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 תקציר 
 דתי-החינוך היסודי הממלכתי – חלק א

דתי ומתמקד הן בגורמים הקובעים -ר זה בוחן את החינוך היסודי הממלכתימחקהחלק הראשון ב

הן את תופעת ההפרדה המגדרית את התקצוב הממוצע ושעות ההוראה הממוצעות בכל בית ספר ו

 .בחינוך היסודי ואת ההשלכות העלולות לנבוע מהפרדה זו

בדק מהו התקצוב  בתי הספר היסודייםתקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה ב – פרק הראשוןה

וכן את מספר שעות ההוראה הממוצעות לתלמיד ולכיתה , הממוצע לתלמיד ולכיתה בכל בית ספר

. דתי-במעמד רשמי של החינוך הממלכתי והממלכתי, בבתי הספר היסודיים בחינוך היהודי

שעות ההוראה המחקר בחן שלושה משתנים אשר יכולים להשפיע על תקצוב בית הספר ומספר 

מדד הטיפוח של בית הספר (  ב; (מספר התלמידים בבית הספר)גודל בית ספר ( א: הניתנות לו

המחקר מצא כי . הפרדה או עירוב מגדרי( ג; כלכלי של בית הספר-המראה את הפרופיל החברתי

אכן קיימים קשרים בין התקצוב הממוצע ומספר שעות ההוראה לבין כמה מהמשתנים המוזכרים 

 . עילל

מכלל  33%-כ)בתי ספר המוגדרים קטנים  621-דתי ישנם כ-בחינוך הממלכתי  :גודל בית הספר

 החינוך משרד יחסי באופן כך, יותר קטן ספר שבית ככלהמחקר מצא כי (. הדתי מוסדות החינוך

דבר המתבטא הן בתקצוב הממוצע לתלמיד והן בתקצוב , אליו ביחס יותר רבים משאבים מוציא

הנתונים המוצגים המתייחסים לתקצוב ממוצע , אך כפי שהראינו במחקר. לכיתה הממוצע

הכספית של משרד  אלא את ההוצאה, לתלמיד אינם מראים את התקציב שהתלמיד קיבל בפועל

 . החינוך לכיתה בחלוקת מספר התלמידים בכל כיתה

בהתאם . ת הספרתקצוב בתי הספר בחינוך היסודי הוא לפי מדד הטיפוח של בי  :מדד טיפוח

המחקר מצא כי ככל . גודל הכיתה ושעות התקן השבועיות של בית הספר יםלמדד הטיפוח נקבע

 מוציא החינוך משרד יחסי באופן כך, יותר נמוכה כלכלית-חברתית לרמה שבית הספר שייך

דבר המתבטא הן בתקצוב הממוצע לתלמיד והן בתקצוב , אליו ביחס יותר רבים משאבים

 . וכן בשעות ההוראה הניתנות לבית הספר, תההממוצע לכי

מגדרי של בית הספר הינו הגורם שכמעט ואינו הההפרדה או העירוב  :הפרדה או עירוב מגדרי

 :המחייבות דיוןמן המחקר עולות שתי נקודות , אולם. שפיע על התקצוב שבית הספר מקבלמ
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בעלי מספר  שהינםאשר מתוקצבים באופן הגבוה ביותר ו ניתן לראות כי בתי הספר .א

בתי ספר  ".הפרדה צומחת"הינם בתי הספר אשר מוגדרים כ, שעות ההוראה הרב ביותר

בהם השכבות העליונות מעורבות ואילו שהמשתייכים לקטגוריה זאת הינם בתי ספר 

בתהליך של  דבר המצביע שמדובר בבתי ספר הנמצאים, השכבות הנמוכות נפרדות

, השערתנו. י ספר יהפכו לבתי ספר עם כיתות נפרדותאותם בת ובסופו של דבר, הפרדה

היא כי ניתן להסביר תופעה , המבוססת על עדויות שעלו ממקומות שונים לאורך השנים

ולכן בעקבות לחץ  ,זאת בכך שישנם גורמים במשרד החינוך החפצים בהפרדת המוסדות

ציבם לכיתה תקצוב נוסף או שעות הוראה נוספות תקוהבטחות מאותם הגורמים בדבר 

. וכן מספר שעות ההוראה לכיתה באותם בתי ספר הוא הגבוה ביותר הינו הגבוה ביותר

, מצד הגורמים בדבר שעות או תקצוב נוסף שכנראה ניתנת  הבטחהאותה חשוב לציין כי 

נו מקבל את איכבר הוא , ופרדמולאחר שבית הספר  לתקופת זמן קצרההינה מוגבלת 

נשארים , ההורים שחשבו שההפרדה תועיל למצבת השעות, כך. התקצוב או את השעות

 .  עם פחות שעות

ישנם , דתי-לא מבחינה מגדרית בחינוך הממלכתיבתי הספר המופרדים באופן מ 33מתוך  .ב

הנמצאים , בהם לומדים רק בנים או רק בנותש( מבתי הספר 22%-כ)בתי ספר  21-כ

 353ובהם לומדים עד , ניהםיצי בברדיוס של קילומטר וח יישוב או באותה עירבאותו 

מרצון לקבל יותר ככל הנראה סיבת פיצול סמלי המוסד נובעת . תלמידים או תלמידות

היא מביאה לעלות גדולה הרבה יותר , בפועל, ואולם, תקנים בגלל ההפרדה המגדרית

מבתי הספר אשר נפתחו בשנים  33%ניתן לראות כי כמעט , כמו כן. מצד המשרד

בתי ספר אשר בעברם היו בתי ספר )נם בתי ספר אשר הופרדו על רקע מגדרי האחרונות הי

מעורבים שבהם כל הכיתות נפרדות ולאחרונה פוצלו לשני סמלי מוסד שונים על מנת 

 מכאן. תלמידים בהםמספר הונחשבים כקטנים מבחינת ( לפתור את בעיית התקנים

ם גדול אילו המוסדות היו ל היה למנוע לבזבוז משאבימשרד החינוך יכוכי , עולה

ומשאירים ( הנהלה ומשאבים משותפים ואותו סמל מוסד)מתאחדים מבחינה מנהלית 

 (. שני מבנים נפרדים לגמרי) מעשית מבחינהאת בתי הספר נפרדים באופן מלא 

על התקצוב הממוצע לבתי הספר הן המחקר מצא כי בדירוג הגורמים המשפיעים ביותר , לסיכום

ניתן לראות כי ההשפעה החזקה ביותר  אה הממוצעות המתוקצבות לבתי הספרההורוהן על שעות 
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סוג ההפרדה או . ההשפעה השנייה החזקה היא גודל בית הספר. הינה מדד הטיפוח של בית הספר

 .  אינו משפיע על התקצוב שבית הספר מקבלי של בית הספר הינו הגורם שכמעט העירוב מגדר

נה שהתלמידים המקבלים את תפוקת החינוך הגדולה יקר זה ההמסקנה העיקרית העולה ממח

הם  , המביאים בין היתר לשעות הוראה מרובות יותר 1,המתבטאת במשאבים רבים יותר, יותר

במילים . כלכלית נמוכה-התלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים המוגדרים ברמה חברתית

מדד הטיפוח של בית  אתהן  עליו לבחון, היכן כדאי לשלוח את ילדוכאשר הורה מתלבט ל, אחרות

ככל שבית הספר יהיה מוגדר ברמה  :מספר התלמידים הלומדים בבית הספר אתהספר והן 

כך ילדו יקבל את תפוקת החינוך המרבית , ועם מספר תלמידים גבוה, נמוכהכלכלית -חברתית

 . עבורו

כולל סקירת  דתי-כתיהממל החינוך של היסודיים הספר בבתי מגדרית הפרדה –הפרק השני 

מצב ההפרדה או העירוב על ציג מגמות מ הפרק, לאחר מכן .ההפרדה המגדרית מאמרים בנושא

הממצאים מלמדים על תהליך  .2362ועד שנת  2333דתי החל משנת -המגדרי בחינוך הממלכתי

לעומת ( 52%-כ)רוב התלמידים למדו בכיתות מעורבות  2333בשנת . הדרגתי של הפרדת כיתות

-כ)ד למדו בכיתות נפרדות "רוב תלמידי החמ 2362אשר למדו בכיתות נפרדות ואילו בשנת  33%

ניתן לראות כי חלה קפיצה , בנוסף. מהתלמידים אשר למדו בכיתות מעורבות 32%לעומת ( 12%

מתלמידי שכבת  33%-כ 2333בשנת , אשר לומדים בכיתות נפרדות' במספר התלמידים בכיתה א

, כמו כן. 55%-שיעור התלמידים בכיתות נפרדות עלה ל 2362נפרדות ואילו בשנת  למדו בכיתות' א

כגון כיתות לא תקניות , להיגרם כתוצאה מההפרדה המגדרית עלולותהשלכות אשר ב הפרק דן

הפרק כולל בתוכו , ופיצול כיתות וכתוצאה מכך הפחתה במספר שעות ההוראה השבועיות לכיתה

בבית ספר במרכז הארץ שעקב ההפרדה המגדרית המתקיימת בו  מקרה מבחן אשר מתרחש כיום

 . שעות הוראה 3-התלמידים בכל הכיתות בבית הספר מפסידים מדי שבוע כ, בשתי שכבות גיל

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .במחקר זה בחרנו להתמקד בתפוקות חינוך אשר הינן מדידות 
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כיתה תקצוב ממוצע ושעות הוראה ממוצעות לפי תלמיד ו – פרק ראשון
 בבתי הספר היסודיים

 

 הקדמה .1

 53.1על  2361לו לאחר תקציב משרד הביטחון ונאמד בשנת תקציב משרד החינוך הינו השני בגוד

ומזה מספר שנים היא עומדת במוקד הדיון , חלוקת התקציב מעוררת הדים ועניין. ₪מיליארד 

הן בנושא ההבדלים בין המגזרים וסוגי הפיקוח השונים והן לגבי השאלה מה משפיע על , הציבורי

, לבתי הספר דרך הקצאת שעות הוראה שבועיות תקציב המשרד מועבר ברובו. התקציב וחלוקתו

-העלות הכוללת של שעות ההוראה נאמדה ב 2361בשנת )שכר למורים  היא למעשהשמשמעותן 

   2(.מכלל תקציב החינוך 23.3%-כ, ₪מיליארד  35.1

המחקר בדק מהו התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה בכל בית ספר וכן את מספר שעות ההוראה 

במעמד רשמי של החינוך , יד ולכיתה בבתי הספר היסודיים בחינוך היהודיהממוצעות לתלמ

המחקר בחן שלושה משתנים אשר יכולים להשפיע על תקצוב בית . דתי-הממלכתי והממלכתי

מדד הטיפוח של בית הספר (  ב; גודל בית ספר( א: הספר ומספר שעות ההוראה הניתנות לו

 . הפרדה מגדרית( ג; כלכלי שלו-המראה את הפרופיל החברתי

עובדה שעלולה לגרום להטיית , חשוב לציין כי חלק מבתי הספר כוללים כיתות חינוך מיוחד

בדק את כלל  6לכן נספח . נתונים בשל תקציב נוסף שבתי ספר אלו מקבלים עבור הכיתות הללו

ובחן  ,דתי אשר אין בהם כיתות חינוך מיוחד-בחינוך הממלכתי והממלכתי, בתי הספר היסודיים

המחקר מצא כי התוספת . 6האם ממצאי המחקר תואמים את הממצאים שהתקבלו בנספח 

כיתות חינוך מיוחד אינה משפיעה על הממצאים ואינה  בהם שישהתקציבית הניתנת לבתי ספר 

 .גורמת להטיה בנתונים

ה "תשעמבוססים על עיבוד שנעשה לנתוני בתי הספר לשנת הלימודים  הנתונים המוצגים בנייר זה

במערכת זו ניתן להפיק . של משרד החינוך" שקיפות בחינוך"נתונים אלו מוצגים במערכת (. 2365)

תשומות לבתי הנתוני , מדד הטיפוח של בתי הספר, תקצוב בתי הספר: אלו לתחומים בנוגעמידע 

                                                           
2
 (. ף כלכלה וסטטיסטיקהאג)נהל כלכלה ותקציבים מ, משרד החינוך 
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י הנתונים בנושא ההפרדה המגדרית בבת 3.כל בית ספר שלהספר וכן נתונים ומאפיינים כלליים 

ה מבוססים על המחקר שאייל ברגר ערך "דתי לשנת תשע-הספר היסודיים בחינוך הממלכתי

חשוב לציין כי התקציבים הנכללים במחקר אינם כוללים את התקציבים שבתי הספר  4.בנושא

אשר חלקם משמשים , כגון מהרשויות המקומיות ומתשלומי הורים, מקבלים ממקורות אחרים

 . למימון שעות הוראה

חקר מצא כי אכן קיימים קשרים בין התקצוב הממוצע ומספר שעות ההוראה לבין חלק המ

 . מהמשתנים המוזכרים לעיל

 גודל בית הספר .2

דתי -בחינוך הממלכתי. דתי-המחקר בדק את בתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי והמלכתי

בע קבוצות לפי דתי חולקו לאר-בתי הספר בחינוך הממלכתי 5.בתי ספר יסודיים 322-ישנם כ

תלמידים  253מספר התלמידים בו עד  – בית ספר קטן( א: מספר התלמידים הלומדים בהם

 36.6%)תלמידים  333-ל 253בית ספר המונה בין  – בית ספר בינוני( ב; (מכלל בתי הספר 21.3%)

ל בתי מכל 26.2%)תלמידים  553-ל 333 בין המונה ספר בית – בית ספר גדול( ג; (מכלל בתי הספר

 (. מכלל בתי הספר 66.3%)תלמידים  553-בית הספר מונה מעל ל – בית ספר גדול מאוד( ד; (הספר

וגם  6בתי ספר יסודיים ממעמד רשמי של החינוך הממלכתי שנבדקו במחקר 231-ישנם כ, כמו כן

מספר  – בית ספר קטן( א: בהם הלומדיםהם חולקו לארבע קבוצות לפי מספר התלמידים 

מספר  – בית ספר בינוני( ב; (מכלל בתי הספר 62.2%)תלמידים  253ם בו הוא עד התלמידי

בית ספר  – בית ספר גדול( ג; (מכלל בתי הספר 36.5%)תלמידים  253-333התלמידים בו הוא בין 

בית הספר  – בית ספר גדול מאוד( ד; (מכלל בתי הספר 21.2%)תלמידים  553-ל 333המונה בין 

ממוצע התלמידים בבתי חשוב לציין כי (. מכלל בתי הספר 62.3%)למידים ת 553-מונה מעל ל

תלמידים בממוצע בבתי  362לעומת , תלמידים 326-גבוה יותר ועומד על כ הינוממלכתיים הספר ה

מראה את אחוז בתי הספר בכל רמת גודל לפי  6תרשים מספר . דתי-הספר של החינוך הממלכתי

 .דתי-חינוך ממלכתי וממלכתי

                                                           
3

תקציבים : למשל)לרשות המקומית ולבעלות , לא ניתן לשייך לבתי הספרת לא נכללו נושאים ותקציבים שבמערכ 
, חינוך בלתי פורמלי, וכן תקציבים שיועדו לאחזקת המשרד, הקצבות, פעילות רוחבית ומנהלית, שיועדו לרכישות

    (.אולפנים ותמיכות, חינוך מבוגרים, מכללות להכשרת מורים, תורניים מוסדות, טלוויזיה חינוכית, תרבות יהודית
4
  .הוצאת נאמני תורה ועבודה (.'חלק ג) מגמות והישגים, תמונת מצב -דתי-החינוך הממלכתי, (2365), 'א, ברגר 
5
  .שלא נבדקו, ד ומפתנים"חב של בתי הספרלהוציא  
6
  .שלא נבדקו, להוציא מפתנים 
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 דתי-חינוך ממלכתי וממלכתיאחוז בתי הספר בכל רמת גודל לפי  :1רשים מספר ת

 

ישנם מספר גורמים היכולים להסביר את מספרם הגבוה של בתי הספר הקטנים בחינוך 

בתי ספר : קבוצות שונות בציונות הדתית( ב; סביבה דלת אוכלוסייה דתית( א: דתי-הממלכתי

 -דתית רמה, פי שונה הנמדד בדרך כלל על פי סוג אינטגרציהאך בעלי או, הפועלים באותה סביבה

בתי ספר הנמצאים באותו ישוב אך מופרדים ( ג; ת שונה וסוגי הפרדה או עירוב מגדרי שוניםתורני

 -באופן מגדרי וכך למעשה קיימים שני מוסדות אשר אחד מהם לבנים והשני מיועד לבנות

ר המופרדים באופן מלא מבחינה מגדרית בחינוך בתי הספ 33מהנתונים ניתן לראות כי מתוך 

אשר , בהם לומדים רק בנים או רק בנות( מבתי הספר 22%)בתי ספר  21-ישנם כ, דתי-הממלכתי

 353ובהם לומדים עד , ניהםיברדיוס של קילומטר וחצי ב עירישוב או באותה יבאותו  מצויים

לל ההפרדה צון לקבל יותר תקנים בגסיבת פיצול סמלי המוסד נובעת מר. תלמידים או תלמידות

 .היא מביאה לעלות גדולה הרבה יותר מצד משרד החינוך ואולם בפועל, המגדרית

 תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי הספר לפי גודל בית הספר. א.2

מספר  תרשימים. המחקר בדק האם גודל בית הספר משפיע על התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד

 חינוךן בה, הממוצע לתלמיד ולכיתה לפי חלוקת גודל בית הספרתקצוב מראים את ה 3-ו 2

 . ממלכתיה ינוךדתי והן בח-ממלכתיה

חשוב לציין כי הנתונים המוצגים במחקר המתייחסים לתקצוב ממוצע לתלמיד אינם מראים את 

אלא את ההוצאה הכספית של משרד החינוך לכיתה בחלוקת , התקציב שהתלמיד קיבל בפועל
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₪  333,333אם התקציב הממוצע לכיתה הינו , במילים אחרות. התלמידים בכל כיתהמספר 

ואולם אם בכיתה יש . ₪ 23,333הרי שהתקצוב הממוצע לתלמיד יהיה , תלמידים 23לכיתה עם 

הרי שלכאורה כל תלמיד מקבל רק , ₪ 533,333והתקצוב הממוצע לכיתה הינו , תלמידים 33

 . הרי שהוא זוכה לתקצוב גדול יותר, חלק מכיתה אחתבהיותו , אך בפועל, ₪ 61,111

  דתי-הממלכתי חינוךהתקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה לפי גודל בית הספר ב :2תרשים מספר 

 

ניתן . הנתונים המוצגים מראים כי ישנו יחס הפוך בין גודל בית הספר לתקצוב הממוצע לתלמיד

כך התקצוב הממוצע לתלמיד אצלו , קטנה יותרלראות כי ככל שבית ספר נמצא בקטגוריית גודל 

בבתי הספר אשר הוגדרו כקטנים התקצוב הממוצע לתלמיד הינו הגבוה ביותר ועומד . גבוה יותר

התקצוב הממוצע עומד על , בבתי הספר שהינם בינוניים מבחינת מספר התלמידים. ₪ 23,352על 

אשר התקצוב , ולים וגדולים מאודלתלמיד וגבוה יותר מאשר בתי ספר שהוגדרו כגד₪  62,323

 .בהתאמה₪  63,235-ו₪  65,322הממוצע שלהם עומד על 

כיתות השייכות לבתי ספר המוגדרים כקטנים הינו ב הממוצע התקצובניתן לזהות כי , כמו כן

זאת לעומת התקצוב הממוצע של הכיתות המשתייכות לשאר , ₪ 322,631גבוה יותר ועומד על 

 . שבהם השוני בתקצוב הממוצע לכיתה קטן, הגודל של בתי הספרהקטגוריות של רמות 

גם בבתי ספר היסודיים של החינוך הממלכתי  דתי-הממלכתי לחינוך בדומהניתן לראות כי 

תרשים . של קשר הפוך בין גודל בית הספר לתקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה מתרחשת מגמה

ינוך חי חלוקת גודל בתי הספר במראה את התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה לפ 3מספר 

 .הממלכתי

 גדול מאוד גדול בינוני קטן

  ₪431,788   ₪441,446   ₪439,756   ₪487,146  עלות ממוצעת לכיתה

  ₪14,805   ₪15,792   ₪17,929   ₪20,957  עלות ממוצעת לתלמיד

  ₪ -    
  ₪ 50,000  
  ₪ 100,000  
  ₪ 150,000  
  ₪ 200,000  
  ₪ 250,000  
  ₪ 300,000  
  ₪ 350,000  
  ₪ 400,000  
  ₪ 450,000  
  ₪ 500,000  
  ₪ 550,000  

  ₪ -    
  ₪ 2,000  
  ₪ 4,000  
  ₪ 6,000  
  ₪ 8,000  

  ₪ 10,000  
  ₪ 12,000  
  ₪ 14,000  
  ₪ 16,000  
  ₪ 18,000  
  ₪ 20,000  
  ₪ 22,000  
  ₪ 24,000  
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  הממלכתי חינוךהתקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה לפי גודל בית הספר ב :3תרשים מספר 

 

תקצובו , הנתונים המוצגים מראים כי כאשר תלמיד שייך לבית ספר המוגדר כבית ספר קטן

פר המוגדרים בינוניים בבתי ס, באותו אופן. ₪ 62,232הממוצע הינו הגבוה ביותר ועומד על 

מאשר בתי ספר שהוגדרו כגדולים  יותר גבוהוהינו  ₪ 61,132 על עומדהתקצוב הממוצע לתלמיד 

באופן . בהתאמה₪  62,156-ו, ₪ 63,332וגדולים מאוד שבהם התקצוב הממוצע לתלמיד הוא 

לעומת  כיתות השייכות לבתי ספר המוגדרים כקטנים הינו גבוה יותרב הממוצע התקצוב, דומה

 . גדולים וגדולים מאוד, כיתות בבתי ספר בינוניים

דתי הינו גבוה יותר מבתי הספר -מהנתונים עולה שתקצוב בתי הספר של החינוך הממלכתי, ככלל

למיד ולכיתה לת הממוצעתקצוב לשונות ב ותהמרכזיהסיבות  7,לפי משרד החינוך. הממלכתיים

שעות , יום חינוך ארוך, המעמד המשפטי, הפיקוח, תלמידיםהצפיפות , טיפוחכוללים את מדד ה

 . 'אופק חדש'ה וקצב הכניסה לרפורמת ילקליטת עלי

 שעות הוראה ממוצעות לתלמיד ולכיתה לפי גודל בית הספר.  ב.2

נציין כי לא מדובר . שעות ההוראה הינן כלל שעות התקן השבועיות המתוקצבות לבתי הספר

. הקצאת שעות ההוראה אלא בשעות המוקצות לבתי הספרבחלוקת התקציב בפועל בכל הנוגע ל

מיצוי ההקצאה מותנה בניצול שעות ההוראה באמצעות העסקת מורים בהיקף השעות שהוקצה 

 . להם בבית הספר

                                                           
7
ממצאים עיקריים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך  – מערכת השקיפות -הל תקציבים וכלכלהמנ, ךמשרד החינו 

 . 2361ביולי  36, ה"תשע

 גדול מאוד גדול בינוני קטן

  ₪390,313   ₪401,147   ₪411,457   ₪452,952  עלות ממוצעת לכיתה

  ₪12,651   ₪14,048   ₪16,642   ₪18,747  עלות ממוצעת לתלמיד

  ₪ -    
  ₪ 50,000  
  ₪ 100,000  
  ₪ 150,000  
  ₪ 200,000  
  ₪ 250,000  
  ₪ 300,000  
  ₪ 350,000  
  ₪ 400,000  
  ₪ 450,000  
  ₪ 500,000  

  ₪ -    
  ₪ 2,000  
  ₪ 4,000  
  ₪ 6,000  
  ₪ 8,000  

  ₪ 10,000  
  ₪ 12,000  
  ₪ 14,000  
  ₪ 16,000  
  ₪ 18,000  
  ₪ 20,000  

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut55.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut55.pdf
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בשלב הראשון מוקצה תקן השעות  8:ספרי מורכבת משלושה שלבים-הקצאת סל השעות הבית

-'שעות בכיתות ג 36'; ב-'שעות בכיתות א 23: דיםתלמי 33-ל 23הבסיסי לכיתה תקנית המונה בין 

כיתה זכאית לתוספת שעות בגין כל תלמיד נוסף מעבר לתלמיד . 'ו-'שעות בכיתות ה 32'; ד

שעות אלו ניתנות . בשלב השני ניתן לבית הספר סל שעות טיפוח ושעות תמריץ 9.העשרים בכיתה

ן נע בין שעתיים לתשע שעות לכיתה ומספר, לבתי הספר על מנת לתת מענה לצורכי בית הספר

כך הוא יקבל תוספת שעות הוראה , כלכלית-חברתיתככל שבית הספר מוגדר כחלש יותר מבחינה )

בשלב האחרון בתי הספר מקבלים תוספת שעות ייעודיות המוקצות לפי מאפייני בית (. גדולה יותר

'; ב-'ות עבור פיצול כיתות אהקצאת שע; דתי-בחינוך הממלכתי" תפילה"שתי שעות : כגון, הספר

 .ותוספת שעות לבתי הספר המלמדים יום חינוך ארוך; שעות עולים

לתלמיד ולכיתה בחינוך , המפורטות לעיל ,המחקר בדק את מספר שעות ההוראה הממוצעות

 . דתי לפי גודל בית הספר-הממלכתי והממלכתי

 בית הספר מוצעות לתלמיד לפי גודלשעות הוראה מהקצאת : 4תרשים מספר 

 

 

 

 כיתה לפי גודל בית הספרשעות הוראה ממוצעות למספר : 5תרשים מספר 

                                                           
8
  .2361מאי , ז"תשע – ניהול והיערכות, מארזי תכנון  – ה"מתנ -הפדגוגיהל המנ, משרד החינוך 
9

מהתלמיד ; 31-עבור התלמיד ה 3.2; שעה על כל תלמיד נוסף 3.2תלמידים ישנה תוספת של  35ועד  26-מהתלמיד ה 
 . שעות על כל תלמיד נוסף 6.2תלמידים ישנה תוספת של  33ועד  32-ה
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 קטן בינוני גדול גדול מאוד
 2.36 2 1.77 1.66 ד"ממ

 2.1 1.85 1.58 1.42 ממלכתי

 לפי תלמיד

 ממלכתי ד"ממ
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דתי -מהנתונים המוצגים בתרשימים ניתן לראות כי בבתי ספר בחינוך הממלכתי והממלכתי

כגדולים וכגדולים מאוד מספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתה הינו , המוגדרים כבינוניים

. גדרים כקטנים חלה קפיצה במספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתהאך בבתי הספר המו, דומה

הקצאת שעות ההוראה לתלמידים הלומדים בבתי ספר המוגדרים כקטנים הינה , באופן דומה

 .גדולה יותר מאשר תלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים יותר

דתי -וך הממלכתיההקצאה לחינ, עולה כי בחלוקה לפי רמות גודל של בתי הספר מהנתונים, ככלל

ינוך חגבוהה יותר מההקצאה ל, בכל רמת גודל, במספר שעות ההוראה הן לתלמיד והן לכיתה

ינוך דרך תוספת השעות חניתן להסביר חלק מההבדלים במספר השעות בין סוגי ה. הממלכתי

בחינוך " תפילה"כדוגמת שתי שעות , דתי-שישנה בגין פעילויות המאפיינות את החינוך הממלכתי

דתי קולט תלמידים עולים -החינוך הממלכתי: קיימות סיבות נוספות כגון, בנוסף. דתי-הממלכתי

 . רבים יותר ותלמידים רבים יותר משכבות נמוכות מאשר בתי ספר בחינוך הממלכתי

 מדד הטיפוח .3

כלכלית של כל -מדד הטיפוח הינו מדד שנקבע לפי מספר פרמטרים הקובעים את הרמה החברתית

והממוצע של כל התלמידים ביחד הינו מדד הטיפוח של המוסד שבו , למיד בבית הספרתלמיד ות

. חזק; חזק-בינוני; בינוני; בינוני-חלש; חלש: המדד מחולק לחמש קטגוריות 10.הם לומדים

                                                           
10

רמת ההכנסה של ; (23%)פריפריאליות בית הספר ; (33%)השכלת ההורה המשכיל ביותר : מרכיבי המדד הם 
 (. 23%)שילוב של ארץ הלידה וארץ מצוקה ; (23%)המשפחה 
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ובהתאם למדד הטיפוח , תקצוב בתי הספר בחינוך היסודי נקבע לפי מדד הטיפוח של בית הספר

 . התקן השבועיות של בית הספרנקבע גודל הכיתה ושעות 

 תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי ספר יסודיים לפי מדד טיפוח. א.3

בתי ספר המוגדרים חלשים  35-דתי ישנם כ-בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי 323מתוך 

בינוניים -בתי ספר המוגדרים חלשים 53; (מכלל בתי הספר 3.3%) כלכלית-מבחינה חברתית

בתי  625; (מכלל בתי הספר 62.1%)בתי ספר המוגדרים בינוניים  22; (בתי הספר מכלל 65.1%)

בתי ספר המוגדרים חזקים  623-ו;(מכלל בתי הספר 23.3%)חזקים -ספר המוגדרים בינוניים

מראה את התקצוב הממוצע  1תרשים מספר (.  מכלל בתי הספר 33.2%)כלכלית -חברתיתמבחינה 

 . דתי-פוח בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתילתלמיד בחלוקה לפי מדד הטי

לפי מדד הטיפוח בבתי הספר של החינוך התקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה  :6תרשים מספר 

 דתי-הממלכתי

 

הנתונים מראים כי ככל שבית ספר שייך למדד טיפוח נמוך יותר כך התקצוב הממוצע לתלמיד 

תקצובו , שייך לבית ספר המוגדר כבית ספר חלשניתן לראות כי כאשר תלמיד  .גדול יותר יהיה

מאשר תלמיד הלומד בבית  6.2סכום הגבוה פי , ₪ 23,332הממוצע הוא הגבוה ביותר ועומד על 

 . ספר הנחשב לחזק שבו התקצוב הממוצע לתלמיד הוא הנמוך ביותר

סודיים בתי ספר י 235מתוך . ינוך הממלכתיחנבדקו בתי הספר היסודיים השייכים ל, כמו כן

בתי ספר  31; (מכלל בתי הספר 2.1%)בתי ספר המוגדרים חלשים  23-ממלכתיים ישנם כ

 65.2%)בתי ספר המוגדרים בינוניים  623; (מכלל בתי הספר 66.3%)בינוניים -המוגדרים חלשים
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בתי  353-ו; (מכלל בתי הספר 23.3%)חזקים -בתי ספר המוגדרים בינוניים 632; (מכלל בתי הספר

 (. מכלל בתי הספר 36.5%)מוגדרים חזקים ספר ה

  הממלכתי חינוךהתקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה לפי מדד הטיפוח ב :7תרשים מספר 

 

עלייה בסך התקצוב הממוצע לתלמיד ככל שבית הספר מוגדר  לפי התרשים ניתן לזהות מגמת

ר חזק הינו התקצוב הממוצע לתלמיד הלומד בבית ספ. כלכלית נמוכה יותר-ברמה חברתית

, ₪ 23,232ואילו והתקצוב הממוצע לתלמיד הלומד בבית ספר המוגדר כחלש הוא , ₪ 63,663

-כלומר הפער בתקצוב הממוצע לתלמיד בין בתי הספר חלשים וחזקים לפי מדד הטיפוח הוא כ

16% . 

ינוך חבנוסף המחקר בדק את התקצוב הממוצע לכיתה בחלוקה לפי מדד הטיפוח בבתי הספר ב

כלכלית בשני -מראה את התקצוב בכל רמה חברתית 2תרשים מספר . דתי-לכתי והממלכתיהממ

 . סוגי הפיקוח

 

 

 

 

 

 ₪20,237 

 ₪17,910 
 ₪16,666 

 ₪15,028 
 ₪13,119 
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 ₪20,000 

 ₪25,000 

 חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק       

2.1% 

66.3% 

65.2% 

23.3% 

36.5% 
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 דתי-י והממלכתיהממלכת חינוךהתקצוב הממוצע לכיתה לפי מדד הטיפוח ב :8תרשים מספר 

 

של כיתות השייכות לבתי הספר המוגדרים כחלשים מבחינה  הממוצע תקצובםהנתונים מראים כי 

זאת לעומת , ₪ 531,332דתי הינו הגבוה ביותר ועומד על -כלכלית בחינוך הממלכתי-תיתחבר

כלכליים גבוהים שבהם התקצוב הממוצע -כיתות בבתי ספר המוגדרים כבעלי מאפיינים חברתיים

יותר מכיתה  6.33מכאן כי כיתה ממוצעת בבית ספר חלש מתוקצבת פי . ₪ 332,233עומד על 

 . ממוצעת בבית ספר חזק

כיתות השייכות לבתי ספר  של הממוצע תקצובם: תופעה דומה ניתן לראות גם בחינוך הממלכתי

זאת לעומת , ₪ 313,133כלכלית הינו הגבוה ביותר ועומד על -המוגדרים כחלשים מבחינה חברתית

 325,222כלכלית אשר תקצובה הממוצע עומד על -כיתה בבית ספר המוגדר כחזק מבחינה חברתית

יותר מאשר כיתה ממוצעת בבית  6.22שכיתה ממוצעת בבית ספר חלש מתוקצבת פי , מכאן. ₪

תקצובם , כלכלית-בהשוואה בין סוגי הפיקוח ניתן לראות כי בכל רמה חברתית. ספר חזק

דתיים גבוה יותר מאשר כיתות בבתי ספר -הממוצע  של כיתות בבתי הספר הממלכתיים

 .הממלכתיים

 לתלמיד ולכיתה לפי מדד הטיפוח של בתי הספרשעות הוראה ממוצעות . ב.3

שעות טיפוח  של גם הקצאה גם מקבלים הספר בתיהשבועיות שעות ההוראה הקצאת כחלק מ

מודל התקצוב של ה "החל משנת תשע. המגיעות לבתי הספר לפי מדד הטיפוח שהן מדורגות בו

השוויון במערכת כנית לצמצום פערים וקידום והת"עם החלת  השתנה יםיסודיה בתי הספר

התקצוב הדיפרנציאלי החדש מקדם שוויון הזדמנויות ופועל לצמצום פערים בין . "החינוך

  ₪ -    

  ₪ 100,000  

  ₪ 200,000  

  ₪ 300,000  

  ₪ 400,000  

  ₪ 500,000  

  ₪ 600,000  

חזק-בינוני חזק בנוני-חלש בינוני   חלש 
  ₪546,338   ₪473,805   ₪468,658   ₪437,021   ₪408,239  ד"ממ

  ₪469,633   ₪437,141   ₪424,285   ₪407,420   ₪385,827  ממלכתי

ה
ת

כי
 ל

צע
מו

מ
ב 

צו
ק

ת
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. כלכלי חלש-כלכלי חזק לבין תלמידים המגיעים מרקע חברתי-תלמידים המגיעים מרקע חברתי

