
1

תחזית דמוגרפית

2018-2025מערכת החינוך 



2017-2020תחזית ילדים לגני ילדים בין השנים -שיטת העבודה 

2

1
איתור הרחובות באזורי הרישום

בשל הצורך לשייך גנים בעתיד לבתי ספר

2
2015-2017חילוץ ילידי 

פ אזור רישום"ממרשם אוכלוסין ע

3
מהילידי מרשם האוכלוסין10%הפחתת 

הפרטי/ המיוחד / אשר פונים לחינוך הדתי 

4
2018-2020לשנים איכלוסהוספת צפי 

פ נתוני הנדסה ומיון לאזורי רישום"ע

5
החינוך' קידום מצב קיים מנתוני מח

התחזית  פ"ושיבוץ גנים עתידי ע



מקורות הנתונים בניתוח גני הילדים

3

נתוני מחלקת חינוך –אזורי רישום 

19.9מעודכן ל ( חגית הללי)נתוני התלמידים במצב קיים נלקחו מקובץ שיבוץ הגנים 
.לצורך קידום2011-2015ובוצעה אבחנה בין ילידי 

:ישנם חריגי גיל
אך נשארו שנה נוספת בגן חובה' היו אמורים לעלות לכיתה א–2011ילידי 
3חריגים כי נמצאים בגן עירייה למרות שעוד לא בני –2015ילידי 

מרשם אוכלוסין–נתוני ילודה 

25.09.2017עדכניים עד לתאריך 2017נתוני ילודה לשנת *

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

נתוני מחלקת חינוך –מצבת תלמידים 

לחץ כאןלצפייה ברשימה המלאה של הרחובות לפי אזורי הרישום 

2015-2017נלקחו ילידי קובץ מרשם האוכלוסיןמ
לאזורי רישום לפי כתובת המגורים ומויינו

ד לפי רחובות"ממחלקת הנדסה התקבל צפי יח
.לשנתון* ד חולצו מספר הילדים"מכמות יח

לאזורי רישום לפי כתובתמוייןל "הנ

0.025שנתון הינו / 3.2מתאר.תמשק בית ממוצע לפי *

קידום

תחזיתתחזית

../קבצים סופיים/גני ילדים/חלוקת רחובות לאזורי רישום.pdf
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(לפי אזורי רישום ושכונות)פרישת גנים מצב קיים -גני ילדים 

מקרא
גן ממלכתי

גן ממלכתי דתי
גן חינוך מיוחד

גן מוכר לא רשמי
לא פעיל
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(לפי אזורי רישום ושכונות)פירוט גנים מצב קיים -גני ילדים 

מקרא
גן ממלכתי

גן ממלכתי דתי
גן חינוך מיוחד

גן מוכר לא רשמי
לא פעיל

כיתות גן' מס

כ"סהמערבמרכזמזרחסוג חינוך

10332770טרום

15312571חובה

כ  "סה
256452141ממלכתי

ממלכתי
212317דתי

99422חינוך מיוחד

מוכר שאינו 
1326רישמי

11לא פעיל

כ  "סה
378961187כיתות גן



(מצאי קיים)גני ילדים -מערב העיר 

8

כ מצב קיים"סה
*2017-עדכני ל

ילידי 
2011**

6כיום בני 

2012ילידי 
5כיום בני 

2013ילידי 
4כיום בני 

2014ילידי 
3כיום בני 

ילידי 
2015**

2כיום בני 
כיתות גן' מס

78701311473227גילאי טרום חובה

804445392210025גילאי חובה

159144540532473252כ תלמידים"סה

נתוני מחלקת חינוך –מצבת תלמידים מערב העיר 

*2017ילידי 2016ילידי 2015ילידי אזורי רישום

14910984לאה גולדברג

917243י עגנון"ש

647141שמעון פרס
1069676רחל המשוררת

556240העלייה-סורקיס

444724סורקיס  

509457308כ תלמידים"סה

מרשם אוכלוסין–נתוני ילודה 

25.09.2017עדכניים עד לתאריך 2017נתוני ילודה לשנת *

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

תוספת ילדים לשנתון

201820192020אזורי רישום

16810לאה גולדברג

600י עגנון"ש

000שמעון פרס

110רחל המשוררת

110העליה-סורקיס

241010כ לשנתון"סה

(60בגנים רחל המשוררת ושמעון פרס אוחדו לשכונה )אזורי רישום 5במערב העיר ישנם 
דרום בגלל הרכב האוכלוסייה  -לסורקיסהעלייה -סורקיסבוצעה אבחנה בין 

