
 

 

 

 

 

 

 

 26/07/2022 

 לכבוד,

      שמואל אנגל   

 

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

 8529פנייה מספר 

 

 קיבלנו את פנייתכם בנדון, ולהלן התייחסותנו:

 

 .מספר התלמידים  בחלוקה לפי סוג המסגרת : 1

 

 סה"כ תלמידים נקבה זכר מעמד משפטי

 מוכר
26973 25753 52726 

 רשמי
27364 23011 50375 

 סכום כולל
54337 48764 103101 

 

 . מספר התלמידים בחלוקה ע"פ רמה :2

 

 סה"כ תלמידים שלב חינוך

 21321 גני ילדים

 42912 יסודי

 24994 על יסודי

 13874 רב גילאי

 103101 סכום כולל

 

 . 18513:  3-4בגילאי זכאי חינוך במזרח ירושלים מספר הילדים  .3

 9896במזרח ירושלים :  3-4 דים המצויים במסגרת חינוך לגיל. מספר היל4

 



 

 

 

 

 

 מספר הילדים זכאי חינוך במזרח ירושלים חלוקה לפי גילאים ומגדר  .5

 

 סה"כ נקבה זכר גיל

3 4674 4359 9033 

4 4995 4485 9480 

5 4877 4549 9426 

6 4704 4464 9168 

7 4756 4345 9101 

8 4686 4468 9154 

9 4670 4364 9034 

10 4781 4332 9113 

11 4612 4340 8952 

12 4699 4528 9227 

13 4548 4325 8873 

14 4401 4156 8557 

15 4441 4190 8631 

16 4240 4121 8361 

17 4285 4092 8377 

18 4573 4161 8734 

 143221 69279 73942 סה"כ

 . מספר הילדים בגילאי חינוך שלא ידועה מסגרת לימודיהם ,חלוקה לפי גילאים  6

 סה"כ נקבה זכר גיל

3 3244 3059 6303 

4 1195 1119 2314 

5 822 868 1690 

6 851 939 1790 

7 996 1025 2021 

8 964 1023 1987 

9 940 1015 1955 

10 930 991 1921 

11 884 1007 1891 

12 906 1149 2055 

13 947 1092 2039 

14 998 1093 2091 

15 1048 1254 2302 

16 1094 1217 2311 

17 1339 1320 2659 

18 2918 2716 5634 

 40963 20887 20076 סה"כ

 

 



 

 

 

 נשירה משנת תש"פ לשנת תשפ"א .7

 בנות  בנים  

 כיתה
סה"כ 
 בנים

סה"כ 
 נושרים

אחוז 
 אחוז נושרות סה"כ נושרות סה"כ בנות נושרים

 2.14% 71 3311 3.06% 111 3627 א

 2.04% 68 3326 2.40% 88 3670 ב

 2.08% 71 3417 2.41% 90 3732 ג

 2.02% 66 3266 1.87% 73 3906 ד

 2.20% 75 3412 1.96% 72 3675 ה

 3.57% 121 3389 4.16% 157 3776 ו

 1.99% 64 3215 2.01% 73 3623 ז

 6.01% 184 3064 6.26% 216 3448 ח

 6.28% 195 3103 9.80% 328 3348 ט

 1.81% 51 2810 7.90% 255 3228 י

 2.10% 59 2811 6.17% 194 3144 יא

 3% 1025 35124 4% 1657 39177 סה"כ

 

 % 3.61. אחוז הנשירה המצטבר במזרח ירושלים 8

נעדכן – ) מחלקת בינוי מספר כיתות החסרות בשנת הלימודים הקרובה באגף הערבי . 9

  ( בהמשך

 

 מספר הכיתות שנפתחו ואוכלסו בתחילת שנת תשפ"ב . 10

 

 

 

 

 

 

 

