
חוברת
מידע ורישום

חינוך על יסודי
שנה״ל תשפ״ד

בס״ד

www.bit.ly/3hA0MRXקליק ואתם רשומים

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=200
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תלמידים יקרים,

יוצא  הביניים  לחטיבות  הרישום  תהליך 
המעבר  מאוד.  נרגשים  ודאי  ואתם  לדרך 
מסמל  הביניים  לחטיבת  היסודי  מביה"ס 
מעבר מפרק הילדות לגיל הנערות. גיל של 
פנימיים  כוחות  גילוי  והתפתחות,  שמחה 

ופיתוח זהות עצמאית.
יסודיים  על  ביה"ס   5 פועלים  במועצה 
יד  בקיבוץ  שקמה  דרכא  תיכון  איכותיים, 
במיוחד  איכותי  מענה  המעניק  מרדכי 
מעטפת  הכוללת  נינוחה  למידה  וסביבת 
רגשית, חברתית וערכית לצד עושר מגמות 
למידה  המזמן  סילבר,  כפר  ומסלולים  
במרחב כפרי ומהווה בית לתושבי המועצות 
מס'  פועלים  ובמסגרתו  במרחב  האזוריות 
דקלים  נווה  ואולפנת  יחודיים  מסלולים 
הוקמו  לצידם  פנימייתי.  חינוך דתי  המציעה 
חדשניים  ביה"ס  שני  האחרונות  בשנים 
אמנויות  למדעים,  המדרשה  הדתי.   בחינוך 
בהצלחה  שצומחת  ניצן  בישוב  ומנהיגות 
חוף  וקמפוס  תלמידות   300 כבר  ומונה 
אשקלון, מרחב תיכוני חדשני לבנים ולבנות 
שממשיכה  יששכר,  בני  ישיבת  לצד  הפועל 
לטפס ולדייק דרכה הישיבתית עבור הבנים 

בחינוך הדתי. 
פרק משמעותי  הביניים משמש  זמן חטיבת 
שבכל  דואגים  ואנו  ילדנו  של  בחייהם 
מרחבי  יתקיימו  ז'  מכיתה  החל  החטיבות 
שונים  ידע  מצוינות בתחומי  ושיעורי  בחירה 
לבחור  שנדרשים  שלומדים  הבנה  מתוך 
ורצון  סקרנות  מעוררת  חוויה  יחוו  בלמידה 
תחושתם  על  משמעותי  באופן  שתשפיע 
אישית  למצוינות  חותרים  אנו  ביה"ס.  כלפיי 

ואקדמית בכל מרחבי החיים.

בהעמקת  עסוקים  אנו  האחרונה  בשנה 
החינוך  בין  הפעולה  ושיתופי  החיבורים 
הנוער,  בתנועות  בישובים,  פורמלי  הבלתי 
ובקהילות  הנוער  במועדוני  שקמה,  במוסד 
המסגרות  ביה"ס.  של  וההובלה  הליווי  לבין 
הללו מציעות מעטפת חברתית משמעותית 
נפרד  בלתי  חלק  ומהוות  הנוער  לבני 
מתוכניות התיכון. בני הנוער הלוקחים בהם 
והובלה,  מנהיגות  יכולות  מפתחים  חלק 
כוחות  ומפנים  עשירים  חברה  חיי  חווים 

לעשיה התנדבותית. 

שיתופי  ליצירת  גדולה  חשיבות  רואה  אני 
בני  לחיי  מלאים  מענים  ופיתוח  פעולה 
לצמוח  שיזכו  נוער  בני  במועצה.  הנוער 
צמיחה  חוויית  להם  שיעניק  כפרי  במרחב 
לסביבה  חיבור  טיולים,  משמעותית, 
יזמות,  יכולות  חידוד  לצד  ולמורשת 
בתום  ישובו  יצירתית  וחשיבה  מנהיגות 

שרות משמעותי לקהילת המועצה.

דבר ראש המועצה

שאו ברכה,
איתמר רביבו
ראש המועצה



נוך נהל החי ן // מי מועצה אזורית חוף אשקלו   4

דבר ראש מנהל החינוך

בברכת החלטות מטיבות,
כרמית הרוש
ראש מנהל החינוך

י כל  ע, ּכִ י ּדַ ר' נחמן מברסלב: "ּכִ
רֹוֶעה ְורֹוֶעה ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמֻיחד 

הּוא  ְלִפי הֲעׂשִבים ּוְלִפי ַהּמקֹום ׁשֶ
ֵהמה ּוְבֵהמה  י כל ּבְ רֹוֶעה ׁשם, ּכִ

ִהיא ְצִריכה  ב ְמֻיחד, ׁשֶ ֵיׁש לּה ֵעׂשֶ
ְלאְכלֹו."

תלמידים יקרים,
מרגש  תהליך  תתחילו  הקרובים  בימים 
העל  הספר  בתי  עם  הכרות  של  במיוחד 
פועלים  המועצה  ברחבי  במועצה.  יסודיים 
והדתי.  הממלכתי  במגזר  ספר  בתי  מגוון 
למידה  מחדדים  חדשניים,  איכותיים,  כולם, 
וקשובים לצרכי התלמידים. המרחב הכפרי 
שלנו במועצה מרחיב לב ומזמן, מחבר רגבי 

אדמה לגובה הנפש.
העשיה  במרכז  הציב  המועצה  ראש 
החינוכית במועצה את היכולת להעניק לכל 
מלאה  חינוכית  מסגרת  ותלמידה  תלמיד 
להיות קשובה לרחשי הלב  ומגוונת, שתדע 
ואמון  שייכות  יציבות,  תספק  תלמידיה,  של 
בכוחות הלומד לצד פיתוח מיומנויות מסדר 

גבוה שיהיו בבחינת מצע צמיחה מטיב.
ביה"ס  עם  ההכרות  תהליך  יקרים,  הורים 
ומחשבות  התלבטויות  כולל  יסודיים  העל 
רבות. זכרו להציב את אקלים ביה"ס, היחס 
פוגשים  שאתם  התלמידים  ושמחת  האישי 
בקבלת  מרכזי  כציר  במקום  ומתחנכים 

ההחלטה. 
את  מפעילים  אנו  במועצה  בביה"ס 
המדעית-טכנולוגית,  העתודה  תוכניות 
לצד  ממריאות  מגשימים,  עתידים,  תוכניות 
במהלך  שהתרחב  מוסיקה  מרכז  הפעלת 
המרכז  עבודתו.  היקף  ושילש  השנים 
כמסגרת  היסודיים  ביה"ס  בכל  פעיל 
יום  בסדר  ומשולב  מנגן  לביה"ס  העשרה 

ההרכב  תלמידי  שקמה.  בתיכון  הלימודים 
לשיעורי  יוצאים  והמנגנים  המוסיקלי 
הלימודים,  יום  במהלך  במרכז  המוסיקה 
ובית  מועצתיים  בטקסים  חלק  לוקחים 
ספריים ויכולים להשלים את לימודי הנגינה 
 5 של  בהיקף  בגרות  בבחינת  המעשיים 
תמצאו  שלפניכם  בחוברת  בשקמה.  יח"ל 
לחטיבות  הרישום  הליכי  לסדר  הנחיות 
החשיפה  בתהליך  במועצה.  הביניים 
בפני  יסודיים  העל  ביה"ס  שערי  נפתחים 
פתוחים  ימים  ומתקיימים  המועצה  תלמידי 
לאחריהם  המעברים,  בציר  מרכזיים 
בביה"ס.  קבועים  הורים  מפגשי  מתקיימים 
מועד  פתיחת  ועם  ההכרות  תהליך  בסיום 
יקרים,  הורים  מוזמנים,  אתם  הרישום 
נבחנות  הבקשות  העדפותיכם.  את  למלא 
במנהל החינוך והשיבוצים נעשים על בסיס 
עוגן  )ביה"ס  חינוכים  רצפים  של  העקרונות 
ובמטרה  ישובי  גאוגרפי  מרחק  מזינים(, 
לשמר קהילות מרכזיות בביה"ס של העוגן. 
בכל  ותקנים  איזונים  לשמירת  בכפוף  הכל 
העת  כל  נמצאים  אנו  החינוך.  מוסדות 

לעזרתכם בהתלבטות ובליווי התהליך.
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השלמת הרישום לביה"ס העל-יסודי
השלמת הרישום תיעשה במהלך חודש אייר 

ולא יאוחר מיום י"ט באייר, 10/5/23.
לצורך הרישום יש להצטייד ב:

תהליך הרישום לתושבי המועצה:
https://bit.ly/3Ztwu7N רישום באמצעות אתר האינטרנט

ליווי אישי ברישום במינהל החינוך

תהליך הרישום לתושבי חוץ:
העברת אישור לימודי חוץ עד ליום רביעי, ז' באדר, 29/3/23 במייל למנהל החינוך.

