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:המנדט

.לאור שינויים דמוגרפייםבשוהםבחינת מבנה מערכת החינוך היסודי
.המתגוררת במרכז הישובתהליך הבחינה ייתן מענה להזדקנות האוכלוסייה



:     בתי ספר :                                                                                  גני ילדים 

פ שנים "מצבת תלמידים ע

איכלוסמס גניםמס ילדיםשנה

292שכונת סחלבים 109537ע"תש-2010
ד"יח

104736א"תשע-2011
92633ב"תשע-2012
90033ג"תשע-2013
44שכונת סחלבים 80632ד"תשע-2014

ד"יח
79שכונת כרמים 

ד"יח
361שכונת כרמים 79631ה"תשע-2015

ד"יח
14שכונת כרמים 79129ו"תשע-2016

ד"יח
78129ז"תשע-2017
72628ח"תשע-2018
70027ט"תשע-2019

שנה
מ"ללא ח–יסודי

ד"ממ+ מ "מ
תיכון שוהם

מ"מ
איכלוס

292שכונת סחלבים 29361121ע"תש-2010
ד"יח

30821103א"תשע-2011
30461105ב"תשע-2012
28931060ג"תשע-2013
44שכונת סחלבים 26761046ד"תשע-2014

ד"יח
79שכונת כרמים 

ד"יח
361שכונת כרמים 25411054ה"תשע-2015

ד"יח
14שכונת כרמים 25381064ו"תשע-2016

ד"יח
24201076ז"תשע-2017
22491086ח"תשע-2018
21511077ט"תשע-2019
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:השיטה

.העדכניות של בתי הספרהתלמידיםלימוד נתוני מצבות•
.על פי רישומים במערכת החל מגיל שנה, צפי תלמידיםבדיקה מספרית של-•
.אכלוסי השכונות חדשותבדיקת מספרי תלמידים צפויים לאור-•
.המרכזית לסטטיסטיקההלשכהעל פיבדיקה ושימוש בנוסחה ארצית לחישוב מתאכלסים חדשים  -•
.המאושרת לשכונה של מנהל התכנוןהפרוגרמהבדיקת-•
.בדיקת מסמך הכרה בצורך של אגף הבינוי במשרד החינוך-•
.משרד החינוךבחינת מספר ילדים צפוי על פי נוסחת-•
.שרכשו דירות בשכונת הדריםמשפחות240-עם כסקר טלפוני-•
.2019שיעברו לגור בשכונת כרמים הצפונית בספטמבר ,הדירותרוכשיילדירישום במערכת החינוך של-•
.סיור במוסדות חינוך-•
.מפגשים עם כלל בעלי העניין -•
:שבחנובדיקותבוצעו,כןכמו•
.הקייםהמצבהשארתשלפוטנציאליתהשפעה-•
.בכיתותהתלמידיםמספריעל',דכתהעדאחיםבאיחודהתחשבותתוך,רישוםאזורישינוישלהשפעה-•
.ספרבתיאיחודשלהשפעה•
.הרישוםבתהליכיהתערבותתוךחןבאבן'אכיתות2-ללעיבויאפשרויות-•
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פעולות אפשריות

 הקייםהשארת המצב

 רישוםשינוי אזורי

באבן חן  ' אפשרות עיבוי לשתי כיתות א

 איחוד שני בתי ספר במרכז היישוב לבית ספר אחד
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הזדמנויות באחוד שני בתי ספר במרכז היישוב לבית ספר אחד 
:באיחוד שני בתי ספר למוסד חינוכי אחד טמונות גם הזדמנויות

מספר כיתות בשכבת גיל
שכר מנהל . 'וכוספרנית , אב בית, מזכירות, רכזי מקצוע, אפשרות למיני בעלי תפקידים ניהוליים ומנהליים ובכלל זה סגן

.ראוי
תקן שעות מאפשר בניית תכנית לימודים ומערכת שעות עשירה המכילה שעות אורך ורוחב ושעות אומנות והעשרה.
משרה יאפשר עבודה  100%היקף של , משרות המורים המועסקים בבית הספר המאוחד לא תהיינה בנויות משברי משרות

.  ס אחד והפיכת המורה לדמות חינוכית משמעותית"בבי
על החזון החינוכי ומטרות החינוך ועל קידום שיטות של פדגוגיה עדכנית מוטת  , חשיבה מחודשת  על ייחודיות בית הספר

.עתיד
מהלך של איחוד שני צוותים משני מוסדות יאפשר קידום תהליכי פרישה של מורים ותיקים-צוותי ההוראהרענון  ,

חשיבה מחודשת על בעלי תפקידים ועל תהליכי פיתוח מקצועי של הצוות המאוחד והשקעה בהיבטים חברתיים  
.ואקלימיים של הצוות 

