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 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המנהל הפדגוגי

 אגף א׳ לחינוך ילדים ונוער בסיכון

המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה

קב"סים יקרים,

"ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה" )משלי(

מסביר הגר"א: 

"כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו, כלומר מזלו שנולד בו, כמו שאמרו: )שבת קנ"ו( "האי מאן דבצדק - 

יהי גבר צדקן" וכו', אלא שנתנה הבחירה ביד האדם שיוכל לאחוז במזלו ולהעמידו כפי שירצה, או צדיק 

או רשע או בינוני". 

ועוד כותב הגר"א בהמשך: "וזה שנאמר: חנוך לנער על פי דרכו - לפי דרך מזלו וטבעו תחנכהו ותדריכהו לעשות מצוות, ואז גם כאשר יזקין 

לא יסור ממנה. אבל כשאתה מכריחו נגד טבעו, עתה ישמע לך, מיראתו אותך, אבל אחר כך בעת יוסר עולך מעל צווארו, יסור מזה כי אי 

אפשר לו לשבור מזלו".

וכן כותב רש"ר הירש, פרשת תולדות: "יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות 

בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה, האנושית והיהודית כאחת".

אחד התפקידים החשובים של קצין הביקור הסדיר הוא השמת התלמיד בבית הספר המתאים לו מבחינה לימודית וחברתית, בית ספר 

שיראה אותו את חוזקותיו ואת המקומות שבהם הוא זקוק לעזרה.

תהליך השמה נעשה כדי לבלום את תהליכי הניתוק והנשירה של התלמיד מבית הספר, מהקהילה ואף מהמשפחה. לעיתים קרובות, תבטיח 

השמה מתאימה את התקדמותו של התלמיד, תמנע את נשירתו ואף תאפשר לו לסיים את חוק לימודיו.

אוגדן זה נותן לקצין הביקור הסדיר היכרות נוספת עם מסגרות רבות הקיימות בארץ.

אני מברך על כתיבת אוגדן זה המבטיח דיוק רב יותר בעבודת קצין הביקור הסדיר.

ברכת "חזק ואמץ" לכל אלה שעמלו בפיתוח האוגדן וההנחיות החשובות הנמצאות בתוכו. 

 בברכה

 רפאל בטיט 

מנהל המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה 
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בס"ד

 חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה
משלי כ"ב ו'

לתופעת הנשירה של הנער או הנערה במגזר החרדי קיימות השלכות רוחב ועומק משמעותיות. אין 

מדובר רק על עזיבתו של הנער את מוסד הלימוד. בחלק ניכר מן המקרים קיים קשר ישיר )ועגום( 

בין השלכות אלו לעתידו של הנער, כמו גם ליחסיו עם הוריו, משפחתו וקהילתו.

הנשירה הגלויה איננה מתרחשת באופן פתאומי - קודם לה תהליך של נשירה סמויה. אך גם אם תהליך 

הנשירה הסמויה מתרחש באופן הדרגתי, הנשירה הגלויה מואצת. הכול מהיר וחלקלק יותר במדרון 

הגלישה. מה שחשבנו על מצבו של הנער ביום מסוים - איננו רלוונטי ביומיים או בשבוע שלאחריו. במצב 

שכזה, התאמת מוסד חינוך מתאים למצבו העכשווי של הנער - הופכת להיות קריטית.

באוגדן זה - המוגש לכם לאחר תהליך מאומץ של ליקוט פרטים ומידע - נעשה ניסיון להנגיש לכם, קציני 

הביקור הסדיר, ולכל אנשי הטיפול העוסקים בכך, את מוסדות החינוך המיועדים לנוער מתמודד עם המידע הרלוונטי. זאת, כדי שתוכלו 

לבדוק את התאמת המוסד למצבו של הנער ולהביא לשיבוצו המיטבי במהירות וביעילות.

חשוב! אל תעשו שימוש באוגדן לפני קריאה בעיון של הדברים במבוא בדף הבא.

חובה נעימה לי להודות למנהל אגף א' ילדים ונוער בסיכון מר חיים מויאל על עזרה והסיוע; למנהל המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה 

מר רפי בטיט, על הרגישות וההקשבה; לעמיתיי המפקחים על הביקור הסדיר במחוזות הגיאוגרפיים ולחבריי המפקחים הכוללים.

תודה למנהלי מוסדות החינוך על שיתוף הפעולה בהעברת החומרים.

וכמובן, הערכתי הכנה לכם, קציני הביקור הסדיר של המגזר החרדי בכל אתר, העומדים בקו הראשון של מניעת הנשירה, על עבודת 

קודש יומיומית, לה אתם שותפים במסירות ובמקצועיות למען הנערים, שכה זקוקים ליד זמינה, מקצועית ומכוונת.

אני מייחל ומתפלל מכל ליבי את תפילתו של רבי נחוניא בן הקנה )ברכות ד' ע"ב(:

"יהי רצון שלא יארע דבר תקלה על ידי... ולא אומר על מותר אסור, ולא על אסור מותר"... 

מנחם אב התשע"ח

 פרץ ורטהיימר

 מפקח, ממונה ביקור סדיר 

המחוז החרדי 



4

מבוא 

טיפים לשימוש יעיל באוגדן

השימוש באוגדן זה יהיה יעיל לאחר ריאיון מקיף של הנער והוריו, ובהתבסס על נתונים עדכניים על אודות מצבו הרוחני, הלימודי, . 1

הרגשי והחברתי.

אל תוותרו על ביקור במקום. זו הדרך המומלצת ביותר להכיר מוסד. אין תחליף ל"ספיגת האווירה" ולתחושה האישית והבלתי אמצעית. . 2

המאמץ הכרוך בהגעה לשם ביקור במקום - משתלם! מוסד חינוך מקצועי ומכובד, ישמח בדרך כלל לארח ולהציג את העשייה לפניך, 

הקב"ס, ולפני הנער ומשפחתו.

באוגדן מופיעים המוסדות לפי סדר הא"ב ולפי מיקומם הגיאוגרפי בארץ. השתמש בכל המידע שבידך על הנער ומצבו, והמלץ לו ולהוריו . 3

על שניים-שלושה מקומות שנראים כמתאימים ביותר לצורך קבלת החלטה.

אוגדן זה מנגיש מידע למוסדות חינוך לנערים, בעלי סמל מוסד בלבד. אנו מקווים כי במהדורה הבאה יהיו בידינו די נתונים כדי לפרסם . 4

גם מוסדות חינוך לנערות.

המידע המופיע באוגדן זה הועבר על ידי נציגי מוסדות החינוך )בעלויות, מנהלים, אחראי רישום וכיוצא באלה( ועל אחריותם, והם נכונים . 5

ליום דיווחם. חשוב להדגיש כי אין במידע המופיע באוגדן משום המלצה ישירה או עקיפה על מוסד חינוך זה או אחר.

במהלך תקופת הפרסום עלולים לחול שינויים בנתונים המופיעים באוגדן. במקרה של ספק מומלץ לברר ישירות מול נציג מוסד החינוך.. 6

משרד החינוך או מי מעובדיו או נציגיו אינם אחראים בכל דרך או צורה לנכונות המידע המופיע באוגדן זה, לרבות אי פרסום מוסד . 7

שפרטיו לא הגיעו לידינו.

אנחנו כבר עובדים על איסוף החומרים לאוגדן שיצא אי"ה לקראת שנת הלימודים תש"פ. אם ידוע לך על מוסדות נוספים )לנערים או . 8

לנערות(, נשמח לקבל ממך את המידע כדי לעדכן במהדורה הבאה.

rivka.education@gmail.com :הערות והארות לשיפור יתקבלו בברכה - בדוא"ל
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ון
צפ

ר 
זו

א אורייתא

שם הבעלות:  רשת אורט

סמל המוסד:  1316

אזור:  צפון

כתובת:  הבריגדה העברית 13, עפולה

טלפון במשרד:  04-6228814

a0504130440@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  יאיר רוזנברג

טלפון של המנהל:  050-4130440

itzikT@ admin. ort. org. il  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  משה ראשגולד

טלפון אחראי הרישום:  052-2175583

7601393@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך רגיל

אופן הפנייה למוסד:  פרטי

סוג הפיקוח:  ממלכתי

גילי קבלת תלמידים:  15, 18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  המסגרת כוללת ישיבה גבוהה

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  ראש ישיבה, משגיח, עובד 
סוציאלי, צוות טיפולי, צוות חינוכי, מנהל פנימייה, מדריכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מקצועות ליבה, מחשבים

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  חולצות לבנות

תספורת:  ישיבתית מודרנית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  רק כשרים

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  15–22

אילו מענים טיפוליים קיימים?  שיחות עובד סוציאלי ויועץ חינוכי

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  יש

אילו חוגים פועלים במוסד?  עזרה ראשונה, מוזיקה, חדר כושר, 
כדורגל

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  10

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין שילוב

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

CNC ,מגמות במוסד:  מחשבים

דברי המנהל על המוסד:
המשמעת בישיבה מושתתת על אמון מלא. טובת התלמיד תמיד בראש מערכת קבלת ההחלטות.
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ון
צפ

ר 
זו

א בית מדרש ברקאי

שם הבעלות:  עמותת רוח הגולן

סמל המוסד:  240457

אזור:  צפון

כתובת:  חיספין

טלפון במשרד:  04-6678701

abamarom2@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  הרב אברהם בורודיאנסקי

טלפון של המנהל:  050-7333664

a0507333664@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב אברהם בורדיאנסקי

טלפון אחראי הרישום:  050-7333664

abamarom2@  gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

סוג הפיקוח:  חרדי 

גילי קבלת תלמידים:  16–19 

להיכן מוכוונים הבוגרים?  שילוב לחיי תורה ועבודה לאחר שירות 
צבאי מבוקר

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  הלכה בעיון, סוגיות שונות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, מדריכים, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  בגרויות והנדסאים

שיוך קהילתי:  חרדי כללי

סגנון לבוש/הופעה:  רוב היום שחור-לבן, בערב צבעוני

תספורת:  מותר דירוג קל

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסימה של 
אתרים בעייתיים על ידי מסנן, עם אכיפה של המוסד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובדים סוציאליים, אפשרות 
להשתתפות במימון טיפול פסיכולוגי ביישוב

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  1

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  סוסים, אומנות בעץ. זכוכית ונייר, 
שפה ערבית, אומנויות לוחמה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2

מספר יחידות בגרות?  7–11

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  שירות צבאי, שח"ר, 
חיל האוויר 

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  תוכנה, תקשוב, אלקטרוניקה וחשמל

דברי המנהל על המוסד:
ברקאי זה לא מוסד. ברקאי זו משפחה. תשאלו את מי שכבר בדק.
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א בר יוחאי - מירון

שם הבעלות:  בני עקיבא

סמל המוסד:  270280

אזור:  צפון

כתובת:  מתחם בני עקיבא מעל ציון רשב"י, מרון

טלפון במשרד:  04-6989043

50805@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  צחי טוויטו

טלפון של המנהל:  052-6711133

כתובת דוא"ל של המנהל:  