עם קבלת אישור השיבוץ, הסדרת תשלום האגרה לא יאוחר מיום י"ט באייר, 10/5/23.

תהליך הרישום יפתח ביום שני, כ"ז באדר תשפ"ג, 20/3/23
ויסתיים ביום רביעי, ז' באדר, 29/3/23

שימו לב, בקשת הרישום הינה הבעת הרצון של ההורה בלבד. אין בבקשה זו אישור לשיבוץ. 

שימו לב, בשלב הראיונות תתבקשו לחתום על טופס ויתור סודיות שיאפשר לביה"ס הקולט 
להכיר וללמוד את ילדכם באמצעות קבלת מידע מביה"ס המזין.

באמצעות  יעשה  הרישום  ליבכם,  לתשומת 
לחילופין  או  המקוון  בקישור  בלבד,  המועצה 
במנהל  טלפוני/פיזי  אישי  רישום  בתהליך 
ע"י  מתקבלות  שיבוץ  תשובות  החינוך. 
הקליטה  ביה"ס.  ע"י  ולא  בלבד  המועצה 
מדעית  מופ"ת/עתודה  יעודיות  לכיתות 
המועצה  באישור  מותנית  טכנולוגית 
ובראיון  החינוך  משרד  במבחני  ובעמידה 
בסביבה  יוטמעו  המסלולים  שאר  אישי. 
שבה  החברה  כבבואת  הטרוגנית,  חברתית 

אנו זוכים לחיות.

נהלי רישום

https://bit.ly/3Z6YONI - רישום בקישור יעודי לתושבי חוץ
)יש להצטייד בת.ז כולל ספח, תעודות מחצית א' 

תשפ"ג ושנה קודמת, מכתב הנמקה(

l צילום תעודת מחצית כיתה ו'
l צילום תעודת סיום כיתה ה'

l צילום גליון דיווח רבעון אחרון כיתה ו'.
l צילום פנקס חיסונים

l תמונות פספורט )4 עותקים(
l אמצעי תשלום

להרשמה 
לחצו כאן

להרשמה 
לחצו כאן

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=200
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvzttYOPi7mav32I5OVyx0XLbzR37AgfJ295b8eskbeOMmw/viewform


נוך נהל החי ן // מי מועצה אזורית חוף אשקלו   6

מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:
1. תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח וכתובת מעודכנת וזהה תואמת את מקום המגורים 

בפועל.
2. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.

3. העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
המופיעים  במסמכים  בנוסף  להצטייד  עליכם  הללו,  הקריטריונים  אחד  על  עונים  הנכם  אם 

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.

תושבים הגרים 
בשכירות

דירה בבנייה או 
בקנייה

מיופה כח

תושבים חדשים 
במועצה

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

בחוזה ו/או תצהיר מגורים החתום על ידי עו"ד. 

 1 מ  יאוחר  לא  לדירה  הכניסה  מועד  שבו  עו"ד  ידי  על  חתום  חוזה 
בספטמבר של אותה שנת לימודים. בצרוף מס‘ חשבון מים של הקבלן. 

בבניה עצמאית - יצורף תצהיר חתום ע“י עורך דין ובו מועד הכניסה.

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.

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 

נהלי רישום
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**הורים עצמאיים 
)כמוגדר בחוק סיוע 
למשפחות שבראשן 

הורה עצמאי התשנ״ב 
1992( )רווק/ה, 

אלמן/ה, גרוש/ה, 
פרוד/ה, אשה עגונה, 
אשה השוהה במקלט 

לנשים נפגעות אלימות(

רישום מאוחר 
)שלא בתקופת 

הרישום(

ביטול רישום

ילדי חוץ

ותקף  מעודכן  הרושם  ההורה  ע“י  חתום  והתחייבות  הצהרה  כתב 
ואחראי  הקטין  של  החוקי  המשמורן  שהינו  הורה  הרישום.  למועד 

בלעדי על חינוכו, חייב לצרף פסק דין. 
נוסף,  הורה  עם  במשותף  הקטין  של  לחינוכו  אחראי  שהינו  הורה 
חייב לצרף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף 
תצהיר עו"ד \ בית משפט. ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד 

הרישום - יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט.

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

מקום פנוי בלבד.

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

הבקשה במחלקת הרישום.

ילדיהם  את  לרשום  ומבקשים  אשקלון  חוף  תושבי  שאינם  הורים 
במוסדות החינוך במועצה, מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט. 

השיבוץ ייעשה לאחר שיבוץ ילדי המועצה לשיקול הוועדה.
התלמיד  מתגורר  בה  העיר   \ מהמועצה  אישור  להציג  ההורים  על 

המאשרת את שחרור התלמיד מרשותה עם התחייבות כספית.

www.hof-ashkelon.org.il :את המסמכים הנ"ל אפשר למצוא באתר הרישום בכתובת
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.

hinuc@hof-ashkekon.org.il :באמצעות דוא"ל בכתובת
www.hof-ashkelon.org.il :או באתר
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לפרטים נוספים ויצירת קשר:
מינהל החינוך טלפון: 08-6775596/7

 hinuc@hof-ashkelon.org.il, :מייל
carmit@hof-ashkelon.org.il

https://bit.ly/3Ztwu7N :קישור הרישום

במהלך חודש אדר תשפ"ג )עד ליום 19/3/23(
מפגשי הכרות וחשיפה בבי"ס השונים ברחבי המועצה

מפגשי
היכרות

כ"ז באדר תשפ"ג, )20/3/23( -  ז' באדר )29/3/23(
רישום מוסדר באתר המועצה. בחינוך הממלכתי, יש לבצע רישום 
מהמוסדות  אחד  בכל  מועדף  מסלול  ולבחור  המוסדות  לשני 
מביה"ס  לאחד  לשיבוץ  תדאג  המועצה  סילבר(.   )שקמה/כפר 
לב,  שימו  הנדרש.  ולתמהיל  לאיזונים  בהתאם  הנבחר  במסלול 
בחינוך  המועצה.  להחלטת  בכפוף  יתאפשר  הזמן  לאחר  רישום 

הדתי רישום למוסד הדתי שבחרתם.

רישום

כ"ה בניסן )16/4/23(- ז' באייר )28/4/23(
ראיונות אישיים בביה"ס ע"פ הפניית המועצה לביה"ס ראיונות

י"א באייר )2/5/23(-כ' באייר )11/5/23(
שיבוץ המועצה לביה"ס )כולל מסלול(

שיבוץ

14 יום מקבלת הערר ולא יאוחר מיום ה' בסיון )25/5/23( ערר

גאנט רישום

להרשמה 
לחצו כאן

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=200
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אקדמיה בתיכון
לתלמידים  תכנית אקדמיה בתיכון מאפשרת 
מתחת לגיל 18 להשתלב בלימודים אקדמיים 
בתקופת התיכון, בד בבד עם לימודיהם בבית-

הספר.
זכות  נקודות  צוברים  בתוכנית  התלמידים 
ניתן  מסוימים  במקצועות  לתואר,  אקדמיות 
בגרות  בבחינות  אקדמיים  קורסים  להמיר 

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

bit.ly/3anWNV6 :לפרטים
משפיעה  ההתנדבות  כי  מראים  מחקרים 
והפרו  האישית  הזהות  של  התפתחותה  על 
את  ומעצימה  ההתבגרות  בגיל  חברתית 
אישית  לצמיחה  ומביאה  המתנדב  התלמיד 

וחברתית.
ומעורבות  אישית  "התפתחות  התוכנית 
העליונה  בחטיבה  מתבצעת  חברתית" 
לקבלת  סף  תנאי  והיא  י"ב(,  י'-  )כיתות 
במשך  למלא  צריך  התלמיד  בגרות.  תעודת 
תלמיד  כל  התנדבות.  שעות   180 השנים   3
מזמנו  בשבוע  שעתיים  להקדיש  מתחייב 
 להתנדבות בקהילה, בתחומים על פי בחירתו.

התנסות  לתלמיד  מאפשרת  התוכנית 
בתפקידים ובמשימות למען הזולת והקהילה - 
התנסות הכרוכה בנטילת אחריות, מעורבות 
פעילה, ולמידה תוך כדי שרות למען הקהילה.

פרוייקטים כלל מועצתיים
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קדם עתידים
לתלמידים  האגף  במסגרת  הפועלת  תכנית 

מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, מקדמת
החברתית  מהפריפריה  מצטיינים  תלמידים 
לשירות  הגאוגרפית,  הפריפריה  שבתוך 
האיכות  ליחידות  העתודה,  במסלולי 

הטכנולוגיות בצה”ל ולאקדמיה.
בכל  החינוך  מינהל  בליווי  פועלת  התכנית 

ביה"ס העל-יסודיים במועצה. 

"קדם  תכנית  של  המרכזית  המטרה 
עתידים” הנה מתן הזדמנות שווה וצמצום 
והפריפריה  המרכז  בין  הקיימים  הפערים 

במדינת ישראל.

