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חוק לימוד חובה 

בישראל  ילד  שכל  קובע  חובה,  חינוך  חוק  גם  המכונה  )התש”ט-1949(,  חובה  לימוד  חוק 
חייב ללמוד במסגרת חינוך )גן ילדים או בית ספר(. כיום חינוך חובה חל על ילדים ונערים 
פטור  לקבל  אפשר  חריגים  במקרים  שנים.  עד 17  להם 3  מלאו  הלימודים  שנת  שבתחילת 

)כגון לשם בקשה לחינוך ביתי(. 

על פי החוק הלימודים במוסדות החינוך הרשמיים מתחילת גיל חינוך חובה ועד סוף כיתה 
י"ב ניתנים בחינם. 

חינוך לפני גיל 3 

ממשלתי  בפיקוח  ומשפחתונים  יום  מעונות  קיימים  אך  חובה,  אינו  החינוך   3 לגיל  מתחת 
כן  כמו  העבודה.  זרוע   – והתעשייה  הכלכלה  משרד  באתר  מתבצעת  ההרשמה  בתשלום. 

קיימות מסגרות פרטיות בתשלום.

זרמים בחינוך בישראל 

החינוך  הממלכתי,  החינוך  עיקריים:  זרמים  לשלושה  נחלקת  בישראל  החינוך  מערכת 
הממלכתי־דתי והחינוך החרדי.

• החינוך הממלכתי: מערכת החינוך הממלכתי מחויבת לכלול בתוכנית הלימודים את כל 	
לימודי הליבה – כלומר מקצועות היסוד והחובה שקבע משרד החינוך. נוסף על מקצועות 

החובה בתי הספר מציעים מגמות בתחומים שונים כגון מדעים ואומנות.

• מקצועות 	 ללימוד  מחויבת  הממלכתי־דתי  החינוך  מערכת  גם  החינוך הממלכתי־דתי: 
ללימוד  מחויבת  הדתי  החינוך  מערכת  כך  על  נוסף  הממלכתי.  לחינוך  בדומה  הליבה, 

מקצועות קודש בהיקף של 40 אחוזים מסך השעות שמקצה משרד החינוך.

• החינוך החרדי: במערכת החינוך החרדי ניתן דגש בעיקר על לימודי הקודש, והיא אינה 	
מחויבת בהכרח ללימודי הליבה.

בחינוך הממלכתי קיים גם חינוך ממלכתי משלב, המתאפיין בשילוב לימודי יהדות מוגברים 
ביחד  לומדים  אלו  ספר  בבתי  יהודית.  בזהות  עיסוק  על  דגש  ושימת  הלימודים  בתוכנית 
קונסרבטיבים  מסורתיים,  דתיים,  חילונים,  זרמים:  של  רחבה  לקשת  המשתייכים  תלמידים 

ורפורמים.

שיטות חינוך נוספות: בעשורים האחרונים החלו להתפתח בישראל שיטות חינוך ייחודיות, 
מונטסורי,  שיטת  הדמוקרטי,  הספר  ובית  הגן  כגון  הרגילות,  במסגרות  הנהוג  מן  השונות 

שיטת גן זורם, שיטת ולדורף )אנתרופוסופיה( ועוד )חלקם ממלכתיים וחלקם פרטיים(. 

להורים יש הזכות לבחור את מוסד החינוך שהם מעוניינים שילדיהם ילמדו בו )בכפוף לתנאי 
הקבלה של המוסד(. בדרך כלל הרישום הוא למוסד חינוך באזור המגורים.

מערכת החינוך בישראל 



5 תלמידים עולים

מסגרות החינוך 

קיימות מסגרות נפרדות לכל שכבת גיל:
גני ילדים – לילדים בגיל 6-3

בתי ספר יסודיים – כיתות א’ עד ו’ – לילדים בגיל 12-6
חטיבות הביניים – כיתות ז’ עד ט’ – לבני נוער בגיל 15-12

החטיבה העליונה )תיכון( – כיתות י’ עד י”ב – לבני נוער בגיל 18-15
ישנן מסגרות שבהם החלוקה שונה. למשל, בית ספר יסודי שכולל כיתות א'-ח'.