אחראי הרישום:  משה ראשגולד

טלפון אחראי הרישום:  052-2175583

7601393@gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימיתי חינוך רגיל

אופן הפנייה למוסד:  עלית הנוער

סוג הפיקוח:  ממלכתי-דתי

גילי קבלת תלמידים:  14–17

להיכן מוכוונים הבוגרים?  לימודי המשך במקום

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  כל המקצועות לצורך בגרויות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  מלאה

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  נשיא הישיבה, מנהל, צוות 
חינוכי, עובד סוציאלי, יועץ חינוכי, מנהל פנימייה, מדריכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  בגרויות ומגמות

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי 

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  רק כשרים

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  14–18

אילו מענים טיפוליים קיימים?  שיחות, עובד סוציאלי, יועץ 
ופסיכולוג

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  יש

אילו חוגים פועלים במוסד?  חדר כושר, כדורגל, כדורסל, 
הישרדות, ציור

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  10

מספר יחידות בגרות?  מלאה

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין שילוב

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

CNC ,מגמות במוסד:  מחשבים

דברי המנהל על המוסד:
אצלנו מאמינים שניתן לשלב תורה עם דרך ארץ, ועם זאת לשמור על רמה רוחנית גבוהה.
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א זיו אור

שם הבעלות:  ישיבת נהורא

סמל המוסד:  519223

אזור:  צפון

כתובת:  הגליל 10, כרמיאל

טלפון במשרד:  04-9126075

zivor10@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  שמואל אדלשטיין

טלפון של המנהל:  054-8444144

se0548444144@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  רוסק יהודה

טלפון אחראי הרישום:  055-6696704

כתובת דוא"ל אחראי הרישום:  

סוג המוסד:  פנימייתי 

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  כל תלמיד לפי מצבו

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, משנה, תנ"ך, הלכה

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם בית

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  הכנה לבגרות מלאה

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועץ

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  נגרות, אלקטרוניקה, ספורט, אגרוף 
תאילנדי, גיטרה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  3

מספר יחידות בגרות?  עד 5 

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  תקשוב וסייבר

דברי המנהל על המוסד:
בזיו אור משלבים אווירה ישיבתית ולימודי בגרות. צוות הישיבה מקצועי, תומך ומסייע בגישה אישית בשילוב אברכים וסטודנטים.
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א טל רמון

שם הבעלות:  שניר חרמון

סמל המוסד:  58801 משרד העבודה

אזור:  צפון

כתובת:  צומת אליעד 

טלפון במשרד:  04-6983095

yeshivattalhermon@ gmai. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  אברהם סעדיה

טלפון של המנהל:  0504944333

avisaadia@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  אברהם

טלפון אחראי הרישום:  050-4944333

avisaadia@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  למוסדות אליהם מכוונים המשפחה, 
הקהילה והרבנים

מספר שעות לימודי קודש ביום:  7

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, מוסר, הלכה, משנה, 
נביא, תורה, חסידות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם 

בית, פסיכולוג, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, 
היסטוריה, אזרחות, לשון, מגמות:  מחשבים/חשמל/מסגרות 

מבנים

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  בבוקר חולצה לבנה מכנסיים כהות. אחר 
הצהריים לבוש רגיל, ללא מכנס ג'ינס

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  סינון חובה 
והקפדה על זמינות

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  רכיבה טיפולית, פסיכולוג, עובד 
סוציאלי, יועץ, קבוצות העצמה

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הדרוש על פי התוכנית

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  קרב מגע, חדר כושר, מוזיקה, לימוד 
שפה ערבית, כדורגל, חוג ווליום, גילוף מעץ, ניווטים והישרדות, 

קומזינג, של"ח

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  15

מספר יחידות בגרות?  21

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות ליקויי למידה

מגמות במוסד:  מחשבים, טכנאי מחשבים להתקנת רשתות. 
חשמל - חשמלאי מוסמך, מגמת מסגרות מבנים, רתכות

דברי המנהל על המוסד:
טל חרמון נותן מענה לתלמידים שיש להם קושי בפן הלימודי, רוחני וחברתי. הדרך שלנו היא גבולות ברורים עם הרבה אהבה.
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א ישיבת חנוך לנער בית בנימין

שם הבעלות:  חנוך לנער

סמל המוסד:  723437

אזור:  צפון

כתובת:  לוחמי הגטאות 1, צפת

טלפון במשרד:  04-6922063

Mazkir. chanoch@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  שלום לבקיבקר

טלפון של המנהל:  054-9770475

sholem. chanoch@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב ישראל מרנץ

טלפון אחראי הרישום:  054-9770953

 israelm770@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות ברחבי הארץ, מכון 
חסידי טכנולוגי צפת

מספר שעות לימודי קודש ביום:  6

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, חסידות, נביא, 
גאולה ומשיח

הכנה לבחינות בגרות:  בכיתה יא 

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, 
פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  דקדוק, היסטוריה

שיוך קהילתי:  חב"ד

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אפשר להביא 
טלפון בדרך עד לישיבה. בישיבה עצמה מותר להחזיק רק טלפון 

כשר/מסרונים )SMS( בלבד לאלו שנמצאים ב'רמת אמון' גבוהה 
בהתאם לתוכנית המתקיימת בישיבה

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  אפשרות לטיפול פרטני/קבוצתי

למי הם ניתנים?  על פי הצורך, במימון הורים, בהשתתפות קרן 
ידידות טורונטו

מספר פעמים בשבוע:  1

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  משחק ודרמה, גינון, בעלי חיים, 
ספורט, ציור, מוזיקה, שחמט, הישרדות, יצירה בעץ

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  3 ויותר

בגרות:  טכנולוגית

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  מכיתה יא - מחשבים ואוטוטרוניקה

דברי המנהל על המוסד:
מאמינים בתלמיד, המון חום ואהבה לצד גבולות ברורים וחדים, לא מוותרים לו, כי לא מוותרים עליו.
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א ישיבת כפר זיתים

שם הבעלות:  עמותת "ימינו כקדם" ורשת אורט

סמל המוסד:  5510

אזור:  צפון

כתובת:  מושב כפר זיתים, טבריה

טלפון במשרד:  04-6733083

mazkirut@ ykfarzeitim. org. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  דוד בלוך

טלפון של המנהל:  050-4136078

כתובת דוא"ל של המנהל:  

אחראי הרישום:  יועץ הכפר/רישום במזכירות

טלפון אחראי הרישום:  058-4667799

gadagan7@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

אופן הפנייה למוסד:  גם באמצעות נוחם

סוג הפיקוח:  משרד הכלכלה

גילי קבלת תלמידים:  14–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  שנה יג להתמחות מקצועית. ההסללה 
מגוונת

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תנ"ך, הלכה, משנה, מעט 
גמרא

הכנה לבחינות בגרות:  יחידים הרוצים בכך

איזו בגרות נעשית במוסד?  בסיסית לצורך המגמות המקצועיות

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, יועץ חינוכי, מדריכים, פסיכולוג, 

עובד סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  לימודי יסוד ליבה על פי 
דרישת משרד הכלכלה

שיוך קהילתי:  חרדי כללי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי עד הצהריים, ומהצהריים חולצות 
פולו אחידות של הישיבה

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  בישיבה - 
כשרים בלבד. טלפונים אחרים חסומים ומופקדים אצל מנהל 

הפנימיה ללא אפשרות שימוש בישיבה

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  פסיכולוג, עובד סוציאלי, יועץ, 
טיפול בבעלי חיים, רכיבה טיפולית

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  תלוי במענה

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  גילוף עץ, רתכות, חדר כושר, קרב 
מגע

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  4

מספר יחידות בגרות:  עד 5

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  יש מנעד רחב של קשיי למידה 
ולקויות המטופלים

מגמות במוסד:  נגרות, תחזוקת מחשבים ורשתות, חשמלאי 
מוסמך לתעשייה

דברי המנהל על המוסד:
בסייעתא דשמיא ובמסירות אין קץ של הצוות המוביל, נבנה מקום חם ומיוחד שאין כמותו.
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א ישיבת כפר סיטרין

שם הבעלות:  אור אבנר

סמל המוסד:  370080

אזור:  צפון

כתובת:  כפר הנוער צבי סיטרין

טלפון במשרד:  04-9549006

 gujhjnb@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  מנחם חייבי

טלפון של המנהל:  050-7600482

 hibi770@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מאיר אלמליח

טלפון אחראי הרישום:  050-2313231

 nthr1965@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, אקסטרני

אופן הפנייה למוסד:  עליית הנוער/רווחה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות שמשלבות קודש וחול

מספר שעות לימודי קודש ביום:  7

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, תנ"ך, מוסר/
חסידות, קורס סופרות סת"ם, קורס משגיח כשרות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם 

בית, פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  שיקומי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, לשון, 
ספרות, היסטוריה, אזרחות

שיוך קהילתי:  עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  מאושר בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  יסודי, תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  שלושה יועצים, שלושה עובדים 
סוציאליים, שני פסיכולוגים

למי הם ניתנים?  הצוות הייעוצי מטפל בכלל התלמידים; השאר 
מטפלים בעיקר בילדי רווחה או מת"ן.

מספר פעמים בשבוע:  כל השבוע

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  ציור, נגרות, אולפן הקלטות/
מקהלה, גיטרה, חדר כושר, כדורגל, כדורסל

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  7

מספר יחידות בגרות?  28–34

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש ישיבה בתוך הכפר

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  ישנם תלמידים עם לקויות קלות 
שמקבלים שיעורי הוראה מתקנת ותגבורים

מגמות במוסד:  תקשוב, התלמיד מוסמך מטעם סיסקו 
ומיקרוסופט למגוון רחב של הסמכות ותעודות

דברי המנהל על המוסד:
ישיבה חרדית שמשלבת בצורה הטובה ביותר בין קודש לחול - עם צוות מעולה שמשקיע את הנשמה בתלמידים, ומעלה אותם על דרך המלך.
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א מגדל אור חטיבת ביניים בנים

שם הבעלות:  פרטי

סמל המוסד:  220341

אזור:  צפון

כתובת:  הרב בוסקילה 10, מגדל העמק

טלפון במשרד:  073-2227020

Ok@ 101. org. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  דוד מלכה

טלפון של המנהל:  052-2040000

Ok@ 101. org. il  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  יוסי קקון

טלפון אחראי הרישום:  052-2040000

Ok@ 101. org. il  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך רגיל

אופן הפנייה למוסד:  עליית הנוער/רווחה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  11–14

להיכן מוכוונים הבוגרים?  למוסדות המשך מגדל אור

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, חומש, משנה, נביא, 
הלכה, מושגים ביהדות ועוד

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  בעיקר טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ 

חינוכי, מדריכים, אם בית, פסיכולוג, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי, שיקומי, טיפולי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  אנגלית, מתמטיקה, 
עברית, מדעים ועוד

