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 מנהלים תקציר
 

יסודיים של החמ"ד ובפרט בגילאי החטיבה העליונה -סוגיית שכר הלימוד הגבוה במוסדות העל
לאומי. שכר הלימוד הגבוה הביא -מעוררת בשנים האחרונות הד רב בציבור הדתי)תיכון( 

-למחאות רבות של הורים, לסדרה של כתבות בתקשורת ואף להקמת שתי ועדת ציבוריות
פוליטיות שדנו בנושא. למרות כל זאת, נראה שהמצב בפועל לא השתנה באופן מהותי. מטרתו 

ם מעודכנים ככל האפשר, את הטיעונים השונים העולים של חלק זה היא לבחון, על בסיס נתוני
בקרב הגורמים השונים הדנים בסוגיה )ההורים, מוסדות החינוך והפוליטיקאים( ולנסות להציג 

 מתווה שיאפשר להתמודד עם המצב הקיים. 
יסודי הנם זניחים יחסית -בעוד במוסדות החינוך הממלכתי תשלומי ההורים בחינוך העל

-יסודיים בחמ"ד עומד על בין כ-בשנה, שכר הלימוד במוסדות העל₪  1,000-ועומדים על כ
ש"ח בשנה במוסדות שאינם פנימייתיים, ואילו במוסדות פנימייתיים שכר  29,000-לכ 9,000

בשנה. מחקרים מלמדים כי משפחה ₪  10,000-הלימוד בדרך כלל גבוה יותר ויכול להגיע אף ל
בחודש על תשלומים ישירים למוסדות ₪  0,100-ה כלאומי מוציא-ממוצעת במגזר הדתי

סכום שהנו פי ארבעה  – לאומית ממוצעת-כרבע מסך ההוצאות של משפחה דתית –החינוך 
מההוצאה הממוצעת הכללית על חינוך בישראל . על פי עמותת 'מקימי', העוסקת במלחמה 

בולטים לעוני בחברה בעוני במגזר הדתי, שכר הלימוד במוסדות החינוך הוא אחד הגורמים ה
 זו.

במציאות שנוצרה כיום, ישנו מיעוט של בתי ספר דתיים ממלכתיים, המספקים חינוך 
שההורים מחשיבים לאיכותי מחד, אך שכר הלימוד בהם אינו גבוה מאידך. כך, הורים רבים 
מעדיפים לשלם תשלומים גבוהים מאוד ובלבד שילדיהם יקבלו חינוך איכותי, ומנגד ישנה 

צה לא מבוטלת של הורים שאינם יכולים לעמוד בנטל התשלומים ולפיכך מעדיפה לשלוח קבו
 את ילדיהם לחינוך ממלכתי שאיננו דתי.

מחקר זה בוחן תחילה לעומק שלושה פתרונות אפשריים לסוגיית שכר הלימוד, שהועלו 
 : בשיח הציבורי, ומראה כי אין בהם פתרון מקיף וכולל, בוודאי שלא לטווח הרחוק

עמדה הנשמעת רבות בשיח הציבורי, בדרך כלל על . שכר הבכירים והתנהלות המוסדות: 2
ידי חלק מנציגי ההורים, טוענת שהסיבה לשכר הלימוד הגבוה נעוצה בשכר גבוה של הבכירים 

, הנתונים מלמדים שברוב המוסדות שכר למעשהבמוסדות ובהתנהלות לא תקינה של המוסדות. 
כלל וכלל, אך גם אם בחלק מהמוסדות ניתן לקצץ בשכר הבכירים וניתן  הבכירים אינו גבוה

לאמץ אמות מידה מחמירות יותר, למעשה הדבר לא יביא להפתחה משמעותית בגובה שכר 
 הלימוד. 

עמדה נוספת הנשמעת רבות בשיח הציבורי, בדרך כלל . חוסר תקצוב ממוסדות החינוך: 1
שהאשם המרכזי בשכר הלימוד הגבוה הא משרד החינוך על ידי נציגי מוסדות החינוך, טוענת 

, הנתונים מלמדים כי הן בחינוך למעשהומוסדות המדינה שאינם מתקצבים את החמ"ד כיאות. 
יסודי החמ"ד מקבל את התקצוב הגבוה ביותר לתלמיד ובפער גבוה -היסודי והן בחינוך העל

את, קשה להצדיק מבחינה ערכית מהחינוך הממלכתי, החינוך הערבי והחינוך החרדי. לאור ז
העברות תקציביות נוספות לחמ"ד, ולאור הביקורת שעלתה בתקשורת בשנים האחרונות על 



 0|  מנהלים תקציר 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  חלק ב(גים )ינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישהח

ההעדפה התקציבית שמקבל החמ"ד קשה להאמין שמשרד החינוך ירחיב עוד יותר את הפערים 
גם אם משרד החינוך היה חפץ בכך, הוא היה מתקשה למצוא את  התקציביים. יתרה מכך,

 המקורות התקציביים הנוספים שיביאו להפחתה משמעותית בשכר הלימוד. 
פועלים בתקופה זו  לאומיים-: נציגי הציבור )הפוליטיקאים( הדתיים. הגבלת שכר הלימוד0

למען הפחתת שכר הלימוד באמצעות הגבלת שכר הלימוד שמוסדות החינוך יכולים לגבות 
פת תקציבים נוספים המוסדות אינם יכולים , המציאות מלמדת שללא הוסלמעשהמההורים. 

להעמיד את אותו חינוך איכותי שהם מספקים בד בבד עם הפחתה של שכר הלימוד. כך, הגבלה 
דרסטית של שכר הלימוד תביא למעשה לפגיעה באיכות החינוך, כך שההורים אולי ישלמו 

מלמד, שכאשר הרבה פחות, אך לא יקבלו את החינוך שאותו הם מבקשים. ניסיון העבר 
ההורים אינם מרוצים די הצורך מהמערכת הממלכתית )גם זו "הדתית"( הם מחפשים חלופות 
ובדרך כלל פונים להקמת מסגרות פרטיות לגמרי שהתשלומים אליהן גבוהים בהרבה )או 
שלחלופין יהיו הורים שיפנו למערכת החינוך הממלכתית החילונית או החרדית(. כך, לא רק 

כר הלימוד, אלא שכרו של המהלך יצא בהפסדו. יתרה מכך, הגבלת משמעותית שלא יופחת ש
של שכר הלימוד פוגעת בזכויותיהם של הורים )וילדים( הרוצים לאפשר לילדיהם מסגרת 
לימודים רחבה יותר, מעבר למימון של החינוך הממלכתי הרגיל. לפיכך, הגבלת שכר הלימוד 

ך הגובים שכר לימוד גבוה במיוחד, אך היא לא יכולה יכולה להוות פתרון מפני מוסדות חינו
להוות פתרון עומק לסוגיית שכר הלימוד הגבוה שקיים ברוב גדול של מוסדות החינוך הדתיים. 

יסודי -יש להדגיש, כי הגבלה דרסטית של שכר הלימוד תשנה את אופיו של החינוך העל
שר הם מלינים על שכר הלימוד בחמ"ד מקצה לקצה, ונראה שלא לכך מצפים רוב ההורים כא

 הגבוה.
 

הבעיה המרכזית של כל הפתרונות שהוזכרו טמונה בחיפוש אחר "פתרון קסם" מהיר שיפתור 
את הבעיה אחת ולתמיד, על אף שפתרון מסוג זה אינו בנמצא. כפי שנראה להלן, הפחתת שכר 

לקיים במבנה הלימוד חייבת להיעשות בתהליך הדרגתי, מחושב וִאטי כחלק משינויים ח
מוסדות החמ"ד. אנו מודעים לכך שגם אם ההמלצות המפורטות להלן תיושמנה אחת לאחת, 
הדבר יביא רק להקלה חלקית על ההורים ולא לביטול גמור של נטל התשלומים, אך אנו סבורים 
שהדבר הכרחי, הן בשל הצורך להביא אפילו להקלה חלקית בנטל התשלומים, והן בכדי לפתוח 

 י החמ"ד למרב  האוכלוסיות המעוניינות בכך. את שער
בחמ"ד המביא לכך שמוסדות החינוך  ריבוי המוסדותכיוון מרכזי אחד שאנו מעלים עוסק ב

יסודיים בחמ"ד הנם מאוד קטנים, הן במספר התלמידים הממוצע במוסד והן במספר -העל
 תלמידים 02.7 ישנם ד"בחמ העליונה בחטיבה ממוצעת שכבה התלמידים הממוצע לכיתה.

 יסודי-על לימודים מוסד, כן כמו. הממלכתי בפיקוח בממוצע תלמידים 241.00 לעומת בלבד
הדבר  .ד"בחמ בממוצע בלבד 000.1 לעומת תלמידים 094 בממוצע מונה הממלכתי בחינוך

 –גורם לעלויות כלכליות גבוהות, שכן יש כאן מצב קלאסי של יתרון לגודל, או ליתר דיוק 
קוטן: רבות מההוצאות של המוסדות הן עלויות קבועות שאינן תלויות בהיקף גודל חיסרון ל

המוסד, וכך, ככל שעלויות קבועות אלו נחלקות על פני יותר מוסדות, מנהלים ועובדים, 
 התקורה ליחידה עולה, וההורים צריכים לשלם יותר. 

שנכפה על החמ"ד בשל  נציגי המוסדות טוענים כלפי משרד החינוך כי מציאות זו היא כורח
פיזור האוכלוסייה, ההפרדה המגדרית וקליטת העלייה, אך כפי שהמחקר מלמד, באמצעות 
השוואה לבתי הספר היסודיים ונתונים נוספים, תופעות אלו הן רק חלק מהסיפור. למעשה, 
סיבה מרכזית לריבוי המוסדות היא החלטות מודעות של מנהלי מוסדות והורים בחמ"ד 
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 מדובר, אחרות במיליםבחינוך בגוון מאוד ספציפי הכולל יחס פרטני לכל תלמיד. החפצים 
ביחס לאומי, בשילוב עם הרצון -הרווחת בציבור הדתיההבדלים  וחידוד הפיצולים בתופעת

 אישי ובחינוך לא "תעשייתי".
 בנושא זה אנו מציעים מספר המלצות מרכזיות: 
פתיחת מוסדים חדשים, ומתן תמריצים הקשחת הנהלים בדבר . נהלים ותמריצים: 2

 כלכליים לאיחוד מוסדות קיימים ולאיגום משאבים בין המוסדות הקיימים. 
הצעתנו המעשית היא לפעול לאיחוד מוסדות באופן של ריבוד  . מתווה לאיחוד מוסדות:1

ה תפיסות וגוונים בתוך המוסד. אין צורך שכל קבוצה בעלת תפיסת עולם שונה או תפיסת הורא
שונה תפתח מוסד משל עצמה, על כל העלויות הכלכליות הכרוכות בכך. ניתן לבנות מוסדות 
המכילים מסגרות שונות ותפיסות שונות באמצעות כיתות שונות בתוך המוסד. הדברים נכונים 

והן ברמה  –כיתות שהתשלום אליהן שונה בהתאם ל"שירותים"  –הן ברמת ה"שירותים" 
ות גוון תפיסתי ורוחני שונה. כיום קיימת ישיבה מוסיקלית, ישיבה כיתות בעל -התפיסתית 

חקלאית, ישיבה משטרתית וכדומה. אין כל סיבה שהגוון הייחודי הזה לא יבוא לידי ביטוי 
בתוך אותו המוסד כך שבאותו מוסד תיפתח כיתה המשלבת עבודה חקלאית יחד עם כיתה 

 רגילה. 
מה כך שלא תיווצרנה כיתות לעניים וכיתות כמובן, יש לבצע מהלך שכזה בצורה חכ

לעשירים, או כיתות ל"טובים יותר" ו"טובים פחות", אך מכל מקום, יש לזכור שכבר כיום ישנה 
סגרגציה סמויה, כך שבמידה מסוימת כיום ישנם בתי ספר לעשירים יותר ופחות. אנו סבורים כי 

י גדול מאוד, והוא יוביל מגמה של מעבר לחיסכון הכלכלי שבמהלך, טמון בו גם יתרון חברת
לאומי, כך שקבוצות בעלות הבדלים שאינם כה גדולים ילמדו לשכון זו -אחדות בציבור הדתי

 לצד זו, מבלי להתפצל ולהתפלג. 
דתי -כאן גם טמון לדעתנו הפתרון למצב שבו להורים לא ניתנת האפשרות לחינוך ממלכתי

ן בפתיחת מוסדות ממלכתיים חדשים, אך בפועל, זול. לכאורה הפתרון למצב בעייתי זה טמו
הניסיון מלמד שהשוק החופשי גורם לכך שברוב המקרים מוסדות אלו אינם מצליחים לקלוט 
אליהם תלמידים ברמה גבוהה, וכך נוצר מעגל קסמים הגורם לכך שהורים שהיו מעוניינים 

הם לבתי ספר יותר פרטיים, דתיים וזולים, בסופו של דבר ישלחו את ילדי-בבתי ספר ממלכתיים
שכמובן יותר יקרים. כמו כן, במצב הנוכחי הקמת מוסדות חדשים רק תביא לעלייה בתשלומי 

דתיים זולים יותר הוא כמובן מבורך, אך לדעתנו -ההורים. ניסיון להקים בתי ספר ממלכתיים
קביל כדאי להתמקד בעיקר בניסיון לשלב מסלולים שכאלה בתוך בתי הספר הקיימים במ

 למסלולים הרגילים. 
מודל נוסף שניתן לקדם כדי לפתור את בעיית המוסדות הקטנים . מודל ההפרדה החלקית: 0

הוא המודל של מוסדות "שלהבת" בשוהם, שבו הוקמו ישיבה תיכונית ואולפנה הסמוכות זו 
נם לזו. מבחינה בירוקרטית מדובר במוסד אחד, אך בפועל, לישיבה התיכונית ולאולפנה יש

שערים נפרדים, כאשר שירותי המנהלה מצויים בתווך שבין שני המוסדות ומשרתים את 
כך כמובן ישנו חיסכון רב בעלויות. אמנם, ישנן קבוצות  –הישיבה והאולפנה גם יחד 

שתתנגדנה למבנה כזה של מוסד מסיבות דתיות המצדדות בהפרדה מגדרית טוטאלית, אך נראה 
לאומי, ולכן מוצע לבחון אותו -ם לקבוצות גדולות בציבור הדתישמדובר במודל שיכול להתאי

 באופן רציני. 
 

של המוסדות כלפי ההורים  שקיפות מוחלטתכיוון מרכזי נוסף העולה במחקר זה מצביע על 
שיח בין ההורים ובין המוסדות. במשך -ככלי מרכזי לקידום הפחתת שכר הלימוד באמצעות דו
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ושא זה, שעיקרן מתן פירוט מלא של המוסד להורים על מרכיבי השנים ניתנו המלצות רבות בנ
שכר הלימוד, אך רק בפתיחת שנת הלימודים האחרונה יצאה הנחיה ברורה בנושא. מבדיקה 
שעשינו עולה, כי לא כל המוסדות אכן ביצעו את הנדרש מהם בעניין, ולפיכך אנו ממליצים 

 לאכוף באופן רציני את הנהלים. 
י שקיפות מוחלטת תחשוף בפני ההורים את ההתנהלות הלא תקינה של ישנם הסבורים כ

המוסדות וכך תיווצר באופן ישיר התייעלות, אך אנו סבורים שגם אם אכן קיימות בעיות 
נקודתיות מסוימות, באופן כללי שכר הלימוד הגבוה איננו נגזרת של התנהלות לא תקינה של 

כי ישנה חשיבות עליונה בשקיפות של בתי הספר למרות זאת, אנו סבורים . מוסד זה או אחר
כלפי ההורים. בשלב הראשוני, השקיפות צריכה להביא לכך שיתאפשר להורים להימנע 
מתשלומים שהם יכולים להימנע מהם כהורים בודדים, כדוגמת הזנה או הסעות. עם זאת, אי 

מלשלם אותם, גם אפשר להתעלם מכך שישנן הוצאות כלליות שהורה בודד לא יכול להימנע 
אם הוא אינו מעוניין בהן. לפיכך, בשלב השני מוצע שיתנהל תהליך מקיף של הידברות בין 
ההורים ובין מוסדות החינוך, בדבר ה"שירותים" שהמוסדות מעניקים לתלמידים. כאשר 
ההורים יעמדו בפני הפירוט של משמעות התשלומים שלהם, הם יוכלו לתעדף את המרכיבים 

כר הלימוד, ולבקש מן המוסד לחסוך במרכיבים מסוימים, או לחלופין להחליט השונים בש
להשאיר את המצב על כנו. הדברים אמורים בעיקר בנוגע לפעילויות החברתיות ופעילויות 

פעילויות הכרוכות בהוצאות , ההעשרה שהמוסדות מספקים כדוגמת סמינריונים ושבתות עיון
 גדולות מצד המוסדות. 

