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במערכת 

החינוך ,למידה
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ומיפוי
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דמוגרפית 

ותחזיות

איתוך הצורך 
בבנייה חדשה  

והתאמת 
מבנים

תמונת  
עתיד

:שיתוף הציבור
מרחב פתוח  

ושולחנות  
עגולים

הקמת  
צוותי  

משימה

גיבוש חלופות
והמלצות  
בסוגיות 
מרכזיות

התכנית  
האסטרטגית

יישום  
והטמעה

התהליךך



שיתוף הציבור
`

מרחב פתוח

קבוצות משימה

פורום כתיבת תמונת עתיד למערכת החינוך

שולחנות עגולים

דיונים בנושאים ייחודיים

שיח פתוח ברשת

הנהגת הורים



צוותי המשימה
לידה עד שש  -הגיל הרך 

ילדים שוני צרכים

ייחודיות בתי ספר 
ומערכת החינוך במיטבה

מבנה מערכת החינוך

קידום הישגים

פנאי וקהילה

01 02

03

04

05

0607

08

09

10



סבא מתקדמת  -כפר
לפדגוגיה חדשנית



י   הצורך בשינו

פדגוגיה  "
"  מוניציפאלית

,  שלושה מהלכים המהווים מנופי שינוי והתחדשות
לאחר ניתוח  , החלו עם כניסת הנהלה חדשה לאגף החינוך
:הרשותיתהממצאים הדמוגרפיים והתמונה החינוכית 

, אוטונומיה
ייחודיות והכרה  

בשונות  

,  פתיחות
חדשנות  
ויצירתיות



חינוך ממלכתי

רשתות חינוך

פנימיות

גנים פרטיים ומעונות יום

חינוך ממלכתי דתי

ד"חב

מוכר שאינו רשמי

העמקת  
האחריות 

על זרמי החינוך 



תמונת 
עתיד 

מערכתמערכת החינוך  
בכפר 

רכת
-פרפר

נוך כת ההח
סבא  -

,  פועלת מתוך אהבת האדם
.ערבות הדדית ואמונה בכל באיה

,  שומרת על רציפות היסטורית
פועלת מתוך גמישות והתחדשות  

מתמדת ומקדמת הגשמה  
.עצמית

,  עצמאי, מפתחת בוגר אחראי
התורם לחברה ישראלית , מאושר

.איתנה ומלוכדת



חינוך  
דיפרנציאלי

חינוך לאורך כל 
היום  

פדגוגיה  "
"המוניציפאלית

פדגוגיה-פסיכו

חדשנות  , פתיחות
ויצרתיות

אוטונומיה  
ניהולית  
ותקציבית

מרחב  הגדלת 
הבחירה והגמישות

הכלה  הרחבת ה
במסגרות 

החינוך ובקהילה

טכנולוגיה  
בשירות ההוראה  

והלמידה

אחריות על זרמי  
חינוך  



דמוגרפיה
נתוני הלשכה המרכזית  

העירייה ומשרד  , לסטטיסטיקה
שעובדו על ידי חברת , החינוך

מלמדים על המשך  , "ויאפלן"
הגידול באוכלוסייה ועל הצורך  

לתת מענה פיזי הן בבנייה  
.חדשה והן בהתאמת מבנים

כלכלי-מדד חברתי
בדרוג  מדד העיר השתפר והוא 

מדדי  . ס"י הלמ"עפ8עשרוני 
ס מצביעים על"הטיפוח של בתיה

ועל מדד טיפוח  קוטביות נמוכה
.2.74-ל1.25בטווח של בין

גיאוגרפיה עירונית
נתונים אלו סללו את הדרך  

להתוויית מודל של חלוקת העיר  
.לשלושה מרחבי חינוך וקהילה

נתוני הבסיס לאסטרטגיה



איכותינגישקהילתיי

התאמה למציאות המשתנה של העיר
שיפור איכות החיים לתלמיד
הרחבת אפשרויות הבחירה

המשך התפישה האינטגרטיבית
קירבה לבית

חסכון בזמן להורה וילד
עצמאות לילדים

תרבות ופנאי ליד הבית
חיזוק הקהילתיות



נתיבים אסטרטגיים עיקריים

ובחלוקת משנה לאשכולות פנימיים  תחולק לשלושה מרחבי חינוך וקהילה העיר 
במרחב

מינהלכל . לרצף החינוכי באזורים השונים בעירקהילתיים ייעודיים מינהלייםהקמת 
את כל הפעילויות הקהילתיות בהיבטים התפעוליים והפיסיים בתוך  יתכללקהילתי 

