים
ישיבת דרכא ״בני יששכר״
המקום בו תמצאו אווירה חמה ומשפחתית
המצמיחה וקוראת לכל אחד לגדול.

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
שם ראש הישיבה :הרב נטף מויאל
מנהלת פדגוגית :מיכל ג'ייקוב
סגן ראש הישיבה :הרב אורן זרגרי
יועצת :חן שוורץ
רכז חטיבת הביניים :אלון עשוש
כתובת :באר גנים
מס' טלפון08-8507767 :
מייל ליצירת קשר:
yeshivabi@gmail.com
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ביה״ס
ממלכתי

כפר הנוער סילבר

כפר הנוער  -כפר סילבר מאמין שכל אחד
יכול ולכל ילד מגיע שוויון הזדמנויות להצלחה
ומצוינות ,הכפר דוגל באהבת האדם והארץ
ובשמירה על הסביבה.
הכפר מחנך לסובלנות ,לכבוד לזולת
ולאזרחות טובה ומטפח אמונה עצמית ,נחישות
והישגיות.
צוות הכפר מוביל את התלמידים ללמידה
ולמיצוי יכולותיהם באמצעות שיח חינוכי מכבד
ומעצים תוך שמירה על גבולות ברורים.
בבית הספר נטפח סביבת למידה המספקת
מענה מערכתי מתוקשב למורה ולתלמיד.
המורים ישלבו את המערכת המתוקשבת
בהוראה באופן מושכל בכל מקצועות הלימוד
והעשייה הבית ספרית.
ההוראה המתוקשבת תזמן פדגוגיה חדשה
בין המורה לתלמיד ובין התלמידים ,תקרב את
התלמידים אל חומר הלימוד ותייעל את תהליכי
ההוראה והלמידה באמצעות שיוך משימות לכל
תלמיד בהתאם להישגיו ,מתן משוב חוזר ותכנון
ההוראה לטווח הקצר והארוך.
הכפר מתחדש ,יוזם ומתפתח כל הזמן
מתוך שאיפה להתאים עצמו לצרכי התלמידים
והתקופה ולהוות מודל פדגוגי במערכת החינוך.
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בית הספר והכפר
בית הספר שש שנתי ז' – יב'
בבית הספר  26כיתות
בכל שכבה יש בין  3-5כיתות
חטיבת ביניים ותיכון שרואה אותך
כהורה הילד\ה שלך הוא האוצר החשוב
בעולם ,מבחינתך המסע לבגרות ,חייב להיות
עם א.נשים אשר רואים את מי שהוא ומקבלים
אותו בדיוק כפי שהוא.
חטיבת הביניים ותיכון
בואו להתרשם ,בסיור מודרך פיזי או בזום,
מהייחודיות של בית הספר כפר סילבר,
סביבה ירוקה ,מרובת תרבויות ,תומכת
ומגוונת
בבית הספר כפר סילבר ,קיימות מגמות
מגוונות המאפשרות מבחר והתאמה לכל אחד
ואחת.
בית ספר המעניק הרבה יותר
בית הספר כפר סילבר מחנך לערכי
הדמוקרטיה ,אהבת האדם ,ציונות ,אהבת
הארץ ובקידום המדע המצוינות והחדשנות.
בית הספר מפעיל תוכניות ייחודיות,
המעניקות ערך מוסף ללימודים ולמסע הבגרות
האישי:

 lאירוח קבוצות מחו"ל | חילופי משלחות
 lקשר עם קהילות יהודיות בעולם
 lחוגי העשרה לכיתות ז-ח
 lהעשרה אינסטרומנטלית
 lמכינת אדרת | אדם ואדמה
 lחץ הצפון
מסלולי הלימוד בחטיבת ביניים:
בשנה הבאה ייפתחו בשכבת ז' ארבע כיתות
בארבעה מסלולים שונים:
חקר יזמות וסביבה  -כיתה להובלת
תהליכים יזמיים בתחום החקלאות וביזמות עסקית.
 נחשון  -כיתת מצוינות לתלמידים בעלי
יכולות מנהיגות ולבעלי יכולת למוביליות
חברתית.
 ספורט  -כיתה לתלמידי בעלי אוריינטציה
ספורטיבית ורצון לעסוק בספורט כדרך חיים.
מופ''ת -כיתת מצוינות לימודית בתחומי
המדעים – כיתה ריאלית פיזיקה ,מתמטיקה,
כימיה ומדעי המחשב.
כיתות ייחודיות בתיכון:
כיתות נעל"ה
נעל”ה היא תוכנית המאפשרת לבני נוער
יהודים מרחבי העולם ללמוד בארץ בתיכון על
מנת לחשוף את תלמידינו למורשת היהודית
ולהכרת מדינת ישראל.
במסגרת התכנית מגיעים בני הנוער לכפר
סילבר מחבר המדינות העצמאיות לכיתה ט׳
ומשתלבים בחיי הכפר,
כיתת שח"ר
האמונה האמיתית ביכולתו של כל תלמיד,
בהעצמת חוזקותיו וחיזוק חולשותיו מחייבת
מאמץ מתמיד שמבוסס על למידה מתמשכת,
העמקת המקצועיות והתאמת דרכי ההוראה
באופן יצירתי ,על מנת לאפשר את הצלחתם
של התלמידים.
כיתות שח"ר מהוות מענה לאותם התלמידים,
הזקוקים לליווי קרוב יותר וראייה ממוקדת יותר

