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סקירה על מערכת 
החינוך  

בזמן קורונה

-מערכת החינוך בכפר סבא נפתחה פעמיים ונסגרה לתקופה של הסגר
החינוך במתווה רחב ' בכפר סבא נפתחה מע( בחודשיים)א "במתווים שונים בשנת תשפ

.  יותר מהמתווה שהונהג על ידי הממשלה

–יסודי 
על פי מתווה הממשלה4ימים בשבוע במקום 5חזרו ללמידה של –' ד–' כיתות א•
נעשתה התאמה תוך שיתופי פעולה בין החברה לתרבות לבין –' ב–' צהרוני א•

נבנה באופן שבו קפסולת  ' ב–' החינוך ומתווה הצהרונים של כפר סבא לילדי א
.  הבוקר בלמידה בבית הספר ממשיכה ללא ערבוב לפעילות הצהרונים עד סוף היום

ממשיכים ללמוד מרחוק ונפגשים במרחבים הפתוחים לפעילות רגשית  ' ו–' ילדי ה•
.ימים בבית הספר3ילמדו התלמידים –ס "לכשתאושר חזרתם לביה. חברתית

בשיתוף פעולה  ' ו–' הוכנה תכנית ליום פעילות עירוני כיום מפגש רביעי לתלמידי ה•
לתרבות ופנאי  ' של החינוך היסודי עם החב

,  למידה וגיוון מערכת השעות למעבר ללמידה רב גילאית/שודרג מערך ההוראה•
.  גמישה ויצירתית המותאמת לעולם המשתנה, למידת חקר, אינטרדיסציפלינרית



סקירה על מערכת החינוך בזמן הקורונה

–על יסודי 
.מתקיימת למידה בהתאם למתווה של משרד החינוך-מ"חנלמידת •
.לומדות בבית הספר לכל אורך תקופת הקורונה( אורט שמיר ומפתן, ר"מב) שחר ף"אגכיתות החינוך המיוחד וכיתות •
.הוראה ולמידה וירטואליתיב-תלמידי ז•
.מפגשי חברה במרחב הפתוח על פי המתווה•
125נייס ופרויקט מייקרים ' העצמת בנות והכוונתן ללימודי מדעים בשיתוף עם חב-חינוכיים-ספרייםפרויקטים חוץ בית •

הגמר  . המשיכו ופועלים בטכנולוגיית למידה מקוונת וערכות למידה ביתיות–תלמידים בחטיבות הביניים אשכול פיס שהתחילו 
. 2021ינואר –צפוי בשבוע החלל 

נפתחה חטיבה חדשה במערב העיר•

-חינוך מיוחד 
.פתיחת מוסדות חנוך מיוחד על פי המתווים באופן מלא•
בתוך בתי : מתן מענים לתלמידים עם זכאויות לסלים אישיים במוסדות החנוך על פי מתווה משרד החינוך במגוון דרכים•

.משלבות הגיעו לבתי התלמידים, במרכזים חינוכיים לילדי הגנים, הספר



סקירה על מערכת החינוך בזמן הקורונה
–שירות פסיכולוגי 

ליווי ותמיכה  , הוקמו קבוצות מנהלים בזום לבירור רגשי•
ASDנפתחה קבוצה של גננות של גני •
הונגשו הרצאות להורים בבתי הספר ובגנים בזום  •
נמשכו טיפולים פסיכולוגיים לאורך תקופת הסגר•

-ציוד קצה  
.  ב שנמצאו בלמידה מרחוק"י–' מחשבים לתלמידים בקרב תלמידי ה116א חולקו "בפתיחת שנת הלימודים תשפ•
צפויים להתקבל בחודש הקרוב עוד  . אגף החינוך בשיתוף אגף המחשוב פועלים כדי לתגבר את התשתיות ללמידה מקוונת•

.וציוד קצה לבתי הספר, מחשבים עבור תלמידים400–כ 

–הסעות 
.ימים בלבד התבצעה היערכות מלאה של מערך ההיסעים בחינוך המיוחד עם כל השינויים וההתאמות שנדרשו3בהתראה של •
.  נעשו שינויים והתאמות בהתאם להנחיות המתווה של מוסדות החינוך המיוחד–א "במהלך שנת תשפ•
הותאם מערך ההיסעים בחינוך הרגיל על פי מתווה התחבורה והמגבלות שהוטלו–בהתראה קצרה של החינוך הרגיל •
נוספו הסעות בהתאם לקפסולות של החטיבות והתיכונים  •



רישום ושיבוץ  
בגני הילדים
א  "לקראת תשפ

–
מודל שיבוץ גני 

ילדים



מהלך הרישום
'תהליך רישום שלב א

בשלב זה הורים רשמו פורמלית את ילדיהם לגן  –י המדינה "בוצע בתאריכים הפורמליים שמפורסמים ע' שלב א
ארוך/ובחרו זרם וסוג גן קצר

מועמדי רישום 5250

תלמידים4327-רישום בפועל בחודש ינואר 

תלמידים520-רישומים נוספים מאוחרים 

4847-שובצו עד סוף אוגוסט 

4685-כיום רשומים 

'תהליך רישום שלב ב

מתוך גני ילדים באזור מגוריהםעדיפויות3ההורים בחרו

[רישום בתקופת קורונה]



