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 דברי פתיחה 
 

 ,ביתרונותיו הרביםו דתי, בדרכו-מאמינים בכוחו של החינוך הממלכתיכתנועה ציונית דתית אנו 

יחד עם זאת, כהורים  .וברכותינו נתונות לכל אנשי החינוך שעושים את מלאכתם באמונה ובמסירות

אחראים, תפקידנו לעקוב אחר מגמות ותהליכים אשר מבקשים לעיתים להרחיק את החמ"ד 

 ממשנתו המקורית, משנת "תורה ועבודה".

למען חיזוק  – אנשי חינוך, הורים ופעילים – נאמני תורה ועבודה פועלים יחדיו לשם כך, אנו בתנועת

תי. בין ערכים אלו: אחריות חברתית לכלל ומניעת אליטיזם ערכי תורה ועבודה במערכות החינוך הד

חברתי; שילוב משמעותי של לימודי חול לצד לימודי קודש מעמיקים; שילוב מגדרי ראוי בבתי ספר 

נו עוסקים בהעלאה של וכן חינוך לעומק רוחני וחשיבה עצמאית. מאז הקמת התנועה א ;יסודיים

לאור  למען תיקון ובניית מערכת החינוך הממלכתית דתית וביצירת שיח פנים מגזרי סוגיות כאלו

. לשיח זה התווספה עשייה שכללה בניית קבוצות מחנכים וקבוצות הורים, ערכי תורה ועבודה

  זו. מטרהיצירת תכנים חינוכיים ופעילות ציבורית ענפה למען 

רסמנו הובילו זו השנה החמישית שבה אנו פועלים גם בדרך של מחקר. הניירות והמחקרים שפ

אשר הוביל ליצירת תהליכים חברתיים משמעותיים בחברה הדתית  ,ליצירת שיח חשוב ומעמיק

אנגלית, צמצום פערים חברתיים ועוד. מחקרים אלו ישבו וסביב נושא קידום לימודי המדעים כגון 

 .על שולחנות קובעי המדיניות מרמת שר החינוך ועד לרמת המורה

עדוף תקציבי הניתן בדרכים שונות, במכוון ושלא ימספר רב של פעמים בת בשנים האחרונות נתקלנו

אך  ,לחיזוקם של מוסדות בעלי גוון אידאולוגי חרדי לאומי. לכל גוון בחברה יש זכות קיום ,במכוון

ועל כן בחרנו  ,חייבת להיות תחרות הוגנת על בסיס משאבים שווים. חלק מן הבעיות טופלו וחלק לא

 היבטים תקציביים ומנהלתיים. השנה להתמקד ב

מסקנות המחקר מציגות תמונה המעוררת הערכה רבה ביחס לחלקים נרחבים  לשמחתנו ולגאוותנו

תמונה זו מעוררת  ים בעול האחריות לכלל ילדי ישראל ואף מתוקצבים בהתאם.בחמ"ד אשר נושא

כבוד רב במיוחד עקב האתגר המורכב, המבקש לחנך לתורה ולהשכלה גם יחד, במקביל ללקיחת 

נקודות חשובות אחריות חברתית לעילא. עם זאת, המחקר מצביע גם על בעיות שונות ומעלה 

המחקר מקפיד שלא להיכנס  למחשבה ודיון בדבר מערכות התקצוב וההיבטים המנהליים. 

 .רת פרסונאלית אלא להצביע על מגמות, תהליכים ונתונים המצריכים חשיבהלביקו

יישר כוח אנו מודים לכל אנשי ונשות החינוך הרבים אשר עזרו לנו בביצוע מחקר זה, וכמובן ברכת 

המחקר  .במקצועיות רבה על משימה זו האשר ניצח לעדי ארדו למחלקת המחקר של התנועה

ד על ו. לטובת המשך קיום המחקרים הבאים נשמח מאפרס פרינסקרן פוופרסומו נעשו במימון 

 .הצטרפותכם כחברי התנועה וחברי חוג הידידים

 

 אסף בנמלך, יו"ר                                                                       , יו"ר תהלה פרידמן

   שמואל שטח, מנכ"ל                                                 אורית לסר, ראש תחום החינוך
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 תקציר 
 דתי-הממלכתי החינוך היסודי – חלק א

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

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

 .זוהפרדה ואת ההשלכות העלולות לנבוע מ היסודיבחינוך 

מהו התקצוב הממוצע  בדק תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי הספר היסודיים – ראשוןהפרק ה

ן את מספר שעות ההוראה הממוצעות לתלמיד ולכיתה בבתי כלתלמיד ולכיתה בכל בית ספר, ו

דתי. המחקר בחן -מלכתי והממלכתיהספר היסודיים בחינוך היהודי, במעמד רשמי של החינוך המ

להשפיע על תקצוב בית הספר ומספר שעות ההוראה הניתנות לו: א(  יכוליםשלושה משתנים אשר 

; ב(  מדד הטיפוח של בית הספר המראה את הפרופיל )מספר התלמידים בבית הספר( גודל בית ספר

. המחקר מצא כי אכן קיימים קשרים בין או עירוב מגדרי של בית הספר; ג( הפרדהכלכלי -החברתי

 התקצוב הממוצע ומספר שעות ההוראה לבין כמה מהמשתנים המוזכרים לעיל. 

מכלל  33%-כבתי ספר המוגדרים קטנים ) 126-דתי ישנם כ-בחינוך הממלכתי  גודל בית הספר:

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

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

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

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

 בחלוקת מספר התלמידים בכל כיתה.  לכיתה

תקצוב בתי הספר בחינוך היסודי הוא לפי מדד הטיפוח של בית הספר. בהתאם למדד   מדד טיפוח:

גודל הכיתה ושעות התקן השבועיות של בית הספר. המחקר מצא כי ככל שבית  יםהטיפוח נקבע

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

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

 וכן בשעות ההוראה הניתנות לבית הספר. 

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

 המחייבות דיון:שתי נקודות  , מן המחקר עולותאולםשפיע על התקצוב שבית הספר מקבל. מ

בעלי מספר שעות  אשר מתוקצבים באופן הגבוה ביותר ושהינם ניתן לראות כי בתי הספר .א

בתי ספר  ההוראה הרב ביותר, הינם בתי הספר אשר מוגדרים כ"הפרדה צומחת".
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ואילו בהם השכבות העליונות מעורבות שהמשתייכים לקטגוריה זאת הינם בתי ספר 

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

אותם בתי ספר יהפכו לבתי ספר עם כיתות נפרדות. השערתנו, המבוססת  ובסופו של דבר

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

ולכן בעקבות לחץ והבטחות  ,ך החפצים בהפרדת המוסדותשישנם גורמים במשרד החינו

תקצוב נוסף או שעות הוראה נוספות תקציבם לכיתה הינו הגבוה מאותם הגורמים בדבר 

וכן מספר שעות ההוראה לכיתה באותם בתי ספר הוא הגבוה ביותר. חשוב לציין כי  ביותר

ב נוסף, הינה מוגבלת מצד הגורמים בדבר שעות או תקצו שכנראה ניתנת  הבטחהאותה 

נו מקבל את התקצוב או את איכבר ופרד, הוא מולאחר שבית הספר  לתקופת זמן קצרה

 השעות. כך, ההורים שחשבו שההפרדה תועיל למצבת השעות, נשארים עם פחות שעות.  

דתי, ישנם -לא מבחינה מגדרית בחינוך הממלכתיבתי הספר המופרדים באופן מ 93מתוך  .ב

בהם לומדים רק בנים או רק בנות, הנמצאים באותו שמבתי הספר(  28%-כבתי ספר ) 26-כ

תלמידים  350ניהם, ובהם לומדים עד יברדיוס של קילומטר וחצי ב ישוב או באותה עירי

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

ההפרדה המגדרית, ואולם, בפועל, היא מביאה לעלות גדולה הרבה יותר מצד המשרד. כמו 

מבתי הספר אשר נפתחו בשנים האחרונות הינם בתי ספר  30%כן, ניתן לראות כי כמעט 

 אשר הופרדו על רקע מגדרי )בתי ספר אשר בעברם היו בתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות

נפרדות ולאחרונה פוצלו לשני סמלי מוסד שונים על מנת לפתור את בעיית התקנים( 

ל היה ומשרד החינוך יכ, כי עולה תלמידים בהם. מכאןמספר הונחשבים כקטנים מבחינת 

למנוע לבזבוז משאבים גדול אילו המוסדות היו מתאחדים מבחינה מנהלית )הנהלה 

אירים את בתי הספר נפרדים באופן מלא ומשאבים משותפים ואותו סמל מוסד( ומש

 )שני מבנים נפרדים לגמרי(.  מעשית מבחינה

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

ניתן לראות כי ההשפעה החזקה ביותר  אה הממוצעות המתוקצבות לבתי הספרוהן על שעות ההור

בית הספר. ההשפעה השנייה החזקה היא גודל בית הספר. סוג ההפרדה או הינה מדד הטיפוח של 

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



8 
 

נה שהתלמידים המקבלים את תפוקת החינוך הגדולה יהמסקנה העיקרית העולה ממחקר זה ה

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

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

מדד הטיפוח של בית  אתהן  היכן כדאי לשלוח את ילדו, עליו לבחוןאחרות, כאשר הורה מתלבט ל

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

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

 עבורו. 

כולל סקירת  דתי-הממלכתי החינוך של היסודיים הספר בבתי מגדרית הפרדה –פרק השני ה

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

תהליך הממצאים מלמדים על  .2017ועד שנת  2000דתי החל משנת -המגדרי בחינוך הממלכתי

 43%( לעומת 57%-רוב התלמידים למדו בכיתות מעורבות )כ 2000בשנת  .הדרגתי של הפרדת כיתות

( 62%-רוב תלמידי החמ"ד למדו בכיתות נפרדות )כ 2017אשר למדו בכיתות נפרדות ואילו בשנת 

מהתלמידים אשר למדו בכיתות מעורבות. בנוסף, ניתן לראות כי חלה קפיצה במספר  38%לעומת 

מתלמידי שכבת א' למדו  40%-כ 2000בכיתות נפרדות, בשנת התלמידים בכיתה א' אשר לומדים 

 . כמו כן, הפרק דן55%-עלה ל בכיתות נפרדות שיעור התלמידים 2017בכיתות נפרדות ואילו בשנת 

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

מבחן , הפרק כולל בתוכו מקרה ה השבועיות לכיתהבמספר שעות ההורא הפחתהוכתוצאה מכך 

בשתי שכבות בו המתקיימת מרכז הארץ שעקב ההפרדה המגדרית מתרחש כיום בבית ספר בר שא

 . שעות הוראה 4-מפסידים מדי שבוע כבית הספר כיתות בהכל בהתלמידים גיל, 

 

  

                                                           
 זה בחרנו להתמקד בתפוקות חינוך אשר הינן מדידות.במחקר  1
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 יסודי-החינוך העל – חלק ב

בגורמים הקובעים הן דתי ומתמקד -יסודי הממלכתי-עלבספר זה בוחן את החינוך ה החלק השני

ופעת רשתות החינוך בבתי תבהן ובכל בית ספר את התקצוב הממוצע ושעות ההוראה הממוצעות 

 יסודיים. -הספר העל

-תקצוב ממוצע ושעות הוראה ממוצעות לתלמיד ולכיתה בבתי הספר העל – שלישיהפרק ה

ולכיתה בכל בית ספר ואת מספר שעות ההוראה בדק מהו התקצוב הממוצע לתלמיד  יסודיים

דתי. -הממלכתיך הממלכתי ויסודיים של החינו-הממוצעות לתלמיד ולכיתה בבתי הספר העל

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

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

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

הממוצעות לבין שני המשתנים אכן קיים קשר בין התקצוב הממוצע ומספר שעות ההוראה 

 הראשונים המוזכרים לעיל. 

לקטן יותר מבחינת מספר  כי ככל שבית ספר נחשבמצאי המחקר התקבל ממ גודל בית הספר:

, אך עם זאת, לפי משרד התלמידים בו, כך מספר שעות ההוראה המתוקצבות לו יהיה גבוה יותר

 תלמידים לפי מספר החינוך יש תוספת של שעות הוראה לכיתות גדולות, הן לחטיבות הביניים

מרות שנראה במבט מכאן, כי ל מגמה.לפי גודל קבוצת הלימוד בכל חטיבות העליונות בכיתה, והן ל

הוראה ממוצעות בתי הספר, הקטנים הם אלו אשר מקבלים מספר שעות ראשוני שלפי חלוקת שעות 

רב יותר, בפועל אין הדבר כך ודווקא התלמידים הלומדים בתי הספר הנחשבים לגדולים מבחינת 

בכיתה מכך שממוצע התלמידים  בר נובעהד בעיקרו תלמידים מקבלים יותר שעות הוראה.מספר ה

ואילו בבית ספר הנחשב גדול ממוצע התלמידים  ,23דתי הוא -בבית ספר קטן בחינוך הממלכתי

תלמידים. חשוב לציין כי למרות שממוצע התלמידים בבתי הספר הקטנים הוא  28.3בכיתה הינו 

היא גבוהה. במילים אחרות, כיתות בבתי ספר קטנים נמוך, סטיית התקן באותם בתי ספר 

בהטרוגניות מבחינת מספר התלמידים הלומדים בהן, בכך שיש בתי ספר שממוצע מתאפיינות 

התלמידים בכיתה הוא קטן מאוד, ולעומת זאת יש בתי ספר שבהם ממוצע התלמידים לכיתה הוא 

 גדול מאוד. 

כיתות הנמצאות בבתי ספר גדולים מאוד )המונים  של הממוצע תקצובם בנוסף, המחקר מצא כי

הבדלים ברמת  הינו הגבוה ביותר. ישנם דתי-ים( ומשויכות לחינוך הממלכתיתלמיד 600-מעל ל

דלי בתי הספר, הן בתחום השירותים הלימודיים והן בתחום והשירותים המוצעים לתלמידים בין ג
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שארגון  , הקובעיתרון לגודל"ה"עקרון השירותים החברתיים. כאשר בית הספר גדול הוא נהנה מ

מאשר גוף קטן ממנו. לכן, ככל שבית הספר גדול יותר יותר נהנה מהטבות גדול המונה יותר אנשים 

הוא נהנה ממבחר מגמות לימודיות רב יותר בהתאם לביקוש התלמידים מאשר בית ספר קטן שבו 

יש מעט מגמות לימודיות. בדומה לתחום הלימודי, גם בתחום החברתי ישנו עניין של יתרון לגודל, 

 תלמידים יכולים ליהנות מיותר פעילויות חברתיות.ובתי ספר עם מספר רב של 

למרות . טיבות הביניים הוא לפי מדד הטיפוח של בית הספרתקצוב בתי הספר בח מדד טיפוח:

כי הן בחינוך  המחקר מצא 2,אינו נקבע לפי מדד הטיפוחתקצוב של החטיבות העליונות כמעט שה

 יותר נמוכה כלכלית-חברתית לרמה שייךככל שבית הספר  ,דתי והן בחינוך הממלכתי-הממלכתי

אליו, דבר המתבטא הן בתקצוב הממוצע  ביחס יותר רבים משאבים מוציא החינוך משרד כך

 לבית הספר.השבועיות המוקצות  והן בשעות ההוראהולכיתה לתלמיד 

דתי -יסודיים בחינוך הממלכתי-רוב בתי הספר העל מן המחקר עולה כי הפרדה או עירוב מגדרי:

 אינו משפיע על התקצוב או על מספר שעות ההוראה.  נפרדים ולכן משתנה ההפרדה כמעט  הינם

לסיכום, בדירוג הגורמים המשפיעים ביותר הן על התקצוב הממוצע לבתי הספר והן על שעות 

ההוראה הממוצעות המתוקצבות לבתי הספר, המחקר מצא כי ההשפעה החזקה ביותר הינה של 

הספר, וההשפעה השלישית הספר, ההשפעה השנייה החזקה היא גודל בית  מדד הטיפוח של בית

 אינה משפיעה היא סוג ההפרדה או העירוב מגדרי של בית הספר. אשר כמעט 

נה שהתלמידים המקבלים את תפוקת החינוך הגדולה יהמסקנה העיקרית העולה ממחקר זה ה

תר לשעות הוראה המביאים בין הי, המתבטאת במשאבים רבים יותר יסודי-ינוך העלבח יותר

-חברתיתברמה  כמצוייםהתלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים המוגדרים מרובות יותר, הם 

 הן לבחון עליו, במילים אחרות, כאשר הורה מתלבט להיכן כדאי לשלוח את ילדו, נמוכה. כלכלית 

ככל שבית הספר  -הספר בבית הלומדים התלמידים מספר את והן הספר בית של הטיפוח מדד את

נמוכה, ועם מספר תלמידים גבוה, כך ילדו יקבל את תפוקת כלכלית -חברתיתיהיה מוגדר ברמה 

 החינוך המרבית עבורו. 

                                                           
הוא תקציב המוחזקות  כלכלי-חברתיהרכיב העיקרי בחטיבות העליונות המתוקצבות באופן דיפרנציאלי לפי מדד  2

, מאי ועדכונים לשנה"ל תשע" – בה העליונההמודל להקצאת המוחזקות בחטילסיוע לבתי הספר בפריפריה. מתוך: 
2016. 
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-דתי העל-בתי הספר של החינוך הממלכתימתמקד ב רשתות חינוך בבתי הספר – פרק הרביעיה

החינוך כסממן של תהליך תופעת רשתות הפרק מציג את . רשתות החינוךלים תחת ועיסודי הפ

חינוך וכיצד תהליך זה בא תחום הבתהליך ההפרטה של תפתחות הה מתאר אתההפרטה בחינוך, ו

כניות והבאה לידי ביטוי הן בעיצוב ת ,. הפרטה פדגוגית1 :במערכת החינוך בישראל לידי ביטוי

. 2 ר על ידי גורמים פרטיים;בבתי הספ כניות לימודיםוהלימודים ודרכי העברתן והן בהפעלת ת

מקורות פרטיים מגוונים,  הבאה לידי ביטוי בהגדלת תקציב החינוך באמצעות ,הפרטת המימון

הבאה לידי ביטוי ברפורמות ובמגמות  ת,נהלי. הפרטה מ3 ;תשלומי הוריםהכוללים בין היתר 

מונה יתרונות המסמך כן, כמו  ורית כדוגמת רפורמת הניהול העצמי.החדשות לניהול המערכת הציב

הגברת היעילות של מערכת החינוך ומנגד סכנה לשוויוניות של  , כגוןההפרטהוחסרונות לתהליך 

  .מערכת החינוך

ממלכתי,  :, ובפרט רשתות החינוך, הינה תופעה הקיימת בכל סוגי הפיקוחמוסדות המוכש"רתופעת 

דתי בבתי הספר -וערבי, אך בולטת בעיקר וותיקה במיוחד בפיקוח הממלכתי , חרדידתי-ממלכתי

יסודיים. תופעה זו מתבטאת בעיקרה בהבחנה החדה בין בתי הספר המקיפים לבין הישיבות -העל

אשר פעלו הספר  המסמך מתאר את הגורמים להתרחבות התופעה ומציג את מספר בתיוהאולפנות. 

והחסרונות דים תשע"ז. כמו כן, המסמך מונה את היתרונות תחת כל רשת חינוך בשנת הלימו

 ומנגד תשלומי הורים גבוהים והפסד כספי פעולה בין בתי הספר וגיוס משאביםלתופעה, כגון שיתוף 

 . של בתי הספר
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 דתי-מגמות בחינוך הממלכתי – חלק ג

 דן בנושא דתי, נשירה ומעברים בין סוגי החינוך-מגמות בחינוך הממלכתי – הפרק החמישי

 רבים סוגים של בקיומם היתר בין מתבטאתה בה,מערכת החינוך בישראל מאופיינת ההטרוגניות ש

: השונים הפיקוח סוגי לפי מאופייניםאשר , השונים המגזרים לצורכי המותאמים חינוך מוסדות של

 :בחלוקה לפי שלבי גיל  מציג את מספר התלמידים בכל פיקוחפרק ה. חרדיו דתי-ממלכתי, ממלכתי

דתי ובשיעור התלמידים -בחינוך הממלכתימתמקד הוא יסודי, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות, ו

 תשע"ו. -בין השנים תש"ל יהודיהלומדים בו מכלל התלמידים בחינוך ה

מכלל  18.4%מד על ע הלימודים תשע"ובשנת  בחמ"ד מהנתונים עולה כי שיעור התלמידים

-חינוך הממלכתיידים בלמתר הה במספוכי ישנה מגמת ירידהיהודית, במערכת החינוך  התלמידים

לייה בשיעור הפריון ירידה זו עומדת בניגוד למגמת הע. בתשע"ו 18.4%-בתש"ל ל 25.6%-מ :דתי

 3.5בין  נעשיעור הפריון הכולל  90-עד סוף שנות ה, דתיותהנשים הבציבור הדתי המראה כי בקרב 

לידות  4.2-תחילת שנות האלפיים יש מגמת עלייה בשיעור הפריון הכולל לכומ לידות לאישה 3.8-ל

באמצעות ממצאים אלו ניתן לטעון כי ישנה נשירה מהחינוך הדתי בשלב היסודי והתיכון  .לאישה

 לזרמי חינוך אחרים.

דתי, הרי -אשר התחילו את שלב הגן בחינוך הממלכתיילדים  100מתוך ממצאי המחקר מראים כי 

דתי שונה. בחלוקה לפי -שבכל שלב חינוך ישנו מספר לא מבוטל של תלמידים שיעבור לזרם חינוכי

תלמידים  22-דתי יאבד כ-שכבת גיל ניתן לראות כי במעבר בין הגן לכיתה א' החינוך הממלכתי

-די(, ובמעבר מהיסודי לחטיבה, החינוך הממלכתי)הן לחינוך הממלכתי והן לחינוך החר 100מתוך 

תלמידים אשר  100תלמידים )רובם לחינוך הממלכתי(. מכאן עולה כי מתוך  13-דתי יאבד עוד כ

 דתי. -תלמידים יסיימו תיכון אשר משתייך לחינוך הממלכתי 65-התחילו בחינוך הדתי, רק כ

דתי הוא בעל אחוז -החינוך הממלכתי ,יםבהשוואה בין סוגי החינוך השונבנוסף, המסמך מראה כי 

כי לאורך כל התקופה סוג המעברים היה דומה ונטה הגבוה ביותר מבין שלושת הזרמים, ו המעבר

בנוסף, ניתן לראות כי המעבר משלב הגן לבתי הספר היסודיים מתאפיין לכיוון הנחשב פחות דתי. 

 (.15%-באחוז המעבר הגבוה ביותר )כ

התייחסות לתופעת הנשירה הכללית של תלמידים מבתי הספר, ניתן לראות  אך עם זאת, במבט על

הנשירה בחינוך  וגי הפיקוח השוניםכי חל שיפור משמעותי באחוזי הנשירה, וכמו כן, בהשוואה בין ס

 דתי הצטמצמה מאוד ביחס לחינוך הממלכתי.-ממלכתיה
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 דתי-החינוך היסודי הממלכתי – חלק א
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כיתה פי תלמיד ולושעות הוראה ממוצעות תקצוב ממוצע  – פרק ראשון
 בבתי הספר היסודיים

 

 הקדמה .1

 50.6על  2016תקציב משרד החינוך הינו השני בגודלו לאחר תקציב משרד הביטחון ונאמד בשנת 

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

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

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

-ב המדהכוללת של שעות ההוראה נאעלות ה 2016שכר למורים )בשנת  היא למעשהשמעותן שמ

   3.תקציב החינוך(מכלל  70.3%-כ, ₪ מיליארד 35.6

ן את מספר שעות ההוראה ממוצע לתלמיד ולכיתה בכל בית ספר וכהמחקר בדק מהו התקצוב ה

הממוצעות לתלמיד ולכיתה בבתי הספר היסודיים בחינוך היהודי, במעמד רשמי של החינוך 

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

מספר שעות ההוראה הניתנות לו: א( גודל בית ספר; ב(  מדד הטיפוח של בית הספר המראה את ו

 ; ג( הפרדה מגדרית. שלוכלכלי -החברתירופיל הפ

לגרום להטיית נתונים  עובדה שעלולהחשוב לציין כי חלק מבתי הספר כוללים כיתות חינוך מיוחד, 

בדק את כלל בתי הספר  1לכן נספח לו. תות הלעבור הכימקבלים  אלו ספרף שבתי תקציב נוס בשל

ד, ובחן האם ממצאי כיתות חינוך מיוח םאשר אין בה דתי-ים, בחינוך הממלכתי והממלכתיהיסודי

המחקר מצא כי התוספת התקציבית הניתנת . 1תקבלו בנספח המחקר תואמים את הממצאים שה

הממצאים ואינה גורמת להטיה כיתות חינוך מיוחד אינה משפיעה על  בהם שישלבתי ספר 

 בנתונים.

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

(. נתונים אלו מוצגים במערכת "שקיפות בחינוך" של משרד החינוך. במערכת זו ניתן להפיק 2015)

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

הנתונים בנושא ההפרדה המגדרית בבתי  4.כל בית ספר שלהספר וכן נתונים ומאפיינים כלליים 

                                                           
 נהל כלכלה ותקציבים )אגף כלכלה וסטטיסטיקה(. משרד החינוך, מ 3
לא ניתן לשייך לבתי הספר, לרשות המקומית ולבעלות )למשל: תקציבים ת לא נכללו נושאים ותקציבים שבמערכ 4

שיועדו לרכישות, פעילות רוחבית ומנהלית, הקצבות, וכן תקציבים שיועדו לאחזקת המשרד, חינוך בלתי פורמלי, 
    תרבות יהודית, טלוויזיה חינוכית, מוסדות תורניים, מכללות להכשרת מורים, חינוך מבוגרים, אולפנים ותמיכות(.
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 ערך דתי לשנת תשע"ה מבוססים על המחקר שאייל ברגר-הספר היסודיים בחינוך הממלכתי

חשוב לציין כי התקציבים הנכללים במחקר אינם כוללים את התקציבים שבתי הספר  5.בנושא

רשויות המקומיות ומתשלומי הורים, אשר חלקם משמשים המקבלים ממקורות אחרים, כגון מ

 למימון שעות הוראה. 

 חלקהמחקר מצא כי אכן קיימים קשרים בין התקצוב הממוצע ומספר שעות ההוראה לבין 

 מהמשתנים המוזכרים לעיל. 

 גודל בית הספר .2

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

דתי חולקו לארבע קבוצות לפי מספר -בתי הספר בחינוך הממלכתי 6.בתי ספר יסודיים 382-כ

מכלל  4%62.תלמידים ) 250בו עד מספר התלמידים  – א( בית ספר קטןבהם: הלומדים התלמידים 

מכלל בתי הספר(;  .%141תלמידים ) 400-ל 250בית ספר המונה בין  – ב( בית ספר בינוניבתי הספר(; 

ד( בית ספר מכלל בתי הספר(;  %1.22תלמידים ) 550-ל 400 בין המונה ספר בית – ג( בית ספר גדול

 מכלל בתי הספר(.  .%311תלמידים ) 550-בית הספר מונה מעל ל – גדול מאוד

וגם  7במחקר בתי ספר יסודיים ממעמד רשמי של החינוך הממלכתי שנבדקו 846-כמו כן, ישנם כ

מספר  – א( בית ספר קטןבהם:  הלומדיםקבוצות לפי מספר התלמידים  חולקו לארבע הם

מספר  – ב( בית ספר בינונימכלל בתי הספר(;  %18.7תלמידים ) 250התלמידים בו הוא עד 

בית ספר  – ג( בית ספר גדולמכלל בתי הספר(;  %5.41תלמידים ) 400-250התלמידים בו הוא בין 

בית הספר מונה  – ד( בית ספר גדול מאודמכלל בתי הספר(;  %8.62תלמידים ) 550-ל 400המונה בין 

פר סהממוצע התלמידים בבתי מכלל בתי הספר(. חשוב לציין כי  12.9%תלמידים ) 550-מעל ל

וצע בבתי הספר תלמידים בממ 318תלמידים, לעומת  421-גבוה יותר ועומד על כ הינוממלכתיים ה

מראה את אחוז בתי הספר בכל רמת גודל לפי חינוך  1תרשים מספר . דתי-של החינוך הממלכתי

 .דתי-וממלכתי ממלכתי

                                                           
  הוצאת נאמני תורה ועבודה. )חלק ג'(. תמונת מצב, מגמות והישגים -דתי-החינוך הממלכתי(, 2015, )ברגר, א' 5
  , שלא נבדקו.ד ומפתניםחב" של בתי הספרלהוציא  6
  הוציא מפתנים, שלא נבדקו.ל 7
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 דתי-ממלכתי וממלכתי חינוךאחוז בתי הספר בכל רמת גודל לפי  :1תרשים מספר 

 

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

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

וסוגי  ת שונהתורני -דתית רמהסביבה, אך בעלי אופי שונה הנמדד בדרך כלל על פי סוג אינטגרציה, 

הפרדה או עירוב מגדרי שונים; ג( בתי ספר הנמצאים באותו ישוב אך מופרדים באופן מגדרי וכך 

מהנתונים ניתן לראות כי  -למעשה קיימים שני מוסדות אשר אחד מהם לבנים והשני מיועד לבנות

בתי  26-דתי, ישנם כ-בתי הספר המופרדים באופן מלא מבחינה מגדרית בחינוך הממלכתי 93מתוך 

ישוב או באותה יבאותו  אשר מצוייםמבתי הספר( בהם לומדים רק בנים או רק בנות,  28%ספר )

סיבת פיצול למידות. תלמידים או ת 350ניהם, ובהם לומדים עד יברדיוס של קילומטר וחצי ב עיר

היא מביאה  לל ההפרדה המגדרית, ואולם בפועלסמלי המוסד נובעת מרצון לקבל יותר תקנים בג

 לעלות גדולה הרבה יותר מצד משרד החינוך.

 תה בבתי הספר לפי גודל בית הספרתקצוב ממוצע לתלמיד ולכיא.  .2

מספר  תרשימיםתלמיד. המחקר בדק האם גודל בית הספר משפיע על התקצוב הממוצע לכיתה ול

 חינוךן ב, ההממוצע לתלמיד ולכיתה לפי חלוקת גודל בית הספרמראים את התקצוב  3-ו 2

 ממלכתי. ה ינוךדתי והן בח-ממלכתיה

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

התקציב שהתלמיד קיבל בפועל, אלא את ההוצאה הכספית של משרד החינוך לכיתה בחלוקת 

לכיתה ₪  400,000מספר התלמידים בכל כיתה. במילים אחרות, אם התקציב הממוצע לכיתה הינו 

26.4%
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 30ואולם אם בכיתה יש ₪.  20,000שהתקצוב הממוצע לתלמיד יהיה  תלמידים, הרי 20עם 

 16,666הרי שלכאורה כל תלמיד מקבל רק ₪,  500,000תלמידים, והתקצוב הממוצע לכיתה הינו 

 אך בפועל, בהיותו חלק מכיתה אחת, הרי שהוא זוכה לתקצוב גדול יותר. , ₪

  דתי-הממלכתי חינוךודל בית הספר בהתקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה לפי ג :2תרשים מספר 

 

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

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

הממוצע לתלמיד הינו הגבוה ביותר ועומד  התקצובתי הספר אשר הוגדרו כקטנים בגבוה יותר. ב

בבתי הספר שהינם בינוניים מבחינת מספר התלמידים, התקצוב הממוצע עומד על . ₪ 20,957על 

לתלמיד וגבוה יותר מאשר בתי ספר שהוגדרו כגדולים וגדולים מאוד, אשר התקצוב ₪  17,929

 בהתאמה. ₪ 14,805-ו₪  15,972הממוצע שלהם עומד על 

הינו גבוה ייכות לבתי ספר המוגדרים כקטנים כיתות השב הממוצע התקצובניתן לזהות כי  כמו כן,

של הכיתות המשתייכות לשאר הממוצע התקצוב לעומת זאת ₪,  487,146ועומד על  יותר

 . קטןבהם השוני בתקצוב הממוצע לכיתה שהקטגוריות של רמות הגודל של בתי הספר, 

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

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

 ינוך הממלכתי.חהספר ב תה לפי חלוקת גודל בתימראה את התקצוב הממוצע לתלמיד ולכי 3

קטן בינוני גדול גדול מאוד

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

עלות ממוצעת לתלמיד ₪ 20,957 ₪ 17,929 ₪ 15,792 ₪ 14,805 
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  הממלכתי חינוךהתקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה לפי גודל בית הספר ב :3תרשים מספר 

 

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

 התקצובבתי ספר המוגדרים בינוניים בבאותו אופן, . ₪ 18,747הגבוה ביותר ועומד על  הממוצע הינו

פר שהוגדרו כגדולים וגדולים מאשר בתי ס יותר גבוהוהינו  ₪ 16,642 על עומדהממוצע לתלמיד 

בהתאמה. באופן דומה,  ₪ 12,651-ו, ₪ 14,048התקצוב הממוצע לתלמיד הוא  בהםשמאוד 

כיתות  לעומתכיתות השייכות לבתי ספר המוגדרים כקטנים הינו גבוה יותר ב הממוצע התקצוב

 וד. בבתי ספר בינוניים, גדולים וגדולים מא

גבוה יותר מבתי הספר  דתי הינו-קצוב בתי הספר של החינוך הממלכתיככלל, מהנתונים עולה שת

למיד ולכיתה לת הממוצעתקצוב לשונות ב ותהמרכזיהסיבות  8,לפי משרד החינוךהממלכתיים. 

תלמידים, הפיקוח, המעמד המשפטי, יום חינוך ארוך, שעות הצפיפות טיפוח, כוללים את מדד ה

 '. ה וקצב הכניסה לרפורמת 'אופק חדשיעלי לקליטת

 הספר יתבממוצעות לתלמיד ולכיתה לפי גודל שעות הוראה  ב.  .2

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

פר. בחלוקת התקציב בפועל בכל הנוגע להקצאת שעות ההוראה אלא בשעות המוקצות לבתי הס

שעות שהוקצה הי ההקצאה מותנה בניצול שעות ההוראה באמצעות העסקת מורים בהיקף מיצו

 להם בבית הספר. 

                                                           
ממצאים עיקריים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך  – מערכת השקיפות -הל תקציבים וכלכלהמשרד החינוך, מנ 8

 . 2016ביולי  31, תשע"ה

קטן בינוני גדול גדול מאוד

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

עלות ממוצעת לתלמיד ₪ 18,747 ₪ 16,642 ₪ 14,048 ₪ 12,651 
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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  9:ספרי מורכבת משלושה שלבים-הקצאת סל השעות הבית

-שעות בכיתות ג' 31ב'; -שעות בכיתות א' 29תלמידים:  40-ל 20הבסיסי לכיתה תקנית המונה בין 

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

שעות אלו ניתנות לבתי הספר  .מריץבשלב השני ניתן לבית הספר סל שעות טיפוח ושעות ת 10.בכיתה

ומספרן נע בין שעתיים לתשע שעות לכיתה )ככל שבית הספר  ,רכי בית הספרועל מנת לתת מענה לצ

, כך הוא יקבל תוספת שעות הוראה גדולה יותר(. בשלב כלכלית-חברתיתמוגדר כחלש יותר מבחינה 

מאפייני בית הספר, כגון: שתי  האחרון בתי הספר מקבלים תוספת שעות ייעודיות המוקצות לפי

 ;ב'; שעות עולים-דתי; הקצאת שעות עבור פיצול כיתות א'-שעות "תפילה" בחינוך הממלכתי

 ותוספת שעות לבתי הספר המלמדים יום חינוך ארוך.

ך חינות לעיל, לתלמיד ולכיתה בהמפורטו המחקר בדק את מספר שעות ההוראה הממוצעות,

 גודל בית הספר. לפי דתי -הממלכתי והממלכתי

 מוצעות לתלמיד לפי גודל בית הספרשעות הוראה מהקצאת  :4תרשים מספר 

 

 

 

                                                           
  .2016, מאי תשע"ז – מארזי תכנון, ניהול והיערכות  – מתנ"ה -הפדגוגיהל משרד החינוך, המנ 9

; מהתלמיד 36-עבור התלמיד ה 0.8שעה על כל תלמיד נוסף;  0.2תלמידים ישנה תוספת של  35ועד  21-מהתלמיד ה 10
 שעות על כל תלמיד נוסף.  1.2תלמידים ישנה תוספת של  40ועד  37-ה

0

0.5

1

1.5

2

2.5

קטןבינוניגדולגדול מאוד
ד"ממ 1.661.7722.36

ממלכתי 1.421.581.852.1

לפי תלמיד

ד"ממ ממלכתי
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 לפי גודל בית הספר כיתהשעות הוראה ממוצעות למספר  :5תרשים מספר 

 

דתי -מהנתונים המוצגים בתרשימים ניתן לראות כי בבתי ספר בחינוך הממלכתי והממלכתי

מספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתה הינו דומה,  וכגדולים מאודבינוניים, כגדולים המוגדרים כ

באופן  אך בבתי הספר המוגדרים כקטנים חלה קפיצה במספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתה.