שלב חינוךשם מוסד
מס כיתות 

בפרויקט

2גניגני ילדים שועפט )במגרש בי"ס מור 104(

10גניגני צור באהר / אום טובא פרויקט 2

24ביהסבי"ס יסודי שועפט  )במגרש גנ"י, מור 67(

6גניגני שייח ג'ראח

6גניגנ"י אום ליסון - פרויקט 2

5גניגנ"י צור באהר / אום טובא - פרויקט 4

12ביהסתוספת לאלטור תיכון בנים



 

 

 

 

 במזרח מספר הכיתות המתוכננות להיבנות א. . 11

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

שלב חינוךשם הפרויקט
מס כיתות 

בפרויקט
סוג חינוךסטטוס פרויקט

סוג בניה )תוספת 

אגף/בנייה חדשה(
שכונה

אל צלעאבניה חדשהרגילבבינוי18ביהסבית ספר יסודי חדש אל צלעא בסוואחרה

שייח ג'ראחבניה חדשהחינוך מיוחדבתכנון18ביהסבית ספר לחינוך מיוחד בשייח ג'ראח

ואדי קדוםבניה חדשהרגילבבינוי24ביהסבי"ס יסודי ואדי קדום

צור באהרבניה חדשהרגילבבינוי18ביהסבית ספר יסודי חדש בצור באהר

עיסוויהבניה חדשהרגילבתכנון2גניגנ"י עיסוויה )משולב רב תכליתי מבני ציבור(- דור א 2

עיסוויהבניה חדשהרגילבתכנון4גניגני עיסוויה 4

שייח ג'ראחבניה חדשהרגילבתכנון4גניגנ"י שייח ג'ראח - דור א 4

א טורבניה חדשהרגילבתכנון4גניגנ"י א- טור - דור א 4

אבו טורבניה חדשהרגילבתכנון5גניגנ"י אבו טור - דור א 5

צור באהרבניה חדשהרגילבתכנון5גני גנ"י צור באהר 5

שייח ג'ראחבניה חדשהרגילבתכנון6גניגני ילדים שייח ג'ראח 6

שועפטבניה חדשהרגילבתכנון6גניגני ילדים שועפט )בתבע 7622( 6

ואדי קדוםבניה חדשהרגילבתכנון6גניגני ילדים ואדי קדום - דור ב

ואדי קדוםבניה חדשהחינוך מיוחדבתכנון3גניגני ילדים ואדי קדום - דור ב

א-צוואנהבניה חדשהרגילבתכנון2גניגני ילדים בא-צוואנה - דור ב

ג'בל מוקאברבניה חדשהרגילבתכנון6גניגנ"י בג'בל מוכבר פרויקט 1 - דור ב 6

עיסוויהבניה חדשהרגילבתכנון2גניגנ"י בעיסוויה - דור ב 2

אבו טורבניה חדשהרגילבתכנון4גניגני ילדים באבו טור - דור ב 4

ואדי קדוםבניה חדשהרגילבתכנון6גניגני ילדים בואדי קדום - פרויקט 1 - דור ב 6

ג'בל מוקאברבניה חדשהרגילבתכנון4גניגני ילדים בג'בל מוכבר  פרויקט 2 - דור ב 4

א סוואחרה / ג'בל מוכברבניה חדשהרגילבתכנון6גניגני ילדים ערב א סוואחרה / ג'בל מוכאבר פרויקט 1 - דור ב

א סוואחרה / ג'בל מוכברבניה חדשהרגילבתכנון2גניגני ילדים ערב א סוואחרה / ג'בל מוכאבר  פרויקט 2 - דור ב

ראס אל אמודבניה חדשהרגילבתכנון4גניגנ"י בראס אל עמוד - פרויקט 1 - דור ב

ראס אל אמודבניה חדשהרגילבתכנון4גניגנ"י בראס אל עמוד - פרויקט 2 - דור ב

צור באהרבניה חדשהרגילבתכנון6גניגנ"י באום טובא - דור ב 6

א סוואחרה / ג'בל מוכברבניה חדשהרגילבתכנון2גניגני ילדים ערב א סוואחרה / ג'בל מוכאבר  פרויקט 3 - דור ב