.מוסדות האזור הגאוגרפי הנבחר

בהתאם ובהתחשב  , למרחבים הקהילתיים ולאשכולות" ישוייכו"מוסדות חינוך 
.בפיזורם הגיאוגרפי ובצרכים העירוניים

יוצר הזדמנות  , ריכוז פעילות פורמלית וקהילתית במרחב המשותף-עירוב שימושים 
.  לאיגום משאבים ולניצול יעיל של מתקנים בהתאם לצרכים חינוכיים וקהילתיים

מרחבי 
חינוך 

וקהילה



נתיבים אסטרטגיים עיקריים

התאמת
מבנים
ושיפור

תשתיות

שיפוץ עומק  
ושדרוג תשתיות  
במבני החינוך  

ובחצרות  

פיתוח סביבות  
,  לימודיות מעוצבות

מאתגרות  , חווייתיות
ומשמעותיות  

פיתוח תשתיות  
התקשורת



יסודי הממלכתי-מבנה החינוך העל
ההתרחבות הגיאוגרפית של  , לאור הגידול הדמוגרפיי

עלה הצורך לבחון גם  , העיר והחשיבה האסטרטגית
.את המבנה הארגוני של החינוך העל יסודי

-השארת המצב הקיים
חטיבות ביניים  

עצמאיות וחטיבות  
עליונות במתחמים  

.נפרדים

יצירת רצף פדגוגי    
שנתי בין חטיבות  -שש

הביניים והחטיבות  
.העליונות

ס שש  "הסבה לבתי
פיזי ופדגוגי-שנתיים

מעבר למבנה  
ב  "י-' ט', ח–' א

1234

החלופות שנבחנו ונותחו לגיבוש ההמלצה



הפרמטרים העיקריים  
לבחינת החלופות 

יסודי הממלכתי-מבנה החינוך העל

הגידול הדמוגרפי  
האזורי  

שיפור הרצף 
החינוכי והמעברים 

השפעה על מ"השפעה על האח
ההישגים הלימודיים  

תרומה אפשרית של  
המעבר לשלושה  

מרחבי חינוך  

בחינת שיטת  
הרישום  

ס  "טיפוח ייחודיות בבתיה
ומעבר הדרגתי לבחירה  

מבוקרת  

שיקולי תנועה  
ותחבורה בעיר  

1234

8 7 6 5
תקציב התאמות  
פיסיות ובנייה  

חדשה

9



י הצוות המקצועי  "החלופה שנבחרה עע

מבנה החינוך בעיר

חלוקת העיר  
לשלושה מרחבי  

חינוך וקהילה

שמירה על מבנה  
חטיבות הביניים  

העצמאיות

החלת רצף פדגוגי  
שנתי-שש

פיתוח ייחודיות  
ומרחבי חינוך  

משותפים  

בחינת שינוי  
שיטת הרישום

1

2

3

4

5



חלוקת העיר לשלושה מרחבי חינוך



הקמת בתי ספר 
ומרכזים עירוניים 

חדשים

מרכז מעבדות  תיכון נוסף
מדעים בקריית  

התיכונים

מרכז מצויינות  
עירוני בשילוב  

י  "מרכז יש

קריית חינוך  
לבתי ספר  
ייחודיים  

התאמת  
מסגרות חינוך  
לילדים בסיכוי

חטיבות  2
ביניים



הקמת בתי ספר  
ומרכזים עירוניים חדשים

21/ 18המשך למידה עד גיל –" סאלד"שינוי ייעודו של בית ספר 
"גוונים"הספר -חידוש מבנה בית 

מרכז עירוני לגיל הרך
מרכז הורים עירוני

לתחומי הפנאי בנושאים  גינות ציבוריות ייעודיות 
בטיחות בדרכים וכדומה , סיפורי ילדים, כגון מוסיקה

חידוש מעבדות בתי הספר



ייחודיות

חדשנותפתיחות

יצירתיות

מגמות לימוד חדשניות

תקצוב דיפרנציאלי

התאמת מוסדות החינוך  
לצרכים של האוכלוסייה  

הדתית

מוסדות החינוך והקהילה

מרחב החינוך הדתי



ההון האנושי
פיתוח מקצועי

הכנת תכנית עירונית לעידוד צעירים ללימודי חינוך 
והוראה ולקליטת אנשי חינוך איכותיים 