כי אין זה נכון להציע הצעה אחת כוללת להפחתת שכר הלימוד בשל הגיוון  אנו סבורים
התפיסתי הקיים בין הורי החמ"ד. עם זאת, בדיקת המרכיבים השונים של שכר הלימוד ושיחות 

 עם גורמים שונים הביאה אותנו להציג מספר המלצות בקווים כלליים בלבד:
ספק לתלמידיו מהווה מרכיב מרכזי : תוספת השעות התורנית שהחמ"ד מ. תוספת שעות2

בגובה שכר הלימוד בישיבות התיכוניות ובאולפנות ועומדת על אלפי שקלים, זאת על אף 
-שמשרד החינוך מממן כחצי מעלות השעות הנוספות. כמות השעות התורניות במוסדות העל

רגילים  שעות, תלוי בסוג המוסד. בתיכונים 00-20יסודיים בחמ"ד עומדת על סדר גודל של 
שעות בשבוע, באולפנות ובתיכונים ישיבתיים מדובר על  20כמות השעות התורניות עומדת על 

שעות, ובישיבות תיכוניות פנימייתיות  14-11 –שעות, בישיבות תיכונית ללא פנימייה  21-20
. משיחות רבות שערכנו עולה, כי רבים סבורים 00-10-מספר השעות התורניות בשבוע מגיע ל

ת שעות התורניות בישיבות התיכוניות גדולה מדי ואינה מתאימה לתלמידים רבים, שכמו
ובפועל, רוב התלמידים כלל אינם לומדים בשעות הללו. עולה גם הטענה כי המצב הנוכחי 

וזה כדבריהם   –משניא על רבים מהתלמידים את לימודי הקודש. ישנם ראשי ישיבות המודים 
לצמצם את כמות השעות התורניות, אך הם אינם עושים זאת  כי היו רוצים –"לא לציטוט" 

משום שהם חוששים שהדבר ייתפס כ"ירידה" ברמת המוסד. למרות שגם הורים רבים סבורים 
הכרוכים באופן  –כי יש לצמצם את לימודי הקודש, במציאות שנוצרה בפועל לימודי הקודש 

 אטוס של מוסד יוקרתי. הפכו לסמל סט –הדוק עם סיום הלימודים בשעה מאוחרת 
עם זאת, מובן שאיננו ממליצים על באופן גורף על צמצום לימודי הקודש. בהתאם 
להמלצתנו הכוללת במסמך זה, אנו סבורים שיש ליצור מודל מרובד יותר בתוך המוסדות. כך, 

שעות תורניות בשבוע, וחלקם  21למשל, ייתכן שבאותה כיתה במוסד חלק מהתלמידים ילמדו 
דו שבע שעות נוספות במסגרת תוספת של סדר ערב, הכול בהתאם ליכולות והרצונות הן ילמ

של התלמידים והן של ההורים. כך, ייתכן שעבור חלק מהתלמידים הדבר יהווה צמצום בשעות 
 התורניות ועבור אחרים דווקא תיתוספנה שעות תורניות בהתאם לבחירת ההורים והתלמידים.
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ו גם ברמה של כיתות שונות, אך יש להיזהר מאוד מיצירת סגרגציה ניתן להפעיל מסגרת שכז
. יש לציין, שכבר כיום תכנית שכזאת פועלת בכמה מוסדות. כך, למשל, במוסדות בתוך המוסד

הבנים "אור תורה" ברמות ו"דרך אבות" באפרת פועלות כיתות בית מדרש, שבהם התלמידים 
 תות המקבילות במוסד. מעמיקים בלימודים תורניים יותר מאשר בכי

מודל כזה פותר שתי בעיות במקביל: ראשית, הוא מאפשר להורים ולתלמידים מגוון רחב 
של אפשרויות תורניות בתוך אותו המוסד, כך שהורים המעוניינים בכך יוכלו לשלם פחות, 
ולקבל בתמורה פחות שעות תורניות. שנית, הדבר יפתור את הבעיות שנוצרו כיום בשל חוסר 
התאמה בין יכולות התלמידים ורצונותיהם ובין מספר השעות הגבוה שנדרש מהם ללמוד. 

בשנה להורה. ₪  790-למעשה, הדברים אמורים גם לגבי תוספת שעות החול העומדת על כ
במקום לחייב את ההורים לשלם את התוספת הזאת, מומלץ להציב מסלול מרובד יותר. כמובן, 

יה באותה דעה, כך שיצדד/יתנגד לתגבור מקצועות החול, אם רוב מוחלט של ההורים יה
 המוסד לא יפתח מסלול מרובד אלא מסלול אחיד לכל הכיתות.

:  ברוב מוסדות החמ"ד ישנה הפרדה בין תפקיד מנהל המוסד . ראש ישיבה וצוות ניהולי1
לאור בשנה להורה. ₪  090-ובין תפקיד ראש הישיבה או האולפנה המביאה לעלות נוספת של כ

זאת, מומלץ לבחון איגום משאבים גם בתחום זה. כך למשל, יש הטוענים כי ניתן לשלב בין 
תפקיד ראש הישיבה או האולפנה לתפקיד מנהל המוסד ואין חובה שיהיו שני אנשים שיאיישו 
תפקידים אלו. כמו כן, במוסדות רבים מקובל כי ראש הישיבה משמש במקביל לתפקידו כראש 

 חנך של אחת הכיתות, כך שניתן לחסוך עלויות גם במהלך כזה.הישיבה גם כמ
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יסודיים של החמ"ד ובפרט בגילאי החטיבה העליונה -סוגיית שכר הלימוד הגבוה במוסדות העל
לאומי. שכר הלימוד הגבוה הביא -)תיכון( מעוררת בשנים האחרונות הד רב בציבור הדתי

-רבות של הורים, לסדרה של כתבות בתקשורת ואף להקמת שתי ועדת ציבוריות למחאות
פוליטיות שדנו בנושא. למרות כל זאת, נראה שהמצב בפועל לא השתנה באופן מהותי. מטרתו 
של חלק זה היא לבחון, על בסיס נתונים מעודכנים ככל האפשר, את הטיעונים השונים העולים 

סוגיה )ההורים, מוסדות החינוך והפוליטיקאים( ולנסות להציג בקרב הגורמים השונים הדנים ב
 מתווה שיאפשר להתמודד עם המצב הקיים. 

חלק זה מחולק לשלושה פרקים. בפרק הראשון )פרק שש( נציג בצורה מעמיקה את הבעיות 
לאומיים ונבחן לעומק -וההשלכות השליליות של שכר הלימוד הגבוה במוסדות החינוך הדתיים

ונות השונים שמעלים הצדדים השונים הדנים בסוגיה. בשני הפרקים שלאחר מכן נציג את הפתר
את עמדתנו וננסה להצביע על דרכים ומודלים אפשריים שיכולים להביא להפחתת שכר הלימוד 

 יסודיים של החמ"ד.-הגבוה במוסדות החינוך העל
ושא, שנתייחס אליהם בפתח הדברים נציג את שני המסמכים הרציניים ביותר שדנו בעבר בנ

לא פעם בדברינו במהלך המחקר. מדובר בשני דו"חות של שתי ועדות ציבוריות שדנו בנושא: 
הורה חבר הכנסת לשעבר, זבולון אורלב, על הקמת ועדה  1022ועדת דל וועדת דגן. בנובמבר 

תי. בראש ד-ממלכתייסודי ה-ציבורית לבחינת התשלומים הנדרשים מההורים בחינוך העל
וועדה עמד בנצי דל, שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד החינוך בתקופה שהמפד"ל החזיקה בתיק ה

, אז סיימה את 1021לאוגוסט  1022החינוך. הוועדה התכנסה לשמונה מפגשים בין דצמבר 
רוב החברים בוועדה  1עמודים. 11עבודתה והגישה את מסקנותיה בדו"ח סופי מפורט על גבי 

לגוניהם ובכירי ִמנהל החמ"ד, כך שבמידה מסוימת ניתן לראות היו נציגי מוסדות החמ"ד 
במסקנותיה את העמדה הרשמית של גורמי החמ"ד בשאלת שכר הלימוד. כמו כן, נטלו חלק 

הלאומי במספר מועצות מקומיות. ועדה -בדיוני הוועדה גם נציגי הורים ונציגי הציבור הדתי
ן היתה ועדת דגן. ועדה זו הוקמה גם היא על ציבורית נוספת שדנה בנושא מספר שנים קודם לכ

וסיכמה את מסקנותיה  1004ידי חבר הכנסת לשעבר, זבולון אורלב, והיא דנה בנושא בשנת 
 .מנהל החמ"דבראש הוועדה עמד ד"ר מתי דגן, שהיה ראש  2עמודים. 01בדו"ח מפורט הכולל 

החברים הפעילים בוועדה היו : הייתה דומיננטיות של נציגי המוסדותת דל, גם כאן, כמו בוועד
 עקיבא(. -אור תורה וישיבות בני)שני רואי חשבון, פעיל מפד"ל ושני נציגי רשתות חינוך 

                                                           
)להלן: דו"ח ועדת  דו"ח הועדה הציבורית לבחינת התשלומים הנדרשים מההורים בחינוך העל יסודי הציוני דתי 1

 .                              1021דל(, מנחם אב תשע"ב, אוגוסט 
 דו"ח הוועדה לא התפרסם בציבור, אך גרסתו הסופית הועברה לעיוננו.  2
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הבעיה, ההשלכות  -שכר הלימוד : ששיפרק 

 ועמדות הצדדים
 
 

 והשלכותיה . הבעיה1

אך נראה יסודי בחמ"ד הנה אמנם בעיה מוכרת, -סוגיית שכר הלימוד הגבוה בחינוך העל
שלמרות זאת, יש צורך להסביר אותה בצורה מעמיקה. בעוד במוסדות החינוך הממלכתי 

בשנה, שכר ₪  1,000-יסודי הנם זניחים יחסית ועומדים על כ-תשלומי ההורים בחינוך העל
בשנה במוסדות  ₪ 29,000-לכ 9,000-יסודיים בחמ"ד עומד על בין כ-הלימוד במוסדות העל

ואילו במוסדות פנימייתיים שכר הלימוד, בדרך כלל, גבוה יותר ויכול  שאינם פנימייתיים,
בשנה. מכיוון שמספר הילדים הממוצע במשפחה של תלמיד החטיבה ₪  10,000-להגיע אף ל

)כולל התלמיד  0.0לעומת  4.7העליונה בחמ"ד גבוה יותר מאשר בחינוך הממלכתי ועומד על 
יותר ילדים ומכאן שהנטל על משק בית בודד של  הרי שההורים נאלצים לשלם עבור 3עצמו(,

משפחה בחמ"ד הנו גבוה במיוחד. מחקר של ד"ר עדית סולברג מהמחלקה לכלכלה 
₪  0,100-הלאומי מוציאה כ-באוניברסיטת אריאל העלה כי משפחה ממוצעת במגזר הדתי

הוצאה סכום העומד על בערך פי ארבעה מה –בחודש על תשלומים ישירים למוסדות החינוך 
לאומית -הממוצעת הכללית על חינוך בישראל ושהנו כרבע מסך ההוצאות של משפחה דתית

על פי עמותת 'מקימי', העוסקת במלחמה בעוני במגזר הדתי, שכר הלימוד במוסדות  4ממוצעת.
החינוך הוא אחד הגורמים הבולטים לעוני בחברה זו, ולא פעם כרוך מימון החינוך בלקיחת 

  5יסה לחובות כבדים.הלוואות תוך כנ
לכאורה, המדינה אמורה לספק חינוך ממלכתי במחיר אפסי לכל דורש, אך בחמ"ד הדבר 
איננו מצוי. הדבר נובע מכך שמרבית ההורים מעוניינים להרחיב את סל השירותים שהמדינה 
מספקת, כך שרוב המוסדות נדרשים לקבל מההורים תשלומים נוספים. כך נוצר מצב, שלהורים 

יסודיים בחמ"ד אין בדרך כלל אופציה -עוניינים לשלוח את ילדיהם למוסדות החינוך העלהמ
ממשית לחינוך ממלכתי בעל אופי דתי בעלות סבירה. חברת מועצת עיריית מודיעין, ויויאן 

 בוועדת אלבוים, הצביעה על דרישה זו של ההורים בדיון שהתנהל בחודש חשוון תשע"ב
"תשלומי הורים ברכישת שירותים מרצון בישיבות  סת בנושאהכנ של דתי לחינוך המשנה

 : התיכוניות ובאולפנות"

                                                           
 –, בנק ישראל כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות-ההרכב החברתינעם זוסמן ושי צור,  3

 .1, עמ' 1001אוקטובר  חטיבת המחקר,
 .nrg ,02.20.1020לאומי גורמות לעוני', אתר -אסף גולן, 'מחקר: עלויות החינוך במגזר הדתי 4
 שם. 5
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 כעשרה בקרב פורמאלי לא סקר שהוא איזה עשיתי, ההורים נציגת ואני מאחר"
 נחשבת שמודיעין למרות... אומרים הם מה דעותיהם את לשמוע ורציתי הורים
 בערך ת"אמי לרשת, נהלש 0000-0900 בין משלמים אנחנו - זולה יחסית לעיר

, אופציה לנו אין שבעצם מכך באה היא. רבה מאד ההתמרמרות עדיין - 9000-כ
 תשים רוצה אתה אם אוקי לך אומרים לא... ולבחור לבוא יכולים שאנחנו לא זה
 כמו תיקח רוצה אתה אם תשלם לא או מאד מעט ותשלם שתיים עד הילד את
 או שש או חמש עד רוצה שאתה מה יחינוכ תגבור, תורני תגבור תוסיף ן"תל

 לנו אין, בחירה לנו שאין כך על ההתמרמרות אוקי. תשלם זה ולפי שבע
 קורה זה. אותנו ששאלו בלי הסכומים את לשלם אותנו ומאלצים, אלטרנטיבה

 ". במודיעין רק לא ערים מאד בהרבה

ך החרדי. יש התולים בנוסף, כאמור לעיל, אחוז מסוים מן התלמידים עוברים מן החמ"ד לחינו
לאומית וברצון של חלק מההורים -את הסיבות לכך בתהליך התחרדות שעוברת החברה הדתית

לחינוך בגוון חרדי יותר. אחרים, כמו חבר הכנסת זבולון אורלב, המכהן כיו"ר ועדת המשנה 
, של ועדת החינוך לחינוך דתי, טוענים שהסיבה היא בעיקרה טכנית וכלכלית. לדברי אורלב

שאינו רשמי  ,הסיבה העיקרית לנשירה היא ההטבות החומריות והכספיות שהחינוך המוכר"
מפתה בהם את ההורים. להורים אלה מציעים הסעות מבית התלמיד לבית הספר  ,ושאינו ציוני

ובחזרה, יום לימודים ארוך, הארכת שנת הלימודים בקיץ, קייטנות להורים ולתלמידים והטבות 
ב תולה את היכולות הכלכליות הללו בניצול מעמדן הפוליטי של המפלגות אורל 6נוספות".
 החרדיות.

אם כן, במצב שנוצר, להורים אין למעשה בחירה ממשית, והם בדרך כלל מחויבים לשלוח 
 את ילדיהם למסגרות חינוך פרטיות ויקרות.

