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 מנהלים תקציר
 

 תקציר חלק א

ראשון של חלק זה מוצגים נתונים ראשוניים על ההפרדה והעירוב המגדריים בבתי בפרק ה
 . 1020-1000הספר היסודיים בחמ"ד בין השנים 

 40%למדו  1000הממצאים מלמדים על מהלך הדרגתי של הפרדת כיתות: בשנת 
למדו בכיתות מעורבות.  00%מהתלמידים בחינוך היסודי בחמ"ד בכיתות נפרדות, ולעומתם 

 בכיתות מעורבות.   40%מהתלמידים בכיתות נפרדות, לעומת  97%למדו  1020בשנת 
לעומת זאת, כאשר בוחנים את ההפרדה בכיתות א' מסתמנת מגמה מורכבת יותר. עד שנת 

נרשמה בלימה של  1021נרשמה עלייה בכמות כיתות א' הנפרדות בחמ"ד, אך בשנת  1022
פרדה נבלמה לגמרי, אלא אף יותר תלמידים בכיתות לא רק שמגמת הה 1020מגמה זה, ובשנת 

. בשלב זה עדיין קשה לקבוע האם מדובר 1021א' למדו בכיתות מעורבות מאשר בשנת 
 בתהליך ארוך טווח או שמא בבלימה רגעית במגמת ההפרדה. 

ברמת בתי הספר התמונה מורכבת יותר: בחמ"ד מתנהלים שמונה סוגים שונים של הפרדה 
 סי מגדר בבתי הספר. חמשת המודלים המרכזיים הם: ועירוב מבוס

 ( בית ספר נפרד לבנים בלבד;2)
 ( בית ספר נפרד לבנות בלבד; 1)
 ( בית ספר מעורב שבו הכיתות נפרדות;0)
 ( בית ספר מעורב שבו כל הכיתות מעורבות; 4)
 ( בית ספר מעורב שבו הכיתות הנמוכות מעורבות והכיתות הגבוהות נפרדות. 9)

מכלל  90.9%עמד שיעור בתי הספר המעורבים שבהם כל הכיתות מעורבות על  1000נת בש
. מנגד, נרשמה עלייה בשיעורי בתי הספר 04%בתי הספר בחמ"ד, ואילו כיום שיעורם עומד על 

 מן הסוגים האחרים. 
הבנים והבנות אינם מתפלגים בצורה שווה לגמרי בין המודלים השונים של בתי הספר. 

כל שבית הספר מציג מדיניות מעורבת יותר, שיעור הבנים בו גבוה יותר, ואילו ככל ככלל, כ
שבית הספר מציג מדיניות נפרדת יותר, שיעור הבנות בו גבוה יותר. בבתי ספר שבהם לומדים 

בנות, ואילו בבתי הספר  43%-בנים לעומת כ 91%-תלמידים בכיתות מעורבות בלבד ישנם כ
בנים. תופעה זו מלמדת, ככל  43%-בנות לעומת כ 91%-ישנם כ שבהם כל הכיתות נפרדות

הנראה, על שאיפה מסוימת של חלק מציבור ההורים בחמ"ד לשלוח את בנותיהם לחינוך נפרד 
ואת בניהם דווקא לחינוך מעורב, שאיפה הנובעת כנראה מהתפיסה הרווחת שחינוך מעורב 

 עשוי להועיל לבנים אך להזיק לבנות.
מבתי הספר עולה כי ככל שבית הספר נוטה יותר להפרדה מגדרית, כך  50%מבחינה של 

כלכלית( של התלמידים בו גבוהה יותר. כך, למשל, בבתי -אקונומית )חברתית-הרמה הסוציו
אקונומי נמוך; בבתי ספר -מהתלמידים הם מרקע סוציו 04.9%ספר שבהם כל הכיתות מעורבות 

אקונומי -מהתלמידים הם מרקע סוציו 19%נפרדות שבהם חלק מהכיתות מעורבות וחלק מהן 



 0|  מנהלים תקציר 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

אקונומי נמוך. מנגד, -הם מרקע סוציו 5%נמוך; ואילו בבתי ספר שבהם כל הכיתות נפרדות רק 
אקונומי גבוה, -מהתלמידים בבתי ספר שבהם כל הכיתות מעורבות הם מרקע סוציו 27.9%רק 

בבתי ספר  15%-עורבות ובבתי ספר שבהם חלק מהכיתות נפרדות וחלק מ 10.9%לעומת 
-שבהם כל הכיתות נפרדות. ההסבר לנתון זה הוא, ככל הנראה, מתאם מסוים בין רמה סוציו

אקונומית נמוכה ובין תפיסה דתית שאינה רואה בעיה בלימוד בכיתות ובבתי ספר מעורבים, וכן 
וסיות של שימוש בקריטריונים דתיים כדוגמת הפרדה מגדרית, כדי לסנן מבית הספר אוכל

 אקונומי נמוך שאינן מעוניינות בהפרדה מגדרית.-מרקע סוציו
 

של חלק זה מלמד כי בניגוד לתפיסה הרווחת, הממצאים מלמדים כי הפער הכולל  הפרק השני
בין ממוצע מספר התלמידים בכיתה נפרדת ובין ממוצע מספר התלמידים בכיתה מעורבת הוא 

 14.0יתה נפרדת בחינוך הדתי היסודי עמד על ממוצע התלמידים בכ 1020קטן למדי. בשנת 
הפער היה אפילו קטן עוד  1021תלמידים בממוצע בכיתה מעורבת, כשבשנת  19.1לעומת 
תלמידים בכיתה מעורבת. על אף הפער הקטן, ההפרדה  19בכיתה נפרדת לעומת  14.4יותר: 

נה, זאת בשל סיבות מבוטלות של עשרות מיליוני שקלים בש-עדיין יוצרת עלויות כספיות לא
תקניות )כיתות שבהן -שונות, שהמרכזית שבהן היא השיעור הגבוה משמעותית של כיתות לא

תלמידים( שנוצר בבתי הספר המפרידים כיתות, כיוון שההפרדה אינה  10-לומדים פחות מ
 מאפשרת "לשחק" עם כמות התלמידים בכיתה.

 
כיתות נפרדות וכיתות מעורבות בבתי סוקר את הבדלי האקלים החברתי בין  הפרק השלישי

הספר היסודיים בחמ"ד בחמישה מדדים שונים, על סמך שאלונים שמילאו תלמידי כיתות ה' 
וכיתות ו' במבחני המיצ"ב שנערכו בשנים תש"ע ותשע"א )בשתי השנים יחד ענו על שאלוני 

ך התחשבות המיצ"ב כלל תלמידי כיתות אלה בחמ"ד(. בפרק מוצגים נתוני השאלונים מתו
 אקונומי שנקבעו על ידי משרד החינוך. -בשלוש הרמות השונות של רקע סוציו

המדד שבו נמצאו הפערים המשמעותיים ביותר הנו מדד הבודק את התחושה הכללית של 
התלמידים כלפי בית הספר. ציון המדד מהווה את אחוז התלמידים בבית הספר שהעידו על 

צונם לעבור לבית ספר אחר. הציון הממוצע בבתי ספר שבהם אהבתם את בית הספר ועל חוסר ר
, ואילו בבתי הספר בהם הכיתות נפרדות עמד הממוצע על 74.00הכיתות מעורבות עמד על 

-נקודות. על פי נתוני משרד החינוך, לרמה הסוציו 0.9-בלבד, פער משמעותי של כ 07.5
ד זה, ולפיכך נראה שניתן לייחס אקונומית של התלמידים לא הייתה השפעה משמעותית על מד

את הפער הזה להפרדה או לנגזרותיה )כדוגמת תפיסה תורנית וכדומה(. ראוי לציין שבדיקת 
בתי הספר ברמה הארצית מלמדת שבתי הספר המעורבים מצויים במדד זה במצב דומה לכלל 

בתי הספר בתי הספר בארץ שנבחנים במבחני המיצ"ב )שהם ברובם המוחלט מעורבים(, ואילו 
 הנפרדים הם החריגים בציון הנמוך שלהם. 

נתון משמעותי נוסף מתייחס לשני המדדים שהציון בהם משקף את אחוז התלמידים 
המעידים שאינם מרגישים מוגנים בבית הספר ואת אחוז התלמידים המעידים על מעורבות 

 7.20%, בממוצע, באירועי אלימות. במדד "העדר תחושת מוגנות" נמצא שבבתי ספר מעורבים
מהתלמידים  7.39%מהתלמידים מרגישים לא מוגנים ואילו בבתי ספר נפרדים, בממוצע, 

מרגישים לא מוגנים. מכיוון שמדובר במספרים קטנים יש חשיבות לא רק להבדל המוחלט של 
( אלא להבדל האחוזים ביניהם עצמם, המלמד שבבתי הספר הנפרדים שיעור 0.05%האחוזים )
מאשר שיעור זה בבתי ספר מעורבים. כמו כן,  20%-המרגישים לא מוגנים גבוה ב התלמידים

מהתלמידים  29.0%במדד "מעורבות באירועי אלימות" נמצא שבממוצע בבתי ספר מעורבים 
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בבתי ספר נפרדים, ומכאן שבבתי ספר נפרדים שיעור  20%מעורבים באירועי אלימות לעומת 
משיעור זה בבתי ספר  4.9%-באירועי אלימות גבוה ב התלמידים המעידים כי הם מעורבים

מעורבים. הנתונים הללו מפתיעים במיוחד לאור העובדה שבבתי ספר מעורבים ישנו ריכוז 
אקונומי נמוך, ועל פי הנתונים הארציים של -גבוה בהרבה של בתי ספר שבהם הרקע הסוציו

יותר באירועי אלימות ומרגישים משרד החינוך, בבתי ספר מסוג זה התלמידים מעורבים הרבה 
אקונומי נמוך -הרבה יותר חסרי הגנה: ברמה ארצית, בשנת תש"ע בבתי ספר בעלי רקע סוציו

בבתי ספר בעלי רקע  5%מהתלמידים הרגישו תחושת חוסר מוגנות, לעומת  29%בממוצע 
-סוציואקונומי גבוה. על פי שקלול הרקע ה-בעלי רקע סוציו 0%-אקונומי בינוני ו-סוציו

מהתלמידים היו  5.75%אקונומי של בתי הספר יוצא שבבתי הספר המעורבים, בממוצע, 
בבתי הספר הנפרדים, וכך הפער האמיתי היה  7.79%אמורים להרגיש חוסר מוגנות לעומת 

דווקא לטובת בתי הספר הנפרדים, אך בפועל הפער עומד על דווקא  1%-אמור להיות יותר מ
מעורבים. כך גם במדד "מעורבות באירועי אלימות", שקלול הרקע לטובת בתי הספר ה0.7%

 29.11%אקונומי של התלמידים מלמד שהציון הצפוי של בתי הספר המעורבים היה -הסוציו
בבתי הספר הנפרדים, אך בפועל, כאמור, הפער היה דווקא לטובת בתי הספר  24.05%לעומת 

 המעורבים. 
חבריהם" נמצא שבבתי ספר מעורבים, בממוצע, "יחסים חיובים בין תלמידים ל במדד
בבתי ספר נפרדים.  05.07%מהתלמידים העידו על קשר טוב עם חבריהם לעומת  70.32%

-אקונומי מתברר שפער זה נובע כמעט כולו מהבדלי הרקע הסוציו-בשקלול הרקע הסוציו
מדד זה ברמה אקונומי בין בתי הספר המעורבים לנפרדים ולא מההפרדה המגדרית, כיוון שב

אקונומי נמוך היה מתואם דווקא עם יחסים חיוביים יותר בין התלמידים -הארצית רקע סוציו
 לחבריהם. 

המדד האחרון שנבדק בפרק זה עוסק בעדויות התלמידים על "התנהגות נאותה של 
. גם במדד זה נמצאו בתי הספר המעורבים בעדיפות: בממוצע, בבתי ספר מעורבים "תלמידים
בבתי  41.29%מהתלמידים העידו על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה, זאת לעומת  41.3%

אקונומי של בתי הספר מלמד שהפער נובע -ספר נפרדים. אלא שגם כאן, שקלול הרקע הסוציו
אקונומי בין בתי הספר המעורבים לנפרדים, כיוון שבמדד זה ברמה -כולו מהבדלי הרקע הסוציו

 נומי נמוך היה מתואם דווקא עם התנהגות נאותה יותר של תלמידים.אקו-הארצית רקע סוציו
 
 

 תקציר חלק ב

דתי -חינוך הממלכתיההישגים, ההיקף וההעמקה של תלמידי ה בחינתזה היא  חלקמטרתו של 
 ללימודי המדעים ישנה חשיבות מרכזית משתי סיבות: בלימודי המדעים. (חמ"ד)להלן 

מידים להבין באופן נכון את העולם שבו אנו חיים. לכך ראשית, לימודים אלו מסייעים לתל
תוספת בתפיסת עולם דתית החשיבות של לימודים אלו כלימודים המסייעים לאדם בהבנת ימ

 ו שלכתפיסתהמהווים תכלית דתית עצמאית, כלימודים אפילו כדברי הגאון מוילנא, או  ,התורה
 הרמב"ם.  

דמה מדעית כיום מושתתת רבות על ק   של מדינות בעולםהכלכלית שנית, ההצלחה 
, טק-בענף ההיי שכוחה המשמעותי הואוטכנולוגית, ומדינת ישראל בפרט נחשבת למדינה 

. התפיסה הרווחת כיום היא שללא תשתית מדעית המושתת על לימודי מדעים ברמה גבוהה
ולכן  דמה הטכנולוגית,חזקה בבתי הספר מדינת ישראל תתקשה לשמור על מעמדה בחזית הק  
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החינוך מושם דגש חזק ביותר על קידום לימודי המדעים נהל מדע וטכנולוגיה במשרד במ  
 במערכת החינוך. 
ו( ובחטיבות -עוסק בלימודי המדעים בבתי הספר היסודיים )א של חלק זה הפרק הראשון

הנתונים של תוצאות מבחני המדעים והטכנולוגיה בחינוך היסודי ט( בחמ"ד. -הביניים )ז
רוב המבחנים , אך ניתן לראות מגמה כללית. טיבות הביניים אינם מציגים תמונה אחידהובח

פער קל לטובת החמ"ד,  מצביעים על פער קל לטובת החינוך הממלכתי ומיעוטם מצביע על
כלכלי של -והתמונה אינה משתנה באופן משמעותי כאשר בוחנים את הרקע החברתי

דובר על פערים זניחים יחסית, כך שגם אם הישגי התלמידים. מכל מקום, ברוב המבחנים מ
החינוך הממלכתי עדיפים על הישגי החמ"ד בתחום המדעים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות 

 ם שקשה לייחס להם משמעות יתרה. יהביניים, הרי שמדובר בהבדלים מינורי
על שתי  זה בוחן את לימודי המדעים בחטיבה העליונה, והוא מצביע חלק שלהפרק השני 

 מגמות ייחודיות לחמ"ד:
. שיעור תלמידי החמ"ד המעמיק במקצועות המדעים בחטיבה העליונה הנו נמוך בהרבה 2

מאשר בחינוך הממלכתי ובמגזר הערבי, כאשר התופעה בולטת בעיקר במקצועות המדעיים 
המובהקים והקשים ביותר: פיזיקה וכימיה. תופעה זאת מתבטאת, בין היתר, גם בתחום 

מבין הנבחנים בבחינות הבגרות בחמ"ד ישנה בגרות בכימיה, לעומת  1.4%-בגרות: רק לה
מבין הנבחנים בבחינות  3.1%-במגזר הערבי. כמו כן, ל 23.0%-בחינוך הממלכתי ו 3.2%

 במגזר הערבי. 20.5%-בחינוך הממלכתי ו 5.5%הבגרות בחמ"ד ישנה בגרות בפיזיקה, לעומת 
עלי שתי בגרויות מדעיות מבין הנבחנים בבחינות הבגרות הנו . שיעור תלמידי החמ"ד ב1

במגזר הערבי. בדומה לכך,  20.2%-בחינוך הממלכתי ו 5.5%בלבד לעומת  4.0%נמוך ביותר: 
שיעור תלמידי החמ"ד הזכאים לתעודה מדעית טכנולוגית איכותית )תעודה הכוללת חמש 

ת מדעית או טכנולוגית( הנו נמוך ביותר: יחידות במתמטיקה ובנוסף בגרות מדעית ובגרות נוספ
במגזר הערבי. זאת על אף ששיעור הזכאים  7.7%-בחינוך הממלכתי ו 7.0%בלבד לעומת  0.7%

לתעודת בגרות בחמ"ד הוא הגבוה ביותר. לנתון זה ישנה חשיבות יתרה, כיוון שמשרד החינוך 
דה מדעית טכנולוגית הציב לעצמו בשנים האחרונות את הקבוצה של התלמידים בעלי תעו

 איכותית כעתודה המדעית והטכנולוגית של ישראל. 
 

 מחקר זה מצביע על שני גורמים מרכזיים לבעיות אלו:
בתי  : בתי הספר בחטיבה העליונה בחמ"ד קטנים באופן משמעותי מאשרגודל בית הספר. 2

תלמידים  02.7הספר בחינוך הממלכתי: בשכבה ממוצעת בחטיבה העליונה בחמ"ד לומדים 
בשכבה ממוצעת בחינוך הממלכתי. הדבר מוביל לכך שאחוז בתי הספר  241.00לעומת 

בחטיבה העליונה חמ"ד שבהם מתאפשר לתלמידים ללמוד מקצועות מדעיים הנו נמוך מאוד. 
הדבר בולט במיוחד במקצועות כדוגמת פיזיקה וכימיה שלשם לימודם יש צורך במעבדות 

 לם להחזיק עבור קבוצת תלמידים קטנה.  ובציוד יקר ערך, שלא משת
: קבוצת הבנות בחינוך הממלכתי ממעטת מאוד להעמיק הצבת רף נמוך לבנות. 1

במקצועות מדעיים בחטיבה העליונה. אחוז הבנות המעמיק במקצועות מדעיים בחמ"ד נמוך 
דה מהאחוז המקביל בחינוך הממלכתי ובמגזר הערבי. בדומה לכך, אחוז הבנות בעלות תעו

מהבנות  9.9%בלבד מהבנות, לעומת  2.0%מדעית טכנולוגית איכותית בחמ"ד אפסי ועומד על 
 מהבנים בחמ"ד.  0.1%-מהבנות במגזר הערבי, ו 3.4%בחינוך הממלכתי, 

חולשה זאת של הבנות בתחום המדעי לעומת הבנים בחמ"ד ולעומת הבנות בשאר מערכת 
דה שאחוז הזכאות לבגרות בקרב תלמידות החינוך בישראל מפתיעה מאוד על רקע העוב
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. בנוסף, בעוד במבחני המיצ"ב ובמבחנים 70.9%החמ"ד הוא הגבוה ביותר במדינה ועומד על 
הבינלאומיים הישגי הבנות בחינוך הממלכתי בכיתות ח' במדעים נמוכים מהישגי הבנים, דווקא 

  בחמ"ד הישגי הבנות במדעים במבחנים אלו גבוהים מהישגי הבנים.
אין כמעט ד הוא גבוה מאוד למרות שהפוטנציאל בקרב תלמידות החמ"ככל הנראה, 

מסורתית שמציבה -הכוונה של הבנות ללימודים מדעיים. הדבר נובע ככל הנראה מתפיסה דתית
ת קלים יותר מאשר מקצועות מדעיים. בנוסף, נראה עבור הבנות ומסתפקת במקצועו ךרף נמו

המדעיים הם מקצועות ריאליים ולכן הם תואמים יותר את  שתפיסה זו סבורה שהמקצועות
המעניין הוא שבחברה האופי הגברי לעומת האופי הנשי המתאים יותר למקצועות הומאניים. 

-החברה הדתיתהערבית, שהיא כידוע חברה בעלת מאפיינים מסורתיים גדולים הרבה יותר מ
בפער ניכר מהבנים. כמו כן, מחקרים לאומית, דווקא הבנות מעמיקות יותר בלימודים מדעיים 

על הנעשה בשנות השמונים הראו שבתקופה זו תלמידות החמ"ד העמיקו בלימודים מדעיים 
 יותר מאשר תלמידות החינוך הממלכתי.

 
 מעבר לניתוח הבעיות המחקר מציע גם מספר המלצות:

העליונות תופעה זה קשורה גם לעלות הגבוהה של הלימודים בחטיבות : גודל בתי הספר
יש להפעיל  שבטווח הארוךבחמ"ד, נושא שנייחד לו בקרוב מחקר עצמאי. אנו סבורים 

תמריצים לאיחוד בתי ספר ולמעט בפתיחת בתי ספר קטנים, ולכל הפחות, יש להציב בפני 
 ההורים את ההשלכות והעלויות של פתיחת בתי ספר קטנים.
תכניות שמשרד החינוך מפעיל כבר  בטווח הקצר אנו ממליצים על עידוד וקידום של שתי

כיום, שיכולות לצמצם את ההשלכה של בתי הספר הקטנים על לימודי המדעים בחטיבה 
 העליונה בחמ"ד:

אזוריות עבור תלמידי החמ"ד. מספר -פתיחה של מגמות מדעיות על אזוריות:-. מגמות עלא
שותפת שבה ילמדו בתי ספר המצויים במרחק קרוב זה מזה יכולים לפתוח מגמה מדעית מ

תלמידים מכמה בתי ספר שונים. הדבר מצריך כמובן שיתוף פעולה הדוק בין בתי ספר, אך 
 תכנית זו מופעלת כבר מספר שנים בירושלים ונראה שהדבר אינו כה מורכב. 

התיכון הווירטואלי, פרי מיזם הלימודים תשע"ג החל לפעול  שנתב. תיכון וירטואלי: ב
התמקד  מיזםה ת.תלמידים בשש כיתו 200-ח, עם כ"מטרד החינוך ושיתוף פעולה בין מש

בבתי ספר שאינם מסוגלים לפתוח אפשר לתלמידים מבמקצועות המתמטיקה והפיזיקה, והוא 
ת לגשת לבחינו –אם בשל מחסור במורים ואם בשל מספר תלמידים קטן  –את המגמות הללו 
 ד. יחידות לימו 9הבגרות בהיקף של 
לבחון את השימוש במיזם זה כדי לקדם את לימודי המדעים בחמ"ד ולאפשר אנו ממליצים 

 פתיחה של מגמות מדעיות באמצעות לימוד וירטואלי. 
השינוי הנדרש איננו טכני אלא תרבותי. כיום, כאשר בתחום זה  לימודי המדעים לבנות:

בה שאחוז נשים דתיות רבות משולבות בתפקידים משמעותיים בחברה הישראלית, אין כל סי
הבנות המעמיקות בלימודי המדעים בחטיבה העליונה בחמ"ד לא יעלה, זאת במיוחד לאור 

 אחוז הזכאות לבגרות בקבוצה זו, הגבוה לעומת שאר הקבוצות, כאמור לעיל. 
 
 

 תקציר חלק ג

יסודיים של החמ"ד ובפרט בגילאי החטיבה העליונה -סוגיית שכר הלימוד הגבוה במוסדות העל
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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 
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 
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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 

טי כחלק משינויים ח לקיים במבנה הלימוד חייבת להיעשות בתהליך הדרגתי, מחושב וא 
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 

 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. 
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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

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 
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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  23-20
. 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  23למשל, 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.