הרשמה למוסדות החינוך

הרשמה לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים 

ההרשמה לגנים ולבתי ספר יסודיים מתבצעת באמצעות הרשויות המקומיות, בהתאם לאזור 
המגורים של הילד. 

בתקופת ההרשמה פותחות מחלקות החינוך ברשויות המקומיות תחנות הרשמה ומודיעות 
שיישלחו  בהודעות  האינטרנט,  באתר  המקומית,  בעיתונות  עבודתן  שעות  ועל  מיקומן  על 

להורים ועוד.
בעת הרישום יש להציג תעודת זהות של ההורים כולל ספח שהילד רשום בו )אם אין – תעודה 
שכירות(  חוזה  או  ארנונה  ספח  )כגון  המגורים  כתובת  על  המעיד  מסמך  כלשהי(,  מזהה 

ומסמכים נוספים על פי דרישה.

לידיעתכם, כיום ברוב הרשויות המקומיות יש אפשרות לבצע רישום למוסדות החינוך 
באופן מקוון באמצעות אתר אינטרנט מאובטח המיועד לכך – פורטל רשות זמינה:

https://www.cityedu.co.il

הרשמה לבתי ספר על־יסודיים 

הרישום לבתי הספר העל־יסודיים נעשה באזורי הרישום ברשות המקומית או בבית הספר 
כלשהי(,  מזהה  תעודה  אין –  ספח )אם  כולל  תעודת זהות  להציג  יש  תלוי ברשות.  עצמו – 
תמונת פספורט, תעודה )גיליון ציונים( של התלמיד מהשנה הקודמת ומסמכים נוספים לפי 

דרישה.

שימו לב! 

יש להקפיד לרשום את ילדיכם למסגרת החינוך המבוקשת באופן מסודר ובמועד שנקבע. 
אחרת רשות החינוך המקומית תקבע את מסגרת החינוך שבה ילמד ילדכם.

מידע נוסף על נוהלי הרישום ניתן למצוא באתר משרד החינוך בקישורים:
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/kindergarten/registration

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/
registration/primary-school

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/
registration/post-primary-school

https://www.cityedu.co.il/
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/kindergarten/registration
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/primary-school
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/primary-school
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/post-primary-school
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/post-primary-school
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זמני הלימודים 

בגנים ובבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים־דתיים שנת הלימודים מתחילה ב-1 בספטמבר 
ומסתיימת בסוף יוני. בבתי הספר שאינם משויכים למשרד החינוך מועדי תחילת הלימודים 
סגורים  היהודיים  הספר  הספר. בתי  ישירות בבתי  לקבל  ניתן  כך  על  פרטים  שונים.  וסיומם 
בכל החגים והמועדים היהודיים, כולל חול המועד פסח וסוכות, חנוכה, פורים ויום העצמאות.

בימי החופשה ישנן קייטנות למעוניינים – ראו להלן.
יום  הנמוכות  ובכיתות  הילדים  בגן   .8:00-7:30 בשעה  כלל  בדרך  מתחיל  הלימודים  יום 
 – לצהרון  אפשרות  קיימת  זאת  עם   .14:00-13:00 בשעה  כלל  בדרך  מסתיים  הלימודים 
וישנם  החינוכי  המוסד  בתוך  הפועלים  צהרונים  ישנם  הצוהריים.  בשעות  לילדים  מסגרת 
צהרונים הפועלים מחוצה לו. בצהרון ניתנים לילדים פעילויות שונות ומוגשת ארוחת צוהריים. 
הצהרון  השעה 16:00.  בסביבות  ומסתיימת  הלימודים  יום  בסיום  מתחילה  הצהרון  פעילות 

כרוך בתשלום. במקומות מסוימים ניתן סבסוד.