 צוות גדול יותר מאפשר גם לתלמידים למצוא דמויות חינוכיות משמעותיות להזדהות.
היכרות עמוקה עם התלמידים  , המאפשר יחס אישי לכל תלמיד, בית הספר המאוחד במרכז היישוב יהיה בית ספר קטן

.  החברתיים והרגשיים יצירת אקלים מיטבי לצד הזדמנויות לקידום הישגים ופיתוח מיומנויות, וצרכיהם הלימודיים
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:המלצות

מבנה ומצאו חדרי לימוד , ס"תוך התייחסות לשטח ביאיחוד שני בתי ספר יסודיים במרכז היישוב.
במהלך השנה הקרובה, יש לבצעה מבעוד מועד, במידה שתידרש במבנה שייבחר לאיחוד התאמה מבנית.
 כך שתתאים לתפיסות הקהילה ולצוות החינוכי, בית הספר המאוחדיחודיותבחינה מחודשת של.
 במרכז היישובשמירה על חטיבה צעירה.
מהלך האיחוד תוביל מנהלת אחתאת, לאור העובדה שמנהלת אבן חן הודיעה על סיום עבודתה.
פ"בשנת הלימודים תשלבית הספר המיועד לקלוט את התלמידים כבר ' ואולי כיתות ב' הפניית כיתות א  .
א"כל שאר הכיתות יעברו לבית הספר המאוחד  בשנת תשפ.
יוסיף אגף החינוך שעות לפיצול קבוצות לימוד במקצועות הליבה, תלמידים30עלעולההתלמידים' גיל בה מסשכבת  .
פ תוקדש להכשרת הלבבות ולהכשרת מבנים"שנת הלימודים תש.:
 רגשית ופדגוגית לתלמידים, תכנית חברתיתתתוכנן ותתוקצב.
תתוכנן ותבוצע תכנית רצף פדגוגי וגיבוש חברתי לחדרי המורים.
יש להפריד את מסלול קשת מהמסלול הממלכתי.
 כמו קשת והמסלול הדמוקרטי תוך שימוש משותף בתשתיותיחודייםדיור משותף באותו מבנה למסלולים יש לשקול.
 שייהנה מתפיסה מבנית  , יש לבחון מעבר של בית ספר ניצנים בשלמותו למבנה החדש,, במידה שייבנה בית ספר חדש בשכונת הדרים

.ולהעביר את בתי הספר הייחודיים למבנה של ניצנים, התומכת בפדגוגיה עדכנית 
פ"יובחנו בקשות העברה של הורים בין בתי ספר כבר בשנת תש.
אגף החינוך ימנה צוות בין מקצועי ליישום ההמלצות שיאושרו  .
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17.06.19 :צפויאיכלוסכולל נתונים מספריים

2019-2022בשנים איכלוסצפי 
נתוני אגף ההנדסה

שכונות כרמים ורקפות
2021ספטמבר 2020ספטמבר 2019ספטמבר שכונה

'מסמגרש' מס

ד"יח

'מס

מגרש

'מס

ד"יח

'מס

מגרש

'מס

ד"יח

' כ מס"סה

ד"יח

502665034550458בניה רוויהכרמים

40317

40817

1004558כ בניה רוויה"סה

5פרטיים12פרטיים5פרטייםבנה ביתך

כ פרטיים "סה

(בנה ביתך)

5125

כ איכלוס "סה

בכרמים

1055763225

4פרטיים7פרטייםדו משפחתירקפות

102,106,110121124רביעיות

כ איכלוס "סה

ברקפות

194427

כ איכלוס לפי "סה

שנים

1246167252



2021-2023בשנים איכלוסצפי 
הדריםשכונת 

2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021ספטמבר 

ד"יח' כ מס"סהלאחר הקלהד "יח'מסמגרש' מסלאחר הקלהד "יח'מסמגרש' מסלאחר הקלהד "יח'מסמגרש' מסחברה

144אזורים

145

146

147

1101(100-102)

72

72

72

96

188

6070

50070570אזורים-ד"כ יח"סה

140ס.ד.מ.א

141

96

120

104

142-143

114

151

216265481ס.ד.מ.אד "כ יח"סה

10760105אלמוג

106

60

60

60120180אלמוג-כ"סה

103102דירה להשכיר-דונה

102102דונה-ד"כ יח"סה

7764551021,333(לפי שנים)-ד"כ יח"סה



פ"תש

גן  

חובה

ילידי ' א

כ"סה'ו'ה'ד'ג'ב2013

כ  "סה

כיתות

ממוצע  

תלמידים  

בכיתה

אבן חן  

18303743415956266מ  "מ

439

1125

אבן חן  

45302727323027173629קשת  

313444455055342621027ניצנים

395953535764853711329צוקים

688974819193885161829רבין

-שחף

26252225242324143דמוקרטי

2272672572742953243141731כ"סה

אבני 

384041505364623101226החושן

:הערות
השארויות2+ צ"חטרבין 1.
'  ו-'שחף א2.
צ"חטכ ללא "סה–צוקים רבין 3.