יך השלכה שלילית נוספת של מצב זה טמונה בכך שהדבר מונע מתלמידים רבים להמש
קבלת -יסודי. מוסדות החינוך נמנעים, בדרך כלל, מאי-ללמוד במוסדות חמ"ד גם בחינוך העל

תלמיד רק בשל בעיות כלכליות של הוריו, כך שבפועל, ההורים האמידים ביותר מסבסדים את 
ההורים שאין ביכולתם לשלם, כפי שטענה ועדת דל: "אין מציאות שבה תלמיד שנמצא מתאים 

קבל בשל אי יכולתם של הוריו לעמוד בנטל התשלומים, דבר המכביד את הנטל למוסד אינו מת
עם זאת, ישנם הורים רבים שנרתעים מלכתחילה משכר  7על יתר ההורים הנושאים בעול".

הלימוד הגבוה, ומעדיפים שלא לשלוח את ילדיהם לחמ"ד, אלא לחינוך חילוני או חרדי. יו"ר 
 של היישוב עפרה(, התייחס לתופעה זו בדיון בוועדתמועצת החמ"ד, הרב אבי גיסר )רבו 

 הכנסת: של דתי לחינוך המשנה

אני רוצה לומר שאני מכיר את המצב במוסדות וב"ה, לדעתי נדיר מאד, לא "
מתקיים המצב שבו נער ונערה לא נכנס למוסד עקב בעיות תקציביות של 

הכניסה בגובה ההורים. זה לא מתקיים מכיוון שהמוסדות לעולם לא יתנו את 
התשלום ואפילו תלמיד, ואנחנו מכירים את זה, שהוריו לא משלמים מכל סיבה 
שבעולם, לא סולק ממוסד חינוכי עקב חוסר תשלום בישיבות תיכוניות 
ובאולפנות, סוחבים את זה לפעמים שנים, רודפים אחרי ההורים שנים אבל לא 

                                                           
 , ה' אב תשע"ב. כיפה בגלל המוסדות החרדיים"', אתר –'אורלב: "הנשירה מהחמ"ד אורי פולק,  6
 90 דעותה הערות על תשלומי הורים בחינוך הדתי', . ראו על כך גם אצל הדר ליפשיץ, 'כמ20, עמ' דו"ח ועדת דל 7

 .1021 ועבודה, תורה נאמני הוצאת, )'על דבר הכסף'(
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דם. יש הורים שודאי לא אלא שיש כאן מיון מוקה. מסלקים תלמיד על הרקע הז
שוקלים לשלוח למוסד כזה כי הם בררו את המחיר והם לא מוכנים להיות אנשים 

 8".שלא משלמים ולכן המיון הוא בעייתי, הוא מוקדם, הוא סמוי

יסודי ישנה נשירה משמעותית -הנתונים מלמדים כי אכן בשלב שבין החינוך היסודי לחינוך העל
נהל חלשות מהפריפריה. על פי נתונים שהציגה ועדה שהקים ִמ  מהחמ"ד, בעיקר בקרב קבוצות

מתלמידי כיתות ו' בשנת הלימודים ה'תש"ע המשיכו ללמוד  14%, רק 1020החמ"ד באמצע 
הנותרים, הרוב המוחלט  20%בבתי ספר ממ"ד בכיתה ז' בשנת הלימודים ה'תשע"א. מתוך 

 2/1)  1%מלכתי שאיננו דתי, מהנושרים( עברו לחינוך המ 79%המהווים למעשה  - 21%)
לא מן  9שהוועדה לא הציגה נתונים לגביהם. 1%ועוד , מהנושרים בלבד( עברו למוסדות אחרים

הנמנע שהנשירה נובעת מסיבות רבות, אך סביר להניח שגובה שכר הלימוד מהווה אחד מן 
 הגורמים לנשירה. 

 

 

 . שכר הבכירים והתנהלות המוסדות2

 הוצגה עמדת נציגי ההורים בוועדה:  בתחילת דו"ח ועדת דל

"נציגי ההורים הביעו תרעומת רבה אודות שכר הלימוד המרקיע שחקים, המגיע 
לשנה ואף יותר. צוין כי הורים מהמגזר הציוני דתי שהם בדרך ₪  21,000-עד לכ

כלל בעלי משפחות ברוכות ילדים, מתקשים לעמוד בדרישות תשלומי שכר 
אין באפשרותם לעמוד בסכומים אלו כלל. באין כתובת  הלימוד הנוסף, ולעיתים

אחרת לפנות אליה, מכוונת תרעומת ההורים אל הרשתות והמוסדות והתנהלותן 
הדבר מתגבר נוכח הכתבות המתפרסמות לפרקים של אלו מצטיירת כשלילית. 

 10.בעיתונות בדבר גובה שכר הבכירים ברשתות"

הסכומים הגבוהים שהם נאלצים לשלם מתבטא עולה מדברים אלו, שהזעם של ההורים על 
בביקורת על הרשתות, בעיקר בנוגע לשכר הבכירים ברשתות ובמוסדות השונים. אלא שיש 

נהל החמ"ד ומשרד החינוך אינם מפרסמים באופן צורך לבדוק האם יש בטענות הללו ממש. ִמ 
" מסודר נתונים על תשלומי הבכירים בכל מוסד. עם זאת, באתר "תנא, כמה

(www.tanakama.org שמופעל על ידי קבוצת הורים לתלמידי חמ"ד הפועלים "להפחתת )
 07תשלומי הורים במוסדות החינוך הדתיים בישיבות ובאולפנות" פורסמו נתונים בנושא על 

מהישיבות והאולפנות, וסביר להניח שבאתר רוכזו בעיקר מוסדות שבהם תשלומי הבכירים הנם 
יס מאגר מידע של משרד האוצר, הנתונים באתר מציגים את עלות השכר גבוהים יחסית. על בס

. הנתונים מלמדים שעלות השכר 1005המוסדות לשנת  07-של מקבלי השכר הגבוהים ביותר ב
₪  00,141-לשנה ו₪  001,524הממוצעת של המשכורת הגבוהה ביותר בכל מוסד עומדת על 

מעלות המעסיק, כך שבמקרה זה הוא  1/0-לחודש. נהוג להעריך ששכר הברוטו עומד על כ
 לחודש.₪  10,202-לשנה ו₪  142,541-עומד בממוצע על כ

                                                           
מישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט לחינוך דתי ותרבות תורנית, כ"ד  21פרוטוקול מס'  8

 בחשוון תשע"ב.
 .702(, עמ' 1020ולחשבונות שנת הכספים  1022לשנת  01ח ביקורת שנתי ")דו 1021ח מבקר המדינה "דו 9

 .9, עמ' דו"ח ועדת דל 10
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כמו כן, הנתונים מלמדים שבממוצע עלות השכר של חמש המשכורות הגבוהות ביותר 
למוסד, הווה אומר שעלות השכר של הממוצעת של כל אחד ₪  2,151,124למוסד עומדת על 

לחודש, ובהתאמה לשכר ברוטו ₪  12,900-לשנה ו₪  191,441מחמשת הבכירים עומדת על 
 בחודש.₪  24,097-לשנה ו₪  271,154-מדובר ב

למרות שמדובר במדגם המייצג בעיקר מוסדות ששכר הלימוד בהם נחשב כגבוה יחסית, 
ניתן לראות בבירור שמשכורות הבכירים הממוצעות אינן כה גבוהות כמו שנטען. גם אם ניתן 

קומות לצמצם בשכר הבכירים, הרי שההשפעה של הדבר על שכר הלימוד בחלק מן המ
 שמשלם ההורה הבודד לא תהיה משמעותית באופן חריג. 

יתרה מכך, ועדת דגן המליצה בעבר לקבוע מגבלה על שכרם של חמשת בעלי המשכורות 
ע וכך גם נקב 11הגבוהים ביותר בכל מוסד, אך בפועל, השכר המקסימלי לא היה כה נמוך,

 בהקשר זה ציינה ועדת דגן כך: 12בועדת דל.

"אל הוועדה הגיעו טענות )ושמועות( בדבר שכר מופרז המשולם לראשי 
ולא מצאה כי  -המוסדות, כביכול. הועדה התרשמה שמדובר בתופעה חריגה 

תפקידה לבדוק את המקרים. הוועדה סבורה שהצלחתו של מוסד תלויה בראש 
. אישיותו, כישוריו, יכולתו ומסירותו של מנהל ובראשונה במנהל העומד בראשו

הצלחת המוסד. הוועדה סבורה שעל מנת -המוסד הנם המפתח להצלחת או אי
לעודד כניסתם והישארותם לאורך זמן, של כוח אדם מעולה, בעבודה חינוכית 

 13ניהולית, יש לראות בחיוב גם תגמול ראוי לנושאים בתפקידים אלה".

נת הוועדה: תפקידי רב ומנהל למוסדות חינוך הם תפקידים חשובים נראה שאכן יש צדק בטע
ביותר, הדורשים השקעה אדירה, ולכן מן הראוי לתגמל אותם בהתאם. למעשה, אפילו הכתבת 
רעות וילף שבכתבה מקיפה ב"מקור ראשון" ביקרה באופן קשה את שכר הבכירים במוסדות 

, שאולי יש בה אמות מידה בעייתיות, אך אין השונים, נאלצה להודות כי מדובר בתופעה חריגה
 מקבלים המוסדות מראשי לתלות בה פתרון ממשי לבעיית גובה שכר הלימוד. לדבריה, "רבים

 נטל תחת כורעים ההורים שכאשר נדמה אולם. קודש עבודת עושים ככולם ורובם, סביר שכר
 לאמץ ראוי, בעייתי ליכלכ מצב עם בעצמם מתמודדים מעטים לא חינוך ומוסדות, התשלומים

מדובר נראה כי למעשה, כפי שטען פרופ' נדב שנרב, " 14.מחמירות" יותר מעט מידה אמות
בתחרות חופשית פחות או יותר, ואם אפשר היה להעמיד מוסד שנותן את אותה התמורה בחצי 

חה המחיר וגם משלם משכורות סבירות לצוות החינוכי היה נכנס מישהו לנישה הזו וזוכה להצל
 15".גדולה

גם אם אכן בכמה מוסדות ורשתות היה שכר הבכירים מופרז, הרי ברור שצמצום בשכר זה 

                                                           
 משרת הוראה + גמול ניהול על משרה אחת + אחזקת רכב. 100% 11
(: "שכר מנהלי המוסדות הינו מרכיב בתוך תשלומי ההורים. יצויין ששכר 20כך נכתב בדו"ח ועדת דל )עמ'  12

)לפי גודל המוסד, כאשר השכר מעל משרה וחצי הוא עבור  ראש המוסד ינוע בין משרה וחצי לשתי משרות.
הפעילות התוספתית( שכר מנהלי החטיבות יינתן בהתאם לשעות הניהול המגיעות להם ע"פ תקן משרד החינוך או 

ברוטו לחודש ₪  24000ל₪  1000כללי אופק חדש ועוז לתמורה. שכר המנהלים האדמיניסטרטיביים ינוע בין 
המוסד. במוסדות הפועלים בהיקף של עד ארבע כיתות במסגרת רשת יש להסתפק במינהלנים בהתאם לגודלו של 
 ששכרם נמוך יותר".

 . 19, עמ' דו"ח ועדת דגן 13
 http://www.news1.co.il/Archive/002-D-66723-00.htmlראו:  14
 .24.1.1021, כ"א שבא תשע"ב, כיפהנדב שנרב, 'העם דורש: שכר לימוד הגיוני', אתר  15



 21|  הצדדים ועמדות ההשלכות, הבעיה - הלימוד שכר: ששי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  חלק ב(גים )ינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישהח

אינו פתרון מקיף להורדת נטל התשלומים, והדבר לא יביא להורדה משמעותית בשכר הלימוד 
המושת על ההורים. לפיכך, נראה שהביקורת על שכר מופרז של הבכירים משמשת יותר 

 ר ניסיון רציני וממשי לפתור את בעיית שכר הלימוד המרקיע שחקים. כהוצאת קיטור מאש
 
 

 . חוסר תקצוב ממשרד החינוך3

בעוד חלק מנציגי ההורים תולים את עיקר הבעיה בהתנהלות מוסדות החינוך, המוסדות עצמם 
לאומיים בפרט. -מפנים את חצי הביקורת כלפי מוסדות המדינה, וכלפי הפוליטיקאים הדתיים

תו של מכתב הסברה על גובה שכר הלימוד שנשלח להורי החמ"ד על ידי פורום רשתות בפתיח
נטען כי "אנחנו שותפים לקריאה ולדרישה כלפי פנים וכלפי חוץ לעצמנו,  16החינוך הדתי,

לשלוחינו הפוליטיים, למערכות הציבוריות, הממשלתיות והעירוניות, למצא דרך נכונה ויעילה 
 17על כולנו את העול".ומהירה )!( כדי להקל מ

בהתאם לכך, ועדת דל הציגה מספר המלצות שהעיקריות שבהן קראו לבחון את הגדלת  
יסודי בחמ"ד על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות. בסוף -התקצוב המועבר לחינוך העל

 הוועדה מסוכמים הגורמים העיקריים לשכר הלימוד הגבוה:

ות מרכזיות לנטל התשלומים הכבד שנפל "מתוך מכלול הגורמים ישנן שתי סיב
על כתפי ההורים: האחת היא שמשרד החינוך אינו מכיר בצרכים המיוחדים 

שעות תורניות, תקן של ראש ישיבה, יום לימודים  -שיש בחינוך הדתי ציוני 
ארוך וכו' ולכן לא מתקצב אותם. והשניה היא הקיצוץ הגדול במה שבעבר 

 210 -הועבר לאחריות משרד החינוך. קיצוץ של כתוקצב על ידי משרד הדתות ו
  18לשנה מתקציב מוסדות החינוך הדתי".₪ מליון 

ניתן לראות שבשני הגורמים האצבע המאשימה מופנית כלפי התקציב המועבר ממשרד החינוך. 
בתחילת דו"ח הוועדה, תחת הכותרת "עמדת נציגי מוסדות החינוך", מוסברת עמדה זו 

 בפירוט:

רף ניתן לומר כי החינוך הציוני דתי מתאפיין בכך שהוא מעניק "באופן גו
לתלמידיו שירותים רבים הרבה מעבר למה שמעניקים מוסדות חינוך כלליים. 
שירותים נוספים אלה אינם מתוקצבים מתקציב משרד החינוך והרשויות 
המקומיות. בין אם מדובר בשירותים פיזיים כגון לינה, הזנה, הסעות ובין אם 

רוחניים כמו תוספת שעות, -ובר במסלולי לימוד ושירותים תורנייםמד
צרכים ושירותים אלו נופלים על כתפי  -סמינריונים, שבתות, הרצאות וכד' 

                                                           
הפורום מורכז מהרשתות הבאות: אמי"ת, אור תורה סטון, מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, נעם, צביה, חורב,  16

 מפעלות הציונות הדתית ושעלי תורה.
נקודות למחשבה בנושא תשלומי ההורים למוסדות החינוך, מזוית הראיה של מנהלי פורום רשתות החינוך הדתי,  17

 ללא ציון שם ותאריך. ראו:, מכתב להורים –המוסדות 
 http://www.zvino.co.il/files/wordocs/0-880-11.pdf. 