שיוך קהילתי:  כלל האוכלוסייה, בעיקר ספרדים

סגנון לבוש/הופעה:  תלבושת אחידה בשעות הלימודים וצבעוני 
אחר הצהריים

תספורת:  רגילה בלי דברים מוזרים

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובד סוציאלי לכל חטיבה והוא 
מחליט על דרכי הטיפול לפי הצורך

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  ציור, נגרייה, דרמה, מחשבים, 
ספורט, מוזיקה, ועוד

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  7

מספר יחידות בגרות:  2–10

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא. אבל יש שלוש רמות בכל 
כיתה, דבר שיכול לסייע לילדים מתקשים

מגמות במוסד:  יותר בגדר חוגים כגון:  מחשבים, ציור, מוזיקה, 
קולנוע, ספורט ועוד

דברי המנהל על המוסד:
מסגרת עם ניסיון רב והצלחות גדולות, ממליץ בחום. פשוט לבוא ולראות - כי טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים או מכל טופס כזה או אחר.
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א מכון חסידי טכנולוגי אורט חב"ד 

שם הבעלות:  האגף להכשרה, רשת אורט, חנוך לנער

סמל המוסד:  55013

אזור:  צפון

כתובת:  אזור התעשייה החדש, צפת

טלפון במשרד:  04-6922063

ortchabad@ gmai. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  אליעזר ווילשאנסקי - ראש ישיבה; שלמה אזרף - מנהל 
חינוכי

טלפון של המנהל:  052-6770023

shazeraf@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מנחם אנטיזדה

טלפון אחראי הרישום:  052-7738770

ortchabad@ gmai. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  16–19

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבה גבוהה, מכללה להנדסאים

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5.5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, תנ"ך, חסידות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, 
פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  בגרות טכנולוגית, 
מחשבים ואוטוטרוניקה

שיוך קהילתי:  חסידי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  כשר, ללא 
מסרונים 

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  פסיכולוגיים קליניים, מת"ל, 
עובד סוציאלי, יועץ חינוכי

למי הם ניתנים?  מענה פרטני לתלמידים והדרכות צוות

מספר פעמים בשבוע:  בכל יום

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  כושר, אחריי באמונה, מוזיקה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  6

מספר יחידות בגרות:  14

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כיתות עד 16 תלמידים ברמות 
שונות

מגמות במוסד:  תקשוב )תחזוקה ורשתות, מייקרוסופט סיסקו(, 
אוטוטרוניקה )מנוע, חשמל ומיזוג(

דברי המנהל על המוסד:
מסירות, יעדים ברורים ואמונה בתלמיד, מהווים מסלול טוב להצלחה. הבוגרים יוכיחו.
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א מתיבתא זיכרון יעקב

שם הבעלות:  מל"ת מרכז לחינוך תורני

סמל המוסד:  312363

אזור:  צפון

כתובת:  הלל יפה, זיכרון יעקב

טלפון במשרד:  04-6396667

zichron1@ neto. net. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  הרב אילן בוזגלו

טלפון של המנהל:  052-7115097

buzagloilan@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב קול

טלפון אחראי הרישום:  054-8435785

cohl830@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך מיוחד

אופן הפנייה למוסד:  רווחה, ועדות השמה, מת"ן, פרטי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  כל הבוקר במתיבתא ובחינוך 
מיוחד

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, משנה, נביא, הלכה

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, 
רב, מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, מדריכים, אם בית, עובד 

סוציאלי, במקרה הצורך מפנים לפסיכולוג

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  

שיוך קהילתי:  עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אין

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  חטיבת ביניים /על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובד סוציאלי, רכיבה טיפולית

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  פעם בשבוע או שבועיים לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן

מגמות במוסד:  

דברי המנהל על המוסד:
מכינה לישיבה וישיבה קטנה, חינוך מיוחד בדגש ישיבתי.
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א נחלת יעקב

שם הבעלות:  המרכז לחינוך מקצועי

סמל המוסד:  270249

אזור:  צפון

כתובת:  חזון איש 18, טבריה עילית

טלפון במשרד:  04-6734717

nahalatyaacov@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  דוד רביץ

טלפון של המנהל:  052-7123373

 Nahalatyaacov@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב דוד רביץ

טלפון אחראי הרישום:  058-7123373

davidravitz@ walla. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך רגיל, אקסטרני, טכנולוגי

אופן הפנייה למוסד:  

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–17

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות, מכון לב, יג-יד מסלול 
הנדסאי, יחידות חרדיות בצבא

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, נביא

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ חינוכי, 

מדריכים, אם בית, פסיכולוג, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מגמת תקשוב, מגמת 
אלקטרוניקה, בגרות מלאה, אנגלית, מתמטיקה, היסטוריה, לשון, 

ספורט וכולי

שיוך קהילתי:  ספרדי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי חלקי )בחלק מהזמן, כגון תפילות(

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  את הטלפונים 
מפקידים אצל המדריך. התלמידים מקבלים אותם רק בערב 

אחרי שעות הלימודים - והמדריך אוסף אותם לפני השינה

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  פסיכולוג, עובד סוציאלי, יועץ 
חינוכי

למי הם ניתנים?  לכלל התלמידים

מספר פעמים בשבוע:  פסיכולוג פעם בשבוע, עובד סוציאלי 
שלוש פעמים בשבוע, יועץ חינוכי ארבע פעמים בשבוע.

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  קפוארה, אגרוף תאילנדי, חדר כושר, 
חוג מוזיקה )תופים, גיטרה וכולי( סנוקר, פינג פונג, חוג ספרות 

ועוד

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  20

מספר יחידות בגרות?  14–40

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  מגמת תקשוב, סייבר )ניהול רשתות סיסקו 
ומייקרוסופט( מגמת אלקטרוניקה, רובוטיקה )חשמל(

דברי המנהל על המוסד:
מדרשת נחלת יעקב היא קודם כול בית חם ואוהב. אנחנו מאמינים שבכל אחד יש הכוח והרצון להצליח. 
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ון
צפ

ר 
זו

א תומכי תמימים מגדל העמק

שם הבעלות:  חב"ד מגדל העמק

סמל המוסד:  244517

אזור:  צפון

כתובת:  חב"ד 13, מגדל העמק

טלפון במשרד:  04-6048770

mmh770@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  נחום ברגר

טלפון של המנהל:  0584477055

nrb770@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מענדי שטרן

טלפון אחראי הרישום:  054-9285080

mmh770@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

אופן הפנייה למוסד:  פרטי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  16, 18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גדולות חב"ד ארצי

מספר שעות לימודי קודש ביום:  10

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, חסידות, הלכה, תנ"ך, 
תושב"ע, השקפה

הכנה לבחינות בגרות:  חלקי 

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, מורים, יועץ חינוכי, מדריכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  עברית, היסטוריה

שיוך קהילתי:  חסידי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  טלפון ללא 
חיבור לאינטרנט

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  אין

למי הם ניתנים?  אין

מספר פעמים בשבוע:  אין

האם ישנם חוגים במוסד?  לא

אילו חוגים פועלים במוסד?  אין

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  אין

מספר יחידות בגרות?  8

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  יש מחלקה לבעלי תשובה

דברי המנהל על המוסד:
ישיבת חב"ד קלסית המיועדת לבחורים מצטיינים אשר פעילים גם חברתית בעיר ובסביבתה.



אזור מרכז
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כז
מר

ר 
זו

א אוהל אשר

שם הבעלות:  אוהל אשר

סמל המוסד:  420273

אזור:  מרכז

כתובת:  ראב"ד 9, אלעד

טלפון במשרד:  079-9500550

ohelasher2@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  מיכל רווח

טלפון של המנהל:  050-4188555

ohelasher. m@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  חני נחמיאס

טלפון אחראי הרישום:  054-8422876

ohelasher2@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חינוך מיוחד

אופן הפנייה למוסד:  השמה/רווחה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  6–21

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות, כל אחד לפי מה 
שמתאים לו

מספר שעות לימודי קודש ביום:  בוקר ואחר הצהריים

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תנ"ך, הלכה, גמרא, משנה, 
יהדות

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהלת, מורים ומורות, עובד 
סוציאלי, פסיכולוג, פסיכיאטר, צוות פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  אין

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  לימודי ליבה

שיוך קהילתי:  אין

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אין

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  עד גיל 21 )במקרה של מוסד 
לחינוך מיוחד(

אילו מענים טיפוליים קיימים?  תרפיה באומנות, במוזיקה, בבעלי 
חיים ופסיכודרמה

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  קרמיקה, נגרות, אלקטרוניקה, 
דרבוקה, חיות, ג'ימבורי, כלכלת בית

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  10

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  גם פנימייתי

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כל סוגי הלקויות

מגמות במוסד:  לא

דברי המנהל על המוסד:
כל תלמיד חשוב לנו ואנו מתעקשים על קידומו בכל התחומים



22

כז
מר

ר 
זו

א אור משה

שם הבעלות:  אור משה תל אביב

סמל המוסד:  570580

אזור:  מרכז

כתובת:  הצנחנים 12, תל אביב

טלפון במשרד:  03-6487341

gmail. com@6199472  :כתובת דוא"ל

מנהל:  ליאור שיפמן

טלפון של המנהל:  054-8444550

gmail. com@6195192  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  יונתן פליישמן

טלפון אחראי הרישום:  052-660330

gmail. com@6187614  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חינוך רגיל, פנימייתי, טכנולוגי

אופן הפנייה למוסד:  עליית הנוער

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  לימודי המשך, הנדסאים, ישיבות 
הסדר 

מספר שעות לימודי קודש ביום:  3

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תלמוד, תנ"ך, הלכה, מחשבת 
ישראל

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  בגרות מלאה או טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם 

בית, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  כל מקצועות הבגרות 
והמגמה

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני

תספורת:  גמיש

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  לא בזמן 
השיעורים

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  טיפול רגשי על ידי עובד סוציאלי 
קליני 

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך 

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  מוזיקה, ספורט, בישול, קפוארה 
)טכנאי סלולר(

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  5

מספר יחידות בגרות?  14–30

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כיתות קטנות במסלול 07

מגמות במוסד:  חשמל

דברי המנהל על המוסד:
תיכון תורני המשלב לימודי יהדות ומקצוע. בית הספר מעסיק אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בעלי תארים מתקדמים, וכל איש צוות 

מוסמך במקצוע אותו הוא מלמד.
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כז
מר

ר 
זו

א אשרינו

שם הבעלות:  קרלין סטולין

סמל המוסד:  541052

אזור:  מרכז

כתובת:  בר יוחאי 6, בני ברק

טלפון במשרד:  035787675

ashreinu10@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  אהרון גלברט

טלפון של המנהל:  052-7620193

a0527620193@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  משה פרג'יאן

טלפון אחראי הרישום:  054-7722484

a0527620193@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך רגיל, אקסטרני, טכנולוגי

אופן הפנייה למוסד:  גם רווחה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות, עתודאים, מכינות 
קדם־צבאיות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  3

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תושב"ע, דינים, תנ"ך

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית וטכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ חינוכי, מדריכים, פסיכולוג, 