בהקצאת שעות הוראה ביחס של אחת לשש בין תלמיד הנחשב חזק , בין היתר, השינוי מתבטא

כך שרוב שעות ההוראה השבועיות אמורות  11,(כלכלית-חברתיתמבחינה )ד הנחשב חלש לתלמי

בהדרגה החל  מיושמתהתכנית . כלכלית-להגיע לתלמידים החלשים יותר מבחינה חברתית

   .לכן הנתונים שיוצגו להלן מגלמים רק במעט את המודל החדשו, 2112ועד  2115מספטמבר 

 מדד הטיפוחלפי  בחלוקה ממוצעות לתלמידהה הוראהשעות מספר : 2תרשים מספר 

 

 מדד הטיפוחלפי בחלוקה  כיתהממוצעות לההוראה השעות מספר : 11תרשים מספר 

 

כך תוספת שעות , מהנתונים המוצגים בתרשים עולה כי ככל שבית הספר מוגדר חלש יותר

דתי -הממלכתי בבחינת פער שעות ההוראה בחינוך. ההוראה השבועיות שהוא מקבל גדולה יותר

יותר שעות  53%הפער עומד על : בין בתי ספר המוגדרים חלשים לבתי ספר המוגדרים חזקים

וכן הפער בשעות , כלכלית-חברתיתבבתי הספר החלשים מבחינה  לתלמידהוראה ממוצעות 

                                                           
11
 .יחס של אחת לשלושבבעבר ההקצאה הייתה  

0 
0.5 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 

חזק-בינוני חזק בנוני-חלש בינוני   חלש 
 2.58 2.24 2.11 1.96 1.67 ד"ממ

 2.21 1.96 1.85 1.67 1.5 ממלכתי

 לפי תלמיד

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

חזק-בינוני חזק בנוני-חלש בינוני   חלש 
 58.85 52.45 52.18 49.58 46.83 ד"ממ

 51.44 48.13 47.18 45.6 44.25 ממלכתי

 לפי כיתה
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מגמה דומה מתרחשת . לטובת בתי הספר החלשים 21%עומד על  לכיתהההוראה הממוצעות 

בין בתי הספר המוגדרים  לתלמידהפער במספר שעות ההוראה הממוצעות  :בחינוך הממלכתי

וכן הפער במספר , 32%עומד על , כלכלית-חברתיתכחלשים לבין בתי הספר החזקים מבחינה 

לטובת בתי הספר המוגדרים כבעלי מדד טיפוח  61%עומד על  לכיתהשעות ההוראה הממוצעות 

 .חלש

 ?ביותר על התקצוב ועל שעות ההוראהמהו הרכיב בעל ההשפעה החזקה . ג.3

? גודל בית ספר או מדד הטיפוח –המחקר בדק מהי ההשפעה החזקה יותר על תקצוב בתי הספר 

בכל קטגוריה נבדקה רמת הגודל של בית . בינוני וחזק, נמוך: נבדקו שלוש רמות של מדד הטיפוח

הממוצע לכיתה ולתלמיד וכן  בכל הרמות נבדקו התקצוב. גדול מאוד; גדול; בינוני; קטן: הספר

 .6הנתונים מוצגים בלוח מספר . שעות ההוראה הממוצעות לכיתה ולתלמיד

 השוואה בין מדד הטיפוח לבין גודל בית הספר: 1מספר  לוח

 

 ממלכתי דתי-ממלכתי

 תקצוב

 ממוצע

 לתלמיד

 תקצוב

 ממוצע

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

 תקצוב

 ממוצע

 לתלמיד

 קצובת

 ממוצע

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

ש
חל

 

 55.35 2.35 332,133 22,253 16.5 2.25 522,533 25,216 קטן

 33 2.33 353,333 63,223 53.33 2.33 336,316 26,665 בינוני

 32.36 6.25 332,326 62,623 53.31 2.32 535,331 63,332 גדול

גדול 

 מאוד
- - - - 65,223 333,535 6.22 32.23 

בינוני
 

 53.61 2.62 332,633 62,332 53.33 2.52 562,233 22,123 קטן

 32.61 6.32 322,332 62,313 53.22 2.35 355,323 62,516 בינוני

 31.22 6.12 363,362 65,336 33.61 6.2 331,632 61,313 גדול

גדול 

 מאוד
61,333 323,211 6.21 56.3 63,523 332,223 6.52 33.12 

ק
חז

 31.33 6.25 332,633 65,313 31.52 6.25 336,333 65,632 קטן 

 33.33 6.13 326,121 63,233 31.62 6.25 333,333 65,332 בינוני
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 33.35 6.5 322,215 63,633 31.12 6.53 332,332 63,333 גדול

גדול 

 מאוד
63,133 323,335 6.51 32.66 62,632 323,163 6.32 33.32 

כך תקצובו גבוה יותר , ככל שבית הספר הינו קטן יותר, נתונים המוצגים ניתן לראות כי לרובמה

הן לתלמיד והן )וכן מספר שעות ההוראה המתוקצבות לו גדול יותר ( הן לתלמיד והן לכיתה)

-חברתיתה רמהה הספר בית גודל לעומתניתן לראות כי , אך בהשוואה למדד הטיפוח(. לכיתה

הנתונים . צעותמספר שעות ההוראה הממועל ה יותר על התקצוב הממוצע ומשפיעכלכלית 

מראים כי ישנם הבדלים משמעותיים בתקצוב ובמספר שעות ההוראה בין בתי הספר הנמצאים 

בכל רמת גודל בתי הספר המוגדרים חלשים יותר יקבלו יותר : ברמת גודל זהה ובמדד טיפוח שונה

שר בתי ספר הזהים להם מבחינת גודל אך נמצאים במדד שעות ותקצובם יהיה גדול יותר מא

ניתן לראות כי בית ספר המוגדר כגדול ובמדד טיפוח חלש , יתרה מזאת. טיפוח גבוה יותר

מאשר בית ספר קטן המדורג כבעל מדד , מתוקצב יותר ומקבל מספר גדול יותר של שעות הוראה

 .דתי-ן בחינוך הממלכתיתופעה זאת מתרחשת הן בחינוך הממלכתי וה. טיפוח חזק

 דתי -הפרדה מגדרית בבתי הספר בחינוך הממלכתי .4
 

  12:דתי מתקיימים מספר מודלים של הפרדה או עירוב מגדרי-בבתי הספר של החינוך הממלכתי

 .בתי ספר שבהם לומדים רק בנים או רק בנות – הפרדה מגדרית מלאה .6

 .ותבתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות נפרד – כיתות נפרדות .2

בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות הנמוכות מעורבות והכיתות הגבוהות  – מתחלף .3

 .נפרדות

 .בתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות מעורבות – מעורב .3

בתי ספר מעורבים שבהם בכל שכבת גיל חלק מהכיתות מעורבות וחלק  – משולב .5

 .נפרדות

פרדות והכיתות בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות הנמוכות נ – "הפרדה צומחת" .1

 .הגבוהות מעורבות

 . בתי ספר מעורבים שבהם חלק מהכיתות נפרדות וחלק מעורבות – ללא אפיון .2

                                                           
12

הוצאת נאמני תורה  .('חלק ב)מגמות והישגים , תמונת מצב :דתי-החינוך הממלכתי(. 2363)' א, פינקלשטיין 
 .ועבודה



28 
 

דתי המשויכים לכל קטגוריה בשנת -מראה את מספר בתי הספר בחינוך הממלכתי 2מספר  לוח

 .ה"תשעהלימודים 

 בית הספר  דתי לפי סוג הפרדה מגדרית של -בתי הספר בחינוך הממלכתי :2מספר  לוח

 אחוז בתי הספר מספר בתי הספר סוג ההפרדה

 23.3% בתי ספר 33 הפרדה מגדרית מלאה

 22.5% בתי ספר 21 כיתות נפרדות

 6.6% בתי ספר 3 "הפרדה צומחת"

 2.3% בתי ספר 66 משולב

 6.2% בתי ספר 2 ללא אפיון

 66.5% בתי ספר 33 מתחלף

 35.3% בתי ספר 632 מעורב

דתי המשויכים לכל קטגוריה -ינוך הממלכתיחמראה את אחוז בתי הספר ב 66 תרשים מספר

 .ה"בשנת הלימודים תשע

בחלוקה לפי סוג  דתי-בחינוך היסודי בחינוך הממלכתיאחוז בתי הספר  :11תרשים מספר 

 הפרדה מגדרית

 

 

23.3% 

22.5% 

6.6% 2.3% 6.2% 

66.5% 

35.3% 

 הפרדה מגדרית מלאה

 כיתות נפרדות

 "הפרדה צומחת"

 משולב

 ללא אפיון

 מתחלף

 מעורב
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 תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה לפי מצב ההפרדה או העירוב המגדרי בבית הספר. א.4

חקר בדק האם ישנו קשר בין מצב ההפרדה או העירוב המגדרי בבתי הספר לבין התקצוב המ

 .הניתן לכל בית ספר

 לפי סוג הפרדה מגדרית בבתי הספר התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה :12תרשים מספר 

 

תקצובם לכיתה הינו הגבוה " הפרדה צומחת"מהתרשים ניתן לראות כי בתי ספר אשר מוגדרים כ

ניתן להסביר תופעה זאת בכך שבתי ספר אלו למעשה החלו את דרכם כמעורבים מבחינה . ביותר

ובעקבות לחץ והבטחות מצד גורמים ממשרד החינוך בדבר תקצוב נוסף או שעות הוראה , מגדרית

חשוב לציין כי . ולכן תקציבם לכיתה הינו הגבוה ביותר, נוספות הופרדו כיתות באותם בתי הספר

ולאחר , גורמים בדבר שעות או תקצוב נוסף הינה מוגבלת למספר שנים בלבדההבטחה מצד ה

כאשר . שבית הספר הופרד באופן מלא הוא אינו מקבל את התקצוב או השעות אשר הובטחו לו

מגלים כי בשנת הלימודים " הפרדה צומחת"מסתכלים על ארבעת בתי הספר אשר הוגדרו כ

למעט בית ספר )באופן מלא באמצעות כיתות נפרדות  ז שלושה בתי ספר מתוכם כבר נפרדים"תשע

דבר המוכיח שהלחץ שהופנה מצד משרד החינוך לטובת ההפרדה , (מעורבת' אחד שבו שכבת ו

 . המגדרית הצליח

( בנות בלבד וכיתות נפרדות, בנים בלבד)ניתן לראות כי בבתי הספר המוגדרים כמופרדים , בנוסף

יותר מאשר בבתי ספר הנחשבים כמעורבים באופן מלא או תקצובם הממוצע לכיתה הינו נמוך 

תופעה דומה מתרחשת כמעט באותו באופן (. ללא אפיון ומשולב, מתחלף)מעורבים למחצה 

הפרדה 
מגדרית  

 מלאה

כיתות  
 נפרדות

הפרדה 
 צומחת

ללא  משולב
 אפיון

 מעורב מתחלף

  ₪471,111   ₪445,856   ₪455,134   ₪467,941   ₪509,161   ₪452,568   ₪433,781  תקצוב ממוצע לכיתה

  ₪19,300   ₪17,464   ₪23,047   ₪17,838   ₪22,528   ₪17,228   ₪17,741  תקצוב ממוצע לתלמיד

  ₪ -    
  ₪ 2,000  
  ₪ 4,000  
  ₪ 6,000  
  ₪ 8,000  

  ₪ 10,000  
  ₪ 12,000  
  ₪ 14,000  
  ₪ 16,000  
  ₪ 18,000  
  ₪ 20,000  
  ₪ 22,000  
  ₪ 24,000  

  ₪ -    
  ₪ 50,000  
  ₪ 100,000  
  ₪ 150,000  
  ₪ 200,000  
  ₪ 250,000  
  ₪ 300,000  
  ₪ 350,000  
  ₪ 400,000  
  ₪ 450,000  
  ₪ 500,000  
  ₪ 550,000  
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בבתי הספר המעורבים או המעורבים (: פרט להפרדה מגדרית מלאה)בתקצוב הממוצע לתלמיד 

בנות בלבד , בנים בלבד)רדים למחצה התקצוב לתלמיד הינו גבוה יותר מאשר בבתי הספר הנפ

, "הפרדה צומחת"או כ" ללא אפיון"ניתן לראות כי בבתי הספר המוגדרים כ(. וכיתות נפרדות

דבר אשר ניתן להסבירו באותו האופן כמו התקצוב , התקצוב הממוצע לתלמיד הינו הגובה ביותר

 .   הממוצע לכיתה

 וב המגדרי בבית הספרשעות הוראה בבתי הספר לפי מצב ההפרדה או העיר. ב.4

 מספר שעות הוראה ממוצעות לתלמיד לפי סוג הפרדה מגדרית בבתי הספר: 13תרשים מספר 

 

 לפי סוג הפרדה מגדרית בבתי הספר מספר שעות הוראה ממוצעות לכיתה: 14תרשים מספר 

 

בבתי : מהתרשימים המוצגים ניתן לראות כי המגמה שהופיעה בתקצוב הממוצע חוזרת גם כאן

ניתן . מספר שעות ההוראה לכיתה הינו הגבוה ביותר" הפרדה צומחת"ספר אשר מוגדרים כ

להסביר את השעות הרבות שבתי הספר מקבלים כחלק מההבטחות הניתנות לבתי הספר על מנת 

כי אותן שעות שניתנות לבתי הספר נלקחות מאותם בתי ספר , ושוב חשוב לציין. שיהפכו לנפרדים

 . לאחר מספר שנים

0 

1 

2 

3 

הפרדה " משולב ללא אפיון מתחלף מעורב
 "צומחת

כיתות  
 נפרדות

הפרדה 
מגדרית  

 מלאה

2.15 1.94 
2.64 

2.02 
2.4 

1.94 1.99 

 לפי תלמיד

44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 

הפרדה " משולב ללא אפיון מתחלף מעורב
 "צומחת

כיתות  
 נפרדות

הפרדה 
מגדרית  

 מלאה

52.7 

49.63 
51.33 

53.02 
54.52 

51.15 
48.73 

 לפי כיתה
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 ?מהו הרכיב בעל ההשפעה החזקה ביותר על התקצוב ועל שעות ההוראה .5

 
על מנת להבין מהי הסיבה לכך שבבתי ספר מעורבים או מעורבים למחצה הן מספר שעות 

נבדוק את משתנה ההפרדה יחד עם שאר , ההוראה הממוצעות והן התקצוב הממוצע גבוהים יותר

 :שוואותעל מנת לבדוק זאת נערכו שתי ה.   המשתנים

נבדקו שלוש רמות של מדד . בין הפרדה או עירוב מגדרי לבין מדד טיפוח – השוואה ראשונה

כיתות , הפרדה מגדרית מלאה: בכל רמת טיפוח נבדק סוג ההפרדה. בינוני וחזק, נמוך: הטיפוח

בכל הרמות נבדקו התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד וכן שעות . 13מתחלף ומעורב, נפרדות

 . 3הנתונים מוצגים בלוח מספר . מוצעות לכיתה ולתלמידההוראה המ

נבדקו שלוש רמות של גודל בית . בין הפרדה או עירוב מגדרי לבין גודל בית הספר – יהיהשוואה שנ

, הפרדה מגדרית מלאה: בכל רמת גודל נבדק סוג ההפרדה. גדול וגדול מאוד, בינוני, קטן: הספר

הרמות נבדקו התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד וכן שעות בכל . מתחלף ומעורב, כיתות נפרדות

 .3הנתונים מוצגים בלוח מספר . ההוראה הממוצעות לכיתה ולתלמיד

  

                                                           
13

מכלל מוסדות החינוך  2%רק  הינםהפרדה צומחת וללא אפיון , משולב: שהמודלים 66ניתן לראות דרך תרשים  
 . הכוללים את רוב בתי הספר הדתיים ולכן הבדיקה נעשתה על ארבעת המודלים האחרים ,הדתיים
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 ה או עירוב מגדרי לבין מדד טיפוחהשוואה בין הפרד: 3מספר  לוח 

 

משפיעה הן על התקצוב כלכלית -חברתיתמהנתונים המוצגים בלוח ניתן לראות כי ההשפעה 

כאשר ישנם שני . הממוצע לתלמיד ולכיתה וכן על מספר שעות ההוראה המתוקצבות לבתי הספר

, תה קטגוריה של הפרדה אך נמצאים ברמות שונות של מדד הטיפוחבתי ספר המשתייכים לאו

התקצוב שלהם יהיה שונה ומספר שעות ההוראה שהם יקבלו ישתנה בהתאם למדד הטיפוח שבו 

כך הן התקצוב הממוצע , ככלל ניתן לראות כי ככל שמדד הטיפוח הינו חלש יותר. הם מדורגים

 . בתי ספר המשתייכים לרמה זאתוהן מספר שעות ההוראה גבוהים יותר באותם 

                                                           
14

באותה קטגוריה של הפרדה או  הסוגריים מבטאים את אחוז בתי הספר הנמצאים בקטגוריה זאת מכלל בתי הספר 
 . עירוב מגדרי

 

 תקצוב

 ממוצע

 לתלמיד

 תקצוב

 ממוצע

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

מספר בתי 

 הספר

ש
חל

 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
22,631 523,232 2.22 13.1 3 (3.2%)

14 

 (3.2%) 3 53.3 2.2 321,512 23,222 כיתות נפרדות

 (1.2%) 3 51.2 2.52 521,332 23,332 מתחלף

 (65.1%) 26 52.2 2.52 531,365 23,326 מעורב

בינוני
 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
62,332 315,322 2.33 56.5 23 (26.2%) 