קייטנות

קייטנות  פועלות  ופסח  סוכות  בחנוכה,  וכן   – הגדול"  "החופש   – יולי-אוגוסט  בחודשים 
למעוניינים בכך. ישנן קייטנות הפועלות במסגרות ציבוריות )בתי ספר, גנים( וישנן שפועלות 

במסגרות פרטיות. הקייטנות כרוכות בתשלום. במקרים מסוימים ניתן סבסוד.

הקייטנות כוללות פעילויות מגוונות. דוגמאות לפעילויות שיכולות להיות: ימי טיולים, סדנאות, 
פעילויות ספורט, ביקורים באתרי בילוי ופנאי ועוד. 

תשלומי הורים 

כאמור לעיל, על פי חוק לימוד חובה ניתנים הלימודים בחינם לתלמידים שעליהם חל החוק. 
עם זאת ההורים נדרשים לשלם עבור שירותים נלווים. חלק מהתשלומים הם חובה וחלקם 
רשות. תשלומי החובה: ביטוח תאונות אישיות; תשלומי הרשות: סל תרבות, טיולים, תוכנית 
הלימוד  ספרי  את  ילדיהם  עבור  לרכוש  ההורים  על  כן  כמו  וכדומה.  נוספת )תל”ן(  לימודים 

הנצרכים.
משפחות המתקשות לשלם תשלומים אלו עשויות להיות זכאיות למלגות. 

תלמידים עולים עשויים להיות זכאים לסיוע במימון תשלומים אלו – ראו להלן.
מידע על תשלומי הורים אפשר למצוא באתר האינטרנט של משרד החינוך בכתובת:

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/
registration/payments

שפ”י 

השירות הפסיכולוגי ייעוצי )שפ”י( פועל בבתי הספר בחסות משרד החינוך, ותפקידו להעניק 
העובדים  החינוך  ולאנשי  להוריהם  לתלמידים,  חינוכי  ייעוץ  ושירותי  פסיכולוגיים  שירותים 

במערכת. ההפניה לשפ”י נעשית באמצעות בתי הספר.

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/payments
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/payments
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תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים עשויים להיות זכאים לסיוע כספי, לסיוע 
לימודי ולהתאמות בבחינות הבגרות. 

פרטי הסיוע מתפרסמים בחוזר מנכ”ל של משרד החינוך לקראת כל שנת לימודים.

קישור לאתר מאגר חוזרי מנכ"ל:  

https://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx

תלמידים  ושל  עולים  תלמידים  של  ושילוב  "קליטה  הסיוע:  את  המפרט  המנכ"ל  חוזר  שם 
תושבים חוזרים". 

להלן פירוט סוגי הסיוע:

סיוע כספי 

השתתפות בהוצאות חינוך

מיועד  הסיוע  החינוך.  מהוצאות  חלק  במימון  לסיוע  זכאים  להיות  עשויים  עולים  תלמידים 
החינוך  למוסדות  מועברים  התשלומים  וכדומה.  טיולים  תרבות",  לימוד, "סל  ספרי  לרכישת 

עבור המשפחות באמצעות הרשויות המקומיות.

על מנהלי בתי הספר להודיע להורים על קבלת הסיוע ממשרד החינוך ולהשתמש בכספים 
למטרה שלשמה נועדו.

גובה הסיוע תלוי בשכבת הגיל, במשך שהותו של התלמיד בישראל ובארץ מוצאו.

למידע על תנאי הזכאות המלאים והמעודכנים היכנסו לאתר משרד החינוך בכתובת:

https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/absorption_basket

מענק לימודים מהמוסד לביטוח לאומי )מיועד לכלל האוכלוסייה – ותיקים בארץ ועולים( 

המוסד לביטוח לאומי משתתף בהוצאות לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי )משפחות 
מהקצבאות:  אחת  המקבלות  יותר  או  ילדים  ארבעה  להן  אשר  למשפחות  וכן  חד־הוריות(, 
שמקבל  מי  נוספים:  זכאים  שאירים.  או  ותיק  אזרח  מזונות,  הכנסה,  הבטחת  כללית,  נכות 
קצבה להבטחת הכנסה בנפרד מבן/בת הזוג, עולה חדש הנמצא בארץ יותר משנה ופחות 
משנתיים ובת/בן הזוג לא עלה לארץ ואינו מתגורר בה, מי שבאחזקתו ילד שעלה לארץ ללא 

הוריו ועוד. לבדיקת זכאות יש לפנות למוסד לביטוח לאומי. 