נתוני גני ממלכתי בלבד*

קידום

תחזיתתחזית



(מצאי קיים)גני ילדים -מרכז העיר 

17

כ מצב קיים"סה
*2017-עדכני ל

ילידי 
2011**

6כיום בני 

2012ילידי 
5כיום בני 

2013ילידי 
4כיום בני 

2014ילידי 
3כיום בני 

ילידי 
2015**

2כיום בני 

כיתות  ' מס
גן

979120384569533גילאי טרום חובה

932866122340031גילאי חובה

191187632618569564כ תלמידים"סה

נתוני מחלקת חינוך –מצבת תלמידים מרכז העיר 

*2017ילידי 2016ילידי 2015ילידי אזורי רישום

10111471בן גוריון

9312198ברנר

204196126גולדה מאיר

231195133אוסישקין

163138112גורדון

157150115יצחק שדה

949914655כ תלמידים"סה

מרשם אוכלוסין–נתוני ילודה 

25.09.2017עדכניים עד לתאריך 2017נתוני ילודה לשנת *

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

תוספת ילדים לשנתון

201820192020אזורי רישום

211בן גוריון

521ברנר

710גולדה מאיר

636אוסישקין

102גורדון

123יצחק שדה

22913כ לשנתון"סה

אזורי רישום6במרכז העיר ישנם 

נתוני גני ממלכתי בלבד*

קידום

תחזיתתחזית



(מצאי קיים)גני ילדים -מזרח העיר 

30

כ מצב קיים"סה
*2017-עדכני ל

ילידי 
2011**

6כיום בני 

2012ילידי 
5כיום בני 

2013ילידי 
4כיום בני 

2014ילידי 
3כיום בני 

ילידי 
2015**

2כיום בני 

כיתות  ' מס
גן

31700114202110גילאי טרום חובה

46234277189136015גילאי חובה

77934277303338125כ תלמידים"סה

נתוני מחלקת חינוך –מצבת תלמידים מזרח העיר 

*2017ילידי 2016ילידי 2015ילידי אזורי רישום

836743דבורה עומר

435153אופירה נבון

15614096רמז

282258192כ תלמידים"סה

מרשם אוכלוסין–נתוני ילודה 

25.09.2017עדכניים עד לתאריך 2017נתוני ילודה לשנת *

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

תוספת ילדים לשנתון

201820192020אזורי רישום

איכלוסאין צפי דבורה עומר

100אופירה נבון

010רמז

110כ לשנתון"סה

אזורי רישום3במזרח העיר ישנם 

נתוני גני ממלכתי בלבד*

קידום

תחזיתתחזית
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2018-2020תחזית -גני טרום חובה 

3

2018תחזית 

2019תחזית  2020תחזית 

1-

3-

3-
7

6

11

20

24

3

22

17

3

2-

9-

1-

4-
13

14

27

31

33

1-

51

18

5

10-

18-

1-

9-
4

7

13

17

22

10-

59

7

0

'  חריגה ממס1
הילדים האפשרית בגן

מקומות פנויים  ' מס-1
לרישום

ילדים בכיתה35לפי מקסימום 
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2018-2020תחזית -גני חובה 

10-

2018תחזית 

2019תחזית  2020תחזית 

9-

17-

14-
19-

17-

8-

12-

17-

16-

25-

13-

13-

12-

6-

17-

19-
19-

21-

14-

11-

18-

22-

18-

20-

14-

11-

13-

20-

19-
17-

16-

13

10

5-

23-

5

17-

10-

'  חריגה ממס1
הילדים האפשרית בגן

מקומות פנויים  ' מס-1
לרישום

ילדים בכיתה35לפי מקסימום 
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2018-2020השוואה בין שכבות הגיל חובה  –גני טרום חובה 

'  חריגה ממס1
הילדים האפשרית בגן

מקומות פנויים  ' מס-1
לרישום

מערבמרכזמזרח

ילדים בכיתה35לפי מקסימום 

סורקיסשכונה 60ש"י עגנוןלאה גולדברגיצחק שדהגורדוןאוסישקיןגולדה מאירברנרבן גוריוןרמזאופירה נבוןדבורה עומרשכבהשנת תחזית

322176-311202433-1-37טרום חובה

16-25-13-17-17-8-12-17-13-10-9-14-19-חובה

12-34-11-19387-9-7-9-17-11-פער

1511814-12731335-2-9-413-טרום חובה

22-18-20-21-17-14-11-18-14-12-6-19-19-חובה

2333-2-6-19132016-8-14-15-22-6-פער

105977-11317220-10-18-94-טרום חובה

235-17-16-201310-5-10-11-13-19-17-חובה

3363-10-9-21272617-10-21-31-28-13-פער

2018

2019

2020
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2018-2020השוואה בין שכבות הגיל חובה  –גני טרום חובה 

'  חריגה ממס1
הילדים האפשרית בגן

מקומות פנויים  ' מס-1
לרישום

מערבמרכזמזרח

ילדים בכיתה34לפי מקסימום 

סורקיסשכונה 60ש"י עגנוןלאה גולדברגיצחק שדהגורדוןאוסישקיןגולדה מאירברנרבן גוריוןרמזאופירה נבוןדבורה עומרשכבהשנת תחזית

423187-2122125440-28טרום חובה

15-24-12-16-16-7-11-16-12-9-8-13-18-חובה

10-16-9-175109-7-5-7-15-9-פער

052191502832346-1-8-314טרום חובה

21-17-19-20-16-13-10-17-13-11-5-18-18-חובה

21350-4-17152218-6-12-13-20-4-פער

9608801418231-9-17-85-טרום חובה

226-16-15-191411-4-9-10-12-18-16-חובה

3165-8-7-19292819-8-19-29-26-11-פער

2018

2019

2020
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2018-2020השוואה בין שכבות הגיל חובה  –גני טרום חובה 

'  חריגה ממס1
הילדים האפשרית בגן

מקומות פנויים  ' מס-1
לרישום

מערבמרכזמזרח

ילדים בכיתה33לפי מקסימום 

סורקיסשכונה 60ש"י עגנוןלאה גולדברגיצחק שדהגורדוןאוסישקיןגולדה מאירברנרבן גוריוןרמזאופירה נבוןדבורה עומרשכבהשנת תחזית

524198-1132226551-19טרום חובה

14-23-11-15-15-6-10-15-11-8-7-12-17-חובה

818-7-1571211-5-3-5-13-7-פער

1532016129333570-7-215טרום חובה

20-16-18-19-15-12-9-16-12-10-4-17-17-חובה

19372-2-15172420-4-10-11-18-2-פער

8619911519242-8-16-76-טרום חובה

217-15-14-181512-3-8-9-11-17-15-חובה

2967-6-5-17313021-6-17-27-24-9-פער

2018

2019

2020
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2018-2020השוואה בין שכבות הגיל חובה  –גני טרום חובה 

'  חריגה ממס1
הילדים האפשרית בגן

מקומות פנויים  ' מס-1
לרישום

מערבמרכזמזרח

ילדים בכיתה32לפי מקסימום 

סורקיסשכונה 60ש"י עגנוןלאה גולדברגיצחק שדהגורדוןאוסישקיןגולדה מאירברנרבן גוריוןרמזאופירה נבוןדבורה עומרשכבהשנת תחזית