 (23.5%) 23 52.2 2.32 322,353 62,232 כיתות נפרדות

 (62.2%) 2 33.6 2.3 353,622 62,113 מתחלף

 (23%) 36 52.5 2.61 312,623 63,235 מעורב

ק
חז

 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
65,212 332,132 6.25 35.2 65 (61.3%) 

 (23.5%) 23 32.2 6.13 363,335 63,322 כיתות נפרדות

 32.1 6.15 362,232 63,133 מתחלף
65 

(33.6%) 

 (63.3%) 62 31.5 6.12 333,362 63,323 מעורב
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-ו 65.1%)בתי ספר מעורבים או מעורבים למחצה המוגדרים חלשים  23ניתן לראות כי ישנם 

על )בתי ספר המוגדרים חלשים והינם מופרדים באופן מלא או חלקי  2לעומת ( בהתאמה, 1.2%

בבתי ספר מעורבים  מדוע להסביר יכולה זו עובדה(. בהתאמה, 3.2%-ו 3.2%( )ידי כיתות נפרדות

שראינו קודם משום  זאת, הן מספר שעות ההוראה הממוצעות והן התקצוב הממוצע גבוהים יותר

באופן )מכיוון שישנם יותר בתי ספר מעורבים , לפיכך. שהמשתנה החזק ביותר הינו מדד הטיפוח

 אלו ספר בתי לכן, כלכלית-חברתית מבחינה יותראשר הינם אינטגרטיביים ( מלא או חלקי

 . מקבלים יותר שעות ויותר תקציב

מתקבל שבתי הספר המקבלים תקציב גבוה יותר ושעות רבות יותר  3חשוב לציין כי מלוח מספר 

. אך באמת הדבר אינו כך. ונפרדים באופן מלאכלכלית -חברתיתאלו בתי הספר חלשים מבחינה 

מתוכם נמצאים באותה רשות  ושניים, ניתן לראות כי אותה קטגוריה מכילה רק שלושה בתי ספר

דבר היכול להוביל להטיה בנתונים וקושי בהסקת המסקנות לגבי ,(חצור הגלילית) מקומית

כי מלוח זה ניתן ללמוד מהי ההשפעה , מכאן. התקצוב או השעות שאותם בתי ספר מקבלים

 .תראך לא אילו בתי ספר מקבלים מספר רב יותר של שעות או תקציב גבוה יו, החזקה ביותר
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 עירוב מגדרי לבין גודל בית הספר השוואה בין הפרדה או: 4לוח מספר 

 
תקצוב ממוצע 

 לתלמיד

תקצוב ממוצע 

 לכיתה

שעות הוראה 

 לתלמיד

שעות הוראה 

 לכיתה

מספר בתי 

 הספר

טן
ק

 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
63,216 332,233 2.22 53.32 22 (33.6%) 

 (62.3%) 65 52.13 2.23 533,363 23,623 כיתות נפרדות

 (62.2%) 2 51.62 2.35 332,225 26,326 מתחלף

 (35.3%) 13 51.1 2.35 536,222 26,622 מעורב

בינוני
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
62,232 333,212 6.33 32.32 35 (32.3%) 

 (32.2%) 36 33.3 6.33 332,215 62,233 כיתות נפרדות

 (23.5% 63 32.36 2.33 331,313 62,163 מתחלף

 (32.2%) 56 33.53 2.35 331,336 62,516 מעורב

גדול
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
61,162 335,211 6.22 32.35 62 (62.3%) 

 (23.3%) 23 56.32 6.21 353,222 65,123 כיתות נפרדות

 (22.2%) 63 32.32 6.25 321,663 65,221 מתחלף

 (66.2%) 61 32.36 6.23 332,262 65,522 מעורב

גדול 
אוד

מ
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
63,233 335,323 6.13 35.21 2 (2.1%) 

 (66.1%) 63 33.6 6.52 323,323 63,223 כיתות נפרדות

 (23.5%) 63 33.6 6.11 332,223 63,225 מתחלף

 (5.6%) 2 53.22 6.26 312,263 61,362 מעורב

 

ע תר על התקצוב הממוצניתן לראות כי ההשפעה החזקה יו 3מהנתונים המוצגים בלוח מספר 

 .ולא מצב ההפרדה או העירוב המגדרי ושעות ההוראה הממוצעות הינה גודל בית הספר

 –בהשוואה בין בתי ספר המשויכים לקטגוריה זהה של הפרדה מגדרית אך שונים מבחינת גודלם 

( הן לתלמיד והן לכיתה)וכן התקצוב הממוצע ( לתלמיד ולכיתה)מספר שעות ההוראה הממוצעות 

למעט בית ספר בו מתקיימת הפרדה מלאה וגודלו מוגדר )יהיו גבוהים יותר בבתי הספר הקטנים 

 (.  כבינוני
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בתי ספר  33.6%זאת לעומת , מכלל בתי הספר המעורבים מוגדרים קטנים 35.3%ניתן לראות כי 

סביר יכול לה זה נתון. קטנים מכלל בתי הספר הנפרדים מבחינה מגדרית באופן מלאמוגדרים ה

שכן הראנו , מדוע לבתי ספר מעורבים יש מספר שעות גדול יותר וכן תקציב ממוצע רב יותר

 . הן מספר שעות ההוראה והן התקציב הממוצע גבוהים יותר, שבבתי ספר קטנים

 סיכום והמלצות .6

על התקצוב הממוצע לבתי הספר והן על הן בדירוג הגורמים המשפיעים ביותר המחקר מצא כי 

ניתן לראות כי ההשפעה החזקה ביותר  ,אה הממוצעות המתוקצבות לבתי הספררשעות ההו

סוג , לעומתם. ההשפעה השנייה החזקה היא גודל בית הספר. הינה מדד הטיפוח של בית הספר

אינו משפיע על התקצוב שבית י של בית הספר הינו הגורם שכמעט מגדרההעירוב ההפרדה ו

 .  הספר מקבל

נה שהתלמידים המקבלים את תפוקת החינוך הגדולה יה ממחקר זה ההמסקנה העיקרית העול

הם  , המתבטאת במשאבים רבים יותר המביאים בין היתר לשעות הוראה מרובות יותר, יותר

 . נמוכהכלכלית -חברתיתהתלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים המוגדרים ברמה 

מדד  לבחון הן אתעליו , דוכאשר הורה מתלבט להיכן כדאי לשלוח את יל, במילים אחרות

ככל שבית הספר יהיה  :מספר התלמידים הלומדים בבית הספר אתהטיפוח של בית הספר והן 

כך ילדו יקבל את תפוקת , ועם מספר תלמידים גבוה, נמוכהכלכלית -חברתיתמוגדר ברמה 

 . המרבית עבורוהחינוך 

 :המלצות לניצול נכון יותר של תקציב המדינה

של בית כלכלית -חברתיתהקצוב הינו בהתאם לרמה המדד הנכון וההוגן ביותר לתנים שאנו מאמי

יחד עם  .על השימוש במדד זה ועל התרחבותו בעתיד החינוך משרדועל כן יש לברך את , הספר

 :ניתן לייעל את התקציב בעזרת כמה נקודות, זאת

יש לשאוף  .על המשרד להנהיג מדיניות של מניעת פתיחת בתי ספר קטנים ללא הצדקה .1

 . כך לצמצם את מספר בתי הספר הקטניםבוסמוכים לאיחוד מוסדות 

על . מערכת התקצוב הקיימת כיום מעודדת פתיחת מוסדות קטנים בגלל סוגיית ההפרדה .2

שינוי . בזבוז בכספים הניתנים לחינוך הדתי כדי למנועיש לשנות את אופן התקצוב , כן
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ביות התקציבית של הקמת מוסד קטן עשה באופן שימנע את האטרקטייהתקצוב י

 15. כשבסמוך לו נמצא מוסד קטן המשרת את אותה אוכלוסייה

לא נמצאה נתינת )מניעת נתינת תגבור שעות לבתי ספר הנמצאים בתהליך של הפרדה  .3

אנו ממליצים למשרד החינוך לבדוק הבטחות מצד (. תגבור במקרה הפוך של עירוב

הוראה רבות ותקציב גבוה יותר לבתי ספר על  גורמים במשרד החינוך להקצאת שעות

מעבר לכך שיש בכך עידוד בלתי הוגן ליצירת . דתי-מנת לעודד הפרדה בחינוך הממלכתי

 ומתבדים יש בכך חוסר הוגנות כלפי ההורים שחשבו שיקבלו שעות רבות יותר, הפרדה

 .שנים מספר לאחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

נוצרים מצבים רבים  שבמוסד אחד שיש בו כיתות נפרדותלשני סמלי מוסד נובע מכך  בית הספרפריד את הרצון לה 
 תורה נאמני" תנועת. נתינת תקנים לטובת ההפרדהבאמצעות בעבר נעשה ניסיון לפתור זאת . של כיתות לא תקניות

משרד  2365בספטמבר , צ"ת עתירה לבגבעקבו. התנגדה לפתרון זה בהיותו יוצר תיעדוף לבתי ספר נפרדים  "ועבודה
 . שלא יעשה שימוש בהצעה זו הודיעהחינוך 
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דיים של החינוך היסו הפרדה מגדרית בבתי הספר – פרק שני
 דתי-הממלכתי

 

 הקדמה .1

דתי התרחבה מאוד -תופעת ההפרדה המגדרית בבתי הספר היסודיים השייכים לחינוך הממלכתי

חלק והינו תהליך ההפרדה החל בשנות השבעים של המאה הקודמת  .בעשורים האחרונים

מראים כי  מחקרים רבים(. 6322, ליבמן)מחיזוק האמונה הדתית  מתהליכים הנובעים כביכול

 החזק תהמוגדר אוכלוסייה המשרתיםלרוב בבתי ספר  מתקיימתההפרדה המגדרית בבתי הספר 

 (.2363, שיר; 2333, גרוס)מחויבות דתית חזקה יותר מאופיינת בה זווכ כלכלית-חברתיתמבחינה 

הראשון הוא הפרדה מגדרית מלאה : תהליך ההפרדה המגדרית מתחלק לשני אופנים עיקריים

השני הוא הפרדה מגדרית חלקית ; למידים לומדים בבתי ספר נפרדים לפי מגדר התלמידשבה הת

באופן השני לעיתים היא מתחילה . שבה התלמידים לומדים באותו בית ספר אך בכיתות נפרדות

לרוב בכיתה , ולעיתים ההפרדה מתחילה מאמצע שנות הלימוד של התלמיד בבית הספר' מכיתה א

 .  'ד

חינוך חיובי אשר תורם לבשאלה האם תהליך ההפרדה המגדרית הוא תהליך ה תחילהמסמך דן 

ציג מגמות במצב ההפרדה או העירוב המגדרי בחינוך מ לאחר מכן המחקר ;דתי-הממלכתי

 עלולותראה את ההשלכות אשר מולבסוף ; 2362ועד שנת  2333דתי החל משנת -הממלכתי

נלקחו ממחקרים שנעשו זה  פיעים בפרקהמו הנתונים. להיגרם כתוצאה מההפרדה המגדרית

אשר התקבלו לפי בקשה מיוחדת מטעם  ומנתוני משרד החינוך 16בתנועת נאמני תורה ועבודה

  17.זה מחקר עבורהתנועה 

 סקירת ספרות –בבתי הספר  הפרדה מגדרית .2

ים הראו כי ימחקרים רבים אשר בחנו את ההשלכות של ההפרדה המגדרית על ההישגים הלימוד

חלק מהמחקרים הראו כי . הישגי התלמידיםבין שר בין ההפרדה המגדרית בבתי הספר לאין ק

השיגי התלמידים בבתי ספר נפרדים מגדרית קשורים למאפייני התלמידים ולא להפרדה עצמה 

(Jackson, 2012; Smithers and Robinson, 2006; Thompson and Ungerleider, 2004 .) כמו

                                                           
16

תנועת נאמני הוצאת . ('חלק ב )מגמות והישגים , מצבתמונת  –דתי -החינוך הממלכתי(. 2363)' א, פינקלשטיין 
 . תורה ועבודה

תנועת נאמני תורה הוצאת . ('גחלק ) מגמות והישגים, תמונת מצב –דתי -יהחינוך הממלכת(. 2365)' א, ברגר
 . ועבודה

17
 .שירז יצחקי ממשרד החינוך' הנתונים הועברו בעזרתה האדיבה של גב 
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 משמעת בעיות שיש בהן בנים תותיכהפרדה המגדרית מאופיינת במחקרים מראים כי ה, כן

 ,Ewing) וחדשנות יצירתיות בהן חסרה אך, יותר רגועות אמנם הבנות תותיכ בעוד, חמורות

2006; Herr and Arms, 2002.) מחקר אחר הראה כי הפרדה מגדרית מחזקת דעות , זאת ועוד

 18.(Halpern et al, 2011)קדומות מגדריות 

מיני לבין חינוך מעורב נערכו -עוסקים בהבדל בין חינוך חדאשר מחקרים ה רוב כי ב לצייןחשו

בחינוך  יםעוסקמעטים אשר מחקרים ישנם . ים ובאוניברסיטאות'בקולג, יסודיים-בבתי ספר על

חלקם מעידים על הבדלים )וגם במחקרים אלו הממצאים אינם אחידים בלשון המעטה , היסודי

זהר ייש להולכן (. וחלקם אינם מצביעים על הבדלים כלל, רד לבין החינוך המעורבבין החינוך הנפ

 .הכוללתבלי להציג את התמונה גמתי בחלק קטן מהממצאים הקיימים משימוש מ

 19ב"נושא האקלים הבית ספרי באמצעות נתוני המיצב בדיקה של תנועת נאמני תורה ועבודה

אשר  הםספרי אלו -ביותר מבחינת האקלים הביתגבוהים ה כי בתי הספר אשר מדורגים כעלתה

ואילו ברוב בתי הספר אשר דורגו במקומות הנמוכים ביותר למדו בנים , הינם מעורבים מגדריתש

בנים בלבד דורגו כבתי  בהםלומדים שבתי ספר , בנוסף .לבד או בנים ובנות בכיתות נפרדותב

 .מדד האלימות הגבוה ביותר בעליהספר 

 20דתי-מגדרית בחינוך הממלכתימגמות בהפרדה ה .3
 

  21:דתי מתקיימים מספר מודלים של הפרדה או עירוב מגדרי-בבתי הספר של החינוך הממלכתי

 .רק בנים או רק בנות בהם לומדיםבתי ספר ש – הפרדה מגדרית מלאה .6

 .בתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות נפרדות – כיתות נפרדות .2

 .ת הנמוכות מעורבות והכיתות הגבוהות נפרדותבתי ספר מעורבים שבהם הכיתו – מתחלף .3

 .בתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות מעורבות – מעורב .3

 .בתי ספר מעורבים שבהם בכל שכבת גיל חלק מהכיתות מעורבות וחלק נפרדות – משולב .5

בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות הנמוכות נפרדות והכיתות הגבוהות  – "הפרדה צומחת" .1

 .מעורבות

                                                           
18

באתר נאמני תורה  ניתן למצוא, וכן התייחסות להיבטים החברתיים סקירה מלאה של המחקרים המרכזיים  
 .ועבודה

19
  .במחקר זה' בחלק ג 6ל מופיעה בנספח מספר "הבדיקה הנ 
20
  .של משרד החינוך אשר עברו עיבודהנתונים בפרק הינם נתונים כל  
21

הוצאת תנועת נאמני . ('חלק ב) מגמות והישגים , תמונת מצב –דתי -החינוך הממלכתי(. 2363)' א, פינקלשטיין 
 .תורה ועבודה
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 . בתי ספר מעורבים שבהם חלק מהכיתות נפרדות וחלק מעורבות – וןללא אפי .2

דתי בחלוקה לפי סוג -ממלכתיאחוז בתי הספר בחינוך היסודי בחינוך ה: 1תרשים מספר 

 2117בשנת  מגדריתה הפרד

 

 *
 "הפרדה צומחת"בית ספר אחד אשר מוגדר כ נו רקיש

ומדים בכיתות נפרדות בבתי הספר חלה עלייה עקבית בשיעור התלמידים הל 2333החל משנת 

לאורך השנים מספר התלמידים  מראה כי 6לוח מספר  .דתי-היסודיים של החינוך הממלכתי

-מ) 2362 בשנתתלמידים  22,322-ל 2333 בשנת תלמידים 36,216-מגדל הלומדים בכיתות נפרדות 

תלמידים  55,531-מ ירד ובמקביל מספר התלמידים הלומדים בכיתות מעורבות, (12%-ל 33%

 (.  32%-ל 52%-מ )2362 בשנתתלמידים  32,323-ל 2333 בשנת

 2117-2111שנים ין הב, מספר התלמידים הלומדים בכיתות נפרדות ומעורבות :1לוח מספר 

 
 2117שנת  2111שנת 

 אחוז התלמידים מספר התלמידים אחוז התלמידים מספר התלמידים

 12% 22,322 33% 36,216 כיתות נפרדות

 32% 32,323 52% 55,531 כיתות מעורבות

 

הלומדים  2362כי מספר התלמידים בשנת  ניתן לראות 6לוח מספר נתוני לפי  ,באותו אופן

מהתלמידים  12%) במוסדות נפרדים גבוה יותר ממספר התלמידים הלומדים במוסדות מעורבים

חשוב לציין כי מוסד . (אשר לומדים במוסדות מעורבים 32%לומדים במוסדות נפרדים לעומת 

 . מעורב יכול להכיל בתוכו כיתות נפרדות

14.9% 

15.6% 

21.9% 10.1% 

33.6% 

1.6% 
0.0% 2.3% 

 בנות בלבד

 בנים בלבד

 כיתות נפרדות

 מתחלף

 מעורב

 משולב

 הפרדה צומחת

 ללא אפיון
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 2117-2111שנים ין הב, מספר התלמידים הלומדים במוסדות נפרדים ומעורבים :2לוח מספר 