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, 
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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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 דברי פתיחה
 

 בדרכו( ד"חמ) דתי-הממלכתי החינוך של בכוחו מאמינים אנו דתית-ציונית כתנועה
 באמונה מלאכתם את שעושים החינוך אנשי לכל נתונות וברכותינו הרבים וביתרונותיו
 מבקשים אשר ותהליכים מגמות אחר לעקוב תפקידנו ,אחראים כהורים, זאת עם יחד. ובמסירות

 בתנועת אנו, כך לשם". ועבודה תורה" משנת, המקורית ממשנתו ד"החמ את להרחיק לעתים
 ועבודה תורה ערכי חיזוק למען, ופעילים הורים, חינוך אנשי, יחדיו פועלים ועבודה תורה נאמני

 אליטיזם ומניעת לכלל חברתית ותאחרי: אלו ערכים בין. דתי-הממלכתי החינוך במערכות
; מעמיקים קודש לימודי לצד הומניים ולימודים חול לימודי של משמעותי שילוב; חברתי
 . עצמאית וחשיבה רוחני לעומק חינוך וכן יסודיים ספר בבתי ראוי מגדרי שילוב

 מגזרי פנים שיח וביצירת, אלו מעין סוגיות של בהעלאה עוסקים אנו התנועה הקמת מאז
 בניית שכללה עשייה היתוספה זה לשיח. דתית-הממלכתית החינוך מערכת ובניית תיקון למען

 החל. מטרה אותה למען ענפה ציבורית ופעילות חינוכיים תכנים יצירת, והורים מחנכים קבוצות
 שיח ליצירת הובילו שפרסמנו המחקרים. מחקר של בדרך גם לפעול התחלנו שנתיים מלפני
 ד"בחמ האנגלית לימודי, ל"לצה דתיות בנות גיוס כדוגמת בנושאים, יותר יקמדו ובעיקר חשוב
 . ועוד

רות יםמוצג זה במחקר  המוצגים השונים מהפרקים חלק. האחרונה מהשנה מחקרנו פֵּ
. לראשונה כאן מוצג וחלקם עצמאיים כמחקרים האחרונה השנה במהלך פורסמו זה במחקר
 :  במחקר חלקים כשלושה המוצגים מרכזיים נושאים בשלושה להתמקד בחרנו זו בשנה
 ותוצאותיה ד"בחמ המגדרית ההפרדה על ונתונים עובדות של מסודרת בדיקה( 2)

 .המדידות
 .ד"בחמ המדעים לימודי מצב של מעמיקה בדיקה( 1)
 .ד"בחמ יסודי-העל בחינוך הלימוד שכר גובה בנושא עמדה נייר( 0)

, תחושות או שמועות על להתבסס ולא לאשורה המצב תמונת את להבין היא המחקר מטרת
 רחבה ציבורית משמעות להן שיש סוגיות סביב המגזרי השיח את למקד יהיה שאפשר מנת על

 אישית לביקורת להיכנס שלא מקפיד המחקר. מדויקים נתונים בסיס ועל טווח וארוכת
נה איפתנוש. חשיבה המצריכים ונתונים תהליכים, מגמות על להצביע אלא ופרסונלית  ה 
 את מקצועית בצורה לבחון ובכך, הקרובות השנים במהלך ולבססם אלו מחקרים להמשיך

 אף על, מסוימים בתחומים התמקד זה מחקר הדברים מטבע. ד"החמ על העוברים התהליכים
 הקרובות בשנים להציג שואפים אנו. למחקר הראויים ד"בחמ רבים תחומים עוד שישנם
 החינוך ונשות אנשי לכל מודים אנו. ד"בחמ נוספים בתחומים מתרחשל ביחס נוספים מחקרים
 מאחורי לעמוד שבחרו ומהם נזכר ששמם מהם, זה מחקר בביצוע לנו עזרו אשר הרבים

 יישר ברכת וכמובן, הנתונים באיסוף עזרתם על ליאור ולנחלה קליינמן ליצחק תודה. הקלעים
 נעשו ופרסומו המחקר. המשימה על רבה במקצועיות ניצח אשר פינקלשטיין לאריאל כוח

 נשמח הבאים המחקרים קיום המשך לטובת. שלה הידידים וחוג התנועה חברי תרומות במימון
 . הידידים חוג וחברי התנועה כחברי הצטרפותכם על מאוד
 

 ל"מנכ, שטח שמואל    ר"יו, מנדל חנן
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 חלק א
 

, מגמות: ד"בחמ המגדרית ההפרדה

 חברתי ואקלים תקציביים היבטים
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 מבוא לחלק א
 

הדתי )חמ"ד( זכה לדיון -נושא ההפרדה המגדרית בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי
ציבורי בשנים האחרונות בעקבות פרשיות אחדות בבתי ספר שבהם התגלעה מחלוקת בנושא 

נהל החמ"ד ועדה שהגישה לאחרונה מסקנות שאמ ורות זה. בעקבות הדיון הציבורי הקים מ 
נהל החמ"ד בנושא. על פי המסקנות, שאושרו על ידי  להתוות לראשונה מדיניות מכוונת של מ 
נהל החמ"ד, בכל בתי הספר שבהם לומדים בנים ובנות בבית ספר אחד )תחת אותו סמל  מ 

ג תהיינה הכיתות מעורבות. רק בהחלטת שני -ו, ולעומת זאת בכיתות א-מוסד(, יופרדו כיתות ד
ההורים אפשר יהיה לערוך שינוי במדיניות זו. עם זאת, מסקנות הוועדה הן כלליות שלישים של 

למדיי ועדיין נשמר בהן ערפול מסוים, ולכן לא מספיק ברור כיצד הן תיושמנה בשטח. נוסף על 
כך, החמ"ד מעולם לא פרסם נתונים רשמיים ומסודרים המציגים את כמות התלמידים הלומדים 

יתות נפרדות ואת התהליכים השונים שעבר החמ"ד בתחום ההפרדה בכיתות מעורבות ובכ
במהלך השנים. לדעתנו, יש פגם מסוים בקיום דיון ציבורי בסוגיה זו ללא הישענות על בסיס 
נתונים משמעותי שיציג את תמונת המצב כיום ואת ההתפתחויות במהלך השנים שחלפו מאז 

 הקמת החמ"ד. 
שלים את החסר הזה ולהציג בקצרה לקהל הרחב את מטרתו של חלק זה במחקר היא לה

הנתונים הבסיסיים ביותר בנושא ההפרדה. לפיכך, בחלק זה לא מוזכרים היגדים שיפוטיים 
כדוגמת "הקצנה דתית" או "התחזקות דתית מבורכת", המוזכרים תדיר בדיון בתופעת ההפרדה 

 המגדרית. מטרתנו היא הצגת הנתונים עם ניתוח בסיסי בלבד.
של חלק זה ממוקד בהצגת מגמות הפרדה המגדרית בחמ"ד בין השנים  הפרק הראשון

. בתוך כך נבחנים הסוגים השונים של ההפרדה המגדרית הנהוגים בחמ"ד והיחס 1020-1000
 אקונומית. -שבין ההפרדה המגדרית ובין רמה סוציו

רית, ואחר כך בודק את היחס שבין ממוצע תלמידים לכיתה ובין הפרדה מגדהפרק השני 
 בוחן את ההיבטים התקציביים של ההפרדה המגדרית. 

עוסק ביחס שבין שבין ההפרדה המגדרית ובין האקלים החברתי בחמ"ד על  הפרק השלישי
 תשע"א. -בסיס שאלונים שמילאו כלל תלמידי החמ"ד בשנים תש"ע
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 ד"בחמ המגדרית בהפרדה מגמות: ראשון פרק

 3102-3111 בשנים
 
 

 מבוא מתודולוגי. 0

רוב הנתונים המוצגים בפרק זה מבוססים על עיבוד שנעשה לקובצי הכיתות הגולמיים 
המופיעים במערכת האינטרנט "במבט רחב" שמפעיל משרד החינוך. במערכת זו אפשר להפיק 

. 1000נתונים על כמות התלמידים ועל המגדר שלהם בכל כיתה במערכת החינוך החל משנת 
בקשים להציג באמצעות עיבוד הקבצים סקירת רוחב על נתוני ההפרדה בפרק זה אנו מ

 . 1020ועד  1000המגדרית בבתי הספר היסודיים בחמ"ד החל משנת 
הממצאים המוצגים בפרק זה כוללים אך ורק כיתות המוגדרות על ידי משרד החינוך 

יוחד לגווניהם ככיתות רגילות, ולשם כך לא נבחנו כיתות ייחודיות של תלמידי החינוך המ
השונים )הפרעה התנהגותית, קשיי למידה, פיגור, חולים ועוד( וכיתות האולפן לעולים. הסיבה 
לכך היא שבשל צרכים מיוחדים, כיתות אלו מתנהלות בנפרד מבית הספר, ולכן לעתים קרובות 
ר אפשר למצוא בתי ספר נפרדים לגמרי שהכיתות המיוחדות בהם מתנהלות דווקא במעורב, דב

מכלל  4%-שהיה יוצר בלבול בהגדרת הנתונים. התלמידים בכיתות הללו מונים כיום פחות מ
תלמידי החינוך היסודי בחמ"ד, ולכן סביר להניח שגם אם היינו כוללים אותם בנתוני המחקר, 

 לא היינו מוצאים שינוי משמעותי במגמות המסתמנות. 
צביה" -בתי הספר של רשת "נעם יתר על כן, הממצאים המוצגים בפרק זה כוללים את

הנחשבים ממ"דים וזוכים לתקצוב מלא, אך מנגד, מכיוון שהפרק כולל אך ורק את בתי הספר 
דתי, נעדרים ממנו כמה בתי ספר שעל אף שציבור התלמידים בהם -שתחת הפיקוח הממלכתי
די, כגון לאומית, הם מוגדרים כמוסדות "פטור" ומשויכים לפיקוח החר-משתייך לחברה הדתית

 בתי הספר "למרחב", "דעת מבינים", ו"דרכי נועם" בפתח תקווה. 
הגדרה חשובה נוספת היא ההגדרה לכיתה מעורבת ולכיתה נפרדת. מטבע הדברים כיתה 
נפרדת היא כיתה שבה התלמידים שייכים כולם לאותו המגדר, אך בפועל קובצי הכיתות של 

שבהן ישנן בנות רבות ובן אחד, או להפך, בנים  משרד החינוך מציגים בכל שנה עשרות כיתות
היו כארבעים כיתות כאלה בשנה, אך בשנים האחרונות  1004-1000רבים ובת אחת. בשנים 

כיתות כאלה בשנה. בחלק מהמקרים הכיתות הללו מופיעות  29-תופעה זו שכיחה פחות וישנן כ
מכאן אפשר להניח כמעט בבתי ספר המוגדרים "בתי ספר לבנים" או "בתי ספר לבנות". 

בוודאות שישנה טעות בנתונים. נוסף לכך, סביר להניח שלא קיימות כיתות שבהן ישנו בן אחד 
והרבה בנות או להפך, ולפיכך במקרים המעטים הללו, בחרנו לא לכלול בנתונים את הבן או את 

ולה הייתה הבת הבודדים. עם זאת, במקרים הנדירים ביותר, שבהם כמות התלמידים בכיתה כ
פחות מעשרה תלמידים, בחרנו להניח שייתכן שהיה בן או בת בודדת בכיתה. מכל מקום, בשל 
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ההיקף הקטן של בעיה זו בנתונים הגולמיים, אין לכך שום השפעה משמעותית על הנתונים 
 הסופיים. 

 
 

 3102-3111: יסודיים ספר בבתי כיתות לפי הפרדה. 3

ת התלמידים שלמדה בכיתות מעורבות וכמות התלמידים בטבלה ובתרשים שלהלן מוצגת כמו
 1000שלמדה בכיתות נפרדות בבתי הספר היסודיים בחמ"ד בכל אחת מהשנים שבין שנת 

. מכיוון שכמות התלמידים בחמ"ד גדלה מדי שנה, כפי שאפשר לראות בטבלה, 1020לשנת 
 זים:לכן השינויים שחלו בתחום זה מוצגים בתרשים המצורף בעיבוד לאחו

 
        : תלמידי החינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לפי כיתות נפרדות ומעורבות בשנים1לוח מס' 

0222-0212 

תלמידים  
 בכיתות נפרדות

תלמידים בכיתות 
 מעורבות

 סה"כ

1000 42,990 99,109 50,323 
1002 40,101 90,041 50,504 
1001 44,004 91,754 57,213 
1000 44,703 91,023 57,010 
1004 47,029 92,059 53,420 
1009 43,310 90,217 53,547 
1000 90,001 90,140 200,001 
1007 91,479 90,707 200,121 
1003 94,210 45,330 204,005 
1005 90,420 45,034 209,300 
1020 93,543 43,550 207,542 
1022 01,001 47,200 205,703 
1021 09,700 40,030 222,340 
1020 03,950 49,030 220,531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10|  1020-1000 בשנים ד"בחמ המגדרית בהפרדה מגמות: ראשון פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

       : תלמידי החינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לכיתות נפרדות ומעורבות בשנים1תרשים מס' 
0222-0212 

 
הנתונים מלמדים על עלייה הדרגתית וקבועה מדי שנה בשיעור התלמידים הלומדים בכיתה 
נפרדת, וכמובן גם בצד ההפכי, על ירידה קבועה בשיעור התלמידים הלומדים בכיתות 

לומדים  97%מהתלמידים למדו בכיתות נפרדות ואילו כיום  40%, רק 1000נת מעורבות. בש
 בכיתות נפרדות. 

תלמידים בכיתות  42,990-במספרים אבסולוטיים העלייה נראית מרשימה עוד יותר: מ
. גם אם מתחשבים בכך 09%, עלייה של 1020תלמידים בשנת  03,950עד  1000נפרדות בשנת 

תלמידים, עדיין ישנה  29,000-היסודי בחמ"ד גדלה בזמן הזה בכשכמות התלמידים בחינוך 
 . 40%עלייה מרשימה ביותר של 

-לעומת זאת, על אף שכמות התלמידים הכוללת בחינוך היסודי בחמ"ד עלתה כאמור בכ
 20,000תלמידים בשנים אלו, כמות התלמידים בכיתות מעורבות דווקא ירדה בכמעט  29,000

 בשיעור התלמידים הלומדים בבתי ספר מעורבים.  00%ת של תלמידים, ירידה כולל
כאמור לעיל, העלייה בכמות התלמידים הלומדים בכיתות נפרדות היא מתמשכת ובאף אחת 

-ו 1004מן השנים לא נרשמה ירידה. עם זאת, בחלק מהשנים נרשמה עלייה משמעותית יותר )
 ר. (, ואילו בשנים אחרות העלייה הייתה מינורית יות1022
 
 

 3102-3111: א בכיתות כיתות לפי הפרדה. 2

, 1020ו, אך על אף שהם מציגים את הנתונים עד שנת -הנתונים שהוצגו לעיל עוסקים בכיתות א
הם יכולים להציג תמונה לא מדויקת בנוגע למגמות העכשוויות בתחום ההפרדה בחמ"ד. 

דרך כלל, בית ספר שהופך הסיבה לכך היא שתהליכי ההפרדה הם תהליכים ארוכי טווח: ב
מבית ספר שבו יש כיתות מעורבות לבית ספר שמפריד כיתות, מחליט שלא להפריד את כל 
הכיתות בשנה אחת, אלא לעשות זאת בתהליך הדרגתי. כך, בבתי ספר שלפני מספר שנים 
החליטו להפריד את כיתות א', ייתכן שתהליך ההפרדה עדיין נמשך. לפיכך, בחרנו לבחון 

בכיתות א' בלבד. הממצאים מוצגים בטבלה  1000-1020ן נפרד את ההפרדה בשנים באופ
 ובתרשים שלהלן:

 
 



 14|  1020-1000 בשנים ד"בחמ המגדרית בהפרדה מגמות: ראשון פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

: תלמידי כיתות א' בחינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לכיתות נפרדות ומעורבות בשנים 0לוח מס' 
0222-0212 

תלמידים  
 בכיתות נפרדות

תלמידים בכיתות 
 מעורבות

 סה"כ

1000 0,454 5,739 20,175 
1002 0,441 5,717 20,205 
1001 0,052 5,047 20,003 
1000 0,402 5,301 20,100 
1004 7,902 20,010 27,992 
1009 7,955 5,740 27,041 
1000 7,993 5,005 27,257 
1007 3,003 20,123 23,130 
1003 7,722 5,905 27,130 
1005 3,409 5,017 23,202 
1020 5,759 20,070 25,303 
1022 20,155 3,501 25,102 
1021 22,022 5,203 10,245 
1020 20,770 5,174 10,047 

 
: תלמידי כיתות א' בחינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לכיתות נפרדות ומעורבות בשנים 0תרשים מס' 

0222-0212 

 
 

התחזקה מגמת ההפרדה בכיתות א' בחמ"ד, אך בשנת  1022-1003הגרף מלמד כי בין השנים 
לא רק שמגמת ההפרדה נבלמה לגמרי, אלא יותר  1020נחלשה מגמת ההפרדה, ובשנת  1021

. לכאורה נראה שתהליך זה 1021ת מעורבות מאשר בשנת תלמידים בכיתות א' למדו בכיתו
התחיל תהליך של בלימת מגמת ההפרדה בחמ"ד, אך למעשה, עדיין קשה  1020מלמד שבשנת 

לקבוע האם מדובר בתהליך ארוך טווח או שמא בבלימה רגעית במגמת ההפרדה. הגרף מלמד 
ית בכיתות א' רק הלכה נרשמה מגמה דומה, אך לאחר מכן ההפרדה המגדר 1000שגם בשנת 



 19|  1020-1000 בשנים ד"בחמ המגדרית בהפרדה מגמות: ראשון פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

והתעצמה. כדי לבחון את העניין יש צורך להמשיך ולעקוב בשנים הקרובות אחר מגמות 
 ההפרדה בבתי הספר היסודיים בחמ"ד.

 
  

 . מודלים שונים של בתי ספר4

מעבר להשוואה הכללית בין תלמידים בכיתות מעורבות ותלמידים בכיתות נפרדות, ברצוננו 
 דתיים בצורה משמעותית יותר. -דה המגדרית בבתי הספר הממלכתייםלהציג את אופי ההפר

על אף שברמת הכיתה אפשר ליצור חלוקה בינארית בין כיתה מעורבת לבין כיתה נפרדת, 
ברמת בתי הספר החלוקה הנה מורכבת הרבה יותר: בבתי הספר היסודיים בחמ"ד מתקיימים 

חמישה מודלים מרכזיים שכל אחד מהם מודלים שונים של הפרדה ושל עירוב מגדרי. ישנם 
 מבתי הספר: 20%-מצוי לפחות בכ

 : בתי ספר מעורבים, שבהם כל הכיתות מעורבות.מעורב .2

: בתי ספר מעורבים, שבהם הכיתות הנמוכות מעורבות והכיתות הגבוהות מתחלף .1
 נפרדות. ברוב בתי הספר הללו ההפרדה היא החל מכיתה ד או מכיתה ה.

 י ספר מעורבים שבהם כל הכיתות נפרדות.: בתכיתות נפרדות .0

 : בתי ספר לבנים בלבד.רק בנים .4

 : בתי ספר לבנות בלבד.רק בנות .9

 
 מעבר למודלים הללו ישנם עוד שלושה מודלים נפוצים פחות, אך מורכבים יותר:

בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות הנמוכות נפרדות ואילו הכיתות "הפרדה צומחת":  .2
שוואה בין נתוני השנים השונות אפשר ללמוד שבבתי הספר הגבוהות מעורבות. מה

הללו מתנהל תהליך של "הפרדה צומחת" והם עוברים בתהליך הדרגתי לקראת מודל 
 של בית ספר מעורב שבו כיתות נפרדות לגמרי.

בתי ספר מעורבים שבהם בכל שכבת גיל, חלק מהכיתות מעורבות וחלק מהן משולב:  .1
בדרך כלל באזורים שבהם האוכלוסייה חצויה באורחות חייה נפרדות. מודל זה מתקיים 

הדתיים וביחסה להפרדה מגדרית )למשל באזורים שבהם ישנם גרעינים תורניים(, 
ולפיכך המודל מאפשר את המשך לימודם של תלמידים מרקע דתי שונה תחת אותו בית 

 ספר. 

ללא כל סדר מודל שבו חלק מהכיתות מעורבות וחלק מהן נפרדות ללא אפיון:  .0
קוהרנטי. לעתים מודל זה נוצר בשל היבטים תקציביים: כאשר ישנה כמות תלמידים 
גדולה, בית הספר מאפשר לעצמו להפריד כיתות, אך כאשר כמות התלמידים נמוכה, 
בית הספר בוחר שלא לעשות כך. הסבר אחר לתופעה זו עשוי להיות רצונם הספציפי 

 של ההורים בכל שכבת גיל. 
 
לציין שישנם מקרים חריגים שבהם כל הכיתות בבית הספר מעורבות, אך רק כיתה אחת  חשוב

נפרדת, או שכל הכיתות בבית הספר נפרדות ורק כיתה אחת מעורבת. במסמך זה החלטנו שלא 
לשנות את הגדרת הסטטוס של בית הספר בעקבות חריגה בודדת בכיתה מסוימת. כך יוצא 

למידים הלומדים בכיתות נפרדות אך נמצאים בבית ספר שישנה כמות מועטה ביותר של ת



 10|  1020-1000 בשנים ד"בחמ המגדרית בהפרדה מגמות: ראשון פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

מעורב, וכן להפך, ישנה כמות מועטה של תלמידים הלומדים בכיתות מעורבות אך נמצאים 
בבית ספר נפרד. מכל מקום, לתופעה חריגה זו אין כמובן כל השפעה סטטיסטית על הנתונים 

 הכלליים שנציג להלן.
היסודי בחמ"ד הם בתי ספר שבהם לומדים תלמידים  כיום, כרבע מתוך בתי הספר בחינוך

גם בכיתות ז' וכיתות ח'. מכיוון שהמדיניות לגבי הכיתות הללו היא שונה וברוב מוסדות 
החמ"ד בגילאים אלה הלימודים הם נפרדים, פילחנו לגבי אותם בתי ספר את הנתונים לגבי 

ו מתנהלים בכיתות מעורבות -א ו בלבד. כך למשל, בית ספר שהלימודים בו בכיתות-כיתות א
ח בכיתות נפרדות, נחשב במסמך זה כבית ספר מעורב לגמרי, בשל העובדה שאנו -ובכיתות ז

 ו.-בוחנים רק את הנעשה בכיתות א
 
 

 3102לשנת  3111. השוואת סוגי בתי ספר בין שנת 5

 א. כמות ואחוז תלמידים בבתי הספר השונים
ספרית ברצוננו להעמיק בנתוני שנת -רית ברמה הביתכדי להבין את תהליכי ההפרדה המגד

ולהשוות ביניהם. בטבלה להלן מוצגות כמות בתי הספר וכמות  1020ובנתוני שנת  1000
 .1020ובשנת  1000התלמידים בכל אחד משמונה סוגי בתי הספר שסקרנו לעיל בשנת 

 
סוג ההפרדה מגדרית בבית : בתי הספר והתלמידים בחינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לפי 2לוח מס' 

 )מספרים מוחלטים( 0212-ו 0222הספר בשנים 

1000 

 מתחלף מעורב מודל
כיתות 
 נפרדות

 רק בנות רק בנים
"הפרדה 
 צומחת"

 משולב
ללא 
 אפיון

 סה"כ

 390 11 4 8 40 37 64 28 198 בתי ספר

 96,818 3,340 1,921 1,555 8,123 9,635 16,025 10,452 45,767 תלמידים

1020 

 מתחלף מעורב מודל
כיתות 
 נפרדות

 רק בנות רק בנים
"הפרדה 
 צומחת"

 משולב
ללא 
 אפיון

 סה"כ

 409 7 7 10 55 56 88 47 139 בתי ספר

 113,982 1,611 2,469 2,092 13,590 15,641 29,037 16,279 33,263 תלמידים

 
רך הנוחות קיבצנו בארבעת התרשימים שלהלן מוצגים אותם המספרים מעובדים לאחוזים. לצו

כאן נתונים של שלושת סוגי בתי הספר השכיחים פחות, תחת הגדרה אחת הקרויה "שאר בתי 
 הספר":

 
 
 
 
 



 17|  1020-1000 בשנים ד"בחמ המגדרית בהפרדה מגמות: ראשון פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

: בתי הספר והתלמידים בחינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לבתי ספר לפי סוג הפרדה 2תרשים מס' 
 )אחוזים( 0212-ו 0222מגדרית בשנים 

 
אין חפיפה מוחלטת בין שיעור בתי הספר  1020והן בשנת  1000ניתן לראות שהן בשנת 

בסטטוס מסוים ובין שיעור התלמידים באותו הסטטוס. בעיקר בולט הפער בבתי ספר מעורבים, 
וזאת מכיוון שכלל אין הפרדה בבתי ספר מסוג זה, ולכן בעיקר בהם קיימת תופעה של בתי ספר 

 שבהם ישנה כיתה אחת בלבד בכל שכבת גיל. 
-תופעה אחרת שעולה מן הממצאים היא האופן שבו מתבצע תהליך ההפרדה ברמה הבית

ספרית. כפי שהראינו לעיל, כמות התלמידים הלומדים בכיתות מעורבות בחינוך היסודי בחמ"ד 
. בדומה לכך, אפשר לראות שהן כמות בתי הספר 40%-ל 97%-מ 1020-ל 1000ירדה בין שנת 

ן כמות התלמידים בבתי הספר הללו, ירדה בשיעור דומה. מנגד, שבהם כל הכיתות מעורבות וה
הירידה בבתי ספר מעורבים מתפלגת פחות או יותר בצורה שווה בעלייה של כמות בתי הספר 
בין ארבעת הסוגים האחרים של בתי ספר, כשברמת התלמידים אפשר לראות עלייה משמעותית 

 הכיתות נפרדות. בעיקר בכמות התלמידים בבתי ספר מעורבים שבהם 

 
 

  



 13|  1020-1000 בשנים ד"בחמ המגדרית בהפרדה מגמות: ראשון פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

למעשה, גם בבתי הספר שבהם הכיתות הנמוכות מעורבות והכיתות הגבוהות נפרדות נערך 
מבין התלמידים בבתי ספר אלה למדו בכיתות  95.1%, 1000תהליך קל של הפרדה. בשנת 
מבין התלמידים בבתי ספר אלה לומדים בכיתות  90.3%, 1020מעורבות, ואילו כיום, בשנת 

. ממצא זה מלמד על כך שבממוצע, בבתי הספר הללו החלו להקדים 1.4%ער של מעורבות, פ
 מעט את השלב שבו מתחילה ההפרדה בין בנים ובנות.