שימו לב! 

לכל סוג סיוע יש תנאי זכאות ותקופת זכאות. כמו כן תנאי הסיוע והיקף הסיוע לתלמידים 
תושבים חוזרים שונים מאלו של עולים חדשים.

סיוע לתלמידים עולים 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx
https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/absorption_basket
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המענק משולם בעד ילדים שמלאו להם 6 שנים ועדיין לא מלאו להם 18 שנים, והוא מועבר 
בתחילת כל שנת לימודים לחשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים.

לפרטים היכנסו לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת: 

https://www.btl.gov.il/benefits/
children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%

D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx

סיוע לימודי בבתי הספר

הקצאת שעות לתלמידים עולים חדשים 

מספר  שנייה.  כשפה  העברית  להוראת  הספר  בבית  תגבור  לשעות  זכאים  חדשים  עולים 
לא  אך  הספר,  בבית  שיש  העולים  התלמידים  ובמספר  בארץ  השנים  במספר  תלוי  השעות 
שעות  זכאים  להיות  הם  גם  עשויים  חוזרים  תושבים  תלמידים  שבועיות.  שעות  מ-6  יפחת 

ללימוד עברית. 

תוכניות לתגבור לימודי 

משרד החינוך בשיתוף משרד העלייה והקליטה וגופים נוספים מפעיל תוכניות שונות לתגבור 
לימודי.

להלן דוגמאות לתוכניות:

בבתי  חוזרים  ותושבים  עולים  לתלמידים  המיועדת  תוכנית   – לומדים(  עולים  )ילדים  יע”ל 
הספר היסודיים )כיתות א’-ו’(. מטרת התוכנית היא שיפור והעשרת השפה העברית, קידום 
ההישגים הלימודיים והשלמת פערים במקצועות הלימוד השונים. התוכנית מתקיימת בבית 
הספר 3 פעמים בשבוע לאחר שעות הלימודים. משך כל מפגש הוא כ-2 שעות לימוד. סך 

הכול – 6 שעות שבועיות.

פל”א )פעילות לימודים אחרת( – תוכנית המיועדת לתלמידים עולים ותושבים חוזרים בבתי 
הספר העל־יסודיים. מטרת התוכנית לקדם תלמידים עולים באמצעות מתן שוויון הזדמנויות, 
צמצום פערים לימודיים, העלאת הישגים לימודיים, העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות 
פועלת  התוכנית  התלמידים.  של  והחברתית  האישית  המסוגלות  תחושת  וחיזוק  איכותית 
שעות   7  – שבועיות  שעות   9 של  בהיקף  הסדירות  הלימוד  שעות  לאחר  החינוך  במוסדות 

למידה ו-2 שעות פעילות חברתית.

ושל  עולים  תלמידים  של  ושילוב  מנכ"ל: "קליטה  נמצא בחוזר  הקיימות  התוכניות  על  מידע 
תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים". קישור לאתר מאגר חוזרי מנכ"ל:  

https://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx

https://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7 %D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7 %D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7 %D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx
https://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx
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מידע בנושא קיים גם באתר משרד החינוך בפורטל הורים בקישור:
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/

programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40
b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_

popup=false&start_with_session_counter=1

התאמות בבחינות הבגרות 

תלמידים עולים חדשים ותושבים חוזרים נדרשים להיבחן בבחינות הבגרות ככל התלמידים 
במערכת החינוך בישראל.