 .10, עמ' דו"ח ועדת דל 18
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הסיבה העיקרית לכך היא שמשרד החינוך מתקצב שעות ושירותים ההורים. 
  19".מנהליים עבור המוסדות על פי אמות מידה שוויוניות לכלל מערכת החינוך

יו"ר הוועדה, בנצי דל, אף טען בריאיון בתקופת הבחירות לכנסת לפני כשנה, כי מפלגת "הבית 
היהודי" חייבת לדרוש את תיק החינוך כדי לדאוג להעברת תקציבים למוסדות החמ"ד. לדבריו, 

החלטה על יחס שוויוני בין המגזרים  ...קיימת כיום מדיניות מפלה נגד הציונות הדתית"
 20פועל היא הפלייה של המיעוט הציוני דתי".משמעותה ב

בטרם נבחן את הטענה עצמה בדבר שוויון בהקצאת המשאבים על ידי משרד החינוך, יש 
להתייחס לטענה בדבר הצרכים המיוחדים של החמ"ד. הטענה כי חוסר תקצוב של תוספת 

דתי" -וט הציונירוחניות ושל סמינריונים, שבתות והרצאות, היא "אפליית המיע-שעות תורניות
היא טענה מרחיקת לכת ותמוהה ביסודה. שמואל בורקש, מי שכיהן במשך שנים רבות כמפקח 

יסודי בחמ"ד ואף היה חבר בועדת דגן, הודה בכך בעצמו בדיון שנערך -על החינוך העל
בוועדת החינוך של הכנסת לפני מספר שנים. לדבריו, הדרישה של מייסדי הישיבות התיכוניות 

", יסודי אחר-המדינה תממן את מה שהיא מממנת לכל מוסד על"שפנות הייתה אך ורק והאול
דעתם שמישהו יממן את על לא העלו וזאת כיוון שמייסדי המוסדות וההורים באותה העת "

גם אם ניתן לטעון כי מן הראוי שהמדינה תתחשב בצרכים  21ם".החלק התורני של חינוך ילדיה
 עון שאם המדינה אינה עושה זאת היא מפלה את החמ"ד. המיוחדים של החמ"ד, קשה לט

אך למעשה, הטענה כי המדינה מתקצבת את החינוך במגזרים השונים במדינה באופן שווה 
 יסודי. -איננה נכונה, ולהלן נראה שהדברים נכונים הן לחינוך היסודי, והן לחינוך העל

ו המוחלט באמצעות הקצאה האופן שבו המדינה מתקצבת את בתי הספר בישראל הוא ברוב
של שעות הוראה לכל בית ספר. הקצאה זאת מתבצעת בצורה מורכבת ביותר ומתחלקת 
לשלושה גורמים מרכזיים: שעות תקן המעוגנות בבסיס התקציב והמתקבלות ממשרד החינוך 
באופן ישיר, שעות שלא בתקן במשרד החינוך שאינן מועברות באופן ישיר, ושעות ממקורות 

כדוגמת רשויות מקומיות, עמותות חיצוניות והורים. לאור זאת, נתוני בסיס התקציב אחרים 
אינם מתארים בהכרח באופן מדויק את אופן ההקצאה הסופי, ולכן יש צורך לבחון את התקצוב 
הסופי בבתי הספר עצמם. מתוך שימוש בבקרת התקן הנערכת במשרד החינוך על בתי ספר 

ך החרדי(, הציגה בשנים האחרונות חטיבת המחקר של בנק ישראל רשמיים )ולפיכך, ללא החינו
סדרת מחקרים על תקצוב החינוך היסודי. התרשים הבא מתאר את הממצאים בעניין הקצאת 

  השעות השבועיות לכיתה בחינוך היסודי בחלוקה לסקטורי חינוך שונים:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .0שם, עמ'  19
 . 21.21.21, ערוץ שבעשמעון כהן, 'בנצי דל: לדרוש מנתניהו את תיק החינוך', אתר  20
 (.1000בדצמבר  22שס"ז )מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט, כ' בכסלו הת 51פרוטוקול מס'  21
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הרשמי לפי מגזר ומקור המימון  מספר השעות השבועיות לכיתה בחינוך היסודי: 9תרשים מס' 
 7002/7002בשנת 

 
, חטיבת המחקר –בנק ישראל ", 1005-1002 נחום בלס, נעם זוסמן ושי צור, "תקצוב החינוך היסודיל פי * ע

 .15, עמ' 1020דצמבר 
 

ניתן לראות שהמדינה מקצה סכומים גבוהים יותר לכיתה בחינוך היסודי בחמ"ד, וזאת גם 
הקרוי "מקורות אחרים", הכולל בתוכו תקצוב של המדינה יחד עם תקצוב  לאחר הורדת הגורם

דתי עומדת על -של עמותות והורים. למעשה, מכיוון שכיתה ממוצעת בחינוך היסודי הממלכתי
תלמידים בחינוך  02-תלמידים בכיתה בחינוך הממלכתי ו 15.5תלמידים בממוצע לעומת  14.1

בחינוך היסודי בחמ"ד הנה אפילו גבוהה עוד יותר הערבי, הרי שבפועל ההקצאה לתלמיד 
 ביחס לשאר מערכות החינוך בישראל:

 

מספר השעות השבועיות לתלמיד בחינוך היסודי הרשמי לפי מגזר ומקור המימון : 00תרשים מס' 
 7002/7002בשנת 

 
, חטיבת המחקר –ל בנק ישרא", 1005-1002 "תקצוב החינוך היסודי נחום בלס, נעם זוסמן ושי צור,ל פי * ע

 .02, עמ' 1020דצמבר 
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כאמור לעיל, לא ניתן לקבל נתונים סופיים על תקצוב החינוך החרדי, כיוון שאיננו חלק 
מהחינוך הרשמי, אך מחקר של ד"ר נחום בלס בחן את השעות המוקצות על ידי משרד החינוך 

מקבלת תקצוב הקרוב  לחינוך החרדי היסודי, והראה כי רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס
דתי, זאת לעומת הרשתות השונות של החינוך החרדי -לתקצוב לתלמיד של החינוך הממלכתי

  22האשכנזי המקבלות תקצוב נמוך בהרבה.
האם מדובר בתופעה המתרחשת בחינוך היסודי בלבד? מסתבר שלא. תחקיר מעמיק 

מיליארד שקלים  5מיליארד שקלים מתוך  1שהצליח לבחון את הפניית המשאבים של 
משמעי. -יסודי הראה זאת באופן חד-המיועדים בתקציבי משרד החינוך עבור החינוך העל

לרשתות החינוך שמועבר על ידי משרד החינוך לרשויות המקומיות, בתקציב הבדיקה בוצעה 
זהו החלק המרכזי למימון שעות הוראה לחטיבות עליונות )תיכונים(.  –ולבתי הספר הפרטיים 

, והוא מופנה למעשה לשכר המורים. בנוסף, חטיבות העליונותב משרד החינוך לבתקצי
במיליארד השקלים שלא מופיעים התקציב כולל את השירותים הניתנים לתלמידים בבתי הספר. 

התמריצים הניתנים למורים המלמדים בפריפריה,  בבדיקה מסיבות טכניות מצויים תקציבים של
יעת נשירת תלמידים, תקציבים למחוננים, פרויקט אקדמיה תוכניות התערבות לצמצום ומנ

מאפשר להתחיל לימודים באוניברסיטה הפתוחה במהלך התיכון ותמיכות שנותן ה ,בתיכון
ם. נדמה כי אין כל המשרד לעמותות או רשויות מקומיות המפעילות פרויקטים לצמצום פערי

 עותי. סיבה להניח שהתקציבים הללו ישנו את התמונה באופן משמ
הבא מציג את ממצאי ההשוואה בין המגזרים השונים במערכת החינוך בשנת  התרשים

 פרטיים במגזרים השונים ובבתי הספר והישיבות החרדיות:-, בבתי הספר הלא1020
 

-הלא הספר בבתי ונההעלי הלתלמיד החטיבשנתי של משרד החינוך : תקצוב 00מס'  תרשים
 7003בחלוקה למגזרים בשנת  פרטיים

 

מימון 
משרד 

החינוך 
 בשנה

 

 17,090 דתי-ממלכתי
 14,100 עברי-ממלכתי

 11,000 דרוזי
 12,400 בדואי
 12,290 ערבי

 21,740 חרדי )ליבה(
 20,000 חרדי )ללא ליבה(

דה מארקר, ", כמה כסף מקבל הילד שלכם ממשרד החינוך – TheMarkerליאור דטל, "ניתוח ל פי * ע
21.7.1020.  

 
ניתן לראות שתלמיד בחטיבה עליונה בחמ"ד מקבל את התקציב הגבוה ביותר ממשרד החינוך 

היה  , למשל,1005-ב. 1020ובפער ניכר מיתר המגזרים. לא מדובר בתופעה ייחודית לשנת 
 ₪ 20,700, בניכוי בתי הספר הפרטיים, בחטיבה העליונה התקציב הממוצע לתלמיד ערבי

                                                           
, הכל חינוך, ירושלים, הביניים משאבים והעדפה מתקנת בחינוך היסודי ובחטיבת בהקצאת שוויון אינחום בלס,  22

 , חשון תש"ע.1005נובמבר 
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-בחמ"ד קיבל כ, ותלמיד ₪ 12,000-כי חילוני קיבל ממשרד החינוך , בעוד תלמיד יהודבשנה
-בשנה. תלמיד בבתי הספר החרדיים המלמדים לימודי ליבה קיבל באותה שנה רק כ ₪ 10,100
-כבחמ"ד על  לתלמידתקציב לתלמיד ערבי לתקציב ההפער בין  עמד 1021-ב .₪ 20,490

  23.₪ 1,000ד בזרם החרדי היה בין התקציב לתלמיד בחמ"ד לתלמי , והפער₪ 9,500
כאשר בוחנים את הנתונים הכוללים של בתי הספר הרגילים והפרטיים ביחד, הפערים 

 אפילו גדולים עוד יותר:
 

 בכלל בתי הספר ונההעלי הלתלמיד החטיבשנתי של משרד החינוך : תקצוב 07מס'  תרשים
 7003בחלוקה למגזרים בשנת 

 
מימון משרד 
 החינוך בשנה

 

 10,900 דתי-כתיממל

 14,000 עברי-ממלכתי

 20,700 בדואי

 21,400 ערבי

דה מארקר, ", כמה כסף מקבל הילד שלכם ממשרד החינוך – TheMarkerליאור דטל, "ניתוח ל פי * ע
21.7.1020 . 

 

למעשה, גם נתון זה אינו מראה את התמונה בכללותה, כיוון שאינו כולל את ההעברות 
 –הנפוצים בעיקר בקרב החמ"ד  –למוסדות פנימייתיים. מוסדות אלו שמעבירה המדינה 

מקבלים תקציבים גבוהים במיוחד, בין היתר במסגרת "עליית הנוער" המסייעת לתלמידים 
מעוטי יכולת. אחד מחברי ועדת דגן אף סיפר בעילום שם לתקשורת שזו הייתה הסיבה לכך 

 של החזקת התלמידים במוסדות:שהוועדה נמנעה מלהזכיר את העלויות האמתיות 

 החזקת של האמתיות העלויות את מלהזכיר להיזהר הוחלט הוקמה "כשהוועדה
 גובה את יפחית האוצר, גבוהות לא שהעלויות יראו אם כי, במוסדות התלמידים

 ועדת ידי-על שנקבע התחשיב פי-על. יכולת מעוטי לתמידים שניתנות ההנחות
 אלף 14-כ על עומד מהמדינה לסיוע הזכאי הבפנימיי תלמיד של תקצוב, לאור

, שקלים אלף 29 על למשל עומדת האמתית העלות אם גם, לכן. בשנה שקלים
 אחוז 09-כ להפחית לאוצר יגרום זה אוטומטי באופן כי זה את ַיראו לא

  24".מהתקצוב

וסף לאור כל זאת, עולה השאלה, האם הפתרון לבעיית שכר הלימוד הגבוה אכן טמון במימון נ
 של המדינה לחטיבות העליונות בחמ"ד. נראה שניתן לבחון שאלה זו בשני מישורים שונים. 

ערכית -: לאור הנתונים שהוצגו לעיל קשה להצדיק מבחינה מוסרית. הטיעון הערכי2
העברות תקציביות נוספות לחמ"ד, כיוון שכבר כיום החמ"ד זוכה לתקצוב הגבוה ביותר 

                                                           
 . 21.7.1020 דה מארקר,כמה כסף מקבל הילד שלכם ממשרד החינוך',  – TheMarkerליאור דטל, 'ניתוח  23
 .04לעיל הערה  24
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 –מגזרים במערכת החינוך, ובעיקר לעומת המגזרים החלשים לתלמיד בפער ניכר משאר ה
הערבי והחרדי. כמו כן, לאור הביקורת שעלתה בתקשורת בשנים האחרונות על ההעדפה 

 קשה להאמין שמשרד החינוך ירחיב עוד את הפערים התקציביים. 25התקציבית שמקבל החמ"ד,
כך, הוא לא היה יכול להביא בפועל, גם אם משרד החינוך היה חפץ ב. הטיעון הפרקטי: 1

לירידה משמעותית בשכר הלימוד. ועדת דגן קבעה ביושר בשנת תשס"ה כי "המדינה אינה 
כדי  26יכולה, לצערנו, בוודאי לא בתקופה זו, להגדיל השתתפותה ולשאת בעלות הכבדה".

לצמצם באופן משמעותי את שכר הלימוד בחמ"ד יש צורך בסכומים גבוהים מאוד. בחמ"ד 
תלמידים  00,000-יב מדובר ב-תלמידים בשכבת גיל, כך שבכיתות ט 29,000-מדים כיום כלו

ח שגם בהן, ברבים מהמוסדות, שכר הלימוד אינו נמוך -בשנה, וזאת מבלי להחשיב את כיתות ז
יסודי בחמ"ד לומדים בישיבות תיכוניות, -מתלמידי החינוך העל 70%-כלל וכלל. יותר מ

שבהם התשלומים גבוהים באופן משמעותי מאשר בחינוך  27נייםאולפנות ותיכונים עיו
הממלכתי. לאור זאת, מסתבר שגם העברה של עשרות מיליוני שקלים נוספים ממשרד החינוך, 

 הייתה מביאה רק להורדת קטנה בנטל שכר הלימוד. 
 
 

 . הגבלת שכר הלימוד4

יהם ההורים אל כאמור לעיל, נציגי מוסדות החינוך מפנים את הלחץ שמפעילים על
לאומיים ומבקשים שישיגו תקציבים נוספים עבור החמ"ד. יש הטוענים -הפוליטיקאים הדתיים

שהפוליטיקאים אינם מצליחים במשימתם, אך למעשה, המצב הנוכחי, שבו החמ"ד מקבל את 
הסכומים הגבוהים ביותר כבר מהווה הצלחה פוליטית שלהם. הפוליטיקאים מתקשים להעביר 

בוהים באופן משמעותי לחמ"ד מסיבות טריוויאליות, שהרי תקציב המדינה ותקציב סכומים ג
 משרד החינוך מוגבלים. 

נראה שנציגי "הבית היהודי" בממשלה האחרונה הבינו זאת, לכן הם מיקדו את פעילותם 
להורדת שכר הלימוד בשנת הלימודים תשע"ד באכיפה קשוחה של נוהלי חוזרי המנכ"ל על 

בעבר קבעו הנהלים סכום מקסימאלי שמותר לבתי הספר לגבות, אך הדבר לא  המוסדות. גם
נאכף בצורה רצינית. בשנת תשע"ג הכריזו יו"ר המפלגה, נפתלי בנט, וסגן שר החינוך מטעמה, 
חבר הכנסת אבי וורצמן, כי מוסדות חינוך שאינם פנימייתים יוגבלו לגביית שכר לימוד 

כנית לימודים נוספת )תל"ן( תורנית ועל הפעילויות הנלוות בשנה על ת₪  0,041מקסימאלי של 
פחות מאשר גבו בשנה  20%-)מלבד הסעות והזנה(, ואילו מוסדות פנימייתיים חויבו לגבות כ

שמאז ומתמיד הגבילו את  –למעשה, החידוש הגדול לא היה בנהלים עצמם  28הקודמת.
אלא בהודעה כי  –ת החוק והתקנות מוסדות החמ"ד וגרמו להם לפעול בצורה המנוגדת להנחיו

משרד החינוך מתכנן לאכוף אותם בצורה רצינית. יתרה מכך, נטען כי מדובר בסנונית לקראת 
, באמצעות הגבלת 40%-רפורמה משמעותית יותר של הורדת שכר הלימוד תוך מספר שנים בכ

                                                           
, דה מארקרכמה כסף מקבל הילד שלכם ממשרד החינוך",  – TheMarkerראו למשל: ליאור דטל, "ניתוח  25

21.7.1020 . 
 . 0, עמ' דו"ח ועדת דגן 26
 .42, עמ' )אייר( 0נהל החינוך הדתי התשס"ח/חוזר מִ ראו:  27
 .19.7.1020, כיפה ', אתררשמית: "הבית היהודי" הפחיתה אלפי שקלים בתשלומי ההוריםיונתן אוריך, ' 28
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בתי הספר על פי חוזר המנכ"ל, חויבו כמו כן,  29שכר הלימוד שהמוסדות רשאים לגבות.
להודיע להורים על היקף השעות הנוספות נדרשים במסגרתה הם ש, בשקיפות כלפי ההורים

התשלום וסך וט ייעודן, היקף הפעילות החברתית הנוספת, רהנלמדות במסגרת התל"ן ופי
 (.תייםהנדרש עבור אחזקת תלמיד בפנימייה )למוסדות פנימיי

רסטית בשכר הלימוד, במוסדות רבים למרות שבשלב הראשוני לא היה מדובר בהורדה ד
התרעמו על כך וטענו כי ייאלצו לקצץ ב"שירותים" הניתנים לתלמידים. סגן שר החינוך, אבי 

מהמוסדות לא  20%וורצמן, טען כי המוסדות כולם הציגו להורים את הפירוט הנדרש, ושרק 
ו הורים רבים כי לא מבירור שנעשה בשטח טענ 30 הורידו את שכר הלימוד לפי הנדרש בהנחיות.