 
 2117שנת  2111שנת 

 אחוז התלמידים מספר התלמידים אחוז התלמידים מספר התלמידים

 53% 12,236 33% 36,322 מוסדות נפרדים

 32% 13,333 12% 15,323 סדות מעורביםמו

התלמידים  אחוזניתן לראות את הקפיצה הגדולה שחלה ב 2 מספר בלוחלפי הנתונים המוצגים 

ובמקביל לראות את הירידה , 2362בשנת  53%-ל 2333בשנת  33%-מ, הלומדים במוסדות נפרדים

 .(32%-ל 12%-מ) הלומדים במוסדות מעורבים אחוזהחדה שחלה ב

כי חלה עלייה  ,3באמצעות לוח מספר  ניתן לראות', ובמיוחד שכבת א, לפי שכבות גיל נהבחיב

 33%-מ -בית הספר היסודי בכיתה נפרדתדרכם במשמעותית במספר התלמידים אשר התחילו את 

חלה קפיצה  2366-2332דבר נוסף שעולה מהנתונים כי בין השנים  .2362בשנת  55%-ל 2333בשנת 

ולאחר מכן , (2366שנת ב 53%-ל 2332בשנת  35%-מ) תלמידים בכיתות הנפרדותגדולה בשיעור ה

 . חלה בלימה במגמת ההפרדה
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דתי בחלוקה לכיתות נפרדות -בחינוך היסודי בחינוך הממלכתי' תלמידי כיתות א :3לוח מספר 

 2117-2111שנים ין הב, ומעורבות

 שנה
מספר התלמידים 

 בכיתות נפרדות

מספר התלמידים 

 תות מעורבותבכי
 סך הכל

שיעור התלמידים 

 בכיתות נפרדות

2111 1,333 3,225 61,223 33% 

2111 1,332 3,222 61,613 33% 

2112 1,136 3,132 61,332 36% 

2113 1,336 3,232 61,233 33% 

2114 2,536 63,323 62,556 33% 

2115 2,533 3,233 62,332 33% 

2116 2,552 3,133 62,632 33% 

2117 2,312 63,262 62,221 33% 

2118 2,266 3,513 62,223 35% 

2112 2,335 3,322 62,636 31% 

2111 3,235 63,323 63,212 33% 

2111 63,233 2,332 63,236 53% 

2112 66,366 3,632 23,633 55% 

2113 63,233 3,223 23,332 53% 

2114 66,323 3,333 23,323 53% 

2115 62,332 63,333 22,336 55% 

2116 62,233 63,222 22,522 55% 

2117 63,333 63,153 23,232 55% 
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 2117-2111שנים ין הב, הלומדים בכיתות נפרדות' שיעור תלמידי כיתות א :3תרשים מספר 

 

גי שישיפור הבלעזור אשר ביכולתו  חיובייש הרואים את תהליך ההפרדה המגדרית כתהליך 

ראיה לחשיבה זאת ניתן לראות במסמך המדיניות בנושא ההפרדה המגדרית אשר . התלמידים

על פי (. ד"מועצת החמ)דתי -על ידי מועצת החינוך הממלכתי 2362פורסם לראשונה בשנת 

משנת החל ומעלה ' בנים ובנות תחול הפרדה החל מכיתה דבהם לומדים שבבתי הספר , המסמך

מכלל הורי  11%ה של באמצעות הסכמ למנוע את ההפרדהניתן יהיה , עם זאת . ה"הלימודים תשע

-ל 2365נאמני תורה ועבודה נמצא כי בין השנים  מבדיקה שערכה תנועת. הספר תיהתלמידים בב

כך שכל הכיתות , אם באופן מלא, בתי ספר שהיו מעורבים מגדרית והפכו לנפרדים 62ישנם , 2362

כך שחלק מהכיתות בבית הספר הפכו לנפרדות וחלק נשארו , ואם באופן חלקי, הפכו לנפרדות

הספר הנפרדים מגדרית הפכו למעורבים  חשוב לציין כי לא חל תהליך הפוך שבו בתי. מעורבות

   22.בשנים הללו

 השלכות תקציביות העלולות לנבוע מתהליך ההפרדה המגדרית .4
 

 כיתות לא תקניות .א.4

מספר הכיתות . י כיתות קטנות ולא תקניותדההפרדה המגדרית בבתי הספר עלולה להביא לי

כיתה נורמטיבית . הנורמטיביות משקף את כלל ההוצאה של כיתות על ידי משרד החינוך

                                                           
22

נאכפה , ועבודה לפי מוקד החינוך של נאמני תורה, לא גובשה רשמית ובפועל משרד החינוך מדיניותניתן להבין ש 
הם , בהם הורים ביקשו לערב את הכיתות הנמוכות בהתאם למדיניותשבמקרים . כמעט תמיד רק לטובת הפרדה
 .נתקלו בסירובים מסוגים שונים

35% 

40% 

45% 

50% 

55% 

60% 
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 31-היא מ' ב-'חלוקת מספר התלמידים בשכבות א: מתחלקת לפי מספר התלמידים בשכבה

 מספר. ם ומעלהתלמידי 33-חלוקת מספר התלמידים היא מ' ו-'ואילו בשכבות ג, תלמידים ומעלה

לפי סל שעות בסיסי לכיתה תקנית המוגדרת  שעות ההוראה הניתנות לכיתה נקבע בין היתר

 . תלמידים ומעלה 23ככיתה המכילה 

מצב זה עלול . יותאינן תקנשלמצב שבו ישנן כיתות קטנות  גרוםההפרדה המגדרית עלולה ל

תיפתח המגדרית ההפרדה  עקבו ,ספר לומדים בנים ובנות בכיתות נפרדותהבית בלהיגרם כאשר 

כמו . אך הכיתה תהיה קטנה מאוד מבחינת מספר התלמידים בה ,כיתה של בנים או בנות בלבד

שני )הופרד לגמרי המשך בונפרדות בו כיתות מעורב שהת ספר בעלול להיווצר מצב נוסף שבו , כן

כך יוצא  .בית ספרבכל  מעט תלמידים נםבכל שכבה ישובעקבות ההפרדה  ,(סמלי מוסד שונים

 . תלמידים בכיתה 23-חלק מהכיתות באותם בתי הספר אינן תקניות ומכילות פחות מש

תנועת נאמני תורה ועבודה בנושא שעות שניתנות לכיתות לא תקניות בחינוך  תבדיקלאור 

אינן שכיתות  236-כ היוז "דתי בשנת הלימודים תשע-התקבל כי בחינוך הממלכתי, דתי-הממלכתי

בחלוקה לפי הפרדה או עירוב מגדרי ניתן לראות כי ישנן (. תלמידים בכיתה 23-פחות מ)ות תקני

מכלל הכיתות  72%-כ מכאן כי .כיתות מעורבות לא תקניות 222-כיתות נפרדות לא תקניות ו 562

  .כיתות מעורבות מהן הינן 28%ואילו  ,הלא תקניות הן כיתות נפרדות

הקצאה ניתנת לפי שכבת ה .שבועיות לשעות הוראה קן בסיסתהקצאת לכל כיתה תקנית ניתנת 

בבדיקה . שבועיות שעות 32 – 'ו-'ה; שבועיות שעות 36 – 'ד-'ג; שבועיות שעות 23 – 'ב-'א: גיל

שעות  5,522-לא תקניות ישנן כהתקבל כי עקב כיתות  תנועת נאמני תורה ועבודהשנעשתה על ידי 

מכלל השעות  3,223פרדה או עירוב מגדרי ניתן לראות כי בחלוקה לפי ה. כביכול אינן חוקיותש

מכלל השעות שייכות לכיתות  1,522-ו ,(מכלל השעות 72%-כ)שייכות לכיתות נפרדות 

חשוב לציין כי מצב זה גורם להפסד הן מצד התלמידים שלא  (.מכלל השעות 28%-כ)המעורבות 

ורים שלעיתים במקרים של כיתות לא הן מצד הה, םשעות אשר מגיעות להיכולים לקבל את כלל ה

 הכוללת של עלותהמההורים והן מצד משרד החינוך שתוספת תשלום  הגוב בית הספר תקניות

 .בשנה ₪מיליון  33.5-שעות ההוראה לכיתות לא תקניות נאמדת בכ

-חשוב לציין כי תופעת הכיתות הלא תקניות אינה ייחודית לבתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי

אך . ללא קשר לסוג הפיקוח ולהפרדה מגדרית, אלא רווחת בחלק גדול מבתי הספר במדינה ,דתי

. על אף שהוא קטן, מספר התלמידים בכיתה הוא אחיד מבחינה מגדרית, לרוב במקרים אלו
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עלול להיווצר מצב שבו , כאשר ישנן כיתות לא תקניות הנוצרות עקב הפרדה מגדרית, לעומת זאת

דבר העלול לגרום , שבה כיתת בנים גדולה מאוד וכיתת בנות קטנה מאודלעיתים ישנה שכבה 

 . לאקלים כיתתי בעייתי

 פיצול כיתות וכתוצאה מכך הפחתה במספר שעות ההוראה השבועיות  .ב. 4

כיתות גדולות לכיתות קטנות יותר עקב  של לגרום לפיצול עלולהמגדרית בבתי הספר ההפרדה ה

 בהכרחכאשר מפצלים כיתות . ל בנים ובנות לשתי כיתות נפרדותרצון להפריד כיתה מעורבת ש

מורים של ה ההוראהמספר שעות ה של הקטנ תחולוכתוצאה מכך  ,יעלהמספר הכיתות בשכבה 

 ובעשל המורים נהשבועיות שעות ההוראה מספר מכיוון ש, לרשותם בפועל לכל כיתה העומד

ספר יש תקן רק לשלוש הכאשר לבית  ,במילים אחרות. הספר תיבב ממספר הכיתות התקניות

מפצל כיתות בית הספר המגדרית ההפרדה  שלאך ב, אותה בשכבהמספר התלמידים בלפי , כיתות

לפי  עלול להיווצר מצב שבו אין מספיק שעות הוראה לכל כיתהאזי , בפועל מפעיל ארבע כיתותו

ו ולכן לבית הספר בשהרי משרד החינוך מתקצב את בית הספר לפי מספר התלמידים , התקן

 . בשכבה ולא לארבע כיתותבשכבה במספר שעות הוראה המתאימות לשלוש כיתות  מתוקצב

ים כי שיעור החריגות מלמד( 2332832)ח "ממצאי בקרת התקן שנעשתה לשנת הלימודים תשס

מבתי הספר בחינוך  13%-כ :הארציגבוה בהשוואה לשיעור החריגות  דתי-מלכתיבחינוך המ

. מכלל המגזרים מכלל בתי הספר שנבדקו 33%לעומת פתחו כיתות לא תקניות  יתד-מלכתיהמ

דתי מוביל בשיעור הפער -מראים במחקרם כי החינוך הממלכתי 23(2362)זוסמן וצור , בלס, כמו כן

 24.מספר הכיתות התקניותבין בין מספר הכיתות בפועל לשביחס  2%העומד על 

של המורים  25דה במספר שעות האורך השבועיותירי תחולפיצול הכיתות מ כתוצאה, כאמור

 31למשל מפצל כיתה של ) ספר פותח כיתה לא תקניתהמנהל בית ירידה זו תיגרם כאשר  לכיתה

הוא זקוק לכן , והוא מעוניין שמספר שעות הלימוד לתלמיד לא יפחת, (26תלמידים לשתי כיתות

כגון שעות ייעוץ , צרכים אחריםלשעות נוספות והוא עלול להקצותן על חשבון שעות שנועדו ל

                                                           
23

על השימושים בשעות עבודתם של כוחות ההוראה ? בבית הספר מתוק שלימה למדת (. 2362)זוסמן וצור , בלס 
  .חטיבת המחקר: שראלבנק י. בבתי הספר היסודיים

24
כן למספר תשלומי ההורים הגבוהים ו, אודות לתקני בנות השירות ,בין היתר ,חשוב לציין כי הפער הגדול התאפשר 

 . דתי מאופיין כאמור בו-שעות ההוראה הגבוה שהחינוך הממלכתי
25
 .מספר השעות המינימלי הנלמד על ידי התלמיד בכיתתו -שעות אורך 

החינוך (. 2363) 'א, פינקלשטיין: לעיון נוסף ומעמיק, ות לגבי יתרונן של הכיתות הקטנותישנן דעות חלוק 26
 .הוצאת נאמני תורה ועבודה .('חלק ב. )מגמות והישגים, תמונת מצב-דתי-הממלכתי
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עולה כי החריגות מתקן  28מבקר המדינהח "מדו 27.המוקצות לפי מספר הכיתות בבית הספר

ושרו מתרחשות בעיקר בבתי ספר קטנים המתקשים לפעול לפי תקני השעות שאהשבועיות השעות 

בתי ) ייחודיביון שהם בדרך כלל קטנים ובעלי צ, דתי-לכתיבתי ספר בחינוך הממפרט בוב, להם

  .ולכן לא ניתן לאחדם, (ספר שהינם מופרדים מגדרית

 דתי-בתי הספר של החינוך הממלכתימ 52% ממצאי בקרת התקן מצאו כי, ביחס לשעות הוראה

מכלל בתי הספר  31%לעומת זאת , וכתוצאה מכך התלמידים למדו פחות שעותחרגו בשעות אורך 

מבתי הספר של  13% ;מכלל בתי הספר 31% ת חרגו בשעות תפקיד לעוממהם  33% ;שנבדקו

מבתי הספר של החינוך  32%-ו;מבתי הספר שנבדקו 52% חרגו בשעות תגבור לעומתד "החמ

משאר בתי הספר  22% הקצו פחות שעות מהנדרש למקצועות הליבה לעומתדתי -הממלכתי

-לכתיהממתלמיד בחינוך היסודי  ח"שבשנת הלימודים תשסעות הנתונים היא משמ .שנבדקו

וקיבל פחות שעות תגבור מתלמיד בחינוך  החינוך משרדלמד פחות שעות ביום במימון דתי 

נפתחו יותר כיתות לא דתי -השייכים לחינוך הממלכתי ספרהבבתי דבר זה נובע מכך ש .הממלכתי

ופחות , חלק גדול מן השעות שימשו למילוי תפקידים שונים בידי המורים ולא להוראהו, תקניות

  .ת מהנדרש הוקצו ללימוד מקצועות הליבהשעו

כאשר בבית ספר מספר הכיתות בפועל זהה למספר הכיתות  מצאו כיזוסמן וצור , בלס, בנוסף

 בפועל אך כאשר מספר הכיתות, שעות אורך 32.6 ותלפי תקן משרד החינוך אזי למורה מתוקצב

שעות  31.5-ת ההוראה לחלה ירידה במספר שעו יאז, כיתה נוספתנפתחת אינו תואם לתקן ו

 . וכתוצאה מכך התלמיד מפסיד כשעתיים של לימוד בכל שבוע ,שבועיות

וכתוצאה  ,הסיבה העיקרית העלולה להוביל לפיצול כיתה היא ההפרדה המגדרית, כנאמר לעיל

זוסמן וצור הראו במחקרם כי בית , בלס .שבועיות הוראהמההפרדה התלמידים מפסידים שעות 

כאשר היחס בין הכיתות בפועל לכיתות בתקן עומד על בשבוע עתיים של לימוד הספר מפסיד כש

שלוש עשרה  בואם בית הספר מתוקצב לפי עשר כיתות אך בפועל יש  ,במילים אחרות .6.3

מראה  3נספח מספר  .בשבוע שעות לימוד כשתי יפסידו בכל הכיתות בהכרח התלמידים, כיתות

 .לפי משרד החינוך, כיתהאת כלל שעות ההוראה המגיעות לכל 

 

                                                           
27
 .לא יעלה על שעה שבועית אחת לכיתה ולא יפחת מארבע שעות שבועיות לבית ספרלכל בית ספר שעות הייעוץ  תקן 
28
 .ב13דוח שנתי  .ניצול שעות לימוד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים(. 2363)מבקר המדינה  
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 29מקרה מבחן

את הפחתת שעות ההוראה עקב פיצול כיתות ניתן להמחיש באמצעות מקרה שחל בבית ספר 

הינן ' ג-'הכוונה ששכבות א)כיתות ומוגדר כבית ספר מתחלף  22-יסודי במרכז הארץ אשר מונה כ

דה לא נקבעה באמצעות כי ההפרחשוב לציין , (הכיתות הינן נפרדות' מעורבות והחל משכבה ד

ההפרדה המגדרית  בבית הספר התאפשרה. הפיקוח ל ידיע נקבעהמשאל של הורי בית ספר אלא 

וההפרדה יוצרת כיתות לא , איזון זה הופראך בשנתיים האחרונות , בשל איזון מספרי טבעי

בבית הספר חל מצב  .תקניות המתקיימות תוך שימוש בשעות לימוד שיועדו למטרות אחרות

תלמידים וכיתה אחרת מונה  35כיתה אחת מונה , שישנן שתי שכבות שבהן יש כיתות לא תקניות

אך בשל ההפרדה , במצב זה כל שכבה הייתה אמורה להיות עם שלוש כיתות, תלמידים 32

קבוצת בנים )המגדרית בכל שכבה יש ארבע כיתות ובית הספר מפצל את הכיתות לשתי קבוצות 

ואת , שעות שבועיות שבהן התלמידים לומדים ביחד עם שני אנשי צוות 2-פרט ל, (וקבוצת בנות

מצב זה פוגע הן . שאר שעות ההוראה בית הספר לוקח משעות שמטרתן נועדה לשימושים אחרים

כגון , בתלמידי הכיתות המדוברות והן בשאר התלמידים בבית הספר אשר זכאותם לאותן השעות

