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 על סדר היום:
 
 ז. הצגת תוכנית עבודה לשנת תשע"1
 
 
 
 
 רקע כללי: .1

 .12,600 , מספר בתי אב 45,653 -בעיר תושבים המספר 
 

  מהאוכלוסייה 11%בתי אב, המהווים  750 -יוצאי אתיופיה בכ 4,500 -כ 

 מכלל בתי האב בעיר 21%משפחות מטופלות ברווחה, מהוות  2,590 -כ 

  2015בשנת  96% -שיעור גביית ארנונה 

  94%שיעור הזכאות לבגרות בקרב הלומדים ביבנה בשנה"ל תשע"ה 

  86.1%שיעור הגיוס לצה"ל עומד על  2015בשנת 

 
 גבולות העיר:

 

  דונם 10,700   -יבנה ותיקה 

  דונם 7,000 -הרחבת יבנה 

  דונם 12,000 -עתידית הרחבה 
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 בניה חדשה למגורים

 
 קטפרוי יחידות בינוי

 שכונה ירוקה 4,700
 B ּCּמתחם  2,300

 יבנה מזרח 10,000
 17,000 סה"כ

 

 בעיר. בינויופינוי פרויקטים של במספר יח"ד בעיר, זאת ללא  200%מהווה גידול של הבניה החדשה 
 

 פרויקטים לפינוי בינוי:

 מס' יח"ד שם המתחם
 לפינוי

מס' יח"ד המיועדות 
 לבניה לעתיד

 סטטוס התוכנית

 מאושרת 1,008 188 רח' האלון
 מאושרת 432 88 שושנים/כלניות

 עצמאות/דואני +
 שכ' חיסכון

 בהליכי תכנון 892 176

 מאושרת 471 92 רח' החרמון
 מאושרת 286 56 הכרמל

 בהליכי תכנון 1,400 280 מתחם רמות ויצמן
  4,489 880 סה"כ

   500 ברחבי העיר - 38תמ"א 
 

 
 מערכת החינוך בעיר: .2

 
 יעדים עירוניים לשנת תשע"ז:

 ניסיון להשאיר כל תלמיד במסגרת. – ההכלה .1

הצעת חוק  קיימתרה"ע מציין שלעיתים קיים חוסר שיתוף פעולה עם ההורים.  – ועדות ההשמה .2

יש אשר תאפשר להעביר תלמיד למסגרת מתאימה גם ללא הסכמת ההורים. מדובר בתלמידים אשר 

תוכניות  לחיזוק תלמידים חלשים לימודית, קיימותלהם בעיות התנהגותיות. לעומת זאת, 

 מתאימות, כגון: אופק חדש, עוז לתמורה, מיל"ת ופאק"ט.

 איכות תעודות הבגרות .3

 החינוכי יישום משמעות הרצף .4

  קביעת סף כניסה לחט' הביניים .5

נערכים מבחנים בכיתות ה' על מנת לזהות אלו תלמידים לא יותאמו לכניסה לחט"ב.  :ראש העיר

עפ"י תוצאות המבחנים יקבלו תגבור. היה ובכל זאת לא ישלימו הפערים, ישארו כיתה. אם גם 

 לאחר מכן לא יצליח יעבור התלמיד לבי"ס עמלני, זאת החל מכיתה ח'.

ד וכולם ירתמו וישתפו פעולה למען מטרה אחת. כמו : המידע ימסר להורים מבעוד מוערות שרעבי

 כן, יתווספו אבחונים.

קומה אחת תהיה  ,בדומה לביה"ס האקלוגי, בבית הספר החדש שיבנה – היערכות מערך הממ"ד .6

 למ"מ והשניה לממ"ד.
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 מפגש עם תלמידי כיתות יב' כדי לכוון אותם לקראת גיוסם. – מכינה קדם צבאית .7

הגדרת ייחודיות מאפשרת לכל תלמיד להרשם לביה"ס אשר יבחר. כמובן  – ייחודיות בתי הספר .8

כיתות בכל  2שתהיה התחשבות במרחק הגיאוגרפי ובבן משפחה שלומד בבי"ס מסוים )מינימום 

 שכבה(.

 תקשוב החטובות העליונות .9

בביה"ס אורט נפתחה כיתה יג' ובשנה הבאה תפתח כיתה יד'  לצורך  – הקמת מכללה טכנולוגית .10

 שרת הנדסאים.הכ

חיזוק לימודי מתמטיקה ע"י ייעוץ הכוונה וסיוע למורי  – הרחבת פעילות -קודקוד לחינוך  .11

 המתמטיקה בבתי הספר.

 מורים משתתפים בקורס גישור. 25 – הגישור .12

 אורח חיים בריא .13

 אפיון ויחודיות בתי הספר העתידיים .14

 . מועצת התלמידים ומנהיגות נוער .15

הפרלמנטים. יש במסגרת המרחב החינוכי יחד עם החיב"פ, מתקיימים מפגשים של  רות שרעבי:

יצוגיות של כל בתי הספר, כולל אורמת וארזים. הילדים מגיעים ברצון. הגוף שמוביל זאת הוא 

 "ליד" בליווי שלנו.