כל עוד לא קיימים נתונים מסודרים  –קיבלו מהמוסד את הפירוט המתבקש, ולגבי שכר הלימוד 
קשה לבחון עד כמה המוסדות עמדו ביעדים. על כל פנים, גם במוסדות  –על כלל המוסדות 

 שעמדו בהנחיות, יש הורים שטענו כי בזמן שאכן היה קיצוץ בתשלומי התל"ן והפעילויות
  31הנלוות, עלו מחירי ההסעות וההזנה )שאותם משרד החינוך לא הגביל(.

למעשה, וורצמן הודה בריאיון ל"מקור ראשון" שההצלחה של המוסדות בהורדה 
 )המינורית( בשכר הלימוד נבעה מתוספת תקציבית:

"במקרים שהתביעות של בתי הספר היו מוצדקות. הם קיבלו את התוספת 
ינוך.... על מנת לפתור את הפער הזה, הענקנו תוספות שמגיעה להם ממשרד הח

 32של עשרות מיליוני שקלים לכל המערכת...".

באופן ספציפי הצביע וורצמן על תוספת שמשרד החינוך נתן בהקצאת שעות תורניות בבתי 
 הספר בחמ"ד:

"המדינה לוקחת אחריות על השעות שמגיע למוסדות לקבל... עכשיו משרד 
זו למעשה הנקודה המרכזית הלימודים התורניים בבתי הספר.  החינוך מתגבר את

שמשפיעה על שכר הלימוד במוסדות החמ"ד, ולכן גם התאפשרה ההוזלה של 
 33".שכר הלימוד

דבריו של וורצמן מלמדים מדוע הגבלה דרסטית של שכר הלימוד לא יכולה להוות פיתרון 
קשה. ללא העברות תקציביות נוספות  לבעיית תשלומי ההורים בחמ"ד, ויכולה אף ליצור בעיה

בשכר  20%של משרד החינוך, מוסדות רבים התקשו לעמוד אפילו בהפחתה קטנה יחסית של 
הלימוד. כיצד, אם כן, הם יוכלו בעתיד לעמוד בהגבלה גבוהה בהרבה של שכר הלימוד שיהיה 

אלא ב"כספים  ניתן לגבות? יתרה מכך, מדובר למעשה בתקציבים שנוספו שלא בבסיס התקציב
קואליציוניים" שהשיגה ה"הבית היהודי" כחלק מהתחזקות כוחה הפוליטי בתקופה ספציפית, 
אך מה יהיה במצב ש"הבית היהודי" תחזור לספסלי האופוזיציה? כך למשל, חבר הכנסת 
לשעבר, זבולון אורלב, טען בעבר בוועדת החינוך של הכנסת כי יש להחריג את החמ"ד 

טכנולוגי -י ולתקצב אותו באופן שונה )ורחב יותר( כשם שהחינוך המקצועימהחינוך הממלכת

                                                           
; מיכאל 10.0.1020, ערוץ שבע', אתר 40%-הבית היהודי: שכר הלימוד ירד בכשמעון כהן וחזקי עזרא, ' 29

 .nrg ,17.0.1020הנחה בתשלומים', אתר  40%מוריה, 'בשורה להורים בחינוך הדתי: -טוכפלד וסופיה רון
 .14.2.1024, כ"ג בשבט תשע"ד, 195ן, גליון , מוסף יוממקור ראשוןרעות וילף, 'לנו זה עולה יותר',  30
 שם, שם. 31
 שם, שם. 32
 שם, שם. 33
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, אך הוא לא צלח 2551-מתוקצב באופן שונה מאשר החינוך העיוני. לטענתו, היה ניסיון כזה ב
 בשל שינויים פוליטיים:

כשהיה שר החינוך. לצערנו, שר החינוך  2551-בהרב יצחק לוי עשה ניסיון כזה "
... ק את העניין הזה. מדינת ישראל חייב להכיר בחינוך התורנישבא אחריו הפסי

 34ת".יכול להיות שבמדינה יהודית אנשים לא יוכלו ללמוד יהדו לא

לפיכך, גם אם בקונסטלציה פוליטית מסוימת ניתן להעביר תקציבי עתק לחמ"ד שיסייעו 
העברת הכספים בהגבלת שכר הלימוד, סביר להניח שמטבע הדברים המצב הפוליטי ישתנה, ו

 תיפסק. 
הגבלה דרסטית של שכר הלימוד יכולה להוות פיתרון מפני מוסדות שגובים שכר לימוד 
גבוה במיוחד, אך היא לא יכולה לפתור בצורה רצינית את בעיית שכר הלימוד הגבוה בחמ"ד, 
שכן הגבלת משמעותית של שכר הלימוד כך שבתי הספר ייאלצו לגבות סכומים הנמוכים 

משמעותי מאשר גבו עד היום, תחייב אותם לשנות באופן דרסטי את תכנית הלימודים,  באופן
ולא תאפשר להם לתת לתלמידים את ה"שירותים" שקיבלו עד היום. בנוסף, הגבלה משמעותית 
של שכר הלימוד פוגעת בזכויות הפרט של הורים )וילדים( הרוצים לאפשר לילדיהם מסגרת 

מכך, ההשלכות של מהלך שכזה תהיינה הרסניות והן יכולות ליצור לימודים רחבה יותר. יתרה 
 את ההפך הגמור מ"כוונת המשורר", כפי שטענה כבר ועדת דגן:

"הועדה נמנעת מקביעת 'גג' ל'שירות' חינוכי ספציפי כלשהו במוסדות 
התורניים, פירושו הוא הכנסתם של המוסדות למסגרת ה'שבלונית' ה'קפואה' 

ממסדית'. זאת, כדי להקדים תרופה ולמנוע מצב, כפי שקרה -וה'מונופוליסטית
לחינוך הממ"ד הרגיל, שבמהרה יקום זרם חדש "אולטרא תורני"... שהרי אי 

אפילו )ואולי במיוחד( בחינוך. לפיכך, גם  –אפשר לדכא את היוזמה הפרטית 
מטעם זה, חשוב שלא להגביל מדי את השירות/החינוך, אלא להגביל ולפקח על 

 35כי ניהולו, ולכל היותר לקבוע מקסימום כללי וכולל ל'סוג מוסד'".דר

הפחתה בתשלומי ההורים, אם תביא לפגיעה ד"ר הדר ליפשיץ עמד גם הוא על נקודה זו: "
באיכות החינוכית של בתי הספר, עלולה להוביל לירידה בכמות התלמידים מכיוון אחר. הורים 

 36."ל איכותו, עלולים לבחור בזרמים אחריםאשר מעדיפים היום את החינוך הדתי בגל
מה, אם כן, היו ההגבלות שקבעו הוועדות לשכר הלימוד? ועדת דגן המליצה על מסגרת 

 -)מוסדות פנימייתיים בעלי תכנית תורנית מוגברת מלאה(  2של שלושה סוגי מוסדות: רמה 
 –וגברת מלאה( )מוסדות יומיים בעלי תכנית תורנית מ 1בשנה; רמה ₪  21,000-21,900

₪  9,000-0,000 –)מוסדות יומיים בעלי תכנית תרנית חלקית(  0בשנה; רמה ₪  1,000-0,000
בשנה. למעשה, הסכומים הללו אינם כה נמוכים, ובפרט שלאור העובדה שהם ניתנו לפני כמעט 

ועדת דל  37מדובר כיום במחירים גבוהים יותר. –עשור ולאור האינפלציה הטבעית במטבע 
יחסה למוסדות שאינם פנימייתיים בלבד וחילקה בין ישיבות תיכוניות ואולפנות. בישיבות התי

₪  1,274-תיכוניות ללא פנימייה המשויכות לרשתות החינוך הומלץ להגביל את שכר הלימוד ל

                                                           
 (.1000בדצמבר  22מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט, כ' בכסלו התשס"ז ) 51פרוטוקול מס'  34
 .5, עמ' דו"ח ועדת דגן 35
 (.17ליפשיץ )לעיל הערה  36
 .24, עמ' דו"ח ועדת דגן 37
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סכומים אלה  38בשנה.₪  0,521-בשנה, ובאולפנות מסוג זה הומלץ להגביל את שכר הלימוד ל
תשלום על הסעות והזנה, כך שבפועל מדובר בסכומים גבוהים אף יותר. אינם כוללים את ה

 בנוסף, הוועדה קבעה כי, 

"ראש מינהל החמ"ד יקים 'ועדת הרחבה' פדגוגית שתפקידה יהיה לדון 
בבקשות של מוסדות לחרוג מהסכומים שהוזכרו לעיל ולגבות מההורים סכום 

 10%להגיש בתנאי שלפחות גבוה יותר. על פי הוועדה, בקשה כזו ניתן יהיה 
  39מההורים יבקשו "לקבל יותר ולשלם יותר".

אם כן, ההמלצות של ועדת דגן וועדת דל בנוגע להגבלת שכר הלימוד התמקדו במניעת שכר 
של הפחתה ניכרת בשכר  –ובצדק  –לימוד אסטרונומי, אך אין בהן בשורה משמעותית 

ר הלימוד שהמוסדות יכולים לגבות, צריך הלימוד. לדעתנו, גם אם יש צורך להגביל את שכ
לעשות זאת בזהירות יתרה ותוך מתן אפשרות להרחיב את שכר הלימוד אם רוב מוחלט של 
ההורים חפץ בכך, כפי שקבעה ועדת דל. יש להדגיש כי הגבלה דרסטית של שכר הלימוד תשנה 

ים רוב ההורים יסודי בחמ"ד מקצה לקצה, ונראה שלא לכך מצפ-את אופיו של החינוך העל
כאשר הם מלינים על שכר הלימוד הגבוה. למעשה, כפי שנראה להלן, ניתן להמליץ על 
צמצומים משמעותיים במסגרת הנוכחית של מוסדות החמ"ד, אך לדעתנו הדרך לעשות זאת 

 אינה באופן כפוי באמצעות הגבלת שכר הלימוד באופן דרסטי.
 

                                                           
 .21-27, עמ' דו"ח ועדת דל 38
 .24שם, עמ'  39
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ם, השלכות נתוני –ריבוי המוסדות : שביעיפרק 

 והמלצות
 
 

 מבוא

בפרק זה ובפרק שאחריו נתמקד בהמלצות מעשיות להפחתת שכר הלימוד בחמ"ד, אך בתחילת 
הדברים נדגיש כי אנו סבורים שהחיפוש אחר פתרונות קסם מהירים לסוגיה זו איננו נכון ובדרך 

 כלל אינו פותר את הסוגיה, ובוודאי שלא לטווח הרחוק. 
-לימוד חייבת להיעשות בתהליך הדרגתי ואטי, ולא ניתן במהלך חדלפיכך, הפחתת שכר ה

צדדי להביא לשינוי מהותי. כמו כן, הפחתת שכר הלימוד חייבת להיות חלק משינויים במבנה 
מוסדות החמ"ד וב"שירותים" שהם מספקים, זאת כיון שכן לא ניתן להותיר את המצב על כנו 

ד. בנוסף, אנו מודעים לכך שגם אם ההמלצות ובד בבד להביא להפחתה ניכרת בשכר הלימו
המפורטות בפרק זה תיושמנה אחת לאחת, הדבר יביא רק להקלה חלקית על ההורים ולא 
לביטול גמור של נטל התשלומים, אך אנו סבורים שהדבר הכרחי, הן בשל הצורך להביא אפילו 

האוכלוסיות להקלה חלקית בנטל התשלומים, והן בכדי לפתוח את שערי החמ"ד למרב 
 המעוניינות בכך.

 
  

 . תופעת ריבוי המוסדות הקטנים 1

אחת הסיבות המרכזיות לשכר הלימוד הגבוה בחמ"ד היא תופעת המוסדות הקטנים הקיימים 
בחמ"ד. הטבלה הבאה מציגה את כמות התלמידים בממוצע בשכבות הגיל של בתי ספר 

 40ח הממלכתי ובחמ"ד:יסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בפיקו
 

 ביניים ובחטיבות העליונותה ותהתלמידים בבתי הספר היסודיים, בחטיב : ממוצע99לוח מס' 
 7003בשנת בחינוך הממלכתי ובחמ"ד 

 ו(-יסודי )א 
 חטיבת ביניים

 ט(-)ז 
 חטיבה עליונה

 יב(-)י 

 417.1 409.1 051 פיקוח ממלכתי
 219.2 215.1 115.9 פיקוח ממ"ד

 41המופעל על ידי משרד החינוך. ,מספרים על החינוך" –יבוד של נתונים שנלקחו מתוך אתר "במבט רחב ע* 

                                                           
נתוני לוח זה והלוחות הבאים בנוגע לחטיבות העליונות אינם כוללים בתי ספר מסוג "מפתן" המיועדים לנוער  40

בסיכון. בתי ספר מסוג זה אינם נכללים בגדר חינוך מיוחד, אך בכל זאת החלטנו להשמיטם כדי לא להטות את 
וחד בשל אופיים הייחודי. לפיכך, מהחינוך הממלכתי הושמטו הנתונים, זאת כיוןד שמדובר בבתי ספר קטנים במי

 שבעה בתי ספר, ומהחמ"ד הושמטו שישה בתי ספר. 
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הטבלה מלמדת על כך שחטיבות הביניים והחטיבות העליונות בחמ"ד הנן קטנות יותר באופן 

תלמידים  219.2משמעותי מאשר בחינוך הממלכתי. חטיבה עליונה ממוצעת בחמ"ד מונה 
תלמידים בלבד. בפיקוח הממלכתי, לעומת זאת,  02.7-מר שבכל שכבה ישנם כבלבד, מה שאו

תלמידים, מה שאומר שבכל  417.1מספר התלמידים הממוצע בחטיבה העליונה עומדת על 
 יותר מפי שניים מאשר בחמ"ד.  –תלמידים  241.00-שכבה ישנם כ

, שכן בבתי ספר רבים עם זאת, הנתונים לפי שכבות אינם תואמים את הנתונים לפי מוסדות
חטיבת הביניים והחטיבה העליונה הן חלק מאותו מוסד לימודים. הטבלה הבאה מציגה את 
מספר מוסדות ומספר התלמידים הכולל בחטיבה העליונה בחמ"ד ובחינוך הממלכתי בשנת 

  תשע"ג:
 

שנת יסודי בחינוך הממלכתי ובחמ"ד ב-: ממוצע התלמידים במוסדות החינוך העל00לוח מס' 
 תשע"ג

 מספר תלמידים מספר מוסדות 
ממוצע תלמידים 

 במוסד

 094 022,000 470 פיקוח ממלכתי
 000.1 19,419 175 ממ"דפיקוח 

 42עיבוד של נתונים שהתקבלו ממשרד החינוך.* 
 

תלמידים לעומת  094יסודי בחינוך הממלכתי מונה בממוצע -ניתן לראות שמוסד לימודים על
וצע בחמ"ד. הנתונים מלמדים גם כי בכל שכבת גיל ממוצע כמות התלמידים בלבד בממ 000.1

 לכיתה בחמ"ד נמוך באופן משמעותי:
 

יסודי בחינוך הממלכתי ובחמ"ד בשנת -: ממוצע תלמידים בכיתה בחינוך היסודי והעל00לוח מס' 
 תשע"ג

 ו(-יסודי )א 
 חטיבת ביניים

 ט(-)ז 
 חטיבה עליונה

 יב(-)י 
 10 02 11.0 פיקוח ממלכתי

 11 10 14.9 ממ"דפיקוח 
 מספרים על החינוך" המופעל על ידי משרד החינוך. –עיבוד של נתונים שנלקחו מתוך אתר "במבט רחב * 

 

בשל המחסור בנתונים קשה לאמוד מהן ההשלכות הכלכליות של ריבוי המוסדות בחמ"ד, אך 
רה על גובה שכר הלימוד שנשלח די ברור כי מדובר בהשלכות לא מבוטלות. ואכן, במכתב הסב

להורי החמ"ד על ידי פורום רשתות החינוך הדתי, נטען כי לריבוי המוסדות יש "השפעה 
 –למעשה, יש כאן מצב קלאסי של יתרון לגודל, או ליתר דיוק  43קריטית על נושא העלויות".