6252090142327662010טרום חובה

13-22-10-14-14-5-9-14-10-7-6-11-16-חובה

6310-5-1391413-3-1-3-11-5-פער

2542117230343681-6-116טרום חובה

19-15-17-18-14-11-8-15-11-9-3-16-16-חובה

173940-13192622-2-8-9-160-פער

762101021620253-7-15-67-טרום חובה

208-14-13-171613-2-7-8-10-16-14-חובה

2769-4-3-15333223-4-15-25-22-7-פער

2018

2019

2020
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2018-2020השוואה בין שכבות הגיל חובה  –גני טרום חובה 

'  חריגה ממס1
הילדים האפשרית בגן

מקומות פנויים  ' מס-1
לרישום

מערבמרכזמזרח

ילדים בכיתה31לפי מקסימום 

סורקיסשכונה 60ש"י עגנוןלאה גולדברגיצחק שדהגורדוןאוסישקיןגולדה מאירברנרבן גוריוןרמזאופירה נבוןדבורה עומרשכבהשנת תחזית

72621101152428773111טרום חובה

12-21-9-13-13-4-8-13-9-6-5-10-15-חובה

4512-3-11111615-11-1-9-3-פער

3552218331353792-5017טרום חובה

18-14-16-17-13-10-7-14-10-8-2-15-15-חובה

154162-112128240-6-7-142-פער

663111131721264-6-14-58-טרום חובה

199-13-12-161714-1-6-7-9-15-13-חובה

2571-2-1-13353425-2-13-23-20-5-פער

2018

2019

2020
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ממלכתי דתיחובה  –גני טרום חובה 

י "גנ
ד"ממ

מגמהסוג גןשנתוןשם הגן

כ"סה
מצב 
קיים
2017

ילידי 
2011

ילידי 
2012

2014ילידי 2013ילידי 

מערב
26620ד"ממקצרחובהנופר

27207ד"ממקצרטרוםהרדוף

2020ד"ממקצרטרוםנבל

מרכז

2424ד"ממא"יולטרוםדגנית

271215ד"ממקצרטרוםריחן

27423ד"ממקצרחובהחיננית

3551812ד"חבקצרחובהשיבולת

35827ד"חבקצרטרוםלבונה

1789ד"ממקצרחובהמור

251114ד"ממקצרחובהליבנה

341222ד"ממא"יולטרוםשומרון

3532210ד"ממא"יולחובהרקפת

2931412ד"ממא"יולחובהזית

351817ד"חבקצרטרוםמירון

24168ד"ממא"יולטרוםגלבוע

מזרח
182106ד"ממקצרחובהארז

14410ד"ממקצרטרוםצבר

45223126153150

מצב קיים

מצב קיים 
2017

2013ילידי 2012ילידי 
ילידי  
2014

303153150טרום

149149חובה

452149153150

ריכוז מצב קיים
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ממלכתי דתיחובה  –גני טרום חובה 

תחזית

כמות
ממוצע  
ילדים  
לכיתה

חריגה מקיבולת/ מספר מקומות פנויים לרישום 

סיכום  
ד"ממ

כ  "סה
תחזית
2018

ילידי  
2013

ילידי  
2014

ילידי  
2015

3534333231
33215018293723456טרום

-15315381916-15-14-13-12חובה

-14-12-10-8-6פער48515315018217

כמות
ממוצע  
ילדים  
לכיתה

חריגה מקיבולת/ מספר מקומות פנויים לרישום 

סיכום  
ד"ממ

כ  "סה
תחזית
2019

ילידי  
2014

ילידי  
2015

ילידי  
2016

3534333231

טרום
348182166

93945678
עוגל כלפי  

מעלה

חובה
150150

81916-15-14-13-12-
עוגל כלפי  

מטה

-13-11-9-7-5פער49815018216617
תוצאה ללא  

עיגול

כמות
ממוצע  
ילדים  
לכיתה

חריגה מקיבולת/ מספר מקומות פנויים לרישום 

סיכום  
ד"ממ

כ  "סה
תחזית
2020

ילידי  
2015

ילידי  
2016

ילידי  
2017

3534333231
32616616093612345טרום

-18218282312-11-10-9-8חובה

-11-9-7-5-3פער50818216616017



מקורות הנתונים בניתוח בתי ספר יסודיים
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נתוני מחלקת חינוך –אזורי רישום 

:נתוני התלמידים
(לייבוביץאורית )11.12.17מקובץ מעודכן ל (2017)במצב קיים 

19.9.17מקובץ שיבוץ הגנים מעודכן ל 2011-2014ילידי 2018-2020שנים 
(.חגית הללי)

ממרשם האוכלוסין2015-2017ילידי 2021-2023שנים 
שנים הקודמות3ממוצע כיתות א ב 2024-2025שנים 

מרשם אוכלוסין–נתוני ילודה 

25.09.2017עדכניים עד לתאריך 2017נתוני ילודה לשנת *
"תורגמו לשנה שלמה"ולצורך התחזית 

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

נתוני מחלקת חינוך –מצבת תלמידים 

לחץ כאןלצפייה ברשימה המלאה של הרחובות לפי אזורי הרישום 

ומויינו2015-2017נלקחו ילידי קובץ מרשם האוכלוסיןמ
לאזורי רישום לפי כתובת המגורים 

/  מנתוני המרשם הופחתו לטובת הפונים לחינוך הדתי 15%
הפרטי/ המיוחד 

ד לפי רחובות"ממחלקת הנדסה התקבל צפי יח
.לשנתון* ד חולצו מספר הילדים"מכמות יח

לאזורי רישום לפי כתובתמוייןל "הנ

0.025שנתון הינו / 3.2מתאר.תמשק בית ממוצע לפי *

קידום

תחזיתתחזית

../קבצים סופיים/גני ילדים/חלוקת רחובות לאזורי רישום.pdf


תחזית ילדים לבתי הספר היסודיים -שיטת העבודה 
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1
ילדי גני החובה עולים לכיתה א

2
2018-2020לשנים איכלוסהוספת צפי 

פ נתוני הנדסה ומיון לאזורי רישום"ע

(מ"בחנלא )השפיע על החינוך הממלכתי בלבד איכלוסהצפי *

3
:קידום הכיתות

כיתות א עולות ל ב
כיתות ב עולות ל ג
כיתות ג עולות ל ד
כיתות ד עולות ל ה
כיתות ה עולות ל ו