 
 ב. כמות ואחוז בנים ובנות בבתי הספר השונים 

 1000בטבלה שלהלן מוצגים שיעורי הבנים והבנות בכל אחד מהסוגים של בתי הספר בשנת 
 :1020ובשנת 

 
: תלמידי ותלמידות החינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לפי סוג ההפרדה מגדרית בבית 4לוח מס' 

 )מספרים מוחלטים( 0212-ו 0222הספר בשנים 

1000 

 מתחלף מעורב מודל
כיתות 
 נפרדות

 בניםרק  בנותרק 
"הפרדה 
 צומחת"

 משולב
ללא 
 אפיון

 סה"כ

 48,812 1,747 937 793 8,123 0 7,815 5,454 23,943 תלמידים

 48,006 1,593 984 762 0 9,635 8,210 4,998 21,824 תלמידות

 96,818 3,340 1,921 1,555 8,123 9,635 16,025 10,452 45,767 סה"כ

1020 

 מתחלף מעורב מודל
כיתות 
 נפרדות

 בניםרק  בנותרק 
"הפרדה 
 צומחת"

 משולב
ללא 
 אפיון

 סה"כ

 409 7 7 10 55 56 88 47 139 בתי ספר

 56,710 793 1,413 1,072 13,590 0 14,477 8,195 17,170 תלמידים

 57,272 818 1,056 1,020 0 15,641 14,560 8,084 16,093 תלמידות

 113,982 1,611 2,469 2,092 13,590 15,641 29,037 16,279 33,263 סה"כ

 
פעה כצפוי, הבנים והבנות מתחלקים יחסית שווה בשווה בין בתי הספר, אך עדיין בולטת תו

בנים לעומת  91%-מעניינת: בסוגי בתי ספר שבהם לומדים תלמידים בכיתות מעורבות ישנם כ
בנים. התופעה  43%בנות לעומת  91%-בנות, ואילו בבתי הספר הנפרדים ישנם דווקא כ 43%

תלמידים יותר מאשר בבתי הספר לבנים,  1,000-בולטת בעיקר בכך שבבתי הספר לבנות יש כ
(. 99לעומת  90י הספר לבנות זהה כמעט לחלוטין לכמות בתי הספר לבנים )על אף שכמות בת

נתון זה יוצר פער משמעותי בין בתי הספר לבנים לבין בתי הספר לבנות בכמות התלמידים 
 הממוצעת לכיתה, ממצא שנדון בו בפרק הבא. 

אה על אף שאין כאן הבדלים משמעותיים, קשה להתעלם מכך שיש כאן מגמה מסוימת. נר
שתופעה זו מלמדת על שאיפה מסוימת של חלק מציבור ההורים בחמ"ד לשלוח בנות לחינוך 
נפרד ובנים דווקא לחינוך מעורב, שאיפה הנובעת, כנראה, מהתפיסה הרווחת שחינוך מעורב 

 עשוי להועיל לבנים אך להזיק לבנות.
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 אקונומית-. הפרדה ורמה סוציו6

אקונומיות: גבוהה, -הספר בחלוקה לשלוש קבוצות סוציו משרד החינוך מתייחס לתלמידי בתי
שחייבה את משרד החינוך לפרסם את נתוני  1021בינונית ונמוכה. בעקבות פסיקת בג"ץ משנת 

 1020-ו 1022פרסם המשרד את ציוני המיצ"ב בשנים  1ספרית,-מבחני המיצ"ב ברמה הבית
תם את השיוך הסוציו בתי ספר הפועלים כיום  405מתוך אקונומי של כל בית ספר. -ויחד א 

בתי הספר  42בתי ספר.  003בחינוך היסודי בחמ"ד, פורסמו הנתונים בקבצים הללו לגבי 
הנותרים הם ברובם בתי ספר חדשים שלא ניגשו למבחני המיצ"ב בשנים הללו, כשבנוסף על 

נים המוצגים כך, יש בתי ספר מעטים שלגביהם לא פורסמו נתוני מבחני המיצ"ב. לפיכך, הנתו
אקונומי של בתי הספר, המוצלבים עם הסטטוס של ההפרדה -כאן לגבי השיוך הסוציו

הנותרים מתפלגים באופן  20%-מבתי הספר. מכיוון שה 50%המגדרית, מבוססים על נתוני 
שווה בין סוגי בתי הספר השונים )השיעור באחוזים של כל סוג מכמות בתי הספר הכללית(, 

 ונים המתפרסמים כאן משקפים את התמונה הכוללת. סביר להניח שהנת
אקונומי בכל אחד משמונה סוגי -בטבלאות שלהלן מוצגת כמות בתי הספר מכל רקע סוציו

בתי הספר שהצגנו לעיל, ומוצגים אותם המספרים באחוזים בחמשת הסוגים המרכזיים של 
 מודל ההפרדה והעירוב המגדריים:

 
אקונומי וסוג ההפרדה -ודי בחמ"ד בחלוקה לפי רקע סוציו: תלמידי החינוך היס5לוח מס' 

 )מספרים מוחלטים( 0212המגדרית של בית הספר בשנת 

 מתחלף מעורב מודל
כיתות 
 נפרדות

רק 
 בנים

רק 
 בנות

"הפרדה 
 צומחת"

 משולב
ללא 
 אפיון

 סה"כ

 76 2 2 4 7 2 7 8 44 רקע נמוך

 202 3 4 5 26 35 49 19 61 רקע בינוני

 90 1 0 1 17 12 22 15 22 רקע גבוה

 368 6 6 10 50 49 78 42 127 סך הכל

 
אקונומי וסוג ההפרדה -: תלמידי החינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לפי רקע סוציו6לוח מס' 

 )אחוזים( 0212המגדרית של בית הספר בשנת 

 מתחלף מעורב מודל
כיתות 
 נפרדות

 רק בנות רק בנים

 14% 4% 9% 19% 34.50% רקע נמוך

 52% 71.50% 63% 45% 48% רקע בינוני

 34% 24.50% 28% 36% 17.50% רקע גבוה

 100% 100% 100% 100% 100% סך הכל

 
בטבלאות הללו ה"רזולוציה" נמוכה מדי, ולכן עדיין קשה לדלות מהן תובנות על מגמה כוללת 

שתי טבלאות על  אקונומי. לפיכך מצורפות כאן עוד-ביחס שבין הפרדה מגדרית ובין רקע סוציו
בסיס אותם הנתונים: בטבלה הראשונה, הבוחנת את ההפרדה ברמת הכיתה, מוצג הרקע 

                                                           
, הארץהעליון הורה לחשוף בפני ההורים את תוצאות המיצ"ב',  - ראו: תומר זרחין, 'חרף התנגדות משרד החינוך 1

10.3.1021. 
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אקונומי של בתי הספר בחלוקה לשלוש קטגוריות: בתי ספר שבהם שכל הכיתות -הסוציו
מעורבות )"מעורב"(, בתי ספר שחלק מהכיתות בהם מעורבות וחלק נפרדות )"מתחלף", 

ובתי ספר שבהם כל הכיתות נפרדות )"כיתות נפרדות", "רק  ;;ב" ו"ל"הפרדה צומחת", "משול
בנים" ו"רק בנות"(. בטבלה השנייה, הבוחנת את ההפרדה ברמת בית הספר, החלוקה היא לשני 
סוגי בתי ספר בלבד: בתי ספר שבהן לומדים רק בנים או רק בנות )"רק בנים" ו"רק בנות"( ובתי 

אותו המתחם, גם אם לא בהכרח באותן כיתות )"מעורב", ספר שבהם בנים ובנות לומדים ב
 "מתחלף", "כיתות נפרדות" "הפרדה צומחת", "משולב" ו"ללא אפיון"(.

 
 
 

אקונומי וסוג -: בתי ספר וכיתות בחינוך היסודי בחמ"ד בחלוקה לפי רקע סוציו7לוח מס' 
 )אחוזים( 0212ההפרדה המגדרית של בית הספר בשנת 

 בתי ספר  כיתות

 מודל
מעורב 
 לגמרי

 חלקי
נפרד 
 לגמרי

 מעורב נפרד סוג 

 31.50% 9% רקע נמוך  9% 25% 34.5% רקע נמוך

 48.00% 62.00% רקע בינוני  62% 48.5% 48% רקע בינוני

 20.50% 29.00% רקע גבוה  29% 26.5% 17.5% רקע גבוה

 100% 100% 100%   100% 100% 

 
טטוס של בית הספר נוטה יותר לכיוון ההפרדה מן הטבלאות מוכח בבירור שככל שהס

אקונומי שלו גבוה יותר, הן כשמשווים בין בתי ספר ברמת ההפרדה -המגדרית, המצב הסוציו
 ספרית. -בכיתות והן כשמשווים ברמת ההפרדה הבית

אקונומי גבוה אינה -הקורלציה בין הרצון של ההורים בהפרדה מגדרית ובין מצב סוציו
אפשר להציג שני כיווני מחשבה ראשוניים המשלימים זה את זה כדי להסביר מובנת מאליה, ו

 אותה:
אקונומית נמוכה ובין תפיסה דתית פתוחה יותר -ראשית, ישנו מתאם מסוים בין רמה סוציו

שאינה רואה בעיה דתית בלימוד בכיתות ובבתי ספר מעורבים. נתון זה תואם את העובדה 
מסורתיים מאזורי הפריפריה. לפיכך, התופעה שבבתי ספר  ששיעור נכבד מתלמידי החמ"ד הם
 אקונומי נמוך יכולה לנבוע ישירות מעובדה זו. -מעורבים התלמידים הם מרקע סוציו

הסבר אחר הוא שההפרדה המגדרית, וכך גם דרישות דתיות גבוהות אחרות שחלק מבתי 
אלא כלי בידם על מנת הספר מציגים כלפי הורים ותלמידים, אינה בהכרח מטרה כשלעצמה 

 אקונומי נמוך שאינן מעוניינות בהפרדה מגדרית.-לסנן מבית הספר אוכלוסיות מרקע סוציו
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פרק שני: היבטים תקציביים של ההפרדה 

 המגדרית
 
 

 . מבוא0

אחת הטענות המוזכרות בדרך קבע בהקשר להפרדת כיתות בבתי ספר היא שההפרדה יוצרת 
עות טענה זו יש המנסים לשכנע הורים לפעול למען הפרדת בית כיתות קטנות יותר. באמצ

הספר. מנגד, יש הטוענים שהדבר גורם לעלויות גבוהות הבאות על חשבון הקצאת המשאבים 
המוגבלת של בית הספר. בפרק זה תיבחנה הטענות הללו מתוך השוואה בין ממוצע התלמידים 

השלכות של ממוצע זה על תקצוב בתי בכיתות בבתי הספר השונים בחמ"ד, ומתוך ניתוח ה
 הספר.
 
 

 . ממוצע תלמידים בכיתה3

 א. השוואה בין כיתות מעורבות לכיתות נפרדות
במפתיע, הנתונים מלמדים כי הפער הכולל בין ממוצע התלמידים בכיתות נפרדות ובין ממוצע 

ת בחינוך ממוצע התלמידים בכיתה נפרד 1020התלמידים בכיתות מעורבות, קטן למדי. בשנת 
תלמידים בממוצע בכיתה מעורבת, פער  19.1תלמידים, לעומת  14.0היסודי בחמ"ד עמד על 

תלמידים  14.4הפער היה אפילו קטן עוד יותר:  1021תלמידים. בשנת  0.5של בסך הכול 
תלמידים.  0.0תלמידים בממוצע בכיתה מעורבת, פער של  19בממוצע בכיתה נפרדת לעומת 

ת הטענה שבמבט ארצי ההפרדה יוצרת כיתות קטנות יותר באופן משמעותי. נתון זה מפריך א
לעומת  14.9על  1020נוסף לזה, ממוצע התלמידים לכיתה בחינוך היסודי בחמ"ד עמד בשנת 

בחינוך היהודי הממלכתי שאיננו דתי. רבים נוטים לתלות את הפער בכך שברוב בתי הספר  13.0
ת קטנות בהרבה, אך הממצאים שהצגנו לעיל מצביעים על בחמ"ד נהוגה הפרדה המחייבת כיתו

כך שלהפרדה יש רק חלק קטן ביותר בהסבר לכמות הקטנה יחסית של תלמידים בכיתה 
 בחמ"ד. 

 
 ב. השוואה בין סוגים שונים של בתי ספר

בכל אחד משמונה סוגי בתי  1020הטבלה הבאה מציגה את ממוצע התלמידים בכיתה בשנת 
 חמ"ד:הספר הפועלים ב
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: ממוצע תלמידים בכיתה בחינוך היסודי בחמ"ד לפי סוג ההפרדה המגדרית בבית 8לוח מס' 
 0212הספר בשנת 

 מתחלף מעורב מודל
כיתות 
 נפרדות

רק 
 בנים

רק 
 בנות

"הפרדה 
 צומחת"

 משולב
ללא 
 אפיון

 77 107 100 552 596 1,217 633 1,338 כיתות

 20.92 23.07 20.92 26.24 24.62 23.86 25.72 24.86 ממוצע בכיתה

 
 1-הממצא המעניין שמוצג בטבלה הוא הממוצע הגבוה יחסית בבתי ספר לבנות בלבד: כ

תלמידים בממוצע יותר מאשר בשאר בתי הספר שבהם הכיתות נפרדות )"בנים בלבד", "כיתות 
נראה, נפרדות", "מתחלף", "הפרדה צומחת"(. כפי שהסברנו לעיל, הסיבה לכך היא, ככל ה

גבוה יותר של הורים לכיתות נפרדות עבור בנות, על אף שכמות בתי הספר לבנות אינה  ביקוש
 לבנים(.  99לבנות לעומת  90שונה באופן משמעותי מכמות בתי הספר לבנים )

 
 

 . ההיבטים התקציביים של ההפרדה2

זהו רושם הפער הקטן בין הממוצעים יוצר רושם שעלויות ההפרדה אינן משמעותיות, אך 
מוטעה. הסיבה לכך היא שעל אף שממוצע התלמידים לכיתה בכיתות נפרדות ובכיתות 
מעורבות קרוב למדי, ההתפלגות של כמות התלמידים בכיתות הנפרדות רחבה יותר. מכורח 
המציאות, ההפרדה יוצרת מצב שבו בכיתות נפרדות ישנה כמות תלמידים גבוהה יחסית או 

סטטיסטיים, הכוונה היא שסטיית התקן גבוהה יותר בכיתות הנפרדות: נמוכה יחסית. במונחים 
. לכאורה פער זה בסטיית התקן נראה זניח, אך 1020בכיתות המעורבות בשנת  0.2לעומת  0.49

תקניות )פחות -כמות הכיתות המעורבות הלא 1020בפועל לנתון זה יש משמעות רבה. בשנת 
כלל הכיתות המעורבות, ואילו כמות הכיתות מ 24.1% – 190תלמידים( עמדה על  10-מ

מכלל הכיתות הנפרדות. בבתי הספר המעורבים  25.9% – 910תקניות עמדה על -הנפרדות הלא
תקניות נוצרות בדרך כלל בשל כך שבחמ"ד ישנם יישובים מבודדים יחסית, שאין -הכיתות הלא

זוכה להתחשבות תקציבית תלמידים, ולכן הדבר  10-ביכולתם לפתוח תמיד כיתות של יותר מ
של משרד החינוך, על פי קריטריונים מסוימים שלא כאן המקום לעמוד עליהם. לעומת זאת, 
השיעור הגבוה יותר בצורה משמעותית של כיתות נפרדות שאינן תקניות, מוסבר כמובן 

 באמצעות ההפרדה.
ם מתוקצבת בשעות תקן לפי  שעות הלימוד על פי נוהלי משרד החינוך כיום, כל כיתת אֵּ

המחייבות בבתי הספר, בהתחשב באוכלוסיית בית הספר, שכבת הגיל וגודל הכיתה. כיתות 
תלמידים, נחשבות ככיתות מלאות ומתוקצבות בעבור כל שעות התקן  40-ל 10שגודלן הוא בין 

תלמידים, מתוקצבות בעבור חצי משעות  10-המחייבות. לעומתן, כיתות שבהן לומדים פחות מ
התנהל בוועדת המשנה לחינוך דתי של הכנסת דיון בנושא  1022מחייבות. בנובמבר התקן ה

בוועדה הציג חבר הכנסת דאז,  2"חוסר בתקציב לתקן שעות לכיתות נפרדות על בסיס מגדרי".

                                                           
מישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט לחינוך דתי ותרבות תורנית, יום  23מס'  פרוטוקול 2

 שני כד בחשוון תשע"ב.
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נהל  זבולון אורלב, מסמך הדן בנושא, שהוכן בידי אחת מיועצותיו, עדי ספראי, בשילוב עם מ 
מסמך, תקצוב הכיתות בפועל אינו בוחן רק את תקניות הכיתה הבודדת, החמ"ד. על פי המוצג ב

תלמידים, מתוקצבת  229או  50אלא בוחן גם את כלל השכבה: כך למשל, שכבה שבה לומדים 
בעבור כמות שעות התקן המיועדות לשלוש כיתות, בין אם תהיה מחולקת לשלוש כיתות, 

תלמידים. לעומת זאת, שכבה שבה לומדים  10-לארבע כיתות, או לחמש כיתות שבכולן יותר מ
תלמידים, מתוקצבת בעבור כמות שעות התקן המיועדות לארבע כיתות. לפיכך, בית ספר  210

תלמידים לכיתה ויזכה לתקצוב של  00-תלמידים, יפתח שלוש כיתות של כ 50מעורב שבו 
תות בנים ושתי כיתות שלושה תקנים ואילו בית ספר המפריד כיתות יפתח ארבע כיתות )שתי כי

 תלמידים, הן יתוקצבו רק כשלוש כיתות.  10-בנות(, שגם אם יהיו בכולן יותר מ
מבקש להתחשב בתהליך כדי לזכות ביותר  –ועלה לדיון בוועדה  –המאבק שניהל החמ"ד 

תקנים, אך כפי שהועלה במסמך עצמו גם אם תוכר ההפרדה הזו לצורך הוספת תקנים, עדיין 
ה בתקציב בשל ההפרדה, בשל ההכרח שגורמת ההפרדה לפתיחת כיתות שבהן תיגרם פגיע

תלמידים ומתוכם  41תלמידים, כפי שהראינו לעיל. כך למשל, שכבה שבה  10-לומדים פחות מ
תלמידים כל אחת,  10-בנות, תהפוך בבית ספר מעורב לשתי כיתות של יותר מ 10-בנים ו 25

ת, בבית ספר המפריד כיתות, תהפוך שכבה כזו לכיתה ולפיכך תזכה לשני תקנים, ולעומת זא
בנים, ולפיכך תזכה רק לתקן וחצי. המסמך שהוצג בוועדה בחן את  25בנות וכיתה של  10של 

המתרחש בבתי ספר מעורבים שבהם לומדים התלמידים בכיתות נפרדות, והראה שרק בהם 
מקרים של  210אומר שהיו תקנים, מה ש 00-תקניות הללו לפגיעה של כ-גרמו הכיתות הלא

שקלים,  270,000-תקניות שנוצרו בשל ההפרדה. העלות של כל תקן בודד כזה היא כ-כיתות לא
מליון שקלים מתקציב בתי הספר בחמ"ד, עוד  22-ובאופן כולל הדבר הביא לגריעה של יותר מ

 בד. תקניות הפועלות בבתי ספר לבנים או לבנות בל-מבלי שהמסמך התייחס לכיתות הלא
תקניות עמדה לפני כשנה ועדה שהקים החמ"ד. -על בעיה נוספת שיוצרות הכיתות הלא

נטען כי, "בכיתות לא  3במסקנות שהוציאה הוועדה תחת הכותרת "הפרדה מגדרית בחמ"ד",
תקניות כאלה נאלצים המנהלים להעביר שעות מיעוד אחד ליעוד אחר, לתמרן באופן לולייני 

המנהלים נאלצים לפעול על הסף מוך על מקורות כספיים חיצוניים. מורים ושעות ובעיקר לס
 ".מבחינה חוקית, מנהלית וכספית

על פי הוועדה, אין נוהל ארצי אחיד לתשלום על עלויות ההפרדה: "בבתי ספר רבים שבהם 
מבקשים להפריד בין בנות לבנים שלא על פי תקן מתוקצב נופל עול התקציב על ההורים. ישנן 

מקומיות המשתתפות באופן משמעותי בהוצאה זו וישנן רשויות שלא והכל עומד רשויות 
למשא ומתן לגיטימי ופוליטי ולשימוש במנופי כוח ציבוריים". תופעה רווחת שהוועדה לא 
התייחסה אליה, היא מצב שבו בית הספר נושא בעלות ההפרדה, כשהדבר בא על חשבון 

רשות המקומית משתתפת בעלות ההפרדה, הכסף הקצאת משאבים אחרים. כמובן, גם כאשר ה
 אינו מגיע "יש מאין", אלא בא במקום הקצאות אחרות של הרשות המקומית לבתי הספר.

