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מידע לתלמידים עולים
מערכת החינוך בישראל
חוק לימוד חובה
חוק לימוד חובה (התש”ט ,)1949-המכונה “חוק חינוך חובה” ,קובע שכל ילד בישראל חייב
ללמוד במסגרת חינוך (גן ילדים או בית ספר) מגיל  3ועד גיל ( 17מגן ועד סוף כיתה י”ב) .על-פי
החלטת הממשלה ,החל בשנת הלימודים תשע”ג ,מספקת המדינה חינוך חינם לילדים מגיל 4-3
הלומדים בגנים ציבוריים.
לימודים בחינם ניתנים לתלמידים הלומדים בגני ילדים ,בבתי ספר רשמיים ובבתי ספר על
יסודיים .לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד המידע של משרד החינוך שמספרו.1-800-250-025 :

מערכת החינוך בישראל
מערכת החינוך בישראל נחלקת לשלושה זרמים עיקריים :החינוך הממלכתי ,החינוך הממלכתי-
דתי והחינוך החרדי.
•החינוך הממלכתי – מערכת החינוך הממלכתי מחויבת לכל מקצועות הליבה ,כלומר,
למקצועות היסוד והחובה שנקבעו על ידי משרד החינוך .התכנים ושיטות הלימוד החינוך
הממלכתי הם אחידים ,כיוון שהם נקבעים על ידי מוסדות המדינה.
* בחלק מבתי הספר הממלכתיים פועלת תכנית תל”י (תגבור לימודי יהדות).
•החינוך הממלכתי-דתי – גם מערכת החינוך הממלכתי-דתי מחויבת לכל מקצועות הליבה,
כפי שקיים בחינוך הממלכתי .נוסף לכך ,מערכת החינוך הדתי מחויבת ללימודי קודש
בהיקף של  40%מסך השעות המוקצות על ידי משרד החינוך.
•החינוך החרדי – במערכת החינוך החרדי ניתן דגש בעיקר על לימודי הקודש ,והיא אינה
מחויבת בהכרח ללימודי הליבה.
שימו לב! חלק ממוסדות הלימוד במערכת החינוך החרדית מכינים לבחינות הבגרות וחלקם
לא .יש להתעדכן ברשויות המקומיות על תכנית הלימודים של בית הספר לפי בחירתכם.
נוסף על אלו ,ישנם בתי ספר ממלכתיים משלבים – בבתי ספר אלו לומדים למשל ילדים דתיים,
רפורמיים וחילוניים יחדיו .בתי הספר הללו משלבים בתכנית הלימודים ובאורח החיים שלהם
לימוד מן המקורות היהודיים בהיקף נרחב .להורים יש זכות לבחור לאיזה זרם ברצונם לשייך את
ילדיהם ,על-פי השקפת עולמם.
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שיטות חינוך נוספות:
בעשורים האחרונים החלו להתפתח בישראל שיטות חינוך ייחודיות ,השונות מן הנהוג במסגרות
הרגילות ,כגון הגן הדמוקרטי ,שיטת מונטסורי ,שיטת וולדורף (אנתרופוסופיה) ועוד .חלק מן
הגנים ובתי הספר הנוהגים לפי שיטות אלו פועלים באופן פרטי.
חינוך החובה נחלק לארבעה חתכי גיל:
ילדים בגיל  ,6-5וביישובים מסוימים מגיל  6-3או 6-4
גן חובה
כיתות א’ עד ו’ לילדים בגיל 12-6
בית ספר יסודי
כיתות ז’ עד ט’ לילדים בגיל 15-12
חטיבת הביניים
כיתות י’ עד יב’ לבני נוער בגיל 18-15
החטיבה העליונה

חינוך טרום חובה
מסגרות לתינוקות ולפעוטות עד גיל :3
המסגרות לתינוקות ולפעוטות עד גיל  3הן מעונות יום הנמצאים בפיקוח משרד הכלכלה;
משפחתונים וגנים פרטיים ,ומשפחתונים ציבוריים הפועלים גם הם בפיקוח משרד הכלכלה.
מסגרות לילדים בני :5-3
המסגרות לילדים בני  5-3הם גנים פרטיים; גני עירייה או גני מועצה הפועלים במסגרת משרד
החינוך ,ובחלק ממעונות היום פועלת גם כיתת גן לילדים בני .4-3