היקף גודל חיסרון לקוטן: רבות מההוצאות של המוסדות הן עלויות קבועות שאינן תלויות ב
המוסד, וכך, ככל שעלויות קבועות אלו נחלקות על פני יותר מוסדות, מנהלים ועובדים, 

                                                                                                                                              
 תודתי לאייל ברגר על הסיוע באיסוף ועיבוד נתון זה.  41
 תודתי לאייל ברגר על הסיוע באיסוף ועיבוד נתון זה.  42
ההורים למוסדות החנוך, מזוית הראיה של מנהלי נקודות למחשבה בנושא תשלומי פורום רשתות החינוך הדתי,  43

 , ללא ציון שם ותאריך. ראו:מכתב להורים –המוסדות 
 http://www.zvino.co.il/files/wordocs/0-880-11.pdf. 
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ההוצאה לכל מוסד עולה, וההורים צריכים לשלם יותר. כך למשל, ועדת דל עצמה עמדה על 
 דוגמה אחת בעניין זה הנוגעת למגמות והקבצות:

וב בתי ספר להקבצות ומגמות לימוד אינה משמעותית בתיקצ חלוקה"
פחות  םשבהבבתי ספר קטנים  אולםהמאוכלסים במספר גדול של תלמידים. 

כמו גם לתוספת  רמותרבה ללימוד לפי משמעות ישנה  –משלוש כיתות בשכבה 
ושוב הנטל  תוספת שעות הוראה.מגמות/רמות לימוד. המשמעות המיידית היא 

  44נופל על כתפי ההורים".

מני רבות, שכן כמעט בכל פעילות של מוסד חינוכי כדוגמת טיול זוהי, כאמור, רק דוגמה אחת 
שנתי או פעולות חברתיות ישנו יתרון כלכלי למוסדות גדולים, וכך גם לגבי החזקת עובדי 

 בית וכדומה. -מנהלה, כדוגמת מזכירות, מנקות, אב
 
 

 . הסיבה לריבוי המוסדות2

ל ועדת דגן אין כלל התייחסות למרות כל הנאמר לעיל, במפתיע, בתוך שלל ההמלצות ש
לתופעת ריבוי המוסדות. גם בהמלצות ועדת דל אין התייחסות לכך, אך שם הועדה דאגה 
להבהיר מדוע היא אינה רואה לנכון להתייחס לכך. לדעת חברי הוועדה, מדובר בכורח הנכפה 

נטען כי, על החמ"ד בשל תנאים טכניים, ולכן לא ניתן לשנות את המציאות. בדו"ח הוועדה 
בממוצע של מספר התלמידים לכיתה ובמספר מהחינוך הממלכתי שונה וקטן החינוך הממ"ד "

: פיזור אוכלוסיה, סיבות עיקריות שלושבתי הספר. מציאות זו נובעת מהכולל של תלמידים ב
כדי לבחון  45הפרדה מגדרית וקליטת עלייה וחינוך אוכלוסייה בעלת רקע סוציו אקונומי נמוך".

 ברים לעומק נציג את טענת חברי הוועדה ביחס לכל גורם בנפרד, ונדון בה:את הד
 

 : אוכלוסייההפיזור א. 
 כך נטען בנושא זה בדו"ח ועדת דל: 

 ציבורהאוכלוסייה הציונית דתית מאופיינת ברצון לפתיחות ומעורבות בחיי ה"
זה  ישראל קהילות ציונות דתיות בכל הערים בארץ. פיזורמדינת ולכן נמצא ב

למוסדות הקיימים  מחייב הסעות, מונע אפשרות של הקמת בתי ספר גדולים
וגורם לעלויות גבוהות מן המקובל במערכת החינוך הממלכתי. מוסדות בעלות 

  46מס' תלמידים קטן נובע גם בשל מיקום חלק מן המוסדות ביש"ע".

מרכזי לכך שבתי לאומית גורם -למעשה, קשה לראות בפיזור האוכלוסייה של החברה הדתית
יסודי בחמ"ד הנם קטנים מאוד, זאת לאור העובדה שבבתי הספר היסודיים -הספר בחינוך העל

 41.00הפער בין גודל בתי הספר בחינוך הממלכתי לבתי הספר בחמ"ד הנו קטן בהרבה: 
בחינוך הממלכתי.  09.00תלמידים בממוצע בשכבת גיל בבית ספר יסודי בחמ"ד לעומת 

)למעלה מפי שניים!( בחטיבה  241.0-ל 02.7ראים אפסיים לעומת הפער שבין הפערים כאן נ

                                                           
 .22, עמ' דו"ח ועדת דל 44
 .5-1שם, עמ'  45
 .1שם, עמ'  46
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לאומית יכול להצדיק דווקא פער גדול -העליונה. למעשה, הפיזור הגיאוגרפי של החברה הדתית
בבתי הספר היסודיים, שבהם פחות נהוג לנייד תלמידים למרחקים גדולים בהסעות. זוהי הרי 

חינוך הממלכתי הנם קטנים באופן משמעותי לעומת בתי הספר הסיבה שבתי הספר היסודיים ב
 יסודיים שבהם תלמידים מתניידים ביתר קלות בתחבורה ציבורית. -העל

יסודיים רבים לבנים הממוקמים בקרבת -כך למשל, באזור פתח תקווה ישנם מוסדות על
בת גבעת שמואל, מקום )הישיבה התיכונית פתח תקווה, ישיבת נחלים, ישיבת קרית הרצוג, ישי

אמי"ת גוש דן, ועוד(. רוב התלמידים הלומדים במוסדות אלו מגיעים אליהם בתחבורה ציבורית 
מהסביבה, כך שקשה לייחס את ריבוי בתי הספר לפיזור הגיאוגרפי של האוכלוסייה. תופעה 

יסודיים לבנים בקרבת מקום -דומה מתרחשת גם בירושלים, שבה יש מספר רב של מוסדות על
ישיבת חורב, ישיבת אור תורה, ישיבות נעם, ישיבת קרית נוער, ישיבת נתיב מאיר, תיכון )

 הרטמן, תיכון הימלפרב ועוד(.  
יסודיים רבים בחמ"ד נהוגים לימודים פנימייתיים, קשה -כמו כן, לאור כך שבבתי ספר על

שיבות של הפיזור לייחס לפיזור הגיאוגרפי משמעות יתרה, שכן הלימוד בפנימייה מייתר את הח
הגיאוגרפי. במקומות מרוחקים כמו העיר אילת ייתכן שלפיזור הגיאוגרפי תהיה השפעה, אך 

 מדובר בבתי ספר ספציפיים ולא בתופעה רווחת. 

 
 מגדרית:   הפרדהב. 

 כך נטען בנושא זה בדו"ח ועדת דל:

דרישה לבתי ספר נפרדים לבנים ובנות הנובעת מתפיסת העולם הדתית של "ה
. ושל מנהיגות החינוך הציוני דתי מהווה נדבך נוסף במורכבות הבעיה ההורים

 47יסודי התורני היה מאז ומעולם תחת הפרדה מגדרית".-יצוין כי החינוך העל

לא ניתן להתעלם מכך שלהפרדה מגדרית יש תפקיד משמעותי בכך שבתי הספר בחמ"ד הנם 
לתופעה. כדי לבחון את מידת ההשפעה קטנים, אך קשה לתלות בגורם זה את ההסבר הכולל 

של ההפרדה המגדרית על גודל בתי הספר נבחן את הנתונים בהשוואה לבתי הספר היסודיים. 
ההפרדה המשמעותית לעניין גודל בית הספר היא ההפרדה של בנים ובנות לבתי ספר שונים 

ך באותו בית ספר ולא הפרדה מגדרית בין כיתות בלבד, מכיוון שכאשר רק הכיתות מופרדות, א
 לומדים בנים ובנות, אין להפרדה השפעה על גודל בית הספר. 

מבתי הספר בחמ"ד בשנת תשע"ג היו בתי ספר  17%הנתונים מלמדים שבחינוך היסודי 
מתלמידי החמ"ד. מנגד,  19.0%נפרדים לגמרי )בתי ספר לבנים או לבנות בלבד(, ולמדו בהם 

בניגוד לתדמית הנפוצה, לא כל בתי הספר נפרדים:  בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה,
מתלמידי החמ"ד  75%מבתי הספר היו נפרדים, ולמדו בהם  12.1%-הנתונים מלמדים ש

  48בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.
אמנם מדובר בהבדל משמעותי בהפרדה בין בתי הספר היסודיים לחטיבות הגבוהות, אך לא 

שיצדיק את ההבדל העצום בין הפערים הנמוכים בין החמ"ד  מדובר בהבדל כה דיכוטומי
לחינוך הממלכתי בגודל שכבה בבית ספר יסודי, לפערים העצומים ביניהם בחטיבות העליונות. 
על כך שההפרדה היא רק חלק מהסיפור ניתן ללמוד מהטבלה הבאה, המציגה את מספר 

                                                           
 .5שם, עמ'  47
 פתן" המיועדים לנוער בסיכון.הנתונים לא כוללים מספר בתי ספר מעורבים מסוג "מ 48
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ר בחמ"ד לישיבות תיכוניות, התלמידים בחטיבה העליונה בחמ"ד לפי חלוקה של בתי הספ
 49אולפנות ותיכונים:

 

 : ממוצע התלמידים למוסד בחטיבות העליונות בחמ"ד לפי אופי המוסד07לוח מס' 

 
ישיבות 

 תיכוניות
 אולפנות

 
תיכונים עיוניים 

 ומקיפים
 סך הכל

 102 205 70 11 מספר מוסדות
 219.2 212.5 122 272.7 ממוצע תלמידים בחטיבה עליונה

 יבוד של נתונים שהתקבלו ממשרד החינוך. ע* 

 
 ואוכלוסיות טעונות טיפוח: ה יליטת עליג. ק

 כך נטען בנושא זה בדו"ח ועדת דל:

 טעונות טיפוח. תואוכלוסיעולים ו "החינוך הדתי היה ראשון וחלוץ בקליטת
עפ"י נתוני משרד החינוך, קליטת העלייה במסגרת החינוך הדתי לאומי כמעט 

 ןההשלכות של עובדה זו האשר בחינוך המ"מ לאורך השנים. פי שלושה מ
ענה של הנזקקים למישנם יותר תלמידים של הציונות הדתית הספר  שבבתי

 .מערך מסייע, חלוקה לקבוצות למידה קטנות יותר ותגבור שעות הוראה
התשובות התקציביות הניתנות ע"י משרד החינוך לאוכלוסיות אלו אינן 

ר ללימודים תורניים שהינם חלק אינטגרלי ממערכת החינוך מתייחסות כלל ועיק
  50הציונית דתית".

ראשית, יש לציין שאמנם החמ"ד קולט אוכלוסיות חלשות יותר מאשר החינוך הממלכתי, אך 
לא בטוח שיש לכך השפעה על גודל בתי הספר ואפילו על ממוצע התלמידים בכל כיתה. לשם 

אקונומי -הכמות הגבוהה ביותר של תלמידים מרקע סוציו שבו ישנה –השוואה, בחינוך הערבי 
ממוצע התלמידים לכיתה הוא דווקא הגבוה ביותר בארץ. לגבי הגורם של קליטת  –חלש 

עלייה, אכן ישנם מספר מוסדות בודדים בחמ"ד שקליטת עלייה באופן משמעותי מחייבת אותם 
באופן משמעותי על הנתונים להיות קטנים יותר, אך לא נראה שמדובר בתופעה שמשפיעה 

 הכוללים של ריבוי המוסדות בחמ"ד.  
 

יסודי בחמ"ד -אם כן, מלבד ההפרדה, מהם הגורמים המרכזיים לכך שבתי הספר בחינוך העל
 כה קטנים? ניתן להצביע על שני גורמים מרכזיים:

 

                                                           
החלוקה בין שלוש הקבוצות הללו איננה רשמית לגמרי. לפיכך החלוקה נעשתה על פי השם הרשמי של בית  49

הספר במסמכי משרד החינוך ולפי האופן שבו מציג בית הספר את עצמו בפני הציבור הרחב וההורים. במקרים 
לאומית. -רנו לפי השם המקובל של בית הספר בחברה הדתיתהמועטים שבהם לא הייתה חפיפה בין הדברים, בח

על כל פנים, גם אם ניתן לחלק מעט אחרת את בתי הספר, סביר להניח שלא תהיה לדברים השפעה משמעותית על 
הנתונים הסופיים המוצגים בטבלה. כמו כן, בחרנו להוציא מהנתונים את בית הספר "מוסדות בני עקיבא" 

סמל מוסד אחד שלושה בתי ספר שונים: ישיבה תיכונית אולפנה ותיכון. מכיוון שבנתוני  באופקים, המאגד תחת
משרד החינוך בית הספר מופיע באופן אחיד, לא ניתן להבדיל בין המוסדות השונים הקיימים בפועל, ולכן בחרנו 

 שלא להתייחס לבית ספר זה כלל. 
 .5, עמ' דו"ח ועדת דל 50
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 א. "קנאת סופרים": 
די פורום רשתות החינוך הדתי במכתב הסברה על גובה שכר הלימוד שנשלח להורי החמ"ד על י

 טענו נציגי המוסדות כך:

"במערכות שלנו קיימת 'קנאת סופרים' עצומה ותחרות כדי להצליח בחנוך וכדי 
לא לאבד אף אחד בדרך. עובדה זו מביאה לריבוי מבורך של מוסדות מסוגים 

 51שונים, אבל יש לכך השפעה קריטית על נושא העלויות".

המוסדות כי מה שמוביל לריבוי המוסדות ולכך שהמוסדות קטנים הוא  במכתב זה טוענים נציגי
-תהליך של "קנאת סופרים". במילים אחרות, ריבוי המוסדות נובע מכך שבחברה הדתית

קבוצות שונות וכל גוון כזה בוחר להקים לעצמו בית ספר -לאומית ישנם גוונים שונים ותתי
כדוגמת נציגי המוסדות  –פיצולים, אך מנגד יש נפרד. מחד, יש הרואים בכך תופעה פסולה של 

הרואים בכך תופעה מבורכת של ריבוי גוונים. על כל פנים, ברור שלא מדובר כאן בכורח  –
 טכני אלא בבחירה מודעת של מנהלי מוסדות ושל הורים להקים בית ספר בגוון המיוחד להם. 