א  "נתוני שיבוץ תשפ

מ"חנגני 28לא כולל *

סך  ארוכים  קצריםגנים ' מסשנתון 

הילדים  

כולל

ממוצע מספר ילדים  

בגן 

41437111227ח"טט

106419820ח"ט+ ח"טט

951778282430חובה+ ח"ט

5-59319ח"ט

72515923חובה

28ממוצע ילדים בגן

35ילדים בגן  ' שכיח מס

31ילדים בגן' חציון מס



א  "התפלגות הגנים תשפ
כמה מספר ילדים בגן סוג

גנים 

סוג 

( חובה/ח"ט/ח"טט)

חובה+ח"ט1, חובה1, ח"ט0-1342ממלכתי  

חובה1, חובה+ח"ט9,ח"ט1, ח"טט14-19176ממלכתי  

חובה+ח"ט9,ח"ט+ח"טט3, ח"טט20-24175ממלכתי  

,ח"ט+ח"טט2, ח"טט25-302410ממלכתי  
חובה2, חובה+ח"ט9, ח"ט1

,ח"ט1, ח"ט+ח"טט1, ח"טט31-358017ממלכתי  
חובה2, חובה+ח"ט59

חובה1, חובה+ח"ט8, ח"ט+ח"טט4, ח"טט16-35163ממלכתי דתי  

גן  , ע"גן שמ1, גני עיכוב התפתחות17, גני תקשורת289חינוך מיוחד  
ה"מש

186כ  "סה



ממלכתי-ביקוש לגנים קצרים 
מספר  שנה 

גנים  
קצרים

מספר  
א"יולגנים 

סך הגנים  
באותה  

שנה 

מספר  
ילדים  
בגנים  

הקצרים  

ממוצע  
ילדים  
בגנים  
קצרים

ממוצע  
ילדים  
בגנים  

א"יול

כ  "סה
עירוני  

401191591,13528.37531.74,909ז"תשע

3812416297625.68324,944ח"תשע

3912316286422.1533.34,962ט"תשע

3212715974623.3132.464,869פ"תש

2912915859520.531.74685א  "תשפ



מגמת הביקוש לגנים קצרים
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(מספר גנים קצרים)ליניארי  (סך הגנים באותה שנה )ליניארי 

10



אלטרנטיבי לפי משתנים קשיחים/קיים–א "השוואת נתוני שיבוץ תשפ
(ללא העדפות הורים; ארוך/לקצרללא חלוקה)

שם האזור

גנים בפועל  

סך ילדיםא"תשפ

ילדים  30לפי 

בגן  
פער

33לפי ממוצע 
פער 

(  תקצוב אופטימאלי)

15389132123יצחק שדה  

11338110101אוסישקין

12362120111ברנר

51284041סורקיס דרום

190101סורקיס עליה

82097162רחל המשוררת

14375131113שמעון פרס

71987061שי עגנון

2064422-2201לאה גולדברג

82228071בן גוריון

102569182גולדה מאיר

92719081גורדון

71847062רמז הדרים

51194141רמז מזרח

2592020אופירה נבון

82438071דבורה עומר

1424006136512121כ  "סה



מסקנות
מביאים לפערים גדולים בין גנים  ( ארוך/העדפות הורים וקצר)קריטריונים לשיבוץ שאינם קשיחים ▪

מביאים לחוסר יעילות במשאבים; ארוכים-קצרים
קריטריון שלא קיים כיום במודל השיבוץ –התייעלות כלכלית ותקצוב מלא ממשרד החינוך ▪

ולמעשה מבוטל
; פוגעים באמון ההורים במערכת; פוגעים בעקרון השוויון והאחידות–קריטריונים שאינם קשיחים ▪

שיבוץ לפי העדפה ראשונה70%-לכל היותר ניתן להגיע ל
שיבוץ לפי קריטריונים שאינם קשיחים מחייב בהכרח שיבוץ מחדש של כל מערכת הגנים בכל  ▪

שנה עקב שינויי העדפות 
להותיר את מרבית הילדים ( 1: )שיבוץ לפי קריטריונים קשיחים ובעיקר של שנתון אחיד יאפשר▪

סיכוי גבוה יותר ליציבות בצוות ובקבוצת  ( 2); "(צומח)"במשך כל שלוש השנים באותו גן 
ביצוע שיבוץ בכל שנה רק של מחזור ( 4); שתי קבוצות/כקבוצה' מעבר לכיתה א( 3); ות/הילדים

שינויים נקודתיים בשני המחזורים הממשיכים+ חדש ח"טט
הממוצע בגנים ובמרבית ות/שיבוץ לפי קריטריונים קשיחים בלבד יאפשר הורדת מספר התלמידים▪

תלמידים לכל היותר בגן30האזורים שיבוץ של 
שלבי מהיר יותר-לפי קריטריונים קשיחים יאפשר תהליך רישום חד▪



תודה על ההקשבה



ילדים בגן  ' מסמספר גנים  מצטבר  

119

2111

3113

5214

9415

12316

17517

20318

21119

27620

29221

32322

35323

41624

44325

47326

53627

56328

63729

68530

811331

941332

1131933

1301734

1552535