ואדי קדוםבניה חדשהרגילבתכנון3גניגנ"י בואדי קדום - פרויקט 2 - דור ב

א טורבניה חדשהרגילבתכנון24ביהסבי"ס א טור - 24 כיתות - דור א

צור באהרבניה חדשהרגילבתכנון24ביהסבי"ס אום טובא - 24 כיתות - דור ב

ואדי קדוםבניה חדשהחינוך מיוחדבתכנון24ביהסבי"ס יסודי ואדי קדום - 24 כיתות - דור ב

ואדי קדוםבניה חדשהרגילבתכנון4גניגני ילדים בואדי קדום - דור ב 4

שועפטבניה חדשהרגילבתכנון16ביהסתיכון לשפות שועפט 16 כיתות - תבע 7622 - דור ב

א- שייחבניה חדשהרגילבתכנון24ביהסבי"ס א-שייח - 24 כיתות - דור ב

ואדי קדוםבניה חדשהרגילבתכנון24ביהסבי"ס עי"ס ואדי קדום - 24 כיתות - דור ב

אום טובאבניה חדשהרגילבבינוי24ביהסבית ספר יסודי  אום טובא 

ואדי ג'וזבניה חדשהרגילבתכנון16ביהסמדעי טכנולוגי מזרח העיר  

שועפטבניה חדשהרגילבתכנון32ביהסבי"ס יסודי שועפט 32 כיתות - תבע 7622 - דור ב

בית חנינאבניה חדשהרגילבבינוי24ביהסבי"ס למצטיינים - בית חנינא

בית חנינאבניה חדשהחינוך מיוחדבבינוי18ביהסבי"ס לאוטיסטים בית חנינא

בית חנינאבניה חדשהחינוך מיוחדבבינוי10גנימקבץ גני ילדים לאוטיסטים בית חנינא

שייח ג'ראחבניה חדשהרגילבתכנון24ביהסבית ספר לאומנויות בשייח ג'ראח

עיסוויהבניה חדשהרגילבתכנון4גניגני ילדים עיסוויה 4

ג'בל מוקאבר )קומבר(בניה חדשהרגילבתכנון10גניגני ילדים ג'בל מוקאבר )קומבר( - דור ב

ג'בל מוקאבר )קומבר(בניה חדשהרגילבתכנון18ביהסכיתות יסודי ג'בל מוקאבר )קומבר(  - דור ב 18

ג'בל מוקאבר )קומבר(בניה חדשהחינוך מיוחדבתכנון15ביהסבית ספר 15 כיתות חנ"מ ג'בל מוקבר )קומבר( - דור ב

ג'בל מוקאבר )קומבר(בניה חדשהרגילבתכנון24ביהסכיתות עי"ס בנים ג'בל מוקאבר )קומבר( - דור ב 24

ג'בל מוקאבר )קומבר(בניה חדשהחינוך מיוחדבתכנון10גניגנים אוטיסטים ג'בל מוקאבר )קומבר( - דור ב 10

ג'בל מוקאבר )קומבר(בניה חדשהרגילבתכנון18ביהסכיתות עי"ס בנות ג'בל מוקאבר )קומבר( - דור ב 18

ג'בל מוקאבר )קומבר(בניה חדשהרגילבתכנון24ביהסכיתות יסודי בנות ג'בל מוקאבר )קומבר( - דור ב 24

עיסוויהבניה חדשהרגילבתכנון18ביהסכיתות יסודי בנות עיסוויה 18

ואדי ג'וזתוספת אגףרגילבתכנון6ביהסתוספת כיתות לבי"ס יסודי ואדי ג'וז 



 

 

 

 

 ב. מספר הכיתות באיתור והפקעה 

 

 ג. מספר כיתות מוכנות למכרז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב חינוךשם הפרויקט
מס כיתות 

