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מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל הפדגוגי
אגף קליטת תלמידים עולים

אנחנו מברכים אתכם על שהחלטתם לעלות לישראל.

הילדים  ובהשתלבות  בישראל  בקליטתכם  לסייע  כדי 
שלכם בבתי-הספר ובגני הילדים, אנחנו מבקשים לתת 
לכם מידע על מערכת החינוך בישראל, אשר ייתכן שהיא 

שונה ממערכת החינוך שאתם מכירים.

הורים יקרים שלום

ברוכים הבאים!
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מערכת החינוך בישראל - חלוקה לפי גיל התלמידים: 
 גני ילדים – לילדים בגילאים 3 עד 6.	 

מגיל 5 חובה לפי חוק לשלוח את הילדים לגן.

בתי-הספר היסודיים – 6 שנים, כיתות א’ עד ו’, לילדים מגיל 6 עד 12 	 
)ישנם בתי-ספר שבהם ממשיכים ללמוד 8 שנים, עד סוף כיתה ח’(.

חטיבות ביניים – 3 שנים, כיתות ז’ עד ט’,  לילדים מגיל 12 עד 15 )ישנם 	 
בתי-ספר שבהם לומדים 6 שנים, מכיתה ז’ עד סוף י”ב(.

חטיבות עליונות – 3 שנים, כיתות י’ עד י”ב , לילדים מגיל 15 עד 18. 	 

 מערכת החינוך בישראל –
חלוקה לפי סוגי מוסדות החינוך: 

ממלכתי	 

ממלכתי דתי 	 

ממלכתי חרדי	 

מוכר שאינו רשמי )שכולל בין היתר גם חינוך חרדי(	 

מוסד פטור חרדי	 

 מוסד חינוך תרבותי ייחודי	 
)מוסד חינוך על-יסודי חרדי - לימודי קודש בלבד(

הרישום למוסדות החינוך
על ההורים לבחור לאיזה זרם )סוג מוסד לפי הרשימה למעלה( הם 	 

מבקשים לרשום את ילדיהם.

הרישום לבתי-הספר נעשה על-ידי ההורים. יש לגשת לאגף החינוך 	 
ברשות המקומית שבמקום מגוריכם. 

רכישת השפה העברית:  
אגף קליטת תלמידים עולים במשרד החינוך מקצה משאבים לקליטתם 	 

ולהשתלבותם של התלמידים העולים.

האגף מקצה לבית-הספר שעות מיוחדות ותוכניות מיוחדות עבור 	 
התלמידים העולים החדשים, ללימוד השפה העברית ולהשלמת פערים 

במקצועות הלימוד.
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הערכה, מבחנים ותעודות:
 בחינוך היסודי הציונים בדרך כלל מקבלים ביטוי במילים	 

)טוב, טוב מאוד...(.

 בבתי-הספר העל-יסודיים בישראל הציונים נרשמים במספרים	 
)מ 0- עד 100(. 

בגמר הלימודים בבתי-הספר, בכיתה י”ב, מקבלים התלמידים, שעברו 	 
 בהצלחה את מבחני הבגרות הממשלתיים, תעודת בגרות.

המבחנים לתעודת הבגרות נערכים בכיתות י”א – י”ב.

תלמידים עולים זכאים להיבחן בבחינות בגרות ממשלתיות עם התאמות 	 
מיוחדות לעולים חדשים. 

בירורים בנושא בחינות הבגרות ייעשו באמצעות פנייה של בית-הספר 	 
שבו לומדים התלמידים אל אגף הבחינות במשרד החינוך. קישור לבירור 

 זכויות תלמידים עולים
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/

Odot/Hozrei_mankal/ChozerMancal.htm

ספרי לימוד: 
 בבתי-ספר רבים מתנהל פרויקט “השאלת ספרים” -	 

תמורת סכום מסוים התלמידים מקבלים בתחילת השנה את כל הספרים, 
חדשים או משומשים במצב טוב, ועליהם להחזיר אותם בסוף השנה. 

כדי להשתתף בפרויקט יש להירשם מראש.

לפעמים לומדים התלמידים בעזרת מחשב או טאבלט.	 

סדר יום: 
הלימודים בבתי-הספר מתחילים בדרך כלל בשעה 8:00, ומסתיימים בין 	 

השעות  12:45 – 16:00   -תלוי בגיל הילדים ובאופיו של המוסד החינוכי.

בגן הילדים מתחילים ללמוד בשעה 8:00 ומסיימים בשעה 14:00. 	 
במוסדות שבהם נהוג יום חינוך ארוך מסיימים בשעה 16:00. יש 

אפשרות להשאיר את הילדים בצהרון עד השעה 16:30 או 17:00. 
הצהרון מתנהל באחריות הרשות המקומית ונדרש עבורו תשלום נוסף 

בהתאם לנהוג ברשות.

מהלך יום הלימודים כולל הפסקות. בהפסקות אוכלים ארוחות קלות 	 
שמביאים מהבית )כריך, פרי, משקה וכד’(. אין מקום לחמם את האוכל 

או לשמור אותו בקירור.
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תלבושת: 
בבתי-ספר רבים נהוגה תלבושת אחידה והתלמידים לובשים חולצת 	 

טריקו שעליה מודפס סמל בית-הספר. 

באירועים מיוחדים מתבקשים התלמידים בדרך כלל ללבוש חולצה 	 
לבנה )ימי זיכרון וחגים(.

בחלק מבתי-הספר הדתיים והחרדיים, ישנן דרישות נוספות לתלבושת.	 

תשלומי  הורים: 
בבתי-הספר בישראל נדרשים ההורים לשלם סכום שמאושר ומפוקח 	 

על-ידי משרד החינוך, שנועד לפעילויות שאינן מתוקצבות על-ידי 
המדינה, כמו: ביטוח תאונות אישיות, טיולים וסל תרבות.

עולים חדשים זכאים ל”סל קליטה” שהוא חלק מתשלומי ההורים. 	 
המשמעות של “סל הקליטה” היא שההורים משלמים פחות לבית 

הספר. תשלום זה )“סל קליטה”( מגיע למזכירות בית הספר.

כתובות לרשותכם:
מדריכים מחוזיים לקליטת תלמידים עולים - רשימת המדריכים נמצאת 	 

באתר אגף קליטת תלמידים עולים.

מגשרים חינוכיים בין-תרבותיים דוברי רוסית, אמהרית, צרפתית, 	 
ספרדית ופורטוגלית פועלים ביישובים רבים.

 לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות למשרד האגף	 

 בטלפון : 02-5603619 | 02-5603620
    .agafklitato@education.gov.il  או בדואר האלקטרוני 

 מידע נוסף אפשר למצוא באתר האגף:
www.education.gov.il/olim

אנו מאחלים לכם שתרגישו בבית בישראל
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