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

 ותר.מאשר תלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים י

דתי -עולה כי בחלוקה לפי רמות גודל של בתי הספר, ההקצאה לחינוך הממלכתי ככלל, מהנתונים

ינוך חבמספר שעות ההוראה הן לתלמיד והן לכיתה, בכל רמת גודל, גבוהה יותר מההקצאה ל

ינוך דרך תוספת השעות חהממלכתי. ניתן להסביר חלק מההבדלים במספר השעות בין סוגי ה

תי שעות "תפילה" בחינוך דתי, כדוגמת ש-פעילויות המאפיינות את החינוך הממלכתישישנה בגין 

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

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

 מדד הטיפוח .3

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

בו שמדד הטיפוח של המוסד  הינותלמיד ותלמיד בבית הספר, והממוצע של כל התלמידים ביחד 

חזק; חזק. תקצוב -בינוני; בינוני; בינוני-המדד מחולק לחמש קטגוריות: חלש; חלש 11.הם לומדים

                                                           
(; רמת ההכנסה של 20%(; פריפריאליות בית הספר )40%מרכיבי המדד הם: השכלת ההורה המשכיל ביותר ) 11

 (. 20%(; שילוב של ארץ הלידה וארץ מצוקה )20%המשפחה )
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בהתאם למדד הטיפוח נקבע גודל של בית הספר, ולפי מדד הטיפוח  קבענבתי הספר בחינוך היסודי 

 הכיתה ושעות התקן השבועיות של בית הספר. 

 בבתי ספר יסודיים לפי מדד טיפוח . תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתהא .3

חלשים מבחינה בתי ספר המוגדרים  35-דתי ישנם כ-בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי 383מתוך 

מכלל  15.6%בינוניים )-חלשיםהמוגדרים  בתי ספר 59מכלל בתי הספר(;  9.3%) כלכלית-חברתית

מוגדרים בתי ספר ה 125מכלל בתי הספר(;  18.6%בינוניים )בתי ספר המוגדרים  88בתי הספר(; 

-חברתיתחזקים מבחינה בתי ספר המוגדרים  120-ומכלל בתי הספר(; 23.3%חזקים )-בינוניים

מראה את התקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה  6תרשים מספר  מכלל בתי הספר(.  33.2%)כלכלית 

 דתי. -תי הספר היסודיים בחינוך הממלכתילפי מדד הטיפוח בב

פוח בבתי הספר של החינוך לפי מדד הטיהתקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה  :6תרשים מספר 

 דתי-הממלכתי

 

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

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

מאשר תלמיד הלומד בבית ספר  1.7גבוה פי סכום ה, ₪ 24,002הממוצע הוא הגבוה ביותר ועומד על 

 ביותר. הנחשב לחזק שבו התקצוב הממוצע לתלמיד הוא הנמוך 

בתי ספר יסודיים  845מתוך  מלכתי.ינוך המחכמו כן, נבדקו בתי הספר היסודיים השייכים ל

בתי ספר המוגדרים  96בתי הספר(; מכלל  8.6%חלשים )ספר המוגדרים  בתי 73-ממלכתיים ישנם כ

מכלל בתי  15.2%בינוניים )בתי ספר המוגדרים  129תי הספר(; מכלל ב 11.3%בינוניים )-חלשים
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בתי ספר  350-מכלל בתי הספר(; ו 23.4%) חזקים-בינונייםבתי ספר המוגדרים  197הספר(; 

 מכלל בתי הספר(.  41.5%חזקים )המוגדרים 

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

 

בית הספר מוגדר ברמה ש ככלעלייה בסך התקצוב הממוצע לתלמיד  לפי התרשים ניתן לזהות מגמת

, ₪ 13,119נמוכה יותר. התקצוב הממוצע לתלמיד הלומד בבית ספר חזק הינו  כלכלית-חברתית

הפער כלומר ₪,  20,237והתקצוב הממוצע לתלמיד הלומד בבית ספר המוגדר כחלש הוא  ואילו

 . 61%-ם וחזקים לפי מדד הטיפוח הוא כבתקצוב הממוצע לתלמיד בין בתי הספר חלשי

ינוך חהמחקר בדק את התקצוב הממוצע לכיתה בחלוקה לפי מדד הטיפוח בבתי הספר בבנוסף 

בשני כלכלית -חברתיתמראה את התקצוב בכל רמה  8דתי. תרשים מספר -הממלכתי והממלכתי

 סוגי הפיקוח. 
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 דתי-י והממלכתיהממלכת חינוךהתקצוב הממוצע לכיתה לפי מדד הטיפוח ב :8תרשים מספר 

 

מבחינה ספר המוגדרים כחלשים הכיתות השייכות לבתי של  הממוצע תקצובםכי  הנתונים מראים

לעומת כיתות זאת , ₪ 546,338ביותר ועומד על  הינו הגבוהדתי -כלכלית בחינוך הממלכתי-חברתית

בהם התקצוב הממוצע עומד שגבוהים כלכליים -חברתייםבבתי ספר המוגדרים כבעלי מאפיינים 

יותר מכיתה ממוצעת  1.34פי  מתוקצבתבבית ספר חלש כאן כי כיתה ממוצעת מ .₪ 408,239על 

 בבית ספר חזק. 

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

לעומת זאת , ₪ 469,633הינו הגבוה ביותר ועומד על כלכלית -חברתיתינה המוגדרים כחלשים מבח

 385,827 עומד עלהממוצע  כלכלית אשר תקצובה-מבחינה חברתית חזקכ כיתה בבית ספר המוגדר

בית ספר יותר מאשר כיתה ממוצעת ב 1.22פי מתוקצבת כיתה ממוצעת בבית ספר חלש מכאן, ש. ₪

תקצובם הממוצע  של , כלכלית-חברתיתחזק. בהשוואה בין סוגי הפיקוח ניתן לראות כי בכל רמה 

 .יםהממלכתיה יותר מאשר כיתות בבתי ספר גבו יםדתי-יםכיתות בבתי הספר הממלכתי

 בתי הספרממוצעות לתלמיד ולכיתה לפי מדד הטיפוח של עות הוראה ש. ב.3

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

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

. כנית לצמצום פערים וקידום השוויון במערכת החינוך"ועם החלת "הת השתנה יםיסודיה הספר

 המגיעים הזדמנויות ופועל לצמצום פערים בין תלמידיםהתקצוב הדיפרנציאלי החדש מקדם שוויון 

, בין כלכלי חלש. השינוי מתבטא-מרקע חברתי המגיעים חזק לבין תלמידים כלכלי-חברתימרקע 

חלש הנחשב חזק לתלמיד הנחשב ביחס של אחת לשש בין תלמיד הוראה בהקצאת שעות  היתר,

 ₪ -

 ₪ 100,000 

 ₪ 200,000 

 ₪ 300,000 

 ₪ 400,000 

 ₪ 500,000 

 ₪ 600,000 

חלשבנוני-חלשבינוניחזק-בינוניחזק
ד"ממ ₪ 408,239 ₪ 437,021 ₪ 468,658 ₪ 473,805 ₪ 546,338 

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

ה
ת

כי
 ל

צע
מו

מ
ב 

צו
ק

ת



24 
 

אמורות להגיע לתלמידים  השבועיות כך שרוב שעות ההוראה 12,(כלכלית-חברתית)מבחינה 

ועד  2015בהדרגה החל מספטמבר  מיושמתהתכנית . כלכלית-חברתיתמבחינה  החלשים יותר

   לכן הנתונים שיוצגו להלן מגלמים רק במעט את המודל החדש.ו, 2019

 מדד הטיפוחלפי  בחלוקה ממוצעות לתלמידההוראה השעות מספר  :9תרשים מספר 

 

 מדד הטיפוחלפי בחלוקה  כיתהממוצעות לההוראה השעות מספר  :10תרשים מספר 

 

כך תוספת שעות ההוראה  ,חלש יותרים עולה כי ככל שבית הספר מוגדר מהנתונים המוצגים בתרש

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

יותר שעות הוראה ממוצעות  54%הפער עומד על  :חזקיםהמוגדרים חלשים לבתי ספר המוגדרים 

, וכן הפער בשעות ההוראה הממוצעות כלכלית-חברתיתספר החלשים מבחינה הבבתי  לתלמיד

הפער  :לטובת בתי הספר החלשים. מגמה דומה מתרחשת בחינוך הממלכתי 26%עומד על  לכיתה

כחלשים לבין בתי הספר בין בתי הספר המוגדרים  לתלמידבמספר שעות ההוראה הממוצעות 

                                                           
 יחס של אחת לשלוש.בבעבר ההקצאה הייתה  12
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, וכן הפער במספר שעות ההוראה הממוצעות 47%, עומד על כלכלית-חברתיתמבחינה  החזקים

 לטובת בתי הספר המוגדרים כבעלי מדד טיפוח חלש. 16%עומד על  לכיתה

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

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

רמת הגודל של בית  הנבדק קטגוריהחזק. בכל ובינוני  ,נבדקו שלוש רמות של מדד הטיפוח: נמוך

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

 .1מספר  תה ולתלמיד. הנתונים מוצגים בלוחשעות ההוראה הממוצעות לכי

 גודל בית הספרה בין מדד הטיפוח לבין השווא: 1מספר  לוח

 

 ממלכתי דתי-ממלכתי

 תקצוב

 ממוצע

 לתלמיד

 תקצוב

 ממוצע

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

 תקצוב

 ממוצע

 לתלמיד

 תקצוב

 ממוצע

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

ש
חל

 

 55.05 2.45 498,603 22,253 61.5 2.75 577,549 25,861 קטן

 49 2.09 450,449 19,283 54.44 2.33 491,361 21,115 בינוני

 47.01 1.85 432,971 17,129 54.06 2.07 505,396 19,437 גדול

גדול 

 מאוד
- - - - 15,884 443,505 1.72 48.29 

בינוני
 

 50.16 2.12 447,140 18,992 59.33 2.58 518,733 22,674 קטן

 47.16 1.97 427,992 17,960 50.28 2.05 455,020 18,561 בינוני

 46.78 1.67 419,412 15,041 49.16 1.8 446,107 16,360 גדול

גדול 

 מאוד
16,339 474,866 1.76 51.4 13,584 398,773 1.52 44.68 

ק
חז

 

 46.93 1.75 402,130 15,069 46.57 1.75 401,033 15,102 קטן

 43.93 1.64 381,626 14,293 46.18 1.75 403,344 15,332 בינוני

 44.35 1.5 388,265 13,193 46.62 1.59 408,348 13,999 גדול

גדול 

 מאוד
13,639 420,435 1.56 48.11 12,107 384,613 1.38 44.08 
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ככל שבית הספר הינו קטן יותר, כך תקצובו גבוה יותר  ,מהנתונים המוצגים ניתן לראות כי לרוב

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

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

. הנתונים מראים צעותמספר שעות ההוראה הממועל משפיעה יותר על התקצוב הממוצע וכלכלית 

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

יקבלו יותר שעות  : בכל רמת גודל בתי הספר המוגדרים חלשים יותרטיפוח שונהזהה ובמדד 

אך נמצאים במדד טיפוח גבוה  ר בתי ספר הזהים להם מבחינת גודלותקצובם יהיה גדול יותר מאש

מקבל ובמדד טיפוח חלש מתוקצב יותר ויותר. יתרה מזאת, ניתן לראות כי בית ספר המוגדר כגדול 

ל שעות הוראה, מאשר בית ספר קטן המדורג כבעל מדד טיפוח חזק. תופעה זאת מספר גדול יותר ש

 דתי.-ינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתימתרחשת הן בח

  דתי-ית בבתי הספר בחינוך הממלכתיהפרדה מגדר .4
 

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

 בתי ספר שבהם לומדים רק בנים או רק בנות. – מלאההפרדה מגדרית  .1

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

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

 נפרדות.

 בתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות מעורבות. – מעורב .4

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

 נפרדות.

בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות הנמוכות נפרדות והכיתות  – "הפרדה צומחת" .6

 הגבוהות מעורבות.

 בתי ספר מעורבים שבהם חלק מהכיתות נפרדות וחלק מעורבות.  – ללא אפיון .7

דתי המשויכים לכל קטגוריה בשנת -וך הממלכתימראה את מספר בתי הספר בחינ 2מספר  לוח

 תשע"ה.הלימודים 

                                                           
 הוצאת נאמני תורה ועבודה. .ב'( תמונת מצב, מגמות והישגים )חלק :דתי-החינוך הממלכתי(. 2014, א' )פינקלשטיין 13
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  י סוג הפרדה מגדרית של בית הספר דתי לפ-בתי הספר בחינוך הממלכתי :2מספר  לוח

 אחוז בתי הספר מספר בתי הספר סוג ההפרדה

 24.3% בתי ספר 93 הפרדה מגדרית מלאה

 22.5% בתי ספר 86 כיתות נפרדות

 1.1% בתי ספר 4 "הפרדה צומחת"

 2.9% בתי ספר 11 משולב

 1.8% בתי ספר 7 ללא אפיון

 11.5% בתי ספר 44 מתחלף

 35.9% בתי ספר 137 מעורב

דתי המשויכים לכל קטגוריה בשנת -ינוך הממלכתיחמראה את אחוז בתי הספר ב 11תרשים מספר 

 תשע"ה.הלימודים 

בחלוקה לפי סוג הפרדה  דתי-בחינוך הממלכתיבחינוך היסודי אחוז בתי הספר  :11תרשים מספר 

 מגדרית

 

 

 

24.3%

22.5%

1.1%2.9%1.8%

11.5%

35.9%

הפרדה מגדרית מלאה

כיתות נפרדות

"הפרדה צומחת"

משולב

ללא אפיון

מתחלף

מעורב
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 פרדה או העירוב המגדרי בבית הספרתקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה לפי מצב ההא. .4

המחקר בדק האם ישנו קשר בין מצב ההפרדה או העירוב המגדרי בבתי הספר לבין התקצוב הניתן 

 לכל בית ספר.

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

 

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

מעורבים מבחינה כלו את דרכם למעשה החביותר. ניתן להסביר תופעה זאת בכך שבתי ספר אלו 

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

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

ולאחר שבית  ,הינה מוגבלת למספר שנים בלבד הגורמים בדבר שעות או תקצוב נוסףההבטחה מצד 

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

 שלושהכי בשנת הלימודים תשע"ז  מגלים על ארבעת בתי הספר אשר הוגדרו כ"הפרדה צומחת"

שכבת בו כבר נפרדים באופן מלא באמצעות כיתות נפרדות )למעט בית ספר אחד שבתי ספר מתוכם 

 , דבר המוכיח שהלחץ שהופנה מצד משרד החינוך לטובת ההפרדה המגדרית הצליח. ו' מעורבת(

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

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

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

מעורבים למחצה המעורבים או הספר התי בב :הממוצע לתלמיד )פרט להפרדה מגדרית מלאה(

)בנים בלבד, בנות בלבד וכיתות  נפרדיםהספר הבתי בלתלמיד הינו גבוה יותר מאשר  התקצוב

וגדרים כ"ללא אפיון" או כ"הפרדה צומחת", התקצוב . ניתן לראות כי בבתי הספר המנפרדות(

הפרדה  
מגדרית  

מלאה

כיתות  
נפרדות

הפרדה  
צומחת משולב ללא 

אפיון מתחלף מעורב

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

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

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

 לכיתה.   

 פרדה או העירוב המגדרי בבית הספר. שעות הוראה בבתי הספר לפי מצב ההב .5

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

 

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

 

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

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

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

ספר לאחר אותם בתי נלקחות מ כי אותן שעות שניתנות לבתי הספר לנפרדים. ושוב חשוב לציין,

  שנים.מספר 

0

1

2

3

הפרדה  "משולבללא אפיוןמתחלףמעורב
"צומחת

כיתות  
נפרדות

הפרדה  
מגדרית  

מלאה

2.151.94
2.64

2.02
2.4

1.941.99

לפי תלמיד

44
46
48
50
52
54
56

הפרדה  "משולבללא אפיוןמתחלףמעורב
"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? .6

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

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

 שתי השוואות: רכועל מנת לבדוק זאת נע

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

 כיתות ק סוג ההפרדה: הפרדה מגדרית מלאה,חזק. בכל רמת טיפוח נבדו , בינוניהטיפוח: נמוך

ההוראה . בכל הרמות נבדקו התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד וכן שעות 14מעורבומתחלף  ,נפרדות

 . 3מספר  תה ולתלמיד. הנתונים מוצגים בלוחהממוצעות לכי

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

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

ורב. בכל הרמות נבדקו התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד וכן שעות מעומתחלף  ,כיתות נפרדות

 .4מספר  בלוחההוראה הממוצעות לכיתה ולתלמיד. הנתונים מוצגים 

  

                                                           
מכלל מוסדות החינוך  7%רק  הינםשהמודלים: משולב, הפרדה צומחת וללא אפיון  11ניתן לראות דרך תרשים  14

 . 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 -חברתיתניתן לראות כי ההשפעה בלוח נתונים המוצגים המ

שני  נםהממוצע לתלמיד ולכיתה וכן על מספר שעות ההוראה המתוקצבות לבתי הספר. כאשר יש

בתי ספר המשתייכים לאותה קטגוריה של הפרדה אך נמצאים ברמות שונות של מדד הטיפוח, 

בו שהתקצוב שלהם יהיה שונה ומספר שעות ההוראה שהם יקבלו ישתנה בהתאם למדד הטיפוח 

                                                           
באותה קטגוריה של הפרדה או  בקטגוריה זאת מכלל בתי הספרהסוגריים מבטאים את אחוז בתי הספר הנמצאים  15

 . עירוב מגדרי

 

 תקצוב

 ממוצע

 לתלמיד

 תקצוב

 ממוצע

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

מספר בתי 

 הספר

ש
חל

 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
27,146 570,808 2.88 60.6 3 (%3.2)15 

 (4.8%) 4 54.9 2.8 486,567 20,272 כיתות נפרדות

 (6.8%) 3 56.8 2.52 526,047 23,408 מתחלף

 (15.6%) 21 58.7 2.57 546,915 23,981 מעורב

בינוני
 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
18,942 465,428 2.04 51.5 20 (21.7%) 

 (23.5%) 20 52.8 2.08 472,954 17,708 כיתות נפרדות

 (18.2%) 8 49.1 2.0 454,178 18,660 מתחלף

 (23%) 31 52.5 2.16 467,173 19,295 מעורב

ק
חז

 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
15,268 398,642 1.75 45.7 15 (16.4%) 

 (23.5%) 20 47.2 1.64 414,405 14,428 כיתות נפרדות

 47.6 1.65 418,707 14,634 מתחלף
15 

(34.1%) 

 (13.3%) 18 46.5 1.67 400,012 14,374 מעורב
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ככלל ניתן לראות כי ככל שמדד הטיפוח הינו חלש יותר, כך הן התקצוב הממוצע והן הם מדורגים. 

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

, 6.8%-ו 15.6%חלשים )רבים או מעורבים למחצה המוגדרים בתי ספר מעו 24ניתן לראות כי ישנם 

על ידי כיתות חלקי )מופרדים באופן מלא או והינם חלשים המוגדרים בתי ספר  7בהתאמה( לעומת 

בבתי ספר מעורבים הן מספר מדוע  להסביר יכולה זו עובדה, בהתאמה(. 4.8%-ו 3.2%) (נפרדות

שתנה שהמ שראינו קודםמשום  זאתשעות ההוראה הממוצעות והן התקצוב הממוצע גבוהים יותר, 

יותר בתי ספר מעורבים )באופן מלא או חלקי(  נםמכיוון שיש, לפיכךהחזק ביותר הינו מדד הטיפוח. 

מקבלים יותר שעות  אלו ספר בתי לכן, כלכלית-חברתית מבחינה יותראשר הינם אינטגרטיביים 

 ויותר תקציב. 

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

 כך. אינו הדברבאמת ונפרדים באופן מלא. אך כלכלית -חברתיתאלו בתי הספר חלשים מבחינה 

 רשותספר, ושניים מתוכם נמצאים באותה ה רק שלושה בתי ניתן לראות כי אותה קטגוריה מכיל

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

ניתן ללמוד מהי ההשפעה החזקה ביותר,  מלוח זהמכאן, כי  או השעות שאותם בתי ספר מקבלים.

 ר של שעות או תקציב גבוה יותר.אך לא אילו בתי ספר מקבלים מספר רב יות
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 עירוב מגדרי לבין גודל בית הספר השוואה בין הפרדה או: 4מספר  לוח

 
תקצוב ממוצע 

 לתלמיד

תקצוב ממוצע 

 לכיתה

שעות הוראה 

 לתלמיד

שעות הוראה 

 לכיתה

מספר בתי 

 הספר

טן
ק

 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
19,861 448,799 2.22 50.47 28 (30.1%) 

 (17.4%) 15 57.69 2.29 504,419 20,124 כיתות נפרדות

 (18.2%) 8 56.12 2.45 498,885 21,921 מתחלף

 (45.9%) 63 56.6 2.35 501,222 21,188 מעורב

בינוני
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
17,238 430,762 1.93 48.47 45 (48.4%) 

 (47.7%) 41 49.3 1.99 438,765 17,743 כיתות נפרדות

 (29.5% 13 48.01 2.04 436,969 18,613 מתחלף

 (37.2%) 51 49.59 2.05 446,431 18,561 מעורב

גדול
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
16,612 435,266 1.82 47.95 12 (12.9%) 

 (23.3%) 20 51.02 1.76 453,272 15,674 כיתות נפרדות

 (22.7%) 10 47.08 1.75 426,110 15,886 מתחלף

 (11.7%) 16 48.31 1.73 432,217 15,522 מעורב

אוד
מ

גדול 
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
14,804 395,974 1.69 45.26 8 (8.6%) 

 (11.6%) 10 49.1 1.57 429,974 13,883 כיתות נפרדות

 (29.5%) 13 49.1 1.66 437,229 14,785 מתחלף

 (5.1%) 7 50.22 1.71 468,814 16,318 מעורב

 

ע ניתן לראות כי ההשפעה החזקה יותר על התקצוב הממוצ 4לוח מספר מהנתונים המוצגים ב

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

מספר שעות  – דה מגדרית אך שונים מבחינת גודלםבין בתי ספר המשויכים לקטגוריה זהה של הפר

גבוהים  )הן לתלמיד והן לכיתה( יהיווכן התקצוב הממוצע  ההוראה הממוצעות )לתלמיד ולכיתה(

 )למעט בית ספר בו מתקיימת הפרדה מלאה וגודלו מוגדר כבינוני(.  בבתי הספר הקטנים יותר 
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בתי ספר  30.1%לעומת  , זאתקטניםמכלל בתי הספר המעורבים מוגדרים  45.9%ניתן לראות כי 

יכול להסביר  זה נתוןקטנים מכלל בתי הספר הנפרדים מבחינה מגדרית באופן מלא. מוגדרים ה

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

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

 סיכום והמלצות .7

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

ניתן לראות כי ההשפעה החזקה ביותר הינה  אה הממוצעות המתוקצבות לבתי הספר,שעות ההור

לעומתם, סוג מדד הטיפוח של בית הספר. ההשפעה השנייה החזקה היא גודל 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 יהמסקנה העיקרית העולה ממחקר זה ה

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

 נמוכה. כלכלית -חברתיתהמוגדרים ברמה  התלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים

מדד הטיפוח  לבחון הן אתבמילים אחרות, כאשר הורה מתלבט להיכן כדאי לשלוח את ילדו, עליו 

ככל שבית הספר יהיה מוגדר  :מספר התלמידים הלומדים בבית הספר אתשל בית הספר והן 

קבל את תפוקת החינוך נמוכה, ועם מספר תלמידים גבוה, כך ילדו יכלכלית -חברתיתברמה 

 המרבית עבורו. 

 המלצות לניצול נכון יותר של תקציב המדינה:

של בית כלכלית -חברתיתהקצוב הינו בהתאם לרמה נים שהמדד הנכון וההוגן ביותר לתאנו מאמי

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

 את התקציב בעזרת כמה נקודות:ניתן לייעל 

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

 כך לצמצם את מספר בתי הספר הקטנים. בוסמוכים לאיחוד מוסדות 

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

בזבוז בכספים הניתנים לחינוך הדתי. שינוי  כדי למנועקצוב כן, יש לשנות את אופן הת
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עשה באופן שימנע את האטרקטיביות התקציבית של הקמת מוסד קטן יהתקצוב י

 16 .כשבסמוך לו נמצא מוסד קטן המשרת את אותה אוכלוסייה

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

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

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

דתי. מעבר לכך שיש בכך עידוד בלתי הוגן ליצירת הפרדה, יש -הפרדה בחינוך הממלכתי

 מספר לאחר ומתבדים ו שעות רבות יותרבכך חוסר הוגנות כלפי ההורים שחשבו שיקבל

 .שנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
נוצרים מצבים רבים  שבמוסד אחד שיש בו כיתות נפרדותלשני סמלי מוסד נובע מכך  בית הספרהרצון להפריד את  16

 תורה אמנינ" נתינת תקנים לטובת ההפרדה. תנועתבאמצעות של כיתות לא תקניות. בעבר נעשה ניסיון לפתור זאת 
משרד  2015התנגדה לפתרון זה בהיותו יוצר תיעדוף לבתי ספר נפרדים. בעקבות עתירה לבג"צ, בספטמבר   "ועבודה
 שלא יעשה שימוש בהצעה זו.  הודיעהחינוך 
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-היסודיים של החינוך הממלכתי הפרדה מגדרית בבתי הספר – פרק שני
 דתי

 

 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.

(. מחקרים רבים מראים כי 1982מחיזוק האמונה הדתית )ליבמן,  מתהליכים הנובעים כביכול

 החזק תהמוגדר אוכלוסייה המשרתיםלרוב בבתי ספר  מתקיימתההפרדה המגדרית בבתי הספר 

 (.2014; שיר, 2003מחויבות דתית חזקה יותר )גרוס, מאופיינת בה זווכ כלכלית-חברתיתמבחינה 

בה ש הוא הפרדה מגדרית מלאה חלק לשני אופנים עיקריים: הראשוןתהליך ההפרדה המגדרית מת

שבה  הוא הפרדה מגדרית חלקית השני ;פר נפרדים לפי מגדר התלמידהתלמידים לומדים בבתי ס

מתחילה מכיתה היא לעיתים באופן השני  .ספר אך בכיתות נפרדותהתלמידים לומדים באותו בית 

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

חינוך חיובי אשר תורם לבשאלה האם תהליך ההפרדה המגדרית הוא תהליך תחילה המסמך דן 

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

להיגרם  עלולותראה את ההשלכות אשר מולבסוף ; 2017ועד שנת  2000דתי החל משנת -הממלכתי

נלקחו ממחקרים שנעשו בתנועת נאמני זה  המופיעים בפרק כתוצאה מההפרדה המגדרית. הנתונים

 מחקר עבורמטעם התנועה אשר התקבלו לפי בקשה מיוחדת  ומנתוני משרד החינוך 17תורה ועבודה

  18.זה

 ספרותסקירת  – בבתי הספר הפרדה מגדרית .2

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

הישגי התלמידים. חלק מהמחקרים הראו כי בין אין קשר בין ההפרדה המגדרית בבתי הספר ל

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

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

, חמורות משמעת בעיות שיש בהן בנים תותיככן, מחקרים מראים כי ההפרדה המגדרית מאופיינת ב

                                                           
תנועת נאמני תורה הוצאת . (חלק ב' מצב, מגמות והישגים )תמונת  –דתי -החינוך הממלכתי(. 2014פינקלשטיין, א' ) 17

 ועבודה. 
 תנועת נאמני תורה ועבודה. הוצאת . ג'(חלק ) תמונת מצב, מגמות והישגים –דתי -יהחינוך הממלכת(. 2015ברגר, א' )

 הנתונים הועברו בעזרתה האדיבה של גב' שירז יצחקי ממשרד החינוך. 18
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 Ewing, 2006; Herr) וחדשנות יצירתיות בהן חסרה אך, יותר רגועות אמנם הבנות תותיכ בעוד

and Arms, 2002.)  זאת ועוד, מחקר אחר הראה כי הפרדה מגדרית מחזקת דעות קדומות מגדריות

(Halpern et al, 2011).19 

בבתי מיני לבין חינוך מעורב נערכו -עוסקים בהבדל בין חינוך חדאשר מחקרים ה רוב כי חשוב לציין

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

)חלקם מעידים על הבדלים בין החינוך אינם אחידים בלשון המעטה וגם במחקרים אלו הממצאים 

זהר משימוש ייש לה ולכןלל(. הנפרד לבין החינוך המעורב, וחלקם אינם מצביעים על הבדלים כ

 .הכוללתבלי להציג את התמונה גמתי בחלק קטן מהממצאים הקיימים מ

 20נושא האקלים הבית ספרי באמצעות נתוני המיצ"בב בדיקה של תנועת נאמני תורה ועבודה

אשר  הםספרי אלו -גבוהים ביותר מבחינת האקלים הביתה כי בתי הספר אשר מדורגים כעלתה

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

בנים בלבד דורגו כבתי הספר  בהםלומדים שבנוסף, בתי ספר  .לבד או בנים ובנות בכיתות נפרדותב

 מדד האלימות הגבוה ביותר. בעלי

 21דתי-מגמות בהפרדה המגדרית בחינוך הממלכתי .3
 

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

 רק בנים או רק בנות. בהם לומדיםבתי ספר ש – הפרדה מגדרית מלאה .1

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

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

 בתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות מעורבות. – מעורב .4

 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" .6

 מעורבות.

 בתי ספר מעורבים שבהם חלק מהכיתות נפרדות וחלק מעורבות.  – ללא אפיון .7

                                                           
 .סקירה מלאה של המחקרים המרכזיים נמצאת באתר נאמני תורה ועבודה 19
  .בחלק ג' במחקר זה 1הבדיקה הנ"ל מופיעה בנספח מספר  20
  של משרד החינוך אשר עברו עיבוד.כל הנתונים בפרק הינם נתונים  21
. הוצאת תנועת נאמני תורה תמונת מצב, מגמות והישגים ) חלק ב'( –דתי -החינוך הממלכתי(. 2014פינקלשטיין, א' ) 22

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

 2017בשנת  מגדרית

 

 

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

הלומדים בכיתות נפרדות בבתי הספר חלה עלייה עקבית בשיעור התלמידים  2000החל משנת 

לאורך השנים מספר התלמידים  כי מראה 1לוח מספר  דתי.-היסודיים של החינוך הממלכתי

-)מ 2017 בשנתתלמידים  78,922-ל 2000 בשנת תלמידים 41,761-מגדל הלומדים בכיתות נפרדות 

 בשנתתלמידים  55,536-מ ירד (, ובמקביל מספר התלמידים הלומדים בכיתות מעורבות62%-ל 43%

 .  (38%-ל 57%-מ )2017 בשנתתלמידים  48,923-ל 2000

 2017-2000שנים ין המספר התלמידים הלומדים בכיתות נפרדות ומעורבות, ב :1לוח מספר 

 
 2017שנת  2000שנת 

 אחוז התלמידים מספר התלמידים אחוז התלמידים מספר התלמידים

 62% 78,922 43% 41,761 כיתות נפרדות

 38% 48,923 57% 55,536 כיתות מעורבות

 

הלומדים במוסדות  2017כי מספר התלמידים בשנת  ניתן לראות 1לוח מספר נתוני לפי  ,באותו אופן

לומדים תלמידים מה 67%) נפרדים גבוה יותר ממספר התלמידים הלומדים במוסדות מעורבים

. חשוב לציין כי מוסד מעורב יכול מעורבים(אשר לומדים במוסדות  47%נפרדים לעומת במוסדות 

 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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 2017-2000שנים ין המספר התלמידים הלומדים במוסדות נפרדים ומעורבים, ב :2לוח מספר 

 
 2017שנת  2000שנת 

 אחוז התלמידים מספר התלמידים אחוז התלמידים מספר התלמידים

 53% 67,841 33% 31,977 מוסדות נפרדים

 47% 60,004 67% 65,320 מוסדות מעורבים

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

, ובמקביל לראות את הירידה 2017בשנת  53%-ל 2000בשנת  33%-הלומדים במוסדות נפרדים, מ

 .(47%-ל 67%-)מ הלומדים במוסדות מעורבים אחוזהחדה שחלה ב

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

 40%-מ -בית הספר היסודי בכיתה נפרדתדרכם במשמעותית במספר התלמידים אשר התחילו את 

קפיצה חלה  2011-2008דבר נוסף שעולה מהנתונים כי בין השנים  .2017בשנת  55%-ל 2000בשנת 

, ולאחר מכן (2011שנת ב 54%-ל 2008בשנת  45%-)מ גדולה בשיעור התלמידים בכיתות הנפרדות

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

 2017-2000שנים ין הומעורבות, ב

 שנה
מספר התלמידים 

 נפרדותבכיתות 

מספר התלמידים 

 בכיתות מעורבות
 סך הכל

שיעור התלמידים 

 בכיתות נפרדות

2000 6,494 9,785 16,279 40% 

2001 6,442 9,727 16,169 40% 

2002 6,691 9,647 16,338 41% 

2003 6,431 9,802 16,233 40% 

2004 7,531 10,020 17,551 43% 

2005 7,599 9,743 17,342 44% 

2006 7,558 9,639 17,197 44% 

2007 8,068 10,218 18,286 44% 

2008 7,711 9,569 17,280 45% 

2009 8,405 9,927 18,131 46% 

2010 9,795 10,073 19,868 49% 

2011 10,299 8,932 19,231 54% 

2012 11,011 9,138 20,149 55% 

2013 10,733 9,274 20,047 54% 

2014 11,080 9,400 20,480 54% 

2015 12,397 10,094 22,491 55% 

2016 12,294 10,228 22,522 55% 

2017 13,094 10,653 23,747 55% 
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 2017-2000שנים ין השיעור תלמידי כיתות א' הלומדים בכיתות נפרדות, ב :3תרשים מספר 

 

גי שיהשיפור בלעזור אשר ביכולתו  חיובייש הרואים את תהליך ההפרדה המגדרית כתהליך 

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

דתי )מועצת החמ"ד(. על פי המסמך, -על ידי מועצת החינוך הממלכתי 2012פורסם לראשונה בשנת 

משנת הלימודים החל בנים ובנות תחול הפרדה החל מכיתה ד' ומעלה בהם לומדים שבבתי הספר 

מכלל הורי התלמידים  66%ה של באמצעות הסכמ למנוע את ההפרדהניתן יהיה  עם זאת, תשע"ה. 

 ישנם, 2017-ל 2015מבדיקה שערכה תנועת נאמני תורה ועבודה נמצא כי בין השנים . הספר תיבב

הפכו שכל הכיתות  ךהפכו לנפרדים, אם באופן מלא, כומעורבים מגדרית שהיו בתי ספר  17

וחלק נשארו מעורבות.  הפכו לנפרדותשחלק מהכיתות בבית הספר כך לנפרדות, ואם באופן חלקי, 

   23.בשנים הללו בתי הספר הנפרדים מגדרית הפכו למעורביםשבו חשוב לציין כי לא חל תהליך הפוך 

 השלכות תקציביות העלולות לנבוע מתהליך ההפרדה המגדרית .4
 

 כיתות לא תקניות א..4

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

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

תלמידים ומעלה,  36-ב' היא מ-לפי מספר התלמידים בשכבה: חלוקת מספר התלמידים בשכבות א'

                                                           
לא גובשה רשמית ובפועל, לפי מוקד החינוך של נאמני תורה ועבודה, נאכפה  משרד החינוך מדיניותניתן להבין ש 23

בהם הורים ביקשו לערב את הכיתות הנמוכות בהתאם למדיניות, הם נתקלו שכמעט תמיד רק לטובת הפרדה. במקרים 
 בסירובים מסוגים שונים.
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שעות ההוראה  תלמידים ומעלה. מספר 40-ו' חלוקת מספר התלמידים היא מ-'ואילו בשכבות ג

 20לפי סל שעות בסיסי לכיתה תקנית המוגדרת ככיתה המכילה  הניתנות לכיתה נקבע בין היתר

 תלמידים ומעלה. 