בפרויקט
סוג חינוךסטטוס פרויקט

סוג בניה )תוספת 

אגף/בנייה חדשה(
שכונה

אום טובאבניה חדשהרגילבמכרז3גניגני אום טובא

עיסוויהבניה חדשהרגילבמכרז6גניגני ילדים עיסוויה - דור א 6

אבו טורבניה חדשהרגילבמכרז24ביהס כיתות יסודי חדש באבו טור 24

עיסוויהתוספת אגףרגילבמכרז20ביהסתוספת לחט"ב בנים עיסוויה

שלב חינוךשם הפרויקט
מס כיתות 

בפרויקט
סוג חינוךסטטוס פרויקט

סוג בניה )תוספת 

אגף/בנייה חדשה(
שכונה

כפר עקבבניה חדשהרגילבהפקעה6גניגנ"י כפר עקב 6 גנים דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה4גניגנ"י בית חנינא פרויקט 1 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה4גניגנ"י בית חנינא פרויקט 2 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה4גניגנ"י בית חנינא פרויקט 3 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה2גניגנ"י בית חנינא פרויקט 4 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסבית ספר יסודי בנים 24 כיתות בית חנינא דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה2גניגנ"י בית חנינא פרויקט 5 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י בית חנינא פרויקט 6 דור ג

בית חנינאבניה חדשהחינוך מיוחדבהפקעה15ביהסבי"ס חנ"מ ליקויי למידה בית חנינא דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה4גניגנ"י בית חנינא  פרויקט 13 דור ג 4 גנים

בית חנינאבניה חדשהחינוך מיוחדבהפקעה12ביהסבי"ס חנ"מ הפרעות התנהגות 12 כיתות

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י בית חנינא פרויקט 7 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה6גניגנ"י שומאן בית חנינא דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסבי"ס יסודי 24 כיתות בית חנינא דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסבי"ס מלונאות ותיירות 24 כיתות בית חנינא דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה4גניגנ"י בית חנינא פרויקט 8 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסתיכון בנים 24 כיתות )אשקרייה(  בית חנינה, דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י בית חנינא פרויקט 9 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י בית חנינא פרויקט 10 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י בית חנינא פרויקט 11 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י בית חנינא פרויקט 12 דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסבי"ס יסודי 24 כיתות דור ג

שועפטבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסיסודי בנים ב דור ג

שועפטבניה חדשהרגילבהפקעה18ביהסכיתות עי"ס לבנים בשועפט דור ג 18

שועפטבניה חדשהרגילבהפקעה18ביהסבי"ס שועפאט דור ג

ואדי ג'וזבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסבי"ס יסודי ואדי ג'וז דור ג

ואדי ג'וזבניה חדשהרגילבהפקעה4גניגנ"י ואדי ג'וז דור ג

א טורבניה חדשהרגילבהפקעה2גניגנ"י א-טור פרויקט 1 דור ג

א טורבניה חדשהרגילבהפקעה16ביהסבי"ס יסודי 16 כיתות א-טור דור ג

ראס אל עמוד, ואדי קדוםבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסבי"ס מכין וחט"ב ראס אל עמוד דור ג

ראס אל עמוד, ואדי קדוםבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י ראס אל עמוד פרויקט 1 דור ג

סילוואןבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסביה"ס סילוואן 24 כיתות, דור ג'

צור באהר, אום טובאבניה חדשהרגילבהפקעה2גניגנ"י צור באהר פרויקט 1 דור ג

צור באהר, אום טובאבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י צור באהר פרויקט 2 דור ג

בית צפאפאבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגנ"י בית צפאפא פרויקט 1 דור ג

בית חנינאבניה חדשהחינוך מיוחדבהפקעה15ביהסביה"ס חנ"מ אלבכריה ב 15 כיתות דור ג

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה24ביהסכיתות יסודי בנות  בית חנינה דור ג 24

בית חנינאבניה חדשהרגילבהפקעה2גניגני ילדים בית חנינה 2

א טורבניה חדשהרגילבהפקעה4גניגני א טור דור ג 4

צור באהרבניה חדשהרגילבהפקעה3גניגני צור באהר דור ג 3



 

 

 