הרשמה לגני עירייה/מועצה ולבתי הספר
ההרשמה לגני עירייה/מועצה ולבתי הספר מתבצעת באמצעות הרשויות המקומיות ובהתאם
לאזור המגורים של הילד .הרישום לחטיבות העליונות נעשה ישירות בבתי הספר.
בין המסמכים הדרושים :תעודת זהות ,ספח מרשם האוכלוסין של שני ההורים ,תעודת עולה,
תעודת לידה של הילד וכל התעודות מבתי הספר הקודמים.
שימו לב!
הקפידו לרשום את ילדיכם למסגרת החינוך המבוקשת באופן מסודר ובמועד הנקבע ,אחרת,
רשות החינוך המקומית תקבע את מסגרת החינוך שבה ילמד ילדכם.
מידע על נוהלי הרישום ניתן למצוא באתר משרד החינוך.

שנת הלימודים
בגנים ובבתי הספר הממלכתיים שנת הלימודים מתחילה באחד בספטמבר ומסתיימת בסוף
יוני .בבתי הספר העצמאיים מועדי תחילת הלימודים וסיומם משתנים .פרטים על כך ניתן לקבל
ישירות מבתי הספר.
חגים וחופשים :בתי הספר סגורים בכל החגים היהודיים ,כולל חול המועד פסח וסוכות ,חנוכה,
פורים ויום העצמאות.
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סיוע לתלמידים עולים
תלמידים עולים חדשים או תלמידים תושבים חוזרים זכאים לסיוע לימודי ולעתים גם לסיוע כספי
בהתאם לקריטריונים המתפרסמים בחוזר מנכ”ל של משרד החינוך לקראת כל שנת לימודים.
להלן פירוט סוגי הסיוע:

סיוע כספי
השתתפות בהוצאות חינוך (סל קליטה/אגרת חינוך לתלמידים עולים)
תלמידים עולים זכאים לסיוע במימון חלק מהוצאות החינוך .הסיוע הכספי מועבר למוסדות
החינוך עבור המשפחות באמצעות הרשויות המקומיות.
מנהלי בתי הספר נושאים באחריות להודיע להורים על קבלת הסיוע ממשרד החינוך ולהבטיח
שייעשה שימוש נאות בכספים הללו.
מידת הסיוע תלויה בשלב החינוך ,במשך שהותו של התלמיד בישראל ובארץ מוצאו.
לבירור תנאי הזכאות המדויקים ,ניתן להתעדכן במשרד החינוך.