פיתוח אישי ומקצועי מיטבי

תמיכה וליווי, הקמה והפעלה של מערך הדרכה

קהילות לומדות בתחומי הדעת השונים

הכלת תלמידים שוני צרכים-צוותי החינוך הרגיל

טיפול ממוקד במניעת נשירה סמויה וגלויה



ההון האנושי
הוראה ולמידה

בנייה והפעלה של סביבות למידה 
מותאמות לפדגוגיה חדשנית ומתוקשבת

הטמעת הטכנולוגיה בהוראה ובלמידה

שייכות  , פדגוגיה-דגש על פסיכו
ומוטיבציה



הגיל הרך
ראשית נביטת הטוב  , החיינוך"לידה עד שש

"בנפש הילדים
ןןוןןןאפלטון(((( )ט



הגיל הרך
לידה עד שש

החינוך בגיל הרך בעיר  
עובר תהליכי שינוי מואצים  
אותם יש להעמיק במסגרת  

יישום התכנית

פריסת מטריה  
עירונית

תכנית לרצף  
בין מסגרות 

החינוך וצמצום  
מעברים 

השתלבות פדגוגית  
וארגונית של  

אשכולות הגנים  
במרחבי החינוך

פיתוח סביבה  
פדגוגית חדשנית  

ומאתגרת

פיתוח מקצועי  
של צוות הגן  

הידוק שיתופי  
הפעולה בין כל 

באי הגן  

פיתוח  
מיומנויות  

להכלה מיטבית

מתן מענה לצרכים  
ייחודיים והרחבת  

המערך התומך



הגיל הרך
מערך הסיוע והטיפול בגן הילדים 

הכשרה  , מיסוד תפקיד הסייעת החינוכית•

.  ופיתוח

גיבוש מבנה ארגוני למערך הסייעות  •

תקן למספר אנשי צוות סיוע  מיסוד •

בחינה מחודשת של מערך החינוך בגיל הרך 
עצמאיתהפעלת מערך אשכולות גנים כיחידה ניהולית •

חטיבות צעירות בבתי הספר היסודייםשילוב•



ייחודיות  
בתי ספר 

להסדרת יחסי  ניסוח קוד אתי עירוני 
-אמון ושיתופי פעולה בין כל באי בית

.הספר ובין בתי הספר

:  בעירפיתוח ייחודיות בבתי הספר 
במטרות ובאופן  , הטמעת שינויים בחזון

פעולתם של בתי הספר בהתאם לכוכב  
הצפון העירוני ולתחום הייחודיות  

.שנבחר

הקמת בתי ספר ייחודים בקריית 
.  חינוך משותפת

פתיחה הדרגתית של אזורי הרישום  
.של ההוריםלבחירה מבוקרת 

חיזוק המגמה של בחירה בתוך  
וגמישות בבחירת מסלולים  ס "בתיה

.  ותוכניות לימוד



ילדים שוני צרכים
שעיקרה  , משרד החינוך מוביל רפורמה בחינוך המיוחד

הכלה מלאה של תלמידים שוני צרכים בחינוך הרגיל  

החינוך המיוחד כשירות ולא מקום פיסי 

איגום משאבים פדגוגיים ושיתופי פעולה בין החינוך המיוחד והחינוך הרגיל
ס באזור מגוריו"ביה/לכל תלמיד ללמוד בגן, מתן אפשרות•
21/ 18המשך הלמידה לזכאים לחינוך מיוחד עד גיל •
צמצום ההפניות לוועדות השמה•

תרבות מכילה בקהילה

בתלמידים חולים ועם טיפול ותמיכה 
צרכים רפואיים ייחודיים



,ג"תשע
17,389

18,186, ד"תשע
19,061, ה"תשע

19,949, ו"תשע
20,68120, ז"תשע 68120 681

,ז כולל בעלויות אחרות"תשע
22,359

ח כולל  "תשע,אאאאחרותא
בעלויות אחרות

22,969

ט"תשע
פ"צפי תש23,541

23,173

ד  "צפי תשפ
27,000

תחזית דמוגרפית



תחזית דמוגרפית
ניירות עבודה  



גני ילדים
יסודי

חטיבות
תיכונים



שם  
ס"ביה

שיעור מימוש 
ח  "ממוצע תשע

ט"תשע
מצאי פיזי 

2016:
2016חריגה ממצאי פיזי כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס

75%18בן גוריון

ל"שנה

סך כיתותוהדגבאסך תלמידים בשנה  והדגבא

ממלכת
ממלכתמ"חני

י
"חנ
מ

ממלכ
תי

"חנ
מ

ממלכ
ממלכתמ"חנתי

ממלכתמ"חני
ממלכתמ"חני

ממלכתכ"סהמ"חני
ממלמ"חני

ממלמ"חנכתי
ממלכמ"חנכתי

ממלכמ"חנתי
ממלכמ"חנתי

ממלמ"חנתי
מ"סך כולל חנמ"חנכתי

20188110797984868349210502313333318119

201910884108282878953210542431333319120

2020107109851083838855510565443133320121

20211021071098510838356910579344313320121

202210310210710985108358910599334431320121

2023103103102107109851060910619333443120121

202410210310310210710962606263333442020

202510310210310310210762006203333341919

80%24ברנר

201810812711897910688696422666844431313121324

2019143113132123102911187241774154443141
242

202014914511513412510497729781554443125126

202111814914511513412578607864554442626

202214211814914511513480308035455442727

202314914211814914511581808185545542828

202412014914211814914582308234554552828

202513712014914211814981508154455452727



שם  
ס"ביה

שיעור מימוש 
ח  "ממוצע תשע

ט"תשע
מצאי פיזי 

2016:
כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס

2016חריגה ממצאי פיזי 

ל"שנה

סך כיתותוהדגבאסך תלמידים בשנה  והדגבא

ממלכת
ממלכתמ"חני

י
"חנ
מ

ממלכ
תי

"חנ
מ

ממלכ
ממלכתמ"חנתי

ממלכתמ"חני
ממלכתמ"חני

ממלכתכ"סהמ"חני
ממלמ"חני

ממלמ"חנכתי
ממלכמ"חנכתי

ממלכמ"חנתי
ממלכמ"חנתי

ממלמ"חנתי
מ"סך כולל חנמ"חנכתי

גולדה  
63%18מאיר

2018101100119071781281521235443313331318220

201910810210111917279125532357643313331
19221

202012011010410311937460411615443313320121

2021109120110104103119363911650444331321122

20221061091201101041031165211663444433122123

2023981061091201101046476473444432222

2024108981061091201106516514344442323

2025104108981061091206456453434442222

אוסישקי
85%24ן

201815813812271031189937321674855414413
25227

201916716414412871091249836168525554144127229

202018317817515513971209507957666541431132

20211721831781751551397100271009566654132133

20221681721831781751551031010315566653333

20231661681721831781751042010425556663333

20241461661681721831781013010135555663232

202516014616616817218399509955555563131



60%18גורדון

20186997718491844964963333331818
2019102731017588955345343333331818
20201061087910781945755754434332121
202110010610879107815815813443432121
202294100106108791075945943344342121
20239894100106108795855853334432020
20247698941001061085825823333442020
2025897698941001065645643333341919

יצחק  
58%18שדה  

20189581876713891471154904253233331312117320
201911198849070139214545275724333313119221
20201121151028894741358513598443333120121
202110911211510288946206204443332121
2022107109112115102886336334444332222
20231131071091121151026586584444432323
20241061131071091121156626624444442424
20251091061131071091126566564444442424

לאה  
98%27גולדברג

201815214211787222154105415543111919
2019224164154129993480408047554312525
20202572311711611361061062010628755443333
20212352572311711611361191011917875543636
20221982352572311711611253012536787553838
20231991982352572311711291012916678753939
20241371991982352572311257012574667873838
20251781371991982352571204012046466783737

92%18י עגנון"ש

201812011092120104996456454434332121
2019107123113951231076686684443442323
2020119111127117991277007004444342323
2021118119111127117996916914444432323
2022981181191111271176906903444442323
202377981181191111276506503344442222
20245677981181191115795792334442020
2025775677981181195455453233441919



רחל  
המשור

רת
97%17

20181178132691743624474144884141331116218
201915111813369275376066612544133120121
2020134151118133692757036709454413323124
20211161341511181336927446750445441324125
202210311613415111813367556761344544124125
20231011031161341511187237233344542323
2024631011031161341516686682334452121
202589631011031161346066063233441919

שמעון  
78%18פרס

201885801021181421176446443344442222
20199685801021181426236233334452222
2020809685801021185615613333442020
202180809685801025235233333341919
20227780809685804984983333331818
20236877808096854864862333331717
20246668778080964674672233331616