השותפים שלנו
למחוננים  האגף  שותפים  התכנית  בהובלת 
"ידידי  עמותת   , החינוך’  במשרד  ולמצטיינים 

עתידים”, מינהלת “עתידים” בצה”ל.
קישור לחוברת קדם עתידים

bit.ly/3t5g6v5

מסלול עתודה אקדמית
במסלול  לבחור  יכולים  י"ב  כיתה  תלמידי 

קצונה אקדמית

כל המידע באתר קצונה אקדמית
/https://atuda.org.il

פרוייקטים כלל מועצתיים
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מרכז המוסיקה

החינוך  מינהל  ע"י  מובפעל  המוסיקה  מרכז 
במועצה ונמצא בקריית החינוך ביד מרדכי ולו 
שלוחה צפונית בניצן ושלוחות ישוביות ב: ניר 

ישראל, גברעם, כרמיה ונתיב העשרה. 

ללמוד  ניתן  מרדכי  ביד  המוסיקה  במרכז 
שיעורים פרטניים בגיטרה, עוד, כינור, תופים, 
פסנתר, פיתוח קול; ליהנות משיעורי תאוריה 
לשני  הקרבה  בזכות  בהרכבים.  ולהשתתף 
בתי הספר- "חופים"  ו"שקמה-דרכא" נהנים 
התלמידים מאפשרות לימודי נגינה גם בשעות 

הבוקר.

פעילות  מתקיימת  "חופים"  הספר  בבית 
מוסיקלית מגוונת הכוללת: מקהלה, ופרויקט 
בית ספר מנגן החושף ילדים בקבוצות קטנות 
ללימודי כינור, חצוצרה, גיטרה ותופי דג'מבה 

)תופים אפריקאים(.

בבתי הספר "ניצן", "ניצני קטיף "ו"באר גנים" 
מפעיל מרכז המוסיקה מקהלות בית ספריות.

הספר  בבתי  מופיעים  והמקהלות  ההרכבים 
ובאירועי המועצה.

ייהנו  תשפ"ד,  הבאה,  הלימודים  בשנת 
דרכא"  ב"שקמה  וח'  ז'  שכבות  תלמידי 
שתתקיים  עשירה  מוסיקה  מפעילות 
השתתפות  ותכלול:  המוסיקה  במרכז 
במקהלה, השתתפות בהרכב  רוק/מוסיקה 
קלה והשתתפות בהרכב מוסיקה מקורית- 

כתיבה, הלחנה וביצוע.

מנהלת מרכז המוסיקה במנהל החינוך:
ליאור רייזל
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פרויקט מגשימים

מגוון
הזדמנויות

לעתיד
בהייטק!

משרד  של  מיסודם  סייבר,  לחינוך  המרכז 
מוביליות  לקידום  פועל  רש"י,  וקרן  הביטחון 
חברתית ושוויון הזדמנויות לנוער מהפריפריה 
פיתוח  ע״י  בישראל,  והחברתית  הגיאוגרפית 
טכנולוגית  למצוינות  חינוך  תוכניות  והפעלת 
והחניכות  החניכים  את  להכשיר  במטרה 
נתונים  סייבר,  צבאי/לאומי בתפקידי  לשירות 

וטכנולוגיה ובהמשך לקריירה בהייטק.

מגשימים סייבר
מיועדת ל: תלמידים.ות מצטיינים.ות הסקרנים 

לגבי עולמות הטכנולוגיה והתכנות.
רשתות  סייבר,  והגנת  מחקר  לומדים:  מה 
מיומנויות  הטמעת  על  רב  בדגש  ותכנות 
ויכולות למידה. 1,000 ש"ל סה"כ, 2 מפגשים 

בשבוע.
החניכים.ות  השלישית  בשנה  לדעת:  כדאי 
של  לבגרות  המוכר  גמר  פרויקט  על  עובדים 
מוכרים  מהקורסים  חלק  וכן  החינוך,  משרד 
לנ"ז בתארים טכנולוגיים במוסדות אקדמיים 

נבחרים.

ממריאות
הסקרניות  מצטיינות  תלמידות  ל:  מיועדת 

לגבי עולמות הסייבר והתכנות.
ותכנות  רשתות  סייבר,  מחקר  לומדות:  מה 
למידה.  ויכולות  מיומנויות  הטמעת  על  בדגש 

600 ש"ל סה"כ, מפגש אחד בשבוע.
מעטפת  מספקת  התוכנית  לדעת:  כדאי 
לצרכים  המותאמת  וחברתית  פדגוגית 

הייחודיים של נערות בגילאי תיכון.

AI מגשימים
מיועדת ל: תלמידים.ות מצטיינים.ות הסקרנים 

לגבי עולמות המחקר והמדעים.
ועיבוד  ניתוח  מלאכותית,  בינה  לומדים:  מה 
על  בדגש  ותכנות  מכונה  למידת  נתונים, 
ויכולות למידה. 600 ש"ל  הטמעת מיומנויות 

סה"כ, מפגש אחד בשבוע.
בשיתוף  מפותח  הנלמד  התוכן  לדעת:  כדאי 

מסלול מדעי הנתונים בטכניון ויחידה 8200.
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מה משותף לתוכניות המצוינות שלנו?
במתווה  )י'-יב'(  שנתיות  תלת  תוכניות 
תהליך  ספר.   בית  שעות  אחרי  א-פורמלי, 
המיון לתכניות, במהלך כיתה ט', כולל משימת 
מוקדם  בידע  צורך  אין  אישי.  וראיון  למידה 
ופועלות  מפותחות  התוכניות  במחשבים. 
וצה"ל.  הביטחון  משרד  עם  הדוק  בשיתוף 
בוגרי התכניות מקבלים זימון למיונים ליחידות 
 8200 יחידה   - מובחרות בצה"ל  טכנולוגיות 
התקשוב  באגף  ולוט"ם  ממר"ם  אמ"ן,  של 
הטמעת  על  רב  דגש  ועוד.  בסייבר  וההגנה 

פתרון  העתידי:  התעסוקה  לעולם  מיומנויות 
עבודה  עצמאית,  למידה  מורכבות,  בעיות 
בצוות, ניהול זמן ועוד. למידה חווייתית: סיורים 
בחברות הייטק, פעילות קיץ וימי שיא ומסגרת 
מקבלים  החניכים.ות  מגובשת.  חברתית 
בוגרי  בתוכנית.  לשימושם  אישי  לפטופ 
עצמית  מסוגלות  תחושת  מפתחים  התכניות 
ליכולתם  בהירה  עתיד  תמונת  וכן  חזקה, 
מבוגרי   70% ההייטק.  בתעשיית  להשתלב 
טכנולוגיות  ליחידות  מתקבלים  התכניות 

בצה"ל.

למידע נוסף והרשמה לתהליך המיון

https://cyber.org.il/programs/
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דיון  מקיימים  אנו  והזכאות  האפיון  בועדת 
של  היחודיים  צרכיהם  בשאלת  מקצועי  רב 
סוברות  החינוך  שמסגרות  המועצה,  תלמידי 
שיקלו  מותאמים  מענים  עבורם  לבנות  שיש 
משמעותית  הזדמנות  זוהי  השתלבותם.  את 
לכל  מדויק  ומיפוי  מוקדמת  חשיבה  לערוך 

תלמיד/ה. 
תהליכים  לקיום  גדולה,  חשיבות  ישנה 
מוקדמים בשיתוף ההורים, לדייק מיצוי תכניות 
להצלחת  ציפיות  תיאום  ולערוך  ומשאבים 

התלמיד/ה. 

הדיון בועדה: במהלך הדיון יכיר צוות הועדה 
את התלמיד/ה באמצעות התיחסות ההורים, 
הועדה  המסגרת.  ופסיכולוג  החינוכי  הצוות 
ותדייק  ההורים  עם  משותפת  חשיבה  תקיים 
האפשרויות.  והחלופות  התלמיד  צרכי  את 
לאופי  העדפתם  את  להציג  יוזמנו  ההורים 
הועדה  החלטת  לילדם.  המתאימה  המסגרת 
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' קרן 

פרג׳ון.
ראש מינהל חינוך- כרמית הרוש

לסקטור  בהתאם  המיוחד  החינוך  מפקחת 
הפיקוח- הגב' אורנה פרידמן, 

הגב' פאני כהן ארזי, הגב' יוכי חג'בי, 
הגב' אילנית מרגי.

המיוחד,  החינוך  רכזת   - נוספים  רשות  נציגי 
שרון פרץ, פסיכולוג השרות הפסיכולוגי.

נציגת הורים ארצית במינוי משרד החינוך.
הורי התלמיד/ה,

נציגי ביה"ס: מנהל/ת, יועצת, מחנכת.

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

החינוך  מינהל  ע"י  ישלחו  לועדה  זימונים 
קליטת  לאחר  ולהורים  החינוך  למסגרת 

הבקשות במערכת משרד החינוך.