סיוע לימודי
הקצאת שעות ייחודיות לרכישת השפה ,להעשרתה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד
משרד החינוך מעביר לבתי הספר שעות תגבור ייחודיות בעבור תלמידים עולים חדשים .מספר
השעות משתנה בהתאם לתאריך עלייתם ,שלב החינוך ,ארץ המוצא ועל-פי מספר התלמידים
העולים הרשומים בבית הספר.
שעות התגבור האלו הן לשם הקניית השפה העברית כשפה שנייה ,שיפור השפה והעשרתה
ולשם השלמת פערים במקצועות הלימוד השונים.
גם תושבים חוזרים זכאים לשעת תגבור אחת בשבוע לשיפור העברית ולהשלמת פערים
במקצועות הלימוד.
אגף קליטת תלמידים עולים במשרד החינוך הוציא הנחיות להפעלת השעות המוקצות לתלמידים
עולים ולתושבים החוזרים .לבירורים נוספים ניתן לפנות למשרד החינוך.
הערות:
•כל שעות התגבור מתקיימות בקבוצות .ככל שמספר התלמידים העולים בבית הספר גדול
יותר ,כך יוכל בית הספר להקצות שעות רבות יותר לשיעורי עזר ותגבור.
•שעות ייחודיות לתלמידים עולים מוקצות לביה”ס אוטומטית.
•שעות ייחודיות לתלמידים שהם תושבים חוזרים יועברו על-פי בקשת ביה”ס .ביה”ס צריך
לפנות למפקחי/למרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות לשם קבלת השעות בצירוף
טופס פרטי תלמיד.
מידע לתלמידים עולים
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התאמות בתנאי ההיבחנות לתלמידים עולים ותושבים חוזרים בבחינות הבגרות
תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים נדרשים להיבחן בבחינות הבגרות ככל התלמידים
במערכת החינוך בישראל.
במטרה לסייע לקליטתם הנאותה של התלמידים העולים בארץ ,ומתוך רצון להתחשב בקשייהם
הלימודיים ולגשר על פערי השפה ,משרד החינוך מאפשר להם להיבחן בתנאי היבחנות ייחודיים –
על-פי תנאי זכאות מסוימים (בהתאם לתאריך העלייה ,לארץ המוצא ,לגיל העלייה ועוד) .מימוש
הזכאות ותוקפה נבחנים ביחס לכל מקרה ומקרה.
אפשרויות ההיבחנות הקיימות במערכת על פי חוזר מנכ”ל:
1 .1תרגום שאלוני הבחינה לשפות (בתנאים מסוימים)
2 .2תוספת זמן לבחינות הבגרות בכתב
3 .3תוספת ניקוד לציון הבחינה
4 .4שימוש במילונים דו-לשוניים
5 .5בתנאים מסוימים ובמקצועות מוגדרים תתאפשר בחינה בעל-פה
6 .6התעלמות משגיאות כתיב
שימו לב!
המפורט לעיל עשוי להשתנות מעת לעת ,יש להתעדכן באתר משרד החינוך.
סוגי ההתאמות המדויקים ,מימוש הזכאות ותוקף הזכאות להתאמות תלויים בגורמים רבים כגון
תאריך העלייה וארץ המוצא ,ויש לבחון כל מקרה לגופו .כמו כן ,ייתכנו מקרים שתתאפשר קבלת
התאמה מסוימת המבטלת זכאות להתאמה אחרת.
לקבלת מידע על ההתאמות ,על העולה לפנות לרכז/ת העולים או לגורם המוסמך לעניים בבית
ספרו .רכז העולים יסייע לתלמיד ובמידת הצורך יפנה הרכז אל אגף הבחינות שבמשרד החינוך.
מידע נוסף בנושא קליטת תלמידים עולים במערכת החינוך ומספרי טלפון של מפקחי/מרכזי
קליטת תלמידים עולים במחוזות ובמטה ניתן למצוא באתר אגף קליטת תלמידים עולים במשרד
החינוך שכתובתו ,www.education.gov.il/olim :וכן בטלפון שמספרו.02-5603619/20 :