 
 ב. רצון ביחס אישי: 

עליונה בכך שבתי הספר יספקו לתלמידים יחס אישי, לאומית רואה חשיבות -החברה הדתית
בניגוד לבתי הספר הגדולים הנהוגים בחינוך הממלכתי, המכונים לא פעם בכינוי הגנאי, "בתי 
חורשת". הדבר גורם לפתיחת מוסדות קטנים ולכיתות קטנות בחמ"ד. גם כאן, לא מדובר 

 ית. לאומ-בכורח טכני אלא ברצונות ומוסכמות של החברה הדתית
 

בהכרח מהפרדה מגדרית או מפיזור גיאוגרפי, אלא גם  אם כן, נראה שריבוי המוסדות אינו נובע
תוצאה של החלטות מודעות של מנהלי מוסדות והורים בחמ"ד  –ולדעתנו אף בעיקר  –

 החפצים בחינוך בגוון מאוד ספציפי והכולל יחס פרטני לכל תלמיד. 
שתהיה בהם כמות תלמידים גבוהה כמו בחינוך לדעתנו, גם אם אין לשאוף למוסדות 

הממלכתי, כדאי וראוי לבחון את צמצום כמות המוסדות בחמ"ד. חינוך בגוון אישי ופרטני הוא 
הרבה פעמים שם נרדף לפיצולים מיותרים ול"סידור עבודה" לכמות הגדולה של אנשי חינוך 

"ד מבינים זאת. דסי בארי, לאומית. למעשה, נראה שגם בִמנהל החמ-הפועלים בחברה הדתית
 של דתי לחינוך המשנה , סיפרה בדיון בוועדתמ"דבחיסודי -עלהחינוך על המפקחת ארצית ה

יש גם ניסיון גדול לבסס בתי ספר, להגדיל אותם ולמנוע פתיחה של הכנסת בחשוון תשע"ב כי "
וסן כלכלי כדי לבסס את הבסיס הכלכלי של בתי הספר ולייצר איזה ח ,הרבה מסגרות קטנות

אפילו ועדת דל, שטענה כי ריבוי המוסדות נובע מכורח חיצוני של פיזור  52".לכל מוסד ומוסד
גיאוגרפי והפרדה מגדרית, הודתה בהבלעה כי מדובר בתופעה שניתן ואף ראוי למנוע: 
"הוועדה מקבלת בסיפוק את הודעת ִמנהל החינוך הדתי בדבר הקפאת מתן האישורים להקמת 

יסודיים חדשים בחינוך הדתי לאומי, להוציא מקרים חריגים במיוחד המצדיקים -בתי ספר על
 53הקמתו".

                                                           
נקודות למחשבה בנושא תשלומי ההורים למוסדות החנוך, מזוית הראיה של מנהלי  פורום רשתות החנוך הדתי, 51

 , ללא ציון שם ותאריך. ראו: מכתב להורים –המוסדות 
http://www.zvino.co.il/files/wordocs/0-880-11.pdf. 

תורנית, יום מישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט לחינוך דתי ותרבות  21פרוטוקול מס'  52
 שני כ"ד בחשוון תשע"ב.

 . 25, עמ' דו"ח ועדת דל 53
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למעשה, המציאות בפועל איננה תואמת את ההכרזות ומוסדות חדשים ממשיכים לקום 
 חקלאיתכפטריות אחר הגשם. כך למשל, בשנת הלימודים תשע"ה תיפתח ישיבה תיכונית 

בשנת הלימודים תשע"ג נפתחה ישיבה תיכונית  54ה.ברמת מגשימים עם דגש על עבודת אדמ
במקביל,  55חדשה בבאר גנים, השמה דגש על פעילות חברתית והתנדבותית בקהילה. קהילתית

ישיבה תיכונית הממוקמת  –בשנת הלימודים תשע"ג נפתחה ישיבת "שבי חברון לצעירים" 
בנצרת עילית  ביבתיתס-תורניתבמעלה חבר. כמו כן, בשנת תשע"א נפתחו ישיבה תיכונית 

וישיבה תיכונית באשדוד, על אף שבאשדוד טענו רבים כי המוסד החדש יגזול תלמידים 
 56מהמוסדות הקיימים ויביא לסגירתם.

באולפנות המצב אינו טוב בהרבה: בשנת הלימודים תשע"ה תיפתחנה שתי אולפנות 
 57"שירת הים" בנווה צוף,בשם  למוסיקה ולמחולאולפנה  –חדשות בעלות אותו מאפיין ייחודי 

כמו כן, בשנת הלימודים  58בגבעת וושינגטון. מוזיקה, מחול ותיאטרוןואולפנה נוספת ללימודי 
ובשנת הלימודים  59תשע"ב נפתחה אולפנה חסידית )בהדרכת הרב גינזבורג( ביישוב איתמר,

 תשע"א נפתחה אולפנת אמי"ת גבעת שמואל שהייחודיות שלה היא כאולפנה הממוחשבת
קשה שלא להבחין בכך שהייחודיות שחלק  60הראשונה בארץ )לכל תלמידה מחשב נייד(.

מהמוסדות מתהדרים בה היא לעתים רק תירוץ לפתיחת מוסד חדש, או חלק ממהלך פרסומי 
 של שיווק ומיתוג המוסד. 

 
 

 . המלצות מעשיות3

 פתיחת מוסדות חדשים ותמריצים כלכליים לאיחוד מוסדות -א. אי
פתיחת המוסדות החדשים יש לעבור לעשייה ממשית ולא להסתפק רק בהצהרות: יש ום חבת

לפעול במשרד החינוך להקשחת הנהלים באופן ממשי בכדי למנוע פתיחה של בתי ספר חדשים 
ללא הצדקה, ולכל הפחות לתקצב בתי ספר חדשים באופן נמוך יותר, כך שייווצר תמריץ שלילי 

, יש לפעול לתמריצים כלכליים לאיחוד מוסדות קיימים, לפתיחת מוסדות חדשים. במקביל
 ולכל הפחות לאיגום משאבים בין המוסדות הקיימים. 

 
 ב. ריבוד בתוך המוסד

הצעתנו המעשית היא לקדם מהלך של ריבוד תפיסות וגוונים בתוך אותו המוסד. אין צורך שכל 
מה. ניתן לבנות מוסדות קבוצה הרואה את הדברים באופן שונה ומיוחד תפתח מוסד משל עצ

המכילים מסגרות שונות ותפיסות שונות באמצעות כיתות ֵאם עם אפשרויות שונות או כיתות 
תשלום שונה בהתאם  –שונות בתוך המוסד. הדברים נכונים הן ברמת ה"שירותים" 

ל"שירותים" שונים, והן ברמה התפיסתית  קבוצות בעלות גוון תפיסתי ורוחני שונה באותו 
. כך למשל, כפי שיפורט בפרק הבא, ניתן ליצור ריבוד בכמות השעות התורניות או שעות מוסד

                                                           
 .00.2.1024, ערוץ שבעגלית אור, 'ישיבה חקלאית ראשונה מסוגה נפתחה בגולן', אתר  54
 .17.7.1021, כיפהאורי פולק, 'ישיבה תיכונית קהילתית הוקמה בישוב באר גנים', אתר  55
 .mynet ,29.1.1022אשדוד', אתר יאיר הרוש, 'ישיבה תיכונית חדשה תוקם ב 56
 .12.22.1020, ערוץ שבעאולפנה חדשה למוסיקה ומחול', אתר  –'"שירת הים"  ידידיה בן אור, 57
 .02.20.1020, ערוץ שבעאבי יוגב, 'חדש בגבעת וושינגטון: אולפנה לאמניות', אתר  58
 .20.1.1020, וץ שבעער'אולפנה חדשה: גרביים, חולצות וחצאיות ארוכות', אתר  בני טוקר, 59
 .2.5.1022, ערוץ שבעהאולפנה הממוחשבת הראשונה בארץ', אתר  –יוני קמפינסקי, 'אולפנה חדשה  60
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לימודי החול, כך שלתלמידים שונים באותו מוסד תהיינה מערכת שעות שונה. הדברים נכונים 
גם לאופי של הכיתות: כיום קיימת ישיבה מוסיקלית, ישיבה חקלאית, ישיבה משטרתית 

גוון הייחודי הזה לא יבוא לידי ביטוי בתוך אותו המוסד, כך שבאותו וכדומה. אין כל סיבה שה
מוסד תיפתח כיתת ֵאם המאפשרת שילוב לימודים חקלאיים או כיתה המשלבת עבודה חקלאית 

 במקביל לכיתה רגילה. 
כמובן שיש לבצע מהלך כזה בצורה חכמה כך שלא תיווצרנה מסגרת לימודים לעניים 

ת ל"טובים יותר" ו"טובים פחות", אך מכל מקום יש לזכור שכבר ומסגרת לעשירים או מסגר
כיום ישנה סגרגציה סמויה כך שבמידה מסוימת כיום ישנם בתי ספר לעשירים יותר ופחות. לכן, 
מהלך שכזה יכול להביא בשורה במישור החברתי ולמעט את האליטיזם שנוצר בחלק ממוסדות 

כלי שבמהלך, טמון בו גם יתרון חברתי גדול מאוד, החמ"ד. אנו סבורים כי מעבר לחיסכון הכל
לאומי, כך שקבוצות בעלות הבדלים שאינם כה -והוא יוביל מגמה של אחדות בציבור הדתי

 גדולים ילמדו לשכון זו לצד זו, מבלי להתפצל ולהתפלג. 
כאן גם טמון לדעתנו הפתרון למצב שבו להורים לא ניתנת האפשרות לחינוך ממלכתי זול. 

פניו נראה שהפתרון למצב בעייתי זה טמון בפתיחת מוסדות ממלכתיים חדשים, אך בפועל על 
הניסיון מלמד שהשוק החופשי גורם לכך שברוב המקרים מוסדות אלו אינם מצליחים לקלוט 
אליהם תלמידים ברמה גבוהה, וכך נוצר מעגל קסמים הגורם לכך שהורים שהיו מעוניינים 

ם, אך באיכות גבוהה, בסופו של דבר ישלחו את ילדיהם לבתי ספר בבתי ספר ממלכתיים וזולי
פרטיים יקרים. כמו כן, במצב הנוכחי הקמת מוסדות חדשים רק תביא לעלייה בתשלומי 
ההורים. ניסיון להקים בתי ספר ממלכתיים זולים יותר הוא כמובן מבורך, אך לדעתנו כדאי 

ך בתי הספר הקיימים במקביל למסלולים להתמקד בעיקר בניסיון לשלב מסלולים כאלה בתו
 הרגילים. 

 
 ג. מודל ההפרדה החלקית

מודל נוסף שניתן לקדם כדי לפתור את בעיית המוסדות הקטנים הוא המודל של מוסדות 
"שלהבת" בשוהם, שבו הוקמה ישיבה תיכונית ואולפנה הסמוכות זו לזו. מבחינה מנהלתית 

יכונית ולאולפנה ישנם שערים נפרדים, כששירותי מדובר במוסד אחד, אך בפועל לישיבה הת
כך ישנו כמובן  –המנהלה מצויים בתווך שביניהם ומשרתים את הישיבה והאולפנה גם יחד 

חיסכון רב בעלויות. אמנם ישנן קבוצות שיתנגדו למבנה כזה של מוסד מסיבות דתיות 
קבוצות גדולות המצדדות בהפרדה טוטאלית, אך נראה שמדובר במודל שיכול להתאים ל

 לאומי.-בציבור הדתי
  

 ד. שקיפות בתחום ריבוי המוסדות
כפי שיפורט בפרק הבא, משרד החינוך ִחייב את מוסדות החמ"ד בשקיפות מלאה כלפי ההורים 
במרכיבי שכר הלימוד. למרות זאת, במסמך פרטני של כל בית ספר באופן ספציפי לא תבוא 

וי המוסדות. אנו סבורים שכאשר ִמנהל החמ"ד יערוך לידי ביטוי העלות המשמעותית של ריב
אומדן של השפעת ריבוי המוסדות ובתי הספר הקטנים על עלות שכר הלימוד רבים יבינו שלא 
מדובר בתופעה כה "מבורכת". עם זאת, סביר להניח שעדיין הורים רבים יעדיפו להמשיך 

אישי המועדף עליהם, אך כאשר לשלם סכומים גבוהים על מנת להעניק לילדיהם את החינוך ה
הדברים יהיו שקופים וגלויים לעין, איש לא יוכל לבוא בתלונות למוסדות החינוך על גובה שכר 

 על אפליה תקציבית. –הלימוד; וגם לא למשרד החינוך 
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 . מבוא1

יסודיים -נהלות המוסדות במוסדות העלבעקבות הביקורת הציבורית על שכר הבכירים ועל הת
בחמ"ד, עלתה במשך שנים הטענה כי יש לחייב את המוסדות בשקיפות מלאה כלפי ההורים. 

 כך למשל נטען בדו"ח ועדת דגן:

"הועדה התרשמה שקיים צורך יסודי בקיומה של מערכת שקופה בתחום גביית 
שר על כן, רואה תשלומי הורים ובשיפור המידע המגיע להורים בתחום זה. א

הועדה כצורך, כי כל מוסד יעביר פעמיים בכל שנה, בתחילת שנה"ל ובסופה, 
דו"ח להורים, שיפרט את מפרט השירותים במוסד שינתנו ושניתנו מכספי 
ההורים. הדו"ח יוגש לוועד ההורים בכל מוסד כתוכנית עבודה בתחילת שנת 

ום ההוצאות וההכנסות בגין הלימודים וכדו"ח ביצוע בסופה. דו"ח זה יהיה סיכ
תשלומי ההורים ויפרט את השירותים שניתנו באמצעות תשלומים אלה, כגון: 
תגבור לימודי, טיולים, הזנה, חוגים וכיו"ב. הדו"ח יהיה פתוח לעיון של כל 

 61הורה על פי בקשתו".

את המלצת ועדת דגן לא יושמה, כך שכעבור שמונה שנים חזרה ועדת דל על ההמלצה לחייב 
המוסדות להעביר להורים בתחילת השנה ובסופה דו"חות שבהם יפורטו השירותים שיינתנו 

הנחיה מוסדרת בנושא ממשרד החינוך יצאה רק  62ושניתנו במוסד על בסיס תשלומי ההורים.
, לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ד. על פי חוזר המנכ"ל, חויבו בתי הספר 1020ביולי 

להודיע להורים על היקף השעות הנוספות נדרשים במסגרתה הם ו ,בשקיפות כלפי ההורים
התשלום וסך וט ייעודן, היקף הפעילות החברתית הנוספת, רהנלמדות במסגרת התל"ן ופי

מבירור שעשינו בקרב הורים  63.(תייםהנדרש עבור אחזקת תלמיד בפנימייה )למוסדות פנימיי
סדות שלחו להורים את פירוט השעות לתלמידים במוסדות החמ"ד עולה, כי רק בחלק מהמו

 המבוקש, ונראה שבשנים הקרובות יש לבחון את היקף ביצוע הנחיית משרד החינוך בנידון. 
 
 

 המלצות כלליות. 2

תקינה של -ישנם הסבורים כי שקיפות מוחלטת תחשוף בפני ההורים את ההתנהלות הלא
נו לעיל, אנו סבורים שגם אם אכן המוסדות וכך תיווצר באופן ישיר התייעלות, אך כפי שהסבר

                                                           
 .29-2020-29, עמ' דו"ח ועדת דגן 61
 .20, עמ' דו"ח ועדת דל 62
 .19.7.1020, כיפה', אתר רשמית: "הבית היהודי" הפחיתה אלפי שקלים בתשלומי ההוריםיונתן אוריך, ' 63
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קיימות בעיות נקודתיות מסוימות, באופן כללי שכר הלימוד הגבוה איננו נגזרת של התנהלות 
לא תקינה של מוסד זה או אחר. למרות זאת, אנו סבורים כי ישנה חשיבות עליונה בשקיפות של 

הלימוד. לדעתנו, בתי הספר כלפי ההורים, והדבר אף יכול להביא להפחתה ניכרת בשכר 
השקיפות צריכה להיות רק צעד ראשון במהלך כולל של הידברות בין המוסדות לציבור ההורים 

 בדבר ה"שירותים" שמעניק בית הספר לתלמידים, כפי שיפורט להלן. 
בשלב הראשוני, השקיפות צריכה להביא לכך שיתאפשר להורים להימנע מתשלומים שהם 

 ודדים. כך למשל, סיפר ד"ר הדר ליפשיץ במאמר בנושא:יכולים להימנע מהם כהורים ב

ש"ח  1,000בתיכון שבתי לומדת בו קיבלנו את פירוט התשלומים, והתברר כי "
( מיועדים לארבע ארוחות צהריים בשבוע. כיוון שבתי איננה 22,900)מתוך 

אוכלת באופן קבוע, ביקשתי, כהורים אחרים, להוציא את בתי מהסדר ארוחות 
ם. המוסד עמד במבוכה, כיוון שלא צפה תגובה כזו של ההורים. אך ניתן הצהריי

 64ה".לראות בכך דוגמה כיצד הפירוט של הפעילות יכול לתרום לייעול

עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שישנן הוצאות שהורה בודד לא יכול להימנע מלשלם אותם, 
ה, אלא גם בתוספות של שעות גם אם הוא אינו מעוניין בהן. אין מדובר רק בהוצאות מנהל

תורניות או תוספות של שעות חול. המוסד משלם עבור מורה המלמד כיתה, כך שאם הורים 
הנטל הכלכלי הנוסף ייפול למעשה על שאר  –בודדים יבחרו שלא לשלם על שעות מסוימות 

ה של ההורים, ולכן, בשונה ממרכיבים כמו הזנה או הסעות, לא ניתן לפתוח עניין זה לבחיר
 הורה זה או אחר. 