 

 

 ,ע"פ חלוקה לפי הבעלות ומגדר :. מספר התלמידים בתכנית הישראלית בשנת תשפ"ב 12

מספר כיתותסה"כ תלמידים נקבהזכרשם מוסדסמל משרד חינוךסמל עירוני

946115514 אלפנאר )בית חנינא יסודי מע70845347187

39239215אלסופרא70850616508

38822060847מכין אלוואדי70852160473

1957627122מכין אלביאן70853630178

53227514אלוואחה70859482729

37320157451 אלפא מעורב70867634857

229315כפר עקב לחינוך המיוחד70869638858

23231שועפט יסודי בנים א70903118273

43432אחמד סאמח יסודי בנים70905118067

25724350036בית צפאפא יסודי א70908118091

1821827צור באהר מכין בנות70910118240

83833אלעומריה מכין בנים70911118307

2312318אום טובא מכין בנות70912511550

21813134926ארתקאא לשפות70914616961

19611979אום טובא מכין בנים70917118042

69694אלתורי יסודי בנות70922118299

30301בית חנינא יסודי בנות )אלאופ70924118083

66662מולוויה מכין בנות70926118331

1144115527אלמג'ד חינוך מיחד70930522482

987717536מעון האור אל נור70933128017

565611220אלסהל70934520320

31215214אלבכריה ב'70935520304

52358726אלבכרייה חינוך מיוחד70936128041

1116817939אלאמל חינוך מיוחד70937128033

63633שועפאט תיכון70940148155

30215645836מכין אלעולא70943148262

569454102372מקיף בית צפאפא70944148056

70229222אלבסמאת70946620302

1051054שועפאט יסודי בנות- ב70950148254

1215317413)אל בירוני (מעורב שועפאט י 70957148270

23211835030אלחיואר יסודי70983634840

1699426322אשבאל אלקודס70986617019

16214430626אבדאע לאומנות71851641464

41413אבן ח'לדון לבנים מקיף71904148197

27118145236רוואד אלקודס71908641415

1251255אלמותנבי מקיף מחני"פ שועפט71909641407

1361366מקיף ראס אלעמוד לבנות71910440784

2042049מח"ט בנים בית חנינא71914642298

2246729112למדע  וטכנולוגיה71920661884

1268421016אלעולא תיכון71930642223

60860825אלקמה71931650028

23023012עבד אללה בן אלחוסין מח"ט בנ71933633305

76763אלת'ורי מכין בנות71934148239

806014030אלזהרא חינוך מיוחד71938195412

947216628אל סלאם חינוך מיוחד71939195404

49249217צור באהר אבן רושד תיכון בני71940198192

1255718225אפאק ליקוי למידה חינוך מיוח71941338038

1931620910צור באהר יסודי מעורב71943338491

62188017אלמנארה71944520270

28928911צור באהר תיכון בנות71945460584

1911302מכין אבו חאמד אלגזאלי71946338483

86864חט"ב שועפט בנים71950540625

7237428311520928סכום כולל 

רשמי תשפ"ב



 

 

 

 

 

 

 

 בלשנת תשפ" את ציוני הבגרות.טרם קיבלו 13

 טרם קיבלו את ציוני התוגיהי לשנת תשפ"ב. 14

 סך השקעה תקציבית בבינוי ופיתוח פיזי . 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה
סכום של 

מס כיתות

סכום של מימון 

משה"ח- צפי

סכום של מימון עירוני- 

צפי
סהכ עלות

20216570,737,461₪         32,451,987₪          103,189,448₪   

20224254,512,219₪         7,675,025₪            62,187,244₪     

2023132177,616,622₪       56,313,775₪          233,930,397₪   

2024281435,671,470₪       120,016,173₪        555,687,643₪   

   954,994,732₪        216,456,961₪       520738,537,771₪סכום כולל

מספר כיתותסה"כ תלמידים נקבהזכרשם מוסדסמל משרד חינוךסמל עירוני

2213358הילן קלר70807328179

694611510רנסנס על יסודי70814460006

29818248038רינסנס70882362046

41155610אלאמאל70895715219

45545519אלחיה צור באהר70975185157

29129116עמל עטרות71903199919

31331311אקסילנס אבו עבידה אלג'ראח71905460022

11765691745112סכום כולל 

מוכש"ר תשפ"ב
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 טרם קיבלנו תשובה מהאחראית על הנושא נקבל אותה בהמשך . 17