התפרסם בתקשורת כי משרד החינוך החליט לממן את תקצוב ההפרדה  1020באוגוסט 
 00-ל וכבשנה לכל קבוצת גי₪ מיליון  20-על פי ההערכות, מדובר בכ 4ו בחמ"ד.-בכיתות ד
בשנה בסך הכול. לא נמסר האם התקציב יממן את כל עלות ההפרדה, או רק חלק ₪ מיליון 

                                                           
3 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/82A2A997-F5BB-4E45-AA8A-

66502A6F171F/165558/hfrada.doc 
, הארץ', דתי-בבתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתילראשונה: משרד החינוך יממן הפרדה ראו: אור קשתי, ' 4

3202.8.72 



 04|  המגדרית ההפרדה של תקציביים היבטים: שני פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

נהל החמ"ד(. במשרד החינוך נטען כי ההחלטה "מסדירה  ממנה )כפי שתואר לעיל בבקשת מ 
את פעילותן של הכיתות המופרדות, שעד היום פעלו באופן לא תקני", וכי המהלך "ימנע זליגה 

מנגד, הועלתה הטענה  5לחינוך הפרטי ולא יצדיק פתיחתם של בתי ספר קטנים".של תלמידים 
כי ההחלטה תעודד הפרדה כדי לזכות בתקצוב נוסף, גם במקומות שבהם היא לא הייתה נהוגה 

שוויון בין בתי ספר שבהם הכיתות -מעולם ולא היה לה ביקוש. בנוסף, נטען כי הדבר יביא לאי
יתות מעורבות, ועל רקע העובדה שבבתי הספר שבהם הכיתות נפרדות לבתי ספר שבהם הכ

אקונומי גבוה, משמעותו של אי -נפרדות ישנה כמות גבוהה בהרבה של תלמידים מרקע סומיו
   6שוויון זה רק מוחרפת.

                                                           
 שם. 5
 שם. 6



 09|  ד"בחמ מגדרית והפרדה חברתי אקלים בין היחס: ישישל פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 
 
 

 

פרק שלישי: היחס בין אקלים חברתי והפרדה 

 מגדרית בחמ"ד
 

  

 . מבוא מתודולוגי0

רק זה היא להציג את האקלים החברתי בבתי ספר היסודיים מטרת הנתונים המובאים בפ
בחמ"ד, ולהשוות בין בתי ספר שבהם התלמידים לומדים בכיתות המערבות בנים ובנות יחד 
ובין בתי ספר שבהם התלמידים לומדים בכיתות נפרדות. הנתונים מציגים את האקלים החברתי 

במבחני המיצ"ב בשנים תש"ע ותשע"א.  על פי דיווחי התלמידים עצמם בכיתות ה' וכיתות ו'
בשנת תש"ע מחצית מתלמידי החמ"ד ענתה על השאלונים ובשנת תשע"א ענתה עליהם 
המחצית הנותרת, כך שבחיבור בין שתי השנים ניתן להציג תמונת מבט כוללת. הנתונים 
, מלמדים על האופן שבו התלמידים עצמם רואים את הדברים. כמובן, זהו מדד סובייקטיבי

שמחד קשה לומר עד כמה ניתן לשוות לו מהימנות מלאה, אך מאידך סביר להניח שהוא מצביע 
 על מגמות קיימות. 

באיסוף הנתונים בחרנו להתמקד בחמישה מדדים בית ספריים שמבחני המיצ"ב מצביעים 
 עליהם: 

 ( תחושה כללית של התלמידים כלפי בית הספר.2)
 לחבריהם.( יחסים חיוביים בין התלמידים 1)
 ( העדר תחושת מוגנות.0)
 ( מעורבות באירועי אלימות .4)
 ( התנהגות נאותה של תלמידים.9)
 

הסעיפים השונים בפרק זה זה דנים במדדים השונים הללו ומסבירים באריכות ְלמה הם 
מתייחסים. בנתוני המיצ"ב לכל אחד מבתי הספר בארץ ישנו ציון סופי בכל אחד מהמדדים 

את אחוז התלמידים שהזדהו עם ההיגדים שעליהם נתבקשו לענות במדד כלשהו.  הללו, המסמן
פרק זה, כמו קודמיו, לא יתייחס לבתי ספר באופן פרטני אלא יציג תמונת מבט כוללת הסוקרת 
את ממוצע בתי הספר לפי סוג ההפרדה המגדרית הנוהגת בהם. יש להדגיש שהנתונים מציגים 

בות בגודל שלהם, כך שלבתי ספר בגודל שונה ישנו אותו את ממוצע בתי הספר ללא התחש
 המשקל בחישוב הממוצע הכולל והסופי.

כאמור בפרק הראשון, בבתי הספר היסודיים בחמ"ד נהוגות שיטות שונות של מדיניות 
הפרדה ועירוב מגדרי בין התלמידים. פרק זה מתייחס לחמישה סוגים של בתי ספר, המהווים, 

( בתי ספר שבהם כל הכיתות 2וב המוחלט של בתי הספר בחמ"ד: )כאמור לעיל, את הר
( בתי ספר שבהם התלמידים לומדים בכיתות מעורבות עד גיל מסוים, ובכיתה ה' 1מעורבות. )

( בתי ספר שבהם 0וכיתה ו' הכיתות כבר נפרדות. בתי ספר אלו קיבלו את הכינוי "מתחלף". )



 00|  ד"בחמ מגדרית והפרדה חברתי אקלים בין היחס: שלישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

( בתי ספר לבנות 4מכיתות א' ועד כיתות ו'( נפרדות. )לומדים בנים ובנות יחד, אך כל הכיתות )
 ( בתי ספר לבנים בלבד. 9בלבד. )

כמו כן, ישנם מספר בתי ספר בודדים שבהם כיתה ה' מעורבת וכיתה ו' נפרדת. נתוני בתי 
הספר הללו לא מוצגים בפרק זה כיוון שאינם יכולים ללמד באופן מובהק על הפרדה או על 

 הפרק מתבסס על שאלונים שענו עליהם תלמידי כיתות ה' וכיתות ו'. עירוב מגדרי, שכן 
אקונומי של התלמיד בפילוח נתונים על -חוקרי החינוך מייחסים חשיבות רבה לרקע הסוציו

בתי הספר. לפיכך, משרד החינוך מפרסם את נתוני המיצ"ב כאשר הוא מחלק את בתי הספר 
אקונומית באופן נפרד. -ונים לגבי כל רמה סוציואקונומיות ומציג את הנת-לשלוש רמות סוציו

אקונומיות השונות -המשרד מפרסם את הציון הממוצע של בתי ספר בכל אחת מהרמות הסוציו
אקונומי. כאשר -כך שניתן להשוות כל בית ספר לעומת בתי הספר הדומים לו ברקע הסוציו

ת, כיוון שכפי שהראינו בפרק משווים בין כיתות נפרדות ומעורבות יש לנושא זה חשיבות מכרע
אקונומי -הראשון, בבתי ספר מעורבים ישנה כמות גבוהה בהרבה של תלמידים מרקע סוציו

 נמוך. 
אקונומי של -לאור זאת, פרק זה מציג את הנתונים ודן בהם מתוך התחשבות ברקע הסוציו

נומית נמוכה אקו-התלמידים. חשוב לציין שלגבי האקלים החברתי, בחלק מהמדדים רמה סוציו
מתואמת עם ציון נמוך יותר, ובחלק מהמדדים, באופן מפתיע, היא מתואמת דווקא עם ציון 
גבוה יותר. קיימים גם מדדים שבהם לא ניתן לראות הבדלים משמעותיים בין תלמידים מרקע 

 אקונומי שונה. -סוציו
לה הנתונים לשנת הנתונים המוצגים בפרק זה הנם בסיסיים ביותר. לגבי כל מדד הוצגו תחי

תש"ע ולאחר מכן הוצגו הנתונים לשנת תשע"א, כשבסיום הדברים הוצגה טבלה כוללת יותר 
בתי ספר, ומתוכם  200-המציגה ביחד את נתוני תש"ע ותשע"א יחד. נתוני שנת תש"ע עוסקים ב

בתי ספר  52-( ו2ו לומדים בכיתות מעורבות )סוג -בתי ספר שבהם התלמידים בכיתות ה 71
 25-בתי הספר האחרונים, ב 52ו לומדים בכיתות נפרדות. מבין -בהם התלמידים בכיתות הש

מהם התלמידים  02-(, ב1מהם  התלמידים בכיתות הנמוכות לומדים בכיתות מעורבות )סוג 
הם  23-הם בתי ספר לבנות ו 10(, 0לומדים בבתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות נפרדות )סוג 

בתי ספר שבהם  39בתי ספר, ומתוכם  277-וני שנת תשע"א עוסקים בבתי ספר לבנים. נת
בתי ספר בהם התלמידים  51-(, ו2ו לומדים בכיתות מעורבות )סוג -התלמידים בכיתות ה

מהם התלמידים  29-בתי הספר האחרונים, ב 51ו לומדים בכיתות נפרדות. מבין -בכיתות ה
התלמידים לומדים בבתי ספר  07-(, ב1בכיתות הנמוכות לומדים בכיתות מעורבות )סוג 

 הם בתי ספר לבנים. 11-הם בתי ספר לבנות ו 23(, 0מעורבים שבהם כל הכיתות נפרדות )סוג 
לסיום המבוא נעיר, שאין באפשרותו של מחקר זה להצביע באופן ברור על השפעה של 

לבים בגורמים ספרי. העירוב וההפרדה המגדרית משו-עירוב והפרדה מגדרית על האקלים הבית
נוספים )כדוגמת רמת הדתיות( שיש להם השפעה בתחום זה, וישנו קושי רב לנטרל את 
השפעתם. לפיכך, פרק זה משקף תמונת מצב של עדויות התלמידים עצמם על המתרחש בבית 
הספר, ובכך הוא מציג קורלציות ומתאמים מסוימים אשר מומלץ לבחון אותם באופן יסודי 

. כמו כן, מחקר עתידי אפשרי נוסף הוא כזה שיבחן את הקשר שבין ההפרדה במחקרים עתידיים
המגדרית ובין ציוני התלמידים. בשל המורכבות הסטטיסטית והיקף החומר הנדרש כדי לבחון 

 בצורה רצינית סוגיה זאת נמנענו לעת עתה מלעסוק בה, אך אין לזלזל בחשיבותה. 



 07|  ד"בחמ מגדרית והפרדה חברתי אקלים בין היחס: שלישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 . תחושה כללית כלפי בית הספר3

משקף את המידה שבה השהייה בבית הספר היא חוויה חיובית לתלמידים, חוויה של מדד זה 
( "אני 2שייכות ושביעות רצון. ההיגדים שעליהם ענו התלמידים ומהם הורכב המדד הם: )

( "טוב לי 0( "אילו הייתי יכול, הייתי עובר לבית ספר אחר". )1אוהב להיות בבית הספר". )
 בבית הספר". 

ות מציגות את נתוני מדד זה לשנת תש"ע ותשע"א בבתי הספר שבהם כיתות הטבלאות הבא
 ו נפרדות:-ה

 
אקונומי וסוג ההפרדה -לפי רקע סוציו –: מדד "תחושה כללית כלפי בית הספר" 9לוח מס' 

 המגדרית בבית הספר בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 (9בנים ) (4בנות )  (0כיתות נפרדות ) (1מתחלף ) תש"ע

 (1) 61 (2) 58.5 (5) 68.2 0 (74) נמוך
 (13) 65.60 (17) 71.82 (22) 63.95 (10) 59.8 (71בינוני )
 (4) 77 (4) 64.5 (4) 70.25 (19) 62 (74גבוה )

 (18) 67.94 (23) 69.39 (31) 65.45 (19) 60.84 ממוצע כולל

 )9) בנים (4) בנות  (0) נפרדות כיתות (1) מתחלף א"תשע
 (2) 55.5 0 (3) 89.33 (2) 76.5 )70) נמוך
 (10) 66.8 (12) 72 (22) 71.95 (6) 72.66 )70) בינוני
 (10) 63 (6) 74.33 (12) 64.41 (7) 70.14 )74) גבוה

 (22) 64.04 (18) 72.77 (37) 70.91 (15) 72 כולל ממוצע
 

ם מופיע אקונומי שאליו מתייחסת כל שורה ובסוגריי-בטור הימני מופיע סוג הרקע הסוציו
הממוצע הארצי של כלל תלמידי החינוך בארץ בקבוצת רקע זו )למשל, בשנת תש"ע הממוצע 

(. הממוצעים הארציים מלמדים 71אקונומי בינוני היה -הארצי של תלמידים מרקע סוציו
ספרי. השורה -אקונומי השפעה משמעותית על הציון הבית-שבמדד זה אין לרקע הסוציו

בתי הספר השונים כשבסוגריים מופיע המספר של כל סוג בית ספר,  העליונה מציגה את סוגי
כפי שפורט באריכות במבוא לפרק זה. בטבלאות עצמן מופיע הציון הממוצע של בתי ספר לפי 

אקונומי וסוג ההפרדה הבית ספרית, כשבסוגריים מופיע מספר בתי הספר מסוג -הרקע הסוציו
חתית הטבלה ניתן לראות את הממוצע הכולל של כל זה, כפי שפורט גם כן במבוא לפרק זה. בת

 אקונומי של התלמידים. -סוג בית ספר המופיע כמספר אבסולוטי מבלי להתחשב ברקע הסוציו
ו -הנתונים מלמדים שהן בשנת תש"ע והן בשנת תשע"א, מבין בתי הספר שבהם כיתות ה

ם המרגישים תחושה נפרדות, בבתי הספר לבנות יש את הכמות הגבוהה ביותר של תלמידי
 טובה כלפי בית הספר. 

( וכיתות נפרדות 2הטבלה הבאה מציגה את הנתונים לפי השוואה בין כיתות מעורבות )סוג 
)שאר בתי הספר, שהם למעשה כל בתי הספר משתי הטבלאות הקודמת( בשנת תש"ע ובשנת 

 תשע"א:
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

אקונומי וסוג ההפרדה -וציולפי רקע ס –: מדד "תחושה כללית כלפי בית הספר" 12לוח מס' 
 המגדרית בכיתות בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 תש"ע
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 תשע"א
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 (7) 76 (27) 75.85 (70נמוך ) (8) 64.87 (33) 75.06 (74נמוך )

 (50) 71.02 (42) 75.9 (70בינוני ) (62) 65.8 (28) 71.17 (71בינוני )

 (35) 66.85 (16) 73.25 (74גבוה ) (21) 66.9 (11) 72.18 (74גבוה )

 (92) 69.81 (85) 75.38 ממוצע כולל (91) 65.97 (72) 73.04 ממוצע כולל
 

ניתן לראות באופן שיטתי פער קבוע בין בתי הספר בכיתות מעורבות ובתי הספר בכיתות 
נקודות  7-לל בשנת תש"ע עומד על כנפרדות הן בשנת תש"ע והן בשנת תשע"א. הפער הכו

 נקודות.  9.9-ובשנת תשע"א הוא עומד על כ
הטבלה הבאה מציגה ביחד את נתוני שנת תש"ע ותשע"א ובכך כוללת את כלל בתי הספר 

 בחמ"ד:
 

אקונומי וסוג ההפרדה -לפי רקע סוציו –: מדד "תחושה כללית כלפי בית הספר" 11לוח מס' 
 "ע ותשע"א )ביחד(המגדרית בכיתות בשנים תש

 טבלה מסכמת –תחושה כללית כלפי בית הספר 

 כיתות נפרדות כיתות מעורבות  
 (15) 70.06 (60) 75.41 רקע נמוך
 (112) 68.12 (70) 74.01 רקע בינוני
 (56) 66.87 (27) 72.81 רקע גבוה

 (183) 67.9 (157) 74.33 ממוצע כולל
 73.94 74.5 ציון הצפי

 

נקודות  0-הפער בין הכיתות המעורבות והנפרדות הוא קבוע יחסית ועומד על כניתן לראות ש
 אקונומי. -הן בממוצע הסופי והן בהשוואה לפי סוג הרקע סוציו

בשורה האחרונה בטבלה זו מצורף נתון נוסף, ציון הצפי, המציג את הציון הממוצע שהיה 
-י הספר מכל רקע סוציוצפוי לכיתות המעורבות ולכיתות הנפרדות בהתחשב בכמות בת

אקונומי ובהתחשב בממוצע הארצי של כל סוג רקע. הנתון בטבלה זו מלמד שהכיתות 
המעורבות מצויות היכן שהן אמורות להיות מבחינת הממוצע הארצי, ואילו הכיתות הנפרדות 

נקודות. מכאן, שבתי  0הן אלה המצויות באופן דרמטי מתחת לממוצע הארצי, שוב פער של 
המעורבים מצויים במדד זה במצב דומה לכלל בתי הספר בחינוך בישראל )שגם הם, הספר 

 כידוע, מעורבים( ואילו בתי הספר הנפרדים הם החריגים. 
 
 

 . העדר תחושת מוגנות ומעורבות באירועי אלימות2

בסעיף זה בחרנו לצרף שני מדדים שונים ולדון בהם ביחד: מדד "העדר תחושת מוגנות" ומדד 
בות באירועי אלימות". שני מדדים אלו ביחד מלמדים על רמת האלימות הנוהגת בבית "מעור

 הספר ועל התחושה של התלמידים בנוגע לכך. 
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

( 2מדד העדר תחושת מוגנות משקף את תשובותיהם של התלמידים להיגדים הבאים: )
לפעמים  (1"לפעמים אני מפחד ללכת לבית הספר כי יש בו תלמידים שמתנהגים באלימות". )

( "יש בבית הספר מקומות 0אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה כי אני חושש שיפגעו בי". )
שאני פוחד להסתובב בהם". מדד "מעורבות באירועי אלימות" משקף את תשובותיהם של 
התלמידים לתשעה היגדים שונים הבוחנים את מעורבותם באלימות ישירה )מכות, איומים 

 יפה )חרמות, הפצת שקרים על תלמידים אחרים(.סחיטות( ואלימות עק
בשני מדדים אלו ניקוד גבוה של בית הספר מצביע דווקא על בעיה של העדר תחושת 
מוגנות בקרב התלמידים, ועל אחוז גבוה יותר של תלמידים המעידים על מעורבות עצמית 

 באירועי אלימות.
נות" לשנת תש"ע ותשע"א הטבלאות הבאות מציגות את נתוני מדד "העדר תחושת מוג

 ו נפרדות:-בבתי הספר שבהם כיתות ה
 

אקונומי וסוג ההפרדה המגדרית בבית -לפי רקע סוציו –: מדד "העדר תחושת מוגנות" 10לוח מס' 
 הספר בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 בנים בנות  כיתות נפרדות מתחלף תש"ע

 (1) 13 (2) 9 (5) 13.6 0 (29נמוך )
 (13) 8.61 (17) 8.35 (22) 9.59 (10) 10.7 (5בינוני )
 (4) 5.25 (4) 9.75 (4) 8.75 (9) 8.22 (0גבוה )

 (18) 8.11 (23) 8.65 (31) 10.12 (19) 9.52 ממוצע כולל

 בנים בנות  נפרדות כיתות מתחלף א"תשע
 (2) 26 0 (3) 6.66 (2) 8.5 (20נמוך )
 (10) 6.2 (12) 6.41 (22) 6.18 (6) 5.16 (7בינוני )
 (10) 6.8 (6) 4.16 (12) 6.25 (7) 5 (9גבוה )

 (22) 8.27 (18) 5.66 (37) 6.24 (15) 5.53 ממוצע כולל
 

ההבדלים בממוצע הכולל בין בתי הספר הנפרדים השונים אינם גבוהים. ניתן לראות יתרון קל 
 ם. לבתי הספר לבנות, שבהם יותר תלמידות מרגישות מוגנות, אך הפערים אינם גבוהי

 הטבלאות הבאות מציגות אותם הנתונים לגבי המדד "מעורבות באירועי אלימות":
 

אקונומי וסוג ההפרדה המגדרית -לפי רקע סוציו –: מדד "מעורבות באירועי אלימות" 12לוח מס' 
 בבית הספר בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 בנים בנות  כיתות נפרדות מתחלף תש"ע
 (1) 21 (2) 13 (5) 17.6 0 (27נמוך )
 (13) 19.76 (17) 11.41 (22) 16.72 (10) 18 (29בינוני )
 (4) 16.25 (4) 14 (4) 17.75 (9) 16.66 (24גבוה )

 (18) 19.05 (23) 12 (31) 17 (19) 17.36 ממוצע כולל
 בנים בנות  נפרדות כיתות מתחלף א"תשע

 (2) 30 0 (3) 9.66 (2) 16.5 (27נמוך )
 (10) 22.6 (12) 13.66 (22) 14.40 (6) 12 (24בינוני )
 (10) 21.3 (6) 7.83 (12) 15.58 (7) 14.85 (20גבוה )

 (22) 22.68 (18) 11.72 (37) 14.40 (15) 13.93 ממוצע כולל
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

במדד זה כבר ניתן לראות באופן מובהק בשתי השנים השונות שבבתי הספר לבנות ישנה 
ו בבתי הספר לבנים המעורבות באירועי האלימות מעורבות פחותה יותר באירועי אלימות, ואיל

הנה גבוהה בהרבה. אם מחברים את נתוני בתי הספר לבנים ולבנות בשתי השנים ביחד מגיעים 
לניקוד דומה לבתי הספר שבהם הכיתות נפרדות אך בבית הספר לומדים בנים ובנות. לפיכך, 

ט מציגה את הפערים ניתן להניח שההפרדה המוחלטת לבתי ספר לבנים ולבנות פשו
המתקיימים בין כיתות הבנים וכיתות הבנות בתוך בתי הספר המעורבים שבהם הכיתות נפרדות, 

ספרית של בתי ספר בהם הכיתות -אך במבט כולל אינה גורעת ואינה מוסיפה על האלימות הבית
 נפרדות.

תות הטבלה הבאה מציגה את נתוני מדד "העדר תחושת מוגנות" לפי השוואה בין כי
 ( לכיתות נפרדות )שאר בתי הספר( בשנת תש"ע ובשנת תשע"א:2מעורבות )סוג 

 
אקונומי וסוג ההפרדה המגדרית -לפי רקע סוציו –: מדד "העדר תחושת מוגנות" 14לוח מס' 

 בכיתות בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 תש"ע
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 תשע"א
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 (7) 12.71 (27) 7.29 (20נמוך ) (8) 12.375 (33) 8.36 (29) נמוך

 (50) 6.12 (42) 6.78 (7בינוני ) (62) 9.22 (28) 7.64 (5בינוני )

 (35) 5.8 (16) 5.125 (9גבוה ) (21) 8.04 (11) 6.45 (0גבוה )

 (92) 6.5 (85) 6.63 ממוצע כולל (91) 9.22 (72) 7.79 ממוצע כולל
 

נקודות בממוצע לטובת בתי הספר  2.4-ן לראות פער מובהק הכולל יותר מבשנת תש"ע נית
שבהם הכיתות מעורבות, ואילו בשנת תשע"א הממוצע הכולל בשני סוגי בתי הספר זהה כמעט 
-לחלוטין. המעניין הוא שהפער המשמעותי נרשם כאשר משווים בין בתי הספר מרקע סוציו

לראות תחושת מוגנות גבוהה בהרבה דווקא בבתי הספר אקונומי נמוך: בבתי ספר מסוג זה ניתן 
 המעורבים. 