א"תשפ

כ"סה'ו'ה'ד'ג'ב2014ילידי ' אגני חובה

33183037434159228מ  "אבן חן מ

425 40463128283331197אבן חן קשת  

28323545465156265ניצנים

53395953535764325צוקים

69719277849496514רבין

1562623262524130דמוקרטי-שחף

2382122732632803013301659כ"סה

30444142515465297אבני החושן

:הערות
תלמידים 5= יחידות57אכלוס בכרמים . 1
(ד "ממ-15%-ייחודי15%) 
תלמידים 3רבין . 2
1קשת תלמיד . 3
1ד תלמיד "ממ. 4
.ילד נוסף רק לניצנים 1=יחידות4אכלוס רקפות . 5
.מספר יחידות 2.2%X3.5X-נוסחה. 6
'ו-'א–שחף . 7
צ"חטצוקים ללא + רבין . 8
תלמידים חבל  5כולל צפי –' אבני החושן א. 9

מודיעין  



01.09.2020א "תשפ
תחילת האיחוד 

גני  

חובה

ילידי  ' א

2014

כ "סהכ"סה'ו'ה'ד'ג'ב

כיתות

ממוצע 

תלמידים  

בכיתה

33183037434159228מ  "אבן חן מ

53395953535764325צוקים

אבן חן צוקים  

מאוחד

865789909641594325531929

5764121

40463128283331197729אבן חן קשת  

283235454651562651027ניצנים

697192778494965141829רבין

-שחף

דמוקרטי

1562623262524130

2382122732632803013301659כ"סה

304441425154652971225אבני החושן

:הערות
תלמידים 5= יחידות57אכלוס בכרמים . 1

(  ד"ממ-15%, ייחודי-15%) 
תלמידים  3רבין -
1שחף תלמיד -
1קשת תלמיד -
1ד תלמיד "ממ-

ילד נוסף רק                    1= יחידות 4אכלוס רקפות . 2
.לניצנים

.מספר יחידות  2.2%X3.5X–נוסחה . 3
.'ו-'א–שחף . 4
.צ"חטרבין ללא . 5
תלמידים מחבל  5כולל צפי –' אבני החושן א. 6

.מודיעין 
קשת  צ"חט–קשת –צוקים . 7



01.09.2021ב "תשפ

גן 

חובה

' א

ילידי  

כ"סה'ו'ה'ד'ג'ב2015

כ  "סה

כיתות

ממוצע  

תלמידים  

בכיתה

אבן חן  

וצוקים  

678657899096מאוחד  

57

5161829 41

-ניצנים

הדרים  

677175788889944951828חדש

אבן חן  

44445035323237230829קשת

667476978289995171829רבין  

-שחף
16191030273029145דמוקרטי

2602942683293193363571903כ"סה

אבני  

4559565766693521230החושן

:הערות
–תלמידים 60= יחידות 776–ניצנים אכלוס הדרים . 1

.ייחודי15%, ד"ממ15%
תלמיד  1+ תלמידים 42= יחידות 4-אכלוס רקפות. 2

 =43
תלמידים  3הערכה על אזורי כולל אכלוס –' קשת א. 3

4= כרמים1+ הדרים 
תלמידים 3על אזורי כולל אכלוס -הערכה-'שחף א. 4

.4= כרמים 1+ הדרים 
.מספר יחידות X3.5%X.2.2%–נוסחה . 5
5תלמידים אכלוס הדרים כולל 9–אבני החושן . 6

15= כרמים 1( + צפי)חבל מודיעין ' תלמידי א
.תלמידים

צ"חטרבין ללא . 7
) תלמידים 5יחידות 63" מוייסה"-רבין אכלון כולל. 8

(  ד וייחודי "לא חילקנו לממ
בלבד' ו-'שחף א. 9



01.09.2022ג "תשפ

גן 

חובה

' א

ילידי  

'ו'ה'ד'ג'ב2016

"סה

כ

כ  "סה

כיתות

ממוצע  

תלמידים  

בכיתה

אבן חן  

6786578990964851631צוקים  +

971011051081181196482230ניצנים

אבן חן  

44464652363439253929קשת 

516274769782894801729רבין  

-שחף

2112322932126187דמוקרטי

952723283023623533751992כ"סה

אבני  

4047565768713391327החושן

:הערות

• תלמידים36= יחידות 455אכלוס הדרים 
תלמידים2ד "ממ15%•
שחף2+ קשת 2ייחודי 15%•
מ ניצנים"מ30•