.C. B. T עובד סוציאלי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי

סוג הפנימייה:  טיפולי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  כל מקצועות הליבה, 
מקצועות טכנולוגיים, חשמל ומחשבים

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  רגילה

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  פלאפונים 
כשרים בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובד סוציאלי, פסיכולוג, יועצים 
.C. B. T חינוכיים ומטפל קוגניטיבי-התנהגותי

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  1

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  אחריי באמונה, קונג פו, רכיבת 
סוסים וכולי

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2

מספר יחידות בגרות?  בגרות מלאה + 12 יחידות טכנולוגיות

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  חשמל ותקשוב

דברי המנהל על המוסד:
כמוסד המאמין בנוער ובהמשך שילובו בקהילה, מוסדנו משלב הן את החלק הרוחני והן את החלק המקצועי ברמה גבוהה מאוד.
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כז
מר

ר 
זו

א ברכת דוד

שם הבעלות:  קרלין סטולין

סמל המוסד:  541052

אזור:  מרכז

כתובת:  בר יוחאי 6, בני ברק

טלפון במשרד:  03-5787675

ashreinu10@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  אהרון גלברד

טלפון של המנהל:  052-7620193

כתובת דוא"ל של המנהל:  

אחראי הרישום:  משה ראשגולד

טלפון אחראי הרישום:  052-2175583

gmail. com@7601393  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימיתי חינוך רגיל

אופן הפנייה למוסד:  פרטי, רווחה, ועדות השמה, מתן

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–17

להיכן מוכוונים הבוגרים?  לימודי המשך במקום

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  כל המקצועות לצורך בגרויות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  מלאה

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  נשיא הישיבה, מנהל, צוות 
חינוכי, עובד סוציאלי יועץ חינוכי, מנהל פנימה מדריכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  בגרויות

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  רק כשרים

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  15–18

אילו מענים טיפוליים קיימים?  שיחות עם יועץ ועובד סוציאלי

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  יש

אילו חוגים פועלים במוסד?  קונג פו, אילוף כלבים, חדר כושר

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  10

מספר יחידות בגרות?  מלאה

האם המוסד פנימייתי?  גם

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין שילוב

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  מחשבים

דברי המנהל על המוסד:
הישיבה נותנת מענה לבחורים שמורים, שרוצים לשלב תורה עם דרך ארץ.
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כז
מר

ר 
זו

א ישיבת מאור מנחם חב"ד

שם הבעלות:  מוסדות חב"ד רחובות

סמל המוסד:  441386

אזור:  מרכז

כתובת:  חב"ד 1, רחובות

טלפון במשרד:  08-9453656

mosadhabad@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  חיים אהרון

טלפון של המנהל:  050-4101956

a. chaim770@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  חיים אהרון

טלפון אחראי הרישום:  050-4101957

a. chaim770@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

אופן הפנייה למוסד:  פרטי, רווחה, ועדות השמה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–17

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  10

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  חסידות, גמרא, תנ"ך, הלכה

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אב בית

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  עברית, דקדוק, תולדות 
ישראל

שיוך קהילתי:  חסידי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  פסיכולוג, חונכים

למי הם ניתנים?  בעיקר לתלמידי 07

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  לא

אילו חוגים פועלים במוסד?  אין

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  אין

מספר יחידות בגרות?  23–43

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כרגע לא. ממתינים לאישור 

מגמות במוסד:  לא

דברי המנהל על המוסד:
יחס אישי, אווירה ביתית ומשפחתית, שיחות אישיות עם איש צוות ייעודי על בסיס יומי. הצלחה מלאה במבחנים )חלקם מותאמים(.
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א ישיבת עטרת הלויים

שם הבעלות:  ישיבת עטרת הלויים

סמל המוסד:  441865

אזור:  מרכז

כתובת:  יואל 10, פתח תקווה

טלפון במשרד:  03-9091513

y. ateret@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  יהושע לוי

טלפון של המנהל:  052-2498228

y. ateret@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב יהושע לוי

טלפון אחראי הרישום:  052-2498228

y. ateret@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

אופן הפנייה למוסד:  פרטי, ועדות השמה, מתן

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  הקמת בית ורכישת מקצוע

מספר שעות לימודי קודש ביום:  8

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, מוסר, תנ"ך, 
פרשת שבוע

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, פסיכולוג, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, 
היסטוריה, לשון, מדעים, מחשבים

שיוך קהילתי:  ספרדי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  לא חסום

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובדים סוציאליים, פסיכולוג 
חינוכי ויועץ

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  במשך כל השבוע

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  קפוארה, כדורגל, מחשבים

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  6

מספר יחידות בגרות?  21

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  תקשוב

דברי המנהל על המוסד:
מקום שאוסף בני נוער מהמגזר החרדי שאיש אינו מעוניין לטפל בהם, משקם אותם ומצמיח אותם בהרבה חום ואהבה.
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א כפר הילדים אור שמחה 

שם הבעלות:  אור שמחה

סמל המוסד:  41385

אזור:  מרכז

כתובת:  כפר חב"ד 

טלפון במשרד:  03-9606137

orsimcha@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  יוסף קליין

טלפון של המנהל:  054-4770892

orsimcha@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  

טלפון אחראי הרישום:  

orsimcha@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך רגיל, חינוך מיוחד

אופן הפנייה למוסד:  רווחה/ השמה

סוג הפיקוח:  ממלכתי-דתי

גילי קבלת תלמידים:  6–17

להיכן מוכוונים הבוגרים?  לכל אחד נבנית תוכנית אישית להמשך 
השתלבות 

מספר שעות לימודי קודש ביום:  תלוי ברמת הכיתה 

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  בהתאם לרמת החניך 

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ 

חינוכי, מדריכים, אם בית, פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, 
תרפיסטים/פרה־רפואי, אחות, משק חי, רכזים חברתיים, מורי 

חוגים

סוג הפנימייה:  חינוכי, שיקומי, טיפולי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  עברית, אנגלית, חשבון, 
מדעים 

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני

תספורת:  רגילה

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  בתנאים 
מגבילים

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  יסודי, תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  תרפיות באומנות, פסיכולוג 
קליני, NLP, טיפול בבעלי חיים, קבוצות טיפוליות, הדרכת הורים, 

טיפול פסיכוטרפויטי, תרפיה במוזיקה 

למי הם ניתנים?  כלל התלמידים

מספר פעמים בשבוע:  1

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  ספורט, מחשבים, ציוד, פינת חי, 
אומנות, מוזיקה, חדר כושר, אופנים, רכיבה טיפולית

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  8

מספר יחידות בגרות?  עד מלאה

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות רגשיות

מגמות במוסד:  

דברי המנהל על המוסד:
בית חם באווירה משפחתית, עם מענה אישי לכל ילד 



28

כז
מר

ר 
זו

א עטרת עמרם

שם הבעלות:  אהל אשר

סמל המוסד:  338830

אזור:  מרכז

כתובת:  רבי עקיבא 4, אלעד

טלפון במשרד:  03-9361115

oel. asher@ 012. net. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  הרב שמעון רווח

טלפון של המנהל:  050-4166777

oel. asher5@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  עמית קדושים

טלפון אחראי הרישום:  074-7171902

oel. asher33@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, אקסטרני, חינוך מיוחד

אופן הפנייה למוסד:  השמה/רווחה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–21

להיכן מוכוונים הבוגרים?  תלוי ביכולת )ישיבות גבוהות, מערכי 
דיור בקהילה(

מספר שעות לימודי קודש ביום:  בשעות הבוקר והערב

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, תנ"ך

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד 

סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי, רכזים חברתיים, מורי חוגים

סוג הפנימייה:  אין

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  ליבה

שיוך קהילתי:  אין

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אין )למעט 
מקרים חריגים באישור(

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  13–21

אילו מענים טיפוליים קיימים?  פסיכולוג, עובד סוציאלי 
פסיכיאטר, ריפוי בעיסוק, טיפול באומנות, פסיכודרמה, טיפול 

במוזיקה, קלינאי תקשורת, רכיבה טיפולית

למי הם ניתנים?  על פי החלטת הצוות הרב־מקצועי

מספר פעמים בשבוע:  כפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  נגרות, קרמיקה, כלכלת בית, 
אלקטרוניקה, רכיבה טיפולית, מוזיקה, ספורט

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  על פי הצורך

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  גם

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  תלוי ביכולות

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות רגשיות ולקויות למידה, 
הפרעות התנהגות 

מגמות במוסד: 
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א תיכון מעיין

שם הבעלות:  מעיין החינוך התורני, פתח תקווה 

סמל המוסד:  441923

אזור:  מרכז

כתובת:  דוד טבצ'ניק 3, פתח תקווה

טלפון במשרד:  03-6316256

M6316256@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  איתמר עמר

טלפון של המנהל:  054-9046100

 Itamar_1985@ walla. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  איתמר עמר

טלפון אחראי הרישום:  054-9046100

 Itamar_1985@ walla. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חינוך רגיל, אקסטרני

אופן הפנייה למוסד:  פרטי, ועדות השמה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–21

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות וצה"ל - לפי הצורך

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תלמוד, תנ"ך, דינים, יהדות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, חונכים

סוג הפנימייה:  אין

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, 
ספרות, אזרחות, לשון, מדעים

שיוך קהילתי:  עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  חולצת טריקו לבנה

תספורת:  עד הבדל של שני מספרים

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועץ ומטפל רגשי

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  טכנאי סלולר, התקנת מצלמות 
אבטחה, מוזיקה, חינוך גופני ועוד 

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  4

מספר יחידות בגרות?  22–26

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  גם פנימיות באזור

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות ללקויי למידה

מגמות במוסד:  טכנאי סלולר, התקנת מצלמות אבטחה, מוזיקה, 
חינוך גופני ועוד. המגמות משתנות לפי הביקוש.