 הטבלה הבאה מציגה אותם הנתונים לגבי מדד "מעורבות באירועי אלימות":
 

אקונומי וסוג ההפרדה המגדרית -לפי רקע סוציו –: מדד "מעורבות באירועי אלימות" 15לוח מס' 
 בכיתות בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 תש"ע
כיתות 

 רבותמעו
כיתות 
 נפרדות

 תשע"א
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 (7) 17.42 (27) 16.37 (27נמוך ) (8) 16.875 (33) 15.72 (27נמוך )

 (50) 15.58 (42) 15.11 (24בינוני ) (62) 16.11 (28) 15.14 (29בינוני )

 (35) 15.74 (16) 14.18 (20גבוה ) (21) 16.28 (11) 14.45 (24גבוה )

 (92) 15.78 (85) 15.34 ממוצע כולל (91) 16.21 (72) 15.30 כוללממוצע 
 

גם כאן ניתן לראות פער גדול יותר בממוצע הכולל בשנת תש"ע, ואילו בשנת תשע"א 
 הממוצעים מתקרבים, אך עדיין נותר פער קטן לטובת הכיתות המעורבות. 
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

על מדדים אלו,  אקונומית יש השפעה גבוהה-עם זאת, חשוב לשים לב שלרמה הסוציו
-כשהכוונה בעיקר למדד "העדר תחושת מוגנות". ברמה הארצית, בבתי הספר מרקע סוציו

אקונומי נמוך התלמידים מרגישים הרבה פחות מוגנים, וגם רמת המעורבות שלהם באירועי 
אלימות גבוהה יותר. עם זאת, למרות שבבתי הספר שבהם הכיתות מעורבות ישנו ריכוז גבוה 

אקונומי נמוך, הממוצע הכולל שלהם טוב יותר בשני -תלמידים מרקע סוציו בהרבה של
המדדים מאשר בתי הספר שבהם הכיתות נפרדות. ציון הצפי המוצג בשתי הטבלאות הבאות 

 המציגות את נתוני שנת תש"ע ותשע"א לכלל בתי הספר בחמ"ד, מראה זאת בצורה טובה:
 

אקונומי וסוג ההפרדה המגדרית -לפי רקע סוציו –: מדד "העדר תחושת מוגנות" 16לוח מס' 
 בכיתות בשנים תש"ע ותשע"א )ביחד(

 טבלה מסכמת -העדר תחושת מוגנות 
 כיתות נפרדות כיתות מעורבות  

 (15) 12.53 (60) 7.88 רקע נמוך
 (112) 7.83 (70) 7.12 רקע בינוני
 (56) 6.64 (27) 5.66 רקע גבוה

 (183) 7.85 (157) 7.16 ממוצע כולל
 7.75 9.79 ציון הצפי

 
אקונומי וסוג ההפרדה המגדרית -לפי רקע סוציו –: מדד "מעורבות באירועי אלימות" 17לוח מס' 

 בכיתות בשנים תש"ע ותשע"א )ביחד(

 טבלה מסכמת -מעורבות באירועי אלימות 
 כיתות נפרדות כיתות מעורבות  

 (15) 17.13 (60) 16.01 רקע נמוך

 (112) 15.875 (70) 15.12 רקע בינוני
 (56) 15.94 (27) 14.29 רקע גבוה

 (183) 16 (157) 15.32 ממוצע כולל
 14.39 15.22 ציון הצפי

 
נקודות לטובת בתי הספר  0.7-בממוצע הכולל ניתן לראות שבשני המדדים הפער עומד על כ

נות", לאור ריבוי שבהם הכיתות מעורבות. ציון הצפי מלמד על כך שבמדד "העדר תחושת מוג
 1-אקונומי נמוך בבתי הספר המעורבים היה צפוי להיות פער של יותר מ-בתי הספר מרקע סוציו

-נקודות דווקא לטובת בתי הספר שבהם הכיתות נפרדות. לפיכך, בנטרול ההשפעה הסוציו
נקודות, וזהו כבר פער גדול בהרבה. לגבי מדד  0אקונומית במדד זה, הפער עומד על כמעט 

נקודות  0.30המעורבות באירועי אלימות ניתן לראות שגם כאן הפער הצפוי היה דווקא פער של 
 2.9-אקונומית עומד על כ-לטובת בתי הספר הנפרדים, ולפיכך הפער בנטרול ההשפעה הסוציו

 נקודות. 
מכיוון שהציונים במדד זה הנם נמוכים מאוד, הרי שלפערים כאלה, למרות היותם קטנים 

ישנה משמעות לא מבוטלת, שכן בחישוב של אחוזים אלו פערים גדולים ביותר  לכאורה,
 שיכולים להגיע אף לעשרות אחוזים. 

 



 41|  ד"בחמ מגדרית והפרדה חברתי אקלים בין היחס: שלישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 . יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם4

מדד זה מתאר את המידה שבה היחסים בין התלמידים מתאפיינים בלכידות, בעזרה הדדית 
( 2ענו התלמידים ומהם הורכב המדד הם: )ובאכפתיות של תלמיד לרעהו. ההיגדים שעליהם 

( "לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות 1"הכיתה שלי מלוכדת ומגובשת". )
( "לתלמידים בכיתה 4( "לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני". )0בהפסקות". )

 ( "בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים".9שלי אכפת זה מזה". )
לאות הבאות מציגות את נתוני מדד זה לשנת תש"ע ותשע"א בבתי הספר שבהם כיתות הטב

 ו נפרדות:-ה
 

אקונומי וסוג -לפי רקע סוציו –: מדד "יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם" 18לוח מס' 
 ההפרדה המגדרית בבית הספר בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 בנים בנות  כיתות נפרדות מתחלף תש"ע
 (1) 69 (2) 57.5 (5) 60.2 0 (72ך )נמו

 (13) 66.76 (17) 71.52 (22) 65.86 (10) 64.9 (03בינוני )
 (4) 76.25 (4) 64.5 (4) 69.75 (9) 64 (07גבוה )

 (18) 69 (23) 69.08 (31) 65.45 (19) 64.47 ממוצע כולל

 בנים בנות  נפרדות כיתות מתחלף א"תשע
 (2) 74 0 (3) 84.33 (2) 72 (74נמוך )
 (10) 68.1 (12) 74.08 (22) 70.27 (6) 76.16 (70בינוני )
 (10) 66.6 (6) 75.83 (12) 73.5 (7) 70 (05גבוה )

 67.95 (18) 74.66 (37) 72.45 (15) 72.73 ממוצע כולל
 

ניתן לראות שמבין בתי הספר הנפרדים גם כאן ישנה עדיפות לבתי הספר של הבנות, כשבשנת 
ר של הבנים עדיפים על שאר בתי הספר הנפרדים, ואילו בשנת תשע"א בתי תש"ע בתי הספ

 הספר של הבנים דווקא מקבלים את הציון הגרוע ביותר. 
הטבלה הבאה מציגה את הנתונים לפי השוואה בין בתי הספר, לפי חלוקה לכיתות מעורבות 

 ת תשע"א:( וכיתות נפרדות )כל בתי הספר מהטבלה הקודמת( בשנת תש"ע ובשנ2)סוג 
 

אקונומי וסוג -לפי רקע סוציו –: מדד "יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם" 19לוח מס' 
 ההפרדה המגדרית בכיתות בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 תש"ע
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 תשע"א
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 (7) 77.81 (27) 72.88 (74נמוך ) (8) 60.62 (33) 70.15 (72נמוך )

 (50) 71.46 (42) 71.21 (70בינוני ) (62) 67.45 (28) 68.21 (03בינוני )

 (35) 71.22 (16) 71.31 (05גבוה ) (21) 67.52 (11) 72.09 (07גבוה )

 (92) 71.85 (85) 71.76 ממוצע כולל (91) 66.86 (72) 69.69 ממוצע כולל
 

ות בממוצע הכולל לטובת הכיתות נקוד 0בשנת תש"ע ניתן לראות פער משמעותי של 
אקונומי גבוה ונמוך )פער -המעורבות, המבוסס על פערים גדולים בין בתי הספר מרקע סוציו
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

נקודות(, ואילו בשנת תשע"א ישנו כמעט שוויון מוחלט בממוצע הכולל,  5.9גבוה במיוחד של 
 ואילו דווקא ברקע הנמוך יש יתרון לבתי הספר שבהם הכיתות נפרדות. 

טבלה הבאה מציגה את נתוני שנת תש"ע ותשע"א ביחד, ולפיכך כוללת את כלל בתי ה
 אקונומי של בתי הספר:-הספר בחמ"ד. כמו כן, מצורף אליה ציון הצפי לאור הרקע הסוציו

 
אקונומי וסוג -לפי רקע סוציו –: מדד "יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם" 02לוח מס' 

 נים תש"ע ותשע"א )ביחד(ההפרדה המגדרית בכיתות בש

 טבלה מסכמת –יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם 
 כיתות נפרדות כיתות מעורבות  

 (15) 68.66 (60) 71.38 רקע נמוך

 (112) 69.24 (70) 70.01 רקע בינוני
 (56) 69.83 (27) 71.62 רקע גבוה

 (183) 69.37 (157) 70.81 ממוצע כולל
 68.98 70.22 ציון הצפי

 
מטבלה זה ניתן להתרשם שכאשר בוחנים את כלל בתי הספר בחמ"ד, היחסים בין התלמידים 

נקודות. עם זאת,  2.9בבתי הספר שבהם הכיתות מעורבות מקבלים ציון גבוה יותר בכמעט 
אקונומי נמוך קיבלו ציונים גבוהים -כיוון שבמדד זה ברמה הארצית בתי הספר מרקע סוציו

נקודות  2.14דיקת ציון הצפי. ציון הצפי מלמד שהפער הצפוי עמד על יותר יש חשיבות לב
 נקודות מהפער.  0.19-לטובת הכיתות המעורבות, כך שניתן לזקוף להפרדה המגדרית רק כ

 
 

 . התנהגות נאותה של תלמידים5

מדד זה מתאר את עדותם של התלמידים על התנהגות נאותה שלהם ושל חבריהם לכיתה. 
( "לעתים רחוקות התלמידים 2ם ענו התלמידים ומהם מורכב המדד הם: )ההיגדים שעליה

( "בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים 1עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד". )
( "המורים לא צריכים 4( "התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים". )0למורים". )

 לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור".
באות מציגות את נתוני מדד זה לשנת תש"ע ותשע"א בבתי הספר שבהם כיתות הטבלאות ה

 ו נפרדות:-ה
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

אקונומי וסוג ההפרדה -לפי רקע סוציו –: מדד "התנהגות נאותה של תלמידים" 01לוח מס' 
 המגדרית בבית הספר בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 בנים  בנות   כיתות נפרדות  מתחלף  תש"ע

 (1) 43 (2) 41.5 (5) 35 0 (40נמוך )

 (13) 41 (17) 46.35 (22) 37.72 (10) 29.9 (07בינוני )

 (4) 56.5 (4) 33.75 (4) 42.25 (9) 32.55 (09גבוה )

 (18) 44.55 (23) 43.739 (31) 37.87 (19) 31.15 ממוצע כולל
 

 בנים  בנות   כיתות נפרדות  מתחלף  תשע"א

 (2) 41 0 (3) 72.66 (2) 53.5 (43נמוך )

 (10) 44.6 (12) 44.58 (22) 46.95 (6) 39.66 (40בינוני )

 (10) 37.3 (6) 50.166 (12) 41.41 (7) 44.42 (07גבוה )

 (22) 40.95 (18) 46.44 (37) 47.24 (15) 43.73 ממוצע כולל
 

על במדד זה קשה לראות עקביות בשנים השונות בין סוגי ההפרדות השונות, אך במבט כולל 
 שתי השנים ניתן לראות שגם כאן ישנה עדיפות לבתי הספר לבנות. 

הטבלה הבאה מציגה את הנתונים לפי השוואה בין בתי הספר לפי חלוקה לכיתות מעורבות 
 ( וכיתות נפרדות )כל בתי הספר מהטבלה הקודמת( בשנת תש"ע ובשנת תשע"א:2)סוג 

 
אקונומי וסוג ההפרדה -לפי רקע סוציו –: מדד "התנהגות נאותה של תלמידים" 00לוח מס' 

 המגדרית בכיתות בשנים תש"ע ותשע"א )בנפרד(

 תש"ע
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 תשע"א
כיתות 

 מעורבות
כיתות 
 נפרדות

 (7) 58.14 (27) 51.33 (43נמוך ) (8) 37.625 (33) 44.72 (40נמוך )

 (50) 45.04 (42) 45.26 (40בינוני ) (62) 39.51 (28) 40.42 (07בינוני )

 (35) 42.34 (16) 41.37 (07גבוה ) (21) 39.19 (11) 43.36 (09גבוה )

 (92) 45.01 (85) 46.45 ממוצע כולל (91) 39.27 (72) 42.84 ממוצע כולל
 

ניתן לראות פער בממוצע הכולל לטובת בתי הספר המעורבים הן בשנת תש"ע והן בשנת 
ה ברמה הארצית הייתה עדיפות דווקא לבתי הספר מרקע תשע"א. עם זאת, מכיוון שבמדד ז

אקונומי נמוך, יש חשיבות לבדוק את הנתונים על פי ציון הצפי כפי שמופיע בטבלה -סוציו
 אקונומית:-הבאה המציגה את נתוני שתי השנים ביחד ואת ציון הצפי לפי ההפרדה הסוציו

 
 
 
 
 
 
 



 49|  ד"בחמ מגדרית והפרדה חברתי אקלים בין היחס: שלישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

אקונומי וסוג ההפרדה -לפי רקע סוציו –: מדד "התנהגות נאותה של תלמידים" 02לוח מס' 
 המגדרית בכיתות בשנים תש"ע ותשע"א )ביחד(

 טבלה מסכמת -התנהגות נאותה של תלמידים 
 כיתות נפרדות כיתות מעורבות  

 (15) 47.2 (60) 47.7 רקע נמוך
 (112) 41.98 (70) 43.32 רקע בינוני
 (56) 41.16 (27) 42.18 רקע גבוה

 (183) 42.15 (157) 44.8 ממוצע כולל
 38.27 40.81 ציון הצפי

 
נקודות לטובת בתי הספר שבהם הכיתות מעורבות.  1.09בממוצע הכולל ניתן לראות פער של 

אקונומי צופה פער זהה כמעט לחלוטין ולכן קשה -עם זאת, ציון הצפי מראה שהרקע הסוציו
של החמ"ד במדד זה הוא שבתי לזקוף את הפער לעירוב המגדרי בין התלמידים. ההישג היפה 

נקודות מעל הציון הצפוי להם על פי  4-הספר הדתיים, הן המעורבים והן הנפרדים, נמצאים כ
 אקונומי שלהם.-הרקע הסוציו
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(



 47|  ד"בחמ מגדרית והפרדה חברתי אקלים בין היחס: שלישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 
 

 חלק ב
 

 ד"בחמ המדעים לימודי



 43|  ד"בחמ מגדרית והפרדה חברתי אקלים בין היחס: שלישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(



 45|  ב לחלק מבוא 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 
 
 
 

 מבוא לחלק ב
 

ים עמוד 103ד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוציאה לאור מחקר מקיף הכולל בטבת תשע"
העוסק בתחום לימודי המדעים במערכת החינוך בישראל, כחלק מבחינת כוח האדם הטכנולוגי 

שהוזמן ומומן על ידי המועצה הלאומית  –העתידי של מדינת ישראל. לדעת מחברי המחקר 
"פרסום זה מאפשר בפעם הראשונה התבוננות פנורמית  –למחקר ופיתוח במשרד המדע 

למרות זאת, המחקר לא התייחס אפילו פעם אחת לחמ"ד  7ץ".טכנולוגי באר-בחינוך המדעי
ולמאפייניו הייחודיים. החלטה זו היא חלק מתופעה רווחת בקרב חוקרים ומקבלי החלטות, 
שאינם מבחינים בתופעות ייחודיות לחמ"ד. לעומת זאת, כפי שננסה להראות במחקר זה, ישנה 

מובחן מלימודי המדעים בחינוך הממלכתי חשיבות עליונה לבחון את לימודי המדעים בחמ"ד ב
 ובמגזר הערבי. 

בראשית הדברים יובהר כי מחקר זה אינו עוסק כלל בשאלות תוכני הלימוד המדעים בספרי 
הלימוד של החינוך הדתי, על אף שהועלו לאחרונה טענות כי ישנם הבדלים בין ספרי הלימוד 

מטרתו הבלעדית של  8וך בארץ.של החמ"ד במדעים לספרי הלימוד של שאר מערכת החינ
 מחקר זה היא לבחון את ההישגים, ההיקף וההעמקה של תלמידי החמ"ד בלימודי המדעים.

 ללימודי המדעים ישנה חשיבות מרכזית משתי סיבות:
ראשית, לימודים אלו מסייעים לתלמידים להבין באופן נכון את העולם שבו אנו חיים. לכך 

שיבות של לימודים אלו כלימודים המסייעים לאדם בהבנת מיתוספת בתפיסת עולם דתית הח
כתפיסת  ,או אפילו כלימודים המהווים תכלית דתית עצמאיתהתורה, כדברי הגאון מוילנא, 

 הרמב"ם.  
דמה מדעית וטכנולוגית,  שנית, ההצלחה של מדינות בעולם כיום מושתתת רבות על ק 

, המושתת על טק-י הוא בענף ההייומדינת ישראל בפרט נחשבת למדינה שכוחה המשמעות
. התפיסה הרווחת כיום היא שללא תשתית מדעית חזקה בבתי לימודי מדעים ברמה גבוהה

נהל מדע  דמה הטכנולוגית, ולכן במ  הספר, מדינת ישראל תתקשה לשמור על מעמדה בחזית הק 
החינוך וטכנולוגיה במשרד החינוך ניתן דגש משמעותי על קידום לימודי המדעים במערכת 

 בישראל. 
המחקר מבוסס על נתונים שונים ומגוונים שהתפרסמו בשנים האחרונות על ידי משרד 
החינוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגורמים נוספים. בכל נושא שנבדק במחקר זה נעשה 
מאמץ להביא את הנתונים המעודכנים ביותר, אך בשל העובדה שעיבוד החומר במשרד החינוך 

, וחלק קטן ממנו מתייחס 1021-1005עיקר המחקר מתייחס לנתונים של השנים  אינו מידי,
. עם זאת, כפי שנראה במחקר עצמו, המגמות המסתמנות הן ארוכות טווח, כך 1007לנתוני שנת 

                                                           
, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תש"ע-טכנולוגי בישראל תשנ"ח-מדדי חינוך והשכלה להכשרת כוח אדם מדעי 7

 .25, עמ' 1020טבת תשע"ד, דצמבר 
 ,הארץ רי הלימוד בחינוך הדתי', אתרראו למשל: ירדן סקופ וליאור דטל, 'פרקים העוסקים ברבייה יוסרו מספ 8

0.5.1020. 



 90|  ב לחלק מבוא 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

שגם אם נתון מסוים מעודכן מעט פחות, נראה שהדבר אינו פוגע כלל באמינות הנתונים 
 וברלוונטיות שלהם כיום. 
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 
 
 
 

בבתי הספר  המדעים לימודי: רק רביעיפ

 ד"היסודיים ובחטיבות הביניים בחמ
 
 

 מבוא

בפרק זה נבחן את הישגי תלמידי החמ"ד במדעים על בסיס מבחני המיצ"ב והמבחנים 
הבינלאומיים הנערכים בבתי הספר היסודיים ובחטיבת הביניים. בפרק זה נשווה את הישגי 

ודי בלבד, ולא לתלמידי המגזר הערבי, כיוון שמאפייניו החמ"ד לתלמידי החינוך הממלכתי היה
 כלכליים של החינוך הממלכתי דומים הרבה יותר למאפייני החמ"ד. -החברתיים

 
 

 במדעים ב"המיצ . מבחני0

מאז שנת תשס"ב נבחנים מדי שנה תלמידי החמ"ד עם כלל התלמידים בישראל בתחום המדעים 
 והטכנולוגיה במבחני המיצ"ב.

תשס"ו ציון המבחן נע -מיצ"ב נערכו עד היום בשתי מתכונות: בין השנים תשס"במבחני ה
והמבחנים לא עברו כיול ורמת הקושי בהם לא הייתה אחידה, כך שלא ניתן  200-ל 0בין 

שונתה מתכונת הבחינות  תשע"ג-, בין השנים תשס"זלהשוות בין שנה לקודמתה. לאחר מכן
רה( בין מבחני השנים השונות. אנו נסקור את הנתונים ונערך כיול כך שניתן להשוות )לכאו

 הללו מתוך השוואה בין תלמידי החמ"ד ובין תלמידי החינוך הממלכתי היהודי.  
 

 תשס"ו-א. תשס"ב
 
' ה בכיתות היהודי הממלכתי בחינוך ב"המיצ בבחינות במדעים התלמידים הישגי: 04' מס לוח

 ו"תשס-ב"תשס בשנים' ח ובכיתות

 כיתות ח כיתות ה 

ממוצע בפיקוח  
 הממלכתי

ממוצע בפיקוח 
 הממ"ד

ממוצע בפיקוח 
 הממלכתי

ממוצע בפיקוח 
 הממ"ד

 40.3 92.0 70.0 79.0 תשס"ב
 99.3 93.3 03.0 79.1 ג"תשס
 90.0 00.3 05.5 70.0 ד"תשס

 01.9 00.0 72.2 79.1 תשס"ה
 90.5 02.0 70.2 70.0 תשס"ו

 טיסטי לישראל במהלך השנים.* מעובד על פי נתוני השנתון הסט
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 
נקודות לטובת החינוך  0-ל 1מטבלת הציונים ניתן לראות שבכיתות ה' קיים פער קבוע של בין 

נקודות  9-ל 1נקודות בממוצע(. ובכיתות ח' הפער מצטמצם מעט והוא נע בין  0.73הממלכתי )
 נקודות בממוצע(.  0.0)
 

 גתשע"-ב. תשס"ז
 

 היהודי הממלכתי בחינוך ב"המיצ בבחינות וטכנולוגיה במדע םהתלמידי הישגי: 05' מס לוח
 ג"תשע-ז"תשס בשנים' ה בכיתות

 
ממוצע 
בפיקוח 

 הממלכתי

ממוצע 
בפיקוח 
 הממ"ד

 ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח

 900 913 ז"תשס

 

 901 902 ח"תשס
 920 940 ט"תשס
 907 942 תש"ע

 920 944 א"עתש
 920 945 תשע"ב
 940 997 תשע"ג

 

 
 

 .00", חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ' דוח "מיצ"ב תשע"א* על פי 
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

: הישגי התלמידים במדע וטכנולוגיה בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי 06לוח מס' 
 גתשע"-בשנים תשס"חבכיתות ח' 

 
ממוצע 
בפיקוח 

 הממלכתי

ממוצע 
בפיקוח 
 הממ"ד

 ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח

 450 910 ח"תשס

490
508

516
526 530

559520
530
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554 555
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 903 900 ט"תשס
 920 905 תש"ע
 910 994 א"תשע

 900 999 תשע"ב
 995 977 תשע"ג

 

 
 

 .02והערכה בחינוך )ראמ"ה(, חשון תשע"ד, עמ' ", חלק א, הרשות הארצית למדידה דוח "מיצ"ב תשע"ג* על פי 

 
הטבלאות מראות שיפור דרסטי בציוני התלמידים במהלך השנים הן בפיקוח הממלכתי והן 

דתי, אך מכיוון שהשינוי הוא בשני סוגי הפיקוח נראה שהשיפור בציונים לא -בפיקוח הממלכתי
הלך השנים בתי הספר הוא משקף את העובדה שבמש ייתכן משקף בהכרח התקדמות, אלא

למדו את מבנה בחינות המיצ"ב והחלו להכין את התלמידים אליהם. לפיכך, הפרמטר 
 הוא השוואה בין שני סוגי הפיקוח.  , ובפרט לעניין מחקר זה,המשמעותי יותר

הנתונים מלמדים על כך שציוני החמ"ד בתחום המדעים נמוכים מציוני החינוך הממלכתי, 
 24על  בשנת תשע"גבו הוא עומד שבשנים האחרונות, בעיקר בכיתה ה' אך הפערים הצטמצמו 

 23והוא עומד על  ,עטמבהקודמת לה. בכיתות ח' הפער גבוה יותר בשנה  00נקודות לעומת 
 נקודות. 