סיוע משרד העלייה והקליטה
משרד העלייה והקליטה מפעיל פרויקטים ייחודיים בתחום הלימודי ובתחומי העשרה ושילוב
בקהילה ,שתכליתם לסייע לעולים ,לבני עולים ולתושבים חוזרים להשתלב בבתי הספר ובחברה
בכללותה .לקבלת תנאי הזכאות המלאים ,יש לפנות ליועץ קליטה בקהילה של משרד העלייה
והקליטה באזור מגוריכם.
בתחום התגבור הלימודי ,מפעיל המשרד תכניות כגון תכנית פל”א (פעילות לימודים אחרת),
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תכנית בפריסה ארצית המיועדת לתגבור לימודי ולהעצמה חברתית לתלמידי חטיבת הביניים
והתיכון .התכנית מופעלת לאחר שעות הלימודים בבתי הספר או במתנ”סים .תכנית נוספת
הנכללת בתחום התגבור הלימודי – מחשב לכל ילד – תכנית המופעלת בשיתוף עם עמותת
“מחשב לכל ילד” מטעם משרד ראש הממשלה .במסגרת התכנית ,ילדים מכיתות ב’ ועד י”א
שנמצאו זכאים ,מקבלים ערכת מחשב הכוללת מחשב נייח ,שירותי תוכנה ותפעול ,וכן קורס
לרכישת מיומנויות מחשב.
בתחומי ההעשרה ושילוב בקהילה ,מפעיל המשרד תכניות כגון פרויקט רובוטיקה ,תכנית הכוללת
קורסים במדע ,חלל ורובוטיקה לילדים ,בשיתוף עם עמותת  .Ytekתכנית נוספת היא תכנית
מחוברים – פרויקט המיועד לנוער עולה מתגודד ,הפועל מטעם משרד העלייה והקליטה ובשיתוף
עם הרשויות המקומיות .הפרויקט הוקם לשם איתור ומניעה של חבורות של בני נוער עולים ובני
עולים ,המתגודדים בשעות הערב והלילה ברחובות ,זאת על ידי הפעלת מועדון חברתי ומדריכי
רחוב.
נוסף על אלה ,מפעיל המשרד תכניות חינוך ופנאי כגון תכנית הכנה לכיתה א’ ,מרכזי למידה,
חוגים ועוד ,ברשויות המקומיות אשר בהן קיים ריכוז גדול של אוכלוסיית עולים ובני עולים.
לבירור תנאי הזכאות ולקבלת פרטים על הפעלת פרויקטים נוספים ,אנא פנו ליועץ קליטה
בקהילה של משרד העלייה והקליטה באזור מגוריכם.

סיוע נוסף
משפחות אשר להן שני ילדים ומעלה באותו בית הספר ,משפחות חד-הוריות ומשפחות מעוטות
יכולת עשויות לקבל הנחות נוספות .לקבלת פרטים נוספים יש לפנות לבית הספר.
תלמידים למשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך או מאזורי שיקום שכונות עשויים להיות זכאים
למענקים מטעם משרד החינוך בהתאם לאמות מידה מסוימות.

מענקים למשפחות חד-הוריות מן המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות לימודים למשפחות חד-הוריות וכן למשפחות אשר
להן  4ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום – העומדות בתנאים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
המענק משולם בעד ילדים שמלאו להם  6שנים ועדיין לא מלאו להם  14שנים ,והוא מועבר
בתחילת כל שנת לימודים לחשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים.
כדי לקבל את המענק יש לפנות לסניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב ביותר למקום מגוריכם.
לפרטים ,בדקו גם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שכתובתו.www.btl.gov.il :

שירותים לכלל התלמידים
שירותים חינוכיים משלימים ניתנים לכל התלמידים הזקוקים להם (ובהם גם עולים חדשים).
השירותים עשויים לכלול שיעורי הוראה מתקנת לתלמידים המתקשים במקצועות מסוימים
מידע לתלמידים עולים
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או לתלמידים החייבים להשלים חומר .בפועל ,היקף העזרה הנוספת שהתלמידים מקבלים
תלוי במידה רבה במספר שעות ההוראה הנוספות המוקצות לבית הספר ובמספר הילדים
הזקוקים לשעות אלה .ישנם בתי ספר שבהם מסייעות מורות חיילות או בנות השירות הלאומי
לתלמידים בעבודה בכיתה או בהכנת שיעורי הבית .יש רשויות מקומיות שמחלקת החינוך שלהן
מקיימת שיעורי עזר או עזרה בהכנת שיעורי הבית לאחר שעות הלימודים .גם תכניות אלה
תלויות בזמינות המשאבים ובמספר הילדים הזקוקים להן .ההורים הם בדרך כלל אלה הפונים
והמבקשים להעניק לילדיהם את הסיוע הדרוש .אם לא ניתן לקבל את הסיוע הדרוש מבית
הספר ,על ההורים לדאוג לכך באופן פרטי.