כיתות ו יוצאות מהחינוך היסודי

4
מספר כיתות בשכבת כיתות א  **

(ילדים34'  לפי מקס)
המקסימלי בין ' בשכבות הבאות נבדק המס

או השכבה שקודמה  34הילדים לחלק ל' מס
.משנה שעברה

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**



2018-2025תהליך הקידום ותחזית צפויה ל 

48

והדגבאמקור הנתוניםל"שנה

25.7.17התקבל מאורית ח "צפי תשע2017

2018
2017קידום 
+

2018איכלוסצפי 

*2012ילידי 
+

(*2011ילידי )חריגי גיל 

2019
2018קידום 
+

*2013ילידי 2019איכלוסצפי 

2020
2019קידום 
+

*2014ילידי 2020איכלוסצפי 

*2015ילידי 2020קידום 2021

*2016ילידי 2021קידום 2022

2023
**2017ילידי 2022קידום 

לשנה" תרגום"בוצע -25.9.17נתונה ילודה עד **
תלמידים60הינם 25.9עד 2017ילידי : 'לדוג

תלמידים נרשמו בעולים לכיתה א80= 60/ 9* 12

2024
2023קידום 

ממוצע כיתות א
שנים אחורה3

2025
2024קידום 

ממוצע כיתות א
שנים אחורה3

לאזור הרישוםהמשוייכיםלפי הגנים מויינותלמידי כיתות א *

חטיבה

.אמ"חנו עלה לחטיבה התווספה כיתת מ"חנכשכיתת , כלומר–נשמרה המגמה מ"חנבבית ספר שיש בו כיתות *



(לפי אזורי רישום)מצב קיים יסודי 
החינוך' מספר התלמידים בפועל לקוח ממח*

ס ממלכתי"ביה
ס ממלכתי דתי"ביה
ס חינוך מיוחד"ביה

בעלויות

מקרא

49

מצבת תלמידים עירונית 
ממלכתי–כ תלמידים "סה
ד "ממ–כ תלמידים "סה
מ"חנ–כ תלמידים "סה

8169
952

105

25.7.2017הנתונים נכונים ל 



50

מצב קיים–מצבת תלמידים כלל עירונית 

כלל העיר–בתי ספר יסודיים ממלכתיים 

הנתונים נכונים ל 
30.11.2016

רישמייםד "בתי ספר יסודיים ממ3
 +

רישמייםשאינם2

בוצע קידום
 +

איכלוסצפי 

ממלכתי

מ "חנ
משולבים 
בממלכתי

חינוך 
כ"סהד"ממפרטימיוחד

1421320כמות בתי ספר

14571916311731696'כ תלמידי א"סה

14012020302011672'כ תלמידי ב"סה

12933616321481525'כ תלמידי ג"סה

12985221331701574'כ תלמידי ד"סה

10953616331341314'כ תלמידי ה"סה

12303616371261445'כ תלמידי ו"סה

77741991051969529226כ תלמידים"סה
11.12.2017הנתונים נכונים ל 



כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס
מצאי 
פיזי  
2016:

חריגה ממצאי 26
2016פיזי 

אוסישקין

ל"שנה
סך כיתותוהדגבאסך תלמידים בשנה והדגבא

מ"סך כולל חנמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי

20171421157108117797131307104454144134224.00428.0

2018132154127712012971090772143.884.533.7413.5303.8013.21022.69224.7

20197913215412771201297742142.323.884.533.7413.533.80121.80223.8

202018679132154127712079975.482.323.884.533.7413.5323.48124.5

202120718679132154127788676.095.482.323.884.533.74126.04127.0

20221722071867913215493105.066.095.482.323.884.5327.36027.4

20231881722071867913296505.545.066.095.482.323.8828.37028.4

202418918817220718679102205.565.545.066.095.482.3230.05030.1

2025183189188172207186112605.395.565.545.066.095.4833.12033.1

51

כלל העיר–בתי ספר יסודיים ממלכתיים 
2017-2025תחזית דמוגרפית 

:  ס מכילים את המידע הבא"כרטיסי ביה
מצב קיים בפועל–הילדים ומספר כיתות ' מס1.
כמות הכיתות הבנויות בפועל מול כיתות מאוכלסות2.

2025תחזית עד שנת –וחריגה ממצאי קיים 
הילדים הצפוי בכל שכבת גיל' מס3.
הכיתות הנדרשות בכל שכבת גיל' מס4.

:כרטיס בית ספר יסודי לדוגמא



בתי ספר יסודיים ממלכתיים–מערב העיר 
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*2017ילידי 2016ילידי 2015ילידי אזורי רישום
2017ילידי 

מתורגמים  
לשנה

14910984112לאה גולדברג

91724357י עגנון"ש

64714155פרסשמעון

1069676101רחל המשוררת

991096485סורקיס

509457308411כ תלמידים"סה

מרשם אוכלוסין–נתוני ילודה 

25.09.2017עדכניים עד לתאריך 2017נתוני ילודה לשנת *

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

תוספת ילדים לשנתון

תחזית

תחזית

2018201920202025אזורי רישום

1681016לאה גולדברג
6י עגנון"ש

שמעון פרס

11רחל המשוררת
11סורקיס

24101016כ לשנתון"סה

צפי תכנית  
קניאלרמת 



בתי ספר יסודיים ממלכתיים–מערב העיר 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**53

.אמ"חנו עלה לחטיבה התווספה כיתת מ"חנכשכיתת , כלומר–נשמרה המגמה מ"חנבבית ספר שיש בו כיתות *

11.12.17הנתונים נכונים ל 

כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס
מצאי  
פיזי 
2016:

100

חריגה  
ממצא
י פיזי 
2016

מערב  
העיר

ל"שנה

סך כיתותוהדגבאסיכום שנתיוהדגבא

מ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
סך  

כולל  
מ"חנ

20175337490047403611430712334024993319117017011111110085388

20186170557751404980385143311229023318019117017012111194399

201954906270567752405080395143170211611801911901701211013106

2020476055906370577753405180330171411611901911901801043109

202143304760559063705777534032187130141161190191190993105

20223990433047605590637057773082712013014116119019192399

20233580399043304760559063702863011112013014116119084389

20243970358039904330476055902623012011112013014116177383

20254000413037404150449049202544012112011112013014175379



בתי ספר יסודיים ממלכתיים–מרכז העיר 

54

*2017ילידי 2016ילידי 2015ילידי אזורי רישום
2017ילידי 

מתורגמים  
לשנה

1011147195בן גוריון
9312198131ברנר

204196126168גולדה מאיר
231195133177אוסישקין

163138112149גורדון
157150115153יצחק שדה

496442298873כ תלמידים"סה

מרשם אוכלוסין–נתוני ילודה 

25.09.2017עדכניים עד לתאריך 2017נתוני ילודה לשנת *

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

תוספת ילדים לשנתון

תחזית

תחזית

201820192020אזורי רישום

211בן גוריון

521ברנר

710גולדה מאיר

636אוסישקין

102גורדון

123יצחק שדה

22913כ לשנתון"סה



מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**55

בתי ספר יסודיים ממלכתיים–מרכז העיר 

.אמ"חנו עלה לחטיבה התווספה כיתת מ"חנכשכיתת , כלומר–נשמרה המגמה מ"חנבבית ספר שיש בו כיתות *

11.12.17הנתונים נכונים ל 

כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס
מצאי  
פיזי 
2016:

132

חריגה  
ממצאי  

פיזי 
2016

מרכז  
העיר

ל"שנה

והדגבא
סך תלמידים  

בשנה  
סך כיתותוהדגבא

מ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
סך  

כולל  
מ"חנ

201763412600851623591385072459236344014121120119219417219311513128

2018736656126228538236133852924369410521.6321.1120.0119.1219.3417.22118.413134

2019623745665126318547236223838338118.3221.9321.2120.1119.1219.44120.013136

20206076367586781264485602338834317.9418.7222.3321.2120.1119.12119.313135

202180760763675867812644841332023.7217.9418.7222.3321.2120.11123.913140

20227778076076367586781242641222.9123.7217.9418.7222.3321.21126.713143

2023742777807607636758432921.8122.9123.7217.9418.7222.33127.313143

2024775742777807607636434622.8321.8122.9123.7217.9418.72127.813144

2025765775742777807607447722.5222.8321.8122.9123.7217.94131.613149



בתי ספר יסודיים ממלכתיים–מזרח העיר 

56

*2017ילידי 2016ילידי 2015ילידי אזורי רישום
2017ילידי 

מתורגמים  
לשנה

83674357דבורה עומר
43515371אופירה נבון

15614096128רמז
282258192256כ תלמידים"סה

מרשם אוכלוסין–נתוני ילודה 

25.09.2017עדכניים עד לתאריך 2017נתוני ילודה לשנת *

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

תחזית

תחזית

תוספת ילדים לשנתון

201820192020אזורי רישום

איכלוסאין צפי דבורה עומר

100אופירה נבון

010רמז

110כ לשנתון"סה

ישנה כיתה רגילה בכל שכבה-ס למחוננים "אופירה נבון הוגדר כבי
'כיתות למחוננים בשכבת ג2ובתחזית התווספו בכל שנה 



מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**57

בתי ספר יסודיים ממלכתיים–מזרח העיר 

.אמ"חנו עלה לחטיבה התווספה כיתת מ"חנכשכיתת , כלומר–נשמרה המגמה מ"חנבבית ספר שיש בו כיתות *

25.7.2017הנתונים נכונים ל 

כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס
מצאי  
פיזי 
2016:

66

חריגה  
ממצא
י פיזי 
2016

מזרח  
העיר

"שנה
ל

והדגבא
סך תלמידים  

בשנה  
סך כיתותוהדגבא

מ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
סך  

כולל  
מ"חנ

201725928112271133132482671639259091101119957.00259.0

201831126028212272133142491688259911110111959.62262

2019243312261283122731331516872589111111011160.26263

2020204243312261283122731315762568111111110157.03260

20212402042433122612831215431271610111111156.08259

202221924020424331226114796171810111153.53256

20232182192402042433121436661918101150.93253

2024226218219240204243135076819181048.24251

202522122621821924020413276788191847.15250



.עיגול כלפי מעלה ומשפיע כמובן על כמות הכיתות הסופית בעיר בהתאםעםמוצג ס "בכל בימספר הכיתות **58

מספר כיתות בכל בית ספר–בתי ספר יסודיים ממלכתיים 

אזור

מזרח העירמרכז העירמערב העיר

ס"בי
לאה 

גולדברג
שמעון פרסי עגנון"ש

רחל  
המשוררת

ברנרבן גוריוןכ"סהסורקיס
גולדה 
מאיר

כ"סהיצחק שדהגורדוןאוסישקין
דבורה 

עומר
אופירה  

נבון
כ"סהרמז

192323171810019242028212013218183066מצאי פיזי

201714202313188819232028182012818152659

201820222217189920252129182113419162863

2019242321201810620252031182213619172763

2020282219231710919261931182213518162660

2021282117221710518252233192314017172660

202227191522169918242334202414316172457

202324171320158918232433202514314182254

202422151219158317222633212514412182151

202523131017167917222834222614911182150



.עיגול כלפי מעלה ומשפיע כמובן על כמות הכיתות הסופית בעיר בהתאםעםס מוצג "מספר הכיתות בכל בי**59