2025706668778080441441.33
332223331515

66%18סורקיס

201877716972611445123952642133332121
16218

20198879737174631444814462333332117118
20208989807472754794793333331818
20218389898074724874873333331818
20228883898980745035033333331818
20237988838989805085083333331818
20246779888389894954952333331717
20257867798883894844843233331717

דבורה  
62%18עומר

20189281958881755125123333331818
20199692819588815335333333331818
20207796928195885295293333331818
20218177969281955225223333331818
20227381779692815005003333331818
20236773817796924864862333331717
20246367738177964574572233331616
20256863677381774294292223331515

שם  
ס"ביה

שיעור מימוש 
ח"ממוצע תשע

ט"תשע
מצאי פיזי 

2016:
כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס

2016חריגה ממצאי פיזי 

ל"שנה

סך כיתותוהדגבאסך תלמידים בשנה  והדגבא

ממלכ
תי

"חנ
מ

ממלכ
תי

"חנ
מ

ממל
כתי

"חנ
מ

ממלכ
ממלכמ"חנתי

תי
"חנ
מ

ממלכ
תי

"חנ
מ

ממלכ
ממלככ"סהמ"חנתי

ממלמ"חנתי
מ"חנכתי

ממ
לכת

י

"חנ
מ

ממלכ
תי

"חנ
מ

ממלכ
תי

"חנ
מ

ממלכ
מ"חנתי

ממ
לכת

מ"חנסך כולל מ"חני



73%18אופירה נבון

20182827701575119050340263661131314214216
20192729287115761191322263481113131413215
20203928302972157711275263012111313111213
2021323928302972152301524512111319110
202237323928302919519511211177
202344373239283021021021121188
202435443732392821521512112188
202539354437323922622621211299

80%30רמז

20181421411491101441198058055554442727
20191501431421501111458418415555452929
20201431511441431511128448445555542929
20211521431511441431518848845555553030
20221341521431511441438678674555552929
20231281341521431511448528524455552828
20241201281341521431518288284445552727
20251271201281341521438058054444552626

פרטי  
סא/דמוקרטי(

)דברי
12

201841404342414124802482.02.02.02.02.02.012.012.0
2019414140434241249024912222211.212.0
202041414043422080208122229.210.0
20210414140431660166012227.28.0
2022004141401230123001225.26.0
2023000414183083000123.24.0
202400004142042000011.22.0

2025#DIV/0!00000#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!00000####
#0#DIV/0!

296כלל העיר

20181425181406171352221250331248571048367729183791249249248246341537327017287

201916781467101448171394221292331290578569139870856049149248246345529313306
20201715171815071014881714342213323391948292765905805015024824733128320
202116071715171815071014881714342294694995185305905805015024823185323

2022152816071715171815071014881795632795905005305905805015023203323
20231490152816071715171815071095651095754805005305905805013181319

2024126514901528160717151718932393234204805005305905803100310
2025142812651490152816071715903390334704204805005305902990299

80חדש 
לאה (

י"גולדברג וש
).עגנון

45

2018272252209207126120118611869977444040
20193312872672242221411472147211997754848
202037634229827823523317621762121199785656
2021353376342298278235188218821112119975959
2022296353376342298278194319439111211996161
2023276296353376342298194119419911121196161
2024193276296353376342183618366991112115858
202525519327629635337617491749969911125656



60חדש 
שמעון  (

פרס  
ורחל  

המשורר
)ת

35

20182028212619319217814111181411327171775538240
20192472032136194193179122961235877177642143
20202142472032136194193126461270787717743144
20211962142472032136194126761273778771743144
20221801962142472032136125361259677877142143
2023169180196214247203120912095677874040
2024129169180196214247113511354567783737
2025159129169180196214104710475456773434

הירוקות
חדש  (

60 +
80(

80

201847484646402399304261230414231816116114149978280
20195784904806418415320270162707191616114141190191
202059058950149164294263026630321919161611415991100
2021549590589501491642931496315518191916161141021103
2022476549590589501491631966320215181919161611031104
202344547654959058950131503150141518191916101101
2024322445476549590589297129711014151819199595
2025414322445476549590279627961410141518199090

גורדון  
וגולדה  

מאיר
36

2018170197111611551691216510172310406616661636238
2019210175202111661601741210872311107661666137239
2020226218183210111741681179111190886716641142
2021209226218183210111741220111231788671642143
2022200209226218183210111246111257778867143144
2023196200209226218183123212326778864242
2024184196200209226218123312337677884343
2025193184196200209226120812086767784141