תשלומי הורים
כאמור לעיל ,על פי חוק חינוך חובה ,הלימודים ניתנים בחינם לתלמידים שעליהם חל החוק ,אולם
ההורים נדרשים לרכוש בשביל ילדיהם את כל ספרי הלימוד והציוד הלימודי הדרוש .התשלומים שבתי
הספר יכולים לגבות מהורי הילדים נחלקים לשני סוגים :תשלומי חובה ותשלומי רשות .בתשלומי החו־
בה נכללים ביטוח תאונות אישיות וביטוח לבריאות השן ,ובתשלומי הרשות נכללים טיולים וסיורים
לימודיים ,תכנית לימודים נוספת (תל”ן) ,סל תרבות ועוד.
תלמידים עולים ,משפחות חד-הוריות ומשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך עשויים להיות
זכאים להנחות בתשלומי ההורים לבית הספר .מידע על תשלומי הורים מתפרסם בעיתונות
ובאתר האינטרנט של משרד החינוך שכתובתוwww.education.gov.il :
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חינוך משלים וחינוך בלתי פורמלי
מרכזים קהילתיים
ברוב הערים והקהילות בישראל יש מרכזים קהילתיים הקרויים “מתנ”סים” (מרכזי תרבות,
נוער וספורט) .אלה מציעים מגוון של פעילויות חברתיות ,תרבותיות וספורטיביות לשעות הפנאי
לילדים ,לבני נוער ולמבוגרים .ברוב המרכזים הקהילתיים יש ספריות וברבים יש חדר כושר
או בריכת שחייה ,מגרשי ספורט ושירותים אחרים .מרכזים קהילתיים הפועלים באזורים שיש
בהם ריכוזים גדולים של עולים חדשים מקיימים עבורם פעילויות מיוחדות ,חלקן במימון משרד
העלייה והקליטה (כך ,למשל פועלת ברשויות רבות תכנית פל”א – פעילות לימודית אחרת,
המופעלת על ידי החברה למתנ”סים במימון משרד העלייה והקליטה .התכנית מיועדת לתגבור
לימודי אחה”צ בחינוך הלא-פורמאלי לתלמידי חטיבת הביניים והתיכון שהם עולים עד עשר
שנים מיום עלייתם ולתושבים חוזרים עד שנתיים מיום חזרתם ארצה .במסגרת התכנית ,מדי
שבוע מקבלים המשתתפים שעות תגבור לימודי ושעות העשרה והעצמה .בדבר פרטים ניתן
לפנות ליועצי הקליטה).
במרכזים קהילתיים רבים מתקיימות תכניות מיוחדות לילדים ,פעילויות אחר הצהריים וקייטנות
קיץ .התכניות לבני נוער כוללות חוגים חברתיים וחוגים בנושאים מגוונים ,פעילויות תרבות
ותכניות משלימות למקצועות הנלמדים בבית הספר .יש מרכזים קהילתיים המארגנים פעילויות
מיוחדות שתכליתן לסייע לשלב אנשים עם מוגבלויות בקהילה ולספק להם פעילויות נופש פעיל
תוך שימת דגש מיוחד על צעירים.
ככלל ,הפעילויות במתנ”סים ,בייחוד אלה המיועדות לילדים ,מתקיימות במקביל לשנת הלימודים
בבתי הספר .הפעילויות מתחילות בדרך כלל בחודש ספטמבר ומסתיימות במהלך חודש יוני,
ובעת החופשות בבית הספר בדרך כלל לא מתקיימות פעילויות במתנ”סים .ההרשמה נעשית
בדרך כלל בקיץ או בתחילת שנת הלימודים ,וההרשמה לקייטנות ולתכניות הקיץ נעשית בדרך
כלל לקראת סוף שנת הלימודים.
לתשומת לבכם :רוב הפעילויות במתנ”סים כרוכות בתשלום.
לפרטים על הפעילויות המוצעות במתנ”סים ,פנו למתנ”ס הקרוב למקום מגוריכם .את כתובת
המתנ”ס הרצוי ניתן לקבל במוקד העירוני שמספרו .106