מיוחדים שפרסמה ראמ"ה )הרשות הארצית למדידה בחינוך( נבדקה  ותח"בשני דו
לוח הבא במוך יותר של תלמידי החמ"ד. כלכלי הנ-ההשערה שהפער נובע מהרקע החברתי

בין הישגי תלמידים בפיקוח )בהצגת פער הנקודות בלבד, ללא הציונים( בנפרד הפערים מוצגים 
כלכלי נמוך, בינוני -דתי על פי רקע חברתי-הממלכתי לבין הישגי תלמידים בפיקוח הממלכתי

 דעים וטכנולוגיה:א ותשע"ג לכיתות ה' ולכיתות ח' במ"וגבוה, במבחני המיצ"ב תשע
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

-הממלכתי הפיקוח לעומת הממלכתי בפיקוח בהישגים הפערים: 07' מס לוח
 א"תשע בשנת וטכנולוגיה במדע ב"המיצ במבחני דתיה

כלכלי -רקע חברתי 
 נמוך

כלכלי -רקע חברתי
 בינוני

כלכלי -רקע חברתי
 גבוה

 10 19 15 כיתות ה'
 25 27 49 כיתות ח'

 .72", חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ' ב תשע"אדוח "מיצ"* על פי 

 
 דתי-הממלכתי הפיקוח לעומת הממלכתי בפיקוח בהישגים הפערים: 08' מס לוח

 ג"תשע בשנת וטכנולוגיה במדעב  "המיצ במבחני

כלכלי -רקע חברתי 
 נמוך

כלכלי -רקע חברתי
 בינוני

כלכלי -רקע חברתי
 גבוה

 27 0 0 כיתות ה'
 20 0 20 כיתות ח'

 .70תשע"ב, עמ' חשון ", חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, דוח "מיצ"ב תשע"ד* על פי 

 
כלכלי של התלמידים, נשמר -הנתונים מלמדים על כך שגם כאשר בוחנים את הרקע החברתי

סף, הנתונים מלמדים שבקרב תלמידים פער לטובת החינוך הממלכתי, גם אם קטן יותר. בנו
כלכלי גבוה הפערים בין תלמידי החמ"ד ותלמידי החינוך הממלכתי הנם -הבאים מרקע חברתי

 הגבוהים ביותר.
 
 

 . המשוב הארצי למערכת החינוך3

מבחן נוסף שנערך בבתי הספר היסודיים בתחום המדעים הוא "המשוב הארצי למערכת 
בטכנולוגיה ומדעים  נבחנו תלמידי כיתות ו'מבחן זה ב. 2553יוני חודש החינוך" שנערך ב

והתחומים הספציפיים בו היו: חומרים ותהליכים, בעלי חיים וצמחים, אנרגיה, מידע ותקשורת, 
אדם, חברה וטכנולוגיה וכדור הארץ והיקום. במבחן זה היה הציון הממוצע של תלמידי החמ"ד 

  9בבתי הספר הממלכתיים. 00.1לעומת  02.4
החוקרים בדקו האם הפער הקטן בין החינוך הממלכתי והחמ"ד נוצר כתוצאה מהבדלי מדד 
הטיפוח של התלמידים בבתי הספר ולפיכך ניסו לקבוע מה היה הציון בכל פיקוח לו מדד 

של בתי הספר הכלולים במדגם בשני סוגי הפיקוח  אקונומי(-)כלומר, המצב הסוציו הטיפוח
 00.2-סקנה שממוצע הציונים במצב זה בקרב תלמידי החמ"ד יעלה להיה שווה. הם הגיעו למ

, ומכאן שישנו למעשה פער קטן 01.0-ואילו ממוצע תלמידי החינוך הממלכתי ירד במעט ל
 לטובת החמ"ד.

 

 
 
 
 

                                                           
, משרד 2553יוני  –מבחן הישגים במדעים ובטכנולוגיה לתלמידי כיתות ו'  –המשוב הארצי למערכת החינוך  9

 .295, עמ' 2555החינוך, ירושלים 
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 מבחן בינלאומי – TIMSS. מבחן 2

 א. רקע על המבחן
בינלאומי הבוחן את נו מבחן , שה TIMSSבמבחן 2559תלמידי ישראל נבחנים החל משנת 

מדינות ברחבי העולם בתחומי המתמטיקה והמדעים.  90-ידיעת התלמידים בכיתות ח' בכ
המבחן במדעים בודק את הצלחת התלמידים בחמישה תחומים: מדעי החיים )ביולוגיה(, 

הארץ ומדעי הסביבה. התחומים הללו נמדדים בשלושה מדדים -כימיה, פיזיקה, מדעי כדור
לא נבחנו התלמידים  1007ידע עובדתי, הבנה מושגית וחשיבה וניתוח. במבחן  טיביים:יקוגנ

 בתחום מדעי הסביבה אלא רק בארבעת התחומים האחרים. 
 

 2555ב. מבחן 
, אך הציון הכולל של כל פיקוח ידוע: לפי התחומים השונים לגבי מבחן זה אין נתונים מפורטים
חשוב  450.10דתי עמד על -הציון בחינוך הממלכתיואילו  ,434הציון בחינוך הממלכתי עמד על 

 נקודות מלמד על פער קל ולא גבוה במיוחד.  5פער של  ם במספרים גבוהיםלזכור שבציוני
 

 1000ג. מבחן 
 

בחינוך הממלכתי היהודי, בציוני   TIMSS-2003: הישגי התלמידים במדעים במבחן09לוח מס' 
 סבירות

 פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי 
 450 450 כוללציון 

 900 900 מדעי החיים
 900 455 כימיה
 451 451 פיזיקה

 433 450 מדעי כדור הארץ
 454 453 מדעי הסביבה

הם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים, וההקשר החינוכי של יהישג* על פי רות זוזובסקי, "
 .209-204, עמ' 1009, ת"א", אוניברסיטת TIMSS-2003הוראתם בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי 

 

כאשר הממוצע של שני סוגי הפיקוח  ,הלוח מציג שוויון מוחלט בין החמ"ד לחינוך הממלכתי
, קרוב מאוד לממוצע הבינלאומי. עם זאת, כאשר משווים את התלמידים בחמ"ד 450עומד על 

 אחרת:כלכלי שלהם מגלים תמונה -ובחינוך הממלכתי לפי הרקע החברתי
 

בחינוך הממלכתי היהודי, לפי   TIMSS-2003: הישגי התלמידים במדעים במבחן22לוח מס' 
 עשירוני טיפוח )בציוני סבירות(

 פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי 
 900 920 מבוססים
 900 450 בינוניים
 434 491 חלשים

קה ובמדעים, וההקשר החינוכי של הם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטייהישג* על פי רות זוזובסקי, "
 .205-203 , עמ'1009, ת"אאוניברסיטת ", TIMSS-2003הוראתם בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי 

                                                           
של הוראתם הישגיהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים, וההקשר החינוכי זוזובסקי, רות  10

 .221, עמ' TIMSS-2003בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי 



 90|  ד"בחמ הביניים ובחטיבות היסודיים הספר בבתי המדעים לימודי: רביעי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

עתה ניתן לראות פער דווקא לטובת החמ"ד. הדבר הוא כמובן תוצאה של אחוז התלמידים 
ידי ביטוי גם בקבוצת ל השבאעובדה כלכלי נמוך, -בחמ"ד הבאים מרקע חברתי יותרהגבוה 

 11המדגם של מבחן זה.
 

 1007ד. מבחן 
 

בחינוך הממלכתי היהודי )בציוני   TIMSS-2007: הישגי התלמידים במדעים במבחן21לוח מס' 
 סבירות(

 פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי 

 451 430 מדעים כללי
 453 450 ביולוגיה

 430 473 כימיה
 437 434 פיזיקה

 439 470 מדעי כדור הארץ
 439 430 ידיעה
 400 404 יישום

 905 900 חשיבה
ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה * על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי, "
 .99, עמ' 1005, ל אביב", אוניברסיטת תTIMSS-2007ובמדעים: ממצאי המחקר הבינלאומי 

 
ותי לטובת תלמידי החמ"ד, אך אין זה בהכרח מלמד על הטבלה מציגה פער קטן ולא משמע

כיוון שבמדגם של מבחן זה נדגמו קבוצות  ,ירידה בחינוך הממלכתיעל שיפור בחמ"ד או 
 12נו לעיל.ידתי כפי שהרא-כלכלי בחינוך הממלכתי והממלכתי-יחסית שוות מכל רקע חברתי
-סוגי הפיקוח לאור הרקע החברתיבו כשהשווינו בין שני ש 1000לאור זאת, בניגוד למבחן של 

כלכלי של התלמידים ראינו לפתע הבדלים גדולים בציונים, במבחן זה השוואה לאור הרקע 
 תוצאות המבחן הסופיות:בכלכלי תראה תמונה דומה למדי לתוצאות -החברתי

 
בחינוך הממלכתי היהודי, על פי   TIMSS-2007: הישגי התלמידים במדעים במבחן20לוח מס' 

 כלכלית של בתי הספר שבהם הם לומדיםה-ה החברתיתהרמ

 דתי-פיקוח ממלכתי פיקוח ממלכתי 
 903 451 "מבוססים"
 900 434 "בינוניים"
 400 417 "נמוכים"

ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה * על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי, 
 .90, עמ' 1005, ביבאל ", אוניברסיטת תTIMSS-2007לאומי ובמדעים: ממצאי המחקר הבינ

 
אם כן, בניגוד למבחני המיצ"ב שהראו פער קל לטובת החינוך הממלכתי הן במבחן עצמו והן 

מראים מגמה  TIMSSכלכלי שלהם, מבחני -כשמשווים את התלמידים לפי הרקע החברתי

                                                           
 . 70זוזובסקי, שם, עמ'  ורא  TIMSS-2003להתפלגות התלמידים לפי קבוצות של עשירוני טיפוח במבחן 11
 .03עמ' זוזובסקי ונחמיאס,  ורא ,TIMSS-2007להתפלגות התלמידים לפי קבוצות של עשירוני טיפוח במבחן  12



 97|  ד"בחמ הביניים ובחטיבות היסודיים הספר בבתי המדעים לימודי: רביעי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 .דווקא לטובת החמ"דהפוכה של פער קל שכזה 
 

 1022ד. מבחן 
מסתמנת מגמה שונה לחלוטין. מערכת החינוך בישראל ביצעה קפיצה  1022במבחן של שנת 

מרשימה שברובה נבעה משיפור בחינוך הממלכתי. ממוצע תלמידי החינוך הממלכתי במדעים 
בחמ"ד. הטבלה הבאה מציגה את פילוח הציונים לפי  902לעומת  905עמד במבחן זה על 

 קבוצות התלמידים השונות:
 

בחינוך הממלכתי היהודי, על פי   TIMSS-2011: הישגי התלמידים במדעים במבחן22לוח מס' 
 כלכלית של בתי הספר שבהם הם לומדים-הרמה החברתית

 דתי-פיקוח ממלכתי פיקוח ממלכתי 
 900 900 "מבוססים"
 435 913 "בינוניים"
 450 450 "נמוכים"

", כת הידע והמיומנות של תלמידי כיתה ח' במתמטיקה ובמדעיםלאומי להער-: מחקר בין1022טימס "* על פי 
 .79הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, עמ' 

 
ניתן לראות שהפער בין החינוך הממלכתי לחמ"ד מבוסס על פערים בין הקבוצות מרקע 

פות כלכלי נמוך ישנה עדי-כלכלי מבוסס ובינוני, כאשר דווקא בקבוצה מרקע חברתי-חברתי
 לתלמידי החמ"ד.

 
 

 מבחן בינלאומי -. מבחן פיז"ה 4

( הבינלאומיים PISAבמבחני פיז"ה ) 1021-ו 1000, 1000נבחנו בשנים  29תלמידי ישראל בגיל 
המדעים מבקש לבחון את היכולות  תאת אוריינות המדעים. תחום אוריינו ,בין השאר ,הבוחנים

אלות מדעיות, להבין את מהות המחקר של התלמיד להשתמש במושגים מדעיים, לזהות ש
 המדעי ולהשתמש בראיות מדעיות ובתקשורת מדעית כדי להסביר היבטים אלו. 

השיגו תלמידי ישראל ציונים נמוכים בהרבה מהממוצע  1000במבחן פיז"ה שנערך בשנת 
 ,404נקודות(, אך הציון הממוצע של תלמידי החמ"ד היה גבוה יותר ועמד על  900הבינלאומי )

 13נקודות. 490בעוד ציון תלמידי החינוך הממלכתי עמד על 
חל שיפור משמעותי בהישגי התלמידים בישראל,  1000במבחן פיז"ה שנערך בשנת 

, 409ובתחום המדעים החינוך הממלכתי אף עבר את החמ"ד: ממוצע תלמידי החמ"ד עמד על 
   472.14ואילו ממוצע תלמידי החינוך הממלכתי עמד על 

גדל הפער בין החינוך הממלכתי לחמ"ד: ממוצע תלמידי  1021יז"ה שנערך בשנת במבחן פ
בחינוך הממלכתי. הטבלה הבאה מציגה את ההבדלים לפי  900לעומת  451החמ"ד עמד על 

 כלכלי:-רקע חברתי

                                                           
, הרשות הארצית מבט ישראלי –במדעים, בקריאה ובמתמטיקה  29אוריינות תלמידים בני  – 1000ה "מחקר פיז 13

 . 05למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, עמ' 
, הרשות הארצית מבט ישראלי –במדעים, בקריאה ובמתמטיקה  29אוריינות תלמידים בני  – 1000ה "מחקר פיז 14

 .40"ה(, עמ' למדידה והערכה בחינוך )ראמ



 93|  ד"בחמ הביניים ובחטיבות היסודיים הספר בבתי המדעים לימודי: רביעי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

בחינוך הממלכתי היהודי, על פי  0210: הישגי התלמידים במדעים במבחן פיז"ה 24לוח מס' 
 כלית של בתי הספר שבהם הם לומדיםכל-הרמה החברתית

 דתי-פיקוח ממלכתי פיקוח ממלכתי 
 904 944 "מבוססים"
 451 457 "בינוניים"
 443 400 "נמוכים"

הרשות  ,"ימבט ישראל –במדעים, בקריאה ובמתמטיקה  29אוריינות תלמידים בני  – 1021מחקר פיזה על פי "* 
 .215' , עמהארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(

 
נקודות בין החינוך הממלכתי לחמ"ד בכל  21-9במבחן זה ניתן לראות כי נשמר פער מינורי של 

 אחת מקבוצות הרקע השונות. 
 
 

 . סיכום 5

בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים אינם הנתונים של תוצאות מבחני המדעים והטכנולוגיה 
מצביעים על פער קל המבחנים  רובית. מציגים תמונה אחידה לגמרי, אך ניתן לראות מגמה כלל

ה משתנה פער קל לטובת החמ"ד, והתמונה אינ מצביע עלמיעוטם לטובת החינוך הממלכתי ו
כלכלי של התלמידים. מכל מקום, ברוב -באופן משמעותי כאשר בוחנים את הרקע החברתי

המבחנים מדובר על פערים זניחים יחסית, כך שגם אם הישגי החינוך הממלכתי עדיפים על 
הישגי החמ"ד בתחום המדעים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, הרי שמדובר 

 שקשה לייחס להם משמעות יתרה. בהבדלים מינורים יחסית 



 95|  ד"בחמ העליונה בחטיבה המדעים לימודי: חמישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 
 
 
 

בחטיבה העליונה  המדעים לימודי: פרק חמישי

 ד"בחמ
 
 

 מבוא 

יב(. בעוד בבתי -בחלק זה נבחן את מצב לימודי המדעים בחמ"ד בחטיבה העליונה )כיתות י
הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ישנה תכנית לימודים אחידה בתחום המדעים, שכל 

החינוך מחויבים בה, בחטיבה העליונה חובת לימודי המדעים נמוכה יותר.  התלמידים במערכת
הקביעה אילו מקצועות יילמדו בבתי הספר, אם בכלל, נתונה לבחירתם של הנהלת בתי הספר 
ורצון התלמידים. בחלק זה נעמוד על ההשפעה של מצב זה על לימודי המדעים בחמ"ד לעומת 

ודי ובמגזר הערבי, וננסה להסביר את הגורמים לייחודיות לימודי המדעים בחינוך הממלכתי היה
של החמ"ד בתחום זה. בשל כך שחלק זה כמעט שאינו בוחן הישגים לימודיים, יש חשיבות 

כלכליים, ולכן ראינו לנכון להשוות את תלמידי החמ"ד גם -פחותה למאפיינים החברתיים
 הודי בלבד. לתלמידי המגזר הערבי, ולא לתלמידי החינוך הממלכתי הי

 
 

 . היקף לימודי המדעים בחטיבה העליונה בחמ"ד0

התרשים הבא מציג את אחוז התלמידים הלומדים את כל אחד מהמקצועות המדעיים בחטיבה 
 , בחינוך הממלכתי, בחמ"ד ובחינוך הערבי:1021העליונה בשנת 

 

 0210ונה בשנת שיעור תלמידים הלומדים את המקצועות המדעיים בחטיבה העלי: 4תרשים מס' 
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", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1021-2550מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, "ל פי * ע

 .7, עמ' 1020



 00|  ד"בחמ העליונה בחטיבה המדעים לימודי: חמישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

ניתן לראות, שחוץ מאשר בביולוגיה, בכל מקצוע מדעי אחר אחוז תלמידי החמ"ד הנו הנמוך 
 ר הערבי.ביותר, כאשר ישנם פערים ניכרים לעומת החינוך הממלכתי והמגז

יתרה מכך, הנתונים מלמדים שבעשורים האחרונים ישנה ירידה מתמשכת בכמות השעות 
המושקעת בתיכונים בלימודי המדעים. שלושת הגרפים הבאים מציגים את מספר השעות 

 :1021ועד  2550הממוצע לתלמיד בחינוך הממלכתי, בחמ"ד ובמגזר הערבי החל משנת 
 

 בחטיבה העליונה  בכימיה לתלמיד אהשעות הורממוצע : 5מס' תרשים 
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 בחטיבה העליונה בפיזיקה לתלמיד שעות הוראהממוצע  :6מס' תרשים 
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 בחטיבה העליונה בביולוגיה לתלמיד שעות הוראהממוצע : 7מס' תרשים 
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", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1021-2550מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, "ל פי * ע 

 .0-0, עמ' 1020



 02|  ד"בחמ העליונה בחטיבה המדעים לימודי: חמישי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

עמד מספר  2550הירידה המשמעותית ביותר בחמ"ד נרשמה במקצוע הכימיה: בעוד בשנת 
עמד מספר זה על  1021-שעות, ב 0.001השעות הממוצע לתלמיד חטיבה עליונה בחמ"ד על 

שעות בלבד. מדובר בירידה של כמעט פי שלושה במספר השעות לתלמיד. גם בחינוך  0.021
רידה בתחום זה, אך מספר השעות בממוצע לכימיה בחינוך הממלכתי בשנת הממלכתי נרשמה י

 . 2550-הנו גבוה יותר מאשר היה בחמ"ד ב 1021
 –המקצוע המדעי היחיד הנלמד בחמ"ד יותר מאשר בחינוך הממלכתי  –אפילו בביולוגיה 

נרשמה ירידה הדרגתית במספר השעות הממוצע לתלמיד בחמ"ד, ובמקביל בחינוך הערבי 
 נרשמה עלייה ובחינוך הממלכתי ישנה יציבות יחסית. 

בפיזיקה נשמרת במהלך השנים מגמה של יציבות בכל סוגי הפיקוח ובכללם החמ"ד, כאשר 
 בחינוך הממלכתי נרשמה ירידה מינורית. 

 

 

 . היקף והישגים בלימודי הבגרות למדעים 3

 אחוז הנבחנים בבחינות הבגרותא. 
קו בחטיבה העליונה כולה, כולל כיתות י', שבהן רוב התלמידים הנתונים שהוצגו עד כה עס

אינם ניגשים לבחינות בגרות מורחבות במדעים. עם זאת, אנו סבורים שהנתון המשמעותי 
בעניין זה איננו הנתון העוסק בכלל תלמידי החטיבה העליונה, אלא הנתון המציג את אחוזי 

ת הבאות מציגות את אחוז הנבחנים בבחינות הניגשים לבחינות הבגרות. לפיכך, שתי הטבלאו
הבגרות ברמה מוגברת במקצועות מדעיים בחינוך הממלכתי, בחמ"ד ובחינוך הערבי. בטבלה 
הראשונה מוצג האחוז מתוך כלל תלמידי י"ב ובטבלה השנייה מוצג האחוז מתוך כלל הנבחנים 

 בבחינות הבגרות:
 

רמה מוגברת במקצועות המדעיים )מתוך כלל : אחוז הנבחנים בבחינות הבגרות ב25לוח מס' 
 0229תלמידי כיתות י"ב( בשנת 

 מדעי המחשב ביולוגיה כימיה פיזיקה 
 0.7% 20.7% 1.0% 7.0% ממ"דפיקוח 

 4% 25% 23% 3% מגזר ערבי
 1% 11% 29% 24% מגזר דרוזי
 2% 27% 20% 1% מגזר בדואי

 .החינוך נתוני המזכירות הפדגוגית במשרדהמחבר ל* עיבוד 

 
: אחוז הנבחנים בבחינות הבגרות ברמה מוגברת במקצועות המדעיים )מתוך כלל 26לוח מס' 

 0229הנבחנים בבחינות הבגרות( בשנת 

 מדעי המחשב ביולוגיה כימיה פיזיקה 
 3% 24.7% 3.2% 5.5% פיקוח ממלכתי
 7.1% 20.1% 1.4% 3.1% פיקוח ממ"ד

 0.0% 00.2% 23.0% 20.5% מגזר ערבי )כולל דרוזי ובדואי(
 .290-294", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חשון תשע"ב, עמ' 4 דוח מספר -פני החברה בישראל * על פי "
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האחוז הנמוך ביותר של תלמידים הטבלאות מלמדות שבקרב תלמידי החמ"ד ניתן למצוא את 
מקצועות נחשבים ל. יש לציין ששני מקצועות אלו יקה וכימיהזהניגשים לבחינות בגרות בפי

, יותר מאשר ביולוגיה ומחשבים, ובהתאם לכך הבגרות בהם נחשבת המדעיים המובהקים
 לקשה הרבה יותר. 

בעוד בפיזיקה הפערים אינם גבוהים במיוחד, בכימיה הפערים עצומים. אחוז תלמידי 
פער החינוך הממלכתי שניגשים לבחינת בגרות בכימיה גבוה כמעט פי ארבעה מאשר בחמ"ד וה

שנחשב למקצוע המדעי הקל מהחינוך הערבי הוא כמעט פי שמונה )!(. רק בביולוגיה, המקצוע 
, אך גם שם הפער שלו מהחינוך הערבי על החינוך הממלכתיקלה ביותר יש לחמ"ד עדיפות 

עדיין גבוה, כך שבחינוך הערבי כמות הניגשים לבגרות בביולוגיה גבוהה פי שניים מאשר 
 בחמ"ד.

 
 טכנולוגית-ת בגרות מדעיתב. תעוד

פער בולט במיוחד בין החמ"ד לשאר מערכות החינוך נרשם בתחום של לימוד של אותם 
 תלמידים לשתי בגרויות מדעיות במקביל, כפי שניתן ללמוד מהטבלה הבאה:

 
: אחוז הנבחנים בבחינות הבגרות ברמה מוגברת במקצועות המדעיים )מתוך כלל 27 לוח מס'

 0229ת הבגרות( בשנת הנבחנים בבחינו

 
 מספר מקצועות

2 1+ 

 5.5% 10.9% פיקוח ממלכתי
 4.0% 17.4% פיקוח ממ"ד

 20.2% 01.3% מגזר ערבי )כולל דרוזי ובדואי(
 .290-294", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חשון תשע"ב, עמ' 4דוח מספר  -פני החברה בישראל * על פי "

 
את לימודיו בשתי בגרויות מדעיות הוא נמוך במיוחד:  האחוז מקרב תלמידי החמ"ד המעמיק

בחינוך  5.5%מתוך הנבחנים בחמ"ד לומדים לשתי בגרויות מדעיות, לעומת  4.0%רק 
של  1021-במגזר הערבי. תמונת מבט דומה משתקפת במחקר מיוחד מ 20.2%-הממלכתי ו

בחן את היקף נהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמ  
כדי לבחון את שיעור התלמידים המצטיינים הלימודים לתעודה מדעית טכנולוגית איכותית. 

