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מטרות ומקורות נתונים

מטרה
מעקב אחרי המגמות בהתאם ליעדי התכנית•

מקורות נתונים
(ס"למ)שנתון סטטיסטי לירושלים : אוכלוסייה•
:תלמידים•

(שנתון החינוך)י"מנח•
(תכנית החומש)י"מנח•
במשרד החינוךי"ומנחמחוז ירושלים •

אתגרים
התאמת הנתונים•
זיהוי המגמות•



נתוני אוכלוסייה ותלמידים



–שיעור פריון 
משנה את תמונת האוכלוסייה בגילים הצעירים
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1999-2018, לפי קבוצת אוכלוסייה, שיעור פריון כולל בישראל ובירושלים

בירושלים( ואחרים)יהודים 

ערבים בירושלים

בישראל( ואחרים)יהודים 

ערבים בישראל



הספר-אוכלוסייה בגילאי בית
(ס"למ)נתוני שנתון ירושלים 



פער בין נתונים דמוגרפיים לנתוני חינוך
השוואת שנתון גיל לשכבת חינוך



ב"י-'תלמידים בכיתות א

ב"י-'תלמידים בכיתות א73,900: כ"סה

בשכבות הגבוהות יותר יש יותר תלמידים בבתי הספר הרשמיים



ב"י-'תלמידים בכיתות א
ד מאפשרים לבחון מהי המגמה"נתוני תשע

בשכבות הגבוהות יותר יש יותר תלמידים בבתי הספר הרשמיים

ב"י-'תלמידים בכיתות א71,700: כ"סה







פ"תש, השוואת נתונים

ב"י-'כ תלמידים בכיתות א"סה•
73,300(: י"מנח)שנתון החינוך •
74,400: י"במנחנתוני תכנית החומש •
73,900: נתוני מחוז ירושלים של משרד החינוך•



כ תלמידים"סה
"מבט רחב"–משרד החינוך נתוני 



לפי שלב חינוך, תלמידים
"מבט רחב"–נתוני משרד החינוך 

,המלצות ועדת טרכטנברג מאושרות
3ביניהן חינוך חינם מגיל 



עיקרי ההחלטה

השפה העברית•
החינוך הטכנולוגי•

ב עד "מקרב כלל תלמידי י33%-ל11%-מהגדלת שיעור הזכאים לתעודה טכנולוגית•
א"ל תשפ"לשנה

פורמליהבלתי החינוך •
הישראליתהלימודים תכנית •

18, כיתות15: הישראלית לפי שניםהלימודים חדשות בתכנית ' אתוספת כיתות •
כיתות27, כיתות24, כיתות21, כיתות

הגדלת מספר הכיתות אשר ילמדו בהתאם לתכנית הלימודים  , בחינוך העל יסודי.ב
שנהכיתות בכל 20-ב, הישראלית

מכלל הלומדים  26%-ל12%-הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ישראלית מ•
א"תשפל "ב עד לשנה"בהתאם לתכנית הישראלית בשכבת י

ל "מכלל הלומדים עד לשנה25.5%-ל28%-מב "י-'צמצום שיעור הנשירה של תלמידי ט•
א"תשפ



עברית

העמקת הידע בשפה העברית•





ידיעת עברית
דיבור



ידיעת עברית
קריאה



2017-18, ידיעת עברית לפי גיל



חינוך טכנולוגי

טכנולוגיתהגדלת שיעור הזכאים לתעודה -הטכנולוגי קידום החינוך •
א"תשפל "ב עד לשנה"מקרב כלל תלמידי י33%-ל11%-מ







תכנית ישראלית

הישראליתלהרחבת תכנית הלימודים , פיזיים ופדגוגיים, מתן תמריצים•
,  אשר ילמדו בהתאם לתכנית הלימודים הישראלית, החדשות' הגדלת מספר כיתות א•

,  המותאמת ומפוקחת על ידי משרד החינוך, בדגש על מקצועות האנגלית והמתמטיקה
כך שמספר התלמידים הלומדים את תכנית הלימודים הישראלית יגדל , באופן מדורג

, כיתות18-בשנה השנייה , כיתות15בשנה הראשונה יתווספו : בהתאם לפירוט הבא
כיתות27-כיתות ובשנה החמישית24-בשנה הרביעית , כיתות21-בשנה השלישית 

הגדלת מספר הכיתות אשר ילמדו בהתאם לתכנית הלימודים  , בחינוך העל יסודי•
המותאמת ומפוקחת על ידי , בדגש על מקצועות האנגלית והמתמטיקה, הישראלית

כיתות בכל שנה20-ב, משרד החינוך











סכום כוללרב גיליעל יסודייסודי

44כפר עקב
224חנינאבית 

11שועפאט
4138שועפטמחנה פליטים 

11ראח'גשיח 
91212גוזואדי אל 

22שיאח-א
213מרכז העיר

63413העיר העתיקה
11תור-דרך אבו

314סילוואן
11מוכברגבל 
527באהרצור 
11טובאאום 
22צפפהבית 

11שרפאת
2114ראם-א

22אלעזרייה
4491871סכום כולל

תשעט, לפי שכונה, בתי ספר לא מוכרים
י"מנחנתוני שנתון 







צמצום נשירה

28%-ב מ"י-'צמצום שיעור הנשירה של תלמידי ט•
א"ל תשפ"מכלל הלומדים עד לשנה25.5%-ל







!תודה רבה