פנויות בכל בית ספר/מספר כיתות חורגות –בתי ספר יסודיים ממלכתיים 

חורגות במהלך השנים הבאות ראה בשקפים הבאים/לפרישת כיתות יסודי בעיר פנויות*

מזרח העירמרכז העירמערב העיראזור

ס"בי
לאה  

גולדברג
שמעון פרסי עגנון"ש

רחל  
המשוררת

ברנרבן גוריוןכ"סהסורקיס
גולדה  
מאיר

דבורה עומרכ"סהיצחק שדהגורדוןאוסישקין
אופירה  

נבון
כ"סהרמז

192323401812319242028212013218183066מצאי פיזי

20175-3-04-012-01-003-04-03-4-7-

201811-1-001-11113-1212-2-3-

2019502-30611033-2411-3-3-

202091-4-61-9021-33-2302-4-6-

202192-6-51-51-1252-381-1-4-6-

202284-8-52-1-1-0361-4112-1-6-9-

202356-10-33-11-1-1-451-5114-08-12-

202438-11-23-17-2-2-6505126-09-15-

2025410-13-02-21-2-2-8616177-09-16-
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2018-2019תחזית + מצב קיים –יסודי 

5-

2017מצב קיים 

2018תחזית  2019תחזית 

3-

1-

0
0

0

0

3-

0

3-

3-

0

1

1-

1

2-
1

1

1

1

3-

1

2-

2-

2

7

1-

2

1-
1

0

1

1

3-

2

1-

1-

3

כיתות' חריגה ממס1
כיתות פנויות' מס-1

4-
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2020-2022תחזית –יסודי 

12

2020תחזית 

2021תחזית  2022תחזית 

2-

1

3-
2

1-

1

1

3-

1

2-

2-

4

13

3-

1

6-
1

1-

3

4

2-

0

1-

2-

6

12

4-

0

9-
1

1-

6

5

1-

1-

1-

3-

7

כיתות' חריגה ממס1
כיתות פנויות' מס-1
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2023-2025תחזית –יסודי 

10

2023תחזית 

2024תחזית  2025תחזית 

6-

0

12-
1

1-

7

6

0

2-

0

5-

8

8

8-

1-

13-
0

1-

9

7

1

4-

1

5-

9

8

9-

1-

15-
0

1-

11

9

3

6-

1

7-

9

כיתות' חריגה ממס1
כיתות פנויות' מס-1
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תחזית ממלכתי דתייסודי

9.2017שיבוץ –נתוני גני ילדים  •
12.2017–נתוני יסודי •
תורגמו לשנה שלמה2017ממרשם האוכלוסין כאשר נתוני 2015-201710%ילידי •
שנים אחורה3כיתות א חושבו כממוצע של 2024-2025•

כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס
מצאי  
פיזי  
2016:

35

ל"שנה
סך והדגבאסך תלמידים בשנה והדגבא

כיתות

סך כולל  מ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
מ"חנ

201717320114817091341269529785611532.00133.0

2018149173201148170913497594.38785613.9434.32135.3

2019153149173201148170999494.504.387856134.88135.9

202015015314917320114897404.4114.504.3878533.29134.3

2021182150153149173201100805.354.4114.504.387833.64134.6

202216618215015314917397304.875.354.4114.504.38730.51131.5

202316016618215015314996004.714.875.354.4114.504.3828.23129.2

202416916016618215015398004.984.714.875.354.4114.5028.82129.8

202516516916016618215099204.864.984.714.875.354.41129.18130.2

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

.אמ"חנו עלה לחטיבה התווספה כיתת מ"חנכשכיתת , כלומר–נשמרה המגמה מ"חנבבית ספר שיש בו כיתות *



פרישת חטיבות מצב קיים-חטיבת ביניים 

64

ממלכתי
מקצועי/חינוך מיוחד

בעלויות
ד"ממ

מקרא

מצבת תלמידים עירונית 
ממלכתי

(הראל תורה ומדע)ד "ממ
דמוקרטי

מקצועי

3101
381

104
22
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מצב קיים–מצבת תלמידים כלל עירונית 

כלל העיר–חטיבות ביניים 

בוצע קידום
 +

איכלוסצפי 

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

תוספת ילדים לשנתון

תחזית

ממלכתי
מ משולבים "חנ

כ"סהד"ממבעלויותמקצועיבממלכתי

51129כמות חטיבות

99656361521240'כ תלמידי ז"סה

987473351111183'כ תלמידי ח"סה

9575819331181185'כ תלמידי ט"סה

2940161221043813608כ תלמידים"סה

201820192020202320242025אזור

241010161616מערב

22913מרכז

110מזרח

472023161616כ לשנתון"סה



66

2018-2025תהליך הקידום ותחזית צפויה ל -חטיבות 

תיכון

ז

ח

ט

בחטיבות בוצע חישוב עירוני ולא פרטני לכל חטיבה•
מ"וחננלקחו כל כיתות ו והועלו לחטיבה עם אבחנה בין ממלכתי •
איכלוס+ בוצע קידום 2018-2020•
בוצע קידום בלבד2021-2022•
קניאלאיכלוס+ בוצע קידום 2023-2025•

חישוב מספר תלמידים

(כיתות מחוננים2ממוצע )40בשכבה ז נלקחו כל התלמידים הופחתו •
33-36חלופות של  –מספר תלמידים מקסימלי בכיתה רגילה •
14–מ"בחנמספר תלמידים מקסימלי •
כיתות מחוננים לשכבה2בכיתות הרגילות נשמרה מגמה של •

חישוב מספר כיתות

נבדק בכל שנה  ' ו ט' בשכבות ח
לעיל למול מספר שצוייןהחישוב 

.הכיתות משנה שעברה
נרשם מביניהםהמספר הגבוה 

.כמספר הכיתות הסופי בקידום

כיתות ו לפי הקידום

מ"חנממלכתיל"שנה
2017119336
201896536
2019115752
2020115536
2021125620
2022130112
202315130
202413480
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תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–חטיבות 
(כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 14)ילדים בכיתה 33לפי מקסימום 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

