
 

 

 
 
 
 

 
 לכבוד

 עמותת עיר עמים 
 שלום,

 
 
 

 נתוני חינוך בירושלים המזרחית -בקשה עפ"י חוק חופש המידע  הנדון:
 7314פנייה מספר 

 
 : קיבלנו את פנייתכם בנדון, ולהלן התייחסותנו

 
במערכת המוכש"ר, מוסדות והנתונים הנאספים בעירייה הינם על התלמידים במערכת הרשמית 

. הנתונים על המערכת ומשם מועברים לעירייה משרד החינוךלהנתונים את מעבירים  אלו החינוך
הפרטית מתקבלים מהרשות הפלסטינית ואין לנו יכולת להתחייב על אמינותם. הנתונים על מספר 

ון נלקחו ממאגר האוכלוסין של משרד הפנים, אשר למיטב הבנתו אינו מספק תמונה הילדים בשנת
 מדויקת של התושבים במזרח ירושלים. 

בפנייתכם שאלתם על תלמידים פלסטינים. לשם הבהרה, הנתונים הר"מ הינם התלמידים 
 הרשומים בבתי"ס, ולא על פי הגדרת לאום.

 
 ינוךמספר התלמידים בחלוקה לפי סוג מסגרת הח .1

מעמד  
 סה"כ תלמידים  נקבה  זכר משפטי 

 50824 24647 26177 מוכר

 45504 21354 24150 רשמי 

 96328 46001 50327 סכום כולל 
 
 

 מספר התלמידים בחלוקה לפי שלב חינוך ולפי חלוקה מגדרית .2

 בנות בנים שלב חינוך 
סכום 
 כולל 

 19325 9182 10143 גני ילדים 

 40098 18945 21153 יסודי 

 24159 10325 13834 על יסודי 

 12746 7549 5197 רב גילאי 

 96328 46001 50327 סכום כולל 
 

 3+4מספר הילדים זכאי חינוך בגילאי  .3

 גיל 
סה"כ  

 תלמידים 

3 9032 

4 8809 

סכום 
 17841 כולל 

  
 
 

19.08.2020    



 

 

 3+4מספר הילדים המצויים במסגרת בגילאי  .4
12524 

 
 
 מספר הילדים זכאי חינוך במזרח ירושלים בחלוקה לגילאים ומגדר . 5

 נקבה  זכר גיל 
סה"כ  

 תלמידים 

3 4682 4350 9032 

4 4501 4308 8809 

5 4457 4081 8538 

6 4420 4169 8589 

7 4453 4211 8664 

8 4615 4232 8847 

9 4527 4192 8719 

10 4506 4331 8837 

11 4395 4240 8635 

12 4354 4117 8471 

13 4344 4136 8480 

14 4138 3978 8116 

15 4147 4024 8171 

16 4445 4024 8469 

17 4331 4220 8551 

18 4285 4037 8322 

סכום 
 137250 66650 70600 כולל 

 
 מספר הילדים בגילאי חינוך שלא ידועה מסגרת לימודיהם בחלוקה לפי גיל  .6

 גיל 
סה"כ  

 תלמידים 

3 7064 

4 2637 

5 1837 

6 2043 

7 2094 

8 2141 

9 2089 

10 2106 

11 1984 

12 2076 

13 2229 

14 2093 

15 2336 

16 2732 

17 3088 

18 5211 

 43760 סכום כולל 
 )חלקם סיימו לימודיהם( 18)חלקם טרם התחילו ללמוד( ובגיל  3ילדים הינם בגיל  12275כ 

 



 

 

 אחוז ומספר התלמידים הנושרים בחלוקה לפי כיתות ומגדר .7

 סה"כ בנות  סה"כ בנים  

 כיתה 
סה"כ  

 בנים

סה"כ  
בנים 

 נושרים

אחוז  
בנים 

 נושרים
סה"כ  
 בנות

סה"כ  
בנות  

 נושרות 

אחוז  
בנות  

 נושרות 

 3% 83 3058 3% 102 3396 א

 3% 81 3062 3% 120 3633 ב

 3% 90 3257 3% 100 3520 ג

 3% 98 3244 3% 112 3565 ד

 3% 89 3153 3% 108 3552 ה

 5% 151 3065 6% 205 3396 ו

 3% 97 3070 4% 130 3259 ז

 5% 150 2976 7% 217 3300 ח

 7% 189 2801 11% 364 3206 ט

 5% 131 2853 11% 328 3075 י

 5% 146 2784 7% 178 2662 יא 

 סה"כ 
          
36,564  

                  
1,964  5% 

          
33,323  

                   
1,305  4% 

 
 