חוגים לנוער שוחר מדע
“נוער שוחר מדע” היא מסגרת של פעילויות העשרה לבני נוער בתחומים אקדמיים ובתחומי
המדע ,המתקיימת ביחידות נוער שוחר מדע במוסדות אקדמיים בישראל – אוניברסיטאות,
מכללות ומכוני מחקר ופיתוח.
התמיכה בפעילויות “נוער שוחר מדע” היא באחריות המינהל למדע ולטכנולוגיה שבמשרד
החינוך.
מידע לתלמידים עולים
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ארגוני ספורט
צעירים המתעניינים בספורט יכולים להצטרף לארגוני הספורט ולאגודות הספורט המציעים
פעילויות ואירועי ספורט .נוסף על כך ,חלק מן הרשויות המקומיות אשר בהן מתגוררים עולים
רבים ,לעתים מקיימות תכניות ספורט לעידוד ספורטאים עולים ,בסיוע משרד העלייה והקליטה.

חוגים במוזאונים
במוזאונים מתקיימים חוגים וקייטנות (בתשלום) בתחומים רבים הקשורים לאמנות ,כגון צילום,
ציור ,פיסול ,מחול ,תיאטרון בובות ,דרמה ,קולנוע וכד’.

קייטנות
קייטנה היא מסגרת חינוכית לילדים הפועלת כחלופה לגנים או לבתי הספר בעת חופשות.
ההשתתפות בקייטנה כרוכה בתשלום .הקייטנה כוללת לרוב פעילויות מגוונות ,כגון ימי טיולים,
סדנאות ,פעילות ספורט וביקורים באתרי בילוי ופנאי .גופים מסוימים (כגון מכוני מחקר ,החברה
להגנת הטבע ומוזאונים) מקיימים קייטנות בנושאים מסוימים ,החל במדע וכלה בספורט.
הקייטנות מנוהלות על ידי מסגרות ממלכתיות (בתי ספר ,גנים) או על ידי מסגרות פרטיות
(עמותות ,אגודות ,חברות מסחריות או אף על ידי אנשים פרטיים) .גופים שונים ,כולל ישיבות
תיכוניות ,מציעים מחנות תורניים המשלבים פעילויות נופש עם לימודי קודש.

תנועות נוער
תנועות הנוער הן גורם רב השפעה בחברה הישראלית .הן מהוות מסגרת טבעית ליצירת קשרים
חברתיים ולהיטמעות בחברה הישראלית ,וכן משמשות כערוץ מידע ,עמדות ורעיונות המקובלים
בקרב הנוער הישראלי .הפעילויות בתנועות הנוער כוללות סיירות ,טיולים ,מחנאות (במיוחד
בחופשות) ,התנדבות בקהילה וכן פעילויות תרבות ,פעילויות חברתיות וחינוכיות .בחלק מתנועות
הנוער פועלים רכזי קליטת עלייה המסייעים לילדים עולים להשתלב בתנועה.
ניתן לקבל מידע על תנועות הנוער ברך מועצת תנועות הנוער בישראל (מת”ן) ,באתר האינטרנט
שכתובתוwww.tni.org.il :
רשימת תנועות הנוער:
•אריאל
•בית”ר
•בני עקיבא
•האיחוד החקלאי
•היכלי העונג
•המחנות העולים
•הנוער הדרוזי
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•הנוער הדתי
•הנוער הלאומי
•הנוער העובד והלומד
•הנוער הציוני
•הצופים
•השומר הצעיר
•מכבי הצעיר
•עזרא

