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שכונת הדרים 

(2021ספטמבר : צפי אכלוס השכונה)
630–יחידות מחיר למשתכן

300–שוק חופשי

יחידות-850כ "סה

 (כיתות בשכבת גיל3)90כ: 2021צפי תלמידים לשכבה לספטמבר

אכלוס מלא
630– 1:10מקדם –יחידות מחיר למשתכן
370– 1:15מקדם –שוק חופשי
165– 1:10מקדם –דיור להשכרה מפוקח לזכאי מחיר למשתכן
165– 1:12מקדם –דיור להשכרה שוק חופשי
200–דיור מוגן
36–בית לחיים
תלמידים לכל המסגרות120כ : צפי תלמידים לשכבה



משמעויות פדגוגיות לבית ספר  
קיטון  בתהליך של 

חוזקות

כיתות קטנות•

.יותר קל למורה להכיר את התלמידים לעומק•



משמעויות פדגוגיות לבית ספר בתהליך של 
:אתגרים-קיטון 

סל השעות של בית הספר קטן מדי שנה
ומקצועי, מורים/מיעוט שעות פרטניות דיאלוג תלמידים  .
ומורים מועברים באופן יזום , צוות בית הספר מצטמצם.
כמו  , צמצום השעות בא על חשבון תחומים אחרים

.  אומנות, מוסיקה
 (.  מאריכות רק בשעתייםן"תלשעות )יום מקוצר יותר
  מערכת שאינה גמישה וחג גונית יחסית למערכות בבתי

.  ספר גדולים יותר
נפגעות ביחס ישיר  , שעות דיפרנציאליות, שעות השילוב

דבר המקשה על מתן מענים אישיים  , לקיטון בית הספר
.לתלמידים מתקשים וזכאים



משמעויות פדגוגיות לבית ספר בתהליך של קיטון

דבר  , נוטים לעבוד בעוד בתי ספר, מורים העובדים בחלקיות משרה
.היוצר פניות נמוכה לתלמידים בשל מיעוט שעות

 אין סגן ותפקידי ריכוז  )מנהל בית הספר נושא בריבוי תפקידים
דבר שמוביל לפחות פניות לתלמידים ויותר עבודה  , (מתמעטים

.לוגיסטית מנהלית
 לא מאוזנת–אחת בשכבה כיתה  .
 חלק ממענה רגשי חברתי  )הצורך אין אפשרות לעבור כיתה בעת

(.  לא קיים, לתלמידים
מחנכת הכיתה לא עובדת בצוות שכבתי התומך ומגבה.
 ת מורה אחד לכל  /כ נותר"בד, אין צוותי מקצוע–פדגוגית קושי בצמיחה

.ס"פגיעה בפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בבה. תחום
 להשלים תקן  מורים מקצועיים מלמדים מספר רב של מקצועות על מנת

.והפרופסיונליתהמקצועית דבר המשפיע על  ההוראה , משרה



ז תהליך"לו

:בשיתוףמפגשים לבחינת הנתונים והחלופות : 2019אפריל -מרץ•
משרד החינוךפיקוח 
ס"בתימנהלי 

המוריםהסתדרות 
מוריםנציגי חדרי 

הוריםנציגי מנהיגות 
ועדת חינוך

,  התאמות מבניות, שינוי אזורי מיפוי) גיבוש המלצה כולל התאמות נדרשות :2019יוני -מאי•
(א ועוד"מצבת כ

.פרסום ההחלטה. הגשת ההמלצה לראש המועצה והמועצה : 2019סוף יוני •

.הערכות לביצוע ההחלטה בתחומים השונים : והלאה2019נובמבר -פ "שנת הלימודים תש•

.יישום ההמלצה: א"שנת הלימודים תשפ•



ילודה  נתוני 
(חינוךלועדתזה בהמשך שקף )

אוכלוסוןילידי
* תשעט

(משובצים* )תשפ(משובצים)

ילדים3194גילאי 2גילאי 2016231

2015238
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2015201620172018לידה

238231205192אוכלוסון

בפועל  ילדים, 231 בתש"פ( צפי על פי אוכלוסון 3  )גילאי 2016ילדי שנתיים היום בתשע"ט ילידי 
 . ילדים37 )כולל גפן בלוט חבד(  קיים פער של  ילדים194נרשמו 

לאחר שיחות טלפוניות מול הרשומים או מול מחלקת הגביה  התברר כי העתיקו את מקום מגוריהם  
 ואינם  תושבי שהם .   

  
 ילדים תושבי שהם כולל גנים ייחודיים-218משובצים במערכת  2015 היום בתשע"ט-ילידי 3ילדי 

)גפן,בלוט וחבד( 
  ילדים.238 ילדים מהאוכלוסון שעומד על 20קיים פער של 

  
 תושבי שהם כולל גנים ייחודיים  ילדים240משובצים במערכת   2014 היום בתשעט ילידי 4ילדי 

 )בלוט אצטרובל חבד(
  249 ילדים מהאוכלוסון שעומד על 9קיים פער של 

  

כולל מסגרות ייחודיות תושבי שהם*


