
מועצה מקומית בוקעאתא  

מחלקת חינוך ותרבות  
 ,פועלת למתן מענה חינוכי תרבותי  מגוון ומקיף

תוך קיום הזדמנות שווה   ,כלים וסביבה מעשירה ומתקדמת
ה למיצוי מרבי של פוטנציאל כישוריו ויכולותיו  /לכל ילד

המגוונים ובשאיפה מתמדת לטיפוח מצוינות אישית

מן הגיל הרך ועד האקדמיה



חזון

מערכת החינוך בבוקעתא
מובילה לאיכות ומצוינות ולעיצובה 

של חברת מופת
,מנהיגות, שוויון הזדמנויות, חדשנות, מצוינות, שותפות, שייכות ,כבוד 



מטרות ויעדים בחינוך
גני הילדים ובתי הספר יהוו את מרכז הפעילות הפורמאלית. 1

.  לימודים ארוךוהבלתי פורמאלית באמצעות יום

.  האקדמיה כוללמהגיל הרך עד, פדגוגי -יצירת רצף חינוכי. 2

.ברוח  חזון המועצה , וקהילתית סובלנות ומעורבות חברתית, קיום-חינוך לדו. 3

.  עסקית וחברתית,צעירהמנהיגות, טיפוח ועידוד מצוינות בכל תחום. 4

. י צרכיו"כל פרט עפקידום וחיזוק. 5
הישוביםפיתוח והפעלת כל תכניות ואירועי העשרה. 6



:בתי ספר יסודי לפי המפרט 2בתי ספר יסודי בבוקעאתא ישנם 

.217810: סמל מוסד ' , יסודי א. א

תלמידים  320:תלמידים " מס:התפלגות תלמידים 

.בנות 162: בנות , בנים 158: בנים 

.מורים 31: מורים ' מס. כיתות 15: כיתות " מס

.410282: סמל מוסד , ום 'יסודי אלנג. א

תלמידים  374:תלמידים " מס:התפלגות תלמידים 

.בנות 176: בנות , בנים 198: בנים 

.מורים 36: מורים ' מס. כיתות 17: כיתות " מס



.249219: סמל מוסד , בית ספר שש שנתי בוקעאתא -

, חטיבת ביניים . א

תלמידים  375:תלמידים " מס:התפלגות תלמידים 

.בנות 189: בנות , בנים 186: בנים 

.מורים 37: מורים ' מס. כיתות 14: כיתות " מס

-:תיכון . ב

.תלמידים 361: התפלגות 

בנות  170, בנים 191: בנים

.מורים 49: מורים ' מס. כיתות 13: כיתות " מס





:גני בוקעאתא 
.ילדים 106ילדים כי ' שנים מס5גני חובה           3בישוב בוקעאתא -

תלמידים187:שנים  3-4גני טרום חובה גיל 6בישוב בוקעאתא -

.תלמידים 81: שנים 3גיל ❖

.תלמידים 106: שנים 4גיל ❖

תלמידים  10: גן שפתי חינוך מיוחד -

.ילדים 303: כ ילדים "סה–גנים 10כ "סה



:תלמידי חינוך מיוחד הלומדים מחוץ לכפר 
.תלמידים 3: כ תלמידים "סה: 225128:בית ספר שחפים מבואות החרמון סמל מוסד . א

.תלמידים 4: כ תלמידים "סה: 220046: סמל מוסד , בית ספר רננים קריית שמונה . ב

.תלמידים 1: כ תלמיד "סה, 228338: סמל מוסד , בית עדנאן ירכא . ג

.תלמידים 3כ "סה: 228379: סמל מוסד , בית ספר לחינוך מיוחד אבו סנאן . ד

.תלמידים 2כ "סה:   מגאר ' מקיף א. ה

.תלמיד 1, כ תלמידים "סה424556: סמל מוסד , בית ספר סמארט עראבה . ו

.תלמיד 1:  כ "סה371930: סמל מוסד , בית ספר ריהאם מגד אלכרום . ז

.תלמידים 3: בית ספר כסרא סמיע                                                             . ח

תלמידה1: עתיד גולס                                                                            . ט

תלמידה  1: גן טיפולי מבואות החרמון                                                     . י 

תלמידים  20: כ תלמידי חוץ "סה



:תלמידי תיכון טכנולוגי עתיד מסעדה 



:תנועות הנוער והעצמת אישיות הנוער בישוב 
.צים "מד62, חניכים 284: הנוער העובד והלומד -

צים "מד45, חניכים 268: הצופים הדרוזים בבוקעאתא -



גני טרום חובה
גני חובה 

גני חינוך מיוחד 

ת יחידת נוער/מנהל
רכז חינוך בלתי פורמלי 

תנועת הצופים
תנועת הנוער 

נוער לא משויך

בתי ספר יסודי 
יסודי אלנגום-' יסודי א

בית ספר שש שנתי 
תיכון , חטיבת ביניים 

פסיכולוג מומחה ,וליד אלולי 
פסיכולוג חינוכי, מחמד חלאילה 

חינוך

סייעות גנים
מפעילות

'מזכיר יסודי א, אחמד חסון 
'מזכירת יסודי ב, נורא פרחאת 

מזכיר חטיבה , עמאשה עאדל
מזכירת חטיבה , מהא זהוה 

מזכירה ראשית שש שנתי, אמירה חטאר 
מזכירת תיכון , רימה פרחאת 
עובדי מנהל , לבורנטים 
ועובדי סיוע , שרתים 

חכמאת אבו שאהין
מנהל מחלקת חינוך ותרבות

סית "קב
קצין ביקור סדיר
ויסאל עמאשה 

ח שירוץ פסיכולוגי חינוכי "שפ

1.40%: משרות פנויות 



פעילויות חופשות שליש
גני טרום חובה

גני חובה 
בתי ספר יסודי 

יסודי אלנגום-' יסודי א

קייטנות החופש הגדול
גני טרום חובה

גני חובה 
בתי ספר יסודי 

יסודי אלנגום-' יסודי א

רכזת תרבות ופעילויות חינוך במוסדות חינוך
וחינוך בלתי פורמלי בישוב  

חכמאת אבו שאהין
מנהל מחלקת חינוך ותרבות

פעילויות ניצנים
גני טרום חובה

גני חובה 

תרבות

קייטנות קיץ רשותי
גני טרום חובה

גני חובה 
בתי ספר יסודי 

יסודי אלנגום-' יסודי א
שש שנתי חטיבה ותיכון