החברה להגנת הטבע
www.teva.org.il
החברה להגנת הטבע פועלת לשימור הטבע ,הנוף ושרידי העבר בישראל ,להגנה על החי
והצומח ,לשימור ולשיפור איכות הסביבה בישראל ולפיתוח אמצעי מחקר ולימוד להשגת מטרות
אלו .החברה להגנת הטבע מקדישה את רוב מאמציה ומשאביה לפעולות המיועדות לחינוך
הציבור לכיבוד הטבע ,להבין אותו ולאהוב אותו ,ולקבלת אחריות אישית לחזותה של המדינה.
כמו כן ,היא מקיימת מגוון רחב של טיולים ונופש ,סיורים לימודיים וקייטנות ,ומציעה פעילויות
מיוחדות לעולים חדשים ומשלבת אותם בכל פעילויותיה.
החברה להגנת הטבע מיישמת את מטרותיה העיקריות – בהסברה ,בשימור ובמחקר – באמצעות
רשת של בתי ספר שדה הממוקמים באזורים גיאוגרפיים שונים בכל רחבי הארץ .רבים מבתי
ספר שדה אלו ממוקמים באתרים הנמצאים בלב אזורים בלתי מיושבים .בתי הספר מספקים,
בדרך כלל ,מגורים וחדרי לימוד לאנשים המתארחים לפרקי זמן של ימים אחדים עד כשבוע
במטרה ללמוד על המקום ,על ההיסטוריה ,החי והצומח .רבות מפעילויות החברה מוקדשות
לחוגי נוער בנושאים ייחודיים ,כמו צפרות ,ארכיאולוגיה וכד’.

פרויקטים מיוחדים וסיוע מארגונים שונים
משרד החינוך ,משרד העלייה והקליטה וארגון הג’וינט העולמי ,הרשויות המקומיות ,איגוד
המתנ”סים ,איגודים וארגונים נוספים מפעילים כולם פרויקטים מיוחדים שתכליתם לסייע לילדי
עולים להשתלב בבתי הספר ובחברה בכללותה .ניתן לקבל מידע על הפעילויות הללו אצל רכזי
הקליטה במשרדים האזוריים של משרד החינוך ,אצל יועצי קליטה בקהילה במשרדים האזוריים
של משרד העלייה והקליטה ,במשרדי הרשות המקומית ובארגוני העולים.

מידע לתלמידים עולים
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מידע נוסף לתלמידים עולים
מתן סיוע וייעוץ
בכל בית ספר צריך להימצא יועץ חינוכי שתפקידו לייעץ לתלמידים ולהוריהם ולהפנותם
למקורות סיוע אחרים .ישנם בתי ספר המעסיקים פסיכולוג או עובד סוציאלי .במקרים כגון
בעיות בלימודים ,בעיות חברתיות ,אלימות או כל נושא אחר ,ניתן לפנות אל היועץ ,והוא ינחה
אתכם ויסייע לכם בכל הדרוש.

שירותים פסיכולוגיים
שפ”י
השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ”י) מופעל בבתי הספר בחסות משרד החינוך ,ותפקידו להעניק
שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי לתלמידים ,להוריהם ולאנשי החינוך העובדים
במערכת .ההפניה לשפ”י נעשית באמצעות בתי הספר.

קו פתוח לפניות תלמידים
משרד החינוך מפעיל קו פתוח לתלמידים ,המשמש משאב תמיכה בעולים חדשים בשפות
עברית ,אנגלית ,רוסית ,ספרדית ואמהרית .תלמידים יכולים לפנות לקו הפתוח בשאלות בנושאי
זכויות תלמידים ,לרבות זכויות תלמידים עולים ,מניעת אלימות ,מניעת נשירה מן הלימודים,
צרכים מיוחדים ,בחינות בגרות ,מצבי חירום ,מסגרות שונות ,יחסי תלמיד-מורה ועוד.
הקו הפתוח פועל בימים א’ עד ה’ בשעות  8:00עד  .15:00לאחר שעות העבודה ניתן להשאיר
הודעה מוקלטת.
טלפון 1-800-250025 :או 02-5602538
פקס02-5603754 :
דואר אלקטרוניtluna@education.gov.il :
במצבי מצוקה ניתן לפנות לער”ן – עזרה רפואה נפשית – בטלפון .1201