לרכזת  לפנות  מוזמנים  הנכם  שאלה,  לכל 
תחום החינוך המיוחד במנהל החינוך, 

שרון פרץ, 
בטלפון מס' 08-6775537, 

כתובת מייל
sharon@hof-ashkelon.org.il

לתשומת ליבכם:
המקוונת  למערכת  הנ"ל  הטפסים  כלל  את  להעלות  מתבקשים  החינוך  צוותי 
עד ליום- 15/3/23. באחריות ההורים לדאוג להעברת האבחונים וטופס ויתור 

הסודיות, כמו גם בדיקות ראיה ושמיעה לא יאוחר מיום 10/3/23.

ועדות אפיון וזכאות
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תעודת בגרות מלאה הינה בהיקף של  21 יחידות לימוד לפחות במקצועות החובה והבחירה.

בתעודת הבגרות בחינוך הדתי נדרשים התלמידים ל5 יח"ל בתנ"ך ול-3-5 יח"ל בתושבע/גמרא.

2 יח״לתנ״ך

2 יח״לעברית

2 יח״לספרות

2 יח״להיסטוריה

2 יח״לאזרחות

3-4-5 יח״למתמטיקה

3-4-5 יח״לאנגלית

מקצוע מורחב/מגמה
5 יח״ללפחות אחד

21 יח״לסה״כ

מס׳ יח״לתחום לימוד

בנוסף, תנאי הכרחי לזכאות לתעודת בגרות- הערכות בתחומים הבאים )מקצועות פנימיים(:

2 יח״למבוא לביולוגיה מקצוע מדעי

2 יח״לשני מקצועות השכלה כללית

חינוך גופני

מעורבות חברתית-קהילתית

2 יח״ל

חובת עמידה במשימות המוגדרות בכל 
אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה

תעודת בגרות

חובות למידה והיבחנות לזכאות לתעודת בגרות
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כולם  על-יסודיים,  ביה"ס   6 פועלים  במועצה 
במתווה שש-שנתי, כיתות ז'-י"ב.

2 מביה"ס מ"מ ו-4 מהם ממ"ד במגוון מענים, 
כפר  דרך  וממ"ד,  מ"מ  איכותי  במקיף  החל 

נוער, אולפנה פנימייתית, ישיבה ומדרשה.

לתחומי  בחשיפה  מתאפיינים  שלנו  ביה"ס 
אישיים,  וכישורים  יכולות  בפיתוח  העשרה, 

במעטפת  החברתי,  בתחום  ענפה  בעשיה 
הרגשית ובביסוס תהליכי למידה חדשניים.

למינהל  משויך  במועצה  העל-יסודי  החינוך 
הפיקוח  צוות  ע"י  ומלווה  התישבותי  לחינוך 

וההדרכה במינהל.

ביה"ס העל – יסודיים פתוחים לכלל תלמידי
ממרחבי  הסעות  שרותי  וכוללים  המועצה 

הישובים השונים.

l

l

l

l

l

ביה״ס העל יסודיים במועצה

מקיף שקמה דרכא
קמפוס חוף אשקלון )מרחב תיכון

חדשני ומרחב ישיבתי(
מדרשה לאמנויות, מדעים

ומנהיגות חברתית
כפר הנוער, כפר סילבר

אולפנת נווה דקלים
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המועצה  למוסדות  מחוץ  לימודים  ככלל, 
חריגים  ועדת  התכנסות  לאחר  רק  יתאפשרו 

ואישורה.

קרטריונים לקיום דיון:
ברחבי  מתאים  חינוכי  מוסד  קיים  לא   l

המועצה
l צרכים מיוחדים

l זרם חרדי
קישור להעלאת בקשה

bit.ly/3oAdKAE

התניות לקיום דיון:
l מוסד חינוכי שאישר את קבלת התלמיד

l בקשה למוסד חינוכי אחד

הסתייגות:
תלמיד  יציאת  תאשר  החריגים  שועדת  ככל 
לקרטריונים,  בהתאם  המועצה,  מרחבי 
ו/או  אחריות  בכל  תישא  לא  המועצה 

לימודי  ובאגרת  התלמיד  בהסעת  השתתפות 
החוץ.

לא ינתן אישור לימודי חוץ בדיעבד!
מיום  יאוחר  לא  הבקשה  את  להגיש  יש 

.6/4/23

הסעות במועצה:
במועצה  ישוב  מכל  להסעה  זכאי  תלמיד  כל 

לכל מוסד על יסודי השייך למועצה. 

ישמחו  במועצה  החינוך  מוסדות  זכרו, 
לקלוט את ילדכם ולתת מענה מיטבי. ניתן 
ראש  עם  משותף  היוועצות  מפגש  לקיים 

מינהל חינוך ומנהלי ביה״ס הרלוונטים.

בקשה ללימודים
מחוץ לרחבי המועצה

להגשת
בקשה
ללימודי חוץ

https://hof-ashkelon.automas.co.il/limudei-huz
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היסודית  השייכות  מסגרת  היא  האם  כתת 
בבית הספר. שנת הלימודים מתחילה בבניית 
הכתה כקבוצה חברתית משמעותית בהובלת 
את  לחזק  מנת  על  והמחנכים  המחנכות 
התלמידות  של  והביטחון  השייכות  תחושת 

והתלמידים בבית הספר. 

מרכיבים  ז',  מכתה  החל  גיל,  שכבת  בכל 
לבחירה  עומדים  הלימודים  בתכנית  שונים 
נעשית  יוד  ובכתה  אחריות,  בלקיחת  המלווה 
בחינות  לקראת  התמחות  למגמות  חלוקה 
מאפשרת  והחברה  החינוך  הבגרות.תכנית 
מרחבים רבים ליוזמה ולהובלה ע"י התלמידות 
במשך  הספר  בבית  בנעשה  והתלמידים 

השנה.

ההתחייבות שלנו
לתת  הלימודיים,  בהישגים  למצוינות  לחתור 
ליצור  ותלמידה,   תלמיד  לכל  אישי  מענה 
להשתתף  וערכית,  בטוחה  נוער  חברת 
באירועי תרבות, להביא את בוגרינו ובוגרותינו 
לסיכויי קבלה גבוהים לשנת שרות ולמכינות, 

וכן לקצונה בצה"ל.

ההישגים שלנו
בוגרות בית הספר ובוגריו מקבלים בבית הספר 
בגרות  תעודת  לצד  איכותית  בגרות  תעודת 

 ,95%  2022 חברתית. אחוזי הבגרות בשנת 
החינוך  משרד  מנכ"לית  מצטייני   20% מהן 
לבוגרות  חברתית.  בגרות  מצטייני  ו-24% 
ולבוגריו סיכוי גבוה מהממוצע לשרת  שקמה 
משמעותיים,  בתפקידים  וקצינים  כקצינות 
קדם  ולמכינות  שירות  לשנות  להתקבל  וכן 
ההורים  שמשקיעים  ההשקעה  לצד  צבאיות. 
דרישה  מציבים  בשקמה  אנו  בילדיהם 
וללקיחת אחריות  למעורבות חברתית גבוהה 
בקהילה בשנות בית הספר וכן, כמסר לשנים 

שאחרי בית הספר.

תכניות מרכזיות
פדגוגיה תכנית העבודה הפדגוגית כוללת:

חינוך וחברה
תכנית עבודה החברתית כוללת:

למימוש  נרחבות  חברתיות  פעילויות   l
הפוטנציאל האנושי והאישי.
l עידוד יזמות ומנהיגות.

l התנדבות ומצוינות חברתית 

תחום ייעוצי רגשי
תכנית העבודה הייעוצית - רגשית כוללת:

l פיתוח חוסן רגשי.
l הכנה מיטבית לחיים.

שקמה דרכא

הערכים
המובילים

בחירה, שייכות,
יוזמה, אחריות

בית חינוך הוליסטי

ביה״ס
ממלכתי
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שקמה
דרכא

מענים  ישנם  ספרנו  בבית  המועצה,  בחסות 
מכווני מטרה העוסקים בבניית  רבים  רגשיים 
חוסנם הרגשי של תלמידינו, ביניהם, תהליכי 
ואישיים,  קבוצתיים  טיפוליים  מפגשים  אבחון, 
בתחומי  תרפיות  פסיכולוג,  טיפול  שעות 
אנו  לצידם  הורים.  והדרכת  האומנויות 
בנושאים  וליווי  העצמה  סדנאות  מפעילים 
אסטרטגיות  הגיל:  לשכבת  הרלוונטיים 
למידה, התפתחות אישית, התפתחות מינית / 
גיל ההתבגרות, זוגיות ומיניות בריאה, מניעת 
לחץ,  מצבי  עם  והתמודדות  בסיכון  התנהגות 
מניעת  החברתיות,  ברשתות  מושכל  שימוש 

שימוש בחומרים ממכרים.