להתחשב  רצון  ומתוך  בארץ  העולים  התלמידים  של  הנאותה  לקליטתם  לסייע  במטרה 
להם לגשת לבחינות  מאפשר  החינוך  משרד  השפה,  פערי  על  ולגשר  הלימודיים  בקשייהם 
הבגרות בתנאי היבחנות מיוחדים, המכונים “התאמות”. ישנן 3 רמות של התאמות – ככל 
שהתלמיד בהגיעו לארץ החל ללמוד בכיתה גבוהה יותר, כך הוא יהיה זכאי להתאמות רבות 

יותר.

מביניהם;  23, המאוחר  גיל  עד  או  העלייה  מיום  שנים   10 היא  להתאמות  הזכאות  תקופת 
ליוצאי אתיופיה – 12 שנים מיום העלייה או עד גיל 25, המאוחר מביניהם. 

אפשרויות ההיבחנות הקיימות במערכת על פי חוזר מנכ”ל:
שאלון מיוחד לעולים חדשים.. 1
הקראת שאלון הבחינה.. 2
בחינה דו־לשוניות.. 3
תוספת זמן.. 4
תוספת ניקוד לציון.. 5
שימוש במילון דו־לשוני.. 6
היבחנות בעל פה.. 7
התעלמות משגיאות כתיב.. 8

יש התאמות שיכולות להינתן במקביל ויש שלא.

לקבלת מידע על ההתאמות על העולה לפנות לגורם המוסמך לעניין בבית ספרו. 

שימו לב! 
ההתאמות עשויות להשתנות מעת לעת. יש להתעדכן באתר משרד החינוך.

"התוכנית הלאומית  מופיעות בחוזר מנכ"ל  עולים בבחינות הבגרות  ההתאמות לתלמידים 
בבחינות  הנבחנים  עולים  תלמידים  של  זכויות  העליונה:  החטיבה   – משמעותית  ללמידה 

הבגרות" בקישור:
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83

לפרטים נוספים היכנסו לפורטל תלמידים של משרד החינוך בכתובת:
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/adjustments-for-olim

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/adjustments-for-olim
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החינוך  מערכת  של  למסגרת  מחוץ  הפועלת  חינוכית  פעילות  הוא  פורמלי  בלתי  חינוך 
הפורמלית – בדרך כלל מחוץ לבית הספר ולפעמים גם בתוך בית הספר. 

חינוך בלתי פורמלי תוך בית ספרי כולל בין היתר חינוך חברתי, של"ח )שדה, לאום, חברה(, 
חוגי העשרה, מועצת תלמידים, מחויבות אישית, הפסקה פעילה, טיולים ועוד. 

)מדריכים  מד"צים  נוער,  וארגוני  תנועות  היתר  בין  כולל  ספרי  בית  חוץ  פורמלי  בלתי  חינוך 
צעירים(, מחנות קיץ, חוגים ולימודי העשרה ועוד.

במשרד החינוך קיימת יחידה ייעודית האחראית על החינוך הבלתי פורמלי – מינהל חברה 
ונוער. היחידה יוזמת תוכניות ומפקחת על מגוון פעילויות בתוך בית הספר ומחוצה לו. באתר 

היחידה ישנו מידע מפורט על מגוון פעילויות החינוך הבלתי פורמלי בישראל. קישור לאתר:
https://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx

הרשויות  הן  הספר  לבית  מחוץ  פורמלי  הבלתי  החינוך  תוכניות  של  העיקריות  המפעילות 
המקומיות. גופים נוספים המפעילים תוכניות: משרדי ממשלה, עמותות, ארגוני עולים ועוד.

אחד המקומות המרכזיים שבו תוכלו למצוא פעילויות מגוונות באזור מגוריכם הוא המתנ"ס.