לפעול בשנים האחרונות להגדלת כמות משרד החינוך החל בתחומי המדעים והטכנולוגיה 
"תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית". מדובר בתעודת בגרות העומדת התלמידים בעלי 
 ות הבאות:בשלוש הדריש

 .יחידות לימוד )יח"ל( במתמטיקה 9 .א

 .יח"ל במדעי הטבע )כימיה, פיזיקה או ביולוגיה( 9 .ב

כימיה, פיזיקה, ביולוגיה או מדעי  –יח"ל מדעיות/טכנולוגית נוספות )בנתיב העיוני  9 .ג
 .אלקטרוניקה, תוכנה, מכטרוניקה או ביוטכנולוגיה( –המחשב; בנתיב הטכנולוגי 

את ממצאי המחקר בנוגע לפערים בין החינוך הממלכתי, החמ"ד  הטבלה הבאה מציגה
 והמגזר הערבי:
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 0227: זכאות לתעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית בשנת 28לוח מס' 

 
 זכאות לתעודת בגרות

זכאות לתעודת בגרות 
בדרישות הסף של 

 המוסדות להשכלה גבוהה

זכאות לתעודת 
בגרות מדעית 

 איכותית טכנולוגית
יקוח פ

 ממלכתי
09.4% 93.5% 7.0% 

 0.7% 95.0% 03.4% פיקוח ממ"ד
 7.7% 01.5% 49.9% מגזר ערבי

", פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל –דורכים על יהלומים עופר רימון ודימטרי רומנוב, "* על פי 
 .20, עמ' 1021אפריל 

 
מובילים באחוזי הזכאות הנתון המעניין העולה מהטבלה הוא, שעל אף שתלמידי החמ"ד 

טכנולוגי הם נמצאים הרחק מאחור. אחוז התלמידים -לתעודת בגרות, דווקא בתחום המדעי
טכנולוגית איכותית נמוך ביותר מפי שניים מאשר -בחמ"ד הזכאים לתעודת בגרות מדעית

 בשאר מערכות החינוך בישראל, הן היהודית והן הערבית.  
ה מדעית טכנולוגית איכותית מציגים חוקרי הלמ"ס כדי להבהיר את החשיבות של תעוד

 נהל ומדע וטכנולוגיה את הטבלה הבאה:ומ  
 

: השתלבות בלימודים אקדמאיים בתחום מדעי טכנולוגי של הזכאים ושאינם זכאים 29לוח מס' 
 לתעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית 

  

 השתלבות בלימודים אקדמאיים בתחום מדעי טכנולוגי
רי בוג

1000 
בוגרי 
1002 

בוגרי 
1001 

בוגרי 
1000 

בוגרי 
1004 

מדעית  ת בגרותזכאים לתעוד
 לוגית איכותיתוטכנ

91.5% 90.0% 90.5% 45.3% 43.3% 

מדעית  ת בגרותלא זכאים לתעוד
  לוגית איכותיתוטכנ

20.5% 20.0% 21.9% 21.3% 21.5% 

", פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל –ים דורכים על יהלומעופר רימון ודימטרי רומנוב, "* על פי 
 .19, עמ' 1021אפריל 

 
תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית מעלה באופן משמעותי את הטבלה מלמדת שזכאות ל

-טק. בעוד כ-הסיכוי שהתלמיד ימשיך ללימודים אקדמיים בתחומים הרלוונטיים לענף ההיי
-בתחומים מדעיםמשיכים ללימודים אקדמיים טכנולוגית מ-מתלמידי עתודה מדעית 90%

  בלבד. 20%-, האחוז המקביל בקרב שאר התלמידים עומד על כטכנולוגיים
 

 ג. הישגי התלמידים בבחינות הבגרות
ניתן לטעון שהכמות הנמוכה של תלמידי החמ"ד הניגשים לבחינות בגרות במקצועות המדעיים 

את התלמידים החזקים ביותר, ואילו ביתר  נובעת מכך שהחמ"ד מפנה לתחומים אלו אך ורק
מערכת החינוך המקצועות המדעיים נלמדים על ידי קבוצת תלמידים בעלי יכולות שונות. 
לצורך כך, מוצגים בטבלה הבאה נתונים על הישגי תלמידי ישראל בבחינות הבגרות במקצועות 

 :1022-ו 1003, 1009 –המדעיים בשלוש שנים נבחרות 
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הישגי תלמידים בבחינות הבגרות בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעי המחשב, בשנים : 42לוח מס' 

0225 ,0228 ,0211 

 מדעי המחשב ביולוגיה כימיה פיזיקה  

2005 

 88.8 83.9 86.7 84.0 ממלכתיהפיקוח ממוצע ב

 87.8 81.6 85.3 83.6 הממ"דפיקוח ממוצע ב

 90.6 79.7 82.3 88.2 ערביהמגזר ממוצע ב

2008 

 88.8 84.9 86.5 84.1 ממלכתיהפיקוח ממוצע ב

 89.6 82.6 86.8 83.3 הממ"דפיקוח ממוצע ב

 88.8 79.9 81.8 85.1 ערביהמגזר ממוצע ב

2011 

 89.9 84.4 84.9 85.0 ממלכתיהפיקוח ממוצע ב

 89.4 82.9 87.2 82.8 הממ"דפיקוח ממוצע ב

 89.5 78.3 82.0 86.1 ערביהמגזר ממוצע ב
 הוראה של הלמ"ס. וכוחות השכלה, חינוך – א פי נתונים שעובדו עבור מחקר זה, על ידי גב' יפה שיף מאגף* על 

 
הטבלה מראה כי הישגי תלמידי החמ"ד אינם עולים על הישגי תלמידי החינוך הממלכתי, וברוב 
המקרים הם אפילו נמוכים מהם במעט, כך שלא ניתן לטעון שהכמות הנמוכה של תלמידי 

"ד הניגשים לבחינות נובעת מכך שהחמ"ד מפנה רק תלמידים בעלי יכולות גבוהות החמ
 ללימוד מקצועות מדעיים, אחרת ההישגים שלהם היו גבוהים יותר.

 
 

 . הגורמים להיקף הנמוך של לימודי מדעים בחטיבה העליונה בחמ"ד 2

ם רבים לתלות בדרך כלל, כאשר ישנם הישגים נמוכים בחמ"ד באחד ממקצועות החול נוהגי
זאת בלימודי הקודש הנהוגים בבתי הספר הדתיים. למרות זאת, אנו סבורים שלימודי הקודש 
אינם הגורם המרכזי לבעיות שצוינו לעיל. מכיוון שהבעיה איננה ביכולות של התלמידים אנו 
נהלתית ובגורמים תרבותיים, ושניתן לפתור אותה ללא כל  סבורים שיש לתלות אותה ברמה מ 

מצום בלימודי הקודש. כמו כן, כפי שנראה להלן, היקף לימודי המדעים הנמוך בחטיבה צ
העליונה בחמ"ד שכיח יותר בקרב הבנות, למרות שהיקף לימודי הקודש שלהן נמוך בהרבה 
משל הבנים, וגם מכאן ניתן ללמוד שלא לימודי הקודש הם הגורם להיקף הנמוך של לימודי 

 מדעים אלא גורמים אחרים. 
להלן נרחיב על שני גורמים מרכזיים המביאים להיקף הנמוך של לימודי המדעים בחטיבה 

 העליונה בחמ"ד: גודל בתי הספר והצבת רף נמוך לבנות:
 
 ספרית בחמ"ד-גודל בתי הספר והחשיפה הביתא. 

גורם מרכזי לכמות הנמוכה של תלמידים בחטיבה העליונה בחמ"ד המעמיקה בלימודי המדעים 
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ודל של בתי הספר בחמ"ד. הטבלה הבאה מציגה את כמות התלמידים בממוצע בבתי הוא הג
 ספר יסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בפיקוח הממלכתי ובחמ"ד:

 

ביניים ובחטיבות ה ותהתלמידים בבתי הספר היסודיים, בחטיבמספר  : ממוצע41לוח מס' 
 021215בשנת בחינוך הממלכתי ובחמ"ד  העליונות

 יב(-חטיבה עליונה )י ט(-חטיבת ביניים )ז ו(-יסודי )א 
 417.34 409.12 051 פיקוח ממלכתי

 239.2 235.25 135.47 ממ"דפיקוח 
מספרים על החינוך", המופעל על ידי משרד  –עיבוד המחבר לנתונים שנלקחו מתוך האתר "במבט רחב * 

 16החינוך.
 

טיבות העליונות בחמ"ד הינן קטנים באופן הטבלה מלמדת על כך שחטיבות הביניים והח
תלמידים  239.2משמעותי מאשר בחינוך הממלכתי. חטיבה עליונה ממוצעת בחמ"ד מונה 

תלמידים בלבד. בפיקוח הממלכתי, לעומת זאת,  02.7-בלבד, מה שאומר שבכל שכבה ישנם כ
-ה ישנם כבלבד, מה שאומר שבכל שכב 417.34שכבה ממוצעת בחטיבה העליונה עומדת על 

 תלמידים.  241.00
יש המבקשים לתלות את הפערים העצומים הללו בהפרדה המגדרית הנהוגה בחמ"ד 
ובפיזור הגיאוגרפי של אוכלוסיית תלמידי החמ"ד, אך גם אם יש אמת בדבר, נראה שהתמונה 
מורכבת יותר. כך למשל, ניתן לראות שבחינוך היסודי דווקא הפערים אינם כה גבוהים בין 

ינוך הממלכתי, על אף שגם בחינוך היסודי נהוגה הפרדה בחלק גדול מהכיתות ועל אף הח
שדווקא בחינוך היסודי לפיזור הגיאוגרפי של האוכלוסייה ישנה השפעה מכרעת כיוון 
שתלמידים בגילאים צעירים אינם נוהגים ללמוד בבתי ספר המרוחקים מביתם )להרחבה בנושא 

 זה(.  זה ראה בחלק השלישי של מחקר
העובדה שבתי הספר התיכונים של החמ"ד קטנים מאוד לא מאפשרת להם להציע 

נהיקה כיוון שעלות החזקת מעבדת כימיה או פיז לתלמידיהם לימודים מדעיים מעמיקים יקרה  ה 
. בטבלה הבאה מתאפשר כלכליתמעט תלמידים הדבר לא  שחומדים בהםמאוד ולבתי ספר 

אחוז בתי הספר שבהם ניתן ללמוד )למקצועות מדעיים  ריתספ-מוצגים נתוני החשיפה הבית
בפיקוח הממלכתי, בחמ"ד ובמגזר  ,1021 בשנת בחטיבה העליונה (פיזיקה, כימיה וביולוגיה

 הערבי:
 

 0210: שיעור בתי הספר בחטיבה העליונה המלמדים פיזיקה, כימיה וביולוגיה בשנת 40לוח מס' 

 בימגזר ער מ"ד פיקוח מ פיקוח ממלכתי 
 72.9% 90.9% 07.5% פיזיקה
 05.2% 29.7% 92.1% כימיה

 70.5% 05.0% 79.4% ביולוגיה
", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1021-2550מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, "ל פי * ע

 .4-7, עמ' 1020

                                                           
נתוני הטבלה בנוגע לחטיבות העליונות אינם כוללים בתי ספר מסוג "מפתן" המיועדים לנוער בסיכון. בתי ספר  15

מסוג זה אינם נכללים בגדר חינוך מיוחד, אך בכל זאת החלטנו להשמיטם כדי לא להטות את הנתונים שכן מדובר 
לפיכך, מהחינוך הממלכתי הושמטו שבעה בתי ספר  בבתי ספר קטנים במיוחד בשל האופי הייחודי שלהם.

 ומהחמ"ד הושמטו שישה בתי ספר. 
 תודתי לאייל ברגר על הסיוע באיסוף ועיבוד נתון זה.  16
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. ת המדעייםניתן לראות שבבתי הספר של החמ"ד פחות תלמידים נחשפים ללימודי המקצועו

להעמיק  שבהם קיימת האפשרותיותר בתי ספר ישנם ביולוגיה, בחינוך הממלכתי אפילו ב
תלמידים ה בלימודי ביולוגיה בחטיבה העליונה, על אף שזהו המקצוע היחיד שבו מספר

בולט במיוחד מקצוע הכימיה: רק  .חינוך הממלכתיה לעומת גבוה ניגשים לבגרותהבחמ"ד 
 90%-חמ"ד מציעים לתלמידיהם את לימודי הכימיה לעומת יותר ממבתי הספר ב 29.7%

בחינוך הערבי. הטבלה הבאה מראה שישנה ירידה הדרגתית  70%בחינוך הממלכתי וכמעט 
 :2550-ספרית למקצוע הכימיה בחמ"ד החל מ-בחשיפה הבית

 
      : שיעור בתי הספר המלמדים כימיה במערכת החינוך בישראל בין השנים  8תרשים מס' 
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", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1021-2550מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, "ל פי * ע

 .4, עמ' 1020
 

רק  1021-, ואילו ב40%עמדה החשיפה הבית ספרית למקצוע הכימיה בחמ"ד על  2550בשנת 
 מהחטיבות העליונות בחמ"ד היה ניתן ללמוד כימיה.  29.7%-ב

ספרית טמונה בכך שהם מלמדים שהסיבה למיעוט -משמעות של נתוני החשיפה הביתה
התלמידים הניגשים לבגרויות מדעיות בחמ"ד לא נעוצה ביכולות חלשות של תלמידי החמ"ד 
אלא בחשיפה מינימלית שלהם לתחומי המדעים. ייתכן מאוד שישנם תלמידים בעלי יכולות 

תי הספר לא מתאפשר להם ללמוד את המקצועות מדעיות גבוהות מאוד, אך כל עוד בב
 המדעיים, הם יתקשו להביא את היכולות הללו לידי ביטוי. 

 
 ב. הצבת רף נמוך לבנות

כפי שנראה להלן, התעמקות בהישגים של תלמידות החמ"ד מגלה אנומליה מפתיעה. מצד 
תר של אחד, ההישגים של תלמידות החמ"ד מלמדים שמדובר בקבוצת איכות גבוהה ביו

לבגרות הרגילים הטבלה הבאה מציגה את אחוזי הזכאות מערכת החינוך בישראל. כך למשל, 
אחוזי הזכאות לבגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות, בקרב הבנים והבנות את ו
 מגזר הערבי:הממלכתי, בחמ"ד וב פיקוחב
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 0227ינוך בישראל בשנת זכאות לבגרות לפי חלוקה מגדרית בכלל מערכת הח: 42לוח מס' 

 
בנים 

 ממלכתי
בנים 
 חמ"ד

בנים  
 ערבי

בנות 
 ממלכתי

בנות 
 חמ"ד

בנות 
 ערבי

 90.4% 70.9% 70% 09.5% 01.4% 00.0% זכאות לבגרות
זכאות בדרישות הסף 

 אוניברסיטאותב
94.4% 90.1% 10.4% 00.4% 04.9% 03.0% 

", פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל –מים דורכים על יהלועופר רימון ודימטרי רומנוב, "* על פי 
 .20, עמ' 1021אפריל 
 

ניתן לראות שבכל קנה מידה אוכלוסיית הבנות בחמ"ד היא הקבוצה החזקה ביותר ובעלת 
-אחוזי הזכאות הגבוהים ביותר. הנתונים מראים כי אחוז הזכאות בקרב בנות בחמ"ד גבוה ב

עולה שהפער בין האולפנות  1003-שהציג החמ"ד בנתונים ממאשר אצל הבנים בחמ"ד.  22%
עומד על כמעט הנו לישיבות תיכוניות )ללא תיכונים דתיים לבנים או לבנות( אפילו גבוה יותר ו

29%.17  
האם ניתן להקיש מהישגים אלו ליכולות הבנות במדעים? יש הטוענים שבאופן טבעי בנות 

כן ההישגים שלהן במקצועות המדעים פחות מתאימות למקצועות ריאליים מאשר בנים, ול
נמוכים יותר מאלו של הבנים. הטבלאות הבאות, המציגות נתונים מתוך מבחני המיצ"ב ומתוך 
שני המבחנים הבינלאומיים האחרונים במדעים, מלמדות שבנוגע לחמ"ד דווקא ההפך הוא 

 הנכון:
 

בשנת בחני המיצ"ב במדעים במ' ח בכיתות תלמידי החינוך הממלכתי היהודי הישגי: 44לוח מס' 
 לפי חלוקה מגדרית תשע"ג

 חמ"ד ממלכתי 
 909 972 בנות
 991 934 בנים

 .75", חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, חשון תשע"ד, עמ' דוח "מיצ"ב תשע"ג* על פי 
 

במדעים לפי  0210במבחני פיז"ה  15תלמידי החינוך הממלכתי היהודי בגיל  הישגי: 45לוח מס' 
 חלוקה מגדרית

 חמ"ד ממלכתי 
 450 900 בנות
 451 922 בנים

הרשות  ,"ימבט ישראל –במדעים, בקריאה ובמתמטיקה  29אוריינות תלמידים בני  – 1021מחקר פיזה על פי "* 
 .213, עמ' הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(

 

במדעים לפי  0211טימס במבחני  ודי בכיתות ח'תלמידי החינוך הממלכתי היה הישגי: 46לוח מס' 
 חלוקה מגדרית

 חמ"ד ממלכתי 
 920 901 בנות
 435 940 בנים

", לאומי להערכת הידע והמיומנות של תלמידי כיתה ח' במתמטיקה ובמדעים-: מחקר בין1022טימס "על פי * 
 .74הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, עמ' 

                                                           
 . 94-05)אייר(, עמ'  0התשס"ח/ ,חוזר מינהל החינוך הדתי 17
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נקודות מהישגי  20-בחני המיצ"ב בפיקוח הממלכתי הישגי הבנות נמוכים בניתן לראות שבמ
נקודות מהישגי הבנים. במבחני  20-הבנים, לעומת החמ"ד שבו הישגי הבנות דווקא גבוהים ב

TIMSS נקודות מהישגי הבנים, לעומת החמ"ד  24-הישגי הבנות בחינוך הממלכתי נמוכים ב
)!( נקודות מהישגי הבנים. גם במבחני פיז"ה, בעוד 17-שבו הישגי הבנות דווקא גבוהים ב

נקודות לטובת הבנים, בחמ"ד ישנו פער של נקודה  22בקרב הפיקוח הממלכתי נרשם פער של 
 דווקא לטובת הבנות. 

לאור כל זאת, הציפייה היא שההעמקה של בנות החמ"ד בלימודי מדעים בגיל התיכון תהיה 
למרות זאת, כאשר בוחנים את כמות לא גדולה יותר.  לכל הפחות שווה לזו של הבנים, אם

הטבלה הבאה כך למשל, מדעיים, מתגלה תמונה עגומה.  המעמיקות במקצועותהבנות בחמ"ד 
 מדעי מתוך כלל הנבחנים בבגרות מדעיתבמקצוע בגרות ל הזכאיותמציגה את אחוז הבנות 

 בחינוך הממלכתי, בחמ"ד ובמגזר הערבי:
 

)בנות בנות הזכאיות לבגרות בפיזיקה, כימיה וביולוגיה, מתוך כלל הזכאים אחוז ה: 47לוח מס' 
 0229לבגרות במקצועות אלו, בשנת ובנים( 

 ערבי חמ"ד ממלכתי 
 90% 10.0% 00.7% פיזיקה
 00.0% 10% 93.0% כימיה

 70% 93.3% 00% ביולוגיה
 .נתוני המזכירות הפדגוגית במשרד החינוךל המחבר* עיבוד 

 
 (לעומת כמות הבנים שניגשו)ראות שבכל מקצוע מדעי, באופן יחסי כמות הבנות שניגשו ניתן ל

בעיקר בולט תחום הכימיה שבו רק רבע מהניגשים בחינוך הדתי היו בנות נמוכה יותר בחמ"ד. 
משני המינים כיוון שלמעשה כמות הנבחנים לעומת כשני שלישים בשאר מערכות החינוך. 

 ממילא ניתן להסיק, יחסית לשאר מערכות החינוך בהרבהנמוכה  הנה יקה ובכימיהזבחמ"ד בפי
שאחוז הבנות שניגשו לבגרות מדעית מתוך כלל בנות החמ"ד הוא נמוך בהרבה מאשר האחוז 

  . ובמגזר הערבי המקביל בחינוך הממלכתי
מגמה מובהקת עוד יותר מתגלה כאשר בודקים את אחוזי התלמידים בעלי תעודת מדעית 

תעודה זו מהווה עבור משרד החינוך את הסמל למצוינות כאמור לעיל, גית איכותית: טכנולו
לימוד לימוד במגמה מדעית ו ,יחידות מתמטיקה 9בתחום המדעים והיא מורכבת מלימוד של 

נהל מדע וטכנולוגיה במשרד  1021-. מחקר מיוחד מבמגמה נוספת מדעית או טכנולוגית של מ 
 ,טכנולוגיתטטיסטיקה, שבחן את היקף הלימודים לתעודה מדעית החינוך והלשכה המרכזית לס

  הציג את הנתונים הבאים בנושא:
 

לפי חלוקה  0227איכותית בשנת -: שיעור הזכאים תעודת בגרות מדעית טכנולוגית48לוח מס' 
 מגדרית

 ערבי חמ"ד ממלכתי 
 3.4% 2.0% 9.9% בנות
 0.5% 0.1% 5.3% בנים

", פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל –דורכים על יהלומים דימטרי רומנוב, "עופר רימון ו* על פי 
 .10, עמ' 1021אפריל 
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טכנולוגיים בחמ"ד -באופן מובהק ניתן לראות שכמות הבנות הלומדות שני מקצועות מדעיים
היא כמעט אפסית, גם לעומת אחוז הבנים בחמ"ד העושים זאת וגם לעומת אחוז הבנות בחינוך 

 הערבי העושות זאת. במגזר הממלכתי ו
פי כד ללימודים מדעיים, בקרב תלמידות החמ"הגבוה מאוד למרות הפוטנציאל אם כן, 

אין כמעט הכוונה של הבנות  והישגי הבנות בכיתות ח', שמלמדים נתוני הזכאות לבגרות
עבור  ךומסורתית שמציבה רף נמ-מתפיסה דתית ,ככל הנראה ,ללימודים מדעיים. הדבר נובע

ת קלים יותר מאשר מקצועות מדעיים. בנוסף, נראה שתפיסה זו הבנות ומסתפקת במקצועו
סבורה שהמקצועות המדעיים תואמים הרבה יותר את האופי הגברי, שנמשך למקצועות 

המעניין הוא שבחברה ריאליים, לעומת האופי הנשי, המתאים יותר למקצועות הומאניים. 
-רה בעלת מאפיינים מסורתיים גדולים הרבה יותר מהחברה הדתיתחב, כידוע ,הערבית, שהיא

 מעמיקות יותר בלימודים מדעיים בפער ניכר מהבנים. לאומית, דווקא הבנות 
כמו כן, המצב הנוכחי מפתיע לאור מחקרים קודמים שהצביעו על מגמה שונה שעליה 

טען בספר מקיף  החמ"ד לשעבר, ד"ר מתי דגן, נהלמ   הצביעו ראשי החמ"ד בעצמם. ראש
הבנות הדתיות אף לומדות את לימודי המדע בצורה נרחבת כי " 1000-שפרסם על החמ"ד ב

ניים יותר אפילו מן הבנות החילוניות, המעדיפות תגבור בלימודים ההומניסטים שהם תובע
דגן הסתמך על מחקרם של פרופ' חנה איילון ופרופ'  18ת".פחות מבחינת ההשקעה הלימודי

אך  19ב שסקר את ההבדלים בין תלמידי החמ"ד והחינוך הממלכתי בשנות השמונים,אברהם יוג
 מאז המגמה השתנתה מאז באופן משמעותי.  

