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 טע"תש –מסגרות החינוך בעמק חפר 
 

 טרום חובה(  36גני חובה,  47) םגני  38 -גני ילדים  
  ילדים  1,284 -ילדי טרום חובה     
   ילדים    734            -חובה      

  םילדי 018,2         "כסה    
 

 בתי ספר
 בתי ספר יסודיים 8

 דיםתלמי     333               אביחיל  •
 תלמידים       197    אופק •
 תלמידים     629 בית יצחק                         •
 תלמידים             285  ממ"ד  -להרא" •
 תלמידים      551 ויתקין                         •
 תלמידים     659    יובלים •
 תלמידים      102   מעברות •
 תלמידים      731    משגב  •
 תלמידים     528    קדם •
 תלמידים     534                         שדות •

 תלמידים  ,5494                ה"כס         
 

 בתי ספר על יסודיים
  תלמידים    1,771קרית החינוך ע"ש בן גוריון   •
  תלמידים    1,250 שחר  –ין יקרית החינוך מע •
 יד'-תלמידים יג' 26+  תלמידים    1,319   ים-רמות •
 תלמידים       164   א' פריריםש •
 (96-, חט"ע111-)חט"ב תלמידים   207   שפרירים ב' •

 למידיםת ,7114           "כסה
 

 שבבעלות המועצה מסגרות החינוך המיוחד
  ילדים 9 -בת חפר   -גן רותם )עיכוב התפחותי(   •
 ילדים.   10  -בת חפר  -)עיכוב התפתחותי( גן אלה   •
 ילדים 8 –כפר הרא"ה  –התפתחותי(  גן אקליפטוס )עיכוב •
 ילדים  8 –בת חפר  –(ASDגן "תות" )  •
 ילדים  8 –בת חפר  –( ASDן פטל )ג  •
 כיתות חינוך מיוחד בתוך בתי הספר בבעלות המועצה: 23  •

 תלמידים(  14ל"ל )- ד'כיתה  –בית יצחק 
 תלמידים(,  8-התלמידים  6-'א) ASDכיתות  2  –ביה"ס ויתקין 

 13-ל"ל-ה  ASD - 9'ד, ASD – 10' ג) –כיתות  3   -בלים ביה"ס יו
  תלמידים(,

-ו'-, התלמידים 15-'ו-התלמידים,  13 -'גל"ל ) כיתות 3  –ביה"ס שדות 
14). 

 12 –ל"ל  1תלמידים,  ASD  - 37 5כיתות )  6 –בקרית החינוך בן גוריון 
 תלמידים(   77כיתות ל"ל ) 6 –שחר -במעיין תלמידים(,

 תלמידים(. 14 –תלמידים, י' ל"ל  8 -כיתות )ז' ל"ל 2 –ים -רמות
   268 –ילדי עמק חפר  הלומדים בעמק 

 101  –ילדי עמק חפר המתחנכים מחוץ לעמק 



 

 
 -השרות הפסיכולוגי

תקנים קנויים  3.45משרות לכל מערכת החינוך +  15.20 -התקן  •
   מבתיה"ס 

 יסודי-העל 
 .ולוגים פסיכ 32 -עובדים בשפ"י    •

 
 

 מסגרות נוספות באחריות אגף החינוך
 תלמידים 358   - ט' -ג' -בי"ס למחוננים בתפוח הפיס -חופי"ם •
 333 -ו'  –ג'  – מצטיינים •

 
 

 מסגרות נוספות שלא בבעלות המועצה
 תלמידים   192   י"ב -ט'–בכפר הרא"ה  -ישיבת בני עקיבא •
 יד'.-יג' 63תלמידים+  370    י"ד     -ט' -נעורים" -כפר הנוער "הדסה   •
 תלמידים  290    י"ד                  -ט' – בחרב לאת -תו"ם  •
 תלמידים   85    יב'           -ח' -בכפר הרא"ה –"בן יקיר"  •
 תלמידים   75                  -ח' -א'   -בי"ס "טוקאייר" בבחן  •
 תלמידים  192   י"ב   -ז' -במשמר השרון -"הבית של תמר" •
 תלמידים  120 מדרשת רופין -21עד גיל -'ז" בית אקשטייןבי"ס " •
 תלמידים  117    ח-א' – בית אקשטיין נעוריםבי"ס " •
 (. בע"חמתחנכים  15למידים )ת  109   ' בי -ג -פנימיית "נוה הדר"  בחבצלת השרון •
מתחנכים  12) תלמידים   60      יב   -ז -פנימיית "נוה אלישיב"   באלישיב •

  ח(בע"
  תלמידים   38    יב'-ז'  -מדרשת רופין  –פנימיית שבילים  •

 

 תלמידים ,1171                -סה"כ 
 

 
 
 
 
 
 

 ₪ 11,278 -סה"כ מתחנכים במסגרות החינוך שבבעלות המועצה  
 

 ₪ 12,989 –סה"כ מתחנכים במסגרות החינוך בעמק חפר 
 