שקמה בקהילה
אשר  קהילתי  ספר  בית  הינו  - דרכא  שקמה 
עם  פעולה  שיתופי  ומקדם  פועל  מציע, 
פועל  בביה"ס  המועצה.  ויישובי  הקהילה 
מרכז המוסיקה של המועצה, במסגרתו זוכים 
ומובילים הרכבים  נגינה  התלמידים לקבוצות 

מוזיקליים מקצועיים
 

תיכון שקמה דרכא מורכב משתי חטיבות: 
חטיבת הביניים: כיתות ז', ח', ט'

מיומנויות  לפיתוח  כאבן דרך  הביניים  חטיבת 
וכישורי חיים, עידוד לבחירה ולמצוינות אישית. 
להיות  הבסיס  את  לבוגרים  מעניקים  אלו  כל 

הגרסה הטובה ביותר של עצמם.

מסלולי מצוינות:
עתודה מדעית טכנולוגית - אנו שמחים לבשר 
עמ"ט:  כיתת  כיתת  תפתח   השנה   גם  כי 
דרך,  ופורצת  ייחודית  יוקרתית,  מצוינות 
השואפים  התלמידים  של  עתידם  לקידום 
והיכולות  הידע  עולם  את  ולהרחיב  להצטיין 
התכנית  והטכנולוגיה.  המדעים  בתחומי 
יכולות  מוטיבציה,  בעלי  לתלמידים  מיועדת 

למיצוי  השואפים  עצמית,  ומסוגלות  גבוהות 
וטכנולוגיה,  מדע,  בלימודי  ובוחרים  יכולתם, 
בכפוף  )קבלה  למנהיגות  אוריינטציה  תוך 

לתנאי התוכנית(.
מסלולי בחירה:

הביניים  בחטיבת  הבחירה  מסלולי  כלל 
מתפתחים לכדי בגרות בהיקף של של 5-15 

יח"ל:
אמנויות  -  אשכול  באמנות  מצוינות   l
לצד התנסות מעשית             עיונית  למידה  המשלב 
ואמנות  קולנוע,  הבאים:  תיאטרון,  בתחומים 

חזותית.
גוף  בין  חיבור   - ספורט  מצוינות   l
הספורט:  בענפי  והעמקה  לנפש, חשיפה 
מרוצי  מחניים,   , כדורגל   , כדורעף  כדורסל, 

שדה ועוד.. 
l מצוינות במדעי המחשב/סייבר ורובוטיקה 
לוגית  חשיבה  פיתוח  תכנות,  שפות  לימודי 
שיעורי  מגוון  משלב  המסלול  בעיות.  ופתרון 
הטכנולוגית,  החדשנות  בתחום  העשרה 
והצצה לעולם  ההייטק – בסיורים ובהרצאות. 
l מצוינות ברפואה/ מסלול "רופאים צעירים" 
של  המרתק  העולם  את  החושפת  תכנית   –
והמשלימה,  הקונבנציונלית  הרפואה  תחום 
באופן חוויתי והתנסות במכשור רפואי: מדידת 
לחץ דם, לימודי החייאה, חבישות, מדידת חום 

ומשקל ועוד. 
l מסלול מוסיקה –  בשיתוף מרכז המוסיקה 
של מועצה אזורית חוף אשקלון. פיתוח אישי  
במרכז המוסיקה הצמוד לבית הספר, במהלך 
טיפוח  עיונית,  למידה  לצד  הלימודים.   שעות 

הרכבים מוסיקליים ומקהלה בית ספרית.
לימודי   – בכיף"  החושים/"שף  דרך   l
המזון  אבות  על  ידע  המשלבים  ואפיה  בישול 

ומעודדים לתזונה בריאה. 
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עידוד למצוינות אישית
l מצוינות מדעית - מסלול שביט בשיתוף 
מדעיים:  תחומים  מגוון  לימודי  דוידסון.  מכון 
בעזרת  ואקולוגיה.  כימיה  ביולוגיה,  פיזיקה, 
חקר מדעי המשלב ניסויים במעבדה וסיורים. 
לצד תכנית "חממה להצלחה"- לימודי מדעים 

בשילוב עבודה מעשית בחווה של מוישל'ה. 
 speaking , debating-אנגלית מצוינות   l
לצד  )מעמת(.  ושיג  שיח  מיומנויות  ,פיתוח 

קידום אנגלית בפרויקט עזריאלי.
l מצוינות מתמטיקה בשילוב קדם עתידים.

 
תכניות האצה למצטיינים:

אקדמיים  בתיכון- קורסים  אקדמיה   l
הלימודים  הפתוחה.  האוניברסיטה  במסגרת 
וההיבחנות במסגרת האוניברסיטה, ימירו את 

הלימודים בתחומי הדעת הרלוונטיים.
וניצנים ג'וניור – תכנית מצוינות  ניצנים   l
הטכנולוגיה  יחידות  בוגרי  ע"י  שפותחה 
בסייבר  וההגנה  התקשוב  אגף  עם  בשיתוף 

בצה"ל.
l יוניסטרים - תכנית יזמים צעירים בשכבה 
חדשנית  יזמית,  חשיבה  פיתוח  מעודדת  ט', 
הזדמנויות  שוויון  להבטיח  בכדי  וטכנולוגית 

חברתי וכלכלי ולקדם שינוי.
ז'  שכבה  Camp USA- תלמידי  תוכנית   l
למשך  בארה"ב  קיץ  למחנה  יוצאים  נבחרים, 
3 שבועות. מחנה של העצמה, טיפוח השפה 
וחיזוק הקשרים החברתיים עם בני  האנגלית 

נוער בגילם.
 Open Home Open תוכנית   l
יוצאים  נבחרים,  ט'  שכבה  Heart – תלמידי 
למשך  ג'רסי  בניו  היהודית  בקהילה  לאירוח 

שבועיים מהנים ומרתקים.

כישורי חיים 
מגוון שיעורי העשרה המעניקים כלים לחיים, 

המפתחים ומחזקים מיומנויות חברתיות:
בעולם  ולהתנהל  להכיר   - פיננסי  חינוך   l
גורמים  זיהוי  נבונה,  צרכנות  כלכלי: 

המשפיעים על ההתנהלות הכלכלית שלנו.
ובנות,  בנים  בין  הבדלים   – מיני  חינוך   l
פרטיות  על  שמירה  מיניים,  סטריאוטיפיים 
לבנים  נפרדות  בקבוצות  )נלמד  ועוד.  האחר 

ובנות(.
l אל עצמי – סדנה ייעוצית להעצמה, פיתוח 

חוסן נפשי ומיומנויות חברתיות.

החטיבה העליונה : כיתות י׳, י״א, י״ב
של  הכלים  ארגז  הרחבת  שלנו-  המשימה 
פדגוגיים,  בתחומים  והתלמידים  התלמידות 

חברתיים ורגשיים לקראת החיים הבוגרים.
של  היכולות  למימוש  דיפרנציאלי  מענה  מתן 

כל תלמידה ותלמיד.

מגוון ובחירה
במסלולי הבגרות בית הספר מציע מגוון רחב 

של מקצועות הרחבה מארבעה אשכולות: 
l אשכול המדעים: ביולוגיה, פיזיקה, חינוך 
חדר  מאמן  לתעודת  אפשרות  )כולל  גופני 

כושר(.  
החברה,  מדעי  ורוח:  מנהל  אשכול   l
בינלאומית,  ותקשורת  דיפלומטיה  ערבית, 
וינשופים  ישראל  מחשבת  וכלכלה,  מנהל 

)מגמת עבודות גמר(. 
קולנוע,  מוזיקה,  האומנויות:  אשכול   l

תיאטרון, אומנות חזותית ועיצוב המוצר. 
מזכה  אשר  מסלול  טכנולוגי:  אשכול   l

לתעודה טכנולוגית בנוסף לתעודת הבגרות:
הנדסת תוכנה בהיקף של 10 יח"ל  

הנדסת תוכנה + פיסיקה בהיקף של 15 יח"ל 
)מסלול מדעי-טכנולוגי(

שקמה
דרכא
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תכניות ייחודיות
סחל"ב ותמ"ר

נלמדים  והאזרחות  ההיסטוריה  מקצועות 
במסגרת תכניות לימוד ייחודיות לבית הספר 

שלנו:  סחל"ב בהיסטוריה ותמ"ר באזרחות. 
על  בדגש  נלמדים  הנושאים  אלה  בתכניות 
וכתיבה  שאלות  שאילת  חקר,  מיומנויות 
כעבודת  מוגשת  הבגרות  בחינת  אקדמית.  
ע"י  שנבחר  בנושא  סמינריונית  חקר 

התלמיד/ה ומלווה ע"י מנחה.

מתמטיקה
יח"ל  לחמש  לומדים  קבוצה   – לביא  קבוצת 

במתמטיקה בהשתתפות של רשת דרכא.
יח"ל   5 לומדים  מהתלמידים   20% מעל 
אישי  יחס  המבטיחות  קטנות  בקבוצות 

והתאמה לצרכי כל לומד ולומדת.