 .  כיתות שנמסרו בתש"פ8

 כיתות 18 –בית ספר אלואדי בואדי ג'וז      
 כיתות 6 –תוספת אגף לבית ספר יסודי לבנים באל צלעה      
 כיתות 15 –בבית צפאפא  /שראפת לחינוך מיוחד  סאלם-אבית ספר      
 .כיתות 5 –גני ילדים באום טובא      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
9.  

סטטוס  מס"ד
 פרויקט

צפי שנת  שם הפרוייקט
מסירה 

 לועזי

סוג 
 מוסד

מספר  מגזר
כיתות 

 בפרויקט

 שכונה

בי"ס יסודי  נמסר 1
עיסוויה בנים, 

 24-השלמה ל

 עיסוויה 8 ערבי ביהס 2017

תוספת אגף  נמסר 2
לבי"ס יסודי 

 צלעה-אל

 אל צלעא 6 ערבי ביהס 2019

בית ספר  במכרז 3
יסודי חדש אל 

צלעא 
 בסוואחרה

 אל צלעא 18 ערבי ביהס 2022

טור -בי"ס א נמסר 4
 מכין לבנות

 א טור 9 ערבי ביהס 2018

בית ספר אבו  נמסר 5
תוספת  -טור 

 כיתות 6

 אבו טור 6 ערבי ביהס 2017

בי"ס יסודי  נמסר 6
 ואדי ג'וז 

 ואדי ג'וז 18 ערבי ביהס 2019

כתות גנ"י  2 נמסר 7
 ו.ג'וז

 ואדי ג'וז 2 ערבי גני 2017

כיתות גנ"י  2 נמסר 8
 אל צלעה

 אל צלעא 2 ערבי גני 2017

 12-השלמה ל נמסר 9
בי"ס בנות צור 

 באהר

 צור באהר 8 ערבי ביהס 2017

-שראפת א נמסר 10
 סאלם

 שראפת  15 ערבי ביהס 2019

בית צפאפא  נמסר 11
 תיכון

 בית צפאפא 18 ערבי ביהס 2018

אשכול גנים  נמסר 12
בשועפאט 

במגרש 
ה.ת   7611/201

635 

 שועפט 6 ערבי גני 2020

גנים אשכול  בבינוי 13
בשועפאט 

במגרש 
ה.ת  7619/201

636 

 שועפט 12 ערבי גני 2020

אשכול גנים  בבינוי 14
בשועפאט 

במגרש 
ה.ת  7620/201

637 
 
 

 שועפט 6 ערבי גני 2020



 

 

  