 
 

 . סיכום והמלצות4

בפרק הרביעי הראנו כי בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים לא קיימים הבדלים 
רוב המבחנים ידי החמ"ד. משמעותיים בהישגים במדעים בין תלמידי החינוך הממלכתי לתלמ

פער קל לטובת החמ"ד,  מצביע עלמיעוטם מצביעים על פער לטובת החינוך הממלכתי ו
כלכלי של -והתמונה אינה משתנה באופן משמעותי כאשר בוחנים את הרקע החברתי

התלמידים. מכל מקום, ברוב המבחנים מדובר על פערים זניחים יחסית, כך שגם אם הישגי 
י עדיפים על הישגי החמ"ד בתחום המדעים, הרי שמדובר בהבדלים מינורים החינוך הממלכת

 יחסית שקשה לייחס להם משמעות יתרה. 
למרות זאת, בפרק החמישי הראנו כיצד בחטיבה העליונה מתגלים שני פערים משמעותיים 

 בין תלמידי החמ"ד לחינוך הממלכתי:
ם בחטיבה העליונה הנו נמוך , שיעור תלמידי החמ"ד המעמיק במקצועות המדעיראשית

בהרבה מאשר בחינוך הממלכתי ובמגזר הערבי, כאשר התופעה בולטת בעיקר במקצועות 
 המדעיים המובהקים והקשים ביותר: פיזיקה וכימיה. 

                                                           
בתוך הפרק לאור, תשס"ו, ההוצאה  –, משרד הביטחון החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה מתתיהו דגן, 18

 "התפתחות החינוך הממ"ד בחמישים השנה האחרונות".
19 Hanna Ayalon and Abraham Yogev, The Alternative Worldview of State Religious High Schools 

in Israel, Comparative Education Review, Vol. 40, No. 1, Special Issue on Religion (Feb 1996), pp. 7-

27.   
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, שיעור תלמידי החמ"ד בעלי שתי בגרויות מדעיות ושיעור הזכאים בחמ"ד לתעודה שנית
יותר, על אף ששיעור הזכאים לתעודת בגרות בחמ"ד מדעית טכנולוגית איכותית הנו נמוך ב

 הוא הגבוה ביותר. 
 מחקר זה מצביע על שני גורמים מרכזיים לבעיות אלו:

בתי  : בתי הספר בחטיבה העליונה בחמ"ד קטנים באופן משמעותי מאשרגודל בתי הספר. 2
"ד שבהם הספר בחינוך הממלכתי: הדבר מוביל לכך שאחוז בתי הספר בחטיבה העליונה חמ

מתאפשר לתלמידים ללמוד מקצועות מדעיים הנו נמוך מאוד. הדבר בולט במיוחד במקצועות 
כדוגמת פיזיקה וכימיה שלשם לימודם יש צורך במעבדות ובציוד יקר ערך, שלא משתלם לבתי 

 הספר להחזיק עבור קבוצת תלמידים קטנה.  
דעיים בחמ"ד בחטיבה : אחוז הבנות המעמיק במקצועות מהצבת רף נמוך לבנות. 1

העליונה נמוך מהאחוז המקביל בחינוך הממלכתי ובמגזר הערבי. בדומה לכך, אחוז הבנות 
בעלות תעודה מדעית טכנולוגית איכותית בחמ"ד אפסי והוא נמוך בהרבה הן מהאחוז המקביל 
בקרב הבנים בחמ"ד והן מהאחוז המקביל בקרב הבנות בחינוך הממלכתי ובמגזר הערבי. 

ה זאת של הבנות לעומת הבנים בחמ"ד ולעומת הבנות בשאר מערכת החינוך בישראל חולש
מפתיעה מאוד על רקע העובדה שאחוז הזכאות לבגרות בקרב תלמידות החמ"ד הוא הגבוה 
ביותר במדינה, ועל רקע העובדה שלעומת החינוך הממלכתי שבו הישגי הבנות במדעים 

הישגי הבנות במדעים בכיתות ח' דווקא גבוהים  בכיתות ח' נמוכים מהישגי הבנים, בחמ"ד
 מהישגי הבנים. 

אין כמעט הכוונה של הבנות ד הוא גבוה מאוד למרות שהפוטנציאל בקרב תלמידות החמ"
עבור  ךמסורתית שמציבה רף נמו-מתפיסה דתית ,ככל הנראה ,ללימודים מדעיים. הדבר נובע

ת מדעיים. בנוסף, נראה שתפיסה זו ת קלים יותר מאשר מקצועוהבנות ומסתפקת במקצועו
סבורה שהמקצועות המדעיים, הם המקצועות הריאליים, תואמים יותר את האופי הגברי לעומת 

 האופי הנשי המתאים יותר למקצועות הומאניים. 
 

 לאור זאת, אנו מבקשים להצביע על מספר המלצות לקידום לימודי המדעים בחטיבה העליונה:
 
 גודל בתי הספרא. 
פעה זה קשורה גם לעלות הגבוהה של בתי הספר בחטיבות העליונות בחמ"ד, נושא שנייחד תו

יש להפעיל תמריצים לאיחוד בתי ספר  שבטווח הארוךלו בקרוב מחקר עצמאי. אנו סבורים 
ולמעט בפתיחת בתי ספר קטנים, ולכל הפחות, יש להציב בפני ההורים את ההשלכות והעלויות 

 מבחינה כלכלית ומבחינה לימודית. –ים של פתיחת בתי ספר קטנ
בטווח הקצר אנו ממליצים על עידוד וקידום של שתי תכניות שמשרד החינוך מפעיל כבר 
כיום, שיכולות לצמצם את ההשלכה של בתי הספר הקטנים על לימודי המדעים בחטיבה 

 העליונה בחמ"ד:
ור תלמידי החמ"ד. מספר אזוריות עב-פתיחה של מגמות מדעיות על אזוריות:-. מגמות על2

בתי ספר באותו אזור יכולים לפתוח מגמה מדעית משותפת שבה ילמדו תלמידים מכמה בתי 
ספר שונים. הדבר מצריך כמובן שיתוף פעולה הדוק בין בתי ספר, אך תכנית זו מופעלת כבר 

דה בהמלצות הועמספר שנים בירושלים ונראה שהדבר אינו כה מורכב. יוזמה זו הופיעה גם 
)ועדת דל(.  הציבורית לבחינת התשלומים הנדרשים מההורים בחינוך העל יסודי הציוני דתי
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הועדה ממליצה למינהל החינוך הדתי כי פתיחת , נכתב כי "1021-בדוח הוועדה, שפורסם ב
 20".מגמות לימוד יקרות  ויוקרתית תהיינה משותפות לכמה מוסדות חינוך באותו איזור

התיכון הווירטואלי, פרי מיזם בשנת הלימודים תשע"ג החל לפעול . תיכון וירטואלי: 1
התמקד  מיזםה ת.תלמידים בשש כיתו 200-ח, עם כ"מטשיתוף פעולה בין משרד החינוך ו

בבתי ספר שאינם מסוגלים לפתוח אפשר לתלמידים מבמקצועות המתמטיקה והפיזיקה, והוא 
ת לגשת לבחינו –ספר תלמידים קטן אם בשל מחסור במורים ואם בשל מ –את המגמות הללו 
 ד. יחידות לימו 9הבגרות בהיקף של 

אנו ממליצים לבחון את השימוש במיזם זה כדי לקדם את לימודי המדעים בחמ"ד ולאפשר 
 פתיחה של מגמות מדעיות באמצעות לימוד וירטואלי. 

 
 ב. לימודי המדעים לבנות 

כיום, כאשר נשים דתיות רבות משולבות  השינוי הנדרש איננו טכני אלא תרבותי.בתחום זה 
בתפקידים משמעותיים בחברה הישראלית, אין כל סיבה, לדעתנו, שאחוז הבנות המעמיקות 
בלימודי המדעים בחטיבה העליונה בחמ"ד לא יעלה. כך בנות דתיות תוכלנה להשתלב 

 במקצועות המדעיים בהוראה ובמחקר, כמו שילובן בתחומים אחרים.

                                                           
)ועדת דל(, מנחם אב  דוח הועדה הציבורית לבחינת התשלומים הנדרשים מההורים בחינוך העל יסודי הציוני דתי 20

 .                                  25, עמ' 1021תשע"ב, אוגוסט 
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 חלק ג
 

 את להפחית ניתן כיצד: עמדה יירנ

 במוסדות הלימוד שכר גובה

 ?ד"בחמ יסודיים-העל
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 מבוא לחלק ג
 

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  21עמודים. 13עבודתה והגישה את מסקנותיה בדו"ח סופי מפורט על גבי 

נהל החמ"ד, כך שבמידה מסוימת ניתן לראות היו נציגי מוסדות החמ"ד  לגוניהם ובכירי מ 
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 בראש הוועדה עמד ד"ר מתי דגן, שהיה ראש  22עמודים. 01בדו"ח מפורט הכולל 

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

 עקיבא(. 
 

                                                           
)להלן: דו"ח ועדת  דו"ח הועדה הציבורית לבחינת התשלומים הנדרשים מההורים בחינוך העל יסודי הציוני דתי 21

 .                              1021דל(, מנחם אב תשע"ב, אוגוסט 
 דו"ח הוועדה לא התפרסם בציבור, אך גרסתו הסופית הועברה לעיוננו.  22
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הבעיה, ההשלכות  -שכר הלימוד : ששיפרק 

 ועמדות הצדדים
 
 

 והשלכותיה . הבעיה0

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 23עצמו(,

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  24ממוצעת.
במוסדות החינוך הוא אחד הגורמים הבולטים לעוני בחברה זו, ולא פעם כרוך מימון החינוך 

  25יסה לחובות כבדים.בלקיחת 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,  23
 .3, עמ' 1003אוקטובר  חטיבת המחקר, –
 .nrg ,02.20.1020לאומי גורמות לעוני', אתר -אסף גולן, 'מחקר: עלויות החינוך במגזר הדתי 24
 שם. 25



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

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 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 26נוספות".
 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  27על 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,  26
 דעותה הערות על תשלומי הורים בחינוך הדתי', . ראו על כך גם אצל הדר ליפשיץ, 'כמ20, עמ' דו"ח ועדת דל 27
 .1021 ועבודה, תורה נאמני הוצאת, )'על דבר הכסף'( 90
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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 

 28".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  34%, רק 1020החמ"ד באמצע 
הנותרים, הרוב המוחלט  20%בבתי ספר ממ"ד בכיתה ז' בשנת הלימודים ה'תשע"א. מתוך 

 2/3)  1%מלכתי שאיננו דתי, מהנושרים( עברו לחינוך המ 79%המהווים למעשה  - 21%)
לא  29שהוועדה לא הציגה נתונים לגביהם. 1%ועוד , מהנושרים בלבד( עברו למוסדות אחרים

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

 

 

 . שכר הבכירים והתנהלות המוסדות3

 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 ₪  23,000-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. 

 30.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  23פרוטוקול מס'  28

 בחשוון תשע"ב.
 .702(, עמ' 1020ולחשבונות שנת הכספים  1022לשנת  01ח ביקורת שנתי ")דו 1021ח מבקר המדינה "דו 29
 .9, עמ' דו"ח ועדת דל 30
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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₪  193,441מחמשת 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 31הגבוהים ביותר בכל מוסד, אך בפועל, השכר המקסימלי לא היה כה נמוך,

 בהקשר זה ציינה ועדת דגן כך: 32בועדת 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 

 33ניהולית, 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, " 34.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
 35".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% 31
(: "שכר מנהלי המוסדות הינו מרכיב בתוך תשלומי ההורים. יצויין ששכר 20כך נכתב בדו"ח ועדת דל )עמ'  32

)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₪  3000כללי 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 33
 http://www.news1.co.il/Archive/002-D-66723-00.htmlראו:  34
 .24.1.1021, כ"א שבא תשע"ב, כיפהנדב שנרב, 'העם דורש: שכר לימוד הגיוני', אתר  35
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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 החינוך2

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,  36החינוך הדתי,

לשלוחינו הפוליטיים, למערכות הציבוריות, הממשלתיות והעירוניות, למצא דרך נכונה ויעילה 
 37על 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 

 230 -הועבר לאחריות משרד החינוך. קיצוץ של כתוקצב על ידי משרד הדתות ו
  38לשנה 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,  36

 מפעלות הציונות הדתית ושעלי תורה.
נקודות למחשבה בנושא תשלומי ההורים למוסדות החינוך, מזוית הראיה של מנהלי פורום רשתות החינוך הדתי,  37

 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 38
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

הסיבה העיקרית לכך היא שמשרד החינוך מתקצב שעות ושירותים ההורים. 
  39".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"
 40פועל 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  41ם".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'  39
 . 23.21.21, ערוץ שבעשמעון כהן, 'בנצי דל: לדרוש מנתניהו את תיק החינוך', אתר  40
 (.1000בדצמבר  22שס"ז )מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט, כ' בכסלו הת 53פרוטוקול מס'  41
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  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

הרשמי לפי מגזר ומקור המימון  מספר השעות השבועיות לכיתה בחינוך היסודי: 9תרשים מס' 
 0227/0228בשנת 

 
, 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  14.3

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 : 12תרשים מס' 
 0227/0228בשנת 

 
, 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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  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

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
  42האשכנזי המקבלות תקצוב נמוך בהרבה.

האם מדובר בתופעה המתרחשת בחינוך היסודי בלבד? מסתבר שלא. תחקיר מעמיק 
מיליארד שקלים  5מיליארד שקלים מתוך  3שהצליח 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 11מס'  תרשים
 0212בחלוקה למגזרים בשנת  פרטיים

 

מימון 
משרד 
החינוך 
 בשנה

 

 17,090 דתי-ממלכתי
 14,300 עברי-ממלכתי

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

 23,740 חרדי )ליבה(
 20,000 חרדי )ללא ליבה(

דה מארקר, ", כמה כסף מקבל הילד שלכם ממשרד החינוך – TheMarkerליאור דטל, "ניתוח ל פי * ע
23.7.1020.  

 
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,  42

 , 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
  43.₪ 3,000ד 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 10מס'  תרשים
 0212בחלוקה למגזרים בשנת 

 
מימון משרד 
 החינוך בשנה

 

 10,900 דתי-כתיממל

 14,000 עברי-ממלכתי

 20,700 בדואי

 23,400 ערבי

דה מארקר, ", כמה כסף מקבל הילד שלכם ממשרד החינוך – TheMarkerליאור דטל, "ניתוח ל פי * ע
23.7.1020 . 

 

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
  44".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 

                                                           
 . 23.7.1020 דה מארקר,כמה כסף מקבל הילד שלכם ממשרד החינוך',  – TheMarkerליאור דטל, 'ניתוח  43
 .04לעיל הערה  44



 30|  הצדדים ועמדות ההשלכות, בעיהה - הלימוד שכר: ששי פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 –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. 45התקציבית 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  46יכולה, 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  47נייםאולפנות 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₪  0,043מקסימאלי 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  48הקודמת.
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  45

23.7.1020 . 
 . 0, עמ' דו"ח ועדת דגן 46
 .42, עמ' )אייר( 0נהל החינוך הדתי התשס"ח/חוזר מ  ראו:  47
 .19.7.1020, כיפה ', אתררשמית: "הבית היהודי" הפחיתה אלפי שקלים בתשלומי ההוריםיונתן אוריך, ' 48
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בתי הספר על פי חוזר המנכ"ל, חויבו כמו כן,  49שכר 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 50 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
  51הנלוות, 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

 52של 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 
 53".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, ' 49

 .nrg ,17.0.1020הנחה בתשלומים', אתר  40%מוריה, 'בשורה להורים בחינוך הדתי: -טוכפלד וסופיה רון
 .14.2.1024, כ"ג בשבט תשע"ד, 395ן, גליון , מוסף יוממקור ראשוןרעות וילף, 'לנו זה עולה יותר',  50
 שם, שם. 51
 שם, שם. 52
 שם, שם. 53
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, אך הוא לא צלח 2553-מתוקצב באופן שונה מאשר החינוך העיוני. לטענתו, היה ניסיון כזה ב
 בשל שינויים פוליטיים:

כשהיה שר החינוך. לצערנו, שר החינוך  2553-בהרב יצחק לוי עשה ניסיון כזה "
... ק את העניין הזה. מדינת ישראל חייב להכיר בחינוך התורנישבא אחריו הפסי

 54ת".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 

 55כי 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 

 56."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 ₪  21,000-23,900

₪  9,000-0,000 –)מוסדות יומיים בעלי תכנית תרנית חלקית(  0בשנה; רמה ₪  3,000-0,000
בשנה. למעשה, הסכומים הללו אינם כה נמוכים, ובפרט שלאור העובדה שהם ניתנו לפני כמעט 

ועדת דל  57מדובר כיום במחירים גבוהים יותר. –עשור ולאור האינפלציה הטבעית במטבע 
יחסה למוסדות שאינם פנימייתיים בלבד וחילקה בין ישיבות תיכוניות ואולפנות. בישיבות התי

₪  3,274-תיכוניות ללא פנימייה המשויכות לרשתות החינוך הומלץ להגביל את שכר הלימוד ל

                                                           
 (.1000בדצמבר  22מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט, כ' בכסלו התשס"ז ) 53פרוטוקול מס'  54
 .5, עמ' דו"ח ועדת דגן 55
 (.17ליפשיץ )לעיל הערה  56
 .24, עמ' דו"ח ועדת דגן 57
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סכומים אלה  58בשנה.₪  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 

 30%להגיש בתנאי שלפחות גבוה יותר. על פי הוועדה, בקשה כזו ניתן יהיה 
  59מההורים 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.
 

                                                           
 .23-27, עמ' דו"ח ועדת דל 58
 .24שם, עמ'  59
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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 0

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 

 60ח הממלכתי ובחמ"ד:יסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בפיקו
 

 ביניים ובחטיבות העליונותה ותהתלמידים בבתי הספר היסודיים, בחטיב : ממוצע49לוח מס' 
 0212בשנת בחינוך הממלכתי ובחמ"ד 

 ו(-יסודי )א 
 חטיבת ביניים

 ט(-)ז 
 חטיבה עליונה

 יב(-)י 

 417.3 409.1 051 פיקוח ממלכתי
 239.2 235.1 135.9 פיקוח ממ"ד

 61המופעל 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  60

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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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 
הטבלה מלמדת על כך שחטיבות הביניים והחטיבות העליונות בחמ"ד הנן קטנות יותר באופן 

תלמידים  239.2משמעותי 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  417.3מספר 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 העל52לוח מס' 
 תשע"ג

 מספר תלמידים מספר מוסדות 
ממוצע תלמידים 

 במוסד

 094 022,000 470 פיקוח ממלכתי
 000.1 39,419 175 ממ"דפיקוח 

 62עיבוד 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 והעל51לוח מס' 
 תשע"ג

 ו(-יסודי )א 
 חטיבת ביניים

 ט(-)ז 
 חטיבה עליונה

 יב(-)י 
 10 02 13.0 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  63קריטית 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.  61
 תודתי לאייל ברגר על הסיוע באיסוף ועיבוד נתון זה.  62
ההורים למוסדות החנוך, מזוית הראיה של מנהלי נקודות למחשבה בנושא תשלומי פורום רשתות החינוך הדתי,  63

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

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

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 

  64נופל 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 המוסדות3

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  65הפרדה 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 

  66מס' 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

 43.00הפער 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 64
 .5-3שם, עמ'  65
 .3שם, עמ'  66
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

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

 67יסודי 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  32.3%-הנתונים מלמדים ש

  68בחטיבות 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'  67
 פתן" המיועדים לנוער בסיכון.הנתונים לא כוללים מספר בתי ספר מעורבים מסוג "מ 68
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 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

ר בחמ"ד לישיבות תיכוניות, התלמידים בחטיבה העליונה בחמ"ד לפי חלוקה של בתי הספ
 69אולפנות ותיכונים:

 

 : ממוצע התלמידים למוסד בחטיבות העליונות בחמ"ד לפי אופי המוסד50לוח מס' 

 
ישיבות 
 תיכוניות

 אולפנות
 

תיכונים עיוניים 
 ומקיפים

 סך הכל

 102 205 70 31 מספר מוסדות
 239.2 232.5 122 272.7 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
  70הציונית 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  69

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 70
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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 

 71שונים, 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 

נהל החמ-הפועלים בחברה הדתית "ד מבינים זאת. דסי בארי, לאומית. למעשה, נראה שגם במ 
 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  72".לכל מוסד ומוסד
גיאוגרפי והפרדה מגדרית, הודתה בהבלעה כי מדובר בתופעה שניתן ואף ראוי למנוע: 
נהל החינוך הדתי בדבר הקפאת מתן האישורים להקמת  "הוועדה מקבלת בסיפוק את הודעת מ 

יסודיים חדשים בחינוך הדתי לאומי, להוציא מקרים חריגים במיוחד המצדיקים -בתי ספר על
 73הקמתו".

                                                           
נקודות למחשבה בנושא תשלומי ההורים למוסדות החנוך, מזוית הראיה של מנהלי  פורום רשתות החנוך הדתי, 71

 , 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  23פרוטוקול מס'  72
 שני כ"ד בחשוון תשע"ב.

 . 25, עמ' דו"ח ועדת דל 73
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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  74ה.ברמת מגשימים עם דגש על עבודת אדמ
במקביל,  75חדשה 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 
 76מהמוסדות הקיימים ויביא לסגירתם.

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

כמו כן, בשנת הלימודים  78בגבעת וושינגטון. מוזיקה, מחול ותיאטרוןואולפנה נוספת ללימודי 
ובשנת הלימודים  79תשע"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  80הראשונה בארץ )לכל תלמידה מחשב נייד(.

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

 
 

 . המלצות מעשיות2

 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

ם עם אפשרויות שונות או כיתות  המכילים מסגרות שונות ותפיסות שונות באמצעות כיתות אֵּ
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  74
 .17.7.1021, כיפהאורי פולק, 'ישיבה תיכונית קהילתית הוקמה בישוב באר גנים', אתר  75
 .mynet ,29.3.1022אשדוד', אתר יאיר הרוש, 'ישיבה תיכונית חדשה תוקם ב 76
 .12.22.1020, ערוץ שבעאולפנה חדשה למוסיקה ומחול', אתר  –'"שירת הים"  ידידיה בן אור, 77
 .02.20.1020, ערוץ שבעאבי יוגב, 'חדש בגבעת וושינגטון: אולפנה לאמניות', אתר  78
 .20.1.1020, וץ שבעער'אולפנה חדשה: גרביים, חולצות וחצאיות ארוכות', אתר  בני טוקר, 79
 .2.5.1022, ערוץ שבעהאולפנה הממוחשבת הראשונה בארץ', אתר  –יוני קמפינסקי, 'אולפנה חדשה  80
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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
ם המאפשרת שילוב לימודים חקלאיים או כיתה המשלבת עבודה חקלאית  מוסד תיפתח כיתת אֵּ

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

נהל החמ"ד יערוך לידי ביטוי העלות המשמעותית של ריב וי המוסדות. אנו סבורים שכאשר מ 
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 
 



 55|  אפשריים וצמצומים שקיפות: שמיני פרק 

 
 אריאל פינקלשטיין,

  החינוך הדתי: תמונת מצ"ב והישגים )החלק ב(

 
 
 
 

 אפשריים וצמצומים שקיפות: שמיני פרק
 
 

 . מבוא0

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 

 81הורה 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  82ושניתנו 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  83.(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. 3

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 81
 .20, עמ' דו"ח ועדת דל 82
 .19.7.1020, כיפה', אתר רשמית: "הבית היהודי" הפחיתה אלפי שקלים בתשלומי ההוריםיונתן אוריך, ' 83
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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

 84ה".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 2

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  84
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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: 52לוח מס' 

 ות והזנה(תלמידים )ללא הסע 22כיתות של  10דגם 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 
 85שתי 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,  23-20שעות, באולפנות ובתיכונים ישיבתיים מדובר על  20-התורניות עומדת על כ

                                                           
 . 10, עמ' דו"ח ועדת דל 85
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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 העל54לוח מס' 

 

מספר 
שעות 

הנלמדות 
 לכיתה

שעות  מס'
 מתוקצבות
ע"י משרד 
 החינוך

מס' שעות 
למימון ע"י 
המוסד/ 
 ההורים

עלות שעה 
  ממוצעת
בש"ח 
 86לשנה

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  87",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( 86
, כ"ד מישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט לחינוך דתי ותרבות תורנית 23פרוטוקול מס'  87

 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  23ייתכן 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.
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