 . תכניות מניעת נשירת תלמידים הקימות בבתי ספר  18
 עו"ס בית ספרי , מחדשת את תפקיד* מרפ"א : התכנית 

 ורים ,צוותים מעיקר התכנית: עבודה עם ילדים ונערים בסיכון ובסכנת נשירה , עבודה עם 
מטרת התכנית בבית הספר הינה מניעת סיכון ונשירה של תלמידים הלומדים בבתי הספר. 

רכז מרפ"א מבצע התערבויות עם ילדים ומתבגרים המתקשים להשתלב במערכת החינוך על 
רים התפתחותיים, משפחתיים, חברתיים וחינוכיים. על מנת לשפר את תפקוד רקע משב

הילדים, רכז מרפ"א פועל/ת ברמה הפרטנית, המשפחתית, הקבוצתית והמערכתית, בדרך 
 של ייעוץ, התערבות ישירה או עקיפה וכן הפנייה למוסדות או לשירותים רלוונטיים

 בתי ספר  67התכנית קיימת ב 
 משרה  50%עובד ב בתי ספר  7 -
 משרה  100%בית ספר עובד ב 11 -
 משרה 75%בית ספר עובד ב  49 -

 * תכנית מל"א: 

התלמידים המשתתפים מס'  שם תכנית

 בתכנית )ביצוע(

יסוד/על 

 יסודי

סה"כ 

בתי 

 הספר

 36 על יסודי 3220 העצמה

 51 יסודי 9600 חוג לכל ילד

 16 יסודי 2211 בית ספר מנגנים

 31 יסודי 100 קונסרבטוריון

 48 יסודי 15000 תכנית קרב

 / על יסודי 1530 ארגון נוער

 / על יסודי 2052 צעדים -מד"צים 

 19 על יסודי 900 צופי בתי ספר

גני  -תכנית ניצנים 

 ילדים

 73 גנים 1589

בתי  -תכנית ניצנים 

 ספר

 39 יסודי 1481



 

 

כנית של האגף לילדים ונוער בסיכון למניעת נשירה גלויה מל"א )מרחב למידה אחר(, היא ת
וסמויה מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. התוכנית הפועלת מתוך תפיסה של טיפול 

 למידה.  באמצעות
 יהמל"א מעניק לתלמידים מסגרת השתייכות ומקום למידה במרחב פיזי מוגדר במהלך כל ימ

 השבוע. 
כנית לימודים אישית וקבועה והם מלווים א לפי תמל"חדר התלמידים יוצאים מכיתת האם ל

על ידי מורה ואנשי צוות קבועים, כך שנוצרת הזדמנות לבניית קשר בטוח ומעצים 
 יגיעו שינוי והתפתחות. שבעקבותיו ,

מטרת העל של התוכנית היא צמצום תופעת הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך מתוך 
 יעדים במספר רמות:  תהגשמ
מתן מענה ייחודי לכל תלמיד ותלמידה לפי הצורך לשילובם  –אינדיבידואלי  .1

 כתלמידים נורמטיביים בכיתה. 
 ספרי ייעודי שמכוון למניעת נשירת תלמידים. -בניית צוות בית –צוותי  .2
 יצירת מחויבות של כלל בית הספר להפסקת תופעת הנשירה.  –בית ספרי  .3
 הטמעת עולם הערכים ועקרונות העבודה של מל"א במערכת החינוך.  –מערכתי  .4

ך רגיל יסודי ועל ינוהתכניות נמצאות בבתי ספר רשמיים בח,בית ספר   16התכנית קיימת ב 
  בגרותויסודי תווגיהי 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