אשכול גנים  בבינוי 15
בשועפאט 
ה.ת  7618/201

644 

 שועפט 12 ערבי גני 2020

גנים   6 נמסר 16
בשועפאט 
ה.ת  7621/201

647 

 שועפט 6 ערבי גני 2017

מקיף לבנים  בבינוי 17
חדש בית 

 חנינא 

 בית חנינא 24 ערבי ביהס 2020

מורכבות  18
הפקעה 

או 
 משפטית

 אום טובא 3 ערבי גני 2022 גני אום טובא

גני ילדים בית  בבינוי 19
 דור א -חנינא 

 בית חנינא 6 ערבי גני 2020

בית ספר  בבינוי 20
יסודי בית 

 חנינא 

 בית חנינא 24 ערבי ביהס 2020

גני ילדים  בבינוי 21
שועפט 

)במגרש בי"ס 
 (104מור 

 שועפט 2 ערבי גני 2021

גנ"י  בבינוי 22
סוואחרה/אום 

 -ליסון 
 1פרויקט 

 אום ליסון 6 ערבי גני 2020

גני צור באהר  נמסר 23
אום טובא  /

 1פרויקט 

 אום טובא 5 ערבי גני 2019

גני צור באהר  בבינוי 24
אום טובא  /

 2פרויקט 

 אום טובא 10 ערבי גני 2020

בית ספר  בבינוי 25
 יסודי שראפת 

 שראפת  12 ערבי ביהס 2020

בי"ס יסודי  בבינוי 26
שועפט  

)במגרש גנ"י, 
 (67מור 

 שועפט 24 ערבי ביהס 2021

גני ילדים  6 בתכנון 27
דור  -עיסוויה 

 א

 עיסוויה 6 ערבי גני 2022

בית ספר  בתכנון 28
לחינוך מיוחד 
 בשייח ג'ראח

 שייח ג'ראח 18 ערבי ביהס 2023

בי"ס יסודי  בתכנון 29
 ואדי קדום

 ואדי קדום 24 ערבי ביהס 2022



 

 

בית ספר  בבינוי 30
יסודי חדש 
 בצור באהר

 צור באהר 18 ערבי ביהס 2022

גנ"י עיסוויה  2 בתכנון 31
)משולב רב 

תכליתי מבני 
 דור א -ציבור(

 עיסוויה 2 ערבי גני 2022

 עיסוויה 4 ערבי גני 2022 גני עיסוויה 4 בתכנון 32
גני שייח  במכרז 33

 ג'ראח
 שייח ג'ראח 6 ערבי גני 2021

גנ"י שייח  4 בתכנון 34
 דור א -ג'ראח 

 שייח ג'ראח 4 ערבי גני 2022

טור  -גנ"י א 6 בתכנון 35
 דור א -

 א טור 6 ערבי גני 2023

גנ"י אבו  5 בתכנון 36
 דור א -טור 

 אבו טור 5 ערבי גני 2022

גנ"י סוואחרה  בבינוי 37
 -אום ליסון  /

 2פרויקט 

 אום ליסון 6 ערבי גני 2020

גנ"י צור  5 בתכנון 38
 באהר 

 צור באהר 5 ערבי גני 2022

גנ"י צור באהר  במכרז 39
 -אום טובא  /

 4פרויקט 

 צור באהר 5 ערבי גני 2021

 -בתכנון  40
 תבע

תוספת אגף 
ליסודי בנים 

 בסוואחרה

 סוואחרה 18 ערבי ביהס 2024

יסודי מעורב  בתכנון 41
אבו חאמד 

 -אלגזאלי 
 אום ליסון

 אום ליסון 6 ערבי ביהס 2022

תוספת אגף  בתכנון 42
לאחמד סאמח 

 מכין בנים 

 אבו טור 9 ערבי ביהס 2021

תוספת  בבינוי 43
לאלטור תיכון 

 בנים

 א טור 12 ערבי ביהס 2021

 -בתכנון  44
 תבע

תוספת אגף 
ליסודי 
 סילוואן

 סילוואן 24 ערבי ביהס 2024

כיתות  24 בתכנון 45
יסודי חדש 
 באבו טור 

 אבו טור 24 ערבי ביהס 2023

גני ילדים  6 בתכנון 46
 שייח ג'ראח

 שייח ג'ראח 6 ערבי גני 2022

גני ילדים  6 בתכנון 47
שועפט )בתבע 

7622) 

 שועפט 6 ערבי גני 2023

גני ילדים ואדי  בתכנון 48
 דור ב -קדום 

 ואדי קדום 6 ערבי גני 2022



 

 

