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אגף חינוך

מספר תלמידים במוסדות חינוך בעיר
 4,708גנים  
 10,217יסודי  
 4,705חטיבה  

 4,453(  כולל הילה)תיכון 

 24,083כ תלמידים בעיר  "סה



שיבוץ במוסדות החינוך

אגף חינוך

כ"סה
ות/תלמידים

מספר ערעורים 
אחוז ערעורים  

כ"מסה

מספר  
תשובות  
חיוביות 

אחוז 
תשובות  
חיוביות  

לא  "אחוז ה
"  מרוצים
כ"מהסה

לאחר  
ערעורים

*73715.6%30842%9.1% 4,708*גני ילדים   
1,7671196.7%11092.4%0.5%'   כתות א

1,670694.1%4362.3%1.5%'  כתות ז
1,3201259.4%5140.8%5.6%' כיתות י

שלוש שכבות גיל* 



גני ילדים  
תלמידות ותלמידים  4,708

גנים186
גני חינוך מיוחד28

הגנים יפעלו במשך שישה ימים בשבוע  
אין חלוקה לקפסולות–למידה בקבוצה מלאה 

קליטה ביום הראשון והשני על פי מתווה משרד החינוך
יימסרו להורים על ידי הגננת–אופן ההתנהלות בגן 

אגף חינוך

מהו מתווה הלימודים בכפר סבא 
?א"בשנת הלימודים תשפ



חינוך יסודי  
תלמידות ותלמידים 10,217

' תלמידי כיתות א1,767
ללא חלוקה לקפסולות –ילמדו חמישה ימים בשבוע ' ב-'כיתות אות/תלמידי
חלוקה לקפסולות ובשילוב עוזרי הוראה–ילמדו חמישה ימים בשבוע ' ד-'כיתות גות/תלמידי
ביתר הימים ; חלוקה לקפסולות–ילמדו שלושה ימים בבית הספר ' ו-'כיתות הות/תלמידי

תתקיים למידה מרחוק
ללא חלוקה לקפסולות–ילמדו ששה ימים בבית הספר מ"חנכיתות ות/תלמידי

ס בדגש  "בנושא המעבר מגן לביהבוובינרישתתפו ' ים לכתות א/ים העולות/הורי התלמידות
(  26.8.2020)על תקופה זו 

אגף חינוך



חינוך על יסודי  

:תלמידות ותלמידים9,158
בחטיבות הביניים4,705•
בתיכונים4,453•

רובם  )ילמדו בבית הספר במערכת דיפרנציאלית לכל הפחות יומיים בשבוע ' יב–' כיתות ז
בשילוב בין למידה מרחוק ללמידה בכיתה  , (שלושה

('י'; ז)דגש על מחזורים מצטרפים –בשבועות הראשונים 
חלוקה דיפרנציאלית לקפסולות–ילמדו שישה ימים ר"מבכיתות ות/תלמידי
ללא חלוקה לקפסולות –ילמדו שישה ימים מ"חנכיתות ות/תלמידי

המעבר לחטיבה מבית הספר "בוובינרהשתתפו ' לכתה זות/העוליםות/הורי התלמידים
" היסודי

אגף חינוך



חינוך מיוחד

:  תלמידי מיוחד1,134
בכפר סבא889▪
מחוץ לעיר  245▪

;ה"מש; תקשורת; התפתחות–גני חנוך מיוחד 28
תקשורת; לקויות למידה–כיתות חנוך מיוחד 50

תלמידים בשילוב אישי590
תלמידים עם סיוע רפואי* 60

ה"מש; התנהגותי–בתי ספר 2
מוסדות מחוץ לעיר בהתאם לאפיון והזכאות  

ללא חלוקה לקפסולות–הלימודים יתקיימו שישה ימים בשבוע 

אגף חינוך

לא סופי*



מערך ההסעות  

בחינוך המיוחד  ות/זכאיםות/תלמידים* 800
בתוך העיר  516
מחוץ לעיר  284

ים בהסעות/מלוות94
ד ובחרדי "בממות/תלמידים597

בתוך העיר  582
מחוץ לעיר15

קווי צהריים30–קווי בוקר ו 30
ים  /ים מחוננות/תלמידות187

חברות היסעים  4
חינוך מיוחד קיבלו מידע אישי לגבי פרטי המסלולות/הורים לתלמידים

לפי מסלולים יפורסמו באתר העירוניות/קווי תלמידים
מסלולים ישירים ומקוצרים ביחס לשנה קודמת

אגף חינוך

לא סופי*



אגף חינוך

קורונה
כל בוקר ייפתח בשיח רגשי על מנת לדאוג לחוסן הרגשי של התלמידים ©
א  "קפסולות חדר מורים לשמירה על מצבת כ©
כניסה  , בכל בית ספר ייפתחו שערי המוסד לכניסה ויציאה של תלמידים על מנת למנוע צפיפות©

ויציאה של התלמידים תהיה מדורגת
עובדי הוראה ואנשי מנהלה יידרשו להגיע למוסד החינוכי עם מסכה , תלמידים©
מסיכות ואופן ההתנהלות בבית הספר יימסרו להורים על ידי צוות בית הספרעטייתהנחיות על ©
אלא רק לליווי ביום הראשון ללימודים ורק אנשי צוות חינוכי   , הורים לא יוכלו להיכנס לבית הספר©

יורשו להיכנס לשטח בתי הספר
חודדו נהלי הדיווח בכל מערכת החינוך©
תשתית תומכת לניהול ומעקב אירועים חריגים במערכת החינוך©



אגף חינוך

חידוש ופיתוח מוסדות חינוך  , בינוי

נבנתה ואוישה חטיבת ביניים חדשה במערב העיר  
ר "חידוש חטיבת שז

חידוש מבנה עציון בבית ספר רמז  
חידוש גן מולדת

הותקנו מזגנים במוסדות חינוך
בוצעו עבודות תפעול ותחזוקה

מאות אנשי צוות היו פרוסים בשטח
בוצעו עבודות הנגשה

מעליות4הותקנו 
גני ילדים44נצבעו 

הוצבו מערכות סולאריות על גגות אולמות בתי הספר
בוצעו ניקיונות יסודיים בכל בתי הספר 

י דוחות בטיחות"תוקנו ליקויי בטיחות עפ



חטיבה חדשה



גן מולדת



גן מולדת



חטיבה חדשה



חטיבה חדשה



חטיבה חדשה



חטיבה חדשה



חטיבה חדשה



חטיבה חדשה



רמז



רמז



רמז



רמז



רמז



רמז



רמז



רמז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



ר"חטיבת שז



גגות סולאריים
רמון



גגות סולאריים
סורקיס



אגף חינוך

תודה
נשים המרכיבים יחד את פסיפס  /א, לכל שותפינו הרבים

החינוך בעיר
ולכל אחת ואחד באופן אישי על תרומתם

לקידום מערכת החינוך עבור תלמידות ותלמידי כפר סבא 



פילוח ערעורים על שיבוצים בגני הילדים

אגף חינוך

כ מערערים "אחוז מסהמספרעדיפות 

119326%

213118%

310915%

30441%אף עדיפות 

737100%