יות. מצב זה עלול להיגרם אינן תקנשלמצב שבו ישנן כיתות קטנות  גרוםההפרדה המגדרית עלולה ל

תיפתח כיתה של המגדרית ההפרדה  עקבו ,ספר לומדים בנים ובנות בכיתות נפרדותהבית בכאשר 

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

הופרד לגמרי )שני סמלי מוסד המשך בונפרדות בו כיתות מעורב שהת ספר בלהיווצר מצב נוסף שבו 

חלק מהכיתות כך יוצא ש בכל בית ספר. מעט תלמידים נםבכל שכבה ישובעקבות ההפרדה  ,(שונים

 תלמידים בכיתה.  20-באותם בתי הספר אינן תקניות ומכילות פחות מ

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

אינן שכיתות  791-כ היודתי בשנת הלימודים תשע"ז -דתי, התקבל כי בחינוך הממלכתי-הממלכתי

בחלוקה לפי הפרדה או עירוב מגדרי ניתן לראות כי ישנן תלמידים בכיתה(.  20-תקניות )פחות מ

מכלל הכיתות  72%-כ מכאן כי .כיתות מעורבות לא תקניות 222-תקניות וכיתות נפרדות לא  569

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

הקצאה ניתנת לפי שכבת ה שבועיות. לשעות הוראה תקן בסיסהקצאת לכל כיתה תקנית ניתנת 

בבדיקה . שבועיות שעות 32 – ו'-; ה'שבועיות שעות 31 – ד'-; ג'שבועיות שעות 29 – ב'-גיל: א'

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

מכלל השעות  3,923בחלוקה לפי הפרדה או עירוב מגדרי ניתן לראות כי כביכול אינן חוקיות. ש

מכלל השעות שייכות לכיתות המעורבות  1,599-ו ,מכלל השעות( 72%-שייכות לכיתות נפרדות )כ

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

בית  , הן מצד ההורים שלעיתים במקרים של כיתות לא תקניותםשעות אשר מגיעות להאת כלל ה

שעות ההוראה  הכוללת של עלותהמההורים והן מצד משרד החינוך שתוספת תשלום  הגוב הספר

 .בשנה ₪מיליון  40.5-לכיתות לא תקניות נאמדת בכ

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

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

, על אף שהוא קטן. לעומת מבחינה מגדרית הוא אחידמספר התלמידים בכיתה לרוב במקרים אלו, 

הפרדה מגדרית, עלול להיווצר מצב שבו לעיתים , כאשר ישנן כיתות לא תקניות הנוצרות עקב זאת
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בה כיתת בנים גדולה מאוד וכיתת בנות קטנה מאוד, דבר העלול לגרום לאקלים ישנה שכבה ש

 כיתתי בעייתי. 

  פחתה במספר שעות ההוראה השבועיותפיצול כיתות וכתוצאה מכך ה ב.. 4

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

 בהכרחרצון להפריד כיתה מעורבת של בנים ובנות לשתי כיתות נפרדות. כאשר מפצלים כיתות 

מורים של ה ההוראהמספר שעות ה של הקטנ תחולך וכתוצאה מכ יעלה,מספר הכיתות בשכבה 

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

ספר יש תקן רק לשלוש ההספר. במילים אחרות, כאשר לבית  תיבב ממספר הכיתות התקניות

מפצל כיתות בית הספר המגדרית ההפרדה  של, אך באותה בשכבהמספר התלמידים ב לפי ,כיתות

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

ו ולכן לבית הספר ב, שהרי 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( 2007/08ממצאי בקרת התקן שנעשתה לשנת הלימודים תשס"ח )

מבתי הספר בחינוך  63%-כ הארצי:גבוה בהשוואה לשיעור החריגות  דתי-מלכתיבחינוך המ

. כמו מכלל המגזרים מכלל בתי הספר שנבדקו 34%לעומת פתחו כיתות לא תקניות  תיד-מלכתיהמ

דתי מוביל בשיעור הפער -מראים במחקרם כי החינוך הממלכתי 24(2012סמן וצור )בלס, זוכן, 

 25.מספר הכיתות התקניותבין בין מספר הכיתות בפועל לשביחס  8%העומד על 

 של המורים לכיתה 26ירידה במספר שעות האורך השבועיות תחולפיצול הכיתות מ כאמור, כתוצאה

תלמידים  36למשל מפצל כיתה של ) פותח כיתה לא תקניתספר המנהל בית כאשר ירידה זו תיגרם 

הוא זקוק לשעות נוספות לכן , והוא מעוניין שמספר שעות הלימוד לתלמיד לא יפחת, (לשתי כיתות

, כגון שעות ייעוץ המוקצות לפי מספר והוא עלול להקצותן על חשבון שעות שנועדו לצרכים אחרים

השבועיות עולה כי החריגות מתקן השעות  28המדינהמבקר מדו"ח  27.הכיתות בבית הספר

בתי פרט בושרו להם, ובמתרחשות בעיקר בבתי ספר קטנים המתקשים לפעול לפי תקני השעות שא

                                                           
על השימושים בשעות עבודתם של כוחות ההוראה בבית הספר מתוק שלי? מה למדת (. 2012בלס, זוסמן וצור ) 24

  . בנק ישראל: חטיבת המחקר.בבתי הספר היסודיים
כן למספר אודות לתקני בנות השירות, תשלומי ההורים הגבוהים ו ,בין היתר ,חשוב לציין כי הפער הגדול התאפשר 25

 . דתי מאופיין כאמור בו-שעות ההוראה הגבוה שהחינוך הממלכתי
 .מספר השעות המינימלי הנלמד על ידי התלמיד בכיתתו -שעות אורך 26
 .לא יעלה על שעה שבועית אחת לכיתה ולא יפחת מארבע שעות שבועיות לבית ספרלכל בית ספר שעות הייעוץ  תקן 27
 ב.60דוח שנתי  .ניצול שעות לימוד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים(. 2010מבקר המדינה ) 28
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)בתי ספר שהינם מופרדים  ביון ייחודי, שהם בדרך כלל קטנים ובעלי צדתי-לכתיספר בחינוך הממ

  ., ולכן לא ניתן לאחדםמגדרית(

 דתי-בתי הספר של החינוך הממלכתימ 57% , ממצאי בקרת התקן מצאו כישעות הוראהל יחסב

מכלל בתי הספר  36%לעומת וכתוצאה מכך התלמידים למדו פחות שעות, זאת חרגו בשעות אורך 

מבתי הספר של  63% מכלל בתי הספר; 36% חרגו בשעות תפקיד לעומת מהם  43% שנבדקו;

מבתי הספר של החינוך  92%-ומבתי הספר שנבדקו; 52% חרגו בשעות תגבור לעומתהחמ"ד 

משאר בתי הספר  82% הקצו פחות שעות מהנדרש למקצועות הליבה לעומתדתי -הממלכתי

דתי -לכתיתלמיד בחינוך היסודי הממ שבשנת הלימודים תשס"חעות הנתונים היא משמ קו.דבשנ

 .וקיבל פחות שעות תגבור מתלמיד בחינוך הממלכתי החינוך משרדבמימון  למד פחות שעות ביום

נפתחו יותר כיתות לא תקניות, דתי -השייכים לחינוך הממלכתי ספרהבבתי נובע מכך ש הזדבר 

חלק גדול מן השעות שימשו למילוי תפקידים שונים בידי המורים ולא להוראה, ופחות שעות ו

  מהנדרש הוקצו ללימוד מקצועות הליבה.

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

אינו  בפועל שעות אורך, אך כאשר מספר הכיתות 32.6 ותתקן משרד החינוך אזי למורה מתוקצב

 ,שעות שבועיות 30.5-חלה ירידה במספר שעות ההוראה ל יכיתה נוספת, אזנפתחת תואם לתקן ו

 וכתוצאה מכך התלמיד מפסיד כשעתיים של לימוד בכל שבוע. 

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

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

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

שלוש עשרה כיתות,  בואם בית הספר מתוקצב לפי עשר כיתות אך בפועל יש  במילים אחרות, .1.3

מראה את כלל  3נספח מספר  .בשבוע שעות לימוד כשתי יפסידו בכל הכיתות בהכרח התלמידים

 גיעות לכל כיתה, לפי משרד החינוך.שעות ההוראה המ

 29ה מבחןמקר

בית ספר יסודי את הפחתת שעות ההוראה עקב פיצול כיתות ניתן להמחיש באמצעות מקרה שחל ב

ג' הינן מעורבות -ששכבות א' מוגדר כבית ספר מתחלף )הכוונהו כיתות 22-מונה כ במרכז הארץ אשר

                                                           
 על העזרה עם עיבוד הנתונים. 'גב' נירית ליבוביץלתודתנו נתונה  29
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כי ההפרדה לא נקבעה באמצעות משאל של הורי חשוב לציין , (החל משכבה ד' הכיתות הינן נפרדותו

ההפרדה המגדרית בשל איזון מספרי  בבית הספר התאפשרה. הפיקוח ל ידיע נקבעהבית ספר אלא 

איזון זה הופר, וההפרדה יוצרת כיתות לא תקניות המתקיימות תוך , אך בשנתיים האחרונות טבעי

בבית הספר חל מצב שישנן שתי שכבות שבהן יש  .שימוש בשעות לימוד שיועדו למטרות אחרות

במצב זה כל תלמידים,  47תלמידים וכיתה אחרת מונה  45כיתות לא תקניות, כיתה אחת מונה 

שכבה הייתה אמורה להיות עם שלוש כיתות, אך בשל ההפרדה המגדרית בכל שכבה יש ארבע כיתות 

שעות שבועיות  8-, פרט לבוצת בנות()קבוצת בנים וק פצל את הכיתות לשתי קבוצותובית הספר מ

בית הספר לוקח  ההוראה שעותואת שאר , ביחד עם שני אנשי צוות לומדיםשבהן התלמידים 

מצב זה פוגע הן בתלמידי הכיתות המדוברות והן בשאר  .משעות שמטרתן נועדה לשימושים אחרים

פרטניות, ם ושעות ן השעות, כגון שעות מילוי מקוהתלמידים בבית הספר אשר זכאותם לאות

  אותן השעות משמשות בפועל להפרדה המגדרית. משום שמהם  תנלקח

ת כמעט שעה שבועי מפסידהבבית הספר כל כיתה  בהסתכלות לפי פירוט השעות ניתן לראות כי

ואפילו הכיתה  ,תוספת שעות בהתאם למספר התלמידים בכיתה, שהן כאמור עקב שעות תמריץ

בית הספר(. הכיתות בש"ש של כלל  21.5) הגדולה ביותר בבית הספר אינה מקבלת את אותן השעות

ש"ש במסגרת  3-שעות מורשת, וכן מכל כיתות א' נלקחו כש של ש" 7-ו' נלקחו כ-בנוסף, משכבות ה'

דבר הנוגד את דקות קודם,  10ש(, וכל כיתה בבית הספר מסיימת ש" 12-שעות הפיצול )סך הכל כ

שעות הוראה  44-דקות בסך הכללי, אשר מסתכמות בכ 1980וגורם להפסד של  30חוזר מנכ"ל

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

שעות שבועיות לכל תלמיד בבית  4-למען ההפרדה המגדרית, הגורמות בממוצע להפסד של כ

מילים אחרות, בית הספר מתוקצב לפי שלוש כיתות בשכבה, אך בשל הרצון להפריד ב הספר.

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

הוראה המיועדות לדברים אחרים כשעות הוראה לאותן הכיתות, דבר הגורם לכל התלמידים בבית 

   הספר להפסיד שעות הוראה.

  

                                                           
 http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=52#_Toc256000036 -לחוזר מנכ"ל 30

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=52%23_Toc256000036
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 סך השעות שנלקחו מבית הספר עקב פיצול כיתות  :4לוח מספר 

 מספר השעות שעות שבועיות

 ש"ש 21.5 שעות תמריץ

 ש"ש 7 שעות מורשת

 ש"ש 12 שעות פיצול

 ש"ש 44 מכל כיתה דקות בכל יום 10

 ש"ש 84.5 –סך הכל 

 עלויות כספיות והפסדים כספייםג. . 4        

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

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

מכיתה ד', ישנם בתי ספר בבתי הספר תחול רק מגדרית הפרדה ההש הכריזהמועצת החמ"ד ש

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

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

כאשר בית הספר מפריד ו, לשנה ₪ 400,000-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

הוקצה לו, משרד החינוך נאלץ לעיתים לשלם בעבור אשר בית ספר חורג מתקן השעות שבנוסף, כ

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

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

יפסידו שעות לימוד, משרד החינוך מקצה ש ה לא יבוא רק על חשבון התלמידים כךועל מנת שחוסר ז

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

ת במיליוני שקלים בשנה, שכן עלות שעת הוראה לשלם על החריגה מתקן השעות. עלות זאת נאמד

דתי אשר נבדקו בבקרת -מבתי הספר של החינוך הממלכתי תחצימולמעלה מ₪,  7,500אחת היא 

 התקן חרגו משעות האורך שלהם. 

                                                           
ן צריך עדוף תקציבי רק למוסדות נפרדים. פתרון בעיית התקית ייתןאשר  לתקצוב, התנועה התנגדה לעילכאמור  31

 .לכלל סוגי המוסדות שוויונימענה  ייתןבאופן אשר  להיעשות
 משרד החינוך., מנהל תקציבים וכלכלה. 2016ו עובדות ונתונים תשע" 32
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 בתי ספר קטנים מאוד כתוצאה מהפרדה מגדרית מלאה ד. . 4

תי ספר נפרדים לגמרי, אחד מגדרית בבתי הספר מתבטאת הן באופן מלא באמצעות בההפרדה ה

מבחינה נפרדות בהם כיתות שהולבנים ואחד לבנות, והן באופן חלקי באמצעות בתי ספר מעורבים 

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

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

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

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

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

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

ניתן לראות את רשימת נותני השירות המגיעים לכל בית ספר, לפי מספר הכיתות בו. ישנם  4מספר 

יש יותר  משמע שככל שיש יותר כיתות בשכבה או בבית ספר כךתפקידים אשר הינם תלויי גודל, 

י תפקידים בבית הספר, כדוגמת רכז מקצוע יסודי שמספר התקנים של התפקיד מוקצה לפי בעל

כיתות;  7-6כיתות בבית ספר; שני רכזים במוסד שמונה  5)רכז אחד עד מספר הכיתות בבית הספר 

 13כיתות; ארבעה רכזים במוסד המונה מעל  12-ל 8שלושה רכזים כאשר המוסד החינוכי מונה בין 

 לה(. כיתות ומע

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

ישנו  עניין זהבינוי מחדש, אשר תתאים להוצאת תלמידים לשעות פרטניות ולשעות שהייה. גם ב

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

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

 בחלוקה לפי מספר כיתות בית הספר.   הפרטניתעבודה ה

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

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

 2 1 1 1 פינות שהייהמספר 

 3 3 2 1 מספר פינות עבודה פרטניות

, גם מנהל וסגן מבחינת מספר כיתות גדול יותר שהואככל  בית הספרבנוסף למשאבים המוקצים ל

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

 –חושבת לפי סך הכיתות של בית הספר הם מנהלים. רמת המורכבות מהמורכבות של בית הספר ש

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

בית הספר יש מספר רב יותר של כיתות ככל שבש מכאן, 0.1.33 של בהכפלה' ט-'ז בשכבות התקניות

 כך תעלה המשכורת של מנהל בית הספר ושל הסגן הראשון של בית הספר. 

הנגרמות עקב הפרדה מגדרית מלאה מאפיינות בתי ספר קטנים  הנ"לין כי כל ההשלכות יחשוב לצ

מגדרית, הבאופן כללי, אך המחקר בא להדגיש את תופעת פיצול בתי ספר לשניים עקב ההפרדה 

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

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

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

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

 סיכום .5

דתי. -תופעת ההפרדה המגדרית רווחת כיום ברוב בתי הספר היסודיים של החינוך הממלכתי

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

(, ובמקביל התרחשה ירידה חדה במספר הלומדים במוסדות 2017בשנת  53%-ל 2000בשנת  33%-)מ

 (.2017בשנת  47%-ל 2000בשנת  67%מעורבים )

הממצאים ן מו דתי לומדים בכיתות נפרדות,-ממלכתיכיום, רוב התלמידים המשתייכים לחינוך ה

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

(, הרי שכיום רוב התלמידים לומדים בכיתות נפרדות 2000בשנת  57%-למד בכיתות מעורבות )כ

(. עדות 2017בשנת  38%-ורק חלק קטן מהציבור לומד בכיתות מעורבות )כ ,(2017בשנת  62%)

 :דתי-לכתינוספת לכך ניתן לראות בשיעור התלמידים אשר מתחילים בית ספר יסודי בחינוך הממ

מהתלמידים  55%החלו את לימודיהם בכיתות נפרדות, הרי שכיום  40%רק  2000אם בשנת 

 מתחילים ללמוד בכיתות נפרדות החל מכיתה א'. 

לפגוע עלולים ים רבים המהמחקר עולה כי תהליך ההפרדה המגדרית עלול להוביל להפסד

השלכות  כמהלהיגרם  ותעלול ריתהמגד עקב ההפרדה. עצמו בהורים ובמשרד החינוךבתלמידים, 

                                                           
מספר  -Bמספר הכיתות התקניות בבית הספר;  -A :כאשר .A+B+(0.1*C) :נוסחת החישוב של רמת המורכבות 33

 הספר. בבית 'ט -'ז בשכבות התקניות הכיתות מספר -Cבבית הספר;  מיוחד לחינוך הכיתות התקניות
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; ב. הפחתה מבחינת מספר תלמידים לא מאוזן בכל כיתה מגדרית שליליות: א. כיתות לא תקניות

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

, אשר מונות פחות 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 אשר  .תלמידים 20-מ

 תשלום נוסף הגוב בית הספר מגיעות להן, הן מצד ההורים שלעיתים במקרים של כיתות לא תקניות

 -לכיתות לא תקניות נאמדת בכהשבועיות מההורים והן מצד משרד החינוך שעלות שעות ההוראה 

 .בשנה ₪יון מיל 40.5

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

 תקניות שאינן מעורבות כיתות 28%לעומת  תקניות לא נפרדות כיתותהינן  72%-כ :כיתות נפרדות

כיתות, בהתאמה(. בהתאם לכך, רוב השעות אשר מוקצות לכיתות לא  222כיתות לעומת  569)

הינן שעות המוקצות  3,923-תקניות וכביכול "מתבזבזות לריק" מוקצות לכיתות הנפרדות, כ

 לכיתות המוקצות שעות 1,599 , לעומת,(השעות מכלל 72%-כ)לכיתות נפרדות לא תקניות 

  (.השעות מכלל 28%-כ)הלא תקניות   המעורבות

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

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

כיתות לפי אשר מגיעות לכל כיתה, עקב ההפרש בין מספר הבמספר שעות האורך השבועיות  ירידה

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

דתי לומד פחות שעות -ומכאן כי תלמיד בחינוך הממלכתימספר הכיתות לפי התקן בבית הספר(, 

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

 התקן תשס"ח. 

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

למילוי תפקידים שונים בידי המורים ולא להוראה,  ישמשו המוקצות לבית הספר השעותיותר מ

 בבית בפועל הכיתות מספר כי כאשרמכאן,  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

 בכל לימוד של כשעתיים מפסיד התלמיד מההפרדה וכתוצאה שבועיות שעות 30.5-ל ההוראה

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

ולשם כך לפצל  עקב הרצון להפריד מגדרית כיתות עות הוראה שבועיותש 4-איבדה כבית ספר 

  . נוספות בבית הספר ולהוסיף כיתות

ת לשני בתי ספר נפרדים לגמרי, נוצר מצב שבמקום עקב רצון לפצל בית ספר מעורב עם כיתות נפרדו

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

ספר העלולים להפסיד משאבים רבים. המחקר הראה כי ככל שבית  בהםמספר התלמידים הקטן 

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

משרד החינוך, כגון: א. מספר רב יותר של בעלי תפקידים לפי תקן משרד החינוך, אשר מחושב לפי 

מספר הכיתות בכל בית ספר; ב. מספר גדול יותר של שעות הוראה שבועיות לכיתה; ג. סביבת 

 עבודה נוחה יותר, כדוגמת פינות שהייה ועבודה פרטנית.

מצדדי החינוך הנפרד, ישנם  דייאשר נטענים על  כלל האמור לעיל, ניתן לראות כי לצד היתרונותמ

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

 החינוך עצמו.   

 



51 
 

  הם אין כיתות חינוך מיוחדבשבתי הספר  – 1נספח מספר 

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

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

תשלומים, היכולים לגרום לתקצוב גבוה יותר לבתי הספר וכן לקבלת שעות הוראה מרובות יותר 

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

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

בהם כיתות חינוך מיוחד, הן בחינוך הממלכתי והן בחינוך  שאיןהנספח מראה את כלל בתי הספר 

 דתי. -הממלכתי

 גודל בית הספר .1

מכלל בתי  53%כיתות חינוך מיוחד )בהם  איןשבתי ספר  203דתי היסודי, ישנם -בחינוך הממלכתי

חולקו לארבע קבוצות לפי מספר התלמידים בהם:  אלו ספרדתי(. בתי -הספר של החינוך הממלכתי

 38.4%בתי ספר ) 78 – מכלל בתי הספר(; ב( בית ספר בינוני 34.5%בתי ספר ) 70 – א( בית ספר קטן

בתי הספר(; ד( בית ספר גדול מאוד מכלל  20.7%בתי ספר ) 42 –מכלל בתי הספר(; ג( בית ספר גדול 

 מכלל בתי הספר(. 6.4%בתי ספר ) 13 –

מכלל בתי הספר  42.7%בהם כיתות חינוך מיוחד )שאין בתי ספר  368 בחינוך הממלכתי ישנם

–פר התלמידים בהם: א( בית ספר קטן חולקו לארבע קבוצות לפי מס אלו ספרהממלכתיים(. בתי 

מכלל בתי הספר(;  31.5%בתי ספר ) 116 –ר(; ב( בית ספר בינוני מכלל בתי הספ 20.9%בתי ספר ) 77

בתי ספר  59 –בתי הספר(; ד( בית ספר גדול מאוד מכלל  31.5%בתי ספר ) 116 –ג( בית ספר גדול 

 מכלל בתי הספר(. 16.1%)

 יתה בבתי הספר לפי גודל בית הספרכתקצוב ממוצע לתלמיד ולא.  .1

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

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

 

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

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

בהם התקצוב הממוצע שתקצובו לתלמיד או לכיתה קטן יותר )למעט בתי ספר הנחשבים לגדולים, 

בוה יותר מבתי הספר המוגדרים כבינוניים מבחינת מספר התלמידים בהם(. מגמה דומה לכיתה ג

 .2מתרחשת בחינוך הממלכתי, כפי שניתן לראות מתרשים מספר 

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

  

 

קטן בינוני גדול גדול מאוד

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

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

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

קטן בינוני גדול גדול מאוד

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

עלות ממוצעת לתלמיד ₪ 17,181 ₪ 14,054 ₪ 12,608 ₪ 11,735 
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 ₪ 50,000 

 ₪ 100,000 

 ₪ 150,000 
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 ₪ 500,000 
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 ₪ 4,000 

 ₪ 6,000 

 ₪ 8,000 

 ₪ 10,000 

 ₪ 12,000 

 ₪ 14,000 

 ₪ 16,000 

 ₪ 18,000 

 ₪ 20,000 
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מידים, כך התקצוב הממוצע שלו גבוה יותר ככלל ככל שבית הספר הינו קטן יותר מבחינת מספר תל

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

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

לבין התקצוב הממוצע המושקע  בין גודל בית הספרשיחס נוגע ללממצאים אשר התקבלו במחקר ב

כי הנתונים המוצגים במחקר המתייחסים לתקצוב , אך גם כאן חשוב לציין בו על ידי משרד החינוך

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

 . משרד החינוך לכיתה בחלוקת מספר התלמידים בכל כיתה

 ממוצעות לתלמיד ולכיתה לפי גודל בית הספרב. שעות הוראה  .1

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

 הספר, כמו שנבדק במחקר.  

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

 

ככל שבית  –בתי הספר לפי מספר התלמידים בהם  לפי רמות גודל שלמהנתונים עולה כי בחלוקה 

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

בהם מספר שעות ההוראות הממוצעות לכיתה גדולות במעט מבתי ספר שהמוגדרים כגדולים 

 בינוניים(.

דתי, לפי רמות גודל של -ן החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתיככלל, מהנתונים עולה כי בהשוואה בי

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

ינוך הממלכתי. ניתן להסביר חלק מההבדלים במספר השעות חרמת גודל, גבוהה יותר מההקצאה ל

ן פעילויות כמו שתי שעות "תפילה" בחינוך בין סוגי הפיקוח דרך תוספת השעות שישנה בגי

0
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גדול 
מאוד

קטןבינוניגדול

ד"ממ 1.51.721.942.31

ממלכתי 1.351.461.622.01

לפי תלמיד
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ממלכתי 45.1645.1745.7852.98

לפי כיתה
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דתי. ניתן לראות כי המגמתיות שהוצגה במחקר ביחס בין גודל בית הספר למספר שעות -הממלכתי

 גם פה.   נשמרת ההוראה הממוצעות המתוקצבות

 מדד הטיפוח .2

תי ספר ב 18כיתות חינוך מיוחד ישנם בהם אין שדתי -בתי הספר בחינוך הממלכתי 203מתוך 

מכלל  13.1%בינוניים )-חלשיםבתי ספר המוגדרים  26בתי הספר(; מכלל  9%המוגדרים חלשים )

בתי ספר המוגדרים  69בתי הספר(; מכלל  21.6%בינוניים )בתי ספר המוגדרים  43בתי הספר(; 

מכלל בתי  21.6%חזקים )בתי ספר המוגדרים  43בתי הספר(; מכלל   34.7%חזקים )-בינוניים

 הספר(. 

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

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

 הספר, כמו שנבדק במחקר.  

-יםממלכתיהספר הח בבתי התקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה לפי מדד הטיפו :5תרשים מספר 

  יםתיד

כך התקצוב הממוצע  ,חלש יותר על ידי ממד הטיפוחם מראים כי ככל שבית הספר מוגדר הנתוני

 לתלמיד בו יהיה גבוה יותר. 

בתי ספר יסודיים  368מתוך  -ינוך הממלכתיחנבדקו בתי הספר היסודיים השייכים ל באופן דומה

בתי ספר המוגדרים  27בתי הספר(; מכלל  4.8%חלשים )בתי ספר המוגדרים  17ממלכתיים ישנם 

בתי מכלל  11.3%בינוניים )בתי ספר המוגדרים  40בתי הספר(; מכלל  7.7%בינוניים )-חלשים

 ₪23,005

 ₪19,664
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 ₪16,993
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חלשבינוני-חלשבינוניחזק-בינוניחזק
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בתי ספר המוגדרים  185תי הספר(; מכלל ב 23.8%חזקים )-בינונייםבתי ספר המוגדרים  84הספר(; 

 מכלל בתי הספר(.  52.4%חזקים )

  ממלכתייםהספר המדד הטיפוח בבתי קה לפי התקצוב הממוצע לתלמיד בחלו :6תרשים מספר 

 

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

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

 הינו גבוה יותר. 

חשוב דתי. -ינוך הממלכתי והממלכתיחהטיפוח בבנוסף נבדק התקצוב הממוצע לכיתה לפי מדד 

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

 כמו שנבדק במחקר.  

 דתי-הממלכתי והממלכתי חינוךמדד הטיפוח בלפי  לכיתההתקצוב הממוצע  :7 תרשים מספר 
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ינוך חככל שבית הספר מוגדר כאינטגרטיבי יותר, הן ביהיה גבוה יותר ממוצע לכיתה התקצוב ה

יחס נוגע למגמה זאת הינה דומה למגמה המוצגת במחקר בדתי. -ינוך הממלכתיחהממלכתי והן ב

 .בית הספר שלמדד הטיפוח דירוג פר ובין הס ביתבין תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בש

 הטיפוחפר לפי מדד ב. שעות הוראה בבתי הס 2

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

 הספר, כמו שנבדק במחקר.  

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

 

 לפי מדד הטיפוח בחלוקה כיתההקצאת שעות הוראה ממוצעות ל : 9ם מספר תרשי

 

כך תוספת שעות ההוראה  ,חלש יותרים עולה כי ככל שבית הספר מוגדר מהנתונים המוצגים בתרש

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

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

עומד  לכיתה, וכן הפער בשעות ההוראה הממוצעות כלכלית-חברתיתבבתי ספר החלשים מבחינה 
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הפער במספר  :בחינוך הממלכתיגם מתקיימת דומה  לטובת בתי הספר החלשים. מציאות 29% על

מוגדרים חלשים לבין בתי הספר הכבין בתי הספר המוגדרים  לתלמידשעות ההוראה הממוצעות 

לטובת בתי  34%עומד על  לכיתה, וכן הפער במספר שעות ההוראה הממוצעות 7%6מד על חזקים עו

ם ניתן לראות כי באופן דומה לממצאים המוצגים במחקר, הממצאי .יםהספר המוגדרים חלש

 כך תוספת שעות ההוראה שהוא מקבל  גדולה יותר.  ,חלש יותרמראים כי ככל שבית הספר מוגדר 

  דתי-וך הממלכתית בבתי הספר בחינהפרדה מגדרי .3

כיתות בהם  איןשבתי ספר  203-בהתאם לסוגי ההפרדה המגדרית המתוארים במחקר, נבדקו כ

 22.2%הינם מופרדים באופן מגדרי מלא )מבתי הספר  45חולקו לפי סוגי ההפרדה: חינוך מיוחד, ש

מכלל בתי  25.1%-כהכיתות נפרדות מבחינה מגדרית ) שנבדקו ספרהבתי מ 51-מכלל בתי הספר(; ב

ספר הינם בתי הבתי מ 6מכלל בתי הספר(;  1.5%-בתי ספר ישנה "הפרדה צומחת" )כ 3-; בהספר(

מכלל  2%-ספר הינם בתי ספר ללא אפיון מגדרי )כהבתי מ 4מכלל בתי הספר(;  3%-ספר משלבים )כ

ספר הינם הבתי מ 78מכלל בתי הספר(;  7.9%-ספר הינם מתחלפים )כהבתי מ 16בתי הספר(; 

 מכלל בתי הספר(.  38.4%-מעורבים באופן מלא מבחינה מגדרית )כ

 בית הספרב מצב ההפרדה או העירוב המגדרילפי  בבתי הספרתקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה . . א3

כלל בתי הספר כמו שנבדק כיתות חינוך מיוחד, ולא לבהם  איןשהנתונים מתייחסים רק לבתי הספר 

 במחקר.

לפי סוג הפרדה מגדרית בבתי הספר התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה :10תרשים מספר 

 

באופן מלא )בנים בלבד או בנות בלבד(  יםמהתרשים ניתן לראות כי בתי הספר המוגדרים כמופרד

ספר המעורבים באופן מלא תקצובם הינו הגבוה התקצובם לכיתה הינו הנמוך ביותר, ואילו בתי 
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תקצוב ממוצע לכיתה  ₪429,900  ₪457,867  ₪461,987  ₪443,239  ₪439,392  ₪453,324  ₪478,090 

תקצוב ממוצע לתלמיד  ₪16,530  ₪16,653  ₪19,094  ₪17,104  ₪25,679  ₪17,292  ₪18,587 
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 באופן מלא אומעורבים הספר ההתקצוב הממוצע לתלמיד ניתן לראות כי בתי  לפי ביותר. בבדיקה

נפרדים או בעלי כיתות הספר הלמחצה תקצובם הממוצע לתלמיד הינו גבוה יותר מאשר בתי 

 נפרדות.

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

 הספר

חינוך מיוחד, ולא לכלל בתי  כיתותבהם  איןשתייחסים רק לבתי הספר חשוב לציין כי הנתונים מ

 כמו שנבדק במחקר.   הספר

מספר שעות הוראה ממוצעות לתלמיד :11תרשים מספר 

 

  מספר שעות הוראה ממוצעות לכיתה :12תרשים מספר 

 

ספר הבתי כיתה והן לתלמיד במספר שעות ההוראה הממוצעות הן למהתרשימים ניתן לראות כי 

בתי לעומת זאת, מספר שעות ההוראה הרב ביותר הינו בהנמוך ביותר.  הינומופרדים באופן מלא ה

 במחקר הסברנו את הסיבה היכולה לגרום לתופעה זאת. . מעורבים באופן מלאהספר ה
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מכלל הנתונים המוצגים בנספח ניתן לראות כי הממצאים הינם דומים לממצאים המוצגים במחקר 

 שתקצוב כיתות החינוך המיוחד בבתי הספר אינו גורם להטיה בנתונים, לפיכך ניתן לקבוע, ועצמו

 . הן ביחס לתקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד והן במספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתה ולתלמיד
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ו בשנים האחרונות בחינוך בתי ספר חדשים שנפתח – 2נספח מספר 
 דתי-הממלכתי

-ינוך הממלכתיחבתי ספר חדשים ב 31( נפתחו 2014-2017השנים האחרונות )בין השנים  בארבע

 7נפתחו  2016בתי ספר; בשנת הלימודים  8נפתחו  2015בתי ספר; בשנת  6נפתחו  2014דתי: בשנת 

מראה את החלוקה של בתי הספר  1בתי ספר. לוח מספר  10נפתחו  2017בשנת הלימודים  בתי ספר;

 .או עירוב מגדרילפי הפרדה 

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

 מספר בתי הספר סוג ההפרדה המגדרית

 בתי ספר 13 הפרדה מלאה

 בתי ספר 4 כיתות נפרדות

 בתי ספר 12 מעורב

 בתי ספר 1 מתחלף

 בתי ספר 1 ללא אפיון

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

 

כי למעלה ממחצית מבתי הספר אשר נפתחו הינם נפרדים )רק בנים  1ניתן לראות מתרשים מספר 

 מבתי הספר החדשים הינם מעורבים.  39%-או רק בנות וכיתות נפרדות( ו

42%

13%
3%

39%

3%

שיעור בתי הספר לפי הפרדה מגדרית

הפרדה מלאה

כיתות נפרדות

ללא אפיון

מעורב

מתחלף



61 
 

, כגון: בית ספר ראשון ביישוב; עלייה שמוסד דתי חדלפתיחת  מביאותישנן סיבות רבות אשר 

; פיצול בתי ספר עקב בובביקוש לחינוך דתי באותו היישוב עקב עלייה במספר התושבים הגרים 

מוסדות החינוך  31רצון לפתור את בעיית התקנים הנובעים מהפרדה מגדרית. במחקר זה נבדקו 

ומוין  הדמוגרפיים, ולפי מאפייני בנפרד, כל בית ספר נבדק דתי-חינוך הממלכתיהחדשים השייכים ל

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

 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

 38.7% בתי ספר 12 בשכונהבית ספר ראשון ביישוב/

ב בעיית פיצול בתי ספר לשניים עק

 תקנים בגלל הפרדה מגדרית
 29% בתי ספר 9

 12.9% בתי ספר 4 התושבים הדתיים רה במספיעלי

 19.4% בתי ספר 6 אחר

 מראה את התפלגות הגורמים. 2מספר  תרשים

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

38.7%

29.0%

12.9%

19.4%

הגורמים לפתיחת בתי ספר חדשים

בשכונה/ 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, הסיבה  30%ניתן לראות כי כמעט 

ועקב בעיית תקנים  ,למדו בהם בנים ובנות בכיתות נפרדותשלפיצול מתרחשת לרוב בבתי ספר 

עם סמל נוסף לפתיחת כיתות תקניות מופרדות, הוחלט להפריד בין בתי הספר ולפתוח בית ספר 

 לומדות רק בנות.שובית ספר אחד לומדים רק בנים שמוסד חדש. כך נוצר מצב שיש בית ספר אחד 

למעט בית זאת תלמידים.  186-בממוצע יש כ עולה כי בכל בית ספר ,על פי חישוב גודל בתי הספר

במוסד זה  תלמידים. 600-יש בממוצע כ ן המוסדות הנפרדיםמכל אחד בספר אחד שפוצל לשניים ש

 לפיצול, אך הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל.   תאכן יש הצדקה מספרי

דבר זה מביא לכך שמדי שנה נפתחים בתי ספר שהינם קטנים מאוד, דבר הגורם לעלות מוגברת 

וך ולהפסד תפוקת חינוך מרבית לתלמידים, הנובעת מכך שעקב משאבים מוגבלים מצד משרד החינ

של בית הספר, הוא אינו יכול לספק לתלמידים את מיטב התפוקה שבית ספר גדול, שמאופיין 

 יוכל לספק להם. ,ביתרון לגודל

נשירה  היאו ,יש לדון בבעיה נוספת שפתיחת בתי ספר קטנים מופרדים עלולה לגרום בשולי המחקר

ספר שפוצלו דבר זה נובע מכך שלעיתים בתי ה הספר הדתיים אל בתי ספר ממלכתיים.מבתי 

למשפחה רגילה הכוללת בנים ובנות, יש קושי בפיזור ילדיהם בין שני  נפתחים במרחקים שונים.