מתנ"סים – מרכזים קהילתיים  

נוער  תרבות,  )מרכזי  “מתנ”סים”  הקרויים  קהילתיים  מרכזים  יש  בישראל  רבים  ביישובים 
וספורט(. המתנ"סים מציעים פעילות חברתית־תרבותית לשעות הפנאי – לילדים, לבני נוער 

ולמבוגרים. במתנ"סים רבים יש ספריות, אולמות ספורט, בריכות שחייה ועוד. 
בין השירותים שמציעים המתנ"סים: מעונות יום וצהרונים, קייטנות קיץ, מרכזי למידה, חוגים 

ופעילויות העשרה, אירועי תרבות וספורט, סיורים וטיולים ועוד.
מיוחדות  פעילויות  מקיימים  חדשים  עולים  הרבה  בהם  שיש  באזורים  הנמצאים  מתנ"סים 

לעולים.
לתשומת ליבכם: רוב הפעילויות במתנ”ס כרוכות בתשלום. עם זאת בכל מתנ"ס ישנה ועדה 

מיוחדת הדנה באפשרות להעניק הנחות.
לפרטים על הפעילויות המוצעות במתנ”סים פנו למתנ”ס הקרוב למקום מגוריכם או לרשות 

המקומית.
טלפון החברה למתנ"סים: 073-2870100

/https://www.matnasim.org.il :אתר החברה למתנ”סים

הפעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי 

דוגמאות  להלן  נוספות.  ובמסגרות  במתנ"סים  הספר,  בבתי  מתקיימים  והפעילויות  החוגים 
לפעילויות:

מדע והעשרה 

מדעים,  שפות,  כגון  נושאים  של  רחב  במגוון  אופקים  והרחבת  העשרה  חוגי  ישנם 
אלקטרוניקה ועוד. 

חינוך בלתי פורמלי 

https://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx
https://www.matnasim.org.il/
https://www.matnasim.org.il/
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נוער שוחר מדע

למרכז  ולנוער.  לילדים  מדעית  העשרה  העוסק בפעילות  מוסד  הוא  מדע  שוחר  נוער  מרכז 
תוכניות ופרויקטים רבים בכל הארץ: מחנות קיץ, קורסים, חוגים, סדנאות, ימי עיון ועוד.

טלפון המכון: 02-6585346
https://nsmada.huji.ac.il/ :אתר

לימודים מקוונים 

ומגוונים – חלק  שונים  בנושאים  קורסים  ישנם  תשלום.  ללא  מקוונים  קורסים  קיימים  כיום 
נושאים  וחלקם  השלמה  או  תגבור  ומהווים  הספר  בבית  הנלמדים  נושאים  הם  מהנושאים 

להעשרה. הקורסים מוצעים באתרים שונים ובהם "המקפצה" של משרד החינוך: 
/https://homework.lnet.org.il ו"קמפוס IL" של ממשלת ישראל בשיתוף גופים נוספים: 

.https://campus.gov.il/

מט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לטכנולוגיה חינוכית מפעיל אתר לפעילויות לימודיות. כתובת האתר:
https://ebag.cet.ac.il/

אומנות 

ישנם חוגים וסדנאות בכל תחומי האומנות: אומנות פלסטית, מוזיקה, תיאטרון ועוד. מלבד 
החוגים בבתי הספר ובמתנ"סים קיימים חוגים גם במוזאונים ועוד.

פעילות גופנית 

כדורגל,  לחימה,  אומנויות  אירובי,  קרקע,  התעמלות  מגוונים:  גופנית  פעילות  חוגי  ישנם 
המתעניינים  צעירים  כושר.  וחדר  בריכה  יש  רבים  במקומות  ועוד.  שחייה  מחול,  כדורסל, 

בספורט יכולים להצטרף לאגודות ספורט. 