גני ילדים ואדי  בתכנון 49
 דור ב -קדום 

 ואדי קדום 3 ערבי גני 2022

-גני ילדים בא בתכנון 50
דור  -צוואנה 

 ב

 צוואנה-א 2 ערבי גני 2022

גנ"י בג'בל  6 בתכנון 51
מוכבר 

 - 1פרויקט 
 דור ב

ג'בל  6 ערבי גני 2022
 מוקאבר

גנ"י  2 בתכנון 52
 -בעיסוויה 

 דור ב

 עיסוויה 2 ערבי גני 2022

גני ילדים  4 בתכנון 53
 -באבו טור 

 דור ב

 טוראבו  4 ערבי גני 2022

גני ילדים  6 בתכנון 54
 -בואדי קדום 

 - 1פרויקט 
 דור ב

 ואדי קדום 6 ערבי גני 2022

גני ילדים  4 בתכנון 55
בג'בל מוכבר  

 - 2פרויקט 
 דור ב

ג'בל  4 ערבי גני 2022
 מוקאבר

גני ילדים  4 בתכנון 56
 -באום טובא 

 דור ב

 צור באהר 4 ערבי גני 2022

ערב גני ילדים  בתכנון 57
א סוואחרה / 
ג'בל מוכאבר 

 - 1פרויקט 
 דור ב

א סוואחרה  6 ערבי גני 2022
ג'בל  /

 מוכבר

גני ילדים ערב  בתכנון 58
א סוואחרה / 
ג'בל מוכאבר  

 - 2פרויקט 
 דור ב

א סוואחרה  2 ערבי גני 2022
ג'בל  /

 מוכבר

גנ"י בראס אל  בתכנון 59
 -עמוד 

 - 1פרויקט 
 דור ב

ראס אל  4 ערבי גני 2022
 אמוד

גנ"י בראס אל  בתכנון 60
 -עמוד 

 - 2פרויקט 
 דור ב

ראס אל  4 ערבי גני 2022
 אמוד

גנ"י באום  6 בתכנון 61
 דור ב -טובא 

 צור באהר 6 ערבי גני 2022

גני ילדים ערב  בתכנון 62
א סוואחרה / 
ג'בל מוכאבר  

א סוואחרה  2 ערבי גני 2022
ג'בל  /

 מוכבר



 

 

 - 3פרויקט 
 דור ב

גנ"י בואדי  בתכנון 63
 -קדום 

 - 2פרויקט 
 דור ב

 ואדי קדום 3 ערבי גני 2022

גנ"י  6 בהפקעה 64
 -בעיסוויה 

 דור ב

 עיסוויה 6 ערבי גני 2022

 -בי"ס א טור  בתכנון 65
 -כיתות  24

 דור א

 א טור 24 ערבי ביהס 2023

בי"ס אום  בתכנון 66
 24 -טובא 

 דור ב -כיתות 

 צור באהר 24 ערבי ביהס 2023

בי"ס יסודי  בתכנון 67
 -ואדי קדום 

 -כיתות  24
 דור ב

 ואדי קדום 24 ערבי ביהס 2023

גני ילדים  4 בתכנון 68
 -בואדי קדום 

 דור ב

 ואדי קדום 4 ערבי גני 2022

תיכון לשפות  בתכנון 69
 16שועפט 
תבע  -כיתות 

 דור ב - 7622

 שועפט 16 ערבי ביהס 2023

שייח -בי"ס א בתכנון 70
 -כיתות  24 -

 דור ב

 שייח -א 24 ערבי ביהס 2023

בי"ס עי"ס  בתכנון 71
 -ואדי קדום 

 -כיתות  24
 דור ב

 ואדי קדום 24 ערבי ביהס 2023

בית ספר  בבינוי 72
יסודי  אום 

 טובא 

 אום טובא 24 ערבי ביהס 2022

מדעי טכנולוגי  בתכנון 73
 -מזרח העיר 

 מאמוניה

 ואדי ג'וז 16 ערבי ביהס 2023

בי"ס יסודי  בתכנון 74
 32שועפאט 

תבע  -כיתות 
 דור ב - 7622

 שועפט 32 ערבי ביהס 2023

בי"ס  במכרז 75
 -למצטיינים 

 בית חנינא

 בית חנינא 24 ערבי ביהס 2022

בי"ס  בתכנון 76
לאוטיסטים 

 בית חנינא

 בית חנינא 18 ערבי ביהס 2022



 

 