יעדיפו בלית ברירה לשלוח אנו מניחים שקיימים הורים מסורתיים לא מעטים אשר בתי ספר. לכן 

אלא  דתי-אינו ממלכתישככל הנראה יותר לאחד המוסדות, את התלמידים לבית ספר קרוב 

 היכולעובדה ש. שליש מבתי הספר שפוצלו עקב בעיית תקנים התפצלו לשני יישובים שונים, ממלכתי

א נעשית עוד לפני לרוב היש. קשה למדוד נשירה זו מכיוון אלו בתי ספרהתגברות הנשירה בלהביא ל

גיל ההרשמה לבתי הספר, וכן קשה לדעת האם הנשירה נבעה מבעיית המרחקים או מהרצון 

 .מגדרית המשפחתי להעדיף מוסד לא דתי על פני מוסד דתי ניפרד לגמרי

מן האמור לעיל ומתוך המחקר ניתן להבין כי חלק מהסיבות שתקצוב בתי הספר הדתיים הינו 

ת בתי ספר קטנים בציבור הדתי. דבר זה גורם להפסד הן מצד משרד גבוה יותר נובע מפתיח

והן מצד התלמידים אשר לא מקבלים את המרב  קטנים ספראשר מבזבז משאבים על בתי החינוך 

 בשבילם.    
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-ממלכתי יסודי ת ספרלבי 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

תקציב משרד החינוך המוקצה לכל כיתה מורכב משני חלקים. החלק הראשון הוא התקן הבסיסי, 

שניתן לכל כיתה באופן שוויוני ואחיד. החלק השני מורכב משתי תוספות עיקריות: א. תוספת 

כלכליים של התלמיד, אלא ניתנת לפי -הנגזרת מגודל הכיתה, ללא התחשבות בנתונים החברתיים

; ב. תוספת הנגזרת 34תלמידים ארבעיםלעשרים  בין מוגדרת ככיתה המונהאשר בית כיתה נורמטי

 כלכלי של התלמידים בבית הספר.-מהרקע החברתי

שעות  לכל בית ספר מוקצות ות בבתי הספר:תקציב משרד החינוך ניתן בעיקרו כשעות הוראה שבועי

משרד החינוך מתקצב לפי מאפייניו של כל בית ספר. שעות התקן כוללות שעות אורך  ןתקן אות

ושעות רוחב )שעות הרוחב מוקצות לכל כיתה כתוספת לשעות האורך, ובאמצעותן ניתן לחלק את 

(, שעות תגבור, שעות סל מחוזי )שמטרתן או שתי הקבוצות הכיתה וללמד במקביל שני מקצועות

(; כיתותהלמחנכי הכוללות שעות חינוך )מוקצות  ספר במחוז( ושעות תפקיד,ות בבתי הלפתור בעי

 (; שעות ייעוץ; שעות רב.מיועדות לניהול בית הספרשעות ניהול )

גדול  שהינו בבית הספר, , לעיתים עקב פיצול כיתה ומספר כיתות בפועלבפרק השני מו שנאמרכ

ח כיתה נוספת נלקחות שעות מכיתות ממספר כיתות התקן, עלול להיווצר מצב שעל מנת לפתו

-אחרות. מסמך זה מביא את כלל שעות התקן אשר מגיעות לכל כיתה בבית ספר יסודי ממלכתי

 דתי.

 :מרכיביםסל השעות הבית ספרי מורכב משלושה 

 לפי שכבת גיל. –סל שעות תקן בסיסי  .1

 שעות 2 שבין בטווח הנעה בית ספר לכל הניתנת תוספת – תמריץ ושעות טיפוח שעות סל .2

 . לכיתה שעות 9-ל

 בית הספר. למאפייני בהתאם הניתנת תוספת – ייעודי שעות סל .3

משך הלימודים המחייב לכל כיתה בחינוך היסודי בשנת הלימודים תשע"ח  ,לפי משרד החינוך

שעות  32ד'; -שעות שבועיות בכיתות ג' 31ב'; -שעות שבועיות בכיתות א' 29מתחלק לפי שכבת גיל: 

                                                           
 כיתה המונה בין עשרה  תלמידים לתשעה עשר תלמידים מוגדרת ככיתה חסרה. 34



64 
 

ו'. מעבר לשעות האורך המחייבות, בתי הספר מקבלים תוספת שעות בהתאם -שבועיות בכיתות ה'

 הטיפוח שמדד ספר בית הנמוך ביותר(. – 10-ל ,החזק ביותר – 1מדד הטיפוח )בין להגדרתם לפי 

 בית לעומת הוראה שעות יותר של תוספת יקבל( כלכלית-חברתיתמבחינה  חלש ספר בית) גבוה שלו

תוספת השעות נעה בטווח  .(כלכלית-חברתיתמבחינה  חזק ספר בית) נמוך שלו הטיפוח שמדד ספר

 בנוסף לשעות אלו 35.לשבוע בין שעתיים )מדד טיפוח נמוך( לתשע שעות לכיתה )מדד טיפוח גבוה(

שעות שבועיות  2 – שעות תפילהישנן שעות הוראה נוספות הניתנות לפי המאפיינים של כל בית ספר: 

 5 –ב' -עות פיצול לכיתות א'שדתי; -לכיתה נורמטיבית בבתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי

 20 על עולות שאינן בקבוצות ומתמטיקה עברית במקצועות ללמידהשעות שבועיות לכיתה 

שעות תמריץ שעת הוראה אחת לכל כיתה;  – ו'-אם לכיתות ד' בשפת הישגים שיפור; תלמידים

 התלמידים למספר בהתאם שעותה תוספתאת  2)ניתן לראות לפי לוח מספר  עבור כיתות גדולות

שעות לתגבור ו ;ספר שבהם מיושם החוק-בבתי – ךשעות עבור יום לימודים ארו(; בכיתה

 . שנועדו לתת מענה לתלמידים מתקשים, ובכלל זה תלמידים עולים דיפרנציאלי

מיועדות לפתרון כל הבעיות  אשרות שעות המאגר המחוזי מכונשעות אלו, ישנן שעות ה לעבנוסף 

במחוז, כאשר על מנהלי המחוזות מוטלת החובה לפתור בעזרתן את הבעיות הפרופסיונליות במחוז. 

שעות שבועיות לכל כיתה, על פי מספר הכיתות  0.85שעות המאגר המחוזי מוקצות בהיקף של 

הינו גדול מבחינת מספר התלמידים בו, כך הוא יקבל ספר הבית ש כלהנורמטיביות בפועל. כך, כ

טיפוח תלויה בגודל בית התוספת של שעות גדולה יותר. באופן דומה, גם הקצאת השעות של סל 

כלכלי של -מעבר לרקע החברתיגיל  התלמידים הלומדים בכל כיתה ושכבת הספר ובמספר

 ד השבועיות לפי התקן הבסיסי.ניתן לראות את פירוט שעות הלימו 1. בלוח מספר משפחותיהם

  

                                                           
  ניתן לדעת את מדד הטיפוח של כל בית לפי נתוני משרד החינוך. 35



65 
 

  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 

לשוני, ספרות, 

 )לשון והבעה

9 8 7 6 6 5 

 4 4 4 - - - אנגלית

אשכול 

מתמטיקה, טבע, 

 המדע וטכנולוגי

 6 6 6 6 6 6 מתמטיקה

 2 2 3 3 2 2 מדע וטכנולוגיה

אשכול מורשת 

 רוח וחברה

תורה ופרשת 

 שבוע
6 7 5 3 5 5 

 2 2 2 2 - - נביא

דינים, תפילה 

 וביאורי תפילה
2 2 2 2 2 2 

 2 2 2 2 - - משנה/ גמרא

 - 1 - - - - גיאוגרפיה

 1 1 - - - - היסטוריה

אשכול 

 מיומנויות הגוף
 2 2 2 2 2 2 חינוך גופני

 - - - 1 1 1 אומנויות אשכול אומנויות

אשכול תרבות 

 בית ספרית

 1 1 1 1 1 1 שעת מחנך

 1 1 1 1 1 1 כישורי חיים

 1 - - - - 1 זהירות בדרכים

 השעותבהתאם ליתרת   תחום/נושא נוסף

 

                                                           
 .משרד החינוך .ניהול והיערכות, המנהל הפדגוגי מתוך: מתנ"ה, )תשע"ז( מארזי תכנון, 36
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 תוספת שעות בהתאם למספר התלמידים בכיתה :2לוח מספר 

 תוספת שעות לכיתה מספר תלמידים בכיתה

20 0 

21 0.145 

22 0.29 

23 0.435 

24 0.58 

25 0.725 

26 0.87 

27 1.015 

28 1.16 

29 1.305 

30 1.45 

31 1.595 

32 1.74 

33 1.885 

34 2.03 

35 2.175 

36 2.755 

37 3.625 

38 4.495 

39 5.365 

40 6.235 
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 מיפוי תפקידים לבתי הספר – 4 נספח מספר

 
 תקינה תפקיד

 תקן אחד למנהל בית ספר מנהל בית ספר

 12-ה מהכיתה ראשון סגן סגן מנהל

 21-ה מהכיתה שני סגן

 30-ה מהכיתה שלישי סגן

 39-ה מהכיתה רביעי סגן

 48-ה מהכיתה חמישי סגן

 37כמספר כיתות תקניות+ כיתות מגדריות מחנך כיתה

 אחד רכז – במוסד כיתות 5 עד רכז מקצוע יסודי

 רכזים 2 – כיתות 6-7

 רכזים 3 – כיתות 12-8

 רכזים 4 – ומעלה כיתות 13

 בשכבה( בממוצע כיתות 2 על עולה לא בו הכיתות' )שמס קטן ספר בבית רכז מקצוע "קטן"

 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

 רכז אחד לבית ספר 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

  

                                                           
ת ינבבתי ספר עם הפרדה מגדרית שאושרה בתקן, ניתן למנות מחנך כיתה לכל כיתה, על אף שהכיתה אינה תק 37

 .מבחינת מספר התלמידים בה
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 דתי-יסודי הממלכתי-החינוך העל –חלק ב 
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יד ולכיתה לתלמושעות הוראה ממוצעות תקצוב ממוצע  –פרק שלישי 
 יסודיים-בבתי הספר העל

 

 הקדמה .1

ביניים ולחטיבות  שנתיים, בחינוך הרשמי, מחולקים לחטיבות-יסודיים השש-בתי הספר העל

שיטה המקובלת והתקצוב, דומה ל ההוראה שעותהקצאה של בחטיבות הביניים השעליונות. בעוד 

ת תלמידים בכיתה, לחטיבוהטיפוח ומספר הומבוססת בעיקרה על מדד  בבתי הספר היסודיים

ר תלמידים , המבוססת על מספהוראה שעות תקצוב והקצאה של העליונות ישנה שיטה שונה של

 וכן על פרופיל בית הספר.  בכל מגמה ובאופי המגמה

ן את מספר שעות ההוראה ממוצע לתלמיד ולכיתה בכל בית ספר וכהתקצוב ה אתהמחקר בדק 

במעמד רשמי של  יסודיים בחינוך היהודי שהינם-הספר העל הממוצעות לתלמיד ולכיתה בבתי

שתנים אשר יכולים להשפיע על דתי. המחקר בחן שלושה מ-חינוך הממלכתיההחינוך הממלכתי ו

)מספר התלמידים בבית  תקצוב בית הספר ומספר שעות ההוראה הניתנות לו: א( גודל בית ספר

של בית הספר; ג( כלכלי -החברתיהפרופיל  ית הספר המצביע על; ב(  מדד הטיפוח של בהספר(

 הפרדה מגדרית. 

ני בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ה מבוססים על עיבוד שנעשה לנתו הנתונים המוצגים בנייר זה

(. נתונים אלו מוצגים במערכת "שקיפות בחינוך" של משרד החינוך. במערכת זו ניתן להפיק 2015)

תשומות לבתי הספר הנתוני מדד הטיפוח של בתי הספר, תקצוב בתי הספר,  בתחומים אלו:מידע 

חשוב לציין כי התקציבים הנכללים במחקר אינם   38.כל בית ספר שלוכן נתונים ומאפיינים כלליים 

רשויות המקומיות הכוללים את התקציבים שבתי הספר מקבלים ממקורות אחרים, כגון מ

 ומתשלומי הורים, אשר חלקם משמשים למימון שעות ההוראה. 

 גודל בית הספר .2

בחינוך  דתי.-שנתיים בחינוך הממלכתי והמלכתי-יסודיים השש-המחקר בדק את בתי הספר העל

בתי הספר חולקו לארבע קבוצות לפי מספר  39.יסודיים-בתי ספר על 187-דתי נבדקו כ-הממלכתי

                                                           
הספר, לרשות המקומית ולבעלות )למשל: תקציבים לא ניתן לשייך לבתי שבמערכת לא נכללו נושאים ותקציבים  38

וכן תקציבים שיועדו לאחזקת המשרד, חינוך בלתי פורמלי,  והקצבות לרכישות, פעילות רוחבית ומנהלית שיועדו
    תרבות יהודית, טלוויזיה חינוכית, מוסדות תורניים, מכללות להכשרת מורים, חינוך מבוגרים, אולפנים ותמיכות(.

 פתנים, שלא נבדקו.להוציא מ 39
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לל בתי הספר(; מכ 42.4%תלמידים ) 320עד בית הספר המונה  –התלמידים בהם: א( בית ספר קטן 

בית ספר מכלל בתי הספר(; ג(  29.6%תלמידים ) 450-ל 320בית ספר המונה בין  –ב( בית ספר בינוני 

בתי הספר(; ד( בית ספר גדול מאוד מכלל  16.7%תלמידים ) 600-ל 450בין בית הספר המונה  –גדול 

 מכלל בתי הספר(.  11.3%תלמידים ) 600מונה מעל הבית הספר  –

ספר הבתי  40.יסודיים ממעמד רשמי של החינוך הממלכתי שנבדקו-בתי ספר על 235-כמו כן, ישנם כ

 600עד בית הספר המונה  –פר התלמידים בהם: א( בית ספר קטן לפי מס חולקו לארבע קבוצות

 1,000-ל 600בין בית הספר המונה  –לל בתי הספר(; ב( בית ספר בינוני מכ 22.6%תלמידים )

 1,300-ל 1,000ספר המונה בין הבית  –מכלל בתי הספר(; ג( בית ספר גדול  25.1%תלמידים )

תלמידים  1,300מונה מעל הבית הספר  –בתי הספר(; ד( בית ספר גדול מאוד מכלל  28.5%תלמידים )

 מכלל בתי הספר(.  23.8%)

השייכים לחינוך בבתי ספר  בבית ספרהתלמידים של מספר ממוצע בחשוב לציין כי ישנו הבדל גדול 

ממוצע התלמידים בבית הספר  –דתי -בתי הספר השייכים לחינוך הממלכתילעומת  הממלכתי

תלמידים בממוצע בבתי הספר של החינוך  385לעומת תלמידים  972ינוך הממלכתי עומד על בח

 ולכן כל סוג נבדק בנפרד.  ,י השוואהמכאן כי שני סוגי החינוך אינם בנדתי. -הממלכתי

 דתי(-אחוז בתי הספר בכל רמת גודל בחלוקה לפי סוג חינוך )ממלכתי וממלכתי :1תרשים מספר 

 

 

                                                           
  להוציא מפתנים, שלא נבדקו. 40

42.4%

29.6%

16.7%

11.3%

דתי-חינוך ממלכתי. א

320-0: קטן

450-320: בינוני

600-450: גדול

ומעלה600: גדול מאוד
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 תה בבתי הספר לפי גודל בית הספרממוצע לתלמיד ולכיתקצוב א. .2

 אופן קביעת התקציב

 העליונות:חטיבות בין בחטיבות הביניים ל משתנהאופן קביעת התקציב 

מתוקצבות באופן דומה לתקצוב של בתי הספר היסודיים. תחילה מתוקצב תקן  חטיבות הביניים

השעות הבסיסי לכיתה, לאחר מכן ניתנת הקצאה של סלים ייחודיים, כגון סל טיפוח ושעות עולים 

נהל, ספרנים ורכזים לשירותים נלווים כדוגמת עובדי מ ותלמידים חוזרים, ולבסוף ניתנת הקצאה

 חברתיים. 

תקצוב השיטת מתוקצבות לפי מספר התלמידים ועלות הלימודים לתלמיד.  עליונותהחטיבות ה

ואת חישוב  בכל אחד ממסלולי הלימוד האפשרייםלתלמיד מאפשרת את קביעת עלות התלמיד 

  41מרכיבים:תקצוב תלמיד בחטיבה עליונה כולל חמישה  ם.התשלום לפי מספר התלמידים לסוגיה

הנגזרות מדרגת כיתה, מגמת לימוד, סוג הכיתה, הרכב  – מספר שעות ההוראה לתלמיד .1

 הכיתה וגוון תכנית הלימודים. 

הכולל דרגת הוותק וממוצע גמולי השתלמות ושיעור משרות המורים  – פרופיל המורים .2

עלות שעת  תבית הספר. בעזרת פרופיל המורים נקבעשבו מאופיין בכל סטטוס  של רפורמה 

 הוראה לבית הספר.

כגון עובדי בית הספר. הסל נגזר ממסלול הלימודים, סוג הכיתה,  –ם נלווים סל שירותי .3

 מגמת הלימוד וסטטוס הרפורמה.  

                                                           
ספר עיוניים וטכנולוגיים בחטיבה העליונה -מערכת שכר לימוד לבתינהל תקציבים וכלכלה. משרד החינוך, מ 41

 .זהתשע"

23%

25%
29%

24%

חינוך ממלכתי. ב

600-0: קטן

1000-600: בינוני

1300-1000: גדול

ומעלה1300: גדול מאוד
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 הנגזרים ממסלול הלימודים, סוג הכיתה ומגמת הלימוד. –חומרי הלימוד  .4

 רמת השירות בבית הספר.   .5

-הממלכתיינוך בין החמספר התלמידים בבית הספר מהנתונים מתקבל כי ישנו פער גדול בממוצע 

 972תלמידים לעומת  385-דתי מונה בממוצע כ-החינוך הממלכתי דתי לבין החינוך הממלכתי:

תלמידים בחינוך הממלכתי. פער זה עלול לגרום להבדלים ברמת השירותים המוצעים לתלמידים, 

הן בתחום השירותים הלימודיים והן בתחום השירותים החברתיים. החינוך הממלכתי מאופיין 

שארגון גדול המונה יותר אנשים נהנה יותר מהטבות מאשר גוף קטן ממנו.  , הקובע"יתרון לגודל"ב

אזי בכל שכבה יש שש כיתות בערך, לעומת  ,תלמידים בבית ספר ממלכתי 972-הרי אם בממוצע יש כ

דתי. פער זה גורם לכך שיש יותר מגמות לימודיות -שתי כיתות בכל שכבה בבית הספר הממלכתי

דתי. הרי אין זה הגיוני -נוך הממלכתי בהתאם לביקוש התלמידים מאשר בחינוך הממלכתיבחי

הרי  –פתחו יותר מגמות ימגמות, ואם כן י מסלולי פתחו יותר משלושהישלשתי כיתות בשכבה י

לעומת  ,ההורים. בחינוך הממלכתי ישזה יבוא על חשבון ההורים ובהכרח יביא לגידול בתשלומ

שש כיתות בשכבה, התלמידים יכולים ליהנות מהיצע של שבעה סוגי  בממוצע מכיוון שיש ,זאת

המגמות שיש מסלולי חלק מתקצוב בית הספר נובע ממספר ואף יותר. בנוסף, כנאמר לעיל,  תמגמו

בו מספר תלמידים לומדים שות סכומים גדולים. לכן בית ספר שבו, ובפרט מגמות טכנולוגיות הדור

 מגמות, מתקציב גדול יותר. מסלולי המספר רב נהנה, בנוסף 

בדומה לתחום הלימודי, גם בתחום החברתי ישנו עניין של יתרון לגודל, שכן לדוגמה, עלות הצגה 

תלמידים ובין אם מדובר בבית  300לבית הספר תהיה זהה, בין אם מדובר בבית ספר קטן המכיל 

רב של תלמידים יכולים ליהנות תלמידים. כך יוצא שבתי ספר עם מספר  900ספר גדול המכיל 

מיותר פעילויות חברתיות באותם סכומים כמו מה שבתי ספר קטנים מוציאים על פחות פעילויות 

 דומות. 

המחקר בדק האם גודל בית הספר מבחינת מספר התלמידים בו משפיע על התקצוב הממוצע לכיתה 

לפי גודל  , בחלוקהד ולכיתהמראים את התקצוב הממוצע לתלמי 3-ו 2תרשימים מספר ולתלמיד. 

 ממלכתי. ה ינוךדתי והן בח-ממלכתיה חינוךן בה בית הספר

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

התקציב שהתלמיד קיבל בפועל, אלא את ההוצאה הכספית של משרד החינוך לכיתה בחלוקת 

לכיתה  ₪ 400,000כיתה. במילים אחרות, אם התקצוב הממוצע לכיתה הינו מספר התלמידים בכל 
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 30אולם אם בכיתה יש . ₪ 20,000תלמידים, הרי שהתקצוב הממוצע לתלמיד יהיה  20 שלומדים

 16,666  הרי שלכאורה כל תלמיד מקבל רק, ₪ 500,000תלמידים, והתקצוב הממוצע לכיתה הינו 

 אך בפועל, בהיותו חלק מכיתה אחת, הרי שהוא זוכה למספר שעות רב יותר. , ₪

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

 

 ,מהנתונים עולה כי כאשר בודקים את הקשר בין תקצוב ממוצע לכיתה לבין גודל בית הספר

בתי ספר גדולים ר לכיתה הינו בבתי ספר המוגדרים הגבוה ביותהתקצוב הממוצע מקבלים כי 

ואילו ₪,  649,294עומד על  בהם הממוצע לכיתה התקצובמבחינת מספר התלמידים בהם ו מאוד

 התקצוב לכיתה הנמוך ביותר הוא בבתי הספר המוגדרים כגדולים. 

הינו הגבוה  בו לתלמידהממוצע  התקצובקטן, וגדר כמו כן, מהתרשים עולה כי בבית ספר אשר מ

בינוני, התקצוב הממוצע לתלמיד; וכאשר בית ספר מוגדר ₪  29,259ונאמד בממוצע על ביותר 

 א גבוה יותר מבתי ספר המוגדרים כדולים וגדולים מאוד, שבהםוהו ,₪ 28,348לתלמיד בו עומד על 

 הבדל(.₪  200-התקצוב הממוצע לתלמיד הינו כמעט זהה )כ

, לעומת 28.3גדולים מאוד מספר התלמידים הממוצע לכיתה עומד על הספר התי חשוב לציין כי בב

. נתון זה יכול להסביר מדוע 23בהם מספר התלמידים הממוצע לכיתה הוא שקטנים הספר הבתי 

ה ביותר, אך בתקצוב הממוצע לתלמיד ובלים התקצוב הממוצע לכיתה הינו הגגדוהספר הבבתי 

הנתונים אינם מראים את התקציב שהתלמיד קיבל בפועל, אלא  הוא כמעט והנמוך ביותר, שהרי

מספר התלמידים בכל כיתה. תרשים  ספית של משרד החינוך לכיתה בחלוקה לפיאת ההוצאה הכ

 ינוך הממלכתי.חמראה את התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה לפי חלוקת גודל בית הספר ב 3מספר 

קטן בינוני גדול גדול מאוד

תקצוב ממוצע לכיתה  ₪630,631  ₪644,347  ₪611,379  ₪649,294 

תקצוב ממוצע לתלמיד  ₪29,259  ₪28,348  ₪24,067  ₪24,294 

 ₪ -
 ₪ 50,000 
 ₪ 100,000 
 ₪ 150,000 
 ₪ 200,000 
 ₪ 250,000 
 ₪ 300,000 
 ₪ 350,000 
 ₪ 400,000 
 ₪ 450,000 
 ₪ 500,000 
 ₪ 550,000 
 ₪ 600,000 
 ₪ 650,000 
 ₪ 700,000 

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

 ₪ 10,000 
 ₪ 12,000 
 ₪ 14,000 
 ₪ 16,000 
 ₪ 18,000 
 ₪ 20,000 
 ₪ 22,000 
 ₪ 24,000 
 ₪ 26,000 
 ₪ 28,000 
 ₪ 30,000 
 ₪ 32,000 
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 הממלכתי חינוךתה לפי גודל בית הספר בהתקצוב הממוצע לתלמיד ולכי : 3תרשים מספר 

 

הנתונים המוצגים מראים כי ישנו יחס הפוך בין תקצוב ממוצע לתלמיד לבין גודל בית הספר. ניתן 

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

הוא הינו הגבוה ביותר ובהם צע לתלמיד הממו התקצובקטנים, . בתי הספר אשר הוגדרו גבוה יותר

תי הספר אשר הינם בינוניים מבחינת מספר התלמידים, התקצוב הממוצע בב. ₪ 28,185עומד על 

גדולים או גדולים ספר שהוגדרו הגבוה יותר מאשר בתי הוא לתלמיד ו ₪ 24,490לתלמיד עומד על 

כמו כן,  בהתאמה. ₪ 20,373-ו ₪ 21,474עומד על אשר בהם התקצוב הממוצע לתלמיד  מאוד,

 התקצובבינוניים, ספר המוגדרים קטנים או המהתרשים ניתן לראות כי כיתות השייכות לבתי 

גדולים ספר המוגדרים ההינו גבוה יותר מתקצוב הכיתות המשתייכות לבתי בהם הממוצע לכיתה 

 או גדולים מאוד. 

לתלמיד ולכיתה כוללים את  הממוצע תקצובלשונות ב גורמים המרכזייםה 42,לפי משרד החינוך

 ;(כלכלית-פר החזקים מבחינה חברתיתהס משכילים יותר ומנוסים יותר בבתי מורים) מדד הטיפוח

פי חוקת הזכאות לבגרות; סיוע  מחויבים בתגבור לימודי היהדות עלתוספת שעות לתלמידים ה

תוספות הקצאת שעות של ; (תפילהלימודי דת או ) דתי-ספר בחינוך הממלכתי בתיתוספתי ייעודי ל

חינוך חיזוק מקצועות, ים, כיתות מחוננ)כגון ייעודיות שאינן מתפלגות באופן אחיד בין בתי הספר 

 מיוחד ומרכזי חינוך(. 

                                                           
ממצאים עיקריים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך  -מערכת השקיפותנהל תקציבים וכלכלה. משרד החינוך, מ 42

 . 2016ביולי  31, תשע"ה

קטן בינוני גדול גדול מאוד

תקצוב ממוצע לכיתה  ₪633,632  ₪636,026  ₪600,123  ₪609,060 

תקצוב ממוצע לתלמיד  ₪28,185  ₪24,490  ₪21,474  ₪20,373 
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http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut55.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut55.pdf
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 שעות הוראה בבתי הספר ב.  2

 שעות ההוראה הינן כלל שעות התקן השבועיות המתוקצבות לבתי הספר. 

 אופן הקצאת שעות ההוראה

  באופן שונה בין שלבי הגיל השונים:הקצאת שעות ההוראה מתחלקת 

הקצאת תקן השעות הבסיסי היא שוויונית )תקן לתלמיד(, אך היא משתנה בחטיבות הביניים 

בהתאם למספר התלמידים ועל פי תחשיב שכבתי של מספר הכיתות הנורמטיביות המאושרות. 

בשלב הראשון מוקצה תקן השעות  43"ביםהקצאת סל השעות הבית ספרי מורכבת משלושה של

שעות לכיתה  38.03-תלמידים ל 20לכיתה בת  29.84ה לפי גודלה )מספר השעות נע בין הבסיסי לכית

ת הניתנ, תלמידים(. בשלב השני ניתנת הקצאת שעות מעבר לשעות התקן הבסיסי לבית הספר 40בת 

)ככל שבית הספר מוגדר  כי בית הספררותת מענה לצעל מנת ל ספרעל בסיס מדד הטיפוח של בית ה

בל תוספת שעות הוראה גדולה יותר(. לאחר מכן , כך הוא יקכלכלית-חברתיתמבחינה  חלש יותר

כגון: שעות עולים  הקצאת שעות הוראה ייעודיות לבית הספר בהתאם לצרכים החינוכייםניתנת 

ותלמידים חוזרים, שעת הוראה במקצועות צרפתית וערבית כשפה זרה שנייה, שעות תורניות, שעות 

  44.מורשת תרבות ישראל, שעות לשיפור ההישגים ושעות מאגר מחוזי

תקן השעות השבועיות מבוסס על התכנית הפדגוגית של משרד החינוך. הקצאת  בחטיבות העליונות

הכיתתיות בחטיבות העליונות מבוססת הן לפי מערכת הלימודים של כל תלמיד, והן  שעות ההוראה

 45.לפי גודל קבוצת הלימוד בכל מגמה

 מערכת הלימודים של התלמידים כוללת שלוש קבוצות של שעות הוראה כיתתיות פרונטאליות:

 כגון: עברית, תנ"ך, מתמטיקה ואנגלית. שעות עיוניות במקצועות החובה, .1

 יוניות במקצועות הבחירה.שעות ע .2

 קבוצות לימוד.  שלוש-לשתייםמתפצלת הכיתה בהן ש סות במקצועות הבחירה,שעות התנ .3

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

 .מבחינת מספר התלמידים הלומדים בו לפי גודל בית הספר

                                                           
  2016, מאי תשע"ז -מארזי תכנון, ניהול והיערכות -מתנ"הנהל הפדגוגי. משרד החינוך, המ 43
 מחוזי הינן שעות שגורמים במשרד החינוך יכולים להקצות לבתי הספר לפי הצורך. שעות מאגר 44
ספר עיוניים וטכנולוגיים בחטיבה העליונה -מערכת שכר לימוד לבתיהל תקציבים וכלכלה. משרד החינוך, מנ 45

  .זהתשע"
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בחינוך  ולכיתה בבתי הספר ממוצעות לתלמידההוראה השעות הקצאת  :4תרשים מספר 

 לפי גודל בית הספר בחלוקה דתי-הממלכתי

 

 

כי ככל שבית ספר נחשב לקטן יותר מבחינת מספר התלמידים בו, כך מספר שעות מהנתונים עולה 

גדול מאוד והן לכיתה )למעט בית ספר הנחשב  , הן לתלמידההוראה המתוקצבות לו יהיה גבוה יותר

 גדול(. ו כמעט זהה לבית ספר הנחשב ובו מספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתה הינ
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 ולכיתה בבתי הספר בחינוך הממלכתי שעות הוראה ממוצעות לתלמידהקצאת  :5תרשים מספר 

 לפי גודל בית הספר בחלוקה

 

 

מהנתונים המוצגים בתרשימים ניתן לראות כי מספר שעות ההוראה הממוצעות הגבוה ביותר 

בהם מספר התלמידים הוא הגדול שקטנים, ואילו בבתי הספר הינו בבתי ספר המוגדרים לכיתה 

לראות כי אצל בתי  ביותר, מספר שעות ההוראות הממוצעות לכיתה הוא הנמוך ביותר. בנוסף, ניתן

 25גדולים מספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתה הינו דומה ועומד על ספר המוגדרים בינוניים ו

קטן יותר, כך מספר שעות ככל שבית ספר מוגדר שעות הוראה שבועיות. כמו כן, מהנתונים עולה כי 

 לתלמיד יהיה גבוה יותר. הממוצעות ההוראה 

דתי -ההקצאה לחינוך הממלכתי קה לפי רמות גודל של בתי הספרחלועולה כי ב ככלל, מהנתונים

בתי גבוהה יותר מההקצאה ל הרמת גודל הינהבכל  שעות ההוראה הן לתלמיד והן לכיתהבמספר 

ינוך חינוך הממלכתי. ניתן להסביר חלק מההבדלים במספר השעות בין סוגי החהספר של ה

דתי, כדוגמת הקצאת -את החינוך הממלכתי באמצעות תוספת השעות בגין פעילויות המאפיינות
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ות יותר, וכן הקצאה של שעות עולים רב 46,שלוש שעות לשעות תורניות בחינוך הממלכתי הדתי

 דתי קולט מספר רב יותר של תלמידים עולים.-מכיוון שהחינוך הממלכתי

 מדד הטיפוח .3

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

המדד  47.מדד הטיפוח של המוסדהינו תלמיד ותלמיד בבית הספר, והממוצע של כל התלמידים יחד 

חזק; חזק. תקצוב בתי הספר בחטיבות -בינוני; בינוני; בינוני-מחולק לחמש קטגוריות: חלש; חלש

גודל הכיתה ושעות  יםבהתאם למדד הטיפוח נקבעוהביניים הוא לפי מדד הטיפוח של בית הספר, 

אינה מבוססת על פי  אינהכמעט שבחטיבות העליונות  לעומת זאת,התקן השבועיות של בית הספר. 

 .טיפוחהמדד 

 יסודיים לפי מדד הטיפוח-. תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי ספר העלא.3

חלשים בתי ספר המוגדרים  14-דתי ישנם כ-יסודיים בחינוך הממלכתי-בתי ספר על 186מתוך 

בינוניים -חלשיםמוגדרים הספר בתי מ 44מכלל בתי הספר(;  7.5%)כלכלית -חברתיתמבחינה 

בתי מ 40מכלל בתי הספר(;  28.1%מוגדרים בינוניים )הספר בתי מ 53מכלל בתי הספר(;  23.9%)

חזקים מוגדרים הספר בתי מ 35-ומכלל בתי הספר(;   21.6%חזקים )-בינונייםמוגדרים הספר 

מראה את התקצוב הממוצע  6מכלל בתי הספר(. תרשים מספר  18.9%)כלכלית -חברתית מבחינה

 דתי. -יסודיים בחינוך הממלכתי-לתלמיד בחלוקה לפי מדד הטיפוח בבתי הספר העל

 

 

 

 

                                                           
תרבות ישראל"  –ש"ש בתוכנית "מורשת  2נה הקצאה של ממלכתי ישבחטיבות הביניים של בתי הספר בחינוך ה 46

, השלמת שעות תורניותלשם  דתי-ש בחטיבות הביניים של בתי הספר של החינוך הממלכתיש" 3לעומת הקצאה של 
 דבר המוסיף לפער בין סוגי הפיקוח השונים.

(; רמת ההכנסה של 20%(; פריפריאליות בית הספר )40%מרכיבי המדד הם: השכלת ההורה המשכיל ביותר ) 47
 (. 20%(; שילוב של ארץ הלידה וארץ מצוקה )20%המשפחה )
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התקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה לפי מדד הטיפוח בבתי הספר של החינוך  :6תרשים מספר 

 דתי-הממלכתי

 

ישנה מגמה של עלייה בסך התקצוב הממוצע לתלמיד מהנתונים המוצגים בתרשים ניתן לראות כי 

. התקצוב הממוצע לתלמיד הלומד נמוכה יותר כלכלית-חברתיתככל שבית הספר מוגדר ברמה 

ע לתלמיד הלומד ואילו התקצוב הממוצ₪,  20,703הינו כלכלית -חברתיתבבית ספר חזק מבחינה 

מכאן שהפער בתקצוב הממוצע  .₪ 34,795 הינוכלכלית -חברתיתחלש מבחינה ר בבית ספר המוגד

לטובת  68%חזקים עומד על לעומת בתי הספר הבהשוואה בין בתי הספר המוגדרים חלשים  לתלמיד

 . כלכלית-חברתיתחלשים מבחינה ספר המוגדרים הבתי 

יסודיים -בתי ספר על 233מתוך  -ינוך הממלכתיחיסודיים השייכים ל-כמו כן, נבדקו בתי הספר העל

מכלל בתי  8.6%)כלכלית -חברתיתחלשים מבחינה בתי ספר המוגדרים  20-כ ממלכתיים, ישנם

הספר בתי מ 51מכלל בתי הספר(;  18.4%בינוניים )-לשיםמוגדרים חהספר בתי מ 43הספר(; 

 25.3%חזקים )-בינונייםמוגדרים הספר בתי מ 60מכלל בתי הספר(;  21.9%בינוניים )מוגדרים 

מכלל בתי  25.8%)כלכלית -חברתיתחזקים מבחינה מוגדרים הספר בתי מ 59-ומכלל בתי הספר(; 

 הספר(. 
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התקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה לפי מדד הטיפוח בבתי הספר של החינוך  :7תרשים מספר 

 הממלכתי

 

כך  ,כלכלית נמוכה יותר-חברתיתמוגדר ברמה ספר הככל שבית לפי התרשים ניתן לראות כי 

מוגדר ספר הבית הלומד בניתן לראות כי כאשר תלמיד  התקצוב הממוצע לתלמיד יהיה גבוה יותר.