חברה 

תנועות נוער 

חברתית  למעורבות  מחנכות  והן  הישראלית,  בחברה  רב־השפעה  גורם  הן  הנוער  תנועות 
ולתרומה לקהילה. תנועות הנוער מהוות מסגרת טבעית ליצירת קשרים חברתיים ולהשתלבות 
בחברה הישראלית. הן מספקות כר נרחב להתנסות של בני נוער בעשייה מגוונת, המפגישה 

אותם עם האידיאולוגיה התנועתית, עם הקהילה שבה הם פועלים ועם חבריהם לקבוצה.
הפעילויות בתנועות הנוער כוללות פעילויות חברתיות וחינוכיות, טיולים, מחנאות, התנדבות 

בקהילה ועוד. 
בישראל יש כ-10 תנועות נוער, ולכל אחת סניפים ברחבי הארץ. להצטרפות לתנועת נוער יש 

לפנות למרכז הפעילות של תנועת הנוער באזור המגורים או דרך אתר התנועה.
באתר  )מת”ן(,  בישראל  הנוער  תנועות  מועצת  דרך  הנוער  תנועות  על  מידע  לקבל  ניתן 

האינטרנט שכתובתו: www.tni.org.il או באתרים של כל אחת מהתנועות.

https://nsmada.huji.ac.il/
https://homework.lnet.org.il/
https://campus.gov.il/
https://ebag.cet.ac.il/
http://www.tni.org.il
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התנדבות 

התנדבות היא דרך נפלאה לתת לאחרים וגם לעצמכם. תוכלו להתנדב בקהילה, בעמותות 
למען חולים ונזקקים, בבתי חולים ועוד. תוכלו גם לבחור לעזור לעולים חדשים.

טבע וטיולים 

חוגי טבע וטיולים פועלים במתנ"סים, במוזאונים, בגני חיות ועוד.

החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע פועלת לשימור הטבע, הנוף ושרידי העבר בישראל, להגנה על החי 
והצומח, לשימור ולשיפור איכות הסביבה בישראל וכן לפיתוח אמצעי מחקר ולימוד להשגת 

מטרות אלו. החברה מקיימת מגוון רחב של חוגי טבע וטיולים.

www.teva.org.il :אתר החברה להגנת הטבע

באתר משרד החינוך מידע רב על מערכת החינוך וכן יש בו אפשרות לביצוע פעולות. כתובת 
/https://edu.gov.il :האתר

מוקדי השירות של משרד החינוך 

משרד החינוך מפעיל מוקדים טלפוניים למידע וסיוע.
במוקדים ניתן לקבל שירותים כגון:

• קבלת מידע. 	
• סיוע רגשי להורים ולתלמידים.	
• פניות הציבור.	
• מענה בנושא תלמידים חולים הלומדים בבית.	
• תמיכה טכנית.	

טלפון ראשי של המוקד: 6552* או 073-3983960. 

לקבלת השירות המבוקש יש להקיש את מספר השלוחה לפי התפריט בנתב השיחות.

דואר אלקטרוני:

info@education.gov.il :לפניות ובקשת מידע
tluna@education.gov.il :לתלונות הציבור

פקס: 073-3931601
כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 9100201

יצירת קשר עם משרד החינוך 

http://www.teva.org.il
https://edu.gov.il/
https://edu.gov.il/
mailto:info@education.gov.il
mailto:tluna@education.gov.il
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קליטת תלמידים עולים 

עולים  תלמידים  קליטת  אגף  למצוא באתר  ניתן  עולים  קליטת תלמידים  נוסף בנושא  מידע 
במשרד החינוך בכתובות: 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/
newcomers-rights

https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/absorption

טלפון האגף: 073-3931543/2 

agafklitato@education.gov.il :דואר אלקטרוני

פרטי התקשרות עם האגף )מטה ומחוזות( נמצאים בפורטל מוסדות חינוך בקישור:

https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/contact-list

מרכז מידע טלפוני ארצי: 03-9733333, 2994*

 www.klita.gov.il :אתר

info@moia.gov.il :דואר אלקטרוני

פניות הציבור 

פקס: 073-3972301

pniotzibur@moia.gov.il :דואר אלקטרוני

פנייה מקוונת:
https://www.gov.il/he/service/moia-public-inquiries

תלונות הציבור 

טלפון: 073-3974113, 073-3972047

פקס: 073-3974111 

פנייה מקוונת:
https://go.gov.il/moia-contact-he

פרטי התקשרות של משרד העלייה והקליטה 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/newcomers-rights
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/newcomers-rights
https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/absorption
mailto:agafklitato@education.gov.il
https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/contact-list
http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
mailto:pniotzibur@moia.gov.il
https://www.gov.il/he/service/moia-public-inquiries
https://go.gov.il/moia-contact-he
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הפרסומים נמצאים לרשותכם במתקני המידע בכל סניפי המשרד ברחבי הארץ.