של הצרכים האישים של כל אחד מהם.
כיתת מופת
פיתוח מצוינות לימודית בדגש על מתמטיקה,
מדעים ושפות ,לצד מצוינות אישית וחברתית,
לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית.
כיתת נחשון
תוכנית לפיתוח ולטיפוח נוער מצטיין וערכי
ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה לישראל.
התוכנית יונקת את תפיסת החינוך וההכשרה
שלה מתוכנית העילית הצבאית-אקדמית
"תלפיות" ומתבצעת במסגרת כיתות ייעודיות
בחטיבות העליונות ובחטיבות הביניים.
מגמות תיכון:
פיזיקה ,כימיה ,מערכות בריאות ,מדעי
המחשב ,הנדסת תוכנה ,ספרדית ,ערבית,
דיפלומטיה ,תקשורת ,אומנות ,,עיצוב,
חקלאות ,ביולוגיה  ,חינוך גופני
"חינוך הוא הדרך לשנות את העולם"
מזמינים אתכם להכיר אותנו,
האנשים העומדים מאחורי בית הספר כפר
סילבר ,המלווים את החניכים ופועלים לפתח
אצלם מוטיבציה לימודית ,יציבות פנימית
ושקט נפשי.
כלים שיהוו עבורם המקפצה הטובה ביותר,
לחייהם הבוגרים!
כפר סילבר  -בית להצלחה

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
שם מנהל ביה"ס :אודי ג'רמון
מנכ"ל הכפר :עמוס גופר
מנהל שש-שנתי :אדי ג'רמון
מנהלת התיכון :ורד מיארה
מנהלת חטיבת הביניים :אילנה טויטו
רכזת טיפול ועו"ס :אן רטיג
כתובת :כפר סילבר
מס' טלפון08-6776113 :
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ביה״ס
ממלכתי דתי

DARCA SCHOOLS

המדרשה
לאמנויות ,מדעים
ומנהיגות חברתית

מדרשה לאמנויות ,מדעים
ומנהיגות חברתית

“מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות”

(הראי"ה קוק)

המדרשה התחילה השנה את דרכה בחטיבת
ביניים ייחודית עבור בנות מהמגזר הדתי מישובי
המועצה ומכל האזור המבקשות חינוך ערכי
ותורני לצד הרחבת הלמידה בתחומי האמנויות,
מחול ,תאטרון ומדעים ,מתוך תפיסה חינוכית
של עבודה משותפת עם הבנות אל עבר חיים
משמעותיים ומעורבות חברתית.

“חובת האדם בעולמו כל עוד נשמ’ה בקרבו
להשתדל להיות הולך וגדל” (החזון איש)
במהלך שש שנים עם הבנות במדרשה ,אנו
מבקשות לפתח ולהעמיק את תודעתן הערכית,
מתוך שאיפה לגדל בנות המפרשות את חייהן
כחלק ממשהו גדול יותר ,המסוגל לפרוץ את
גבולותיו של האני – העצמי ולהיבנות באופן בו
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נצליח לקחת חלק ולתרום להובלת החברה
הישראלית.
במדרשה ישנה תכנית מיוחדת של “בית
המדרש “ המהווה אבן דרך בלימודי הקודש
במדרשה ומטרתה לכוון את הבנות להתפתחות
רוחנית מתוך לימוד עיוני ,מעצים ומעמיק .לימוד
שיאפשר לתלמידות לגבש את זהותן האישית
והתורנית.
אנו דוגלים בחינוך למצוינות ,לא רק
להגעה להישגים ראויים לציון ,אלא להרחבת
דעת ואופקים ,לחשיבה מסדר גבוה ולפיתוח
היצירתיות.
שמנו לעצמנו כמטרה לעורר את הסקרנות,
החקר וחדוות הלמידה בקרב הבנות .הצוות
המקצועי מתמחה בלמידה חדשנית ומתוקשבת
המזהה את אופני הלמידה המותאמים לכל

DARCA SCHOOLS

המדרשה
לאמנויות ,מדעים
ומנהיגות חברתית

תלמידה ,ומבסס תכנית עבודה אישית
להובלת הבנות להצלחה .עבודת הצוות נעשית
במעגלים השונים תוך מישוב עצמי ,הקשבה
ומאמץ מתמיד להפוך את המדרשה לבית
שהבנות והצוות גאים להשתייך איליו – בית
חינוך כמשפחה.
תכנית הלימודים מתמקדת בתחומי
האמנויות והמדעים ומאפשרות לכל בת
לבחור את המסלול האישי בו היא הייתה רוצה
להתפתח .בנוסף ישנם פרויקטים מיוחדים
הנותנים מענה רגשי לצד מצוינות לימודית
כמו סייבר ,תכנות מחשבים ,חשמל ,עזריאלי,
ופוטותרפיה.
מגמות חטיבת הביניים יעמיקו ויתרחבו
לקראת התיכון .בתיכון צפויות באשכול
אומנויות – מחול ,תיאטרון ואמנות חזותית.
באשכול המדעי – פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה
ומחשבים.