מת לעוזאת  ,₪ 31,382, תקצובו הממוצע הוא הגבוה ביותר ועומד על כלכלית-חברתיתחלש מבחינה 

בו התקצוב הממוצע הוא הנמוך , שכלכלית-חברתיתמבחינה  חזקתלמיד הלומד בבית ספר המוגדר 

 . 1.6מכאן, כי הפער בתקצוב הממוצע לתלמיד בין בתי הספר הוא  .₪ 19,547ביותר ועומד על 

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

בשני כלכלית -חברתיתמראה את התקצוב בכל רמה  8דתי. תרשים מספר -הממלכתי והממלכתי

 סוגי הפיקוח.
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 דתי-הממלכתי והממלכתי חינוךהתקצוב הממוצע לכיתה לפי מדד הטיפוח ב :8תרשים מספר 

 

, כך התקצוב כלכלית-חברתיתככל שבית הספר מוגדר כחלש יותר מבחינה שלל, ניתן לראות ככ

ספר המוגדרים ההנתונים מראים כי כיתות השייכות לבתי  הממוצע לכיתה יהיה גבוה יותר.

 דתי, תקצובם הממוצע הינו הגבוה ביותר-בחינוך הממלכתיכלכלית -חברתיתנה חלשים מבחי

-חברתייםפיינים כיתות הנמצאות בבתי ספר המוגדרים כבעלי מאלעומתם, . ₪ 710,107ועומד על 

וב כיתה מכאן כי תקצ, ₪ 571,022הנמוך ביותר ועומד על  הואהממוצע  גבוהים, תקצובם כלכליים

תקצוב כיתה לעומת  1.24הוא פי כלכלית -חברתיתחלש מבחינה ממוצעת בבית ספר המוגדר 

 ממוצעת בבית ספר המוגדר כחזק. 

ספר המוגדרים כחלשים הכיתות השייכות לבתי  מה ניתן לראות גם בחינוך הממלכתי:תופעה דו

לעומת זאת , ₪ 664,587, תקצובם הממוצע הינו הגבוה ביותר ועומד על כליתכל-חברתיתמבחינה 

בהם התקצוב הממוצע לכיתה הוא , שלפי מדד הטיפוח חזקיםכספר המוגדרים הכיתות בבתי 

תקצוב  לעומת 1.13מכאן, שתקצוב כיתה ממוצעת בבית ספר המוגדר כחלש גבוה פי . ₪ 588,114

 כיתה ממוצעת בבית ספר המוגדר כחזק. 

-חברתית)למעט ברמה כלכלית -חברתיתבהשוואה בין סוגי הפיקוח ניתן לראות כי כמעט בכל רמה 

הממוצע גבוה  התקצובדתי -ינוך הממלכתיחכיתות השייכות לבתי הספר של הבחזקה(,  כלכלית

 ינוך הממלכתי.חכיתות בבתי ספר של  ה לעומתיותר 
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חלשבנוני-חלשבינוניחזק-בינוניחזק
ד"ממ ₪ 571,022 ₪ 620,557 ₪ 646,874 ₪ 660,579 ₪ 710,107 

ממלכתי ₪ 588,114 ₪ 601,609 ₪ 627,036 ₪ 657,846 ₪ 664,587 
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 . שעות הוראה בבתי הספרב.3

לבתי הספר מוקצים כחלק משעות ההוראה גם שעות טיפוח המגיעות לבתי הספר לפי מדד הטיפוח 

עם  בחטיבות הביניים נה מודל התקצוב של בתי הספרהחל משנת תשע"ה השתשהן מדורגות בו. 

. התקצוב הדיפרנציאלי החדש החלת "התכנית לצמצום פערים וקידום השוויון במערכת החינוך"

חזק לבין כלכלי -חברתימקדם שוויון הזדמנויות ופועל לצמצום פערים בין תלמידים מרקע 

כלכלי חלש. השינוי מתבטא בהקצאת שעות ביחס של אחת לשש בין תלמיד -תלמידים מרקע חברתי

יע לתלמידים כך שרוב שעות ההוראה אמורות להג 48,(כלכלית-חברתיתחזק לתלמיד חלש )מבחינה 

בהדרגה החל מספטמבר  כנית יושמהוהת. כלכלית-חברתיתהמוגדרים כחלשים יותר מבחינה 

   , לכן הנתונים שיוצגו להלן מגלמים רק במעט את המודל החדש.2019ועד  2015

 מדד הטיפוחלפי  בחלוקה שעות הוראה ממוצעות לתלמידמספר  :9תרשים מספר 

 

 

 

 

 

                                                           
 יחס של אחת לשלוש.בבעבר ההקצאה הייתה  48
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חלשבינוני-חלשבינוניחזק-בינוניחזק
ד"ממ 1.011.281.31.441.58

ממלכתי 0.830.910.951.031.27

הקצאת שעות הוראה לפי תלמיד
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 מדד הטיפוחלפי בחלוקה  כיתההוראה ממוצעות ל שעותמספר  :10תרשים מספר 

 

כך תוספת שעות  ,יותרחלש ככל שבית הספר מוגדר מהנתונים המוצגים בתרשימים עולה כי 

. בבחינת פער שעות ההוראה בחינוך גבוהה יותר, הן לתלמיד והן לכיתהלו  ר מוקצהשאההוראה 

חזקים, ניתן לראות כי ספר המוגדרים החלשים לבתי ספר המוגדרים הדתי בין בתי -הממלכתי

-חברתיתבבתי ספר החלשים מבחינה  תלמידיותר שעות הוראה ממוצעות ל 56%הפער עומד על 

 לטובת בתי הספר החלשים.  16%עומד על  כיתה, וכן הפער בשעות ההוראה הממוצעות לכלכלית

בין בתי  תלמידת להפער במספר שעות ההוראה הממוצעו מגמה דומה מתרחשת בחינוך הממלכתי:

לבין בתי הספר המוגדרים כחזקים מבחינה כלכלית -חברתיתחלשים מבחינה כהספר המוגדרים 

 9%עומד על  כיתה, וכן הפער במספר שעות ההוראה הממוצעות ל53%עומד על  כלכלית-חברתית

לטובת בתי הספר המוגדרים כבעלי מדד טיפוח חלש. במילים אחרות, תלמיד הלומד בבית ספר 

תלמיד  לעומתשעות שבועיות  4-, זוכה לתוספת של עוד ככלכלית-חברתיתהנחשב חלש מבחינה 

 . כלכלית-חברתיתחזק מבחינה הלומד בבית ספר המוגדר 

 מהו הרכיב בעל ההשפעה החזקה ביותר על התקצוב?

 :דתי-המחקר בדק מהי ההשפעה החזקה יותר על תקצוב בתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי

נבדקו שלוש רמות של מדד הטיפוח: נמוך; בינוני; חזק. בכל סוג  טיפוח.הגודל בית ספר או מדד 

נבדק רמת הגודל של בית הספר: קטן; בינוני; גדול; גדול מאוד. בכל הרמות נבדקו התקצוב 

דתי. -הממוצע לכיתה ולתלמיד וכן שעות ההוראה הממוצעות לכיתה ולתלמיד בחינוך הממלכתי

 .1מספר  בלוחהנתונים מוצגים 
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חלשבינוני-חלשבינוניחזק-בינוניחזק
ד"ממ 27.731.429.329.932

ממלכתי 25.125.22525.6327.31

הקצאת שעות הוראה לפי כיתה
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 דתי-ודל בית הספר בחינוך הממלכתיהשוואה בין מדד הטיפוח וג :1 מספר לוח

 

תקצוב 

ממוצע 

 לתלמיד

תקצוב 

ממוצע 

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

מספר בתי 

 הספר

 חלש

 49(%50) 7 33.04 1.76 ₪ 681,964 ₪ 35,909 קטן

 (35.7%) 5 31.48 1.52 ₪ 777,237 ₪ 37,548 בינוני

 - - - - - גדול

 (14.3%) 2 29.71 1.11 ₪ 640,785 ₪ 24,009 גדול מאוד

 בינוני

 (51.9%) 27 31.21 1.45 ₪ 649,354 ₪ 30,246 קטן

 (28.8%) 15 29.06 1.26 ₪ 647,525 ₪ 28,413 בינוני

 (13.5%) 7 26.19 1.08 ₪ 594,906 ₪ 24,854 גדול

 (5.8%) 3 20.14 0.77 ₪ 742,552 ₪ 29,405 גדול מאוד

 חזק

 (14.3%) 5 33.56 1.29 ₪ 499,011 ₪ 19,354 קטן

 (25.7%) 9 27.97 1.01 ₪ 547,808 ₪ 20,832 בינוני

 (40%) 14 26.11 0.96 ₪ 578,755 ₪ 21,272 גדול

 (20%) 7 26.67 0.9 ₪ 602,124 ₪ 20,362 גדול מאוד

קצובו יהיה גבוה קטן יותר, כך תמהנתונים המוצגים ניתן לראות כי לרוב ככל שבית הספר הינו 

ית ספר במדד טיפוח בינוני, בט בית ספר במדד טיפוח חלש הנחשב והן לכיתה )למע יותר, הן לתלמיד

בית ספר גדול(. באותו אופן, ניתן ן בית ספר במדד טיפוח חזק הנחשב גדול מאוד, וכבינוני הנחשב 

אה המתוקצבים לו גדול יותר )הן לראות כי ככל שבית הספר קטן יותר כך מספר שעות ההור

, כלכלית-חברתיתהניתן לראות כי ההשפעה לתלמיד והן לכיתה(. אך בהשוואה למדד הטיפוח, 

, (גודל בית הספרהמשתנה של מספר התלמידים בבית הספר )חזקה יותר מאשר  ברוב המקרים,

 ההוראה הממוצעותוהן על מספר שעות  לכיתה ולתלמיד, הן על התקצוב הממוצעיותר  ומשפיעה

. הנתונים מראים כי ישנם הבדלים משמעותיים בתקצוב הממוצע ובמספר שעות לכיתה ולתלמיד

גדולים מאוד  ההוראה בין בתי הספר הנמצאים ברמת גודל זהה ובמדד טיפוח שונה )למעט בתי ספר

של  יותר יקבלו מספר רב יותר חלשיםבמדד טיפוח בינוני(: בכל רמת גודל בתי הספר המוגדרים 

אך נמצאים במדד טיפוח  ר בתי ספר הזהים להם מבחינת גודלמאש שעות ותקצובם יהיה גדול יותר

                                                           
 .באותה קטגוריה של מדד טיפוחהסוגריים מבטאים את אחוז בתי הספר הנמצאים בקטגוריה זאת מכלל בתי הספר  49
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גדול מאוד במדד טיפוח חלש מתוקצב , ניתן לראות כי בית ספר המוגדר גבוה יותר. יתרה מזאת

 יותר מאשר בית ספר קטן המדורג כבעל מדד טיפוח חזק. 

  דתי-הממלכתיית בבתי הספר בחינוך הפרדה מגדר .4
 

  50: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 .1

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

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

 הגבוהות נפרדות.

 בתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות מעורבות. –מעורב  .4

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

 וחלק נפרדות.

בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות הנמוכות נפרדות  –"הפרדה צומחת"  .6

 והכיתות הגבוהות מעורבות.

 בתי ספר מעורבים שבהם חלק מהכיתות נפרדות וחלק מעורבות.  –אפיון ללא  .7

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

 י סוג הפרדה מגדרית של בית הספרדתי לפ-בתי הספר בחינוך הממלכתי :2מספר  לוח

 אחוז בתי הספר מספר בתי הספר סוג ההפרדה

 84.7% בתי ספר 155 מלאההפרדה מגדרית 

 6% בתי ספר 11 כיתות נפרדות

 0.5% בתי ספר 1 "הפרדה צומחת"

 1.1% בתי ספר 2 משולב

 2.7% בתי ספר 5 ללא אפיון

 0.5% בתי ספר 1 מתחלף

 4.4% בתי ספר 8 מעורב

מכיוון שמספר בתי הספר המשתייכים לקטגוריות: "הפרדה צומחת", משולב, ללא אפיון ומתחלף 

 –חלט לאחד אותם ביחד לקטגוריה אחת בתי ספר, הו 9הינו קטן מאוד וסכומם הכולל עומד על 

                                                           
הוצאת נאמני תורה  .תמונת מצב, מגמות והישגים. )חלק ב'(-דתי-החינוך הממלכתי(. 2014) , א'פינקלשטיין 50

 ועבודה.
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דתי המשויכים -ינוך הממלכתיחמראה את אחוז בתי הספר ב 11מעורבים למחצה. תרשים מספר 

 לכל קטגוריה.

בחלוקה לפי סוג הפרדה  תיד-ינוך הממלכתיבח יםיסודי-עלהאחוז בתי הספר  :11תרשים מספר 

 מגדרית

 

 ירוב המגדרי בבית הספר. תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי הספר לפי מצב ההפרדה או העא. 4

המחקר בדק האם ישנו קשר בין מצב ההפרדה או העירוב המגדרי בבתי הספר לבין התקצוב הניתן 

 לכל בית ספר.

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

 

84.7%

6.0%

4.9%
4.4%

הפרדה מגדרית מלאה

כיתות נפרדות

מעורבים למחצה

מעורב

הפרדה מגדרית  
מלאה כיתות נפרדות מעורבים  

למחצה מעורב

תקצוב ממוצע לכיתה  ₪626,997  ₪603,526  ₪738,120  ₪714,436 

תקצוב ממוצע לתלמיד  ₪26,936  ₪27,133  ₪35,292  ₪32,592 
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מופרדים )בנים בלבד, בנות בלבד וכיתות נפרדות( תן לראות כי בבתי הספר המוגדרים מהתרשים ני

מעורבים )הן באופן מלא ספר הנחשבים ההממוצע לתלמיד הינו נמוך יותר מאשר בבתי  התקצוב

  .(באופן חלקיוהן 

 חלקימעורבים באופן מלא או הספר הבתי לכיתה: בממוצע התופעה דומה מתרחשת בתקצוב 

כפי שניתן  .נפרדיםהספר ההממוצע לכיתה הינו גבוה יותר מאשר כיתות הנמצאות בבתי  התקצוב

חלשים מבחינה ספר המוגדרים היהיה לראות בהמשך, חלק ניכר מבתי הספר המעורבים אלו בתי 

כקטנים מבחינת מספר ו ודיים(,יס-מבתי הספר המעורבים העל 37.5%-)ככלכלית -חברתית

להסביר מדוע  היכולעובדה ש יסודיים(;-מבתי הספר המעורבים העל 62.5%-התלמידים בהם )כ

שאלו הגורמים המביאים לתקצוב ינו במחקר התקצוב של בתי הספר המעורבים גבוה, שכן הרא

 יותר. גבוה

תנה ההפרדה הינם מופרדים באופן מלא ולכן מש יםיסודי-עללציין כי רוב בתי הספר החשוב 

 אינו בא לידי ביטוי בגורם התקצוב או במספר שעות ההוראה. כמעט 

 פרדה או העירוב המגדרי בבית הספרלפי מצב הה , בחלוקה. שעות הוראה בבתי הספרב.4

 עות הוראה ממוצעות לתלמיד ולכיתהמספר ש :13שים מספר תר

 

 ה ביותר הן לתלמיד והן לכיתהלראות כי הקצאת שעות ההוראה הגבוה מהתרשימים המוצגים ניתן

לבין  הנפרדיםשעות ההוראה בין בתי הספר מספר הפער בעם זאת , אך הנפרדיםספר הבבתי  היא

ה ביותר הן מעורבים למחצה, הינו מזערי. בנוסף, הקצאת שעות ההוראה הנמוכהבתי הספר 

 כיתות נפרדות.  מעורבים שבהםבבתי ספר  לתלמיד והן לכיתה, היא
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 מהו הרכיב בעל ההשפעה החזקה ביותר על התקצוב ועל שעות ההוראה?ג. .4

על מנת להבין מהו הגורם המשפיע ביותר הן על התקצוב הממוצע והן על הקצאת שעות ההוראה,   

 ו שתי השואות:אר המשתנים. על מנת לבדוק זאת נערכנבדוק את משתנה ההפרדה יחד עם ש

טיפוח: נבדקו שלוש רמות של מדד הבין הפרדה או עירוב מגדרי לבין מדד  השוואה ראשונה:

הטיפוח: נמוך; בינוני; חזק. בכל רמת טיפוח נבדק סוג ההפרדה: הפרדה מגדרית מלאה; כיתות 

וכן שעות  דקו התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמידנפרדות; מעורב למחצה; מעורב. בכל הרמות נב

 . 3מספר  לוחעות לכיתה ולתלמיד. הנתונים מוצגים בההוראה הממוצ

בין הפרדה או עירוב מגדרי לבין גודל בית הספר: נבדקו ארבע רמות של גודל בית  יה:יהשוואה שנ

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

כיתות נפרדות; מעורב למחצה; מעורב. בכל הרמות נבדקו התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד וכן 

 .4מספר  לוחיד. הנתונים מוצגים בוצעות לכיתה ולתלמשעות ההוראה הממ
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 טיפוחההשוואה בין הפרדה או עירוב מגדרי לבין מדד : 3מספר  לוח

 

 תקצוב

 ממוצע

 לתלמיד

 תקצוב

 ממוצע

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

מספר בתי 

 הספר

ש
חל

 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
36,008 666,845 1.8 33.6 5 (%3.2)51 

 (9.1%) 1 28.6 1.02 666,647 23,738 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

 )כולל את משולב

 וללא אפיון(

38,570 760,802 1.64 32.5 3 (33.3%) 

 (37.5%) 3 31.1 1.41 801,721 36,755 מעורב

בינוני
 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
28,755 647,367 1.32 29.8 46 (29.7%) 

 (36.4%) 4 24.5 1.16 597,839 28,531 כיתות נפרדות

 - - - - - מעורב למחצה

 (18.2%) 2 23.5 1.41 763,898 36,202 מעורב

ק
חז

 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
20,729 398,642 1 27.9 32 (20.6%) 

 (27.3%) 3 25.9 1.09 414,405 20,419 כיתות נפרדות

 - - - - - מעורב למחצה

 - - - - - מעורב

 

מגורמים אחרים משפיעה יותר כלכלית -חברתיתהה לרוב הרממנתונים המוצגים ניתן לראות כי 

 ן על מספר שעות ההוראה המתוקצבות לבתי הספר.וה הן על התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה

כאשר יש שני בתי ספר המשתייכים לאותה קטגוריה של הפרדה או עירוב מגדרי אך נמצאים ברמות 

שונות של מדד הטיפוח, תקצובם יגדל ככל שמדד הטיפוח יהיה נמוך יותר, וכן הקצאת מספר שעות 

שהרמה ככל  ,ניתן לראות כי לרובבו הם מדורגים. שההוראה תשתנה בהתאם למדד הטיפוח 

יותר, כך הן התקצוב הממוצע והן מספר שעות ההוראה גבוהים  החלש לכלית הינהכ-החברתית

                                                           
באותה קטגוריה של הפרדה או  הסוגריים מבטאים את אחוז בתי הספר הנמצאים בקטגוריה זאת מכלל בתי הספר 51

 . עירוב מגדרי
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)פרט לבתי ספר עם כיתות נפרדות במדד טיפוח  יותר באותם בתי ספר המשתייכים לרמה זאת

 בינוני(. 

כשליש  רבים או מעורבים למחצה המוגדרים חזקים, אלאבתי ספר מעו אין בנוסף, ניתן לראות כי

נמצאים במדד טיפוח  מבתי הספר המעורבים באופן מלא 37.5%-ורבים למחצה ומבתי הספר המע

בתי  9.1%רק בתי ספר חלשים המוגדרים כמופרדים באופן מלא ו 3.2%-חלש. לעומתם, ישנם רק כ

עורבים התקצוב הממוצע ספר מהבבתי להסביר מדוע כיתות נפרדות. דבר זה יכול  עםספר חלשים 

 ,ההוראה באותם בתי ספר גבוה מבתי ספר עם כיתות נפרדות. כאמור וכן מספר שעותגבוה יותר 

מעורבים )באופן מלא או חלקי( הספר הלכן בתי ונו שהמשתנה החזק ביותר הינו מדד הטיפוח, יהרא

 אינטגרטיביים יותרהינם מעורבים הבתי ספר  וברשעות ויותר תקציב, מכיוון שמקבלים יותר 

  .אקונומית-מבחינה סוציו
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 עירוב מגדרי לבין גודל בית הספר השוואה בין הפרדה או: 4מספר  חלו

 
תקצוב ממוצע 

 לתלמיד

תקצוב ממוצע 

 לכיתה

שעות הוראה 

 לתלמיד

שעות הוראה 

 לכיתה

מספר בתי 

 הספר

טן
ק

 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
29,117 628,314 1.5 32.6 

68 

(%43.9)52 

 (18.2%) 2 27.6 1.3 552,121 25,525 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

: "הפרדה )כולל

 וללא אפיון( צומחת"

38,689 795,641 1.52 31 2 (22.2%) 

 (62.5%) 5 26.7 1.25 659,991 30,980 מעורב

בינוני
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
27,093 629,544 1.24 29.1 49 (31.6%) 

 (18.2%) 2 27.8 1.44 705,871 36,469 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

 (שולבמ)כולל 
38,041 768,708 1.6 32.4 2 (22.2%) 

 (25%) 2 31.2 1.41 855,316 39,282 מעורב

גדול
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
22,765 614,054 1 27 23 (14.8%) 

 (45.5%) 5 25.1 1.12 551,509 24,810 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

 ללא אפיון(כולל  )
36,877 714,088 1.14 24.8 2 (22.2%) 

 - - - - - מעורב

אוד
מ

גדול 
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
22,660 632,925 0.88 25.2 14 (9%) 

 (18.2%) 2 28.4 1.1 682,629 25,483 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

)כולל את מתחלף 

 וללא אפיון(

30,183 695,404 1.27 24.7 3 (33.3%) 

 (12.5%) 1 30.1 1.2 707,456 27,275 מעורב

                                                           
באותה קטגוריה של הפרדה או  טאים את אחוז בתי הספר הנמצאים בקטגוריה זאת מכלל בתי הספרהסוגריים מב 52

 .עירוב מגדרי
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לרוב ההשפעה החזקה יותר על התקצוב הממוצע ניתן לראות כי  4לוח מספר המוצגים במהנתונים 

ההפרדה והעירוב ופחות במרכיב גודל בית הספר, תלויה במרכיב ושעות ההוראה הממוצעות 

רית אך שונים מבחינת ספר המשויכים לקטגוריה זהה של הפרדה מגדה. בהשוואה בין בתי המגדרי

ממוצעות )הן לתלמיד והן לכיתה( וכן הנים יותר מספר שעות ההוראה קטהספר גודלם, בבתי ה

ים יותר )למעט בתי ספר המוגדרים גבוה שלהם )הן לתלמיד והן לכיתה( יהיו התקצוב הממוצע

 בינוניים(.  

הספר מבתי  43.9%לעומת זאת  ,קטניםמכלל בתי הספר המעורבים מוגדרים  62.5%ניתן לראות כי 

יכול להסביר מדוע לבתי ספר  הז. דבר המוגדרים קטנים מגדרית באופן מלאהנפרדים מבחינה 

התקציב הממוצע בבתי ספר קטנים , נויהראש משום שכפימעורבים יש  תקציב ממוצע גבוה יותר, 

 לתלמיד גבוה יותר.

 סיכום .5

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

שעות ההוראה הממוצעות המתוקצבות לבתי הספר, התקבל כי ההשפעה החזקה ביותר הינה מדד 

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

 אינו משפיע על התקצוב שבית הספר מקבל.  י של בית הספר הינו הגורם שכמעט והעירוב המגדר

דלי ודים בכיתה מתבטא בהבדלים ברמת השירותים המוצעים לתלמידים בין גהפער במספר התלמי

בתי הספר, הן בתחום השירותים הלימודיים והן בתחום השירותים החברתיים. כאשר בית הספר 

שארגון גדול המונה יותר אנשים נהנה יותר מהטבות מאשר הקובע גדול הוא נהנה מ"יתרון לגודל" 

בית הספר גדול יותר הוא נהנה ממבחר מגמות לימודיות רב יותר בהתאם ככל שגוף קטן ממנו. לכן, 

בדומה לתחום הלימודי, . לביקוש התלמידים מאשר בית ספר קטן שבו יש מעט מגמות לימודיות

גם בתחום החברתי ישנו עניין של יתרון לגודל, ובתי ספר עם מספר רב של תלמידים יכולים 

 .ליהנות מיותר פעילויות חברתיות

נה שהתלמידים המקבלים את תפוקת החינוך הגדולה יהמסקנה העיקרית העולה ממחקר זה ה

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

במילים נמוכה. כלכלית -חברתיתגדרים ברמה התלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים המו

אחרות, כאשר הורה מתלבט להיכן כדאי לשלוח את ילדו, עליו להסתכל הן על מדד הטיפוח של 

ככל שבית הספר יהיה מוגדר ברמה  מספר התלמידים הלומדים בבית הספר:בית הספר והן על 
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המרבית כך ילדו יקבל את תפוקת החינוך  –מספר תלמידים גבוה  נמוכה, ועםכלכלית -חברתית

  עבורו. 
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 רשתות חינוך בבתי הספר –פרק רביעי 
 

 הקדמה .1

חינוך מוכר שאינו ונית וכוללת בתוכה מוסדות רשמיים, ג-רב ת מוסדות החינוך בישראל הינהמערכ

מוכש"ר מוסדות החינוך הם בבעלות גופים בחינוך ומוסדות הפטור. מוכש"ר( חינוך ) רשמי

של אוטונומיה  מסוימתהמוסדות הללו נהנים ממידה כמו כן,  .ציבוריים או בבעלות גופים פרטיים

)בין  בתכנית הלימודים, אך משרד החינוך מפקח על פעילותם ומממן אותם באופן חלקי או מלא

 (. 100%-ל 65%

צביה, הינן חלק ממוסדות  רשת בני עקיבא או ישיבות ואולפנות רשתות בתי הספר, כדוגמת רשת

בתחום  ון והבולט ביותר כאשר דנים בסוגיית ההפרטההמאפיין הראשהחינוך המוכש"ר, והן 

יש הרואים בתהליך זה כמפורר את . החינוך. תהליך ההפרטה בחינוך החל בעשורים האחרונים

 החינוך האוניברסלי, אך מנגד יש הטוענים כי תהליך זה מביא לייעול המערכת החינוכית. 

לאחר מכן הוא והחינוך בישראל,  המסמך מציג תחילה את תהליכי ההפרטה המתרחשים במערכת

רשתות החינוך בישראל. המסמך מאפיין את הרשתות  –תמקד באחד מסממני ההפרטה הבולטים מ

 דתי ומונה את היתרונות והחסרונות של רשתות החינוך. -הפועלות בחינוך הממלכתי

 הפרטה במערכת החינוך .2

עם זאת, בעשורים ל תשתית ציבורית וממלכתית מקיפה. מערכת החינוך בישראל מבוססת ע

אשר מצמצמת את אחריות המדינה לחינוך,  ,האחרונים מתקיימת מגמה מתעצמת של הפרטה

ובמקביל מחזקת את כוחם והיקפם של גורמים חיצוניים, כדוגמת רשתות ועמותות חינוך אשר 

. 1שתי דרכים משלימות: פועלות בתוך מערכת החינוך בישראל. תהליך ההפרטה מתפתח ב

כיוזמות פרטיות לייצור ולהספקה של שירותים חלופיים או משלימים לאלו הניתנים  –"מלמטה" 

כמדיניות ציבורית של העברת אחריות והספקת שירותים  –. "מלמעלה" 2  על ידי הממשלה.

 מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי. 

בכלל ובתחום החינוך בפרט. הראשונה היא ישנן שתי גישות עיקריות הנוגעות במושג ההפרטה 

הגישה המצמצמת הרואה את ההפרטה כנסיגה מוחלטת של הממשלה. לפי גישה זו, ההפרטה 

 ריותה לספק שירותי חינוך לאזרחים.בחינוך מתרחשת רק כאשר הממשלה נסוגה לגמרי מאח

ינוך אינה מופרטת. כלומר כל עוד הממשלה עדיין מעורבת בקביעת המדיניות ובמימונה, מערכת הח
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הגישה השנייה הינה גישה מרחיבה הרואה את תהליך ההפרטה כנסיגה של הממשלה בכל פעולה. 

לפי גישה זו, כל נסיגה, גם הקטנה ביותר, של הממשלה מתפקידי ניהול והפעלה של בתי הספר 

את  מה גורמים חיצוניים אשר מאפייניםימשמעותה הפרטה, מכיוון שכל נסיגה כזאת מביאה ע

 (. 2015השוק הכלכלי לתוך מערכת החינוך )מיכאלי, 

תהליך ההפרטה בחינוך בישראל אינו דומה לתהליכי ההפרטה המתרחשים במדינות שונות ברחבי 

 ספר בתי: סוגים משלושה ספר בתי כוללת החינוך מערכת, לדוגמה בארצות הבריתהעולם. 

 במימון רווח למטרת חברה או עמותה ,פרטיים יזמים ידי על שמופעלים ספר בתי; ציבוריים

 שכר ידי על מלא באופן הממומנים פרטיים ספר בתי ;"ארטרים'צ"כ ומוגדרים, ובפיקוחה המדינה

מערכת החינוך  .המדינה ידי על מפוקחים אינםש וכמעט, ההורים של במיוחד גבוה לימוד

הורים לעיתים היא ציבורית ברובה, ובאופן רשמי נהוג בה חינוך חינם. עם זאת, האמריקאית 

 .נדרשים לשלם עד אלפי דולרים בשנה, באמצעות תרומות שהם מתבקשים לגייס למען בתי הספר

בארצות הברית זוהי מההורים סכומים כה גבוהים, בעוד רק בתי ספר בודדים גובים  בישראל

  .תופעה נפוצה יותר

. הפרטה 1 תהליך ההפרטה במערכת החינוך בישראל ניתן לחלק לשלוש קטגוריות עיקריות:את 

הפרטה הבאה לידי ביטוי הן בעיצוב תכניות הלימודים ודרכי העברתן והן בהפעלת תכניות  פדגוגית:

לימודים בבתי הספר על ידי גורמים פרטיים. הפרטה זו מביאה לנסיגה של הממשלה מיכולתה 

הפרטה  . הפרטת המימון:2נית הלימודים, את דרכי העברתה ואת זהות המורים. לקבוע את תכ

הבאה לידי ביטוי בהגדלת תקציב החינוך באמצעות מקורות פרטיים מגוונים, הכוללים, בין היתר, 

 נהלית:. הפרטה מ3עמותות. מתשלומי הורים ותרומות ותמיכות מחברות עסקיות, מקרנות ו

רפורמות ובמגמות החדשות לניהול המערכת הציבורית כדוגמת רפורמת הפרטה הבאה לידי ביטוי ב

 הניהול העצמי, הסטנדרטיזציה והמדידה והמעבר לדפוסי העסקה גמישה של כוח האדם.

קת האם תהליך ההפרטה בחינוך הינו תהליך חיובי. המצדדים בתהליך מונים שני ולישנה מח

 טיעונים מרכזיים:  

יך של דמוקרטיזציה של המערכת. כלומר, ההפרטה מקטינה את . תהליך ההפרטה הינו תהל1

ם של ההורים ושל כוחה של המערכת הציבורית ושל משרד החינוך, ובמקביל מגבירה את כוח

המצדדים בתהליך טוענים שעל ידי כך בתי הספר יוצאים מהשמרנות קהילות מקומיות. 

 מודים ולהרכב האנושי. הממסדית בכל הנוגע לגישות ההוראה והלמידה, לארגון הלי
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במערכת. טיעון זה  Accountability).  תהליך ההפרטה מגביר את היעילות והאחריותיות )2

: א( הגברת עיקריים ה גורמיםמבוסס על כך שהגדלת ההישגים הלימודיים תלויה בשלוש

התחרות בין בתי הספר בכך שלהורים ולתלמידים ישנם אפשרויות רבות יותר ברישום לבתי 

הספר; ב( באמצעות תהליך ההפרטה יחולו סטנדרטים ברורים יותר לכל הגורמים במערכת; ג( 

באמצעות ההפרטה תחול העברת סמכויות הפיקוח מגורמים במשרד החינוך לתלמידים 

 ולהורים.

 מאידך, המתנגדים להפרטה מונים מספר חסרונות לתהליך:   

רכת החינוך, מכיוון שתהליך זה הוא מעין סכנה לשוויוניות של מע הינםתהליכי ההפרטה  .1

י חינוך וכתוצאה מכך רום להספקה לא שוויונית של שירותמסחור של החינוך, אשר עלול לג

 (.2010שונות )איכילוב,  כלכליות-חברתיותלהגדלת הפערים בין התלמידים המגיעים מרמות 

שר מעודד הישגיות . תהליך ההפרטה עלול לגרום לתחום החינוך להפוך לשוק תחרותי א2

ניהן, ובמקביל עלול להביא לירידה בעיסוק של תכנים יוהצלחות שניתן למדוד ולהשוות ב

ערכיים וחברתיים כגון הבניית הזהות האישית או החינוך לאזרחות דמוקרטית )מיכאלי, 

2015 .)  

יחודים בישראל, תהליך ההפרטה הולך ומתחזק באמצעות יוזמות והתפתחויות כדוגמת בתי ספר י

בתי ספר של עמותות  כוללים בין היתר)מוכש"ר( ה "שאינו רשמי או בתי הספר המוגדרים כ"מוכר

 הורים ורשתות חינוך. 

 רשתות חינוך .3

 
כאמור, אחת ההשפעות הבולטות של תהליך ההפרטה הינה הקמת רשתות חינוך על ידי מלכ"רים 

על ידי המדינה כוללת שני  בעלות פרטית של בתי הספר הממומנים או תאגידים מסוגים שונים.

( 100%-ל 65%שזוכים למימון כמעט מלא )בין  ,מוכש"ר() רשמי" ושאינ . "מוכר1סוגים: 

. מוסדות 2ולאוטונומיה פדגוגית ומקצועית, אך מפוקחים באופן רשמי על ידי משרד החינוך; 

( תמורת אוטונומיה מלאה ופיקוח רק על 65%-ל %55אשר מקבלים תקצוב מופחת )בין  ה"פטור"

הרישיון. לבתי הספר אשר נמצאים תחת הגדרת המוכש"ר יש מספר מאפיינים משותפים: גביית 

משרד החינוך או הרשויות שכר לימוד מהורי התלמיד, העסקת מורים על ידי עמותה )ולא דרך 

 ותהליכי מיון וסלקציה בקבלת התלמידים.  המקומיות(
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עלים ללא אל נוהגות רשויות מקומיות רבות להעביר בתי ספר שבאחריותן לגופים פרטיים הפובישר

, שבתמורה גובות נתח רשת בני עקיבאו צביהאורט,  שונות כדוגמת חינוךבהם רשתות וכוונת רווח, 

מהתקציב המועבר על ידי משרד החינוך לכל בית ספר. לאחרונה נחשף כי בבדיקה שערך משרד 

על פני הפעלה על ידי רשות  להפעלת בתי ספר על ידי גופים אלהא נמצא יתרון מובהק החינוך ל

מקומית. "אנו מזהים לאורך כל הרצף בעלויות שעושות עבודה טובה מאוד לצד בעלויות עם הישגים 

שטעונים שיפור, ויש לבדוק את הדברים באופן פרטני", כתב מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, 

 .גר לראשי הרשויות המקומיותבמכתב ששי

בשנות השישים.  החלו לפעול דתי-יבחינוך הממלכתי והממלכתיסודי -עלחינוך הבחינוך הרשתות 

 "ת,אורט, עמל ואמירשתות  היו יסודי-במוסדות החינוך העל הבולטותרשתות באותה התקופה, ה

במהלך השנים  .הגדולותמוקמו ברובם בעיירות הפיתוח ובשכונות העולים בערים  הןמוסדותיו

האחרונים החלה להתפתח תחרות בין עשורים בברחבי המדינה.  רשתות חדשות םנוספו אליה

 פרויקטיםספר ותפעול ה פים עסקיים לכל דבר על הפעלת בתיהמתחרות כגוהחינוך,  רשתות

המתרחבים על פי " תאגידי חינוך"פועלות כמעין החינוך רשתות במיקור חוץ עבור משרד החינוך. 