אושיסקי
יצחק/ ן  

שדה
42

201825321920971701320723164151222581280887171725142547
201927826222821871791321623138143142498871717246450
20202952932772432337194131535201555101098717151253
2021281295293277243233716227162991010987153154
202227528129529327724316641664991010985555
202327927528129529327717001700999101095656
202425227927528129529316751675999910105656
20252692522792752812951651165199999105555



ניתוח על יסודי

כיתות בשכבה' מסתלמידים בכיתה  ' מס2017מצאי פיזי חטיבה

גלר
.גולדה/ברנר/יצחק שדה/אוסישקין-יסודי (

)ר ואלון"שז-חטיבה 
39

ל"שנה
סך כיתותטחזסך תלמידים בשנה  טחז

ממלכתמ"חנממלכתי
ממלכתמ"חני

ממלכתמ"חני
ממלכתכ"סהמ"חני

ממלכתמ"חני
ממלכתמ"חני

ממלכתמ"חני
סך כולל  מ"חני

מ"חנ
דלתא  

ממצאי פיזי

2018421233894335015116081124112210410232840-1

2019332244222339043114490123410213212435843-4
2020407433332442323116390125312410213235843-4
2021372224074333324111289120111212410233841-2
202245173722240743123072130213111212436743-4
202348011451737222130340134314113111238442-3
202449648011451714271814451514113142244-5
2025548496480111524111535161514145146-7

ר"אז
דבורה  /רמז/גורדון/בן גוריון/אופירה נבון-יסודי (

.עומר
)בר לב ואילן רמון-חטיבה 

47

20185712541217423471406891495161121123405452
20194125722541317139742143912171121412434
20205024135732514882515131512171441452
20214591150241313741113851411512411425
20224821545911502144326146914214115433461
20234434821545911138426141013142141413443
20244301044348215135525138013113142403434
20254924301044313651013751513113411425

מערב
לאה/רחל המשוררת/שי עגנון/שמעון פרס/סורקיס(

.גולדברג
)2020שרת וחטיבה חדשה ב-חטיבה 

21201816618519654754766719192
201930726167186660266861026723225-4

2020מצאי פיזי ב 
אחרי הוספת 
חטיבה חדשה

48

202038414308261688604090012110262833117

2021905384143082615974016372712110249352-4
2022501905384141790141804162712155156-8
20235656501905197161977171162760161-13
20245815656501164761653181711651152-4
20256785815656182461830211817156157-9

כלל עירוני

17201811584898660969623113170328334328529591131043יגאל אלון
21201910515011614898960320115833593243633159912111-4משה שרת

222020129357105450116448351115536663953243631071211915ר"שז
2320211736331293571054504083140422352339532412312135-1חיים בר לב
2420221434221736331293574463112457543352339513411145-11אילן רמון  

10מצאי פיזי
7202314881714342217363346587247304424335231398147-13

חטיבה חדשה ב  
202027202415071014881714342244294944784614424331336139-5

מצאי פיזי החל מ 
2020

13
420251718015071014881747132747405204614421423145-11



ניתוח על יסודי תיכונים

תיכונים כל עירוני

מצאי פיזי

ל"שנה

כיתותתלמידים
סך כיתותיביאיסך תלמידים בשנהיביאי23כצנלסון

ממלכמ"חנממלכתי22גלילי
ממלכמ"חנתי

ממלכמ"חנתי
ממלככ"סהמ"חנתי

ממלכמ"חנתי
ממלכמ"חנתי

ממלכמ"חנתי
כ"סהמ"חנתי

דלתא  
ממצאי 

פיזי
252018100652991518594728561503006333.0313.029.03.093.09.0102-9רבין

23201997262100952994512975165314030.14.133.03.531.03.494.111.0106-5הרצוג
18202099160974621011522976174315030.64.030.14.133.03.593.711.6106-5שפירא

2016:111202111644899160974623129170329935.73.230.64.030.14.196.411.3108-3מצאי פיזי 

2022372022105450116448991603209158336732.53.335.73.230.64.098.810.5110-38תיכון חדש צפי בנייה 
202214820231293571054501164483511155366639.53.832.53.335.73.2107.710.3119-29מצאי פיזי החל מ 

20241736331293571054504083140422352.52.239.53.832.53.3124.59.3134-14
20251434221736331293574463112457543.61.552.52.239.53.8135.77.5144-4

לפי הנחות הפרוגרמה
34

תלמידים56סטייה 