נלקחת מהם משום שאותן השעות משמשות בפועל להפרדה , שעות מילוי מקום ושעות פרטניות

 .  המגדרית

בהסתכלות לפי פירוט השעות ניתן לראות כי כל כיתה בבית הספר מפסידה כמעט שעה שבועית 

ואפילו הכיתה , תוספת שעות בהתאם למספר התלמידים בכיתהשהן כאמור , עקב שעות תמריץ

ש של כלל הכיתות בבית "ש 26.5) ן השעותהגדולה ביותר בבית הספר אינה מקבלת את אות

 3-נלקחו כ' וכן מכל כיתות א, שעות מורשתש של "ש 2-נלקחו כ' ו-'משכבות ה, בנוסף(. הספר

, דקות קודם 63וכל כיתה בבית הספר מסיימת , (ש"ש 62-סך הכל כ)ש במסגרת שעות הפיצול "ש

 33-אשר מסתכמות בכ, הכללידקות בסך  6323וגורם להפסד של  30ל"דבר הנוגד את חוזר מנכ

שעות הוראה שבועיות עקב  84.5-בסך הכללי בית הספר מאבד כ ,כאמור .שעות הוראה שבועיות

שעות שבועיות לכל  4-הגורמות בממוצע להפסד של כ, פיצול כיתות למען ההפרדה המגדרית

בשל הרצון אך , בית הספר מתוקצב לפי שלוש כיתות בשכבה, במילים אחרות .תלמיד בבית הספר

ולכן בית הספר מנצל , להפריד מגדרית בשתי השכבות הללו יש ארבע כיתות במקום שלוש כיתות

                                                           
29
 .על העזרה עם עיבוד הנתונים 'נירית ליבוביץ' גבלתודתנו נתונה  
30
 apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=52#_Toc256000036http//: -ל"לחוזר מנכ 

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=52%23_Toc256000036
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דבר הגורם לכל , שעות הוראה המיועדות לדברים אחרים כשעות הוראה לאותן הכיתות

 .  התלמידים בבית הספר להפסיד שעות הוראה
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 תות סך השעות שנלקחו מבית הספר עקב פיצול כי :4לוח מספר 

 מספר השעות שעות שבועיות

 ש"ש 26.5 שעות תמריץ

 ש"ש 2 שעות מורשת

 ש"ש 62 שעות פיצול

 ש"ש 33 מכל כיתה דקות בכל יום 63

 ש"ש 84.5 –סך הכל 

 עלויות כספיות והפסדים כספיים. ג.4 

עקב תופעת ההפרדה המגדרית המתרחשת במספר רב של בתי הספר היסודיים בחינוך , כאמור

אך למרות . מתרחש תהליך של פיצול כיתות והגדלת מספר הכיתות בכל בית ספר, דתי-כתיהממל

ישנם בתי ספר ', מכיתה דבבתי הספר תחול רק מגדרית הפרדה ההש הכריזהד "מועצת החמש

ספר אינם מתוקצבים בהתאם בתי  אותם אך ,'המעוניינים להפריד את ילדיהם החל מכיתה א

לפי  31 .בחלוקה לכיתות תקניות בהםהלומדים מספר התלמידים לפי מתוקצבים להפרדה אלא 

כאשר בית הספר מפריד ו, לשנה ₪ 333,333-עלות כיתה נאמדת בממוצע בכ 32,נתוני משרד החינוך

 דברים אחריםבכיתה החדשה במקום ב המושקעיםכספים  של כיתות בהכרח זה מביא לעלויות

 . שנוגעים לכלל בית הספר

משרד החינוך נאלץ לעיתים לשלם בעבור , ר חורג מתקן השעות שהוקצה לוכאשר בית ספ, בנוסף

כאשר מספר הכיתות בפועל , כאמור. יותר שעות ממספר השעות שהוקצו מלכתחילה לבית הספר

אינו תואם את מספר הכיתות לפי התקן שאושר על ידי משרד החינוך ישנו חוסר של שעות 

משרד , ל חשבון התלמידים כך שיפסידו שעות לימודועל מנת שחוסר זה לא יבוא רק ע, הוראה

ולכן , שהרי המורה עבד בפועל ולימד בשעות אלו, החינוך מקצה עוד שעות הוראה לבית ספר

, עלות זאת נאמדת במיליוני שקלים בשנה. משרד החינוך מחויב לשלם על החריגה מתקן השעות

-מבתי הספר של החינוך הממלכתיולמעלה ממחצית , ₪ 2,533שכן עלות שעת הוראה אחת היא 

 . דתי אשר נבדקו בבקרת התקן חרגו משעות האורך שלהם

                                                           
31

ן צריך פתרון בעיית התק. עדוף תקציבי רק למוסדות נפרדיםית ייתןאשר  לתקצובהתנועה התנגדה , לעילכאמור  
 .לכלל סוגי המוסדות שוויונימענה  ייתןבאופן אשר  להיעשות

32
 .משרד החינוך. תקציבים וכלכלהמנהל , 2361ו "עובדות ונתונים תשע 
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 בתי ספר קטנים מאוד כתוצאה מהפרדה מגדרית מלאה.  ד.4

אחד , ההפרדה המגדרית בבתי הספר מתבטאת הן באופן מלא באמצעות בתי ספר נפרדים לגמרי

מעורבים שהכיתות בהם נפרדות מבחינה  והן באופן חלקי באמצעות בתי ספר, ולבנים ואחד לבנות

לעיתים מתרחש תהליך שבו בית ספר מעורב אשר למדו בו בנים ובנות בכיתות נפרדות . מגדרית

כדוגמת , עם שני סמלי מוסד ועם כפילות במספר נותני השירות, מתפצל לשני בתי ספר נפרדים

גודל בית הספר בהכרח יהיה כתוצאה מתהליך זה . אחד לכל בית ספר, ושני סגנים שני מנהלים

 .ומצב זה יביא להפסדים הן מצד התלמידים והן מצד בעלי התפקידים, קטן יותר

כך הוא זכאי למספר גדול , ככל שבית ספר נחשב לבית ספר גדול מבחינת מספר התלמידים בו

. אשר מחושב לפי מספר הכיתות בכל בית ספר, יותר של בעלי תפקידים לפי תקן משרד החינוך

לפי מספר הכיתות , ניתן לראות את רשימת נותני השירות המגיעים לכל בית ספר 3בנספח מספר 

 משמע שככל שיש יותר כיתות בשכבה או בבית ספר כך, ישנם תפקידים אשר הינם תלויי גודל. בו

כדוגמת רכז מקצוע יסודי שמספר התקנים של התפקיד , יש יותר בעלי תפקידים בבית הספר

שני רכזים במוסד ; כיתות בבית ספר 5רכז אחד עד )ספר הכיתות בבית הספר מוקצה לפי מ

ארבעה רכזים ; כיתות 62-ל 2שלושה רכזים כאשר המוסד החינוכי מונה בין ; כיתות 2-1שמונה 

 (. כיתות ומעלה 63במוסד המונה מעל 

, נוחה על בית ספר להכשיר חלק משטח המוסד לסביבת עבודה, לפי הסכם אופק חדש, כמו כן

גם בעניין זה . אשר תתאים להוצאת תלמידים לשעות פרטניות ולשעות שהייה, ללא בינוי מחדש

כך שככל שבבית הספר יהיה מספר כיתות רב יותר כך יבנו , ישנו יתרון לכמות הכיתות במוסד

ניתן לראות את מספר פינות  5מלוח מספר , יותר פינות עבודה למטרת שהייה או עבודה פרטנית

 .  הייה ופינות העבודה הפרטנית בחלוקה לפי מספר כיתות בית הספרהש

 בחלוקה לפי מספר כיתות סביבות עבודה בבית ספר יסודי: 5לוח מספר 

 כיתות 24עד  כיתות 18עד  כיתות 16עד  כיתות 12עד  

 2 6 6 6 מספר פינות שהייה

 3 3 2 6 מספר פינות עבודה פרטניות

גם מנהל וסגן , בית הספר ככל שהוא גדול יותר מבחינת מספר כיתותבנוסף למשאבים המוקצים ל

בהתאם לרמת , בית הספר מרוויחים יותר ככל שבית הספר נחשב לגדול יותר בבית הספר
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חלק מהשכר של המנהל והסגן הראשון מורכב , לפי הסכם אופק חדש. המורכבות של בית הספר

המורכבות מחושבת לפי סך הכיתות של בית רמת . מרמת המורכבות של בית הספר שהם מנהלים

 סךמספר הכיתות התקניות השייכות לחינוך המיוחד ו, מספר הכיתות התקניות הרגילות –הספר 

שככל שבבית הספר יש מספר רב יותר , מכאן 3.6.33 של בהכפלה' ט-'ז בשכבות התקניות הכיתות

 . ון של בית הספרשל כיתות כך תעלה המשכורת של מנהל בית הספר ושל הסגן הראש

ל הנגרמות עקב הפרדה מגדרית מלאה מאפיינות בתי ספר קטנים "חשוב לציין כי כל ההשלכות הנ

, אך המחקר בא להדגיש את תופעת פיצול בתי ספר לשניים עקב ההפרדה המגדרית, באופן כללי

ון רב במקום שבבית הספר יהיה מספר רב של תלמידים אשר יוכלו ליהנות ממגו, וכתוצאה מכך

, קטן מספר התלמידים בו בדרך כלל ,בית הספר נחלק לשניים, של משאבים העומדים לרשותם

מספר רב יותר של בעלי , ואותם התלמידים מפסידים משאבים רבים כגון שעות הוראה

למרות שמשרד החינוך נאלץ בפועל להוציא יותר , כל זאת. תפקידים וסביבות עבודה נוחות יותר

 .כסף

 סיכום .5

. דתי-עת ההפרדה המגדרית רווחת כיום ברוב בתי הספר היסודיים של החינוך הממלכתיתופ

מהמחקר עולה כי עם השנים חל גידול משמעותי במספר התלמידים הלומדים במוסדות נפרדים 

ובמקביל התרחשה ירידה חדה במספר הלומדים , (2362בשנת  53%-ל 2333בשנת  33%-מ)

 (.2362בשנת  32%-ל 2333בשנת  12%)במוסדות מעורבים 

ומן הממצאים , דתי לומדים בכיתות נפרדות-רוב התלמידים המשתייכים לחינוך הממלכתי, כיום

אם בעבר רוב הציבור . בשנים האחרונות עולה כי חל גידול ניכר במספר הלומדים בכיתות נפרדות

בכיתות נפרדות הרי שכיום רוב התלמידים לומדים , (2333בשנת  52%-כ)למד בכיתות מעורבות 

עדות (. 2362בשנת  32%-כ)ורק חלק קטן מהציבור לומד בכיתות מעורבות , (2362בשנת  12%)

: דתי-נוספת לכך ניתן לראות בשיעור התלמידים אשר מתחילים בית ספר יסודי בחינוך הממלכתי

מהתלמידים  55%הרי שכיום , החלו את לימודיהם בכיתות נפרדות 33%רק  2333אם בשנת 

 . 'חילים ללמוד בכיתות נפרדות החל מכיתה אמת

                                                           
33

מספר  -B; מספר הכיתות התקניות בבית הספר -A :כאשר .A+B+(0.1*C) :נוסחת החישוב של רמת המורכבות 
 .הספר בבית 'ט -'ז בשכבות התקניות הכיתות מספר -C; בבית הספר מיוחד לחינוך הכיתות התקניות
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מהמחקר עולה כי תהליך ההפרדה המגדרית עלול להוביל להפסדים רבים העלולים לפגוע 

 כמהלהיגרם  ותעלול המגדרית עקב ההפרדה. בהורים ובמשרד החינוך עצמו, בתלמידים

; ל כיתה מגדריתמבחינת מספר תלמידים לא מאוזן בכ כיתות לא תקניות. א: השלכות שליליות

 .עלויות כספיות גבוהות. ג; הפחתה במספר שעות ההוראה השבועיות לכיתה. ב

אשר מונות , שנן כיתות קטנות אשר אינן תקניותההפרדה המגדרית עלולה להביא למצב שבו י

מצב זה גורם להפסד הן מצד התלמידים שלא יכולים לקבל את כלל השעות  .תלמידים 23-פחות מ

 הגוב בית הספר הן מצד ההורים שלעיתים במקרים של כיתות לא תקניות, להןאשר מגיעות 

לכיתות לא השבועיות מההורים והן מצד משרד החינוך שעלות שעות ההוראה  תשלום נוסף

 .בשנה ₪מיליון  33.5 -תקניות נאמדת בכ

ות הינן לפי בדיקה שנעשתה על ידי תנועת נאמני תורה ועבודה התקבל כי רוב הכיתות הלא תקני

 שאינן מעורבות כיתות 22%לעומת  תקניות לא נפרדות כיתותהינן  22%-כ: כיתות נפרדות

רוב השעות אשר מוקצות , בהתאם לכך(. בהתאמה, כיתות 222כיתות לעומת  513) תקניות

הינן שעות  3,323-כ, מוקצות לכיתות הנפרדות" מתבזבזות לריק"לכיתות לא תקניות וכביכול 

 המוקצות שעות 6,533 ,לעומת, (השעות מכלל 22%-כ)ות נפרדות לא תקניות המוקצות לכית

  (.השעות מכלל 22%-כ)הלא תקניות   המעורבות לכיתות

לגרום לפיצול כיתות לכיתות קטנות יותר עקב רצון  עלולההפרדה מגדרית בבתי הספר , כמו כן

לחול  עשויהפיצול הכיתות  בעקבות. להפריד כיתה מעורבת של בנים ובנות לשתי כיתות נפרדות

עקב ההפרש בין מספר הכיתות , אשר מגיעות לכל כיתהבמספר שעות האורך השבועיות  ירידה

שעות ההוראה השבועיות מוקצות , כאמור)לפי התקן לעומת מספר הכיתות בפועל בבית הספר 

מד פחות דתי לו-ומכאן כי תלמיד בחינוך הממלכתי, (לפי מספר הכיתות לפי התקן בבית הספר

כפי שהראו הנתונים של , שעות ביום ומקבל פחות שעות תגבור לעומת תלמיד בחינוך הממלכתי

 . ח"בקרת התקן תשס

חלק גדול , כאשר יש הפרש במספר הכיתות לפי התקן לבין מספר הכיתות בפועל, במילים אחרות

, ם ולא להוראהלמילוי תפקידים שונים בידי המורי ישמשו המוקצות לבית הספר השעותיותר מ

 בבית בפועל הכיתות מספר כי כאשר, מכאן .ללימוד מקצועות הליבה יוקצוופחות שעות מהנדרש 

 אך .אורך שעות 32.6 ותמתוקצב למורה אזי החינוך משרד תקן לפי הכיתות למספר זהה ספר

 שעות במספר ירידה חלה יאז, נפתחת נוספת וכיתה לתקן תואם אינו הכיתות מספר כאשר
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 בכל לימוד של כשעתיים מפסיד התלמיד מההפרדה וכתוצאה שבועיות שעות 31.5-ל אהההור

 .שבוע

ח כל כיתה "בבחינה לפי בית ספר מסוים ממרכז הארץ ניתן לראות כי בשנת הלימודים תשע

שעות הוראה שבועיות עקב הרצון להפריד מגדרית כיתות ולשם כך  4-באותו בית ספר איבדה כ

 .  נוספות בבית הספר לפצל ולהוסיף כיתות

נוצר מצב , עקב רצון לפצל בית ספר מעורב עם כיתות נפרדות לשני בתי ספר נפרדים לגמרי

ישנם שני בתי ספר קטנים , שבמקום בית ספר אחד גדול אשר יכול ליהנות ממגוון רב של משאבים

ככל  המחקר הראה כי. אשר עקב מספר התלמידים הקטן בהם עלולים להפסיד משאבים רבים

כך הוא זכאי למספר רב יותר של , שבית הספר נחשב לבית ספר גדול מבחינת מספר התלמידים בו

, מספר רב יותר של בעלי תפקידים לפי תקן משרד החינוך. א: כגון, משאבים מצד משרד החינוך

מספר גדול יותר של שעות הוראה שבועיות . ב; אשר מחושב לפי מספר הכיתות בכל בית ספר

 .כדוגמת פינות שהייה ועבודה פרטנית, סביבת עבודה נוחה יותר. ג ;לכיתה

ישנם , מצדדי החינוך הנפרד דייאשר נטענים על  ניתן לראות כי לצד היתרונות, מכלל האמור לעיל

המורים ומשרד , ההורים, התלמידים: מספר חסרונות העלולים לפגוע בכלל הגורמים המעורבים

 .   החינוך עצמו
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  הם אין כיתות חינוך מיוחדבשבתי הספר  – 1 נספח מספר

בחלק מבתי הספר ישנן כיתות חינוך מיוחד שעבורן בתי ספר , כנאמר בהקדמה של הפרק הראשון

על מנת לראות האם בממצאים שקיבלנו במחקר אין הטיה עקב . אלו מקבלים תוספת תקציב

כן לקבלת שעות הוראה מרובות היכולים לגרום לתקצוב גבוה יותר לבתי הספר ו, אותם תשלומים

בדקנו את התקצוב הממוצע והן את מספר שעות ההוראה הממוצעות בבתי , יותר לבתי הספר

הספר על ידי הפרדה בין בתי ספר עם כיתות חינוך מיוחד לבין בתי ספר שאין בהם כיתות חינוך 

ינוך הממלכתי הן בח, בהם כיתות חינוך מיוחד שאיןהנספח מראה את כלל בתי הספר . מיוחד

 . דתי-והן בחינוך הממלכתי

 גודל בית הספר .1

מכלל בתי  53%)בהם כיתות חינוך מיוחד  איןשבתי ספר  233ישנם , דתי היסודי-בחינוך הממלכתי