 .הכנות בתי הספר לתו תקן ירוק .16

 .מטיקה בגנ"יקידום לימודי חשבון ומת .17

 .המצוינות ובי"ס למחונניםהמשך פרויקט   .11

 עגול שולחן-מנהלי בתי ספר/מנהלי תעשיותהמשך פרויקט נס טכנולוגיה, תעשיידע,   .19

 פיתוח המרחב הדיגיטלי, תכנון אסטרטגי  .20

 מחשבים בבתיה"ס  600 -וכ מחשבים בבתיה"ס היסודיים 1200 -כ  : פרוייקט תקשוב בבתי הספר . 21

 תיכונייםה       

 
 החינוך לשנת תשע"ז:נתוני מערכת  .3
 

 התפלגות תלמידים בגנ"י במערכת החינוך: .3.1
 

מס' תלמידים מוסד חינוכי 

 219 גנ"י ט.ט חובה

 1,431 גנ"י ט. חובה

 1,353 גנ"י חובה

 3,010 סה"כ

 
 
 
 

 :התפלגות תלמידי גנ"י לפי גיל וזרם חינוכי .3.2
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חובה ט. חובה ט.ט חובה זרם חינוכי 
 109 974 142 ממלכתי

 414 344 30 ממלכתי דתי

 130 120 47 חרדי
 1,353 1,431 219 סה"כ לגיל

 
 
 
 

 :התפלגות תלמידים בי"ס יסודי מ"מ .3.3
 

 
 התפלגות בתי הספר במגזר החרדי:  .3.4

 
 

ביה"ס  

כיתה  
א' 

כיתה 
ב' 

כיתה  
ג' 

כיתה  
ד' 

כיתה 
ה'  

כיתה  
ו' 

כיתה 
ז'  

כיתה 
סה"כ  ח'  

כללי 
ח"ר ח"ר ח"ר ח"ר ח"ר ח"ר ח"ר ח"ר 

 סיני
 בנות

45 52 56 51 52 53 46 40 395 

 סיני
 בנים

59 54 62 52 51 62 29 32 401 

 תפארת
 יבנה

5 6 10 11 13 1 4 3 60 

 
 

 התפלגות כלל התלמידים בבי"ס הספר העל יסודיים .3.5

 ביה"ס
  

 כיתה
 א' 

 כיתה
 ב' 

 כיתה
 ג' 

 כיתה
 ד' 

 כיתה
 ה' 

 כיתה
 ו' 

 סה"כ
 לזרם

 סה"כ

   חנ"מ ח"ר חנ"מ ח"ר חנ"מ ח"ר חנ"מ ח"ר ח"ר חנ"מ ח"ר חנ"מ ח"ר

 199 19 180   31   36   32 26 9 30 10 25 ביאליק

 285 13 272   30 7 46   38 54 6 53   51 בן גוריון

 פרדס
 צפוני

60 5 72   58 64 7 44   52 7 350 19 369 

 444 31 413 7 82   63 12 68 71   60   69 מעיין 

 רמות
 וייצמן

63   72   71 73 10 57   74   410 10 420 

 626 0 626   70   96   126 132   108   94 רבין

 329 0 329   25   39   11 46   106   102 אקולוגי

 508 0 508   63   68   75 91   108   103 אמנויות

 58 0 58                     58 אינשטיין
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ביה"ס  זרם 

סה"כ יב' יא' י' ט' ח' ז' 
סה"כ 

  
חנ"מ ח"ר ח"ר ח"ר ח"ר חנ"מ ח"ר חנ"מ ח"ר חנ"מ ח"ר 

 מ"מ

 162 159 168   187 12 208 17 176 האלון
1,0

60 
29 1,089 

 164 172 184 8 195 12 203 11 200 האורן
1,1

18 
31 1,149  

 59 0 59 15 21 11   8   4      ארזים

סה"כ  

 תלמידים
376 28 415 24 390 8 363 352 341 

223

7 
60 2,297  

 מ"ד

 173 0 173 23 25 25   21   38   41  אולפנא

 155 9 146 25 18 21   26 9 31   25  נריה

סה"כ 

 תלמידים
66 0 69 9 47 0 46 43 48 319 9 328 

 141 0 141 41 38 28   34         בנות לאה חרדי

 430 433 437 8 471 33 484 28 442 סה"כ תלמידים
2,6

97 
69 2,766  

 
 
 
 

 ריכוז מספר תלמידים בכל מוסדות החינוך .3.6
 
 

מס' תלמידים מוסד חינוכי 

 219 גנ"י ט.ט חובה

 1,431 גנ"י ט.חובה

 1,353 גנ"י חובה

 3,231 בי"ס יסודי ממלכתי

 175 בי"סי יסודי ממ"ד

 156 בי"ס יסודי חרדי

 59 ארזים

 2,231 בי"ס על יסודי ממלכתי 
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מס' תלמידים מוסד חינוכי 

 321 בי"ס על יסודי ממלכתי דתי

 141 בי"ס על יסודי חרדי

 10,745 סה"כ תלמידים

 