 www.klita.gov.il :כמו כן הפרסומים זמינים באתר המשרד

קישור לפרסומים: מידע לעולה בשפות

ניתן להזמין חוברות ועלונים בשפות שונות מאגף מידע ופרסום שבמשרד העלייה והקליטה. 

נא שלחו את ההזמנה לפקס: 02-6241585 

או לכתובת: משרד העלייה והקליטה, אגף מידע ופרסום, ת.ד. 39080, ירושלים 9139002

רשימת הפרסומים שלהלן מופיעה כנספח בכל פרסומי אגף מידע ופרסום בשפות השונות.

רשימת פרסומים בעברית 

  מדריך לעולה

  סל קליטה

  צעדים ראשונים 

  תעסוקה

  מרכז קליטה במדע

  חינוך 

  שירותי בריאות

  רישום עולים לקופות חולים

  אולפנים

  ביטוח לאומי

  פנסיונרים 

  זכויות של אנשים עם מוגבלות

  תחבורה

  מקצועות דורשי רישיון

  עלון מידע לתלמידים עולים

  עלון סל"ע – סדנאות לחיפוש עבודה

	  צרכנות נבונה – דע את זכויותיך
      בתחום הגנת הצרכן

  יומן שבועי לעולה תשפ"ג

  מפת ישראל

  כללי רחצה בים

  עלון כתובות וטלפונים

נא כתבו את פרטיכם לצורך קבלת הפרסומים:

שם פרטי ומשפחה 

כתובת                                                                                             מיקוד

טלפון נייד                                   דואר אלקטרוני 

תאריך 

http://www.klita.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/general/information_olim_new
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מתוך רצון לשפר ולייעל את המידע המוגש לך, נודה לך מאוד אם תשיב לשאלות שלהלן:

היכן קיבלת את הפרסום "מידע לתלמידים עולים"?   .1

 נמל התעופה    משרד העלייה והקליטה    	

 במקום אחר, פרט:    

באיזו מידה סיפק לך פרסום זה את המבוקש? )1 – במידה מועטה, 5 – במידה רבה(  .2

הערות:   

                    

האם פרסום זה סייע לך בתהליך הקליטה בישראל?   .3

כן/לא, פרט   

האם המידע בפרסום זה מנוסח בצורה מובנת וברורה?   .4

כן/לא, פרט   

חווה דעתך על-פי דירוג מ-1 עד 5  )1 – רמה נמוכה, 5 – רמה גבוהה(  .5

מידת בהירות הניסוח            

מידת פירוט מספקת             

עיצוב החוברת                       

מידת השימוש בחוברת         

נודה לך אם תענה/י על כמה שאלות המיועדות לשימוש המשרד בלבד:

מקצוע:                                                         מין:  זכר   נקבה      גיל:                                     

ארץ מוצא:                                                    שנת עלייה:                                                              

מקום מגורים:                                                                               תאריך:                                       

נא שלח/י תגובתך בפקס למספר: 02-6241585 או לדואר אלקטרוני: 

rahelh@moia.gov.il

תודה על שיתוף הפעולה וקליטה קלה ומוצלחת.     

54321

54321

54321

54321

54321

רגע מזמנך! 

mailto:rahelh@moia.gov.il
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www.klita.gov.il

e-mail: info@moia.gov.il

הופק על ידי
אגף מידע ופרסום

משרד העלייה והקליטה
ת”ד 39080, ירושלים 9139002

כל הזכויות שמורות
ירושלים 2022
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