דברי המנהל על המוסד:
מקום משפחתי, תומך, מכיל, אכפתי ומקדם עם צוות מועיל ויחס אישי



אזור ירושלים
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א אגדלך

שם הבעלות:  אורט

סמל המוסד:  718056

אזור:  ירושלים

כתובת:  יואל 13, ירושלים

טלפון במשרד:  02-5330759

dinaa@ admin. ort. org. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  חיים אלבז

טלפון של המנהל:  054-5704430

chaimelbaz@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב יונתן נעים

טלפון אחראי הרישום:  058-6624242

yonynaim@ hotmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חינוך רגיל, אקסטרני, טכנולוגי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ככלל - לישיבות גבוהות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, תנ"ך, הלכה, מחשבת 
ישראל

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  לשון, מתמטיקה, אנגלית, 
היסטוריה, תקשוב, חינוך גופני

שיוך קהילתי:  ספרדי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  כשרים בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  אין

למי הם ניתנים?  לא רלוונטי

מספר פעמים בשבוע:  לא רלוונטי

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  טעמי המקרא, בריכה, הגנה עצמית

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2

מספר יחידות בגרות?  21 ויותר

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  תקשוב

דברי המנהל על המוסד:
שיתוף הפעולה הנעים של הצוות מול התלמידים מהווה את הכלי להצלחה   . 
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א אור חדש )שע"י ישיבת מאורות(

שם הבעלות:  חינוך לתורה ועבודה

סמל המוסד:  238527

אזור:  ירושלים

כתובת:  רחוב בני דן 1, בית שמש

טלפון במשרד:  02-5805616

gmail. com@052055  :כתובת דוא"ל

מנהל:  הרב משה כהן

טלפון של המנהל:  058-7661311

gmail. com@052055  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב משה כהן

טלפון אחראי הרישום:  058-7661311

tachles4@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  אקסטרני, טכנולוגי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–20

להיכן מוכוונים הבוגרים?  צבא, שוק העבודה

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תושב"ע, משנה, הלכה, 
מוסר, יהדות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, 
מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ חינוכי, מדריכים, עובד 

סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  אנגלית, מתמטיקה, לשון, 
ספרות, תקשוב

שיוך קהילתי:  נוער נושר מעורב, אשכנזי וספרדי

סגנון לבוש/הופעה:  תלבושת אחידה

תספורת:  גמיש

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  לא בזמן 
השיעורים

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועץ, סדנת 12 צעדים

למי הם ניתנים?  כלל התלמידים

מספר פעמים בשבוע:  2

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

ODT ,אילו חוגים פועלים במוסד?  שיטת 12 הצעדים, כדורגל

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  4

מספר יחידות בגרות?  5

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  במקום

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  תקשוב

דברי המנהל על המוסד:
תלמידים שהוצאנו מהרחוב מוציאים בבגרויות מעל 70 אחוז
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שם הבעלות:  עמותת תימורה

סמל המוסד:  476796

אזור:  ירושלים

כתובת:  הרב אוירבך 34, ביתר עילית

טלפון במשרד:  02-5950450

e5950450@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  אברהם אביטל

טלפון של המנהל:  054-3204326

a0548423605@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  עידו טויטו

טלפון אחראי הרישום:  058-4008855

idotwito1981@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  טכנולוגי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  יג-יד הנדסאים

מספר שעות לימודי קודש ביום:  2–3

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תורה שבעל פה, תנ"ך, יהדות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ חינוכי, מדריכים, עובד 

סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, לשון, 
מדעים, מכניקה הנדסית

שיוך קהילתי:  עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני

תספורת:  תספורת רגילה

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אסור בזמן 
השיעורים

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועץ, שיחות קבוצה

למי הם ניתנים?  כלל התלמידים

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך 

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  אחריי באמונה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  4–6

מספר יחידות בגרות?  17

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  טכנולוגית, תיב"ם, סיב"ם )תכנון וסרטוט בעזרת 
מחשב(

דברי המנהל על המוסד:
מקום נפלא לנוער חרדי שרוצה לגשת לבגרויות ולהצליח.
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א דרך אמונה

שם הבעלות:  ברנקו ווייס

סמל המוסד:  560524

אזור:  ירושלים

כתובת:  מושב תירוש, משק 10

טלפון במשרד:  08-8580330

demuna12@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  יצחק הרמן

טלפון של המנהל:  052-7169285

gmail. com@6273053  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  יפתח שרעבי

טלפון אחראי הרישום:  050-9430430

demuna12@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13, 16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבה גדולה

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, תנ"ך, מוסר, 
חסידות 

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית וטכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, 

מנהל פנימייה

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, 
היסטוריה, לשון, ספרות, אזרחות, חשמל

שיוך קהילתי:  ברסלב, עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית, רצוי פאות ארוכות

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  מאושר פשוט 
בלבד, לא חכם ולא מוגן 

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  טיפול רגשי במימון ההורים 
C. B. T בשיטת

למי הם ניתנים?  לפי הצורך ודרישת ההורים

מספר פעמים בשבוע:  אחת לשבוע

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  מוזיקה, מנהיגות, אומנויות לחימה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2–4

מספר יחידות בגרות?  32

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  חשמל, הספק פיקוד ובקרה

דברי המנהל על המוסד:
מיועד לצעירים מצוינים ביראת שמים, הזקוקים למענה לימודי מגוון ומותאם.
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א דרכי איש

שם הבעלות:  אהל אשר

סמל המוסד:  520411

אזור:  ירושלים

כתובת:  נהר הירדן 106 פינת נחל רפאים, בית שמש

טלפון במשרד:  02-6312755

oelasherbs@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  רפאל ברוך טולדאנו

טלפון של המנהל:  050-4198824

brt037@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מרדכי טולדאנו

טלפון אחראי הרישום:  054-8450587

oelasherbs@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבה גבוהה

מספר שעות לימודי קודש ביום:  בבוקר ובערב

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, תנ"ך

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, 
מורים, מדריכים, רופא, עובד סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  לימודי ליבה

שיוך קהילתי:  מעורב

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אסור להביא 
מכשירי טלפון למוסד החינוכי

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  עד גיל 21 )במקרה של מוסד 
לחינוך מיוחד(

אילו מענים טיפוליים קיימים?  טיפולים פרה־רפואיים

למי הם ניתנים?  כלל התלמידים

מספר פעמים בשבוע:  לפי השעות הניתנות ממשרד החינוך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  נגרות. אלקטרוניקה. קרמיקה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  5

מספר יחידות בגרות?  

האם המוסד פנימייתי?  

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות ליקויי למידה

מגמות במוסד:  אין

דברי המנהל על המוסד:
מקום ברמה מקצועית גבוהה, עם יחס אישי חם ואוהב.
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א המדרשה החסידית )לציון ברינה(

שם הבעלות:  לציון ברינה

סמל המוסד:  144196

אזור:  ירושלים

כתובת:  רבי עקיבא 100, ביתר עילית

טלפון במשרד:  02-5807336

info@ mcl. org. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  מנחם בומבך

טלפון של המנהל:  052-5594808

menachem@ mcl. org. il  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מנחם בומבך

טלפון אחראי הרישום:  052-5594808

menachem@ mcl. org. il  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

סוג הפיקוח:  ממלכתי-דתי, חינוך התיישבותי

גילי קבלת תלמידים:  14–15

להיכן מוכוונים הבוגרים?  כל תלמיד לפי מצבו

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תלמוד, תנ"ך, מחשבת 
ישראל

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית וטכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, 

פסיכולוג, עובד סוציאלי, חונכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  אנגלית, מתמטיקה, 
היסטוריה, אזרחות, ספרות, מדעי המחשב

שיוך קהילתי:  חסידי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אסור להביא 
מכשירי טלפון למוסד החינוכי

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועץ חינוכי, עובד סוציאלי, 
פסיכולוג )אל הנפש(

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  2

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  גיטרה, מקהלה, ציור, כושר, סת"ם

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2–3

מספר יחידות בגרות?  38

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא, אך מקבלים 07 מותאם

מגמות במוסד:  תלמוד, תכנון ותכנות מערכות

דברי המנהל על המוסד:
המדרשה החסידית מקדמת תלמידים בעלי פוטנציאל רגשי וקוגניטיבי ומביאה אותם להישגים לימודיים וחברתיים. המדרשה מכשירה 

אותם כאנשי מעשה עטופים ביראת שמיים ובאהבת התורה.
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א המדרשה התורנית למנהיגות בני בינה

שם הבעלות:  קול מבשר

סמל המוסד:  140251

אזור:  ירושלים

כתובת:  האורן 50, מבשרת ציון

טלפון במשרד:  02-5475555

mmechinah@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  דניאל מתתיהו

טלפון של המנהל:  053-3360061

mmechinah@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  דניאל מתתיהו

טלפון אחראי הרישום:  053-3360061

mmechinah@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

סוג הפיקוח:  ממלכתי-דתי

גילי קבלת תלמידים:  15–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  כל אחד בוחר את דרכו, רובם 
מתגייסים לצה"ל

מספר שעות לימודי קודש ביום:  6

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, תנ"ך, מחשבת 
ישראל, אמונה

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם בית, פסיכולוג, עובד 

סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  תעודת בגרות מלאה

שיוך קהילתי:  כולם

סגנון לבוש/הופעה:  תלבושת, מכנסיים שחורים וחולצת פולו 
לבנה עם הדפס של הישיבה

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אסור, ישנה 
אפשרות להפקיד אצל הצוות החינוכי

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  פסיכולוג, עובד סוציאלי, יועץ

למי הם ניתנים?  לפי החלטה של הנהלת המוסד

מספר פעמים בשבוע:  פעם; במידת הצורך פעמיים

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  קרב מגע, מע"ר, חדר כושר, נגרות, 
מוזיקה, כישורי חיים

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  8

מספר יחידות בגרות?  30

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  בית הספר והפנימיה 
של אותו גוף

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא, אך ניתן לשלב בכיתה רגילה 
)07(

מגמות במוסד:  ארץ ישראל, תקשורת

דברי המנהל על המוסד:
מקום שמכוון גם לבגרות נפשית ולא רק לימודית, יחס חם, מאמין ואישי לכל תלמיד
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א חכמי לב

שם הבעלות:  האגודה לקידום החינוך

סמל המוסד:  471995

אזור:  ירושלים

כתובת:  הפסגה 5, ירושלים

טלפון במשרד:  02-6275469

hachmeylev@ kidum. edu. org. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  בצלאל כהן

טלפון של המנהל:  050-6528937

bezalelc@ kidum. edu. org. il  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מזכירות

טלפון אחראי הרישום:  02-6275469

כתובת דוא"ל אחראי הרישום:  
hachmeylev@ kidum. edu. org. il

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך רגיל

סוג הפיקוח:  חרדי, חינוך התיישבותי

גילי קבלת תלמידים:  13–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות, אקדמיה ומסלולים 
חרדיים בצבא

מספר שעות לימודי קודש ביום:  6

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, תנ"ך, הלכה, משנה

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, 
מדעים, לשון, אזרחות, היסטוריה, מחשבת ישראל, ספרות

שיוך קהילתי:  הכול

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  פלאפונים ללא 
חיבור לאינטרנט, ניתן להביא טלפון עם מסרונים בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובד סוציאלי ויועץ

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  קפוארה, אומנות )רק לתלמידי 
הפנימייה(, אחריי באמונה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2–3

מספר יחידות בגרות?  עד 25

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא, אך מקבלים תלמידי 07 

מגמות במוסד:  כרגע רק תלמוד

דברי המנהל על המוסד:
המוטו שלנו הוא למידה בשמחה וקיום מעשי של חנוך לנער על פי דרכו
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א ישועת מרדכי 

שם הבעלות:  עמותת ישועת מרדכי אור אליסף 

סמל המוסד:  תוכנית היל"ה

אזור:  ירושלים

כתובת:  היישוב נחליאל, בנימין

טלפון במשרד:  08-9224938

yymoffice@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  יגאל שנדורפי

טלפון של המנהל:  054-5770853

yymoffice@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  פנחס בן חמו 

טלפון אחראי הרישום:  054-5770853

yymoffice@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

אופן הפנייה למוסד:  גם רווחה )סמל 6900(

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–17

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבה גבוהה או שירות צבאי במסגרת 
חרדית