מקבץ גני  בתכנון 77
ילדים 

לאוטיסטים 
 בית חנינא

 בית חנינא 10 ערבי גני 2022

תוספת  בתכנון 78
לחט"ב בנים 

 עיסוויה

 עיסוויה 20 ערבי ביהס 2022

בית ספר  בתכנון 79
לאומנויות 

 בשייח ג'ראח

 שייח ג'ראח 24 ערבי ביהס 2023

גני ילדים ג'בל  בתכנון 80
מוקאבר 
דור  -)קומבר( 

 ב

ג'בל  10 ערבי גני 2023
מוקאבר 
 )קומבר(

כיתות  18 בתכנון 81
יסודי ג'בל 

מוקאבר 
דור  -)קומבר(  

 ב

ג'בל  18 ערבי ביהס 2023
מוקאבר 
 )קומבר(

 15בית ספר  בתכנון 82
כיתות חנ"מ 
ג'בל מוקבר 

דור  -)קומבר( 
 ב

ג'בל  15 ערבי ביהס 2023
מוקאבר 
 )קומבר(

כיתות  24 בהפקעה 83
עי"ס בנים 

ג'בל מוקאבר 
דור  -)קומבר( 

 ב

ג'בל  24 ערבי ביהס 2023
מוקאבר 
 )קומבר(

חט"ב עיסוויה  נמסר 84
 לבנות

 עיסוויה 16 ערבי ביהס 2016

עי"ס שועפט  נמסר 85
 הרחבת מבנה

 שועפט 15 ערבי ביהס 2016

יסודי בנות  נמסר 86
 שועפט

 שועפט 18 ערבי ביהס 2016

 -בתכנון  87
 תבע

בית ספר 
יסודי חדש  
 ג'בל מוכבר 

ג'בל  12 ערבי ביהס 2024
 מוקאבר

לא החל  88
 תכנון

גנ"י כפר עקב 
 דור ג

 כפר עקב 6 ערבי גני 2023

לא החל  89
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 1

 בית חנינא 4 ערבי גני 2023

לא החל  90
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 2

 בית חנינא 4 ערבי גני 2023

לא החל  91
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 3

 בית חנינא 4 ערבי גני 2023



 

 

לא החל  92
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 4

 בית חנינא 2 ערבי גני 2023

לא החל  93
 תכנון

גנ"י חנ"מ בית 
 חנינא דור ג

 בית חנינא 24 ערבי ביהס 2023

לא החל  94
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 5

 בית חנינא 3 ערבי גני 2023

לא החל  95
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 6

 בית חנינא 3 ערבי גני 2023

לא החל  96
 תכנון

בי"ס חנ"מ 
ליקויי למידה 

בית חנינא דור 
 ג

 בית חנינא 15 ערבי ביהס 2023

לא החל  97
 תכנון

גנ"י חנ"מ 
הפרעות 

התנהגות בית 
 חנינא דור ג

 בית חנינא 6 ערבי גני 2023

לא החל  98
 תכנון

בי"ס יסודי 
בית חנינא דור 

 ג

 בית חנינא 24 ערבי ביהס 2023

לא החל  99
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 7

 בית חנינא 3 ערבי גני 2023

לא החל  100
 תכנון

גנ"י שומאן 
בית חנינא דור 

 ג

 בית חנינא 6 ערבי גני 2023

לא החל  101
 תכנון

בי"ס 
למלונאות 

ותיירות בית 
 חנינא דור ג

 בית חנינא 24 ערבי ביהס 2023

לא החל  102
 תכנון

בי"ס 
אלבאכריה ב 

בית חנינא דור 
 ג

 בית חנינא 15 ערבי ביהס 2023

לא החל  103
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 8

 חנינאבית  4 ערבי גני 2023

לא החל  104
 תכנון

כיתות  12
בי"ס חנ"מ 

הפרעות 
התנהגות, בית 

 חנינה

 בית חנינא 12 ערבי ביהס 2023

לא החל  105
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 9

 בית חנינא 3 ערבי גני 2023

לא החל  106
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 10

 בית חנינא 3 ערבי גני 2023



 

 

החל לא  107
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 11

 בית חנינא 3 ערבי גני 2023

לא החל  108
 תכנון

גנ"י בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 12

 בית חנינא 3 ערבי גני 2023

לא החל  109
 תכנון

בי"ס בית 
חנינא פרויקט 

 דור ג 1

 בית חנינא 24 ערבי ביהס 2023

לא החל  110
 תכנון

חטיבה ותיכון 
אשקרייה דור 

 ג

 בית חנינא 24 ערבי ביהס 2023

לא החל  111
 תכנון

 שועפט 24 ערבי ביהס 2023 יסודי בנים ב

לא החל  112
 תכנון

כיתות  18
עי"ס לבנים 

 בשועפט

 שועפט 18 ערבי ביהס 2023

לא החל  113
 תכנון

בי"ס שועפאט 
 דור ג

 שועפט 18 ערבי ביהס 2023

לא החל  114
 תכנון

יסודי בי"ס 
 ואדי ג'וז דור ג

 ואדי ג'וז 24 ערבי ביהס 2023

לא החל  115
 תכנון

גנ"י ואדי ג'וז 
 דור ג

 ואדי ג'וז 4 ערבי גני 2023

לא החל  116
 תכנון

גנ"י הר 
 הזיתים דור ג

  -סוואנה -א 6 ערבי גני 2023
 הר הזיתים

לא החל  117
 תכנון

טור -גנ"י א
דור  1פרויקט 

 ג

-טור, א -א 2 ערבי גני 2023
 שייח'

