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אגף חינוך

:הצעה לדיון בוועדת החינוך
המלצות הצוות המקצועי למודל שיבוץ 

בחטיבות הביניים



6.1.2020הצוות המקצועי  

2
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התאמת מודל השיבוץ לחטיבות הביניים לשינויים הדמוגרפיים ופתיחתה של חטיבה חדשה בעיר:    הצורך 

:  החלופות שנבחנו 

הותרת המתווה הקיים–חלופה אחת 
בידול השכונה הירוקה כחטיבה אזורית וביתר העיר הותרת המודל הקיים  –חלופה שנייה 

אינטגרציה אזורית  –חלופה שלישית 
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:04/2019משתנים להתייחסות שעלו בוועדת חינוך 
תפיסת אינטגרציה עירונית  1.
גודש היסעים ותחבורה בעיר2.

:משתנים להתייחסות שעלו בדיון הצוות 
חוסר איזון במספרי כיתות3.
ס יסודי מזין"החטיבות שבי' מס4.
קירבה ככל הניתן בין שכונת המגורים לבין החטיבה5.

:  המלצות הצוות המקצועי 
יש לשמור על תפיסת האינטגרציה כערך מוביל1.
הגודש התחבורתי מחייב שיבוץ קרוב ככל הניתן לשכונת המגורים  2.
א והיבטים חברתיים ופדגוגיים"גיוס כ, ח"משהסל שעות ותקציב –משמעות . כיתות' דרוש איזון במס3.
בקשות העברה' צמצום מס, חברתית' במטרה לחזק את המעבר כקב–חטיבות 2ס יסודי יזין "ביה4.
התפתחות דמוגרפית בעיר וגודלה מחייבים מעבר לאינטגרציה אזורית5.



אינטגרציה אזורית  

חטיבות  2ס יסודי מזין "בי

קרבה גיאוגרפית למקום המגורים  

כיתות בשכבה  ' איזון מס
בכל חטיבה  

איזון מאפיינים  –פרמטרים נוספים 
,  לקויות, רגשיים–פנים כיתתיים 

מספר ילדים בכיתה

סל משאבים מאוזן

4

ילדים בכיתה  ' מס*

: ב "מודל מוצע לשיבוץ בחט
עקרונות היסוד 
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חדשהרמוןבר לבשרתשזר אלוןשם

מוצעמוצעקייםמוצעקייםמוצעקייםמוצעקייםמוצעקיים

✓✓✓✓✓יצחק שדה

✓✓✓✓✓סורקיס

✓✓✓✓✓שמעון פרס

✓✓✓✓✓שי עגנון

✓✓✓✓רחל המשוררת  

✓✓✓✓לאה גולדברג

✓✓✓✓✓ברנר

✓✓✓✓✓דבורה עומר

✓✓✓✓✓רמז 

✓✓✓✓מחונניםמחונניםאופירה נבון

✓✓✓✓✓גולדה  

✓✓✓✓✓גורדון

✓✓✓✓✓אוסישקין

✓✓✓✓✓בן גוריון

;  מודל מוצע מול מודל קיים–חלוקה 
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חטיבהנבחרת

ר"שזאילן רמוןכדורסל בנים

ר"שזכדורסל בנות

לב-בראלוןכדורעף בנים

לב-בראלוןכדורעף בנות

שרתאילן רמוןכדורגל

אלוןאתלטיקה קלה

שרתמחוננים

;  הזנה לחטיבות /מגמות ספורט

. פ"תש, בשנת הלימודים הנוכחית' ו-ו' ה', מבוססים על קידום גילאים של שכבות ד, הנתונים שנבדקו
.  תלמידים בכיתה40הינו , התקן בכיתות בחטיבות הביניים בכפר סבא

.  תלמידים בכיתה35התחשיב בוצע על בסיס 
איזון מספר תלמידים  , תחבורה, קירבה גיאוגרפית, אינטגרציה–נבחנו חלופות נוספות עד לכדי הגעה לאיזון בין כל כללי האצבע 

.בכל שכבה


