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 חע"תש – מסגרות החינוך בעמק חפר

 םגני  81 -גני ילדים

 ילדים 1,269-ילדי טרום חובה 
 ילדים 768 -חובה  

  םילדי 370,2 "כהס
 

 בתי ספר
 בתי ספר יסודיים 8

 למידיםת 344 אביחיל •

 תלמידים  173 אופק •

 תלמידים 639 ית יצחקב •
  תלמידים 282 ממ"ד -להרא" •
 תלמידים 596 ויתקין •
 תלמידים 643 יובלים •

 תלמידים  68 מעברות •
 תלמידים 773 משגב •

 תלמידים 501 קדם •
 תלמידים 588 שדות •

 תלמידים  ,6014 ה"כס 
 
 בתי ספר על יסודיים

  תלמידים 1,703 קרית החינוך ע"ש בן גוריון   •

  תלמידים 1,254שחר  –ין יקרית החינוך מע •
 יד'-תלמידים יג' 47+  תלמידים 1,285 ים-רמות •

 תלמידים  166 א' שפרירים •

 ידיםתלמ 201 שפרירים ב' •

 תלמידים  52 ט(-)כיתות ז אופק •

 למידיםת ,6614 "כסה
 

 שבבעלות המועצה מסגרות החינוך המיוחד
  ילדים 11 - בת חפר  -)עיכוב התפחותי(  גן רותם  •

 ילדים.   9  -בת חפר  -)עיכוב התפתחותי( גן אלה   •

 ילדים  6 –בת חפר  –(ASDגן "תות" )  •

 ם ילדי 8 –בת חפר  –( ASDן פטל )ג  •
 בתוך בתי הספר בבעלות המועצה: חינוך מיוחדכיתות  22  •

  (תלמידים 12ל"ל )-ו'כיתה  –ביה"ס אביחיל 
  תלמידים( 15ל"ל )-ג' כיתה  – בית יצחק

 תלמידים(,  8-ו'תלמידים  9-'ד) ASDכיתות  2  –ביה"ס ויתקין 
 דים(,תלמי 11-ל"ל-'ד  ASD - 7'ג, ASD – 7' ב) –כיתות  3   -ביה"ס יובלים 

 תלמידיםASD -  (5 ,)א'  כיתה –ביה"ס קדם 
 .(13-, התלמידים 11-'התלמידים,  10 -'ל"ל )ב כיתות 3  –ביה"ס שדות 

 תלמידים(, 12 –ל"ל  1תלמידים,  ASD  - 37 5כיתות )  6 –בקרית החינוך בן גוריון 
 תלמידים(   74כיתות ל"ל ) 6 –שחר -במעיין

 ילדי פנימיות 19+  251 –ילדי עמק חפר  הלומדים בעמק 
 ילדי פנימיות 138+  103 –ילדי עמק חפר המתחנכים מחוץ לעמק 

 



 

 -השרות הפסיכולוגי
 תקנים קנויים מבתיה"ס 3.05משרות לכל מערכת החינוך +  14.20 -התקן  •

 יסודי-העל
 .פסיכולוגים  27 -עובדים בשפ"י    •

 
 

 אחריות אגף החינוךמסגרות נוספות ב
 תלמידים 320   ט' -'ג -בי"ס למחוננים בתפוח הפיס -חופי"ם •

 292 -ו'  –ג'  – מצטיינים •

 

 
 מסגרות נוספות שלא בבעלות המועצה

 תלמידים   220 י"ב-'ט–בכפר הרא"ה  -ישיבת בני עקיבא •
 .יד'-'תלמידים יג 63+  תלמידים  370 די"-'ט -נעורים" -כפר הנוער "הדסה   •
 תלמידים  300 די"-'ט – בחרב לאת -תו"ם   •
 תלמידים   85 'יב -'ח -בכפר הרא"ה –"בן יקיר"  •
 תלמידים   82 -' ח-'א   -בי"ס "טוקאייר" בבחן  •
 תלמידים  186י"ב  -ז' -במשמר השרון -"הבית של תמר" •
 תלמידים  124  מדרשת רופין-21 עד גיל-'ט" נתיביםבי"ס " •

 תלמידים 121 ח-א' –בי"ס "נתיבים"  •
  .מתחנכים בעמק חפר( 19) למידיםת  116  'בי -ג -פנימיית "נוה הדר"  בחבצלת השרון •
  למידיםת 59 יב-ז -באלישיבפנימיית "נוה אלישיב"  •

 תלמידים   60 יב'-ז'  -מדרשת רופין  –פנימיית שבילים  •

 

  תלמידים ,7231 -"כ סה

 

 ₪ 10,896 -ה"כ מתחנכים במסגרות החינוך שבבעלות המועצה  ס
 

 ₪ 12,716 –סה"כ מתחנכים במסגרות החינוך בעמק חפר 
 
 