אנגלית
טיוב הבגרות באנגלית ע"י קידום התלמידים 
להיבחנות ב 4-5 יח"ל במקום לימודי 3 יח"ל.

תכניות בשיתוף האקדמיה או צה"ל
אוניברסיטת  בשיתוף  להנדסה  עתידיסטים 
בר אילן – למידת מקצועות ההנדסה במטרה 
טכנולוגי  ולשירות  עתודה  למסלולי  למשוך 

משמעותי בצה"ל.
ביחידת  לשירות  עתודה  פיתוח   – להבים 

הרחפנים בצה"ל 
ומחשבים בשיתוף  סייבר  לימודי    - מגשימים 

אגף המודיעין
פעולה  בשיתוף  ותכנות  מחשבים   - ניצנים 

אגף התקשוב
אקדמיה בתיכון של האוניברסיטה הפתוחה 

לימודי 5 יח"ל סוציולוגיה + פסיכולוגיה
הרחבה   - דוידסון  מכון  של  ברשת  כימיה 

שלישית בכימיה 5 יח"ל

מטעם  יח"ל  ל-5  מתמטיקה  מאיץ 
אוניברסיטת בר אילן 

חיבור בין תחומים פדגוגיים ערכי ורגשי
כיתה י׳ – סמינר תלת יומי "להיות אזרח"

כיתה י"א – היבחנות בהסטוריה באתר הקרב 
ביד מרדכי

כיתה י"ב – "פורשים כנפיים" וימי שיא בנושא 
הכה לחיים שאחרי בית הספר

שקמה
דרכא

מנהל ביה"ס: אבנר בלקנאי 
סגנית המנהל: ורד פרקש 

ממונה חטיבה עליונה: נופר מלכה
מנהלת חט"ב: איילת גולדנברג

מנהלת תחום טיפול רגשי ורכזת היועצות: 
הגר יחיאלי 

יו״ר הנהגה הורית: אמנון גוטרמן
טלפון מזכירות בית הספר: -073

2318300
https://shikma-  :אתר בית הספר

 /darca.tik-tak.net
shikmaoffice@gmail.com :מייל

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
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מוסד חינוכי שקמה בלתי
פורמלי

חינוכית  מסגרת  הוא  שקמה  חינוכי  מוסד 
שעות  לאחר  שפועלת  בלתי-פורמאלית 
בית הספר בצמוד לבית הספר שקמה דרכא 

שבקיבוץ יד-מרדכי.

במוסד שקמה מתחנכים 230 בני ובנות נוער 
מרחבי המועצה שמגיעים אליו במטרה ליצור, 
להדריך ולפתח כישרונות אישיים תוך פעילות 
החניכים  ידי  על  שמובלת  ענפה  חינוכית 
הצוות  ידי  על  ומוכוונת  עצמם  והחניכות 

החינוכי המסור.
אוטונומיה  לאפשר  היא  המוסד  של  מטרתו 
נער  לכל  שמאפשרת  מודרכת  חינוכית 
ונערה מרחב בטוח ומוגן ליצירה, גיבוש זהות 

וקבלת נורמות קבוצתיות כחלק מחיים בתוך 
הקהילה.

להתרשם  להגיע  ואתכן  אתכם  מזמינים 
וליצור קשר לכל שאלה.

מנהלת המוסד: עמית וייץ
מנהל תחום חברתי: עידן קריאף

מנהל הדרכה: בן דרורי

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
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אחד  שכל  מאמין  סילבר  כפר  הנוער-  כפר 
הזדמנויות  שוויון  מגיע  ילד  ולכל  יכול 
באהבת  דוגל   הכפר  ומצוינות,  להצלחה 
האדם והארץ  ובשמירה על הסביבה. הכפר 
ולאזרחות  לזולת  לכבוד  לסובלנות,  מחנך 
נחישות  עצמית,  אמונה  ומטפח  טובה 

והישגיות.

התלמידים  את  מוביל  בכפר  המורים  צוות 
שיח  באמצעות  יכולותיהם  ולמיצוי  ללמידה 
חינוכי מכבד ומעצים תוך שמירה על גבולות  
למידה  סביבת  מטפח  הספר  בבית  ברורים. 
למורה  מתוקשב  מערכתי  מענה  המספקת 

ולתלמיד.
הכפר מתחדש, יוזם ומתפתח כל הזמן מתוך 
התלמידים  לצרכי  עצמו  להתאים  שאיפה 
במערכת  פדגוגי  מודל  ולהוות  והתקופה 

החינוך.

עבודה  קשרי  מתקיימים   הספר  בבית 
ענפיו.  כל  על  החקלאי  המשק  עם  ולמידה 
תלמידנו  את  מחנכים  אנו  חקלאי  ספר  כבית 
הכפר.  לקהילת  ולתרומה  חקלאית  לעבודה 
ישנו  לקהילת הכפר  תרומה  כי  אנו מאמינים 
ערך חינוכי משמעותי ובפרט בעבודה במשק, 

ברפת, בדיר, במרחב חי, בגינון ובגידולי השדה.
בית הספר והכפר

בית הספר שש שנתי ז' – יב'
בבית הספר 31 כיתות

בכל שכבה יש בין 4-7 כיתות

בית הספר מפעיל תוכניות ייחודיות,
המעניקות ערך מוסף ללימודים ולמסע

הבגרות האישי:

l עבודה במשק החקלאי \רפת\דיר
חממות

כפר הנוער
סילבר

ביה״ס
ממלכתי
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YEP יזמים צעירים – תכנית יזמות l
l אירוח קבוצות מחו"ל | חילופי משלחות

l קשר עם קהילות יהודיות בעולם
l חוגי העשרה לכיתות ז' -ח' –ט' )במהלך 

יום הלימודים(
l חוגים: מייקרים, רובוטיקה, רחפנים,
מוסיקה, אומנויות לחימה, משחקי כדור

l העשרה אינסטרומנטלית
l מכינת אדרת | אדם ואדמה

l חץ הצפון

מסלולי הלימוד בחטיבת ביניים:
שישה  ז'  בשכבת  ייפתחו  הבאה  בשנה 

מסלולים שונים:

להובלת  מסלול   - וסביבה  יזמות  חקר   l
וביזמות  החקלאות  בתחום  יזמיים  תהליכים 

עסקית. 

 l כיתת נחשון - כיתת מצוינות לתלמידים 
בעלי יכולות מנהיגות ולבעלי יכולת למוביליות 
מצוינות  לצד  מפתחת  אשר  כיתה  חברתית 
חברתית  מוביליות  אישי  וחקר  מדעית 
יחידת  מול  עובדת  זאת  כיתה  ומנהיגות. 
תלפיות בצבא ובשיתוף עם אוניברסיטת ת"א.

 
l מסלול מצוינות ספורט - מסלול לתלמידי 
לעסוק  ורצון  ספורטיבית  אוריינטציה  בעלי 
יתוגברו  זה  במסלול  חיים   כדרך  בספורט 
עם  נוספות  ספורט  בשעות  התלמידים 
תלמידי  ייחודיים,  ספורט  בענפי  התמקצעות 
הספר,  בית  בנבחרות  ישתתפו  המסלול 
גדולים,  ספורט  אירועי  בהפקות  ישתתפו 
בנושא  מורחבת  מדעית  למידה  וילמדו 
אנטומיה, פיזיולוגיה, תזונה, עקרונות האימון 

ועוד. 

l מסלול דיפלומטיה ויחסים בינלאומיים -  
מסלול לתלמידים בעלי יכולת שפתית גבוהה 

וראיה רחבה של אירועים בעולם. במסלול זה 
ערבית,  במקצועות  תגבור  התלמידים  ילמדו 
דיבייט  בינלאומיים,  יחסים  אנגלית,  ספרדית, 
זוכים  זה  מסלול  תלמידי  בנוסף  ותקשורת 
להיות שגרירים הן במפגשי נוער מכל העולם 
חלק  הם  ובנוסף  העולמית  אורט  ברשת 
וחילופי משלחות שמייצגות את בית  ממפגשי 

הספר במפגשים עם בני נוער בעולם.

 l מופ''ת מדעית ריאלית - כיתת מצוינות 
לתגבור  כיתה   – המדעים  בתחומי  לימודית 
כימיה  מתמטיקה,  פיזיקה,  ריאלית  לימודים 
דורשת  זאת  לכיתה  כניסה  המחשב.  ומדעי 
השתתפות במכינה ועמידה בתנאי סף תלמידי 
כיתה זו מקבלים תגבור לימודי בהיקף של 8 

שעות שבועיות בכל המקצועות המדעיים.

ייחודי  מסלול   – החברה  מדעי  מסלול   l
בכפר סילבר ללמידה במקצועות פסיכולוגיה, 
עסקי  וניהול  כלכלה  משפטים,  סוציולוגיה, 
ויחשפו  ילמדו התלמידים  במסגרת הלימודים 

למקצועות מדעי החברה.