ספר טכנולוגיות, בתי  של שירותי חינוך: מכללות רחב לים מגווןימפע ולרובהביקוש לשירותיהם 

קורסי ו , קורסי הכנה לפסיכומטרי ולבגרותיסודיים, גנים וצהרונים, פנימיות, העשרה-יסודיים ועל

של שיקולים הכשרה מקצועית. תחומי הפעילות של הרשתות ופריסתן הגיאוגרפית הן תוצאה 

  .עסקיים, זיהוי הזדמנויות וזכייה במכרזי משרד החינוך

ו באמצעות על ידי משרד החינוך באופן ישיר א יםמתוקצב בתי הספר אשר שייכים לרשתות החינוך

יש גם מערך גיוס כספים עצמאי המשמש למימון מנגנון תפעולי, דבר  םהרשות המקומית. למרבית

חוזי ההפעלה הנחתמים בין הרשתות לרשויות  יבי חינוך נוספים.ס תקצוגימרשויות את ה שפוטר

מסלולי הלימוד לרוב אינם מתייחסים ל, אך והמנהליות המקומיות מסדירים את הסוגיות הכספיות

 ןה ות, ובתי הספר בפרט,הרשת פדגוגית ולהישגים לימודיים.לאיכות התחייבות הרשת לאו 

. אמנם, הרשתות על מסלולי הלימוד ותגם המחליט ןוה קבלתםתלמידים ועל העל מיון  ותהאחראי

הספר  הן מפעילות בבתיכפופות לפיקוח משרד החינוך ולנהליו, אך המדיניות הפדגוגית והניהולית ש

 .נקבעות על ידי ההנהלה של כל רשת

 –נה תופעה הקיימת בכל סוגי הפיקוח , ובפרט רשתות החינוך, הימוסדות המוכש"רתופעת 

דתי בבתי -דתי וערבי, אך בולטת בעיקר וותיקה במיוחד בפיקוח הממלכתי-לכתיממלכתי, ממ



98 
 

יסודיים. תופעה זו מתבטאת בעיקרה בהבחנה החדה בין בתי הספר המקיפים לבין -הספר העל

 הישיבות והאולפנות. 

 דתי-רשתות בתי הספר בחינוך הממלכתי .4

ת בתוכה בתי ספר רשמיים דתי היא מגוונת ורחבה וכולל-מערכת מוסדות החינוך הממלכתי

יסודי נהוגה הבחנה -דתי העל-בחינוך הממלכתי(. מוכש"רומוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים )

תיכונים מנגד ו אולפנות לבנותו לבנים: ישיבות תיכוניות חינוך סוגים מרכזיים של מוסדות נישבין 

והקביעה אם מסגרת  המוסדות,סוגי מקיפים. משרד החינוך איננו מבחין באופן פורמלי בין 

מסוימת שייכת לסוג מוסד זה או אחר תלויה בהגדרה העצמית של כל מוסד. בכל המוסדות 

הוא האם אותו מוסד שייך  לקראת תעודת בגרות, וההבדל המרכזי ביניהםלומדים התלמידים 

 לרשת חינוך או שהינו בבעלות המועצה המקומית. 

צברו תאוצה  אך הן, שלפני קום המדינה מתקופת היישובוד ע התיכוניות החלו לפעולהישיבות 

בשנות השבעים כתוצאה משתי סיבות עיקריות: ראשית, מסגרות החינוך הדתיות קלטו עולים 

רבים בשנות החמישים והשישים והפכו למסגרות אינטגרטיביות שסבלו מהישגים נמוכים ומדימוי 

חינוך תורני מוגבר הקימו מוסדות חינוך פרטיים שביקשו להעניק לילדיהם , ולכן הורים בעייתי

החלוצית  תוצאות מלחמת ששת הימים ותחושת המשימתיות ההתיישבותית שנית,; וסלקטיביים

. סיבות אלה הולידו אשר ביקש להקים מוסדות חינוך תורני גם בפריפריה שגאתה בציבור הדתי

ם הלימודית הן בתביעותיהם איכותיים יותר הן ברמתהנחשבים תביעה להקמתם של מוסדות 

)לבנות(, אשר דרשו וצביה  )לבנים(רשתות נועם הוקמו הדתיות והמשימתיות. כחלק ממהלך זה 

תגבור של לימודי הקודש, הפרדה מוחלטת בין המינים ודרישות מחמירות יותר לגבי מורים 

העצימו ימית  יישובי חבל. תנופת הקמת ההתנחלויות ופינוי ותלמידים בתחום ההתנהגות הדתית

)גרוס, את הרצון לבדל ולחדד את החינוך וכך התחזקו המסגרות הייחודיות בחינוך הדתי 

2004;2008 .) 

את  יםממיינ לרוב אשר יםאליטיסטימוסדות כ אשר נתפסו בעברהישיבות והאולפנות הן מוסדות 

דות אלה, ית. הלמידה במוסות דתומחויבמות מידה של הישגיות לימודית תלמידיהם על פי א

הספר המקיפים של החינוך , מחייבת שכר לימוד גבוה. בתי בפנימייה גם מגוריםלעיתים הכוללת 

 חילה או שלא התקבלו לאותם מוסדותדתי מאוכלסים בכל אלה אשר לא פנו מלכת-הממלכתי

ותיהם. כך , אם מפאת רמתם הלימודית או הדתית או בשל היכולות הכלכליות של משפח"עילית"
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הדתי שתי מערכות חינוך מקבילות, המשרתות בנפרד את האוכלוסיות  בחינוך הממלכתי פועלות

 .החזקות והחלשות

 חמשדתי שייכים לרשת חינוך. -יסודיים בחינוך הממלכתי-כיום, כמעט כמחצית מבתי הספר העל

ב . הרוסטון אור תורהו דרכא, צביה ,אמי"ת ,בני עקיבאואולפנות ישיבות  הרשתות הגדולות הן:

ייכים תשמהחינוך  רשתות. שאר מוסדותלאחת מאותן  וחלט של הישיבות והאולפנות שייךהמ

 לעמותות או לרשויות מקומיות. 

   53בחלוקה לפי רשת חינוך ות העליונות בשנת הלימודים תשע"זחטיבהמספר  :1לוח מספר 

 מספר החטיבות עליונות באותה הרשת רשת החינוך

 6 אור תורה סטון

 8 אורט

 9 דרכא

 29 מרחביה נועם צביה

 33 אמי"ת

 44 בני עקיבא

נם שייכים לרשתות בחינוך בתי ספר שאי

 דתי-הממלכתי
157 

 

 . יתרונות וחסרונות של רשתות החינוךא. 4

 להפעלת בתי ספר דרך רשתות חינוך:ישנם מספר יתרונות 

אין ש כיחידות מבודדותספר פועלים  בתי לעיתיםבין בתי הספר.  ולימוד שיתוף פעולה .1

ספר אחרים. במצב זה אין לימוד מניסיונם של אחרים, אין  להם קשר עם מורים ועם בתי

 .להתנוונות עלול להוביל, והדבר מחשיבה משותפתתכנון משותף ואין צמיחה הנובעת 

נתפסת כאסטרטגיה המאפשרת להתמודד עם בעיה חינוך מבחינה זו, הקמת רשתות 

ישנה  , ולכןהמבנה המבודד שבמסגרתו הן פועלות – של מרבית מערכות החינוך זו יסודית

                                                           
  נאמני תורה ועבודה. תמונת מצב. דתי:-תשלומי הורים בחינוך הממלכתי(. 2016גרוסמן, ק' ) 53
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בתי הספר אשר . ספר כמרכיב בעל ערך בשינוי החינוך ובשיפורו רשתות בתיל חשיבות

פועלים תחת אותה רשת חינוך יכולים ללמוד מהידע ומהניסיון של בתי הספר האחרים 

 ערך עבור מורים ומנהלים בבתי ינה בעלתה השוניםספר ה בתי ברשת. העברת המידע בין

תנסות של האחרים וקבלת משוב על תכניות הלמידה מההן על ידי  :ספר בשני מובניםה

תועלת מניסיונם של האחרים כשהם עורכים שינויים והן באמצעות הפקת  ופיתוחים

 .(2013)שכטר וחביב,  ההוראה שיטותהספר, בתוכנית הלימודים וב מבניים בארגון בית

משאבים לחלוק  לבתי הספרמאפשרות  החינוך רשתות .וגיוס כספים איגוד משאבים .2

כנית הלימודים ואת דרך ניהול הכספים המוזרמים לתלייעל בכך ידע מקצועי, וחומריים ו

פוטנציאל גדול יותר לגיוס משאבים  ות החינוך ישרשתל. של בתי הספר ולתחזוקת המבנים

לחסוך  ותיכולשלרשתות חינוך יש יתרון לגודל וכך הן הספר היחיד, מכיוון  מאשר לבית

כמו כן, העלויות הנוספות  .בהוצאות על מספר שירותים באמצעות הסדרי מימון משותפים

 בתיולכן מקצועי נעשה בתוך הרשת, הפיתוח השמכיוון  הכרוכות בפיתוח נמוכות יותר

הפיצה למספר רב יותר של משתתפים, בעוד הם כנית ולוהספר יכולים לחלוק בעלויות הת

בנוסף, רשתות חינוך הוקמו על ידי  .מספקים פיתוח מקצועי משמעותי לצורכי המורים

להם יש תורמים רבים, בארץ ובעולם, ולכן קל להן יותר לגייס כספים לפרויקט שמלכר"ים 

 או למבנה חדש עבור בית הספר. 

ות את הרשתות היא גמישות המערכת ויכולתה אחת מתכונות היסוד המאפיינ גמישות. .3

בית ספר אמי"ת בכפר בתיה היה  1955בשנת  -ערך תוך זמן קצר לשינויים. לדוגמהלהי

מבתי הספר הראשונים אשר קלטו את העולים החדשים שהגיעו מאתיופיה, ותוך זמן קצר 

            .(2006, רגשית )ציטרין-לימודית-הוטמע הידע בשאר בתי הספר בנושא קליטתם החברתית

פתיחתם של מוסדות מובדלים כגון "נועם" ו"צביה" גרמה למעין תחרות  .יותתחרות .4

דתי ולהשתדלות רבה יותר בשאר המוסדות של החמ"ד במישור הדתי. -בחינוך הממלכתי

באותן שנים נפתחו בבתי הספר המקיפים כיתות תורניות אשר הושם בהן דגש חזק יותר 

הספר לציבור המבקש חינוך תורני  על האווירה החינוכית הדתית על מנת להתאים את בתי

 יותר.   
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 נם גם מספר חסרונות לרשתות חינוך:בצד היתרונות יש

 ,דתי-רשתות השייכות לחינוך הממלכתירשתות החינוך, ובפרט  שלומי הורים גבוהים.ת .1

מאופיינות בתשלומי גביה גבוהים עקב שירותים נוספים הניתנים לתלמידים, כגון יום 

( הראה כי בחלק מהרשתות )אור תורה סטון, 2016. גרוסמן )הלימוד ארוך או תנאי פנימיי

ה הינו גבוה מאוד בהשוואה לבתי הספר ימרחביה נועם צביה ובני עקיבא( ממוצע הגבי

. בנוסף, בהשוואה 2חינוך, כפי שניתן לראות בלוח מספר  המקיפים שאינם שייכים לרשת

ספר הדתי ונמצאים תחת אותה רשת עם בתי -בין בתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי

דרכא(, הגבייה רשת נמצא כי בחלק מהרשתות )כדוגמת השייכים לחינוך הממלכתי, 

  הממלכתי.חינוך זו שבמ הכמעט כפול נהידתי ה-הממוצעת בחינוך הממלכתי

 54ממוצע הגביה בכל רשת חינוך :2לוח מספר 

 רשת החינוך
 הסכום הממוצע של תשלומי ההורים

 בשנה

 ₪ 7,187.2 אור תורה סטון

 ₪ 2,178.5 אורט

 ₪ 2,175.9 דרכא

 ₪ 5,808.7 מרחביה נועם צביה

 ₪ 2,707.7 אמי"ת

 ₪ 4,049.1 בני עקיבא

-הממלכתינם שייכים לרשתות בחינוך בתי ספר שאי

 דתי
3,037.7 ₪ 

 

למרות שרשתות חינוך מאופיינות במשאבים כספיים רבים, עלול להיווצר  הפסד כספי. .2

התקבל  2014בשנת  מצב שיחול הפסד כספי בתוך בתי הספר. בחוק ההסדרים לתקציב

הרשות המקומית במימון  של שתתפותהתיקון לחוק החינוך הממלכתי שהסדיר את ה

מוסדות חינוך שהינם מוסדות מוכש"ר, ובחוק נקבע כי רשות מקומית יכולה, אם תרצה, 

אשר פועלים בתחומה. כך, עלול להיווצר  קציביהם של מוסדות חינוך מוכש"רלהשתתף בת

                                                           
 נאמני תורה ועבודה. תמונת מצב. דתי:-תשלומי הורים בחינוך הממלכתי(. 2016גרוסמן, ק' ) 54



102 
 

ספר מסוים עקב שיוכו לרשת  מצב שרשות מסוימת תחליט שהיא אינה מתקצבת בית

מכיוון שבחלק  ,דתי-מתרחש בעיקר בבתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי מצב זהחינוך. 

ולכן לרשות  ,דתי-שייך לחינוך הממלכתישמהרשויות המקומיות יש רק בית ספר אחד 

  המקומית קל יותר להעביר החוצה את ניהולו.

אחת הסוגיות המרכזיות בהפעלת  55לשנת תשע"ה, דוח מבקר המדינה לפי .העסקת מורים .3

במערכת  לרובהיא סוגיית הבעלות הכפולה על מוסדות אלו, שכן  יסודיים-עלספר  בתי

הביניים הן בבעלות המדינה והחטיבות העליונות הן בבעלות  יסודית חטיבות-החינוך העל

הביניים הם עובדי  , רוב מורי חטיבותכןות או עמותות ורשתות חינוך. להרשויות המקומי

של הגוף שבבעלותו החטיבה העליונות הם עובדים המורים בחטיבות אילו מדינה, ו

של  על העסקהמשרד החינוך מצד ופיקוח , מצב זה עלול לגרום לחוסר בקרה העליונה

מורים במערכת החינוך באותם ש לכך ואף לגרוםהמורים הפועלים בחטיבות העליונות, 

 . בהעסקה פוגענית עובדי קבלןכ יועסקו ספרהבתי 

תהליכי מיון וסלקציה  ת החינוך ישנםבחלק גדול מרשתו .השוויון-הגברת הפערים ואי .4

נוצר מתאם בין אותם שבתי הספר וכן תשלום שכר לימוד גבוה, כך קבלת התלמיד לבעת 

בתי ספר לתהליכי הקבלה  .של משפחות התלמידים ההגבו כלכלית-חברתית בין בתי ספר 

מעוניינים ללמוד בבתי הספר אינם מתקבלים או אלו מביאים לכך שחלק מהתלמידים ה

דבר אשר מעמיק את בהם בשל גובה שכר הלימוד, שאינם יכולים להרשות לעצמם ללמוד 

מצב זה מגביר את הפערים בין בתי ספר ויוצר בתי ספר ל"אוכלוסיות הפערים החברתיים. 

 חזקות" ובתי ספר ל"אוכלוסיות חלשות".

 סיכום .5

 
 תרחש במערכות החינוך ברחבי העולםהחינוך הינו תהליך גלובלי אשר מתהליך ההפרטה בתחום 

במדינת ישראל. עם זאת, ההפרטה בתחום החינוך בישראל מתרחשת באופן שונה משאר גם ו

רוב שעות אל מבוססת על תשתית ציבורית חזקה: המדינות בעולם מכיוון שמערכת החינוך בישר

חלטות הפדגוגית נעשות בשיתוף עם משרד הציבורי והההוראה במוסדות החינוך הינן במימון 

 החינוך.

                                                           
 .2015-ג', לשנת תשע"ה 65דוח שנתי  העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים )"מורי קבלן"(. –משרד החינוך  55
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סודיים. -ת רשתות החינוך של בתי הספר העלהפרטה במערכת החינוך באה לידי ביטוי באמצעו

הינה בולטת בעיקר בחינוך תופעה זו הינה רווחת ברוב בתי הספר במערכת החינוך בישראל, ו

הרוב המוחלט ו ,יסודיים שייכים לרשת חינוך-לבו כמעט כמחצית מבתי הספר העש ,תיד-הממלכתי

 הרשתות.יבות והאולפנות שייכות לאחת משל היש

בתי הספר אשר שייכים לרשת חינוך מאופיינים במספר יתרונות מרכזיים, כגון גמישות ושיתוף 

בצד היתרונות ישנם מספר חסרונות  ,עם זאת ן בתי הספר הנמצאים תחת אותה רשת.פעולה בי

השוויון בתוך מערכת החינוך. -ועלולים לגרום להגדלת הפערים ואיאת אותם בתי ספר  המאפיינים

משמעית האם מדובר בתהליך חיובי אשר יקדם את מערכת החינוך בישראל -אין תשובה חד לכן,

בהתייחס לאזור שלו, הן מבחינת רשות  אלא צריך לבחון כל בית ספר בנפרדאו שמא יגרע ממנה, 

 ת שאר בתי הספר בסביבתו.מקומית והן מבחינ

כל  ,של בית הספרזהות הבעלות לחשיבות  והחינוכיות איןהלימודיות מבחינת המטרות לסיכום, 

הם המובילים את בית הספר המוטיבציה העומדת בבסיס הפעולה של טיב העבודה החינוכית ו עוד

אנשים המוכשרים מבצעים אותה  כאשרעבודה חינוכית טובה יכולה להתבצע רק הצוות החינוכי. 

ים עומדים לרשותם הכלכאשר הכרה בחשיבות עבודתם וגאים בה, ולכך, כשהם חדורי אמונה ו

בית  וני ביןכאשר מתקיימים תנאים אלה אין הבדל עקר לכן. התקציביים והמקצועיים הדרושים

  ספר בבעלות ציבורית לבין בית ספר השייך לרשת חינוך מסוימת.
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 תמונת מצב :דתי-מי הורים בחינוך הממלכתיתשלו – 5נספח מספר 

 מאת: קובי גרוסמן

 מבוא .1

בחלק גדול מבתי הספר בארץ נגבים תשלומי הורים. תשלומים אלו מממנים חלק מפעילות בית 

הספר בתחומים שונים. מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים 

ת מורים, המקומיות במסגרת חוק חינוך חובה חינם: העסקידי המדינה ועל ידי הרשויות -על

 נםנהל אחרים, וכן בנייה ואחזקה של מוסדות החינוך. עם זאת, ישמנהלים, עובדי חינוך ומ

שירותים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לתת בחינם, ועל כן, ההורים נדרשים לממן 

 את אותם השירותים. 

 :רבע קטגוריותתשלומי ההורים מחולקים לא

תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמיד. תשלום זה הינו חובה ומוגבל  :תשלומי חובה .1

 לתלמיד לשנה. ₪ 75-ל

תשלומים עבור טיול שנתי, סיורים, הרצאות והצגות. התשלום הינו רשות.   :תשלומי רשות .2

אם הורה בוחר שלא לשלם, שלא מסיבות כלכליות, בית הספר רשאי שלא לאפשר את 

סיבת אי התשלום הינה כלכלית, הרי שבית הספר  אםהשתתפות התלמיד בפעילות. אולם, 

 .ם/פעילויותבאותם אירועי תלמיד את השתתפותמהלא יכול למנוע 

תשלומים עבור שעות לימוד נוספות מעבר לשעות  :תכנית לימודים נוספת )תל"ן( .3

שמתוקצבות על ידי משרד החינוך ואין בהם חובה. אם השעות ניתנות אחרי סיום יום 

הלימודים, אזי אין חובה לשתף תלמיד שלא שילם. אם השעות ניתנות במהלך יום 

 התלמידים, גם אלו שאינם משלמים. הלימודים, אזי ישותפו בשיעור כל

רכישת השירותים והתשלום בעבורם נעשים מרצונם החופשי של  :תשלומים מרצון .4

ההורים. גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון מחייבת אישור בכתב מראש מכל הורי 

התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר. התשלומים מיועדים 

ספרי. אם סעיף -, תלבושת בית ספר והפקת עלון ביתקנייה מרוכזת של אטלס, מילוןעבור 

זה הוא עבור שעת לימודים נוספת או חוג במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים, 

 גם אלו שלא שילמו עבור סעיף זה.
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גבות תשלומי כדי שמוסד חינוך יוכל ל'אפיק'.  זה מספר שנים שמשרד החינוך מפעיל את מערכת

מפורסם לציבור כן עליו להיות ו הורים, חוזר התשלומים שלו צריך להיות מאושר על ידי הפיקוח ו

במערכת זו. ישנם סכומים מקסימליים ותנאי גבייה שונים למוסדות שונים וכיתות שונות, וחוזר 

הפיקוח. מוסד חינוכי שחוזר  ל ידיבכללים אלו בדרך כלל לא יאושר עתשלומים שלא עומד 

 56.התשלומים שלו לא אושר, אינו רשאי לגבות שום תשלום מההורים

דתי -בשנים האחרונות נשמעות טענות רבות כנגד תשלומי ההורים הגבוהים בחינוך הממלכתי

 על ידי בחינתבהשוואה לחינוך הממלכתי. מטרתו של מחקר זה הינה לבדוק את נכונות הטענה, 

דתי בבתי -מי ההורים לקטגוריות ולסעיפים השונים, בחינוך הממלכתי והממלכתיחלוקת תשלו

יסודיים. כמו כן, מחקר זה יעסוק בתשלומי ההורים בחלוקה לפי הרשתות השונות -הספר העל

נסקור את גובה תשלומי ההורים ואחוז בתי הספר המאושרים  תחילהדתי. -בחינוך הממלכתי

השני חלקו דתי, ובחינוך הממלכתי. ב-רשתות החינוך הממלכתידתי, ב-לגבייה בחינוך הממלכתי

 . סעיפיםדתי לפי קטגוריות ו-נעסוק בחלוקת התשלומים בחינוך הממלכתי והממלכתי פרקשל ה

 מסד הנתונים והמתודולוגיה .2

 'ם חוזרי תשלומי הורים בית ספרייםפרסו –אפיק 'התשלומים למחקר זה נלקחו ממערכת נתוני 

רשאי לגבות תשלום רק לאחר שחוזר התשלומים שלו אושר  כיסד חינושל משרד החינוך. כאמור, מו

במערכת זו מוצג לציבור הרחב  '.אפיק'זה מוזן על ידי בית הספר במערכת על ידי הפיקוח. חוזר 

מאושר לגביית תשלומי הורים, ואם הוא  המוסד המסויםהאם , סטטוס הגבייה של כל בתי הספר

המוסד. במחקר זה נעשה שימוש מרכזי  למים המלא שאכן מאושר לגבייה, מוצג גם חוזר התשלו

המחקר בסוף שנת תשע"ו. כל נתוני  'אפיק'גבייה לשנת תשע"ו שנשאבו ממערכת בנתוני ה

בבתי ספר משלבי החינוך הבאים: בתי ספר בעלי  (י"ב-לכיתות ז') יסודי-מתייחסים לחינוך העל

לבד, בתי ספר בעלי חטיבת ביניים בלבד ותיכונים שש שנתיים )בעלי חטיבת ביניים חטיבה עליונה ב

 וחטיבה עליונה(.

דתי. -בנוסף לכך, המחקר עוסק בגביית תשלומים ובאישורי גבייה ברשתות החינוך הממלכתי

התמקדנו ברשתות המרכזיות הבאות: בני עקיבא, נועם צביה, אמי"ת, אורט, דרכא ואור תורה 

                                                           
אליהם, מספר תלונות ביחס ליעילות מערכת אפיק,  פנינושבמהלך כתיבת הדברים וקיום מוקד הפניות בנושא תשלומי הורים, קיבלנו ממנהלים  56

לא פרסמו דוח כספי בסוף שנה שמפרט את העלויות בפועל של כל התנהלות חלק מן המפקחים שאמונים עליה. יש לציין שמנהלים אלו מורכבותה ו
   נכונות או לא.הללו במחקר זה אין לנו היכולת  לבדוק אם הטענות  .סעיף וסעיף, למרות החובה הברורה שבכך



106 
 

שתות, המידע על שייכות בתי הספר לרשתות אלו נאסף ידנית מאתרי האינטרנט של הרסטון. 

כדי לאתר את סמלי המוסד של משרד החינוך,  'איתור מוסדות חינוך'והוצלב עם הנתונים במערכת 

של בתי הספר. הצלבה זו בוצעה באמצעות בדיקת היישוב, שם המנהל, מספרי טלפון וכו' באתר 

 . 'תור מוסדות חינוךאי'הרשת ובמערכת 

לבין רישום השייכות  בתי ספר כשייכים לרשתות מסוימות ישנו פער בין הגדרתם הציבורית של

במסמכים רשמיים. על כן, בתי ספר מרשת מסוימת שלא אותרו, או לא אותרו בדיוק מספק, אינם 

. בחלק מהרשתות ישנם גם בתי ספר השייכים למגזר הממלכתי זה כלולים במוסדות הרשת במחקר

דתי. כמו כן -מרשתות אלו בחרנו רק את בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתילכן והחרדי, 

סמל מוסד אחד הכוללים מספר מוסדות חינוך. לדוגמה,  בעליהוסרו מנתוני הרשתות מוסדות 

, אינם כלולים במחקרדתי בסמל מוסד אחד,  מוסדות הכוללים ישיבה תיכונית, אולפנה ומקיף

מופיע חוזר תשלומים אחד לכל סמל מוסד, ולא ברור היכן נמצאים חוזרי  'אפיק'שבמערכת משום 

התשלומים הייחודיים לכל המוסדות הכלולים בסמל זה. לבסוף, הוסרו בתי ספר שבשמם נמצאת 

 לאומי דתיהשים את הציבור המילה "חב"ד" מפאת הקושי להגדיר בתי ספר אלו שחלקם משמ

 וחלקם את ציבור חסידי חב"ד.

 גובה תשלומי ההורים ואישורי גבייה .3

כאמור לעיל, בשנים האחרונות נשמעות טענות רבות כנגד תשלומי ההורים הגבוהים בחינוך 

דתי. בדברים הבאים נבדוק טענה זו בהשוואה לחינוך הממלכתי, ובנוסף לכך נבדוק את -הממלכתי

ומי ההורים ברשתות השונות. הבדיקה נעשית באמצעות נתוני הגבייה בחטיבות הביניים גובה תשל

ניתן לראות את מספר חטיבות הביניים  1 פרות בשנת הלימודים תשע"ו. בלוח מסובחטיבות העליונ

דתי. חשוב לציין כי חלוקה זו אינה לפי -והחטיבות העליונות בחלוקה לפי רשתות החינוך הממלכתי

, בית ספר שש שנתי, הכולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, ה. לדוגמחטיבותאלא לפי  בתי ספר,

חטיבת ביניים אחת וחטיבה עליונה אחת.  – תי חטיבות ברשת שאליה הוא משתייךייחשב כש

ומניעת  ין חטיבת הביניים לחטיבה העליונההמטרה בחלוקה זו היא להראות את הבדלי הגבייה ב

השוואת נתוני גבייה של בית ספר הכולל רק חטיבה לנתוני גבייה של בית ספר שש שנתי. במחקר 

 י"ב.-כוללת את כיתות י' החטיבה העליונהו ט'-כוללת את כיתות ז' חטיבת הבינייםזה, 
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לפי רשת חינוך, אוקטובר  טיבות הביניים והחטיבות העליונותממוצע הגבייה של ח :1 פרלוח מס

2016   

 

 

דתי, -ניתן לראות את אחוז בתי הספר שאינם מאושרים לגבייה בחינוך הממלכתי 2 פרבלוח מס

בחינוך הממלכתי וברשתות המשתתפות במחקר. נדגיש כי מוסד חינוך שחוזר התשלומים שלו לא 

 אושר על ידי הפיקוח אינו רשאי לגבות תשלומי הורים.

  

 שם הרשת

 חטיבות עליונות חטיבות הביניים

מס' חטיבות 

 ביניים

ממוצע 

 הגבייה

מס' חטיבות 

 עליונות

ממוצע 

 הגבייה

 ₪ 7187.2 6 ₪ 5828.5 3 אור תורה סטון

 ₪ 2178.5 8 ₪ 2005.4 7 אורט

 ₪ 2175.9 9 ₪ 1828.9 9 דרכא

 ₪ 5808.7 29 ₪ 4734.7 25 מרחביה נועם צביה

 ₪ 2707.7 38 ₪ 2788.5 33 אמי"ת

 ₪ 4049.1 44 ₪ 3573.5 37 ישיבות ואולפנות בני עקיבא

נם שייכים בתי ספר שאי

 דתי-לרשתות בחינוך הממלכתי
102 2808.7 ₪ 157 3037.7 ₪ 

 ₪ 3433.9 ₪ 3108.3 דתי-כלל החינוך הממלכתי

 ₪ 1307.7 ₪ 1074.7 כלל החינוך הממלכתי
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-דתי העל-גבייה, בחינוך הממלכתי והממלכתי : אחוז בתי הספר שלא קיבלו אישור2 פרלוח מס

      בשנת הלימודים תשע"ו  יסודי

 שם הרשת
 אינםאחוז בתי הספר ש

 מאושרים לגבייה
 מספר המוסדות הכולל

 6 66.7% אור תורה סטון

 8 12.5% אורט

 9 33.3% דרכא

 28 14.3% מרחביה נועם צביה

 38 15.8% אמי"ת

 45 28.9% ישיבות ואולפנות בני עקיבא

נם שייכים לרשתות בחינוך בתי ספר שאי

 דתי-הממלכתי
26.8% 168 

 302 25.17% דתי-כלל החינוך הממלכתי

 843 27.52% כלל החינוך הממלכתי

 

את העלות  כךעבור כל בית ספר בדקנו את חוזר התשלומים המופיע במערכת אפיק, ומתוך 

מההורים. לכל רשת חישבנו את ממוצע העלות לבית הספר לגבות אישר הפיקוח שהמקסימלית 

ניתן לראות  1 פרי הפיקוח במערכת אפיק. בתרשים מסהמקסימלית לגביה מההורים שאושרה על יד

את הממוצעים הללו לחטיבת ביניים ולחטיבה העליונה. בתרשים זה מוצגים ממוצעי הגבייה לשנת 

משתתפות במחקר. נדגיש כי בחישוב וברשתות ה דתי, בחינוך הממלכתי-נוך הממלכתיתשע"ו בחי

בקשתם  בחשבון בתי הספר אשר לא קיבלו אישור מהפיקוח. בתי ספר אשר הובאוהממוצע לא 

י הפיקוח אינם רשאים לגבות מההורים עבור שום סעיף, אף לא ל ידלגביה מההורים לא אושרה ע

התשלומים היא לרוב  עבור טיול שנתי או סל תרבות. הסיבה שבגללה לא מאושר לבית הספר חוזר

 שבית הספר מבקש לגבות סכומים שהינם מעבר למקסימום שאושר בחוזר מנכ"ל.  משום
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עליונות : ממוצע העלות המאושרת לגביה מההורים בחטיבות ביניים וחטיבות 1 פרתרשים מס

  57תשע"ובשנת  דתי-בחינוך הממלכתי והממלכתי

         

דתי גבוה בשיעור ניכר מממוצע -כי ממוצע הגבייה בחינוך הממלכתיניתן לראות  1מתרשים מספר 

דתי עצמו, ניתן לחלק את הרשתות לשני -הגבייה בחינוך הממלכתי. גם ברשתות בחינוך הממלכתי

אור תורה סטון, בני עקיבא ונועם צביה, ורשתות  -בהן הגבייה גבוהה מהממוצעשסוגים: רשתות 

דרכא, אמי"ת ואורט. גם רשתות הגובות סכומים אשר נחשבים  :בהן הגבייה נמוכה מהממוצעש

ת השייכות גובות סכומים גבוהים בהשוואה לרשתו דתי-וכים מהממוצע בחינוך הממלכתילנמ

, רשת דרכא, הגובה את התשלומים הנמוכים ביותר בחטיבת הביניים הלחינוך הממלכתי. לדוגמ

 נוך הממלכתי. מהממוצע בחי 2ובחטיבה העליונה, גובה כמעט פי 

דתי אחוז בתי הספר שאינם מאושרים לגבייה -כי בחינוך הממלכתי 2עם זאת, ניתן לראות בלוח 

נמוך יותר מאשר בחינוך הממלכתי. מכאן, כי לא קיים מתאם בין אחוז בתי הספר שאינם מאושרים 

דתי אמנם -לגבייה לבין גובה תשלומי ההורים. במילים אחרות, ממוצע הגבייה בחינוך הממלכתי

שאינם מאושרים לגבייה נמוך מהחינוך הממלכתי.  בו  גבוה מהחינוך הממלכתי, אך אחוז בתי הספר

דתי קיימים מספר סעיפים המאפשרים לגבות -שהסיבה לכך היא שבחינוך הממלכתי ניתן לשער

                                                           
שאר נתוני תשלומי ההורים במחקר המתייחסים לשנת יחס לגם בנתוני שנת תשע"ו נאספו בסוף שנת תשע"ו, כך  57

 .תשע"ו

 ₪0

 ₪1,000

 ₪2,000

 ₪3,000

 ₪4,000

 ₪5,000

 ₪6,000

 ₪7,000

 ₪8,000

ממוצע גבייה בחטיבה העליונה ממוצע גבייה בחטיבת הביניים
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סכומים גבוהים במסגרת תשלומי ההורים, שלא קיימים בחינוך הממלכתי, כדוגמת תל"ן תורני, 

פעילות חברתית תורנית וכו'. לכן כאשר מוסד חינוך דתי אשר מעוניין לגבות סכומים גבוהים יותר 

יוכל לעשות זאת באמצעות הסעיפים הקיימים, וחוזר התשלומים שלו יאושר על הוא מההורים, 

ידי הפיקוח. אך כאשר מוסד חינוך ממלכתי מעוניין לגבות סכומים גבוהים מההורים לצורך 

ת העשרה שונות, כגון הרצאות, לא קיימים הרבה סעיפים שבאמצעותם יוכל לעשות זאת, פעילויו

הוא נאלץ לחרוג מתקנות משרד החינוך וחוזר התשלומים שלו לא יאושר על ידי הפיקוח. ייתכן כך ו

( באחוז בתי הספר שאינם 2.35%שבתי הספר הממלכתיים הללו הם אלו שיוצרים את הפער הקטן )

דתי. חשוב לציין כי מדובר בהשערה בלבד -ממלכתיחינוך הייה בין החינוך הממלכתי למאושרים לגב

 ויש צורך בנתונים נוספים בכדי לאשש אותה. 

כמו כן, ישנו נתון נוסף אשר מחייב בדיקה נוספת: חוזר התשלומים לא יאושר במערכת אפיק אם 

, בחלק 1לפי תרשים מספר כי בית הספר מבקש לגבות מעבר לסכומים המותרים. נשים לב, 

אנו רואים  2בשנה, ומלוח מספר  ₪ 4,000מהרשתות הסכום הממוצע שאושר לגבייה הוא מעל 

שלרבע מבתי הספר לא אושר החוזר. כלומר, יתכן שכרבע מבתי הספר ביקשו לגבות סכום מעבר 

בתי ספר אלו לא תקנו את דרישתם במערכת אפיק, (, ₪ 6,400 -למותר )שהינו לפי חוזר מנכ"ל כ

ולא התאימו את דרישתם לחוזר מנכ"ל. קשה להניח כי בתי ספר אלו לא גבו כלל מההורים באותה 

שנה, ולכן ניתן לשער כי חלק מבתי ספר אלו גבו מההורים סכומים מעל המותר לפי חוזר מנכ"ל. 

שמוכיחות שבית  מבתי ספר ללא אישור ב'אפיק' חשוב לציין כי יש בידינו מספר דרישות תשלום

 הספר גבה הרבה מעבר למותר. 