17יגאל אלון
21משה שרת

22ר"שז
23חיים בר לב

14(חטיבה חדשה)אילן רמון 

10צפי בנייה באילן רמון

107כ מצאי"סה

ל"שנה

לכיתה33כיתות לפי תלמידים

סך כיתותטחזסך תלמידיםטחז

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

20179965698747957582940161284293274841195-12

2018124036104356103447331713938.42.632.44.032.13.4102.99.91136

2019112936126036106356345212835.02.639.02.633.04.0107.09.111710

2020135552115236128336379012441.83.735.72.639.72.6117.28.912720

2021135136135552115236385812441.72.641.83.735.72.6119.38.912922

2022146120135136135552416710845.11.441.72.641.83.7128.67.713730

202315321914772013673643767547.21.445.51.442.22.6135.05.414134

20241723015481914932047643953.00.047.71.446.01.4146.72.815043

2025145401739015641947571944.80.053.5048.21.4146.51.414841
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תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–חטיבות 
(כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 14)ילדים בכיתה 34לפי מקסימום 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

17יגאל אלון
21משה שרת

22ר"שז
23חיים בר לב

14(חטיבה חדשה)אילן רמון 

10צפי בנייה באילן רמון

107כ מצאי"סה

ל"שנה

לכיתה34כיתות לפי תלמידים

סך כיתותטחזסך תלמידיםטחז

דלתא ממצאי  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
פיזי

20179965698747957582940161284293274841195-12

2018124036104356103447331713937.32.631.54.031.23.4100.09.91103

2019112936126036106356345212834.02.637.92.632.14.0104.09.11147

2020135552115236128336379012440.73.734.72.638.62.6113.98.912316

2021135136135552115236385812440.62.640.73.734.72.6115.98.912518

2022146120135136135552416710843.81.440.62.640.73.7125.07.713326

202315321914772013673643767545.91.444.31.441.02.6131.25.413730

20241723015481914932047643951.50.046.41.444.71.4142.62.814639

2025145401739015641947571943.60.052.0046.81.4142.41.414437
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תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–חטיבות 
(כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 14)ילדים בכיתה 35לפי מקסימום 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

17יגאל אלון
21משה שרת

22ר"שז
23חיים בר לב

14(חטיבה חדשה)אילן רמון 

10צפי בנייה באילן רמון

107כ מצאי"סה

ל"שנה

לכיתה35כיתות לפי תלמידים

סך כיתותטחזסך תלמידיםטחז

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

20179965698747957582940161284293274841195-12

2018124036104356103447331713936.32.630.74.030.43.497.39.91081

2019112936126036106356345212833.12.636.92.631.24.0101.29.11114

2020135552115236128336379012439.63.733.82.637.52.6110.98.912013

2021135136135552115236385812439.52.639.63.733.82.6112.88.912215

2022146120135136135552416710842.61.439.52.639.63.7121.67.713023

202315321914772013673643767544.61.443.11.439.92.6127.65.413326

20241723015481914932047643950.10.045.11.443.51.4138.72.814235

2025145401739015641947571942.40.050.5045.51.4138.51.414033
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תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–חטיבות 
(כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 14)ילדים בכיתה 36לפי מקסימום 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

17יגאל אלון
21משה שרת

22ר"שז
23חיים בר לב

14(חטיבה חדשה)אילן רמון 

10צפי בנייה באילן רמון

107כ מצאי"סה

ל"שנה

לכיתה36כיתות לפי תלמידים

סך כיתותטחזסך תלמידיםטחז

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

20179965698747957582940161284293274841195-12

2018124036104356103447331713935.32.629.94.029.63.494.89.9105-2

2019112936126036106356345212832.32.635.92.630.44.098.69.11081

2020135552115236128336379012438.53.732.92.636.52.6107.98.911710

2021135136135552115236385812438.42.638.53.732.92.6109.88.911912

2022146120135136135552416710841.51.438.42.638.53.7118.47.712720

202315321914772013673643767543.41.441.91.438.92.6124.25.413023

20241723015481914932047643948.80.043.91.442.41.4135.02.813831

2025145401739015641947571941.30.049.2044.31.4134.81.413730
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פרישת תיכונים מצב קיים-תיכונים 

ממלכתי
מ"חנ

ד"ממ
בעלויות

מקרא

מצבת תלמידים עירונית 
ממלכתי

ד "ממ
בעלויות
מקצועי

3065
295

315
53
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מצב קיים–מצבת תלמידים כלל עירונית 

כלל העיר–תיכונים 

בוצע קידום
 +

איכלוסצפי 

מחלקת הנדסה–איכלוסנתוני 

תוספת ילדים לשנתון

תחזית

ממלכתי
מ משולבים "חנ

כ"סהד"ממדמוקרטימקצועיבממלכתי

512210כמות תיכונים

996461884831181'כ תלמידי י"סה

8724723102951092'כ תלמידי יא"סה

107133121291171329'כ תלמידי יב"סה

2939126533152953602כ תלמידים"סה

201820192020202320242025אזור

241010161616מערב

22913מרכז

110מזרח

472023161616כ לשנתון"סה
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2018-2025תהליך הקידום ותחזית צפויה ל -תיכונים 

י

יא

יב

בתיכונים כמו בחטיבות בוצע חישוב עירוני ולא פרטני לכל תיכון•
מ"וחננלקחו כל כיתות ט והועלו לתיכון עם אבחנה בין ממלכתי •
איכלוס+ בוצע קידום 2018-2020•
בוצע קידום בלבד2021-2022•
קניאלאיכלוס+ בוצע קידום 2023-2025•

חישוב מספר תלמידים

(כיתת מחוננים+ כיתות מבר 4)120בשכבה י נלקחו כל התלמידים הופחתו •
31-36חלופות –מספר תלמידים מקסימלי בכיתה רגילה •
15–מ"בחנמספר תלמידים מקסימלי •
כיתות מבר ומחוננים לשכבה5בכיתות הרגילות נשמרה מגמה של •

חישוב מספר כיתות

לעיל  שצוייןנבדק בכל שנה החישוב ' יבו ' בשכבות יא
.למול מספר הכיתות משנה שעברה

נרשם כמספר הכיתות הסופי מביניהםהמספר הגבוה 
.בקידום
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תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–תיכונים 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