מגמות לימוד בתיכון: 
פיזיקה, כימיה, מערכות בריאות, מדעי

המחשב, הנדסת תוכנה, סייבר, ספרדית,
ערבית, דיפלומטיה, תקשורת, אומנות,
עיצוב, חקלאות, ביולוגיה , חינוך גופני.

מנכ"ל הכפר: עמוס גופר
מנהל ביה״ס: ישראל סבן

מנהלת התיכון: ורד מיארה
מנהלת חטיבת הביניים: אילנה טויטו

רכזת טיפול ועו"ס: אן רטיג
יו״ר הנהגה הורית: טלי קטן

כתובת: כפר סילבר
מס' טלפון: 08-6776113

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
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הוא  המדרשה   בנות  עם  העבודה  תהליכי 
בפיתוח והעמקה של תודעתן הערכית, מתוך 
עולמן  את  המעצבות  בנות  לגדל  שאיפה 
לפרוץ  המסוגל  יותר,  גדול  ממשהו  כחלק 
ולהיבנות  האני-העצמי  של  גבולותיו  את 
באופן בו הן תוכלנה לתרום להובלת החברה 
הישראלית. המדרשה פיתחה תוכנית יחודית 
בלימודי  דרך  אבן  המהווה  ״בית-מדרש״  של 
הקודש ומטרתה לכוון את הבנות להתפתחות 
ומעמיק.  מעצים  עיוני,  לימוד  מתוך  רוחנית 
זהותן  את  לגבש  לתלמידות  שיאפשר  לימוד 
בחינוך  דוגלים  אנו  והתורנית.  האישית 
ראויים  להישגים  להגעה  רק  לא  למצוינות, 
ואופקים, לחשיבה  לציון, אלא להרחבת דעת 
מסדר גבוה ולפיתוח היצירתיות. שמנו לעצמנו 
וחדוות  לעורר את הסקרנות, החקר  כמטרה 
המקצועי  הצוות  הבנות.  בקרב  הלמידה 
מתמחה בלמידה חדשנית ומתוקשבת המזהה 
את אופני הלמידה המותאמים לכל תלמידה, 
ומבסס תכנית עבודה אישית להובלת הבנות 
במעגלים  נעשית  הצוות  עבודת  להצלחה. 
ומאמץ  הקשבה  עצמי,  מישוב  תוך  השונים 

שהבנות  לבית  המדרשה  את  להפוך  מתמיד 
חינוך  איליו-בית  להשתייך  גאים  והצוות 

כמשפחה.
תכנית הלימודים מתמקדת בתחומי האמנויות 
את  לבחור  בת  לכל  ומאפשרות  והמדעים 
המסלול האישי בו היא הייתה רוצה להתפתח:

חזותית,  אמנות  באמנויות:  לבחירה  מגמות 
מחול, תאטרון

ביולוגיה,  פיזיקה,  במדעים:  לבחירה  מגמות 
מדעי המחשב

תכניות העשרה: יוניסטרים-יזמות וחדשנות, 
תעשיידע,  רחפנים,  מחשבים,  תכנות  סייבר, 
מיוחדים  פרויקטים  ישנם  בנוסף  ועזריאלי. 
לימודית   מצוינות  לצד  רגשי  מענה  הנותנים 

כמו: פוטותרפיה, טבע אדם, העצמה וחוסן.
ייחודית  דרך  הינה  המחול  לימוד  מחול: 
דרך  מאפשר  מחול   . הגוף  והבנת  ללמידה 
התלמידה.  צרכי  על  דגש  תוך  והבעה  ביטוי 
לימודים  כולל  לימוד  יחידות   5 של  הבגרות 
מודרני,ולימוד  מחול  קלאסי,  בלט  מעשיים- 
יצירה וכוריאוגרפיה. ולימודים עיוניים-תולדות 
רכזת  מוסיקה.  ולימודי  אנטומי  המחול, 

ביה״ס
ממלכתי

דתי
מדרשה

לאמנויות, מדעים
ומנהיגות חברתית

״מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות״ )הראי"ה קוק(
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המגמה ליאל דיין
מציעה  האמנות  מגמת  חזותית:  אומנות 
האמנותי  האישי  הפוטנציאל  את  לממש  לך 
מקצוע  לרכישת  בסיס  לך  ולהעניק  שבך, 
תחומים:  של  רחב  במנעד  בעתיד,  יצירתי 
אמנות, עיצוב, גרפיקה, אדריכלות, תפאורה, 
על  ללמוד  בואי  ועוד.  אמנות  חקר  אנימציה, 
תרבות,  כמו  ועכשוויים,  עמוקים  נושאים 
ועשייה  אפליה  גזענות,  פוליטיקה,  חברה, 
קהילתית, מתוך עולם עשיר בצורות, דימויים 
יחידות   5 של  בהיקף  הינה  המגמה  וצבע. 
לימוד, ומורכבת משני אפיקים – עיוני ומעשי 

רכזת המגמה עמית גרוסי.
תיאטרון: מגמת התיאטרון היא מסלול תלת-

לימוד  יחידות   5 של  בגרות  לקראת  שנתי, 
שיעורי  כוללים  במגמה  הלימודים  בתיאטרון. 
טקסט  פענוח  תנועה,  מעשיים,  משחק 
לידי  באה  המגמה  רוח  התיאטרון.  ותולדות 
ביטוי בשימת דגש על התהליך הקבוצתי, תוך 
שמירה על החופש של כל תלמיד להביע את 
עצמו בתוך הקבוצה. רכזת המגמה ליזה בן-

משה
ביולוגיה: מגמת ביולוגיה הינה מגמה מדעית 
נלמדת  רבים  למקצועות  כבסיס  המהווה 
ברמת 5 יחידות לימוד. היא מקנה ידע בסיסי 
מביאה  ומורכבותו.  האדם  גוף  להבנת  וכלים 
בטבע  מחזוריים  תהליכים  חשיבות  להכרת 
מקנה  בתא.  המיקרו  ברמת  תהליכים  וכן 
לחיים,  נוגעת  ומגוונות.  שונות  מיומנויות 
רכזת  טכנולוגי   – מדעי  לעולם  ורלוונטית 

מגמה חגית רביב
היא  המחשב  מדעי  מגמת  המחשב:  מדעי 
וחשיבה  מגמה המקנה לבנות כלים בתכנות 
ברמה גבוהה. מגמה נותנת לבנות כלים עתיד 
המחשב  במדעי  הבחינה  התוכנה.  בתחום 
המהווה  בכתב  חיצונית  לבחינה  נחלקת 
בבחינה  ביצוע  מטלת  אחוז   30 ו-  אחוז,   70
פנימית. יחידה 5, היא מורכבת מפרקי בחירה 

תיאורטיים במדעי המחשב ונבחנים בה ביחד 
רכזת  בבחינה.  התיאורטי  החומר  כל  עם 

המגמה אורנית ויש
מגמת פיזיקה: לימודי הפיזיקה בתיכון מקנים 
מקצוע  לכן  מדעית,  חשיבה  כלי  לתלמיד 
מפתח  מהווה  יח"ל   5 של  ברמה  הפיזיקה 
יחידות  ב5  יוקרתיות:  בפקולטות  ללימודים 
חשמל  במכניקה,  פרקים  נלמדים  לימוד 
הנקשרים  וחומר  בקרינה  ונושאים  ומגנטיות 
להבין  ומאפשרים  היומיומית   למציאות 
נבחנים  בנוסף  ולמה".  עובדים  דברים  "איך 

במעבדה.

מכוונת  במדרשה  החברתי  החינוך  תכנית 
הלאומית,  התורנית,  האישיות  להעצמת 
תודעה  לבניית  גם  כמו  והאישית  הנשית 
בנות  לסביבה.  מחויבות  מתוך  שליחות  של 
פעילויות  של  משפע  נהנות  המדרשה 
לאווירה  התורמות  וחינוכיות  חברתיות 

השמחה ולתחושת השייכות.
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גולת  היא  למנהיגות  מדרש  בית  בדרכך- 
הכותרת בפעילותה של המדרשה.

חברתית  לעשייה  מחנך  המדרש  בית 
חשיבות  ורואה  היהדות  ערכי  על  המושתת 
זו  תכנית  חברתית.  מנהיגות  בפיתוח  עליונה 
עולמן  את  לבנות  שמעוניינות  לבנות  מיועדת 
ואסטרוגיות  ידי כלים  לימוד התורה, על  דרך 

לפיתוח מנהיגותן.

מנהל שש: מיטל הולנד
מנהל חטיבה: מיכל ג'ייקוב

יו"ר הנהגה הורית: אשר דנינו
יועצת: אפרת סולימני

מועצת תלמידות: תמר גבצו, אור שרפי, 
אביטל עוגן והלל כהן

  nitzan@darcaschools.co.il  :מייל

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?