מספר שעות לימודי קודש ביום:  6

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תורה, פרשת שבוע, בקיאות 
ועיון, גמרא לפי היכולת, תנ"ך, ספר החינוך, קיצשו"ע

הכנה לבחינות בגרות:  לפי יכולת התלמיד

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית, תוכנית היל"ה

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ 

חינוכי, מדריכים, עובד סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  חינוכי, טיפולי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  כל מקצועות החול 
הנדרשים ל־10 שנות לימוד, 12 שנות לימוד ובגרות לפי היכולות

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני

תספורת:  רגילה

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום ומסונן. 
יש איש צוות אחראי לכך

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובד סוציאלי ועובדי חינוך טיפול

למי הם ניתנים?  כלל התלמידים

מספר פעמים בשבוע:  פעם בשבוע או שבועיים לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  חקלאות, מכונאות רכב, ריתוך

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  4

מספר יחידות בגרות?  לפי היכולות

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות ליקויי למידה

מגמות במוסד:  לא

דברי המנהל על המוסד:
מקום לאלו שלא מצאו את מקומם ובו מסגרת חמה ומכילה.
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א ישיבת דרך פיקודיך

שם הבעלות:  דרך פיקודיך

סמל המוסד:  731901

אזור:  ירושלים

כתובת:  פנים מאירים 13, ביתר עילית

טלפון במשרד:  02-5322210

chaim1@ 012. net. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  שמעון יעקובוביץ

טלפון של המנהל:  052-7620040

chaim1@ 012. net. il  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  יוסף קליין

טלפון אחראי הרישום:  052-7698774

YK0527698774@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

אופן הפנייה למוסד:  מתן

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  8

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, משנה, הלכה, מוסר, 
אקטואליה בפרשת שבוע

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  בגרות מלאה

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים

סוג הפנימייה:  חינוכי, טיפולי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מגמת חשבונאות 

שיוך קהילתי:  חסידי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אסור להביא 
מכשירי טלפון למוסד החינוכי

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  טיפולים פסיכולוגיים

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  2–3

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  מוזיקה, הנהלת חשבונות, מחשוב

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  10

מספר יחידות בגרות?  עד 21

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות רגשיות

מגמות במוסד:  לא

דברי המנהל על המוסד:
בדרך פיקודיך מי שרוצה לעלות על דרך המלך למרות הקשיים - הדלת פתוחה בפניו.
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א ישיבת נעימות התורה

שם הבעלות:  אמור אל הכוהנים

סמל המוסד:  729020

אזור:  ירושלים

כתובת:  הטוב והמיטיב 1, ביתר עילית

טלפון במשרד:  02-5021001

 na025021001@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  ארוש נתן

טלפון של המנהל:  052-2419960 

gmail. com@2419960  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  קוסמן הלל

טלפון אחראי הרישום:  052-7138174

 na025021001@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות חסידיות גדולות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  10

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא עיון ובקיאות, לימוד 
עצמי, משנה ברורה, חומש, הלכה, מפרשים חסידות

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, מדריכים, חונכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  אין

שיוך קהילתי:  חסידי ברסלב 

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתית מלאה, כולל חלאט ומגבעת

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  מותר טלפון 
כשר לפי התקנון

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  חונכים

למי הם ניתנים?  לתלמידים מתקשים

מספר פעמים בשבוע:  5 

האם ישנם חוגים במוסד?  לא

אילו חוגים פועלים במוסד?  אין

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  אין

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  אין

דברי המנהל על המוסד:
מוסד חינוכי מעולה, רמת לימוד גבוהה, בחורים מצטיינים, מידות ודרך ארץ



42

ם
לי

ש
רו

ר י
זו

א ישיבת קול מבשר

שם הבעלות:  קול מבשר בהרי ירושלים

סמל המוסד:  140251

אזור:  ירושלים

כתובת:  האורן 50, מבשרת ציון

טלפון במשרד:  02-5475555

km5475555@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  יעקב אזולאי

טלפון של המנהל:  050-8527265

yaakov0987@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  רונית

טלפון אחראי הרישום:  050-8527263

km5475555@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

אופן הפנייה למוסד:  

סוג הפיקוח:  חינוך התיישבותי

גילי קבלת תלמידים:  14–17

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבת הסדר, צבא

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם בית, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  לבגרות מלאה

שיוך קהילתי:  דתי-לאומי

סגנון לבוש/הופעה:  תלבושת )צבעוני(

תספורת:  רגילה

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  חונכות במסגרת 07 ומסלולים 
מותאמים

למי הם ניתנים?  למי שעבר מסלולים אלו

מספר פעמים בשבוע:  5

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  נגרות, חדר כושר, עזרה ראשונה, 
ציור, אומנויות לחימה ועוד

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  3, 4

מספר יחידות בגרות?  5

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  כן

דברי המנהל על המוסד:
מוסד חינוכי מעולה, רמת לימוד גבוהה, בחורים מצטיינים, מידות ודרך ארץ
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א מנחת חינוך

שם הבעלות:  אוהל אשר

סמל המוסד:  731190

אזור:  ירושלים

כתובת:  בעל הטורים 7, מודיעין עילית

טלפון במשרד:  08-6758826

gmail. com@6758826  :כתובת דוא"ל

מנהל:  הרב אהרן דויטש

טלפון של המנהל:  050-4109395

ohel. asher120@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב אהרן דויטש

טלפון אחראי הרישום:  050-4109395

ohel. asher120@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חינוך מיוחד

אופן הפנייה למוסד:  ועדת השמה 

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–21

להיכן מוכוונים הבוגרים?  תלוי ביכולת )ישיבה גבוהה, מערכי 
דיור בקהילה(

מספר שעות לימודי קודש ביום:  בשעות הבוקר והערב

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, הלכה, תנ"ך

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, 
מורים, יועץ חינוכי, מדריכים, פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד 

סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי, רכז חברתי, מורי חוגים, הוראה 
מתקנת, מטפלים

סוג הפנימייה:  אין

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  ליבה

שיוך קהילתי:  אין

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי

תספורת:  ישיבתית 

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אין )למעט 
מקרים חריגים באישור מיוחד(

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  13–21

אילו מענים טיפוליים קיימים?  פסיכולוג, עובד סוציאלי, 
פסיכיאטר, ריפוי בעיסוק, טיפול באומנות, פסיכודרמה, טיפול 

במוזיקה, קלינאי תקשורת, רכיבה טיפולית

למי הם ניתנים?  על פי החלטת הצוות הרב־מקצועי

מספר פעמים בשבוע:  על פי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  נגרות, קרמיקה, כלכלת בית, 
אלקטרוניקה, מוזיקה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  בהתאם לצורך

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  אין

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  בהתאם ליכולות 
)ישיבה גבוהה, מערכי דיור, עבודה בקהילה(

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן. לקויות למידה, כיתות רגשיות, 
הפרעות התנהגות

מגמות במוסד:  אין
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א משכנותיך ישראל 

שם הבעלות:  משכנותיך ישראל 

סמל המוסד:  112458

אזור:  ירושלים

כתובת:  המשלט 11, בית שמש

טלפון במשרד:  02-9916656

kiryathinoch@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  גדעון שינדלר

טלפון של המנהל:  054-5399013

gidonshin0@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  זהבה

טלפון אחראי הרישום:  058-6178865

zehava100674@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך רגיל

אופן הפנייה למוסד:  עליית הנוער/רווחה

סוג הפיקוח:  ממלכתי-דתי

גילי קבלת תלמידים:  13–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות, מכינות לימודי יג, יד

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4–6 שעות

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, תורה, נביא, מחשבת 
ישראל, הלכה, אגדה

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, מורים, קצין ביקור סדיר, יועץ חינוכי, 

מדריכים, אם בית, פסיכולוג, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, לשון, 
היסטוריה, אזרחות, ספרות, מדעים, אלקטרוניקה, קולנוע

שיוך קהילתי:  עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני

תספורת:  רגילה

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  מותר להביא, 
מפקידים בבוקר ואם צריך, אפשר לקחת באמצע היום ולהחזיר

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובד סוציאלי, פסיכולוגית, 
קבוצות טיפול

למי הם ניתנים?  תלמידי עליית הנוער ותלמידים שנדרשים לסיוע

מספר פעמים בשבוע:  1

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  משפט עסקי, אומנות לחימה, 
פיתוח אפליקציות, כדורגל, יזמות עסקית, תיקון טלפונים 

חכמים, חדר כושר, ריצה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2–8 

מספר יחידות בגרות?  26

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  מב"ר

מגמות במוסד:  קולנוע, אלקטרוניקה, מתוכננת מגמה שלישית 
בפתיחת תשע"ט – גיאוגרפיה, סייבר או יזמות ומשפט עסקי

דברי המנהל על המוסד:
מקום מלא חום ואהבה לתלמידים, ומקנה להם מסוגלות להצלחה בלימודים ולבניין אישיותם המוסרית והדתית
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א נתיבי נעם 

שם הבעלות:  מגן אברהם 

סמל המוסד:  338624

אזור:  ירושלים

כתובת:  ריינס 16

טלפון במשרד:  02-5378386

netivey. noam1@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  הרב נחמן דובדבני 

טלפון של המנהל:  0504110155

netivey. noam1@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  גב' שרה נוימן

טלפון אחראי הרישום:  02-5378386

netivey. noam1@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  התנהגותי רגשי )55(

אופן הפנייה למוסד:  רווחה, ועדת השמה, פרטי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  10.5–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  לימודים, הכשרה, עבודה

מספר שעות לימודי קודש ביום:  2

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, חומש, הלכה

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית, טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל, יועצת חינוכית, עובד 
סוציאלי, פסיכולוג, מורים, מורי עזר לקידום, הוראה מתקנת, 

תרפיסטיות.

סוג הפנימייה:  אין

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  חינוך לשוני, חינוך 
מתמטי, אנגלית, מחשבים, מדעים, חינוך גופני, העשרה מגמת 

מלונאות

שיוך קהילתי:  חרדי

סגנון לבוש/הופעה:  חולצה לבנה, מכנסיים כהים, כיפה שחורה.

תספורת:  על פי גדרי ההלכה וכמקובל במגזר החרדי.

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אין 

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  10.5–17

אילו מענים טיפוליים קיימים?  תרפיה באומנות, שיחות עם עובד 
סוציאלי, יועצת , הדרכה לצוות המקצועי על ידי פסיכולוג.

למי הם ניתנים?  תרפיות לכלל התלמידים ושיחות על פי הצורך.

מספר פעמים בשבוע:  תרפיה באומנות אחת לשבוע לכל תלמיד.

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  טניס, כדורגל, אילוף כלבים, ציור, 
אלקטרוניקה, תיפוף, נגרות, ַסָּפרות

חוגים שונים לכל כיתה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  כל יום חוג אחד לכל כיתה

מספר יחידות בגרות?  1–5

האם המוסד פנימייתי?  לא 

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  כל תלמיד בהתאם 
לכישוריו.