בתי ספר אלו חולקו לארבע קבוצות לפי מספר התלמידים (. דתי-הספר של החינוך הממלכתי

בתי ספר  22 –בית ספר בינוני ( ב; (כלל בתי הספרמ 33.5%)בתי ספר  23 –בית ספר קטן ( א: בהם

בית ספר ( ד; (מכלל בתי הספר 23.2%)בתי ספר  32 –בית ספר גדול ( ג; (מכלל בתי הספר 32.3%)

 (.מכלל בתי הספר 1.3%)בתי ספר  63 –גדול מאוד 

 מכלל בתי הספר 32.2%)בתי ספר שאין בהם כיתות חינוך מיוחד  312בחינוך הממלכתי ישנם 

–בית ספר קטן ( א: בתי ספר אלו חולקו לארבע קבוצות לפי מספר התלמידים בהם(. הממלכתיים

מכלל בתי  36.5%)בתי ספר  661 –בית ספר בינוני ( ב; (מכלל בתי הספר 23.3%)בתי ספר  22

 53 –בית ספר גדול מאוד ( ד; (מכלל בתי הספר 36.5%)בתי ספר  661 –בית ספר גדול ( ג; (הספר

 (.מכלל בתי הספר 61.6%)פר בתי ס

 תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי הספר לפי גודל בית הספר. א.1

ולא לכלל בתי , חינוך מיוחד כיתותבהם  איןשחשוב לציין כי הנתונים מתייחסים רק לבתי הספר 

 .  כמו שנבדק במחקר הספר
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  תיד-הממלכתי חינוךבולכיתה לפי גודל בית הספר  התקצוב הממוצע לתלמיד :1תרשים מספר 

 

התקצוב הממוצע הן לתלמיד והן , מהנתונים המוצגים ניתן לראות כי בתי ספר המוגדרים כקטנים

ככלל ככל שבית הספר גדול יותר כך . לכיתה גבוהים יותר מבתי הספר המוגדרים כגדולים יותר

התקצוב  שבהם, למעט בתי ספר הנחשבים לגדולים)תקצובו לתלמיד או לכיתה קטן יותר 

(. הממוצע לכיתה גבוה יותר מבתי הספר המוגדרים כבינוניים מבחינת מספר התלמידים בהם

 .2כפי שניתן לראות מתרשים מספר , מגמה דומה מתרחשת בחינוך הממלכתי

  הממלכתי חינוךלפי גודל בית הספר ב התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה :2תרשים מספר 

  

 

 גדול מאוד גדול בינוני קטן

  ₪415,253   ₪443,446   ₪430,038   ₪506,828  עלות ממוצעת לכיתה

  ₪12,996   ₪15,225   ₪16,936   ₪20,754  עלות ממוצעת לתלמיד

  ₪ -    
  ₪ 50,000  
  ₪ 100,000  
  ₪ 150,000  
  ₪ 200,000  
  ₪ 250,000  
  ₪ 300,000  
  ₪ 350,000  
  ₪ 400,000  
  ₪ 450,000  
  ₪ 500,000  
  ₪ 550,000  

  ₪ -    
  ₪ 2,000  
  ₪ 4,000  
  ₪ 6,000  
  ₪ 8,000  

  ₪ 10,000  
  ₪ 12,000  
  ₪ 14,000  
  ₪ 16,000  
  ₪ 18,000  
  ₪ 20,000  
  ₪ 22,000  

 גדול מאוד גדול בינוני קטן

  ₪391,601   ₪390,658   ₪394,803   ₪453,428  עלות ממוצעת לכיתה

  ₪11,735   ₪12,608   ₪14,054   ₪17,181  עלות ממוצעת לתלמיד

  ₪ -    

  ₪ 50,000  

  ₪ 100,000  

  ₪ 150,000  

  ₪ 200,000  

  ₪ 250,000  

  ₪ 300,000  

  ₪ 350,000  

  ₪ 400,000  

  ₪ 450,000  

  ₪ 500,000  

  ₪ -    

  ₪ 2,000  

  ₪ 4,000  

  ₪ 6,000  

  ₪ 8,000  

  ₪ 10,000  

  ₪ 12,000  

  ₪ 14,000  

  ₪ 16,000  

  ₪ 18,000  

  ₪ 20,000  
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כך התקצוב הממוצע שלו גבוה , טן יותר מבחינת מספר תלמידיםככלל ככל שבית הספר הינו ק

, למעט בתי ספר הנחשבים לגדולים מאוד מבחינת מספר התלמידים)יותר הן לתלמיד והן לכיתה 

תופעה זאת (. בהם התקצוב הממוצע לכיתה גבוה יותר במעט מבתי הספר המוגדרים כגדולים

יחס שבין גודל בית הספר לבין התקצוב הינה זהה לממצאים אשר התקבלו במחקר בנוגע ל

אך גם כאן חשוב לציין כי הנתונים המוצגים במחקר , הממוצע המושקע בו על ידי משרד החינוך

אלא את , המתייחסים לתקצוב ממוצע לתלמיד אינם מראים את התקציב שהתלמיד קיבל בפועל

 . כיתהההוצאה הכספית של משרד החינוך לכיתה בחלוקת מספר התלמידים בכל 

 שעות הוראה ממוצעות לתלמיד ולכיתה לפי גודל בית הספר. ב.1

ולא לכלל בתי , כיתות חינוך מיוחדבהם  איןשחשוב לציין כי הנתונים מתייחסים רק לבתי הספר 

 .  כמו שנבדק במחקר, הספר

 ולכיתה לפי גודל בית הספר  הקצאת שעות הוראה ממוצעות לתלמיד : 4-ו 3מספר  תרשימים

 

ככל שבית  –הנתונים עולה כי בחלוקה לפי רמות גודל של בתי הספר לפי מספר התלמידים בהם מ

למעט בתי ספר )הספר קטן יותר כך מספר שעות ההוראה לתלמיד ולכיתה בו גדולות יותר 

המוגדרים כגדולים שבהם מספר שעות ההוראות הממוצעות לכיתה גדולות במעט מבתי ספר 

 (.בינוניים

לפי רמות גודל , דתי-ונים עולה כי בהשוואה בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתימהנת, ככלל

, דתי במספר שעות ההוראה הן לתלמיד והן לכיתה-ההקצאה לחינוך הממלכתי, של בתי הספר

ניתן להסביר חלק מההבדלים במספר . ינוך הממלכתיחגבוהה יותר מההקצאה ל, בכל רמת גודל

" תפילה"ך תוספת השעות שישנה בגין פעילויות כמו שתי שעות השעות בין סוגי הפיקוח דר

0 
0.5 
1 
1.5 
2 
2.5 

גדול 
 מאוד

 קטן בינוני גדול

 2.31 1.94 1.72 1.5 ד"ממ

 2.01 1.62 1.46 1.35 ממלכתי

 לפי תלמיד

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

גדול 
 מאוד

 קטן בינוני גדול

 58.28 49.37 50.14 47.49 ד"ממ

 52.98 45.78 45.17 45.16 ממלכתי

 לפי כיתה
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 ₪23,005 

 ₪19,664 

 ₪14,222 

 ₪18,649 
 ₪16,993 

 ₪0 

 ₪5,000 

 ₪10,000 

 ₪15,000 

 ₪20,000 

 ₪25,000 

 חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

3.3% 

63.6% 

26.1% 

33.2% 

ניתן לראות כי המגמתיות שהוצגה במחקר ביחס בין גודל בית הספר . דתי-בחינוך הממלכתי

 .  למספר שעות ההוראה הממוצעות המתוקצבות נשמרת גם פה

 מדד הטיפוח .2

בתי ספר  62יוחד ישנם שאין בהם כיתות חינוך מדתי -בתי הספר בחינוך הממלכתי 233מתוך 

מכלל  63.6%)בינוניים -בתי ספר המוגדרים חלשים 21; (מכלל בתי הספר 3%)המוגדרים חלשים 

בתי ספר המוגדרים  13; (מכלל בתי הספר 26.1%)בתי ספר המוגדרים בינוניים  33; (בתי הספר

מכלל בתי  26.1%)בתי ספר המוגדרים חזקים  33; (מכלל בתי הספר  33.2%)חזקים -בינוניים

 (. הספר

 תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי הספר לפי גודל בית הספר .  א.2

ולא לכלל בתי , כיתות חינוך מיוחדבהם  איןשחשוב לציין כי הנתונים מתייחסים רק לבתי הספר 

 .  כמו שנבדק במחקר, הספר

ר ח בבתי הספהתקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה לפי מדד הטיפו :5תרשים מספר 

  תייםד-הממלכתיים

כך התקצוב הממוצע , הנתונים מראים כי ככל שבית הספר מוגדר חלש יותר על ידי ממד הטיפוח

 . לתלמיד בו יהיה גבוה יותר

בתי ספר יסודיים  312מתוך  -ינוך הממלכתיחבאופן דומה נבדקו בתי הספר היסודיים השייכים ל

בתי ספר המוגדרים  22; (מכלל בתי הספר 3.2%)בתי ספר המוגדרים חלשים  62ממלכתיים ישנם 

מכלל בתי  66.3%)בתי ספר המוגדרים בינוניים  33; (מכלל בתי הספר 2.2%)בינוניים -חלשים
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בתי ספר  625; (מכלל בתי הספר 23.2%)חזקים -בתי ספר המוגדרים בינוניים 23; (הספר

 (. מכלל בתי הספר 52.3%)המוגדרים חזקים 

  מדד הטיפוח בבתי הספר הממלכתייםהממוצע לתלמיד בחלוקה לפי  התקצוב :6תרשים מספר 

 

גם בבתי הספר , דתי-ניתן לראות כי באופן דומה לבתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי

כך התקצוב הממוצע בו , הממלכתיים ככל שבית הספר נחשב לחלש יותר לפי מדד הטיפוח

 . לתלמיד הינו גבוה יותר

חשוב . דתי-ינוך הממלכתי והממלכתיחוצע לכיתה לפי מדד הטיפוח בבנוסף נבדק התקצוב הממ

, ולא לכלל בתי הספר, כיתות חינוך מיוחדבהם  איןש לציין כי הנתונים מתייחסים רק לבתי הספר

 .  כמו שנבדק במחקר

 דתי-הממלכתי והממלכתי חינוךמדד הטיפוח בלפי  לכיתההתקצוב הממוצע  :7 תרשים מספר 

 

 

 ₪21,386 

 ₪15,984  ₪15,201 
 ₪13,795 

 ₪12,534 
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 חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

3.2% 

2.2% 

66.3% 

23.2% 

52.3% 

  ₪ -    

  ₪ 100,000  

  ₪ 200,000  

  ₪ 300,000  

  ₪ 400,000  

  ₪ 500,000  

  ₪ 600,000  

חזק-בינוני חזק בנוני-חלש בינוני   חלש 
ד"ממ   ₪398,547   ₪443,175   ₪480,111   ₪498,273   ₪551,964  

  ₪526,706   ₪442,206   ₪422,713   ₪401,510   ₪385,006  ממלכתי
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ינוך חהן ב, צע לכיתה יהיה גבוה יותר ככל שבית הספר מוגדר כאינטגרטיבי יותרהתקצוב הממו

מגמה זאת הינה דומה למגמה המוצגת במחקר בנוגע ליחס . דתי-ינוך הממלכתיחהממלכתי והן ב

 .שבין תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבית הספר ובין דירוג מדד הטיפוח של בית הספר

 פי מדד הטיפוחשעות הוראה בבתי הספר ל. ב.2

ולא לכלל בתי , כיתות חינוך מיוחדבהם  איןשחשוב לציין כי הנתונים מתייחסים רק לבתי הספר 

 .  כמו שנבדק במחקר, הספר

 לפי מדד הטיפוח בחלוקה הקצאת שעות הוראה ממוצעות לתלמיד : 8ם מספר תרשי

 

 הטיפוחלפי מדד  כיתה בחלוקההקצאת שעות הוראה ממוצעות ל : 2ם מספר תרשי

 

כך תוספת שעות , מהנתונים המוצגים בתרשים עולה כי ככל שבית הספר מוגדר חלש יותר

דתי בין בתי -בבחינת פער שעות ההוראה בחינוך הממלכתי. ההוראה שהוא מקבל  גדולה יותר

יותר שעות הוראה  52%הפער עומד על , ספר המוגדרים חלשים לבתי ספר המוגדרים חזקים

וכן הפער בשעות ההוראה , כלכלית-חברתיתבבתי ספר החלשים מבחינה  לתלמידממוצעות 

0 

1 

2 

3 

חזק-בינוני חזק בינוני-חלש בינוני   חלש 
 2.51 2.21 2.13 1.98 1.65 ד"ממ

 2.44 1.81 1.74 1.6 1.46 ממלכתי

 לפי תלמיד  
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60 
80 

חזק-בינוני חזק בינוני-חלש בינוני   חלש 
 60.2 56.2 54.8 51.22 46.45 ד"ממ

 60.1 50.2 48.5 46.41 44.83 ממלכתי

 לפי כיתות
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מציאות דומה מתקיימת גם בחינוך . לטובת בתי הספר החלשים 23%עומד על  לכיתההממוצעות 

בין בתי הספר המוגדרים כחלשים  לתלמידהפער במספר שעות ההוראה הממוצעות : הממלכתי

וכן הפער במספר שעות ההוראה הממוצעות , 12%לבין בתי הספר המוגדרים חזקים עומד על 

ניתן לראות כי באופן דומה לממצאים . לטובת בתי הספר המוגדרים חלשים 33%עומד על  לכיתה

כך תוספת שעות , הממצאים מראים כי ככל שבית הספר מוגדר חלש יותר, המוצגים במחקר

 . ההוראה שהוא מקבל  גדולה יותר

  דתי-וך הממלכתית בבתי הספר בחינהפרדה מגדרי .3

בהם כיתות  איןבתי ספר ש 233-נבדקו כ, בהתאם לסוגי ההפרדה המגדרית המתוארים במחקר

מבתי הספר הינם מופרדים באופן מגדרי מלא  35: שחולקו לפי סוגי ההפרדה, חינוך מיוחד

 25.6%-כ)מבתי הספר שנבדקו הכיתות נפרדות מבחינה מגדרית  56-ב; (מכלל בתי הספר 22.2%)

מבתי הספר  1; (מכלל בתי הספר 6.5%-כ" )הפרדה צומחת"בתי ספר ישנה  3-ב; (כלל בתי הספרמ

מבתי הספר הינם בתי ספר ללא אפיון מגדרי  3; (מכלל בתי הספר 3%-כ)הינם בתי ספר משלבים 

מבתי  22; (מכלל בתי הספר 2.3%-כ)מבתי הספר הינם מתחלפים  61; (מכלל בתי הספר 2%-כ)

 (. מכלל בתי הספר 32.3%-כ)עורבים באופן מלא מבחינה מגדרית הספר הינם מ

תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי הספר לפי מצב ההפרדה או העירוב המגדרי . א. 3

 בבית הספר

כלל בתי הספר כמו ולא ל, כיתות חינוך מיוחדבהם  איןשהנתונים מתייחסים רק לבתי הספר 

 .שנבדק במחקר

לפי סוג הפרדה מגדרית בבתי הספר הממוצע לתלמיד ולכיתההתקצוב  :11תרשים מספר 

 

הפרדה  
מגדרית  

 מלאה

כיתות  
 נפרדות

הפרדה  
 צומחת

ללא   משולב
 אפיון

 מעורב מתחלף

  ₪478,090   ₪453,324   ₪439,392   ₪443,239   ₪461,987   ₪457,867   ₪429,900  תקצוב ממוצע לכיתה

  ₪18,587   ₪17,292   ₪25,679   ₪17,104   ₪19,094   ₪16,653   ₪16,530  תקצוב ממוצע לתלמיד
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( בנים בלבד או בנות בלבד)מהתרשים ניתן לראות כי בתי הספר המוגדרים כמופרדים באופן מלא 

ואילו בתי הספר המעורבים באופן מלא תקצובם הינו הגבוה , תקצובם לכיתה הינו הנמוך ביותר

יד ניתן לראות כי בתי הספר המעורבים באופן מלא בבדיקה לפי התקצוב הממוצע לתלמ. ביותר

או למחצה תקצובם הממוצע לתלמיד הינו גבוה יותר מאשר בתי הספר הנפרדים או בעלי כיתות 

 .נפרדות

שעות הוראה ממוצעות לתלמיד ולכיתה לפי מצב ההפרדה או העירוב המגדרי בבית . ב.3

 הספר

ולא לכלל בתי , חינוך מיוחד כיתותבהם  איןשר חשוב לציין כי הנתונים מתייחסים רק לבתי הספ

 .  כמו שנבדק במחקר הספר

מספר שעות הוראה ממוצעות לתלמיד: 11תרשים מספר 

 

  מספר שעות הוראה ממוצעות לכיתה: 12תרשים מספר 
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3 

הפרדה  " משולב ללא אפיון מתחלף מעורב
 "צומחת

כיתות  
 נפרדות

הפרדה  
מגדרית  

 מלאה

2.13 1.97 

3 

1.97 2.11 1.91 1.9 

 לפי תלמיד

46 
48 
50 
52 
54 
56 

הפרדה  " משולב ללא אפיון מתחלף מעורב
 "צומחת

כיתות  
 נפרדות

הפרדה  
מגדרית  

 מלאה

54.64 
51.71 50.56 51.07 51.14 

52.55 
49.37 

 לפי כיתה
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מהתרשימים ניתן לראות כי מספר שעות ההוראה הממוצעות הן לכיתה והן לתלמיד בבתי הספר 