תכנית החינוך החברתי במדרשה מכוונת
להעצמת האישיות התורנית ,הלאומית ,הנשית
והאישית כמו גם לבניית תודעה של שליחות
מתוך מחוייבות לסביבה .בנות המדרשה
נהנות משפע של פעילויות חברתיות וחינוכיות
התורמות לאווירה השמחה ולתחושת השייכות.
המדרשה ,מביאה איתה בשורה אמיתית
לבנות החפצות להתחנך לחיים של גדולה,
מנהיגות ויוזמות חברתיות ,באווירה משפחתית,
חמה ועוטפת.

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
ראש המדרשה :מיטל הולנד
מנהלת פדגוגית :מיכל ג'ייקוב
יועצת :מירי רביבו
כתובת :ניצן
מס' טלפון08-6114546 :
מייל ליצירת קשר:
hamidrasha.darka@gmail.com
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זרקור
לצרכים מיוחדים

התאמות נגישות לתלמיד
הלומד במערכת החינוך
בתי ספר שלהם תלמידים
(או הורי תלמידים) עם מוגבלות
(על-פי הגדרת חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות) ,ושאין בהם
סידורים המאפשרים להם להגיע
לכל מרחבי הלמידה שבפרוגרמה
החינוכית והפיזית של משרד החינוך
ולהשתמש בהם ,זכאים לסיוע כספי
לשם ביצוע פתרון הנדסי מתאים,
באמצעות המועצה.
הנגשת מערכת החינוך בהתאם
לצרכים של תלמיד או הורה עם
מוגבלות ,מאפשרת לתלמיד לממש
את זכותו לחינוך ולשוויון ,ומאפשרת להורה
עם מוגבלות לקחת חלק בחוויות הלימודיות
של ילדיו .החוק והתקנות מחייבים את
הרשויות והבעלויות להנגיש את מוסדות
החינוך ואת השירות החינוכי לתלמידים עם
מוגבלות ולהורים עם מוגבלות  .
כדי להיערך נכונה לקליטת ילדכם במוסד
חינוכי ,על ההורים ליידע ולשלוח טופס בקשה.
וזאת על מנת שמינהל החינוך ייערך לקליטת
ילדכם לביצוע התאמות ,בכפוף לנדרש בחוק.
טופס בקשה להתאמת נגישות פרטנית
לתלמיד ולהורה
http://bit.ly/39tJSSA
מידע נוסף באתר משרד החינוך
http://bit.ly/3j4frp1
לחוברת מידע באתר משרד החינוך
https://bit.ly/3iVWPHC
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לבירור וליווי התהליך ניתן לפנות לממונה
לתחום הנגישות במינהל החינוך,
אילנית מימוני,
במייל,ilanity@hof-ashkekon.org.il :
ובטלפון .08-6775596
זכאות להסעות בחינוך המיוחד
משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה
של תלמידי החינוך המיוחד מגיל  3עד גיל
 .21בדף זה תוכלו לקרוא מיהם התלמידים
הזכאים להסעות ואילו הסעות הן בהשתתפות
משרד החינוך .כמו כן תמצאו בו מידע על
הזכאות לליווי בהסעות ועל הכללים החלים
על מלווה בהסעות.
לפרטים נוספיםwww.bit.ly/3oxHEWm :

בקשות
מיוחדות
:לנוחיותכם מצורפים קישורים לבקשות הרלוונטיות במינהל החינוך
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hof-ashkelon.automas.co.il/limudei-huz

אישור
לימודי חוץ

hof-ashkelon.automas.co.il/bitul-rishum

ביטול
רישום

hof-ashkelon.automas.co.il/
lemesgeret-aheret

בקשת העברה
למסגרת אחרת

hof-ashkelon.automas.co.il/toshav-hadash

רישום
תושב חדש

bit.ly/36svubj

בקשת הסעה
מחוץ למיפוי

hof-ashkelon.automas.co.il/lesiyat-rafuit

בקשה לסייעת
רפואית

hof-ashkelon.automas.co.il/
shinui-shibuz-leganim

העברה לרישום
ראשוני

 מינהל החינוך- מועצה אזורית חוף אשקלון

מצפים לכם!

בקרו אותנו באתר המועצה

www.hof-ashkelon.org.il