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  בית הספר הוא כוללני לחינוך 
מיוחד

מגמות במוסד:  מלונאות 

דברי המנהל על המוסד:
 אנחנו מאמינים ביכולות התלמידים ומעניקים להם כלים מקצועיים כדי לממש כישוריהם חרף הקשיים, החומר הלימודי מותאם לכל תלמיד 

וניתן דגש מיוחד לחינוך לתורה, מצוות ויראת שמים. 
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א עמלנו עמל תורני

שם הבעלות:  עמל 1

סמל המוסד:  442657

אזור:  ירושלים

כתובת:  זנגוויל 25, ירושלים

טלפון במשרד:  02-6337966

ShlomitO@ amalnet. k12. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  דב רוזמן

טלפון של המנהל:  052-6320661

DovR@ amalnet. k12. il  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב יוני הוכמן 

טלפון אחראי הרישום:  052-7464562

hochmany@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  טכנולוגי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבה, צבא

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תנ"ך, תורה שבעל פה

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, 

פסיכולוג, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  אנגלית, מתמטיקה, לשון, 
מכונאות, תקשוב

שיוך קהילתי:  כללי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  רגילה

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אין

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  הוראה מתקנת, פסיכולוג, עובד 
סוציאלי

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  מוזיקה, נגרות, גרפיקה

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  1

מספר יחידות בגרות?  22

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  תקשוב, מכונאות רכב

דברי המנהל על המוסד:
בית הספר הוא פינה חמה לתלמידים שמקבלים בו מעטפת לימודית, טיפולית וחברתית. התלמידים רואים בו את ביתם.
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א עתידך

שם הבעלות:  רשת עתיד

סמל המוסד:  442723

אזור:  ירושלים

כתובת:  יפו 91, ירושלים

טלפון במשרד:  02-5023350

atidjerusalem34@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  ישראל פרידלנדר

טלפון של המנהל:  054-9777508

 yf4323@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מוטי פרץ

טלפון אחראי הרישום:  052-7890044

mp@ gmail. com0527656574  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חינוך רגיל, אקסטרני, טכנולוגי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  המשך לימודים בישיבה, לימודי 
מכללה, צה"ל – גדוד נצח יהודה

מספר שעות לימודי קודש ביום:  3

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, תנ"ך, תושב"ע, שיעורי 
השקפה, יהדות

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית וטכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, פסיכולוג, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  אנגלית, מתמטיקה, לשון, 
מדעים, ספרות, היסטוריה, אזרחות, מגמות טכנולוגיות

שיוך קהילתי:  כלל המגזר החרדי

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני, חולצת בית ספר

תספורת:  ישנם כללים ברורים האוסרים תספורות מוגזמות

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  בית הספר 
מעודד בצורה חזקה להתקין חסימה על המכשיר. לאחרונה יצאנו 

במבצע חסימה ובעזרת השם, יש הצלחות.

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  4 עובדים סוציאליים הנותנים 
טיפול דינמי

למי הם ניתנים?  לתלמידים והורים אשר בית הספר רואה תועלת 
בצורך זה

מספר פעמים בשבוע:  1

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  רכיבה, חינוך פיננסי, תיקון 
ODT פלאפונים, קורסי

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2

מספר יחידות בגרות?  33

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

מגמות במוסד:  לא

דברי המנהל על המוסד:
מרכז חינוך עתידך הוא בית ספר מדהים לנוער מתמודד שלא מצא את מקומו בעולם הישיבות.



אזור דרום
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אז אור העתיד )חדש(

שם הבעלות:  עתיד

סמל המוסד:  62903

אזור:  דרום

כתובת:  הר ציון 31 גן יבנה

טלפון במשרד:  054-7777282

meiran@ atid. org. il  :כתובת דוא"ל

מנהל:  מאיר ענתבי

טלפון של המנהל:  054-7777282

meiran@ atid. org. il  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מאיר ענתבי

טלפון אחראי הרישום:  0547777282

meiran@ atid. org. il  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חרדי

אופן הפנייה למוסד:  פרטי, רווחה, ועדת השמה

סוג הפיקוח:  משרד העבודה

גילי קבלת תלמידים:  ט'-י"ב )בשנה זו ט'-י'(

להיכן מוכוונים הבוגרים?  המטרה להמשיך לימודי הנדסאי י"ג-
י"ד, אופק תעסוקה בחברת החשמל

מספר שעות לימודי קודש ביום:  3

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא והלכה

הכנה לבחינות בגרות:  כיתה ט' מיועדת לתגבור לבגרויות

איזו בגרות נעשית במוסד?  טכנולוגית 

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל, רב, יועץ, חונכים

סוג הפנימייה:  אין

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, לשון, 
אזרחות, יישומי מחשב, חשמל

שיוך קהילתי:  תורני חרדי

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני, תלבושת

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  הבאה לבית 
הספר ומסירתו למורה בשיעורים

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  14–18

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועצת, מאבחנת דידקטית

למי הם ניתנים?  לכלל התלמידים לפי הצורך והמיפוי

מספר פעמים בשבוע:  בשלב זה, בין יומיים לשלושה

האם ישנם חוגים במוסד?  

אילו חוגים פועלים במוסד?  

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  

מספר יחידות בגרות:  15

האם המוסד פנימייתי?  

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  

מגמות במוסד:  חשמלאי מוסמך, בהמשך מיכון תעשייתי

דברי המנהל על המוסד:
תיכון אור העתיד בנשיאות הרב גרוסמן תחת רשת עתיד ובשיתוף חברת החשמל, מיועד לציבור התורני והחרדי. המוסד הוקם מתוך שאיפה 
לתת מענה תורני ואופק תעשייתי כולל תעודת בגרות טכנולוגית כדי לאפשר לתלמידים להמשיך ללימודי הנדסאי והכול באווירה תורנית.
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אז אור לנוער חב"ד

שם הבעלות:  בית ספר למלאכה

סמל המוסד:  620088

אזור:  דרום

כתובת:  רחוב משה שרת 6, קריית מלאכי

טלפון במשרד:  08-6752305

musaimr@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  מוסאי מרדכי

טלפון של המנהל:  052-5520083

musaimr@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מוסאי מרדכי

טלפון אחראי הרישום:  052-5520083

musaimr@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, אקסטרני, חינוך מיוחד

אופן הפנייה למוסד:  רווחה, ועדות השמה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  12–21

להיכן מוכוונים הבוגרים?  השתלבות בקהילה, הוסטלים

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תורה, גמרא, משנה, הלכה

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  בהתאם לרמת החניך 

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מורים, 
רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם בית, רופא, פסיכיאטר, עובד 

סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  טיפולי, פוסט־אשפוזי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  חשבון, עברית, היסטוריה, 
חינוך גופני

שיוך קהילתי:  כלל חרדי

סגנון לבוש/הופעה:  כפי שנהוג בבתי הנערים

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  עד גיל 21 )במקרה של מוסד 
לחינוך מיוחד(

אילו מענים טיפוליים קיימים?  פסיכודרמה, קלינאות תקשורת, 
תרפיה באומנות ותרפיה במוזיקה

למי הם ניתנים?  כלל התלמידים

מספר פעמים בשבוע:  1–2

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  אילוף כלבים, אומנות, רכיבת 
אופניים, כושר גופני

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2

מספר יחידות בגרות?  אין הגבלה

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  חינוך מיוחד פוסט־אשפוזי

מגמות במוסד:  חקלאות, טכנאות מחשבים, נגרות זעירה, 
קונדיטוריה ובישול

דברי המנהל על המוסד:
בית הספר מקנה לנערים תחושת מסוגלות ובטחון עצמי
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אז אור מנחם חב"ד

שם הבעלות:  אגודת חב"ד אשקלון

סמל המוסד:  641241

אזור:  דרום

כתובת:  דוד ברגר 1, אשקלון

טלפון במשרד:  08-6845115

mord315@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  מרדכי אילרוב

טלפון של המנהל:  054-6955533

mord315@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  דוד קוללי

טלפון אחראי הרישום:  052-5770086

 hd. koleli@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חינוך רגיל, אקסטרני, עיוני, טכנולוגי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  11–15

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, שירות 
צבאי 

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, משנה, תנ"ך, הלכה, 
חסידות, יהדות, מחשבת ישראל

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  בגרות מלאה או טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ 

חינוכי, מדריכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  כל מקצועות הליבה, 
מוזיקה יהודית, היסטוריה חסידית

שיוך קהילתי:  חסידי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  אין

למי הם ניתנים?  אין

מספר פעמים בשבוע:  אין

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  גיטרה, חליל, אורגן, הגנה עצמית

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  2

מספר יחידות בגרות?  עד 40

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  אין

מגמות במוסד:  חשמל, תקשוב, פיזיקה

דברי המנהל על המוסד:
הישיבה הריאלית 'אור מנחם' היא בית חינוך המוביל כל תלמיד באהבה, ברגישות ובנחישות לגילוי יכולותיו ולמיצוין תוך העצמת עולמו הרוחני. 
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אז בית דוד

שם הבעלות:  עמותת בית דוד

סמל המוסד:  640623

אזור:  דרום

כתובת:  אליהו הנביא 5, קריית גת

טלפון במשרד:  073-2327901

bd6221180@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  זלמן ניימרק

טלפון של המנהל:  050-6557125

zalmen. n@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  נתנאל בוני

טלפון אחראי הרישום:  052-5379770

boni770@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  טכנולוגי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  בהתאם למצב התלמיד:  ישיבה גבוהה, 
מסגרות חרדיות בצה"ל, כיתות יג-יד טכנולוגיות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  2

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  תורה שבעל פה )חמ"ד(, 
תנ"ך )חרדי(, בכיתות ט-י גם חסידות ומחשבת ישראל במסגרת 

השכלה כללית

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  בגרות מלאה + הסמכה טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, יועץ חינוכי, מדריכים, פסיכולוג, 

עובד סוציאלי, רכז בגרויות

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  כל הנדרש לבגרות מלאה 
ולתעודת הסמכה טכנולוגית

שיוך קהילתי:  אין. בפועל, הרוב המוחלט של התלמידים הם בני 
עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני לבחירה בהתאם לתקנון, כולל 
צווארון ומכנסיים ארוכים

תספורת:  גובה שיער אחיד + פאות וללא צביעה/חמצון

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אסור להביא 
מכשירי טלפון למוסד החינוכי

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועץ, עובד סוציאלי, פסיכולוגים

למי הם ניתנים?  לתלמידים הזקוקים לכך לפי מיפוי היועץ 
ודרישת המחנכים/ההנהלה

מספר פעמים בשבוע:  כל השבוע

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  קורס טכנאי PC לכיתה י

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  4

מספר יחידות בגרות?  הנדרש לבגרות מלאה + הרחבת תושב"ע, 
מתמטיקה, אנגלית ומגמה טכנולוגית

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  אין כיתה מוגדרת, אולם תלמידי 
חינוך מיוחד מקבלים מענה כולל