״מנהיגות היא 
היכולת לתרגם 
חזון למציאות״ 
)סיימון ארמיטג(
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לתת  במטרה  הוקם  אשקלון  חוף  קמפוס 
מענה תיכוני איכותי וערכי לבנים ובנות בחינוך 
משמעותית  דרך  לעבור  המחפשים  הדתי, 
מתוך  הרוחנית  זהותם  ובבניית  בהתבגרותם 
בפיתוח  כוחותיהם  להשקיע  ונכונים  שמחה, 

מצוינות אישית.

במרכז  מציבה  בקמפוס  החינוכית  התפיסה 
לחיזוק  ותחתור  התלמיד/ה  של  נפשו/ה  את 
תוך  והקהילתית,  האישית  והמודעות  החוסן 
דתית  חוויה  אישית,  למצוינות  התיחסות 
יצירתיות  המידות,  ועבודת  תפילה  באמצעות 
וחדשנות פדגוגית. בקמפוס נחנך לאור ערכי 
שמים,  ויראת  תורה  אהבת  הדתית'  הציונות  

ציונות, מצויינות אישית, יצירתיות ובחירה.

בהלימה  פועלת  החברתית-ערכית  התכנית 
העוגנים:  בשלושת  ובמיקוד  השנה  למעגל 
תודעת  ופיתוח  קהילתית  מעורבות  העם- 
בחברותות,  תורה  לימוד  התורה-  שליחות, 
חיבור המשפחה לשיח ולעושר ארון הספרים, 
את  שיחזקו  וטיולים  סיורים  שילוב  הארץ- 
תכנית  ביסוס  תוך  הארץ,  ואהבת  ההכרות 
היסטוריה  מחשבת,  בתנ"ך,  הלימודים 

וספרות.

מדעית  עתודה  מסלול  נפתח  בקמפוס 
בלימודי  יחודית  תוכנית  הכולל  טכנולוגית, 

מתמטיקה, חקר מדעי, טכנולוגיה ומנהיגות.
במבחנים  בעמידה  מותנית  למסלול  הכניסה 

ובראיון אישי.

כלל תלמידי הקמפוס יבחרו במסלולי הרחבה 
מגוונים, שיאפשרו הזדמנות לכל נער ונערה 
מיומנויות  ולפתח  החוזק  בתחומי  להצטייין 

מסדר גבוה.

ההורים  יכולים  הספר  לבית  הכניסה  בעת 
לבחור בין מענה ישיבתי למענה תיכוני. בתוך 
כל מתחם, תינתן בחירה פנימית ברצועות זמן 

שונות.

קמפוס חוף אשקלון
התיכון החדשני לבוגרי החינוך הדתי

מנהל ביהס: יקיר זוכר
מנהל הישיבה: שי פולק

ראש הישיבה: הרב רובי בראון
מנהל התיכון: חנניה סאפר

יועצת הקמפוס: חן שוורץ
יו״ר הנהגה הורית ישיבה: אריאל פרץ
יו״ר הנהגה הורית תיכון: אפרת יהודה

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
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בתוך  לגדול  לנער  מאפשר  הישיבה  מרחב 
מוביל  הנפלא  הרמי"ם  צוות  תורה.  של  עולם 
את הילדים לסדר יום של ישיבה תיכונית בלי 

לוותר על מצויינות וחדשנות לימודית.
ברב  בתפילת  בנוי  הישיבה  של  היום  סדר 
בשבוע  ופעמיים  בבוקר,  קודש  שיעורי  עם, 
כן  כמו  בערב.   18:00 השעה  עד  ערב  סדרי 
נוסף לקבוצת  ליום  ניתנת אפשרות להישאר 
המתמידים. בתוך יום הלימודים אנו מאמינים 

יוכל  שילד  כך  בחירה  ובשיעורי  בחדשנות, 
הפנימי  לקול  השעות  מערכת  את  להתאים 
של  מסלול  פועל  הלימודים  יום  בתוך  שלו. 
מצויינות מדעית הכולל שיעורי תכנות, יזמות 
ופיזיקה. לישיבה תכנית עשירה של סמינרים 
ושבתות תוכן המרחבים את הדעת ואת הלב.

השבוע  פרשת  לימוד  מפגש  אישי-  חמישי 
בחוויית חברים בביתו של ראש הישיבה מידי 

שבוע בימי חמישי בערב.

והנערות  הנערים  מתחנכים  התיכון  במרחב 
בדרכה  האם  כיתות  של  מגדרית  בהפרדה 
של הציונות הדתית - עם ישראל ארץ ישראל 
ותורת ישראל. צוות המחנכים הצעיר הדינמי 
והמסור, מכין פעילויות רבות. התכנית כוללת 

סמינרים וימי תוכן בנושאים אלו.
במרחב תיכון אנו עמלים על מצויינות אישית 

שיעור  של  לימודית  חדשנות  עצמי.  ומימוש 
נער.  לכל  הלמידה  מסלול  להתאמת  בחירה 
מדעית  מצויינות  של  מסלול  קיים  בתיכון 
לשעות  מעבר  ויזמות  פיזיקה  תכנות  הכולל 
השעה  עד  בשבוע  פעמיים   - הלימודים. 
סך  את  לתלמידים  מקנה  המסלול   .18:00

המיומנויות הנדרשות למאה ה 21.

מרחב
ישיבה

מרחב
תיכון
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בתי ספר שלהם תלמידים )או הורי תלמידים( 
עם מוגבלות )על-פי הגדרת חוק שוויון זכויות 
סידורים  בהם  ושאין  מוגבלות(,  עם  לאנשים 
המאפשרים להם להגיע לכל מרחבי הלמידה 
משרד  של  והפיזית  החינוכית  שבפרוגרמה 
כספי  לסיוע  זכאים  בהם,  ולהשתמש  החינוך 
באמצעות  מתאים,  הנדסי  פתרון  ביצוע  לשם 

המועצה.
לצרכים  בהתאם  החינוך  מערכת  הנגשת 
מאפשרת  מוגבלות,  עם  הורה  או  תלמיד  של 
ולשוויון,  לחינוך  זכותו  את  לממש  לתלמיד 
חלק  לקחת  מוגבלות  עם  להורה  ומאפשרת 
והתקנות  ילדיו. החוק  בחוויות הלימודיות של 
להנגיש  והבעלויות  הרשויות  את  מחייבים 
החינוכי  השירות  ואת  החינוך  מוסדות  את 
לתלמידים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות.  

במוסד  ילדכם  לקליטת  נכונה  להיערך  כדי 
טופס  ולשלוח  ליידע  ההורים  על  חינוכי, 
בקשה. וזאת על מנת שמינהל החינוך ייערך 
בכפוף  התאמות,  לביצוע  ילדכם  לקליטת 

לנדרש בחוק.

פרטנית  נגישות  להתאמת  בקשה  טופס 
לתלמיד ולהורה

http://bit.ly/39tJSSA

מידע נוסף באתר משרד החינוך
http://bit.ly/3j4frp1

לחוברת מידע באתר משרד החינוך
https://bit.ly/3iVWPHC

לממונה  לפנות  ניתן  התהליך  וליווי  לבירור 
לתחום הנגישות במינהל החינוך, 

אילנית מימוני, 
 ,ilanity@hof-ashkekon.org.il :במייל

ובטלפון 08-6775596.

זכאות להסעות בחינוך המיוחד
משרד החינוך משתתף בהוצאות ההסעה של 
תלמידי החינוך המיוחד מגיל 3 עד גיל 21. בדף 
הזכאים  התלמידים  מיהם  לקרוא  תוכלו  זה 
להסעות ואילו הסעות הן בהשתתפות משרד 
הזכאות  על  מידע  בו  תמצאו  כן  כמו  החינוך. 
לליווי בהסעות ועל הכללים החלים על מלווה 

בהסעות.

www.bit.ly/3oxHEWm :לפרטים נוספים

זרקור
לצרכים מיוחדים

התאמות
נגישות

לתלמיד
הלומד

במערכת
החינוך
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לנוחיותכם מצורפים קישורים לבקשות הרלוונטיות במינהל החינוך:

אישור
לימודי חוץ

hof-ashkelon.automas.co.il/limudei-huz

רישום
תושב חדש

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

ביטול
רישום

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

בקשת העברה 
למסגרת אחרת

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

בקשה לסייעת 
רפואית

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

בקשות מיוחדות

לחצו
כאן

לחצו
כאן

לחצו
כאן

לחצו
כאן

לחצו
כאן

https://hof-ashkelon.automas.co.il/limudei-huz
https://hof-ashkelon.automas.co.il/bitul-rishum
https://hof-ashkelon.automas.co.il/lemesgeret-aheret
https://hof-ashkelon.automas.co.il/toshav-hadash
https://hof-ashkelon.automas.co.il/lesiyat-rafuit
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מצפים 
לכם!

בקרו אותנו באתר המועצה