מספר שעות ההוראה הרב ביותר הינו , לעומת זאת. מלא הינו הנמוך ביותר המופרדים באופן

 . במחקר הסברנו את הסיבה היכולה לגרום לתופעה זאת. בבתי הספר המעורבים באופן מלא

מכלל הנתונים המוצגים בנספח ניתן לראות כי הממצאים הינם דומים לממצאים המוצגים 

כיתות החינוך המיוחד בבתי הספר אינו גורם להטיה  שתקצוב לפיכך ניתן לקבועו, במחקר עצמו

הן ביחס לתקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד והן במספר שעות ההוראה הממוצעות  ,בנתונים

 . לכיתה ולתלמיד
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ו בשנים האחרונות בחינוך בתי ספר חדשים שנפתח – 2נספח מספר 
 דתי-הממלכתי

-ינוך הממלכתיחבתי ספר חדשים ב 36נפתחו ( 2363-2362בין השנים )בארבע השנים האחרונות 

נפתחו  2361בשנת הלימודים ; בתי ספר 2נפתחו  2365בשנת ; בתי ספר 1נפתחו  2363בשנת : דתי

מראה את החלוקה של בתי  6לוח מספר . בתי ספר 63נפתחו  2362בשנת הלימודים  ;בתי ספר 2

 .הספר לפי הפרדה או עירוב מגדרי

 פר בתי הספר החדשים בחלוקה לפי מצב ההפרדה או העירוב המגדרי מס :1לוח מספר 

 מספר בתי הספר סוג ההפרדה המגדרית

 בתי ספר 63 הפרדה מלאה

 בתי ספר 3 כיתות נפרדות

 בתי ספר 62 מעורב

 בתי ספר 6 מתחלף

 בתי ספר 6 ללא אפיון

 העירוב המגדרי  שיעור בתי הספר החדשים בחלוקה לפי מצב ההפרדה או :1תרשים מספר 

 

רק בנים )כי למעלה ממחצית מבתי הספר אשר נפתחו הינם נפרדים  6ניתן לראות מתרשים מספר 

 . מבתי הספר החדשים הינם מעורבים 33%-ו( או רק בנות וכיתות נפרדות

42% 

13% 
3% 

32% 

3% 

 שיעור בתי הספר לפי הפרדה מגדרית

 הפרדה מלאה

 כיתות נפרדות

 ללא אפיון

 מעורב

 מתחלף
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עלייה ; בית ספר ראשון ביישוב: כגון, מוסד דתי חדשלפתיחת  מביאותישנן סיבות רבות אשר 

פיצול בתי ספר עקב ; בונוך דתי באותו היישוב עקב עלייה במספר התושבים הגרים בביקוש לחי

מוסדות החינוך  36במחקר זה נבדקו . רצון לפתור את בעיית התקנים הנובעים מהפרדה מגדרית

, הדמוגרפיים וכל בית ספר נבדק בנפרד לפי מאפייני, דתי-החדשים השייכים לחינוך הממלכתי

מראה את הסיבות לכאורה לפתיחת בתי ספר חדשים  2לוח מספר . ל"נומוין לפי הגורמים ה

 .בחלוקה לפי מספרים ואחוזים

 הגורמים לפתיחת בתי ספר חדשים : 2מספר  לוח

 גורמים לפתיחת בתי ספר חדשים
מספר בתי ספר שנפתחו 

 עקב סיבה זאת

בתי ספר שנפתחו  שיעור

 עקב סיבה זאת

 32.2% תי ספרב 62 בשכונה8בית ספר ראשון ביישוב

פיצול בתי ספר לשניים עקב בעיית 

 תקנים בגלל הפרדה מגדרית
 23% בתי ספר 3

 62.3% בתי ספר 3 התושבים הדתיים רה במספיעלי

 63.3% בתי ספר 1 אחר

 .מראה את התפלגות הגורמים 2תרשים מספר 

 בחלוקה לפי אחוזים, הגורמים לפתיחת בתי ספר חדשים :2תרשים מספר 

38.7% 

29.0% 

12.9% 

19.4% 

 הגורמים לפתיחת בתי ספר חדשים

 בשכונה8 בית ספר ראשון ביישוב

פיצול בתי ספר לשניים עקב בעיית 
 תקנים בגלל הפרדה מגדרית

 עלייה במספר התושבים הדתיים

 אחר
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, מכלל בתי הספר שנפתחו הם בתי ספר שפוצלו מבתי ספר אחרים 33%ראות כי כמעט ניתן ל

ועקב בעיית , הסיבה לפיצול מתרחשת לרוב בבתי ספר שלמדו בהם בנים ובנות בכיתות נפרדות

הוחלט להפריד בין בתי הספר ולפתוח בית ספר נוסף עם , תקנים לפתיחת כיתות תקניות מופרדות

צר מצב שיש בית ספר אחד שלומדים רק בנים ובית ספר אחד שלומדות רק כך נו. סמל מוסד חדש

זאת למעט . תלמידים 621-עולה כי בכל בית ספר בממוצע יש כ, על פי חישוב גודל בתי הספר .בנות

. תלמידים 133-בית ספר אחד שפוצל לשניים שבכל אחד מן המוסדות הנפרדים יש בממוצע כ

 .  אך הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל, לפיצול במוסד זה אכן יש הצדקה מספרית

דבר הגורם לעלות מוגברת , דבר זה מביא לכך שמדי שנה נפתחים בתי ספר שהינם קטנים מאוד

הנובעת מכך שעקב משאבים , מצד משרד החינוך ולהפסד תפוקת חינוך מרבית לתלמידים

, טב התפוקה שבית ספר גדולהוא אינו יכול לספק לתלמידים את מי, מוגבלים של בית הספר

 .יוכל לספק להם, שמאופיין ביתרון לגודל

והיא , בשולי המחקר יש לדון בבעיה נוספת שפתיחת בתי ספר קטנים מופרדים עלולה לגרום

דבר זה נובע מכך שלעיתים בתי הספר . נשירה מבתי הספר הדתיים אל בתי ספר ממלכתיים

יש קושי בפיזור ילדיהם , גילה הכוללת בנים ובנותלמשפחה ר. שפוצלו נפתחים במרחקים שונים

לכן אנו מניחים שקיימים הורים מסורתיים לא מעטים אשר יעדיפו בלית ברירה . בין שני בתי ספר

דתי -שככל הנראה אינו ממלכתי, לשלוח את התלמידים לבית ספר קרוב יותר לאחד המוסדות

עובדה , נים התפצלו לשני יישובים שוניםשליש מבתי הספר שפוצלו עקב בעיית תק. אלא ממלכתי

קשה למדוד נשירה זו מכיוון שלרוב היא . שיכולה להביא להתגברות הנשירה בבתי ספר אלו

וכן קשה לדעת האם הנשירה נבעה מבעיית המרחקים , נעשית עוד לפני גיל ההרשמה לבתי הספר

 .לגמרי מגדריתאו מהרצון המשפחתי להעדיף מוסד לא דתי על פני מוסד דתי ניפרד 

מן האמור לעיל ומתוך המחקר ניתן להבין כי חלק מהסיבות שתקצוב בתי הספר הדתיים הינו 

דבר זה גורם להפסד הן מצד משרד . גבוה יותר נובע מפתיחת בתי ספר קטנים בציבור הדתי

והן מצד התלמידים אשר לא מקבלים את אשר מבזבז משאבים על בתי ספר קטנים החינוך 

 .    ילםהמרב בשב
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-ממלכתי יסודי לבית ספר הניתנות השעות כלל חישוב – 3נספח מספר 
 .דתי

 

 כלל את מקבלים ילדיו האם לבחון, הורה לכל יאפשרו אשר נתונים להביא הינה זה נספח מטרת
 .ממשרד החינוך להם המגיעות השעות

, וא התקן הבסיסיהחלק הראשון ה. תקציב משרד החינוך המוקצה לכל כיתה מורכב משני חלקים

תוספת . א: החלק השני מורכב משתי תוספות עיקריות. שניתן לכל כיתה באופן שוויוני ואחיד

אלא ניתנת לפי , כלכליים של התלמיד-ללא התחשבות בנתונים החברתיים, הנגזרת מגודל הכיתה

נגזרת תוספת ה. ב; 34תלמידים ארבעיםלעשרים  בין מוגדרת ככיתה המונהאשר כיתה נורמטיבית 

 .כלכלי של התלמידים בבית הספר-מהרקע החברתי

לכל בית ספר מוקצות : תקציב משרד החינוך ניתן בעיקרו כשעות הוראה שבועיות בבתי הספר

שעות התקן כוללות שעות . שעות תקן אותן משרד החינוך מתקצב לפי מאפייניו של כל בית ספר

ובאמצעותן ניתן , וספת לשעות האורךשעות הרוחב מוקצות לכל כיתה כת)אורך ושעות רוחב 

שעות סל מחוזי , שעות תגבור, (לחלק את הכיתה וללמד במקביל שני מקצועות או שתי הקבוצות

למחנכי מוקצות )הכוללות שעות חינוך , ושעות תפקיד( שמטרתן לפתור בעיות בבתי הספר במחוז)

 .שעות רב; שעות ייעוץ; (מיועדות לניהול בית הספר)שעות ניהול ; (כיתותה

שהינו גדול , בבית הספר לעיתים עקב פיצול כיתה ומספר כיתות בפועל, כמו שנאמר בפרק השני

עלול להיווצר מצב שעל מנת לפתוח כיתה נוספת נלקחות שעות מכיתות , ממספר כיתות התקן

-מסמך זה מביא את כלל שעות התקן אשר מגיעות לכל כיתה בבית ספר יסודי ממלכתי. אחרות

 .דתי

 :סל השעות הבית ספרי מורכב משלושה מרכיבים

 .לפי שכבת גיל –סל שעות תקן בסיסי  .6

 שעות 2 שבין בטווח הנעה בית ספר לכל הניתנת תוספת – תמריץ ושעות טיפוח שעות סל .2

 . לכיתה שעות 3-ל

 .בית הספר למאפייני בהתאם הניתנת תוספת – ייעודי שעות סל .3

ח משך הלימודים המחייב לכל כיתה בחינוך היסודי "שעבשנת הלימודים ת, לפי משרד החינוך

 32'; ד-'שעות שבועיות בכיתות ג 36'; ב-'שעות שבועיות בכיתות א 23: מתחלק לפי שכבת גיל

                                                           
 .ם מוגדרת ככיתה חסרהכיתה המונה בין עשרה  תלמידים לתשעה עשר תלמידי 34
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בתי הספר מקבלים תוספת שעות , מעבר לשעות האורך המחייבות. 'ו-'שעות שבועיות בכיתות ה

 שמדד ספר בית(. הנמוך ביותר – 63-ל, יותרהחזק ב – 6בין )בהתאם להגדרתם לפי מדד הטיפוח 

 הוראה שעות יותר של תוספת יקבל( כלכלית-חברתיתמבחינה  חלש ספר בית) גבוה שלו הטיפוח

תוספת . (כלכלית-חברתיתמבחינה  חזק ספר בית) נמוך שלו הטיפוח שמדד ספר בית לעומת

 35.לשבוע( מדד טיפוח גבוה)ה לתשע שעות לכית( מדד טיפוח נמוך)השעות נעה בטווח בין שעתיים 

שעות : בנוסף לשעות אלו ישנן שעות הוראה נוספות הניתנות לפי המאפיינים של כל בית ספר

עות ש; דתי-שעות שבועיות לכיתה נורמטיבית בבתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי 2 – תפילה

 בקבוצות תמטיקהומ עברית במקצועות ללמידהשעות שבועיות לכיתה  5 –' ב-'פיצול לכיתות א

שעת הוראה אחת לכל  – 'ו-'אם לכיתות ד בשפת הישגים שיפור; תלמידים 23 על עולות שאינן

 בהתאם שעותה תוספתאת  2ניתן לראות לפי לוח מספר ) שעות תמריץ עבור כיתות גדולות; כיתה

 ;ספר שבהם מיושם החוק-בבתי – ךשעות עבור יום לימודים ארו; (בכיתה התלמידים למספר

 . ובכלל זה תלמידים עולים, שנועדו לתת מענה לתלמידים מתקשים שעות לתגבור דיפרנציאליו

ישנן שעות המכונות שעות המאגר המחוזי אשר מיועדות לפתרון כל הבעיות , בנוסף על שעות אלו

כאשר על מנהלי המחוזות מוטלת החובה לפתור בעזרתן את הבעיות הפרופסיונליות , במחוז

על פי מספר , שעות שבועיות לכל כיתה 3.25המאגר המחוזי מוקצות בהיקף של  שעות. במחוז

כך , ככל שבית הספר הינו גדול מבחינת מספר התלמידים בו, כך. הכיתות הנורמטיביות בפועל

גם הקצאת השעות של סל הטיפוח תלויה , באופן דומה. הוא יקבל תוספת של שעות גדולה יותר

כלכלי -למידים הלומדים בכל כיתה ושכבת גיל מעבר לרקע החברתיבגודל בית הספר ובמספר הת

ניתן לראות את פירוט שעות הלימוד השבועיות לפי התקן  6בלוח מספר . של משפחותיהם

 .הבסיסי

  

                                                           
35
  .ניתן לדעת את מדד הטיפוח של כל בית לפי נתוני משרד החינוך 
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  36תיד-הממלכתייסודי הפירוט שעות הלימוד השבועיות המומלצות בחינוך  :1לוח מספר 

 מקצוע אשכול

 מספר שעות הלימוד המומלצות

שכבת 

 'א

שכבת 

 'ב

שכבת 

 'ג

שכבת 

 'ד

שכבת 

 'ה

שכבת 

 'ו

אשכול שפות 

 וספרות

חינוך (עברית 

, ספרות, לשוני

 )לשון והבעה

3 2 2 1 1 5 

 3 3 3- - -  אנגלית

אשכול 

, טבע, מתמטיקה

 המדע וטכנולוגי

 1 1 1 1 1 1 מתמטיקה

 2 2 3 3 2 2 מדע וטכנולוגיה

אשכול מורשת 

 רוח וחברה

ופרשת תורה 

 שבוע
1 2 5 3 5 5 

 2 2 2 2- -  נביא

תפילה , דינים

 וביאורי תפילה
2 2 2 2 2 2 

 2 2 2 2- -  גמרא8 משנה

-  6- - - -  גיאוגרפיה

 6 6- - - -  היסטוריה

אשכול 

 מיומנויות הגוף
 2 2 2 2 2 2 חינוך גופני

- - -  6 6 6 אומנויות אשכול אומנויות

אשכול תרבות 

 פריתבית ס

 6 6 6 6 6 6 שעת מחנך

 6 6 6 6 6 6 כישורי חיים

 6- - - -  6 זהירות בדרכים

 בהתאם ליתרת השעות  נושא נוסף8תחום

 

 תוספת שעות בהתאם למספר התלמידים בכיתה :2לוח מספר 

                                                           
36
 .משרד החינוך .המנהל הפדגוגי, ניהול והיערכות ,מארזי תכנון( ז"תשע), ה"מתנ: מתוך 
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 תוספת שעות לכיתה מספר תלמידים בכיתה

23 3 

26 3.635 

22 3.23 

23 3.335 

23 3.52 

25 3.225 

21 3.22 

22 6.365 

22 6.61 

23 6.335 

33 6.35 

36 6.535 

32 6.23 

33 6.225 

33 2.33 

35 2.625 

31 2.255 

32 3.125 

32 3.335 

33 5.315 

33 1.235 
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 מיפוי תפקידים לבתי הספר – 4נספח מספר 

 
 תקינה תפקיד

 תקן אחד למנהל בית ספר מנהל בית ספר

 62-ה מהכיתה ראשון סגן סגן מנהל

 26-ה מהכיתה שני סגן

 33-ה מהכיתה שלישי סגן

 33-ה מהכיתה רביעי סגן

 32-ה מהכיתה חמישי סגן

 37כיתות מגדריות+ כמספר כיתות תקניות מחנך כיתה

 אחד רכז – במוסד כיתות 5 עד רכז מקצוע יסודי

 רכזים 2 – כיתות 1-2

 רכזים 3 – כיתות 62-2

 רכזים 3 – ומעלה כיתות 63

 (בשכבה בממוצע כיתות 2 על עולה לא בו הכיתות' שמס) קטן ספר בבית "קטן"כז מקצוע ר

 והיקף, המקצוע את מלמדים מורים 2ולפחות  מקצוע לרכז זכאי אינו אשר

 ניתן ,אחת ממשרה נופל אינו זה מקצוע המלמדים כל המורים של השעות

 .רכז מינוי שרשאי לאשר אדם בהוראה חוכ בכיר לאגף בקשה להגיש

 רכז אחד לבית ספר רכז זהירות בדרכים

 רכז אחד לבית ספר רכז ביטחון

רכז חינוך חברתי 

 יסודי

 (ניתן לחלק את התפקיד בין מספר מורים)תקן אחד לבית ספר 

 רכז אחד לבית ספר רכז שכבה

 יועץ אחד לבית ספר יועץ חינוכי

 רכז אחד לבית ספר רכז מעבדה

 חד לבית ספררכז א רכז הערכה ומדידה

 .אחר תפקיד על ויתור תוך ד"החמ במוסדות אחד רב רב בית ספר

 רכז אחד לבית ספר רכז טיולים

 רכז אחד לבית ספר רכז תקשוב

 רכז אחד לבית ספר רכז לקויות למידה
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ת ינעל אף שהכיתה אינה תק, ניתן למנות מחנך כיתה לכל כיתה, בבתי ספר עם הפרדה מגדרית שאושרה בתקן 
 .מבחינת מספר התלמידים בה