לא החל  118
 תכנון

טור -גנ"י א
דור  2פרויקט 

 ג

-טור, א -א 2 ערבי גני 2023
 שייח'

לא החל  119
 תכנון

בי"ס מכין 
וחט"ב ראס 

 אל עמוד דור ג

ראס אל  24 ערבי ביהס 2023
עמוד, ואדי 

 קדום
לא החל  120

 תכנון
גנ"י ראס אל 
עמוד פרויקט 

 דור ג 1

ראס אל  3 ערבי גני 2023
עמוד, ואדי 

 קדום
לא החל  121

 תכנון
גנ"י ראס אל 
עמוד פרויקט 

 דור ג 2

ראס אל  4 ערבי גני 2023
עמוד, ואדי 

 קדום
לא החל  122

 תכנון
גנ"י ראס אל 
עמוד פרויקט 

 דור ג 3

ראס אל  6 ערבי גני 2023
עמוד, ואדי 

 קדום
לא החל  123

 תכנון
גנ"י סילוואן  

 דור ג
 סילוואן 4 ערבי גני 2023

לא החל  124
 תכנון

גנ"י צור באהר 
דור  1פרויקט 

 ג

צור באהר,  3 ערבי גני 2023
 אום טובא



 

 

לא החל  125
 תכנון

גנ"י צור באהר 
דור  2פרויקט 

 ג

צור באהר,  3 ערבי גני 2023
 אום טובא

לא החל  126
 תכנון

גנ"י בית 
צפאפא 
דור  1פרויקט 

 ג

 בית צפאפא 3 ערבי גני 2023

החל לא  127
 תכנון

בי"ס חנ"מ 
אפאק בית 

 צפאפא דור ג

 בית צפאפא 15 ערבי ביהס 2023

לא החל  128
 תכנון

גנ"י בית 
צפאפא 
דור  2פרויקט 

 ג

 בית צפאפא 3 ערבי גני 2023

לא החל  129
 תכנון

בי"ס בית 
 צפאפא דור ג

 בית צפאפא 24 ערבי ביהס 2023

גנים  10 בהפקעה 130
אוטיסטים 

ג'בל מוקאבר 
דור  -)קומבר( 

 ב

ג'בל  10 ערבי גני 2023
מוקאבר 
 )קומבר(

גני ילדים  4 בתכנון 131
ג'בל מוקבר 

דור  -)קומבר( 
 ב

ג'בל  4 ערבי גני 2023
מוקאבר 
 )קומבר(

כיתות  18 בהפקעה 132
עי"ס בנות 

ג'בל מוקאבר 
דור  -)קומבר( 

 ב

ג'בל  18 ערבי ביהס 2023
מוקאבר 
 )קומבר(

כיתות  24 בהפקעה 133
יסודי בנות 

ג'בל מוקאבר 
דור  -)קומבר( 

 ב

ג'בל  24 ערבי ביהס 2023
מוקאבר 
 )קומבר(

 -בתכנון  134
 תבע

כיתות בית  12
 ספר אבו טור

 אבו טור 12 ערבי ביהס 2024

 6תוספת  בתכנון 135
כיתות ליסודי 
 בנים עיסוויה

 עיסוויה 6 ערבי ביהס 2023

כיתות  18 בתכנון 136
בנות יסודי 

 עיסוויה

 עיסוויה 18 ערבי ביהס 2024

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 . מספר התלמידים הלומדים בתוכנית הישראלית 10

 רשמי 

 בנות בנים  סוג חינוך  שם מוסד רשמי  סמל מוסד  
סה"  