האגודה הישראלית למען ילדים עולים
www.iaic.org.il
האגודה מפעילה מוקד מידע טלפוני לתלמידים עולים ולהוריהם .האגודה מסייעת לילדים
עולים להשתלב במסגרת הבית ספרית .המוקד מופעל על ידי מתנדבים דוברי רוסית ,אמהרית,
ספרדית ואנגלית.
info@iaic.org.il
כתובת דואר אלקטרוני
רחוב המסגר  ,9תל-אביב 03-6394333 ,6777658
דואר אלקטרוניinfo@iaic.org.il :
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מוקד המידע הטלפוני של משרד העלייה והקליטה לעולים חדשים
משרד העלייה והקליטה מפעיל מוקד מידע טלפוני ארצי הפועל בכל שעות היממה ,מדי יום,
למעט שבתות וחגים.
המרכז משיב לפניות בנושאים הקשורים לזכויות עולים ומידע כללי ,לרבות מידע בנושאי חינוך.
טלפון03-9733333 :
דואר אלקטרוניinfo@moia.gov.il :
אתר האינטרנט www.klita.gov.il :

רשימת פרסומים בעברית להזמנה בדואר
ניתן להזמין חוברות ועלונים בשפות אחדות מאגף מידע ופרסום שבמשרד העלייה והקליטה.
הפרסומים יישלחו אליכם בדואר ללא תשלום.
להזמנת פרסומים בעברית ,סמנו את הפרסומים שברצונכם לקבל בדואר ,ושלחו את ההזמנה
לכתובת:
משרד העלייה והקליטה ,אגף מידע ופרסום ,רח’ הלל  ,15ירושלים 9458115


















מדריך לעולה
דיור
תעסוקה
חינוך
שירות עולים בצה”ל
זכויות של אנשים עם מוגבלות
לאן לפנות
מצפים לך בבית
נפגעי פעולות איבה
רישום עולים לקופות חולים
עלון תלמידים עולים
עלון סל”ע – סדנאות לחיפוש עבודה
מרכזי תעסוקה לעולים ולתושבים חוזרים – כתובות וטלפונים
כללי רחצה בים
מפת ישראל
יומן שבועי לעולה תשע”ז
עלון כתובות וטלפונים – משרד העלייה והקליטה

רשימת הפרסומים בשפות נוספות מופיעה בכל פרסומי אגף מידע ופרסום בשפות ,וכן באתר
המשרדwww.klita.gov.il :
נא כתבו את פרטיכם למשלוח הדואר:
שם פרטי ומשפחה
כתובת
תאריך

מיקוד

רגע מזמנך!
מתוך רצון לשפר ולייעל את המידע המוגש לך ,נודה לך מאוד אם תואיל לענות על
השאלות שלהלן:
 .1היכן קיבלת את הפרסום “מידע לתלמידים עולים”?
 נמל-התעופה  משרד העלייה והקליטה  מקום אחר
פרט
 .2באיזו מידה סיפק לך פרסום זה את המבוקש?
1
2
3
4
5
הערות:
האם פרסום זה סייע לך בתהליך הקליטה בישראל?
כן/לא ,פרט
האם המידע בפרסום זה מנוסח בצורה מובנת וברורה?
כן/לא ,פרט
 .3חווה דעתך על-פי דירוג מ 1-עד 5( 5-היא הרמה הגבוהה ביותר)
1
2
3
4
5
 מידת בהירות הניסוח
1
2
3
4
5
 מידת פירוט מספקת
1
2
3
4
5
 עיצוב החוברת
1
2
3
4
 מידת השימוש בחוברת 5
נודה לך אם תענה/י על כמה שאלות המיועדות לשימוש המשרד בלבד:
מקצוע:

מין  :זכר  נקבה

ארץ מוצא:

שנת עלייה:

מקום מגורים:
את הטופס המלא נא לשלוח לכתובת:

תאריך:

גיל:

משרד העלייה והקליטה ,אגף מידע ופרסום ,רח’ הלל  ,15ירושלים 9458115
או לשלוח לפקס שמספרו .02-6241585
לחילופין ,ניתן להניח את הטופס בתיבת שירות לציבור במשרד העלייה והקליטה
הקרוב למקום מגוריך.

תודה על שיתוף הפעולה וקליטה קלה ומוצלחת.

עברית
תלמידים עולים
משרד
העלייה
והקליטה

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה
הופק על ידי
אגף מידע ופרסום
משרד העלייה והקליטה
רחוב הלל  ,15ירושלים 9458115
כל הזכויות שמורות
ירושלים
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