 חלוקת תשלומי ההורים לקטגוריות ולסעיפים .4

בקטגוריות ובסעיפי הגבייה בפרק זה נעסוק בשימושים השונים של המוסד בתשלומי ההורים, 

ה שבחינוך דתי בהשוואה לחינוך הממלכתי. השוואת הסכומים מרא-בחינוך הממלכתי השונים

דתי תשלומי ההורים גבוהים יותר באופן משמעותי, ולכן נשאלת השאלה: מהו השימוש -הממלכתי

דתי. בפרק זה ננסה לענות על שאלה זו באמצעות פירוט -ם הנוספים הנגבים בחינוך הממלכתיבכספי

 דתי לגורמיה. -הגבייה בחינוך הממלכתי והממלכתי
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תשלומי חובה, תשלומי רשות, תכנית קטגוריות: לארבע  כאמור לעיל, תשלומי ההורים מחולקים

לדוגמה, בתשלומי סעיפים. וכל קטגוריה מחולקת ל 58,לימודים נוספת )תל"ן( ותשלומים מרצון

בתשלומי התל"ן לתלמיד, בעוד  ₪ 75החובה קיים סעיף אחד, "ביטוח תאונות אישי", המוגבל ל

"תכנית לימודים נוספת תורנית", המוגבלים לפי -"תכנית לימודים נוספת" ו :שני סעיפים ישנם

כיתה. בשלוש הקטגוריות הראשונות, לכל סעיף יש מחיר מקסימלי לגבייה, התלוי במספר גורמים: 

בה נגבה התשלום על הסעיף, סוג המוסד ועוד. תשלומים מרצון מכילים סעיף אחד ששכבת הגיל 

ניתן לראות את חלוקת  2סכום מסוים התלוי בשכבת הגיל. בתרשים מס' בלבד. סעיף זה מוגבל ל

 יסודיים.-דתי בבתי הספר העל-לכתי והממלכתיהתשלומים לפי קטגוריות בחינוך הממ

יסודי לפי -דתי העל-ההורים בחינוך הממלכתי והממלכתי : חלוקת תשלומי2 פרתרשים מס

 בשנת הלימודים תשע"ו קטגוריות תשלום

 

דתי מרבית -כי הן בחינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתי ניתן לראות 2תרשים מספר לפי 

כנית לימודים והתשלומים מתחלקים לשלוש קטגוריות הגבייה המשמעותיות: תשלומי רשות, ת

נוספת ותשלומים מרצון. מגבלות הגבייה בתשלומים מרצון ובתשלומי החובה זהות, ולכן גובה 

                                                           
שכר לימוד ודמי רישום במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, אך משקלה זניח ולא  – קיימת קטגוריה נוספת58

 .נעסוק בה במחקר זה
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דתי, אך קיים שוני מהותי בגבייה -דומה בחינוך הממלכתי והממלכתיהגבייה בקטגוריות אלה 

דתי כפולה -בקטגוריות תשלומי הרשות והתל"ן. הגבייה על תשלומי הרשות בחינוך הממלכתי

רשות בין החינוך מהגבייה בחינוך הממלכתי. את הסיבות לכך נראה בהמשך, בהשוואת סעיפי ה

 דתי. -ממלכתיחינוך ההממלכתי ל

דתי הגבייה על תל"ן -בחינוך הממלכתי :ת לימודים נוספתיקרי מתבטא בגבייה על תכניהפער הע

ה הוא מספר שעות התל"ן בבתי לעומת החינוך הממלכתי. הסיבה העיקרית לפער ז 7גבוהה פי 

דתי ניתן -שעות תל"ן רגיל, בחינוך הממלכתי 5בחינוך הממלכתי ניתן לגבות רק על בעוד  :הספר

שעות תל"ן תורני. שעות נוספות אלו ברוב  10שעות התל"ן הרגיל, גם עבור  5-לגבות בנוסף ל

 המקרים משמשות כתשלום היקר ביותר עבור הורים.

נבחן לעומק את חלוקת התשלומים לסעיפי הגבייה בחלוקה לפי תשלומי רשות ותשלומים מרצון. 

ניתן לראות את חלוקת  3מרבית הגבייה מההורים, מלבד התל"ן. בתרשים מס'  הינםתשלומים אלו 

-דתי בבתי הספר העל-הממלכתיבחינוך בחינוך הממלכתי ו 59תשלומי הרשות לסעיפי גבייה

 יסודיים.

יסודי לפי -תי העלד-הרשות בחינוך הממלכתי והממלכתי : חלוקת תשלומי3 פרתרשים מס

 תשע"ו בשנת סעיפים

                                                           
-ינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתיהזניח, הן בח "ארגון הורים ארצי" הושמטו מפאת משקלם -למעשה, שני הסעיפים  "ועד הורים ישובי" ו 59

עות אחר הצהריים" דתי. בנוסף לכך, בחינוך הממלכתי הושמט סעיף "הפעלת מוסד ייחודי בשעות אחר הצהריים", הזהה לסעיף "הפעלת מוסד בש
הפעיל מוסד בשעות אחר הצהריים, וזו גם בית ספר ממלכתי צריך להיות ייחודי כדי לקבל אישור ל –דתי, מפאת משקלו הזניח -בחינוך הממלכתי

 .הסיבה לפער
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40עלות טיול לתלמיד באוטובוס של 
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דתי. -ניתן לראות כי קיים מספר רב יותר של סעיפי רשות בחינוך הממלכתי ,3לפי תרשים מספר 

הסעיפים הנוספים הינם הפעלת המוסד בשעות אחר הצהריים )קיים סעיף דומה בחינוך הממלכתי 

אך משקלו זניח, ראה בהערת שוליים(, סמינריון ושבתות. המגבלות בסעיפים המשותפים זהות, 

עיקר הפער בין החינוך  הינם למעשהומה. הסעיפים הייחודיים לכן הגבייה בסעיפים אלו דו

 שהינוסכום ניכר ₪,  688בסעיפים אלו הינה  לכהך דתי. הגבייה הממוצעת בס-הממלכתי לממלכתי

 דתי.-כלל תשלומי הרשות בחינוך הממלכתימ 40%מעל 

קיים רק בבתי כמו כן, ישנה השפעה רבה לסעיף הפעלת המוסד בשעות אחר הצהריים. סעיף זה 

דתי הוא ניתן למוסדות החינוך -הספר הייחודיים השייכים לחינוך הממלכתי, ובחינוך הממלכתי

 יסודי(. -שעות בחינוך העל 11שעות בבית ספר יסודי,  8המספקים שעות תל"ן תורני בהיקף מסוים )

-לממלכתי בה קיים הבדל מהותי בחלוקת סעיפי הגבייה בין החינוך הממלכתישקטגוריה נוספת 

דתי הינה תשלומים מרצון. כאמור לעיל, בתשלומים אלה רכישת השירותים והתשלום בעבורם 

נעשים מרצונם החופשי של ההורים. גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון מחייבת אישור בכתב 

 מכל הורי התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר. 

יסודי לפי -דתי העל-י הרצון בחינוך הממלכתי והממלכתיחלוקת תשלומ: 4 פרתרשים מס

 תשע"ו בשנת סעיפים
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דתי ולא בחינוך הממלכתי הינו -קיים רק בחינוך הממלכתי אשרהסעיף המרכזי בתשלומי הרצון 

"פעילות חברתית תורנית" )הרצאות תורניות, סיורים תורניים וכיו"ב(. סעיף זה הוא שיוצר את 

דתי. בשאר הסעיפים הסכומים דומים והחינוך -בין החינוך הממלכתי לממלכתיהמרכזי הפער 

יסודי בשנת -תשלומי הרצון מוגבלים בחינוך העלהממלכתי אף גובה עליהם סכומים גבוהים יותר. 

בחינוך הממלכתי הגבייה נמוכה משמעותית ללא קשר לסעיפים עצמם. בעוד ₪, 450 -תשע"ו ל

דתי הגבייה קרובה לסכום המרבי, כאמור בעיקר בגלל סעיף הפעילות -ממלכתימסכום זה, בחינוך ה

 החברתית התורנית.

 נתונים על תשלומי הורים בחינוך הדתי – נייר נלווה למחקר .5

קולמוסים רבים נשברו על סוגיית תשלומי ההורים וברצוננו להאיר מספר נקודות בנושא. גובה 

ה בפועל והשעות הניתנות בפועל, מחייבים ילבין הגביה יהתשלומים, פערים שבין אישורי הגבי

למוסדות החינוך הדתי. יש לציין כי  ציבורית, חברתית, כלכלית ויעילה ניסוח מחודש של מדיניות

טכנית אלא היא מזינה ומוזנת מבעיות חברתיות -בעיית תשלומי ההורים אינה רק בעיה מנהלית

המגביל את תשלומי ההורים, עדיין ימצאו הורים  קבע וייאכף נוהלירחבות. גם אם תיאורטית י

 אשר יעקפו את המערכת וימצאו דרכים אחרות ועל כן הטיפול בנושא חייב להיות מקיף ומערכתי.

יה יאנו מודעים היטב לצרכים הייחודיים לחינוך הדתי וערים לקולות הטוענים כי יש צורך בגב

מטרתה שקופה, מה קורה למשפחות שאינן השאלה היא מה גובהה, מה מטרתה, האם נוספת. 

יכולות לשלם ועוד. ובעיקר: האם מערכת החינוך הדתי, על מוסדותיה ואגפיה, יכולה לבצע תהליכי 

התייעלות אשר ימעיטו את נטל התשלומים מבלי לפגוע ברמת הלימודים הנדרשת. לאור המחקר 

 ננסה להצביע על מספר נקודות: 61ולאור מחקר קודם 60המצ"ב

 ה בפועלייה המותרת לגבייפערים בין הגב .א

-מנתוני המחקר ניתן לראות כי תשלומי ההורים גבוהים יותר באופן משמעותי בחינוך הממלכתי

דתי נגבים תשלומים ייחודיים שלא קיימים -דתי לעומת בחינוך הממלכתי. בחינוך הממלכתי

פעילות חברתית תורנית ועוד. כמו כנית לימודים נוספת תורנית, שבתות, ובחינוך הממלכתי, כגון: ת

                                                           
 2016.תמונת מצב, כסלו  :דתי-מן, תשלומי הורים בחינוך הממלכתיקובי גרוס 60
. תנועת נאמני יסודיים בחמ"ד?-כיצד ניתן להפחית את גובה שכר הלימוד במוסדות העל(. 2014, א' )פינקלשטיין 61
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, מתקייםמכיוון שוודאי יש טיול שנתי שמהמוסדות לא ניתן אישור גביה במערכת אפיק.  25%-כן, ל

 . תשלום מההורים עבור הוצאה זו כללקשה להניח שבתי ספר אלו לא גובים 

מצאנו שקיימות דרישות תשלום  ,, בצורה ידנית, על פי עדויות ממקומות שוניםוללבנוסף לנתונים ה

יה אשר גבוהה מהמדווח למשרד ימהורים עבור סכומים שלא אושרו במערכת אפיק. כלומר, גב

 יה זו נעשית לפי אחת מהשיטות הבאות:יהחינוך. לפי העדויות, המחייבות מחקר נוסף, גב

 .יה עבור סעיפים שלא מאושרים במערכת אפיקיגב. 1

 .שרו במערכת אפיק אך בסכומים גבוהים יותרה עבור סעיפים שאויגבי. 2

 .היה במזומן כך שלא יהיה ניתן לאתר את הגבייגבי. 3

י משרד החינוך כמו שעות לימוד מהמאגר המחוזי או ל ידה עבור סעיפים שכבר ממומנים עיגבי .4

 מהרשות המקומית.

 .ה עבור סעיפים שלא מתבצעים בפועליגבי. 5

 10שעות לימוד שמתוכן  15תל"ן תורני של   תוספת : הסעיף היקר ביותר הינו עבורהלשם הדוגמ

יסודיים -הינן תוספת של שעות לימוד תורניות.  משרד החינוך מתקצב את הכיתות בבתי הספר העל

 שעות שבועיות. במוסדות חמ"ד רבים 40 -דתי במינימום של כ-אשר שייכים לחינוך הממלכתי

יסודי בחמ"ד אמורים -לשעות תל"ן, לכן במצב זה תלמידי הע 15ר תוספת של ההורים משלמים עבו

קשה למצוא באותם מוסדות תלמידים  ,שעות שבועיות פרונטאליות.  יחד עם זאת 55לקבל לפחות 

ואין שקיפות  ,שעות שבועיות. במקרים לא מעטים השעות לא ניתנות כלל 43שלומדים בכיתה מעל 

 ניתנו. המציינת לאיזו מטרה הן 

 הצעות .ב

 הצעות נקודתיות:. 1ב.

 ה אלא אם יתקיימו התנאים הבאים:ימוצע שלקראת כל שנת לימודים לא תתאפשר גבי

איסור על תשלום דמי ניהול ותקורה לרשתות החינוך אלא לאחר הסדרה חוקית ושקופה  .1

 של הנושא.

השעות  40בית הספר יהיה מחויב לפרט במערכת השעות עבור כל כיתה וכיתה, מהן  .2

נדרשת השתתפות ההורים. ללא  ןעבורששהתלמיד מקבל ממשרד החינוך ומהן השעות 

 תנאי זה לא יתאפשר אישור חוזר התשלומים ב'אפיק'.
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 וזר תשלומי ההורים במערכת 'אפיק' עד אמצע חודש אוקטוברבית ספר שלא אושר לו ח .3

שיימשך תכן יוהדוא"ל. לא י יהיה מחויב לשלוח על כך הודעה להורים באמצעות הדואר

 בו בית ספר דורש מההורים תשלומים למרות שלא אושר לו לגבות.שהמצב השורר כיום, 

לא יוכל להזין את הטיולים  וזר תשלומי ההורים במערכת 'אפיק'בית ספר שלא אושר לו ח .4

השנתיים שלו במערכת "מוקד טבע". כלי זה יגביר באופן מיידי את השקיפות כלפי 

 ההורים.

עברה ב לפרט את כלל ההוצאות ברמה השכבתית של השנה שבית הספר יהיה מחוי .5

כקובץ לאתר בית הספר יחד עם שליחה לכל ההורים. קישור לקובץ יופיע גם  ןולהעלות

 אפיק'.במערכת '

לו החוזר עבור כל שכבות בית הספר יוכל לקבל אישור על חוזר התשלומים רק אם אושר  .6

שסטטוס המצוינים ככאלה מכיוון שקיימים בתי ספר רבים במערכת אפיק  , זאתבית הספר

 עבורה ניתן האישור.שלמרות שישנה רק שכבה אחת  ,בית הספר הינו מאושר

 יה מעבר למה שיאושר בוועדת החינוך.ילאפשר גבצמצום כוחה של ועדת החריגים. אין  .7

לבטל את האפשרות לגביית תשלומי הורים דרך הוראת קבע, דבר אשר מקשה על ההורים   .8

 לעקוב אחר התשלומים.

 את סעיף השאלת הספרים. נו כולללא יאושר חוזר תשלומים שאי .9

 הצעות ארגוניות לטווח ארוך. 2ב.

דתי, ללא פגיעה -של תשלומי ההורים בחינוך הממלכתיניתן להפחית את העלות הגבוהה יהיה כיצד 

 :התורניים הייחודיים של חינוך זה במאפיינים

דתי קיים ריבוי מוסדות -בחינוך הממלכתי הגבלה על הקמת מוסדות חדשים ללא הצדקה מספרית:

די ממוצע בחינוך הממלכתי יסו-כגורם מרכזי המשפיע על גובה שכר הלימוד. במוסד על קטנים

, 201462משנת  דתי. על פי נייר העמדה-בלבד בחינוך הממלכתי 385 תלמידים לעומת 297לומדים 

הדבר גורם לעלויות כלכליות גבוהות, שכן רבות מההוצאות של המוסדות הן עלויות קבועות שאינן 

תלויות בהיקף גודל המוסד, וכך, ככל שעלויות קבועות אלו נחלקות על פני יותר מוסדות, מנהלים 

משרד צריכים לשלם יותר. נציגי המוסדות טוענים כלפי  ועובדים, התקורה ליחידה עולה, וההורים
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החינוך כי מציאות זו היא כורח שנכפה עליהם בשל פיזור האוכלוסייה וההפרדה המגדרית, אך כפי 

מושפעת מאוד  מראה, גורמים אלה הם חלקיים בלבד ותופעת המוסדות הקטנים 63שנייר העמדה

לאומי ומהרצון ביחס אישי ובחינוך לא -מתופעת הפיצולים וחידוד ההבדלים הרווחת בציבור הדתי

 תעשייתי"."

ההצעה המרכזית שמקדם נייר העמדה היא לפעול במהלך ארוך טווח לאיחוד מוסדות באופן של 

פינקלשטיין, טוען כי "ניתן לבנות  . מחבר נייר העמדה, אריאלבתוך המוסד ריבוד תפיסות וגוונים

בתוך  מוסדות המכילים מסגרות שונות ותפיסות שונות באמצעות מגמות שונות, או תגבורי אחה"צ

יעילה על המוסד". מהלך של איחוד מוסדות הכולל ריבוד תפיסות וגוונים צריך להיעשות בצורה 

ל'טובים יותר' ול'טובים פחות'. מעבר לחיסכון הכלכלי שבמהלך, טמון  שלא תיווצרנה כיתות  מנת

ומי בין לא-אינטגרטיבי גדול מאוד, והוא יוביל מגמה של אחדות בציבור הדתי-בו גם יתרון חברתי

ובין קבוצות בעלות תפיסות תורניות שאינן זהות. ככל ים שונ יםאקונומי-סוציו ותממעמדקבוצות 

הוא יהיה מחויב לתת מקום למגוון רחב יותר של תלמידים שחשוב  ,שהמוסד יהיה גדול יותר כך

  שילמדו זה עם זה.

 בהם תלמידים , שלומדיםכך בתי ספר הטרוגניים חיזוק האחוז הדיפרנציאלי בתקצוב:

אקונומיות נמוכות -שכבות סוציומ שלומדים בהם תלמידיםות, , או בתי ספר גוונאוכלוסיות ממ

יהיו בעלי תקצוב גדול יותר לפעילויות ולשעות לימוד נוספות. בדרך זו הם יוכלו להתחרות בבתי 

  .מההורים תשלומים הספר שגובים
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 דתי-ממלכתימגמות בחינוך ה –חלק ג 
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דתי, נשירה ומעברים בין סוגי -מגמות בחינוך הממלכתי – חמישיפרק 
 החינוך

 

 הקדמה .1

רבה  בהטרוגניותמאופיינים  שלה המגוון האנושי והמרקם ישראלמדינת ב החברה מבנה

 בקיומם מתבטאת, בין היתר, החינוך מערכת של ההטרוגניות .במדינה החינוך במערכת משתקפיםו

, ומאופיינים לפי סוגי השונים המגזרים לצורכי מותאמיםאשר  חינוך מוסדות של רבים סוגים של

-ממלכתי;  יהודי-והלא היהודי במגזר דתיים שאינםחינוך  מוסדות – ממלכתיהפיקוח השונים: 

החינוך הנכללים במונח  מוסדות –חרדי ; ציוני-היהודי הדתי השייכים למגזר מוסדות החינוך – דתי

 ומעיין העצמאי החינוך מרכז) הגדולות החינוך רשתות שתיזה כוללים את בתי הספר השייכים ל

 זו נכללים בקטגוריה, בנוסף .אלו ברשתות מאוגדים שאינם המוסדותאת גם  וכן (,התורני החינוך

וכן  דתי,-ממלכתיה פיקוח החינוךנתונים תחת שאינם  לאומיים-גם כעשרים תלמודי תורה דתיים

  .ייחודיים תרבותיים לימוד ומוסדות הפטור מוסדות

מערכת בודק את המגמות בשיעור התלמידים בהוא דתי, ו-מסמך זה מתמקד בחינוך הממלכתי

דן בנושא סוגיית המעברים בין סוגי דתי בפרט. בנוסף, המסמך -בכלל ובחינוך הממלכתי החינוך

מחקר שנעשה על ידי מרכז טאוב, מנתוני משרד החינוך הפיקוח השונים. הנתונים נלקחו מ

 ומפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 מספר התלמידים במערכת החינוך, בחלוקה לפי פיקוח .2

דתי -מחולק לשלושה סוגי פיקוח עיקריים: ממלכתי, ממלכתי היהודי בישראלהחינוך כאמור, 

מכלל התלמידים בישראל התחילו את כיתה א' בחינוך הממלכתי;  55.4%, 2016בשנת וחרדי. 

מהתלמידים התחילו  25.1%-דתי; ו-מהתלמידים התחילו את כיתה א' בחינוך הממלכתי 19.5%

התלמידים  אחוזהתרחשה ירידה בחינוך הממלכתי ב 2016-2000ללמוד בחינוך החרדי. בין השנים 

תלמידי כיתה א'  אחוז(, לעומת זאת חלה עלייה ניכרת ב55.4%-ל 60.9%-אשר התחילו כיתה א' )מ

בחינוך בכיתה א' המגמה בקרב הלומדים ( לעומת שני אלו, 25.1%-ל 19.4%-בחינוך החרדי )מ

 (.19.5%-ל 19.7%-דתי נשארה כמעט זהה )מ-הממלכתי

תלמידים בישראל; מכלל ה 52.1%-למדו בבתי הספר היסודיים של החינוך הממלכתי כ 2016בשנת 

מכלל  29.5%-ודתי; -מהתלמידים למדו בבתי הספר היסודיים של החינוך הממלכתי 18.4%
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חלה ירידה הן באחוז הלומדים בבתי הספר  2016-2000התלמידים למדו בחינוך החרדי. בין השנים 

תי ד-(, והן באחוז הלומדים בבתי הספר חינוך הממלכתי52.1%ל 60.4%-של החינוך הממלכתי )מ

באותן שנים במקביל התרחשה עלייה ניכרת באחוז הלומדים בחינוך החרדי ו(, 18.4%-ל 19.2%-)מ

 (. 29.5%-ל 20.4%-)מ

 79.1%-בחטיבות הביניים למדו בחינוך הממלכתי, כרוב גדול של התלמידים היהודים  2016בשנת 

ניתן לראות כי  64.םמכלל התלמידי 20.8%-דתי למדו כ-התלמידים, ואילו בחינוך הממלכתי מכלל

(, 79.1%-ל 81.3%-חלה ירידה קלה באחוז הלומדים בחינוך הממלכתי )מ 2016-ל 2000בין השנים 

 (.20.8%-ל 18.5%-באחוז הלומדים )מקלה דתי התרחשה עלייה -בחינוך הממלכתי במקבילו

 16.7%-מכלל התלמידים, כ 58.3%-בחינוך הממלכתי כ 2016בחטיבות העליונות למדו בשנת 

מהתלמידים למדו בחינוך החרדי. בין השנים  25%-דתי וכ-מהתלמידים למדו בחינוך הממלכתי

שראינו בחינוך היסודי שנתיות בולטות, אשר הינן דומות למגמות -התרחשו מגמות רב 2016-2000

-(, בחינוך הממלכתי58.3%-ל 68%-כתי התרחשה ירידה חדה באחוז הלומדים )מבחינוך הממל  –

-ל 14.8%-(, ואילו אחוז הלומדים בחינוך החרדי עלה מ16.7%-ל 17.2%-דתי חלה ירידה קלה )מ

25%. 

פעמית, אלא מוטלת על ההורה )ובהמשך החיים גם על הילד( -בחירת סוג החינוך אינה החלטה חד

ובמיוחד בשלוש תקופות עיקריות: בחירת הגן; במעבר מהגן לכיתה  שניםפעמים במהלך המספר 

חירה טבעית ב –ג החינוך הינן מגוונות: א. נוחות א'; במעבר מהיסודי לחטיבה. הסיבות לבחירת סו

רצון להתאים את מסגרת בית הספר  –לשלוח לבית ספר בסביבת המגורים; ב. התאמה דתית 

רצון  –הבית  רעיונית של-גישה החינוכיתבבית; ג. התי הרווחים לתפיסה הדתית ולאורח החיים הד

, ךבתכני החינו בין היתרלידי ביטוי  גרת הרעיונית של הבית, אשר יבואלהתאים את בית הספר למס

 התאמה להעדפות החברתיות שלובחתירה למצוינות; ד.  באווירה הלימודית ,ת ההוראהבשיטו

בריחה רצון להתאים את בית הספר לאידאולוגיה החברתית השוכנת בבית, כגון:  –ההורים 

ומציאת מסלול אליטיסטי או בחירה מכוונת במסלול אינטגרטיבי המכיל מגוון  מאינטגרציה

 אוכלוסיות .

 

                                                           
, זאת מכיוון תלמידים למדו בחינוך החרדי(מה %0.1-כ 2016בחינוך החרדי )בשנת ת חטיבות ביניים כמעט לא קיימו 64

 .ח' ולאחר מכן מתחיל שלב התיכון עד כיתה י"ב-ששלב היסודי הוא בכיתות א'
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 65בחלוקה לפי פיקוח הספר היסודייםבתי כיתות א' ובכלל : אחוז התלמידים ב1תרשים מספר 

 

 בחלוקה לפי פיקוח בחטיבות הביניים ובחטיבות עליונות: אחוז התלמידים 2תרשים מספר 

 

 דתי-מגמות במספר התלמידים בחינוך הממלכתי .3

 230,552-דתי כ-בתי ספר אשר שייכים לחינוך הממלכתי 771-בשנת הלימודים תשע"ו למדו ב

 41,543בחינוך היסודי, הינם תלמידים  136,550תלמידים, בחלוקה לפי שלבי גיל ניתן לראות כי 

השנים  20במהלך  66.הם תלמידים בחטיבות העליונות 52,459-הינם תלמידי חטיבות הביניים ו

דתי שומר על חלקו באחוז התלמידים הכללי, אך אם נסתכל על -האחרונות החינוך הממלכתי

                                                           
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה., 2016שנתון סטטיסטי לישראל נתונים: המקור  65
  מתוך: משרד החינוך, במבט רחב. 66
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ם חלקו לראות כי ישנה מגמה של צמצודתי החל משנות השבעים נוכל -התפתחות החינוך הממלכתי

 .בכלל התלמידים בחינוך היהודי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה מסמך החוזה את מספר התלמידים בשנת  2016בשנת 

 2.3%-דתי עתידה לגדול ב-כי כמות התלמידים בחינוך הממלכתיהמסמך הראה  .2021הלימודים 

 בחלוקה לפי שלבי גיל:..תלמידים( 27,634תלמידים בסך הכללי )עלייה של  258,214ולעמוד על 

תלמידים;  156,432דתי יעמוד על -בחינוך היסודי מספר התלמידים הלומדים בחינוך הממלכתי

דתי; בחטיבות העליונות מספר -תלמידים בחינוך הממלכתי 46,516בחטיבות הביניים ילמדו 

 67.תלמידים 55,266יעמוד על דתי -בחינוך הממלכתיהתלמידים 

 

  

                                                           
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2016 ,, שנתון סטטיסטי לישראל2021-2020ם לשנת תשפ"א תחזית תלמידי 67
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 נוך העברידתי ושיעורם בכלל התלמידים בחי-ם )באלפים( בחינוך הממלכתיתלמידי: 1מספר  לוח

   תשע"ו-בין השנים תש"ל

 

 26.5%-דתי )מ-יניתן לראות כי ישנה מגמת ירידה במספר הלומדים בחינוך הממלכת 1מספר  לוחמ

יותר מסך הלומדים ניתן לראות כי אחוז התלמידים בחטיבות העליונות נמוך (. בנוסף, 18.4%-ל

נוסף אשר נגלה מהנתונים הוא כי אחוז התלמידים בכיתות א'  מענייןדתי. דבר -בחינוך הממלכתי

 19.5%דתי )-דתי הינו גבוה יותר מכלל אחוז הלומדים בחינוך היסודי הממלכתי-בחינוך הממלכתי

 1969/70 1979/80 1989/90 1990/00 2004/05 2009/10 2011/12 2014/15 2015/16 

חינוך 

 יסודי

מספר 
 התלמידים

375.5 424.2 461.8 549.6 565.6 637.5 670.6 722.6 740.4 

מספר 
התלמידים 

 בממ"ד

104.4 85.3 98.4 105.5 106.9 119.2 123.4 138 136.2 

אחוז 
התלמידים 

 בממ"ד

27.8% 20.1% 21.3% 19.2% 18.9% 18.7% 18.4% 18.4% 18.4% 

תלמידי 

כיתות 

 א'

מספר 
 התלמידים

48.4 65.6 69.8 84.2 89.8 104.3 107.1 119.1 118.5 

מספר 
התלמידים 

 בממ"ד

15.5 12.4 15.5 16.6 17.5 20.2 20.6 23.1 23.1 

אחוז 
התלמידים 

 בממ"ד

25.9% 19% 22.2% 19.7% 19.5% 19.4% 19.2% 19.4% 19.5% 

חטיבות 

 ביניים

מספר 
 התלמידים

7.9 72.8 120.6 193.9 187.8 185.3 187.2 194.8 200.1 

מספר 
התלמידים 

 בממ"ד

3.0 16.7 19.4 35.9 37 37.4 39.6 40.1 41.6 

אחוז 
התלמידים 

 בממ"ד

37.5% 23% 16.1% 18.5% 19.7% 20.2% 20.8% 20.6% 20.8% 

חטיבות 

 עליונות

מספר 
 התלמידים

129.4 143.8 205.1 270.9 279.8 283.5 287.3 311.8 315.2 

מספר 
התלמידים 

 בממ"ד

28.3 31.9 37.7 46.6 47 47.9 48.6 52.1 52.6 

אחוז 
התלמידים 

 בממ"ד

21.9% 22.2% 18.4% 17.2% 16.8% 16.9% 16.9% 16.7% 16.7% 

 סך הכל

מספר 
 התלמידים

512.9 640.8 787.5 1,014.3 1,033.2 1,106.3 1,148.2 1,229.2 1,256.7 

מספר 
התלמידים 

 בממ"ד

135.7 133.9 155.5 188 190.9 204.6 211.5 225.4 230.6 

אחוז 
התלמידים 

 בממ"ד

26.5% 20.9% 19.7% 18.5% 18.5% 18.5% 18.4% 18.3% 18.4% 
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באמצעות ממצאים אלו ניתן לטעון כי ישנה  ., בהתאמה בשנת הלימודים תשע"ו(18.4%לעומת 

 ון לזרמי חינוך אחרים.נשירה מהחינוך הדתי בשלב היסודי והתיכ

 לפי רמת דתיות שיעורי הפריון הכולל .4

סך הלידות בשנה הפריון הכולל. מדד הפריון מוגדר כמדד על  תחזית הלמ"ס מבוססת בין היתר

מדד זה מבטא את מספר הילדים . 15-49טווח הגילאים הממוצעת של נשים ב חלקי האוכלוסייה

הסקר החברתי של הלמ"ס משמש  2002. החל משנת הממוצע שאישה עתידה ללדת במהלך חייה

להגדיר את מתבקשים תכונות האוכלוסייה לפי רמת הדתיות. בסקר זה הנשאלים  עלמקור מידע 

 דתי, מסורתי לא כל כך דתי ולא דתי. -מידת הדתיות שלהם: חרדי, דתי, מסורתי

 1980-201468ן השנים : שיעורי הפריון של נשים יהודיות לפי רמת דתיות, בי3תרשים מספר 

 

 :רמת הפריון הכולל שלה קשר חיובי בין מידת הדתיות של האישה ובין נושמהתרשים עולה כי י

. בנוסף, ניתן לראות כי בקרב ככל שמידת הדתיות גבוהה יותר, כך רמת הפריון הכולל גבוהה יותר

בשנים כאשר   ,לידות לאישה 3.8-ל 3.5בין  נעשיעור הפריון הכולל  90-סוף שנות הלעד , נשים דתיות

-תחילת שנות האלפיים יש מגמת עלייה בשיעור הפריון הכולל לכומ ,חלה עלייה קלה 1993-1985

                                                           
סדרת ניירות עבודה, . 2014-1979פריון של נשים יהודיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים (. 2017חליאל ) 68

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.. 101מספר 
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 ישנה מגמת עלייה במספר הלידות החל משנות האלפיים בנוסף, ניתן לראות כי .לידות לאישה 4.2

 .בקרב נשים מסורתיות דתיות

-שאם ישנה עלייה בשיעור הפריון הן אצל נשים דתיות והן אצל נשים מסורתיות מכאן לכאורה

 דתי. עם זאת-מספר הלומדים בחינוך הממלכתיעלייה אמורה להתבטא בגידול בהדתיות, בהכרח 

כי העלייה בשיעור הפריון בקרב הציבור הדתי אינה באה לידי ביטוי  ניתן לראות מנתוני המחקר

 השנים האחרונות.  20-אשר נשאר זהה ב דתי-לכתיבחינוך הממ במספר התלמידים בפועל

יותר דתי אינו עולה? -כתיסתירה זאת מעוררת את השאלה מדוע שיעור התלמידים בחינוך הממל

ניתן לראות כי אכן חלה ירידה במהלך השנים במספר התלמידים הכללי אשר  1מספר  מכך, מלוח

ההסברים לתופעה זאת הוא המעברים (. אחד 18.4%-ל 26.5%-דתי )מ-כתימשויכים לחינוך הממל

 בין זרמי החינוך המתרחשים במהלך תקופת הלימודים של התלמידים במערכת החינוך. 

 מעברים בין זרמי החינוך .5

דן בנושא המעברים בין סוגי הפיקוח השונים של מרכז טאוב פרסם לראשונה מחקר ש 2006בשנת 

מחקר הראה כי לרוב הסיכוי שתלמיד יעבור למוסד חינוכי (. ה2006מערכת החינוך )בלס, ודוכן, 

בעל אופי אחר הוא נמוך מאוד, אך עם זאת, המחקר גילה כי כיוון המעברים הוא למוסדות בעלי 

דתי לחינוך -גוון פחות דתי, ובמיוחד התגלה פער גדול באחוז העוברים מהחינוך הממלכתי

בלבד  1%דתי לעומת -די החינוך הממלכתימתלמי 12%הממלכתי במעבר מכיתה ו' לכיתה ז' )

מרכז טאוב פרסם מחקר נוסף  2012דתי(. בשנת -מתלמידי החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי

בנושא והתמקד במעברים בין סוגי הפיקוח בעלייה מגן חובה לכיתה א'. המחקר הראה כי ישנו 

וסף, המחקר מצא כי בשנת אחוז קטן של תלמידים אשר עוברים בכיתה א' לסוג פיקוח שונה, בנ

מאשר  2לכתי היה גבוה פי דתי לחינוך הממ-מספר התלמידים אשר עברו מחינוך הממלכתי 2009

על ידי מרכז טאוב מצאה כי  2016(. בדיקה נוספת שנעשתה בשנת 2012)בלס,  מעבר בכיוון ההפוך

אלף  40-מים בכהמגמתיות נשמרה והיקפי המעברים בין סוגי החינוך השונים בבתי הספר מסתכ

 מכלל התלמידים בישראל.  2%-כ שהינםתלמידים, 

נה בנושא זה. לפי דוח המבקר, פורסם דוח מבקר המדי 2012בנוסף למחקרים של מרכז טאוב, בשנת 

עוברים דתי -לכתיהל לחינוך הדתי פועל מספר שנים על פי הנחת עבודה שתלמידים בחינוך הממהמנ

 לחינוך דווקא עוזבים התלמידים עיקר כי מראים הנתונים, ואולם לחינוך שאינו רשמי )חרדי(.