לפיכך, בשלב השני מוצע שיתנהל תהליך מקיף של הידברות בין ההורים ובין מוסדות 
החינוך, בדבר ה"שירותים" שהמוסדות מעניקים לתלמידים. כאשר ההורים יעמדו בפני הפירוט 
של משמעות התשלומים שלהם, הם יוכלו לתעדף את המרכיבים השונים בשכר הלימוד ולבקש 

המוסד לחסוך במרכיבים מסוימים, או לחלופין להשאיר את המצב על כנו. לפיכך אנו  מן
כיוון שבכל מוסד  –סבורים, כי אין זה נכון להציע הצעה אחת כוללת להפחתת שכר הלימוד 

ייתכן שיש קבוצה של הורים הרואה חשיבות עליונה בחיזוק לימודי הקודש, קבוצה אחרת 
לימודי החול וקבוצה שלישית סבורה שמוקד הפעילות צריך  תראה חשיבות דווקא בתגבור

 להתבצע בכלל בשבתות עיון וסמינריונים. 
 
 

 . מרכיבי העלות 3

בסיום הדברים, ברצוננו להצביע על כיוונים אפשריים לצמצום שכר הלימוד. כפי שהסברנו 
יוון שכל מודל לעיל, אנו סבורים שעדיף לא להצביע על מודל ספציפי להפחתת שכר הלימוד, כ

כזה יהיה מגויס לתפיסה מסוימת, שבוודאי אינה מקובלת על כלל ההורים. עם זאת, ברצוננו 
להציג, על בסיס נתונים ועל בסיס שיחות רבות שקיימנו עם גורמים המעורבים בתחום, מצע 

 ראשוני לדיון בנושא.  
ידים, העדפנו שלא מכיוון שמרכיבי השימוש של המוסדות השונים בשכר הלימוד אינם אח

לבחון את שכר הלימוד במוסד ספציפי זה או אחר אלא להשתמש בטבלה שהוצגה בדו"ח ועדת 

                                                           
 (.17ליפשיץ )לעיל הערה  64
 



 01|  אפשריים וצמצומים שקיפות: שמיני פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  חלק ב(גים )ינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישהח

דל, המשקפת את שכר הלימוד הסטנדרטי המקסימאלי שהוועדה מציעה לישיבות תיכוניות 
ללא פנימייה, ומבלי להחשיב את מרכיבי ההסעות וההזנה )יש להדגיש ששני מרכיבים אלו 

 –בעיקר מרכיב ההסעה  –דרך כלל כחיצוניים להתנהלותו של המוסד החינוכי עצמו נתפסים ב
 ופעמים רבות המוסד גם אינו מחייב את ההורים לשלם עבורם(:

 
)ללא פנימייה( לפי  בישיבות תיכוניות גשנת הלימודים תשע"בש"ח ב תשלומי הורים: 03לוח מס' 

 ות והזנה(תלמידים )ללא הסע 30כיתות של  07דגם מוסד בן 

 כיתה י"ב כיתה י"א כיתה י' כיתה ט' כיתה ח' כיתה ז'  

 ע"פ חוזר מנכ"ל – תשלומי חובה

 34 34 34 34 34 34 ביטוח תאונות אישיות

 ע"פ חוזר מנכ"ל – תשלומי רשות

 176 176 176 165 149 149 סל תרבות

 200 0 0 0 0 0 מסיבת סיום

 24 24 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות

 616 513 513 387 387 387 טיולים

 320 320 320 280 280 280 השאלת ספרי לימוד

 0 150 150 150 150 150 ימי של"ח
 1,336 1,183 1832, 1,006 990 990 סה"כ תשלומי רשות

 תוכנית לימודים נוספת תורנית

 2,817 2,817 2,817 2,600 2,600 2,600 תוספת שעות תורניות

 680 680 680 680 680 680 שבתות עיון 

 סמנריון
   

400 400 400 
העשרה תורנית חברתית 

 300 300 300 300 300 300 וחוגים

ראש ישיבה וצוות 
 650 650 650 650 650 650 ניהולי

מרכיב קבוע )הוצאות 
 823 823 823 705 705 705 מנהלה(

סה"כ תכנית לימודים 
 5,670 5,670 5,670 4,935 4,935 4,935 נוספת תורנית

 תגבור לימודי נוסף בהתאם לחוזר מנכ"ל )תוספת שעות חול בתיכונים רגילים( –תל"ן 

 745 745 745 665 665 665 ש"ש 9עד  -תל"ן 

 7,785 7,632 7,632 6,640 6,624 6,624 סה"כ
 .27עמ'  ,על פי דו"ח ועדת דל* 

 

הסכומים למעט תוספת לגבי האולפנות הציג דו"ח הוועדה טבלה דומה שכללה את אותם 
והוצאות המרכיב הקבוע )מנהלה( בחטיבות ₪,  2,000-ות התורניות שהייתה נמוכה בכעהש

 ₪.  200-העליונות שהיו נמוכות בכ
על בסיס הטבלה נחלק את מרכיבי שכר הלימוד לשישה גורמים שונים, ונדון בכל אחד 

 מהם בנפרד:
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 א. תשלומי "רשות": 

עבר לסכום השולי שנדרש עבור ביטוח תאונות אישיות( מבוסס על המרכיב הראשוני בטבלה )מ
ומורכבים ₪  2,000-תשלומי הרשות שמשרד החינוך מאשר לבתי הספר לגבות, העומדים על כ

בעיקר מטיולים, פעילויות חברתיות והשאלת ספרי לימוד. לגבי טיולים והשאלת ספרים מרכיב 
לבצע בו קיצוץ דרסטי. לגבי פעילויות חברתיות,  זה נתפס כבסיסי ביותר, כך שלא נראה שניתן

 ראו להלן תחת הסעיף "שבתות, סמינריונים והעשרה תורנית".
 

 ב. הוצאות מנהלה: 
צמצום הוצאות המנהלה יכול להיעשות בעיקר באמצעות איחוד המוסדות, נושא שבו דנו כבר 

 לעיל.
 

 ג. ראש ישיבה וצוות ניהולי: 
פרדה בין תפקיד מנהל המוסד ובין תפקיד ראש הישיבה או ברוב מוסדות החמ"ד ישנה ה

האולפנה. לאור זאת, הועלתה בוועדת דל דרישה ממשרד החינוך לממן תפקיד זה בהיקף של 
 65שתי משרות למוסד פנימייתי ובהיקף של משרה וחצי למוסד הכולל יום לימודים תורני ארוך.

מומלץ  –כיצד היא תתבצע בקרוב  ואנו מתקשים לראות –כל עוד דרישה זו לא מתמלאת 
לבחון איגום משאבים גם בתחום זה. כך למשל, יש הטוענים כי ניתן לשלב בין תפקיד ראש 
הישיבה או האולפנה לתפקיד מנהל המוסד ואין חובה שיהיה כפל תפקידים ביניהם. כמו כן, 

ת הכיתות, במוסדות רבים מקובל כי ראש הישיבה משמש במקביל לתפקידו גם כמחנך של אח
 כך שניתן לחסוך עלויות גם במהלך כזה. 

 
 ד. שבתות, סמינריונים והעשרה תורנית: 

-על פי הטבלה המוצגת לעיל, הורה משלם על פעילות חברתיות כדוגמת שבתות וסמינריונים כ
בשנה, אך יש לזכור שמדובר בתשלום גג שנקבע על ידי ועדת דל, אך בפועל ידוע ₪  2,900

דורשים מההורים סכומים גבוהים בהרבה. מחד, אין ספק ששבתות וסמינריונים  שמוסדות רבים
מהווים נדבך חישוב באיכותו של החינוך המוענק לתלמידים, אך מאידך ברור שהנטל על 

שיח עם -ההורים בתחום זה גדול במיוחד. לפיכך, גם כאן נראה שמן הראוי שהמוסד ינהל דו
צים לוותר על חלק מה"שירותים" תמורת הורדת שכר ההורים ויבחן ביחד עמם האם הם רו

הלימוד. יודגש, כי כאן, בניגוד לסוגיית ההזנה שהוזכרה לעיל, לא ניתן לאפשר לכל הורה 
לבחור כראות עיניו, שכן מציאות שבה תלמידים בודדים אינם משתתפים בפעילות חברתית 

תר ולפגוע במרקם החברתי של שבה משתתפים יתר חבריהם לכיתה, יכולה להיות בעייתית ביו
 הכיתה ובתלמידים שאינם משתתפים בפעילות בפרט. 

 
 ה. תוספת שעות תורניות:

הנתונים מלמדים כי מרכיב תוספת השעות התורניות מהווה מרכיב מרכזי בשכר הלימוד 
יסודיים בחמ"ד -הגבוה. לפי הנתונים שהציגה ועדת דל, כמות השעות התורניות במוסדות העל

שעות, תלוי בסוג המוסד. בתיכונים רגילים כמות השעות  00-20על סדר גודל של  עומדת
שעות,  21-20שעות, באולפנות ובתיכונים ישיבתיים מדובר על  20-התורניות עומדת על כ

                                                           
 . 10, עמ' דו"ח ועדת דל 65
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 00-10שעות ובישיבות תיכוניות פנימייתיות על  14-11בישיבות תיכונית ללא פנימייה על 
 שעות.

 ן שבו חושבה עלות תוספת השעות התורניות:בטבלה הבאה מוצג האופ
 

 יסודיים בחמ"ד-: מבנה התשלומים עובר תוספת שעות תורניות בבתי הספר העל09לוח מס' 

 

מספר 
שעות 

הנלמדות 
 לכיתה

שעות  מס'
 מתוקצבות
ע"י משרד 

 החינוך

מס' שעות 
למימון ע"י 

המוסד/ 
 ההורים

עלות שעה 
  ממוצעת
בש"ח 

 66לשנה

עלות לכיתה 
מיד( תל 00)

 בש"ח לשנה

עלות לתלמיד 
 בש"ח לשנה

חטיבת 
ביניים 
 )בנים(

22 10 12 6,500 78,000 
(6500x12) 

2,600 
(78000:30) 

חטיבה 
עליונה 
 )בנים(

25 12 13 6,500 84,500 
(6500x13) 

2,817 
(84500:30) 

חטיבת 
ביניים 
 )בנות(

16 10 6 6,500 39,000 
(6500x6) 

1,300 
(39000:30) 

חטיבה 
נה עליו

 )בנות(
19 11 8 6,500 52,000 

(6500x8) 
1,733 

(52000:30) 

 . 29-20על פי דוח ועדת דל עמ' * 
 

תלמידים, עלות תוספת שעה תורנית בכיתה עומדת  00על פי הדגם המוצג של כיתה הכוללת 
מהשעות הללו בישיבות  90%-לשנה לתלמיד, כאשר משרד החינוך מממן כמעט כ₪  120.7על 

מהשעות התורניות. למרות זאת, כל הורה משלם בשנה  00%-ובאולפנות הוא מממן כתיכוניות, 
 באולפנות על מרכיב תוספת השעות התורניות. ₪  2,900-בישיבה תיכונית וכ₪  0,000-כ

בנוסף, מהלך זה אינו מתייחס לבעיה נוספת הקשורה בתוספת השעות התורניות. משיחות 
שכמות השעות התורניות בישיבות התיכוניות גדולה מדי רבות שערכנו עולה כי רבים סבורים 

ואינה מתאימה לתלמידים רבים, ובפועל רוב התלמידים כלל אינם לומדים בשעות הללו. עולה 
גם הטענה כי המצב הנוכחי משניא על רבים מהתלמידים את לימודי הקודש. ישנם ראשי 

לצמצם את כמות השעות התורניות, כי היו רוצים  –שלא לציטוט, כדבריהם  –ישיבות המודים 
אך הם אינם עושים זאת כיוון שהם חוששים שהדבר ייתפס כ"ירידה" ברמת המוסד, מה 
שיגרום ירידה בהרשמה למוסד. למרות שגם הורים רבים סבורים כי יש לצמצם את לימודי 

ודים הכרוכים באופן הדוק עם סיום הלימ –הקודש, במציאות שנוצרה בפועל, לימודי הקודש 
 הפכו לסמל סטאטוס של מוסד אליטיסטי.  –בשעה מאוחרת 
טענה לפני מספר שנים כי  –יסודי בחמ"ד -המפקחת הארצית בחינוך העל –דסי בארי 

משרד החינוך עסוק במיפוי האזורים של המרחבים החינוכיים כדי לוודא בכל מרחב חינוכי "
אך  67",נית ולכן איננה גובה תוספתשבכל מרחב חינוכי יש אופציה אחת שאיננה מתגברת תור

לא יהווה  –על אף שהוא מהלך ראוי ומבורך  –לאור המציאות שתוארה לעיל, מהלך שכזה 

                                                           
 .משתנה בהתאם לפרופיל המוסד )ותק המורים ודרגתם( 66
, כ"ד מישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט לחינוך דתי ותרבות תורנית 21פרוטוקול מס'  67

 בחשוון תשע"ב.
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פתרון מהותי לבעיה. מבנה השוק החופשי יוצר מעגל קסמים הגורם לכך שבתי הספר 
תוספת הממלכתיים הללו אינם מתרוממים, וכך גם הורים שאינם מעוניינים בתוספת גבוהה של 

 שעות תורניות מעדיפים שלא לשלוח את ילדיהם למוסדות אלו. 
עם זאת, כמובן איננו ממליצים באופן גורף על צמצום לימודי הקודש. בהתאם להמלצתנו 
הכוללת במסמך זה, אנו סבורים שיש ליצור מודל מרובד יותר בתוך המוסדות. כך, למשל, 

שעות תורניות בשבוע, ותלמידים אחרים ילמדו  21ייתכן שבאותה כיתה יהיו תלמידים שילמדו 
שעות )עם תוספת של סדר ערב( הכול בהתאם ליכולות ולרצונות של התלמידים ושל  19

ההורים. כך, ייתכן שעבור חלק מהתלמידים הדבר יהווה צמצום בשעות התורניות ועבור 
ורים והתלמידים. אחרים דווקא תיתוספנה שעות תורניות, כל זאת כאמור, בהתאם לבחירת הה

ניתן להפעיל מסגרת כזו גם ברמה של כיתות שונות, אך יש להיזהר מאוד מיצירת סגרגציה 
בתוך המוסד. על כל פנים, יש לציין שכבר כיום תכנית כזו פועלת בכמה מוסדות. כך, למשל, 
במוסדות הבנים "אור תורה" ברמות ו"דרך אבות" באפרת פועלות כיתות בית מדרש שבהם 

 יקים התלמידים בלימודים תורניים יותר מאשר בכיתות המקבילות באותו מוסד. מעמ
מודל כזה פותר שתי בעיות במקביל: ראשית, הוא מאפשר להורים ולתלמידים מגוון רחב 
של אפשרויות תורניות בתוך אותו המוסד, כך שהורים המעוניינים בכך יוכלו לשלם פחות, 

שנית, הדבר יפתור את הבעיות שנוצרו כיום בשל חוסר  ולקבל בתמורה פחות שעות תורניות.
 התאמה בין יכולות/רצונות התלמידים ובין מספר השעות הגבוה שנדרש מהם ללמוד. 

 
 ו. תגבור שעות חול: 

על תגבור של לימודי חול. ₪  790-הטבלה לעיל מלמדת שבתי ספר נוהגים לגבות מההורים כ
תורניות נכונים גם לעניין זה: במקום לחייב את  למעשה, הדברים לעיל לגבי תוספת שעות

ההורים לשלם את התוספת הזאת, מומלץ להציב מסלול מרובד יותר שבו תהיה אפשרות 
להעמיק בלימודי החול אחר הצהריים במסגרת הדומה לחוגים. כמובן, אם רוב מוחלט של 

ד לא יפתח מסלול ההורים יהיה באותה דעה כך שיצדד/יתנגד לתגבור מקצועות החול, המוס
  מרובד אלא מסלול אחיד לכל הכיתה.

 