23כצנלסון
22גלילי
25רבין

23הרצוג
18שפירא

111כ מצאי"סה (כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 15)ילדים בכיתה 31לפי מקסימום 

ל"שנה

כיתותתלמידים

סך כיתותיביאיסך תלמידיםיביאי

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

201799646872471071332939126323293362978105-6

201810045810434691947296615133.53.9353.130.83.199.110.1110-1

2019105447102458106346314115135.13.134.23.935.43.1104.710.11154

2020108656107747104758321016136.23.7363.134.93.9106.910.71187

2021128336108656107747344613942.52.436.23.735.93.1114.59.312413

2022115236128336108656352112838.32.442.52.436.23.7117.08.512615

2023137152116836129936383812445.43.538.82.443.02.4127.28.313625

2024138336138752118436395412445.72.445.93.539.32.4130.98.314029

2025150920139936140352431110849.81.346.32.446.43.5142.57.215039
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תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–תיכונים 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

23כצנלסון
22גלילי
25רבין

23הרצוג
18שפירא

111כ מצאי"סה (כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 15)ילדים בכיתה 32לפי מקסימום 

ל"שנה

כיתותתלמידים

סך כיתותיביאיסך תלמידיםיביאי

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

201799646872471071332939126323293362978105-6

201810045810434691947296615132.63.9343.130.03.196.410.1107-4

2019105447102458106346314115134.23.133.33.934.53.1101.910.11121

2020
108656107747104758321016135.23.7353.134.03.9104.110.71154

2021128336108656107747344613941.32.435.23.734.93.1111.49.312110

2022115236128336108656352112837.32.441.32.435.23.7113.88.512312

2023137152116836129936383812444.13.537.82.441.82.4123.78.313221

2024138336138752118436395412444.52.444.63.538.32.4127.38.313625

2025150920139936140352431110848.41.345.02.445.13.5138.57.214635



76

תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–תיכונים 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

23כצנלסון
22גלילי
25רבין

23הרצוג
18שפירא

111כ מצאי"סה (כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 15)ילדים בכיתה 33לפי מקסימום 

ל"שנה

כיתותתלמידים

סך כיתותיביאיסך תלמידיםיביאי

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

201799646872471071332939126323293362978105-6

201810045810434691947296615131.83.9333.129.23.194.010.1105-6

2019105447102458106346314115133.33.132.43.933.63.199.310.1110-1

2020108656107747104758321016134.33.7343.133.13.9101.410.71132

2021128336108656107747344613940.22.434.33.734.03.1108.59.31187

2022115236128336108656352112836.32.440.22.434.33.7110.88.51209

2023137152116836129936383812442.93.536.82.440.72.4120.48.312918

2024138336138752118436395412443.32.443.43.537.22.4123.98.313322

2025150920139936140352431110847.11.343.82.443.93.5134.77.214231



77

תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–תיכונים 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

23כצנלסון
22גלילי
25רבין

23הרצוג
18שפירא

111כ מצאי"סה (כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 15)ילדים בכיתה 34לפי מקסימום 

ל"שנה

כיתותתלמידים

סך כיתותיביאיסך תלמידיםיביאי

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

201799646872471071332939126323293362978105-6

201810045810434691947296615131.03.9323.129.03.192.110.1103-8

2019105447102458106346314115132.53.131.63.932.73.196.810.1107-4

2020108656107747104758321016133.43.7333.132.33.998.810.7110-1

2021128336108656107747344613939.22.433.43.733.13.1105.89.31165

2022115236128336108656352112835.42.439.22.433.43.7108.08.51176

2023137152116836129936383812441.83.535.82.439.72.4117.38.312615

2024138336138752118436395412442.12.442.33.536.32.4120.78.312918

2025150920139936140352431110845.91.342.62.442.73.5131.27.213928



78

תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–תיכונים 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

23כצנלסון
22גלילי
25רבין

23הרצוג
18שפירא

111כ מצאי"סה (כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 15)ילדים בכיתה 35לפי מקסימום 

ל"שנה

כיתותתלמידים

סך כיתותיביאיסך תלמידיםיביאי

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

201799646872471071332939126323293362978105-6

201810045810434691947296615130.33.9323.129.03.191.310.1102-9

2019105447102458106346314115131.73.130.83.932.03.194.510.1105-6

2020108656107747104758321016132.63.7323.131.53.996.410.7108-3

2021128336108656107747344613938.22.432.63.732.33.1103.29.31132

2022115236128336108656352112834.52.438.22.432.63.7105.38.51143

2023137152116836129936383812440.73.534.92.438.72.4114.48.312312

2024138336138752118436395412441.12.441.23.535.42.4117.78.312615

2025150920139936140352431110844.71.341.52.441.73.5127.97.213625



79

תלמידים וכיתות מצב קיים ותחזית' מס–תיכונים 

מספר הכיתות מוצג ללא עיגול כלפי מעלה מכיוון שהוא משפיע על כמות הכיתות הסופית בצורה משמעותית**

23כצנלסון
22גלילי
25רבין

23הרצוג
18שפירא

111כ מצאי"סה (כולל צפי אכלוס וקידום גילאים)2017-2025תחזית דמוגרפית 

(מ"חנבכיתת 15)ילדים בכיתה 36לפי מקסימום 

ל"שנה

כיתותתלמידים

סך כיתותיביאיסך תלמידיםיביאי

דלתא  כ"סהמ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתימ"חנממלכתי
ממצאי פיזי

201799646872471071332939126323293362978105-6

201810045810434691947296615129.63.9323.129.03.190.610.1101-10

2019105447102458106346314115130.93.130.13.932.03.193.110.1104-7

2020108656107747104758321016131.83.7323.130.83.994.210.7105-6

2021128336108656107747344613937.32.431.83.731.63.1100.79.3110-1

2022115236128336108656352112833.72.437.32.431.83.7102.88.51121

2023137152116836129936383812439.83.534.12.437.82.4111.68.31209

2024138336138752118436395412440.12.440.23.534.62.4114.88.312413

2025150920139936140352431110843.61.340.52.440.63.5124.87.213221