שכבת גילבית ספר 

יסודי מילוויה יסודי בנות1

יסודי שועפט מכין בנות א2

יסודי אלטור יסודי בנים א3

יסודי אלטור יסודי בנים ב4

יסודי אלצלעה יסודי בנות5

יסודי בית חנינא יסודי בנות6

יסודי בית חנינא יסודי בנים7

יסודי סלואן יסודי בנות8

יסודי זהרת אלמדאאן סוואחרה יסודי בנות ב'9

יסודי כפר עקב מכין בנים10

יסודי כפר עקב יסודי מעורב )חדש(11

יסודי סואחרה יסודי בנים12

יסודי סילואן יסודי החדש13

יסודי צלעה יסודי בנים14

יסודי אל סופראא 15

יסודי אחמד סאמח יסודי בנים16

יסודי אלעומריה יסודי בנים17

יסודי כפר עקב מכין בנות18

על יסודי סואחרה חט"ב עצמאי בנות19

על יסודי עיסאוויה חטיבת ביניים לבנים20

על יסודי מדעי טכנולוגי 21

על יסודי אלעיסוויה תיכון בנים22

יסודיאלפא יסודי מעורב23

על יסודיאלקמה24

על יסודיאלעולא תיכון25

יסודיחיואר יסודי מעורב26

על יסודיכפר עקב תיכון בנות27

על יסודיבית חנינא מח"ט28

יסודי סלואן יסודי מעורב29

על יסודי עיסאוויה מקיף לבנות30

על יסודי אלסואחרה תיכון בנים31

יסודי אבו חאמד אלגזאלי אום ליסון 32

יסודי אלעולא מכין 33

יסודי בית צפאפא יסודי מעורב א34

יסודי שועפט יסודי בנות ב35

יסודי אום טובא מכין בנים36

יסודי אום טובא מכין בנות37

יסודי אל טורי יסודי בנות38

יסודי עיסאוויה יסודי בנות39

יסודי עיסאוויה יסודי בנים40

יסודי צור באהר יסודי מכין בנות41

יסודי צור באהר יסודי בנים42

יסודי אלסואחרה יסודי בנים א43

יסודי בית חנינא יסודי מעורב 44

יסודי סילואן יסודי בנים45

יסודי סלואן מכין בנות46

יסודי מ.פ. שועפט יסודי בנים ג 47

יסודי ארתקאא-בגרות יסודי48

יסודי אשבאל אל קודס 49

יסודי סילואן מכין בנים / ראס אלעמוד לבנים50

על יסודי אלמותנבי מקיף מחני"פ שועפט בנים )צומח(51

על יסודי רוואד אלקודס )צומח(52

על יסודי מקיף בית צפאפא 53

על יסודי עבד אללה בן אלחוסין מח"ט בנות 54

על יסודי ראס אלעמוד מקיף בנים55

על יסודי אלטור מקיף בנים56

יסודי אלואדי57

יסודי אלביאן58

יסודי סואחרה יסודי בנות א59

יסודי אלטור מכין בנות60

על יסודי אלת'ורי חט"ב עצמאי בנות61

על יסודי אבן ח'לדון לבנים מקיף62

על יסודי מקיף ראס אלעמוד לבנות63

על יסודי צור באהר אבן רושד תיכון בנים64

על יסודי צור באהר תיכון בנות65

יסודי :אלסואחרה יסודי בנות - אלפארוק66

יסודי בית צפאפא יסודי מעורב ב67

יסודי צור באהר יסודי בנות החדשה )ב'(68

על יסודי חליל סכאכיני חט"ב עצמאי בנות69

על יסודי שועפט תיכון70

על יסודי מקיף בית חנינא בנות71

על יסודי אבדאע72

על יסודי אל רשידיה תיכון בנים73

על יסודי ג'בל מוכבר תיכון בנות74

על יסודי מאמוניה תיכון בנות75

על יסודי אבן אלהית'ם אלסואחרה אלגרביה76