  תוכניות תגבור והעשרה במערכת החינוך  .4
 

מספר תלמידים  שם הפרוייקט  
משתתפים  

עלות 
בש"ח  

 120,000 542 תעשיידע 

 155,000 ילדים 120כ  רווחה חינוכית 

 150,000 ילדים  45כ  מועדוניות 

 45,000 ילדים )נכון לשנה חולפת( 375 כ צהלה

 239,000 ילדים 140כ  ת "מיל

 51,000 ילדים  70כ  מרכז למידה )בית נוער קדימה(

 35,000 ילדים  30כ  אילן-לימודי מתמטיקה בבר – תוכנית להב"ה

תלמידים, מחזור ו'  20מחזור ז'  נס טכנולוגיות 
 2תלמידים ,מחזור ח'  21

 26ו  22קבוצות המונות 
 תלמידים.

311,000 

 1,000 ילדים 100כ  ברית חיים )האורן+האלון(

 24,000 מורים  25 גישור מורים

תלמידים 542 גישור תלמידים   42,000 
בי"ס האורן, האלון,  -כיתות 9 "אומץ"

 נריה
 450,000  

חט"ע האורן והאלון  מחשוב בתי הספר  242,500  

כל כיתות ג' בעיר  ג'העשרה לכיתות  -המרחב הדיגיטלי    422,000  
גנ"י 5 הסמכה לגן ירוק  15,000 

בתי"ס ירוקים: אקולוגי,  3 הסמכה לבי"ס ירוק
 אומנויות, ביאליק

10,000 

כיתות 3 כיתות תל"מ  65,000 
כל בתיה"ס כולל החינוך הבלתי  מרחב חינוכי

 פורמלי ומנהיגות הנוער
133,000 

רבין, ביאליק,  בית ספר מעיין, אמצעי קצה תקשוב
 יחידני

91,000 

 
 
 
 

 זכאות לתעודת בגרות: .5
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ביה"ס  

תשע"ה תשע"ד תשע"ג 

מס' 
 תלמידים

מס' 
 זכאים

אחוז 
 זכאים

מס' 
 תלמידים

 מס' 
 זכאים

 אחוז 
 זכאים

מס' 
 תלמידים

אחוז  מס' זכאים
 זכאים

 94% 143 152 93% 154 166 91% 120 132 גינסבורג האלון

 95% 121 135 94% 136 145 91% 127 140 גינסבורג האורן

 100% 20 20 11% 53 60 91% 67 74 נריה

 100% 42 42             אולפנא

 100% 26 26 97% 35 36 11% 26 32 בנות לאה

 
 בשנת תשע"המחזור ראשון סיים  -** בי"ס אולפנא 

 

 בניית מוסדות חינוך בעיר:  .6

 

 בשלוש השנים האחרונות נבנו: .6.1
 

 
 
 
 
 
 
 

 הוכר צורך וקיים תכנון מפורט: .6.2
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :B   +Cבמתחם מתוכננים מוסדות חינוך חדשים  .6.3
 

סה"כ מבני חינוך 

 כיתות 51 גני ילדים

 בתי ספר 3 בתי ספר יסודיים

 1 בית ספר יסודי בבינוי

סה"כ בני חינוךמ 

 כיתות 41 בי"ס תיכון

 1 בי"ס יסודי ממ"ד

 1 בי"ס לחינוך מיוחד
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מס' כיתות מוסד 

 13 מעונות

 22 גנ"י
 44 בי"ס יסודי

 44 בי"ס תיכון
 7 גן חנ"מ

 

 : )לפי מ"ר לשנה( 2015לשנת השוואת תעריפי ארנונה מרביים  .7
 

ריםמגו תעשיה מסחר הרשות 

 48.31 91.18 98.41יבנה 

 82.40 137.87 321.26רחובות 

 59.90 156.04 255ראשל"צ 

 51.58 107.58 312.23אשדוד 

 49.59 164.31 292.63נס ציונה 

 

 מתחם דרום מזרח –הסכם גג  .1
 

 מוסדות חובה:                                        

  כיתות   79 -גנ"י  

  9 -בי"ס יסודי 

  3 -בי"ס תיכון  

  כיתות 54 -חנ"מ 

 

 מוסדות רשות:

  16 -מעון יום 

   4 -מקווה 

   9 -בית כנסת 

   2 -מתנ"ס 

   4 -מועדון נוער 

 חוסן כלכלי: .9
 

 ותעסוקה:שטחי מסחר 
 

שטח בנוי אתר 

 מ"ר 220,000 מתחם ארגמן

 מ"ר 200,000 -כ יבנה מזרח

 מ"ר C+B 26,950מתחם 

 דונם 500 ברנר -יבנה  תעסוקהאזור 

 
ודה לחברי וועדת החינוך על תרומתם, וביקש לשבח את הצוות החינוכי על פעילותם מ: ראש העיר

 .  ותרומתם בקידום ויישום מדיניות העירייה בתחום החינוך

 רשמה: יעל יצחק פור         