מגמות במוסד:  תקשוב

דברי המנהל על המוסד:
מקום חם ומכיל הנותן לכל תלמיד את הדרך שלו למצוינות
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אז בית שלמה

שם הבעלות:  המרכז לחינוך מקצועי

סמל המוסד:  470302

אזור:  דרום

כתובת:  הורוביץ 3, קריית משה, רחובות

טלפון במשרד:  08-9467025

dubu65@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  דוד בוזגלו

טלפון של המנהל:  054-4656872

dubu65@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  ישמח שמעון

טלפון אחראי הרישום:  052-4883675

SHM011@ walla. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי טכנולוגי

סוג הפיקוח:  חרדי, חינוך התיישבותי

גילי קבלת תלמידים:  14–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  מכללה להנדסאים, נח"ל חרדי

מספר שעות לימודי קודש ביום:  2

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, יהדות, הלכה, תנ"ך, 
מחשבה ומוסר

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  בגרות מלאה או טכנולוגית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, קצין ביקור סדיר, יועץ 

חינוכי, מדריכים, אם בית, פסיכולוג, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי, טיפולי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  מתמטיקה, אנגלית, 
גיאוגרפיה, פיזיקה, אלקטרוניקה, לשון, היסטוריה, אזרחות, 

ספרות

שיוך קהילתי:  עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי חלקי )בחלק מהזמן כגון:  תפילות(

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום בלבד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועץ, פסיכולוג, עובד סוציאלי

למי הם ניתנים?  לתלמידים עם קשיים רגשיים

מספר פעמים בשבוע:  4

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  רובוטיקה, אגרוף, טכנאי 
סמארטפון, מחשבים, הדפסה תלת־ממדית, אחריי באמונה, 

חזנות ירושלמית, חדר כושר

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  12

מספר יחידות בגרות?  33

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  הוראה מתקנת

מגמות במוסד:  אלקטרוניקה, מחשבים, חשמל

דברי המנהל על המוסד:
בית ספר קולט תלמידים אשר נשרו ממסגרות ישיבתיות תוך נתינת מענה רגשי ולימודי כדי להכינם לחיים
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אז ישיבה תיכונית נווה

שם הבעלות:  חלוצה, אגודה שיתופית

סמל המוסד:  641365

אזור:  דרום

כתובת:  נווה, ד"נ נגב 85485

טלפון במשרד:  08-9922545

yeshnave@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  אמיתי הורוביץ

טלפון של המנהל:  054-5211465

 amitaiho@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  

טלפון אחראי הרישום:  

yeshnave@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי 

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  7

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, מחשבת ישראל, תנ"ך

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנהל פדגוגי/ראש ישיבה, רב, 
מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם בית, עובד סוציאלי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  לימודים לתעודת בגרות

שיוך קהילתי:  חרדי-לאומי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי 

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  חסום, לא 
טלפון חכם

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובד סוציאלי

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  לא

אילו חוגים פועלים במוסד?  אין

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  0

מספר יחידות בגרות?  עד 31

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא, אך מקבלים תלמידי 07 

מגמות במוסד:  מדעי הסביבה, פיזיקה )למתאימים(

דברי המנהל על המוסד:
ייעודנו הוא הצמחת בני תורה בעלי מידות טובות ודרך ארץ שלפי כישרונותיהם יתרמו לחברה במדינת ישראל ויבנו בתים לתפארת.
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אז ישיבת חפץ חיים

שם הבעלות:  אוהל אשר

סמל המוסד:  615773

אזור:  דרום

כתובת:  החיד"א 21, אופקים

טלפון במשרד:  08-9164329

ofakimoel@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  חיים פרץ

טלפון של המנהל:  052-7636381

hp4370262@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  חיים פרץ

טלפון אחראי הרישום:  052-7636381

hp4370262@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  חינוך מיוחד

אופן הפנייה למוסד:  השמה, רווחה

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  13–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  בהתאם לבחור, יש המשך בסניף אלעד

מספר שעות לימודי קודש ביום:  5

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, משנה, הלכה

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, 
פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  אין

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  עברית, מתמטיקה, 
כישורי חיים, ספורט, הוראה מתקנת, מוזיקה

שיוך קהילתי:  עדות המזרח

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אסור להביא 
מכשירי טלפון למוסד החינוכי

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  עובד סוציאלי, הוראה מתקנת, 
תרפיה במוזיקה, פסיכולוג, פסיכיאטר

למי הם ניתנים?  לפי הצורך

מספר פעמים בשבוע:  בתדירות משתנה

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  אלקטרוניקה, נגרות, כלכלת בית

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  7.5

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  לא

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  אין

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות ליקויי למידה

מגמות במוסד:  לא

דברי המנהל על המוסד:
ישיבה המעניקה את המיטב כדי לקדם בחורים המתמודדים עם קשיים שונים וקוצרת הצלחות רבות, בעזרת השם. 
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אז ישיבת שומריה

שם הבעלות:  תלמוד תורה עצמונה

סמל המוסד:  615369

אזור:  דרום

כתובת:  שומריה, ד"נ נגב

טלפון במשרד:  077-7110154

yshomriya@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  יהונתן רום

טלפון של המנהל:  054-7775077

yehrom@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  יהונתן רום

טלפון אחראי הרישום:  054-7775077

yehrom@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

אופן הפנייה למוסד:  פרטי

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות, מיעוט למכינות/הסדר

מספר שעות לימודי קודש ביום:  8–10

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא עיון ובקיאות, הלכה, 
תנ"ך, אמונה, מוסר

הכנה לבחינות בגרות:  כן

איזו בגרות נעשית במוסד?  עיונית

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, מורים, יועץ חינוכי, אם בית

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  אזרחות, היסטוריה, 
מתמטיקה, אנגלית, לשון, חינוך גופני, השכלה כללית, מדעים

שיוך קהילתי:  דתי-לאומי

סגנון לבוש/הופעה:  צבעוני

תספורת:  פתוח. הרוב מסופרים קצר, כראוי

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  מכשירים כמו 
208 חסומים לאינטרנט

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  יועץ חינוכי, שיחות

למי הם ניתנים?  שיחות אישיות לכולם, יועץ לפי צורך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך ולפי היכולת

האם ישנם חוגים במוסד?  לא

אילו חוגים פועלים במוסד?  אין

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  אין

מספר יחידות בגרות?  22–27

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא

דברי המנהל על המוסד:
חברות, אווירה טובה, קשר בין תלמידים לרמי"ם, קשר בין מחזורים, בניית רצון, והכול בסבלנות ובאהבה גדולה
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אז משכנות נעורים הישיבה לצעירים

שם הבעלות:  משכנות נעורים ע"ר

סמל המוסד:  740381

אזור:  דרום

כתובת:  מושב יסודות

טלפון במשרד:  08-9172836

gmail. com4190290@  :כתובת דוא"ל

מנהל:  יהודה כהן

טלפון של המנהל:  050-4190290

gmail. com4190290@  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  הרב יהודה כהן

טלפון אחראי הרישום:  050-4190290

4190290@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי, חינוך רגיל

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  14–16

להיכן מוכוונים הבוגרים?  ישיבות גבוהות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  כל היום

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, משנה, הלכה, מוסר, 
מחשבה, יהדות

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מנהל 
פדגוגי/ראש ישיבה, רב, מורים, רכזים, מדריכים, אם בית, חונכים

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  אין

שיוך קהילתי:  ליטאי

סגנון לבוש/הופעה:  ישיבתי, שחור-לבן

תספורת:  ישיבתית

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  מותר לדרך 
ולהפקיד במשרד

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  תיכון/על־יסודי

אילו מענים טיפוליים קיימים?  העצמה רגשית

למי הם ניתנים?  כלל התלמידים

מספר פעמים בשבוע:  3

האם ישנם חוגים במוסד?  לא

אילו חוגים פועלים במוסד?  לא רלוונטי

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  לא רלוונטי

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  לא, אך מקבלים תלמידי 07

דברי המנהל על המוסד:
המטרה היא לתת הזדמנות שנייה לתלמידים שכשלו במסגרות אחרות, ולחברם ללימודים
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אז קריית חינוך לבנים

שם הבעלות:  החינוך העצמאי

סמל המוסד:  613281

אזור:  דרום

כתובת:  הרקפת 14, אשדוד

טלפון במשרד:  08-8558436

kcl8658913@ gmail. com  :כתובת דוא"ל

מנהל:  אברהם דואני

טלפון של המנהל:  050-4121224

k0533190012@ gmail. com  :כתובת דוא"ל של המנהל

אחראי הרישום:  מאיר רביבו

טלפון אחראי הרישום:  050-8650556

kcl8658913@ gmail. com  :כתובת דוא"ל אחראי הרישום

סוג המוסד:  פנימייתי

אופן הפנייה למוסד:  פרטי, רווחה, ועדות השמה, מתן

סוג הפיקוח:  חרדי

גילי קבלת תלמידים:  10–18

להיכן מוכוונים הבוגרים?  לישיבות

מספר שעות לימודי קודש ביום:  4

אילו לימודי קודש לומדים במוסד?  גמרא, תנ"ך, השקפה, הלכה

הכנה לבחינות בגרות:  לא

איזו בגרות נעשית במוסד?  אין

בעלי תפקידים במוסד החינוכי:  מנכ"ל/מנהל הכפר, מורים, 
רכזים, יועץ חינוכי, מדריכים, אם בית, רופא, פסיכיאטר, עובד 

סוציאלי, תרפיסטים/פרה־רפואי

סוג הפנימייה:  חינוכי

אילו לימודים כלליים לומדים במוסד?  חשבון, עברית, דקדוק, 
אנגלית 

שיוך קהילתי:  חרדי

סגנון לבוש/הופעה:  חרדי

תספורת:  חרדי

אפשרות להבאת מכשירי טלפון על ידי התלמיד:  אין

גילי התלמידים הלומדים במוסד:  10–18

אילו מענים טיפוליים קיימים?  רגשי, קידום למידה פרטני, מורת 
שילוב, רכזת טיפולית

למי הם ניתנים?  לתלמידים הזקוקים לכך

מספר פעמים בשבוע:  לפי הצורך

האם ישנם חוגים במוסד?  כן

אילו חוגים פועלים במוסד?  יצירה, כלכלת בית, אומנות העץ, 
פעילויות אתגריות, בישול, פעילויות חצר

כמה שעות חוג בשבוע לתלמיד?  8 

מספר יחידות בגרות?  אין

האם המוסד פנימייתי?  כן

באילו מוסדות לימוד משתלבים החניכים?  יש בית ספר צמוד 
לפנימייה

האם ישנן כיתות חינוך מיוחד?  כן, כיתות ליקויי למידה

דברי המנהל על המוסד:
בקריית חינוך אנו מעניקים לתלמידים מקום מבטחים וסביבה תומכת כדי לסייע להם להתפתח ולעצב את עתידם תוך אספקת מרב 

הסיכויים להפוך לבוגרים המצוידים בכלים הנחוצים להשתלבות בחברה.
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