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דצמבר 2022

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

תוכנית "קדם עתידים"-  כסלו תשפ"ג

 
תכנית  "קדם עתידים" פועלת במסגרת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך
ומקדמת תלמידים מצטיינים מהפריפריה החברתית שבתוך הפריפריה הגיאוגרפית, לשירות

במסלולי העתודה האקדמית, ליחידות העילית בצה"ל ולאקדמיה.
 
 

כמדי שנה, מתקיימים אירועי פתיחת שנה לתלמידי  
תוכנית "קדם עתידים"  ולהוריהם.

אנו רואים חשיבות רבה  במפגשים אלו  המאפשרים  להורים
היכרות מיטבית עם התוכנית ומטרותיה, כך הם הופכים לשותפים
מלאים. עד כה בוצעו עשרות מפגשים מוצלחים ומהנים בכל אזורי

הארץ בהם פועלת התכנית.
 בהצלחה רבה לכל התלמידים המצטרפים 

לתוכנית "קדם עתידים" השנה!
 



 אירועי פתיחה בבתי הספר

מקיף יצחק רבין באר שבע פעילות פתיחה יישובית בנתיבות 

פעילות חשיפה-באורט 

 בסאג'ור 

פעילות חשיפה-בדאליה



 

השתלמות - רכזים

סדנאות העצמה - "קדם עתידים"
כנסי רכזים-בצפון ובדרום

כנסים מכובדים ומרשימים  התקיימו  לרכזי  
תכנית "קדם עתידים" באזור הדרום ובאזור הצפון.

כנס ויצ"ו התקיים בתיכון טוביהו בבאר שבע בהשתתפות רכזי "קדם עתידים". הכנס אורגן על ידי הגוף המפעיל
את התכנית בבתי הספר בדרום- ויצ"ו.

במקביל התקיים כנס באזור הצפון - בהובלת "ברנקו -וייס" המפגש כלל שיח עם המנהלת הצבאית, עמותת
"עתידים" ואף הועברה סדנה בתחום ההעצמה האישית לרכזים. המפגש נערך במכללה האקדמית 

"בראודה" בכרמיאל.
מהלך הכנסים עסקו המשתתפים ביעדיה ובמטרותיה של  תכנית "קדם עתידים" ובתרגומן הלכה למעשה. הושם

דגש על  המטרה המרכזית של התכנית 
הגדלת מספר תלמידי "קדם עתידים" הבוחרים במסלולי העתודה!

 
בהזדמנות זו נאחל לגופים המפעילים- ולרכזים היישובים הפועלים בשטח,

 המשך שיתוף פעולה של עשייה והגשמת יעדים  גם בשנה זו!



   מעבר צה"ל דרומה- הזדמנויות חדשות
לתלמידי "קדם עתידים" 

  

 
 בביקור בעיר באר שבע, בהשתתפות הרמטכ"ל המיועד, אלוף הרצי
הלוי, וסא"ל הראל גורן-ראש  מנט"א (מנהל טכנולוגי אקדמי).  הוצגה

תוכנית "קדם עתידים" כתכנית מרכזית המובילה את תלמידיה
למסלולי העתודה ולמקצועות האיתור הטכנולוגיים בצה"ל. בביקור הושם

דגש על תפיסת הרצף הטכנולוגי ועל חשיבות  הקמת הבסמ"ח-בית
הספר למקצועות המחשב של אגף התקשוב בבאר שבע .  

 
"קדם עתידים" פותחת הזדמנויות רבות לתלמידי הפריפריה להגיע
לשירות איכותי ומשמעותי בעתודה וביחידות העילית הטכנולוגיות

בצה"ל.  גאים בתלמידים שלנו ומאמינים שמעבר צה"ל דרומה פותח
הזדמנויות חדשות  עבור תלמידי "קדם עתידים"

קרן טורקל- מדריכה מחוזית דרום- מציגה את תוכנית "קדם עתידים"



על שיהיה...

השתלמות רכזי "קדם עתידים" 21.2.23
להרשמה

מפגש פורום גופים- 10.1.2023
להרשמה

 " קדמאקדמיה" תוכנית רוחבית
בשיתוף האוניבריסיטה הפתוחה

 "שגרירי קוד"- 4.12-9.12
wix 'תוכנית רוחבית בשיתוף חב

נתראה בגיליון הבא...

https://www.canva.com/design/DAFS2LDlKPU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEJr5_dE9X-eI8J3eyfJ2umac5J8v-HcwCkI_Nc9hKTuZUCA/viewform