 תלמידים  
סה"כ  
 כיתות  

 26 643 292 351 רגיל  בית צפאפא יסודי  ב'  70844

 7 145 59 86 רגיל  בית חנינא יסודי מעורב  70845

 14 396 129 267 רגיל  אלוואדי  70852

 6 109 29 80 רגיל  אלביאן  70853

 5 59 17 42 מיוחד  אלוואחה  70859

 10 595 289 306 רגיל  בית צפאפא יסודי  70908

 8 847 847   רגיל  מכין   -צור באהר יסודי  70910

 13 682 682   רגיל  אום טובא מכין בנות  70912

 23 198 67 131 רגיל  ארתקאא לשפות  70914

 15 688   688 רגיל  אום טובא  70917

 38 642 642   רגיל  אל טורי יסודי בנות  70922

 18 141 41 100 מיוחד  אלמג'ד חינוך מיחד  70930

 48 186 85 101 מיוחד  - אלנור- מעון האור  70933

 10 107 50 57 מיוחד  אלסהל  70934

 21 62 24 38 מיוחד  אלבכריה ב'  70935

 29 90 38 52 מיוחד  אלבכרייה חינוך מיוחד  70936

 7 445 155 290 רגיל  אלעולא  70943

 7 529 529   רגיל  - ב- שועפאט יסודי בנות  70950

 32 299 299   רגיל  אלחיה על יסודי בנות שועפט  70961

 13 334   334 רגיל  אלחיה צור באהר  70975

 16 149 41 108 רגיל  אלקודס אשבאל   70986

 39 165   165 רגיל  רינסאנס טכנולוגי  71423

 2 21 4 17 רגיל  פרומס סקול על יסודי  71814

 11 149 49 100 רגיל  בית ספר לאומנות  71851

 15 316   316 רגיל  עמל  71903

 13 797 1 796 רגיל  אבן ח'לדון לבנים מקיף  71904

71905 
עבידה אלג'ראח  אאקסילנס אבו 

 27 299 299   רגיל  קסילנס

 13 307 130 177 רגיל  רוואד אלקודס  71908

 16 450   450 רגיל  אלמותנבי מקיף מחני"פ שועפט בנים 71909

 39 1013 1013   רגיל  מקיף ראס אלעמוד לבנות  71910

 2 47 18 29 רגיל  אבדאע תיכון לאומנות  71915

 11 260 16 244 רגיל  וטכנולוגיה למדע   71920

 15 157 70 87 מיוחד  אל זהרא חינוך מיוחד  71938

 13 146 60 86 מיוחד  אל סלאם חינוך מיוחד  71939

 27 648   648 רגיל  צור באהר אבן רושד תיכון בני 71940

 13 141 52 89 מיוחד  ליקוי למידה חינוך מיוחד  71941

 21 399   399 רגיל  צור באהר יסודי בנים  71943

 10 67 13 54 מיוחד  אלמנארה  71944



 

 

 14 347 347   רגיל  צור באהר תיכון בנות  71945

 25 472 471 1 רגיל  עבד אללה תיכון בנות  71947

 9 192   192 רגיל  חט"ב שועפט בנים 71950

 701 13739 6858 6881     סכום כולל  
 

 מוכר

 בנות בנים  חינוך סוג  שם מוסד רשמי  סמל מוסד  
סה"  

 תלמידים  
סה"כ  
 כיתות  

 5 39 16 23 מיוחד  הילן קלר  70807

 4 99 44 55 רגיל  רנסנס על יסודי  70814

 15 358 178 180 רגיל  רואד אלמוסתקבל  70816

 9 346 181 165 רגיל  אלמוסתקבל יסודי מעורב  70835

 16 400 154 246 רגיל  רינסנס 70882

 6 51 17 34 מיוחד  אלאמאל  70895

 16 193 72 121 מיוחד  אלאמל חינוך מיוחד  70937

 15 351   351 רגיל  מקיף בית חנינא בגרות  70938

 15 1166   1166 רגיל  שועפאט תיכון  70940

 8 1202 536 666 רגיל  מקיף בית צפאפא  70944

 4 49 11 38 מיוחד  אלבסמאת  70946

 20 670 2 668 רגיל  - ג -שועפאט יסודי בנים  70957

 10 290   290 רגיל  אלחיה על יסודי עטרות בנים 70962

 143 5214 1211 4003     סה"כ  
 

 לשנה''ל תש''פלגבי הבגרות אין עדיין נתון .  11
 . אחוז התלמידים הזכאים לתעודת התווג'יהי 12
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