נהל החינוך הוקמה ועדה ארצית במ 2010, בשנת . בנוסףהחרדי לחינוך מיעוטם ורק הממלכתי
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הוועדה מצאה כי חלה ירידה במספר התלמידים במוסדות  בה".והעמידו תלמידים הרהדתי בנושא "

 84%-לפי הוועדה כ .א' ובמעבר מכיתה ו' לכיתה ז' דתי במעבר מהגן לכיתה-החינוך הממלכתי

מהתלמידים  12%-דתי במעבר לחטיבה; כ-מתלמידי כיתות ו' המשיכו ללמוד בחינוך הממלכתי

 עברו ללמוד במוסדות אחרים.  2%-ורק כ ;עברו ללמוד בבתי ספר השייכים לחינוך הממלכתי

  69בבתי הספר פיקוח השוניםי ה: מספר התלמידים )באלפים( שעברו בין סוג3תרשים מספר 

 

 

 

המעבר הגבוה היותר הינו בקרב תלמידים אשר מהנתונים המוצגים בתרשימים ניתן לראות כי 

. בנוסף, מהנתונים עולה כי התופעה השכיחה דתי לחינוך הממלכתי-עברו מהחינוך הממלכתי

                                                           
 .מרכז טאוב. דמוגרפיה במערכת החינוך: שינויים ומעברים בין זרמי חינוך(. 2016בלס ובלייך )מקור הנתונים:  69
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דתי לממלכתי, וכן -ממלכתימדתי פחות ) הנחשב תלמידים לזרםמעבר של הינה  ביותר בכל השנים

 דתי(.-מחרדי לממלכתי

 בחלוקה לפי שנים : שיעור התלמידים שעברו בין סוגי החינוך בבתי הספר4תרשים מספר 

 

 

כי במהלך השנים ישנה מגמת עלייה באחוז המעבר ניתן לראות מהנתונים המוצגים בתרשימים 

דתי לחינוך הממלכתי, ובמקביל ישנה מגמת ירידה באחוז התלמידים -מהחינוך הממלכתי

ע ובנזה ניתן לטעון כי ממצא ו, נלהערכתדתי לחינוך החרדי. -העוברים מהחינוך הממלכתי

משרד החינוך ומתרחשים מתהליכים חינוכיים הנגרמים לעיתים באמצעות עידוד מצד גורמים ב

דתי בשנים האחרונות. תהליכים אלו הנקראים "תורניות" או -במוסדות החינוך הממלכתי
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לכך שאינן מוצאות עצמן  פחות המגדירות עצמן כמסורתיותמשמובילים "התחרדות" לעיתים 

 עוברות לחינוך הממלכתי. ולכן הן בחינוך זה 

תלמידים בשנת  6,000-י החינוך הממלכתי "הרוויח" ככאשר בודקים כל זרם חינוך לגופו מקבלים כ

דתי הפסיד -מכלל התלמידים באותו הזרם; החינוך הממלכתי 0.85%-כ שהינםהלימודים תשע"ה, 

דתי; החינוך -מכלל התלמידים בחינוך הממלכתי 1.3%-כשהינם תלמידים בתשע"ה,  2,900-כ

 מכאןמכלל התלמידים בחינוך החרדי.  1.1%-כ תלמידים בתשע"ה, שהינם 3,200-הפסיד כ החרדי

 דתי הוא בעל אחוז המעבר הגבוה ביותר בין שלושת הזרמים.-כי החינוך הממלכתי

עניין מהותי: מעבר לנבוע מגורם ובהם שיעורי המעבר  ,ישנם זמנים אשר הינם משמעותיים יותר

 מהגן לכיתה א'; מעבר מכיתה ו' לכיתה ז'. 

  מהגן לכיתה א'מעברים בעלייה א. .5

ישנה חשיבות רבה לבחירת בית הספר כאשר הילד עולה לכיתה א', מכיוון שרוב ההורים יעדיפו 

 להתמקד בהעדפות הדתיות שלהם מאשר העדפה הנובעת מנוחות )כמו קרבה לבית הספר(. 

שעברו בין סוגי החינוך מהגן לכיתה א' בשנים  )באלפים( : מספר התלמידים5תרשים מספר 

 2000-201570 בחלוקה לפי שנים
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המחקר של מרכז . בנוסף, מהינו לזרם המוגדר דתי פחות המרכזי כיוון המעברמהנתונים עולה כי 

דתי או החרדי הינו גבוה -כי מספר התלמידים העוזבים את החינוך הממלכתי ניתן לראותטאוב 

ם ניתן לראות כי החינוך הדתי לפי הנתונייותר מאשר התלמידים העוזבים את החינוך הממלכתי. 

לחרדי(, וקיבל  1,700-לממלכתי ו 4,000תלמידים ) 5700-הפסיד עקב המעברים בין זרמי החינוך כ

דתי -מהחרדי(, ובסך הכללי החינוך הממלכתי 4,000-מהממלכתי ו 1,700תלמידים ) 4,700-כ

 .תלמידים בשנת הלימודים תשע"ה 1,000-כ" "איבד

בחלוקה  'מהגן לכיתה אשיעור התלמידים )באחוזים( שעברו בין סוגי החינוך  :6תרשים מספר 

 2015-2000 לפי שנים
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דתי, לאחריו בחינוך -הוא בחינוך הממלכתי שיעור העזיבה הגבוה ביותרעולה כי  מהתרשימים

. עם זאת ניתן לראות כי במהלך השנים חלה ירידה בקרב אחוז חינוך הממלכתיהחרדי ולבסוף ב

דתי לחינוך הממלכתי, אך במקביל חלה עלייה באחוז העוברים -העוברים מהחינוך הממלכתי

 דתי לחינוך החרדי. עוד עולה מהנתונים כי עיקר המעבר הוא לחינוך הממלכתי. -מהחינוך הממלכתי

  מעברים מכיתה ו' לכיתה ז'ב. .5

 נוסף חשוב הוא כאשר התלמיד מסיים את בית הספר היסודי ועליו לבחור את המשך דרכומעבר 

החוקרים ביחס רוב דעות  בים דנים בהשפעת המעבר על התלמיד.. מחקרים רבחטיבת הביניים

ורוב החוקרים טוענים כי תחושת הביטחון של התלמידים  ,לתגובת התלמיד למעבר הינן דומות

 ,Byrnes & Ruby, 2007; Weiss & Kipnesרדו בעקבות המעבר לחטיבה )והדימוי העצמי שלהם י

או פר אשר משקף את דעותיו הדתיות ו/. מכאן כי חשוב שהתלמיד יבחר בית ס(2006

להעלות לו את הביטחון כדי על מנת לעזור לו להתגבר על ההתחלה החדשה, ו ,האידיאולוגיות

 חופפת לדעות שלו.  לומדבה הוא שהעצמי בכך שהמסגרת הלימודית 

ניתן לראות כי המגמה היא לעבור ( מצאו כי בדומה למעבר לבית הספר היסודי, 2016בלס ובלייך )

דתי והחרדי איבדו תלמידים לעומת החינוך -, ולכן החינוך הממלכתיפחות לחינוך אשר נחשב דתי

 הממלכתי.
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 ' בשניםזלכיתה  כיתה ו'מ פיקוחשעברו בין סוגי ה)באלפים( : מספר התלמידים 7 תרשים מספר

 71בחלוקה לפי שנים 2000-2015

 

 

ים תשע"ה עזבו את החינוך תלמידים בשנת הלימוד 2,500בבחינת המספרים, ניתן לראות כי 

תלמידים שעברו מהחינוך הממלכתי  500לעומת זאת דתי לטובת החינוך הממלכתי, -הממלכתי

דתי -בשנת הלימודים תשע"ה החינוך הממלכתי דתי. בסך הכללי ניתן לראות כי-לחינוך הממלכתי

דתי -רו אליו, מכאן כי החינוך הממלכתיתלמידים שעב 1,400תלמידים לעומת  2,700-הפסיד כ

 .תלמידים עקב מעברים בין סוגי החינוך 1,300-כהפסיד בשנה"ל תשע"ה 
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חלוקה ' בזה לכית כיתה ו'מ הפיקוח השוניםשעברו בין סוגי  התלמידים שיעור: 8 תרשים מספר

 72לפי שנים

 

 

-אחוז המעבר הגבוה ביותר הוא במעבר מהחינוך הממלכתילפי אחוזים, ניתן לראות כי  בחישוב

ניתן לראות כי ישנה מגמת עלייה באחוז המעבר וכי חלה  ,בנוסף .(12.6%-)כ דתי לחינוך הממלכתי

דתי -השנים האחרונות במספר התלמידים אשר עברו מהחינוך הממלכתי 15-קפיצה במהלך ה

 לחינוך הממלכתי. 

 

 

                                                           
 .עיבוד הנתונים נעשה באמצעות מבט רחב של משרד החינוך 72
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  ט' לכיתה י'מעברים מכיתה ג.  .8

( מצאו כי מגמות המעבר דומות למגמות אשר הראינו במסמך, וכי גם כאן 2016בלס ובלייך )

דתי. חשוב לציין שמספר התלמידים אשר עוברים גמתיות לטובת הכיוון הנחשב פחות מתקיימת המ

 בין הזרמים בגיל הזה הינו קטן מאוד בכל סוג חינוך.

 'ילכיתה  כיתה ט'מ פיקוח השונים: מספר התלמידים שעברו בין סוגי ה9 תרשים מספר

  73בחלוקה לפי שנים
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ברו בין סוגי הפיקוח יתן לראות כי אכן מספר התלמידים אשר עמהנתונים המוצגים בתרשימים נ

תלמידים בשנה. כמו כן, ניתן לראות עלייה ברורה במעבר  1000-קטן מהוא השונים הינו מצומצם ו

 דתי בשלב זה. -מחינוך חרדי לחינוך ממלכתי

' ילכיתה  כיתה ט'מ הפיקוח השוניםשעברו בין סוגי  התלמידים שיעור: 10 תרשים מספר

 74בחלוקה לפי שנים

 

 

  

                                                           
 עיבוד הנתונים נעשה באמצעות מבט רחב של משרד החינוך 74
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 נשירת תלמידים מבתי הספר .6

בנוסף למעברים בין זרמי החינוך השונים, ישנה תופעה של נשירת תלמידים מבתי הספר. לרוב 

תלמידים שהיו כ מוגדריםושרים נתלמידים תופעה זאת תתמקד בשלב התיכון. לפי משרד החינוך, 

 אינםבשנה העוקבת  , אךשכבת כיתה בשנה הנבדקתרשומים כלומדים במוסד חינוכי כלשהו, לפי 

רשומים באף מוסד חינוכי אחר מתוך כלל תלמידי המסגרות הלימודיות שבפיקוח משרד החינוך 

  .75.ממשלתי אחר בשנת הלימודים הנבד או בפיקוח משרד

 2007-201576בין השנים  דתי-דים בחינוך הממלכתי והממלכתי: נשירת תלמי2מספר  לוח

 שנים

מספר התלמידים שהתחילו 

 ללמוד בבתי הספר
 מספר התלמידים שנשרו מבתי הספר

 דתי-ממלכתי ממלכתי
 דתי-ממלכתי ממלכתי

 שיעור מספר שיעור מספר

2007/08 331,472 92,636 6,935 2.1% 2,150 2.3% 

2008/09 329,906 92,569 6,248 1.9% 1,611 1.7% 

2009/10 331,803 93,211 6,588 2.0% 1,853 2.0% 

2010/11 332,022 94,336 6,400 1.9% 1,727 1.8% 

2011/12 334,241 95,766 6,450 1.9% 1,700 1.8% 

2012/13 338,758 97,964 6,200 1.6% 1,500 1.5% 

2013/14 342,180 98,569 4,900 1.4% 1,379 1.4% 

2014/15 347,801 99,978 5,200 1.5% 1.200 1.2% 

 

דתי היה דומה -לכתיעולה כי אחוז הנשירה בקרב התלמידים מהחינוך הממלכתי והממ מהנתונים

 דתי הינו נמוך-בשנת הלימודים תשע"ה אחוז הנשירה בחינוך הממלכתיבמהלך השנים, אך 

דבר נוסף שניתן לראות מהנתונים הוא כי אחוז הנשירה בשני  מאחוז הנשירה בחינוך הממלכתי.

 דתי, ירד במהלך השנים. -ממלכתיזרמי החינוך, הממלכתי וה

                                                           
 .2016 -נהל תקציבים וכלכלה, עובדות ונתונים, תשע"ומשרד החינוך, מ 75
 8.26לוח . 2017לישראל,  סטטיסטישנתון  טיסטיקה,טעיבוד מנתוני השלכה המרכזית לס 76
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 סיכום והשערות .7

דתי מכלל התלמידים במערכת החינוך  -מהנתונים עולה כי שיעור התלמידים בחינוך הממלכתי

 נשאר זהה בשנים האחרונות למרות שיש ריבוי טבעי שהיה אמור להצדיק את גידולו.

של התלמידים הינם זניחים, מתקבל כי לרוב מספרי המעבר במהלך תקופת הלימוד מכלל הנתונים 

השנים האחרונות. אך במבט עמוק  20-דתי מספר התלמידים נותר כמעט זהה ב-ובחינוך הממלכתי

יותר ניתן לראות כי היקף המעברים היה גבוה יותר כאשר על התלמיד היה להתחיל שלב חדש 

 החטיבה לתיכון ראות כי במעבר ביןולבחור בית ספר חדש. בבחינה לפי כל שלב לימודים ניתן ל

תלמידים בשנה לעומת  1,500דתי הפסיד את מספר התלמידים הרב ביותר )-החינוך הממלכתי

 תלמידים במעבר בין גן לבית ספר יסודי(.  1,000

דתי הוא בעל אחוז המעבר -בהשוואה בין סוגי החינוך השונים, ניתן לראות כי החינוך הממלכתי

כן, ניתן לראות כי לאורך כל התקופה סוג המעברים היה  הגבוה ביותר מבין שלושת הזרמים. כמו

דומה ונטה לכיוון  הנחשב פחות דתי. בשנים האחרונות נשמעו פעמים רבות קולות בחינוך הדתי 

(. ואולם הנתונים לאומיים-תורה דתייםהפועלים על מנת למנוע זליגה לחינוך החרדי )כגון תלמודי 

 בזליגה לחינוך הנחשב פחות דתי.  :ךמראים שעיקר הבעיה היא בכיוון ההפו

ניתן לראות כי המעבר משלב הגן  לבתי הספר היסודיים מתאפיין באחוז  בהשוואה בין שלבי החינוך

(. בנוסף, בהשוואה בין שיעור התלמידים הלומדים בכיתה א' בחינוך 15%-המעבר הגבוה ביותר )כ

דתי, ניתן -סודיים בחינוך הממלכתידתי לבין שיעור התלמידים הכולל בבתי הספר הי-הממלכתי

מאחוז התלמידים בכלל בכל השנים שנבדקו גבוה באופן גורף  לראות כי אחוז התלמידים בכיתה א'

 דבר זה יכול להצביע על מעבר של תלמידים לסוג חינוך ו'(.-דתי )כיתות א'-ודי הממלכתיהחינוך היס

 ו'.  -אחר )ממלכתי או חרדי( במהלך שנות הלימוד בכיתות ב'

במבט על התייחסות לתופעת הנשירה הכללית של תלמידים מבתי הספר, ניתן לראות כי חל שיפור 

משמעותי באחוזי הנשירה, וכמו כן, בהשוואה בין סוגי הפיקוח השונים ניתן לראות כי הנשירה 

 בחינוך הדתי הצטמצמה מאוד ביחס לחינוך הממלכתי.

ילדים אשר התחילו  100דתי ניתן לראות כי מתוך -יכאשר מסתכלים על החינוך הממלכתאם כן,  

, הרי שבכל שלב חינוך ישנו מספר לא מבוטל של תלמידים דתי-את שלב הגן בחינוך הממלכתי

דתי שונה. בחלוקה לפי שכבת גיל ניתן לראות כי במעבר בין הגן לכיתה א' -שיעבור לזרם חינוכי
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)הן לחינוך הממלכתי והן לחינוך החרדי(,  100תלמידים מתוך  22-דתי יאבד כ-החינוך הממלכתי

תלמידים )רובם לחינוך  13-דתי יאבד עוד כ-ובמעבר מהיסודי לחטיבה, החינוך הממלכתי

תלמידים  65-תלמידים אשר התחילו בחינוך הדתי, רק כ 100הממלכתי(. מכאן עולה כי מתוך 

 דתי. -יסיימו תיכון אשר משתייך לחינוך הממלכתי

 ים:גורמתופעת המעברים בין סוגי החינוך השונים באמצעות מספר  ניתן להסביר את

במקרים רבים הליכה לבית הספר הדתי מצריכה נסיעה ארוכה  שיקולי נוחות גיאוגרפים: .1

 יותר.

דתי -בתי הספר בחינוך הדתי גובים כסף רב )הגבייה בחינוך הממלכתי שיקולים כלכליים: .2

 (.77מהחינוך הממלכתי 3העל יסודי היא פי 

 נעשה בדרכים ישירות ועקיפות. אשר סינון והדרה של אוכלוסיות .3

תהליכי התחרדות של מוסדות החינוך הדתי אשר מרחיקים  את האוכלוסייה המסורתית  .4

  לבחירה בחינוך פחות דתי. 

 תהליכי חילון בקרב האוכלוסייה.  .5

 

 

 

 

  

                                                           
 נאמני תורה ועבודה.הוצאת  .תמונת מצב :דתי-תשלומי הורים בחינוך הממלכתי(. 2016) , ק' גרוסמן 77
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 דתי-מבחן המיצ"ב בחינוך הממלכתיהצגת תוצאות של  – 6נספח מספר 
 

 הקדמה .1

לספק מידע שמטרתה  יםספרי-הוא מערכת מדדים בית מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית(-)המיצ"ב 

שנים האחרונות ב. של נושאיםרחב למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון 

 עללפרסם את נתוני מבחני המיצ"ב של בתי הספר, אשר מספקים מידע הן החל משרד החינוך 

 , מדעיםים הלימודיים של התלמידים במקצועות: שפת אם )עברית/ ערבית(, אנגליתההישגי

משקפים אשר  האקלים והסביבה הפדגוגית של בתי הספר עלומתמטיקה, והן )לתלמידי כיתה ח'( 

. בין כלל ספרם לגבי בית והמורים של התלמידים פדגוגיים-רגשיים-את ההיבטים החברתיים

של התלמידים בכל בית ספר )משרד החינוך  כלכלי-החברתיהנתונים נכללים גם נתוני השיוך 

 : גבוהה, בינונית ונמוכה(.כלכליות-חברתיותמתייחס לתלמידי בתי הספר בחלוקה לשלוש קבוצות 

של כלכלי -הבדיקה הראשונה בוחנת את הקשר בין הרקע החברתי בחינות שונות: שלושכולל  הפרק

הקשר בין  הבדיקה השנייה בוחנת אתטטוס ההפרדה המגדרית של בית הספר; התלמידים לבין ס

צד מ לבין האקלים והסביבה הפדגוגיתמדד הטיפוח של בית הספר וסטטוס ההפרדה המגדרית 

של  מדד הטיפוחו בוחנת את הקשר בין סטטוס ההפרדה המגדרית לישיתהבדיקה השוהתלמידים; 

 . צד המוריםאקלים והסביבה הפדגוגית מלבין ה בית הספר

לציבור על ידי  םמפורסמי, המבוססים על דוחות המיצ"ב לשנת תשע"והמוצגים בפרק זה הנתונים 

בתי ספר  136במחקר נבדקו  78.ידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( באתר משרד החינוךדהרשות למ

 . 79 בשנת הלימודים תשע"וכלל בתי הספר שנבחנו במיצ"ב  שהם דתי-שייכים לחינוך הממלכתיש

 אקונומית של התלמידים בבתי הספר-הפרדה מגדרית והתפלגות סוציו .2

ק בדוהמשתנה אשר נ בחנו במיצ"ב בשנת הלימודים תשע"ונש בתי ספר 136הבדיקה כללה  ,כאמור

שיעור הנבחנים בכל רמה בכל בית בנוסף, כלכלי של כל תלמיד בבית הספר. -הינו הרקע החברתי

תשע"ג, וכך -שנים תשע"בהספר הושווה לשיעור הנבחנים באותו בית ספר לפי נתוני המיצ"ב של 

 . כלכלית-חברתיתניתן לראות האם חל שינוי באותם בתי הספר מבחינת הרכב התלמידים בכל רמה 

                                                           
 /mbareshet-http://meyda.education.gov.il/rama המיצ"ב:נתוני אתר משרד החינוך,  78
במרשתת בשמות: ניתן למצוא אותם ותשע"ג, -תש"עשנים נתוני הבמחקרים קודמים שהתנועה ערכה נבדקו  79

 .חלק ג'" – דתי-חלק ב'" ו"החינוך הממלכתי – דתי-"החינוך הממלכתי

http://meyda.education.gov.il/rama-mbareshet/
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תי הספר מב 42בתי ספר  136בתי הספר חולקו לפי הסטטוס של ההפרדה המגדרית שלהם: מתוך 

מבתי הספר הינם נפרדים באופן מלא מבחינה מגדרית,  39(; 31%-הינם מעורבים באופן מלא )כ

 21-ו(; 25%-כשבהם כל הכיתות נפרדות )כאלה מבתי הספר הינם  34; (29%-)כים או בנות בלבד בנ

 של הנבחנים ורישיעבתי ספר הינם נפרדים או מעורבים למחצה )מתחלף, ללא אפיון, משולב(. 

 ההפרדה של הסטטוס עם הוצלבו שלהם כלכלי-החברתי הרקע לפי ספר בית בכל התלמידים

 ספר. בית בכל המגדרית

בחלוקה לפי הפרדה  ת של תלמידים בבתי הספר היסודייםאקונומי-התפלגות סוציו: 1לוח מספר 

 בשנה"ל תשע"וב "או עירוב מגדרי, על פי נתוני הנבחנים בכיתות ה' בבחינת המיצ

 בתי ספר מעורבים 
בתי ספר עם כיתות 

 נפרדות

בתי ספר נפרדים 

 לגמרי

 39 34 42 מספר בתי ספר

ממוצע תלמידים מרקע 

 כלכלי נמוך-חברתי
24% 19% 16% 

ממוצע תלמידים מרקע 

 כלכלי בינוני-חברתי
50% 52% 52% 

ממוצע תלמידים מרקע 

 כלכלי גבוה-חברתי
26% 29% 32% 

המגיעים אשר לומדים בבתי ספר מעורבים התלמידים מספר כי ממוצע ניתן לראות  1מלוח מספר 

תלמידים שלומדים בבתי ספר נפרדים לגמרי ומגיעים  לעומת מספר 1.5פי  גבוהכלכלי -רקע חברתימ

 ןבאותו אופן, ניתן לראות כי ככל שסטטוס בית הספר נוטה לכיווכלכלי. -רקע חברתיאותו מ

 הגבוהכלכלית -חברתיתרמה התלמיד הלומד בו יהיה שייך לעולה הסיכוי שהמגדרית, כך ההפרדה 

 יותר. 

 -בנוסף, ביצענו השוואה בין התוצאות שהתקבלו בשנת תשע"ו לבין התוצאות של שנים תשע"ב

 בתי בין הצטמצם נמוך כלכלי-חברתי מרקע הנבחנים בשיעור הפער כי התקבלמהבדיקה תשע"ג. 

-חברתית ברמה הנבחנים בשיעור הפער בעבר אם .הנפרדים הספר בתי לעומת המעורבים הספר

  80.8% על עומד הפער שכיום הרי(, המעורבים הספר בתי לטובת) 13% על עמד נמוכהכלכלית 

                                                           
בנפרדים, ובתשע"ו שיעור הנבחנים  11%במעורבים לעומת  24%תשע"ג שיעור הנבחנים מרקע נמוך עמד על -בתשע"ב 80

 בנפרדים. 16%במעורבים לעומת  24%עמד על 
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 בתי לעומת המעורבים הספר בתי בין נמוך כלכלי-חברתי מרקע הנבחנים בשיעור הפער, זאת עם אך

  81.ג"תשע-ב"בתשע 3% לעומת 5% על כיום ועומד במעט גדל נפרדות כיתות עם ספר

בחלוקה  ע"ותש-כלכלי נמוך בין השנים תשע"ב-שיעור הנבחנים מרקע חברתי :1תרשים מספר 

 לפי הפרדה או עירוב מגדרי

 

 הספר לבתי המעורבים הספר בתי בין הפער כי לראות ניתן גבוה כלכלי-חברתי רקע לפי בבחינה

 ג"תשע-ב"תשע בשנים אם: הצטמצם( נפרדות כיתות באמצעות ואם מלא באופן אם) הנפרדים

 הנפרדים הספר בתי לטובת 8% על עמד גבוה כלכלי-חברתי מרקע הבאים התלמידים במספר הפער

 בתי לטובת 6%-ל הצטמצם הפער שכיום הרי(, בנפרדים 35% לעומת במעורבים 23%) מלא באופן

 במספר הפער, בנוסף(. בנפרדים 32% לעומת במעורבים 26%) מלא באופן הנפרדים הספר

 ספר בתי לעומת נפרדות הכיתות כל בהם ספר בבתי גבוה כלכלי-חברתי מרקע הבאים התלמידים

  82.בלבד 3%-ל הצטמצם הוא וכיום ג"תשע-ב"תשע בשנים 12%  על עמד מעורבים

  

                                                           
ובתשע"ו שיעור הנבחנים בבתי ספר עם כיתות נפרדות,  21%תשע"ג שיעור הנבחנים מרקע נמוך עמד על -בתשע"ב 81

 באותם בתי ספר. 19%עמד על 
 תשע"ג.-בנפרדים בתשע"ב 29%במעורבים לעומת  26%-תשע"ג, ל-בנפרדים בתשע"ב 35%במעורבים לעומת  23%-מ 82
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בחלוקה  תשע"ו-בין השנים תשע"בלכלי גבוה כ-שיעור הנבחנים מרקע חברתי :2תרשים מספר 

 לפי הפרדה או עירוב מגדרי

 

  מגדרית הפרדה מבחינת הספר בית סטטוס בין קשר ישנו כי לראות ניתן הנתונים מכלל, לסיכום

 ההפרדה לכיוון יותר נוטה הספר בית של שהסטטוס ככל ,התלמידים של כלכלי-החברתי המצב לבין

 הספר בתי שעדיין למרות אך .יותר גבוהה הספר בית של כלכלית-חברתית הרמה כך, המגדרית

 הספר בתי לעומת חלשות משכבות תלמידים של יותר גבוהים שיעורים קולטים המעורבים

 הבאים תלמידים יותר :הצטמצמו הספר בתי בין הפעריםבמהלך השנים  כי לראות ניתן, הנפרדים

 במספר עליה חלה ובמקביל, מעורבים ספר לבתי ללכת בוחרים גבוה כלכלי-חברתי מרקע

 .בלבד בנות או בניםבהם  לומדיםש ספר בבתי חלש כלכלי-חברתי מרקע הבאים התלמידים

 ספרי לפי דיווחי התלמידים-אקלים בית .3
 

ספרי הוא מדד תוצאה מרכזי לבחינת ההצלחות החינוכיות של מוסדות חינוך -האקלים הבית

ספר במגוון היבטים,  בין בתי הבדלים באקליםה לבחון את ניתןמבחני המיצ"ב בעזרת פורמאליים. 

היחסים והגיבוש בין  ,היחס למורים ,מידים לבית הספר, האווירה בכיתההיחס של התל: כגון

אחת הטענות שנשמעת  בבית הספר. רמת האלימותו תחושת הביטחון של התלמידים ,התלמידים

תלמידים, היא האלימות בין הובמיוחד בנושא  ספרי-כאשר עוסקים בענייני אקלים בית רבות

נחשבים פחות טוב מאשר בבתי הספר הנפרדים ה הבית ספרי הוא בבתי הספר המעורבים האקליםש

קליטת תלמידים המגיעים מאוכלוסיות חלשות ביחס לבתי הספר  בשלהן , יותר 'תורניים'ל

ימות ולשיפור האקלים חתת האלבשל ההנחה כי ההפרדה המגדרית תורמת להפ הןוהנפרדים 

 :י משתניםדרך שנאקלים הונערוך השוואה במדדי  זוטענה  את נבחן בחלק זה .ספרי-הבית
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והמשתנה השני הוא מדד  ,המשתנה הראשון הוא משתנה ההפרדה או העירוב המגדרי בבתי הספר

 של התלמידים הלומדים בו. כלכלית-החברתיתהרמה המצביע על הטיפוח של בית הספר 

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

שהביעו  את אחוז התלמידיםהכולל מדד  .הספר בית כלפי התלמידים של כללית תחושה .1

גם אילו הייתי יכול, לא ", "הספר אני אוהב להיות בבית" הסכמה עם ההיגדים הבאים:

 ".הספר-טוב לי בבית"-ו 83"ספר אחר-הייתי עובר לבית

את אחוז התלמידים שהביעו הכולל מדד  .לתלמידים מורים בין ואכפתיות קרבה יחסי .2

, "יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי" הסכמה עם ההיגדים הבאים:

לרוב י", "כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים של"

שוב לרוב המורים ח"-" וללימודיםר ממני וממה שקורה לי, ולא רק בקש המורים אכפת

 ."הספרית מאוד לדעת איך אני מרגיש בב

את אחוז התלמידים שהביעו  הכוללמדד  .לחבריהם התלמידים בין חיוביים יחסים .3

לרוב התלמידים בכיתה ", "הכיתה שלי מלוכדת ומגובשת" הסכמה עם ההיגדים הבאים:

", לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני", "להיות בהפסקותשלי יש עם מי 

 ם".שלי יש אווירה טובה בין התלמידי בכיתה"-" ולתלמידים בכיתה אכפת זה מזה"

את אחוז התלמידים שהביעו  הכוללמדד . המוגנות תחושת לעידוד הספר-בית מאמצי .4

", הספר המורים יודעים על כך כשיש מקרי אלימות בבית" הסכמה עם ההיגדים הבאים:

בהפסקות יש "-לטפל בה" והספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי -בבית"

 ."שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות תמיד מורה או כמה מורים בחצר

את אחוז התלמידים שהביעו הסכמה  הכוללמדד . בכיתה תלמידים של נאותה התנהגות .5

ומפריעים  לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגאן בכיתה" עם ההיגדים הבאים:

התלמידים בכיתה שלי ", "בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים" 84,ללמוד"

המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד " ו"מתייחסים בכבוד למורים

 ".שהתלמידים מפסיקים להרעיש

                                                           
נוסח מחדש על דרך החיוב כשאר  של משרד החינוך על דרך השלילה, ולצורך הדיווחהמיצ"ב היגד זה נוסח בשאלון  83

ההיגדים, כך שערך גבוה יותר בהיגד זה משקף תחושה כללית טובה יותר. נוסח ההיגד המקורי: "אילו הייתי יכול, 
 ."ספר אחר-הייתי עובר לבית

 נוסחו מחדש על דרך החיוב של משרד החינוך על דרך השלילה, ולצורך הדיווחהמיצ"ב היגדים אלו נוסחו בשאלון  84
כשאר ההיגדים, כך שערך גבוה יותר בהיגדים אלו משקף רמה גבוהה יותר של התנהגות נאותה של התלמידים בכיתה. 
הנוסח המקורי של שלושת ההיגדים בשאלון: "לעיתים קרובות התלמידים עושים רעש ובלגאן בכיתה ומפריעים 

ם לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד ללמוד"; "בכיתה שלי יש תלמידים שמתחצפים למורים"; "המורים צריכי
 ".שהתלמידים מפסיקים להרעיש
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את אחוז התלמידים שהביעו הסכמה עם ההיגדים  הכוללמדד  .מוגנות תחושת העדר .6

", באלימות שמתנהגים הספר, כי יש בו תלמידים-לפעמים אני פוחד ללכת לבית" הבאים:

הספר  יש בבית"-" ולפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו בי"

 . "מקומות שאני פוחד להסתובב בהם

את אחוז התלמידים שהביעו הסכמה עם ההיגדים  הכוללמדד . אלימות באירועי מעורבות .7

בחודש האחרון קיבלתי מכה י", "בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אות" הבאים:

בחודש האחרון אחד התלמידים ", "התלמידים שרצה לפגוע בי או בעיטה או אגרוף מאחד

האחרון מישהו  בחודש", "בכיסא או בחפץ אחר כדי לפגוע בי ,השתמש במקל, באבן

 בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית", "מהתלמידים נתן לי מכות חזקות

 בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים", "הספר או אחרי הלימודים

אחרים  בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים", "כסף, אוכל או דברי ערך

בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עלי ", "להיות חברים שלילא לדבר איתי או לא 

בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים "-", ושמועות לא נכונות כדי לפגוע בי

 י". לא רצתה לדבר או לשחק אית

מדדים ב כלומר .(7-6( ומדדים שליליים )מדדים 5-1המדדים חולקו למדדים חיוביים )מדדים 

שיעורי דיווח גבוהים של תלמידים מלמדים על אקלים טוב יותר, ואילו  )מדדים חיוביים( הראשונים

שיעורי דיווח גבוהים של תלמידים מלמדים על אקלים פחות  )מדדים שליליים( מדדים האחרוניםב

 בנתוני המיצ"ב לכל אחד מבתי הספר בארץ ישנו ציון סופי בכל אחד מהמדדיםחשוב לציין כי  .טוב

 באותו מדד., המסמן את אחוז התלמידים שהזדהו עם ההיגדים שעליהם נתבקשו לענות הנ"ל

 .א. נתוני האקלים של בתי הספר בחלוקה לפי ההפרדה או העירוב המגדרי3

תחילה נציג  .יוצגו להלן בשני אופנים המגדריאו העירוב לפי סוג ההפרדה  לוקהחנתוני האקלים ב

(, ולאחר מכן בלוח 2ות )לוח מספר קטגוריות ההפרדה השונ את מדדי האקלים באופן מפורט לפי

בתי ספר מעורבים  ציג את המדדים באופן מצומצם יותר בחלוקה לפי שתי קטגוריות:נ 3מספר 

 מעורב לגמרי ומתחלף( ובתי ספר נפרדים )בנים בלבד, בנות בלבד וכיתות נפרדות(. )
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בחלוקה  לשנת הלימודים תשע"ו ב"המיצ מבחני פי על התלמידים של אקלים : מדדי2לוח מספר 

  )מפורט( הספר בית של מגדרית הפרדה סוג לפי

 

 ללא הפרדה
 מגדרית

 הפרדה מגדרית
 מוסדית

 הפרדה מגדרית
 כיתתית

כיתות  בנות בנים מעורב
 מתחלף נפרדות

תחושה כללית חיובית 
 74% 73% 76% 78% 77% הספר כלפי בית

יחסי קרבה ואכפתיות 
 מורים לתלמידיםבין 

69% 65% 61% 63% 59% 

יחסים חיוביים בין 
תלמידים לחבריהם 

 לכיתה
76% 82% 80% 76% 74% 

הספר  מאמצי בית
לעידוד תחושת 

 המוגנות
83% 79% 79% 78% 76% 

התנהגות נאותה של 
 49% 52% 56% 58% 54% תלמידים בכיתה

היעדר תחושת מוגנות 
 3% 5% 3% 4% 4% של התלמידים

מעורבות באירועי 
 אלימות

8% 13% 7% 11% 9% 

 

בחלוקה  לשנת הלימודים תשע"ו ב"המיצ מבחני פי על התלמידים של אקלים : מדדי3לוח מספר 

  )מצומצם( הספר בית של מגדרית הפרדה סוג לפי

 

 בתי ספר נפרדים בתי ספר מעורבים 

 תחושה כללית חיובית כלפי בית
 76% 76% הספר

ואכפתיות בין יחסי קרבה 
 63% 64% מורים לתלמידים

יחסים חיוביים בין תלמידים 
 79% 75% לחבריהם לכיתה

הספר לעידוד  מאמצי בית
 79% 80% תחושת המוגנות

התנהגות נאותה של תלמידים 
 55% 52% בכיתה

היעדר תחושת מוגנות של 
 5% 4% התלמידים

 11% 9% מעורבות באירועי אלימות
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המוצגים בלוחות ניתן לראות כי שיעורים גבוהים יותר של התלמידים בבתי הספר מהנתונים 

המעורבים ענו שהם מרגישים כי ישנם יחסי קרבה בינם לבין מוריהם וכן שהם מרגישים כי בית 

ספרם מעודד תחושת מוגנות, ומנגד שיעור רב יותר של תלמידים הלומדים בבתי ספר נפרדים דיווחו 

יוביים יותר בינם לבין חבריהם לכיתה ועל התנהגות נאותה של התלמידים. כי ישנם יחסים ח

שיעורים דומים של תלמידים משני סוגי המסגרות דיווחו על תחושה כללית חיובית כלפי בית ספרם. 

עם זאת, מספר רב יותר של תלמידים מבתי ספר נפרדים השיבו כי אינם מרגישים מוגנים בבית 

ספרי -נתונים אלו מלמדים כי האקלים הביתבמקרי אלימות רבים יותר. הספר וכי היו מעורבים 

 .ממנו אף מעט טוב ואולי בבתי הספר הנפרדיםלזה ש דומהבבתי הספר המעורבים 

. מדדים 2; 1-5הכוללים את מדדים , מדדים חיוביים. 1חילקנו את המדדים לשלוש קטגוריות: 

 מדדמעורבות התלמידים במקרי אלימות ) –. מדד האלימות 3; 6-7, הכוללים את מדדים שליליים

וחילקנו אותם לפי סוג בתי הספר עם הממוצע הגבוה ביותר  12בכל קטגוריה בחרנו את (. 7מספר 

 ההפרדה המגדרית שלהם. 

בחלוקה לפי הפרדה  הממוצע הגבוה ביותר בכל קטגוריה מספר בתי הספר בעלי: 4לוח מספר 

 מגדרית

סוג 
 ההפרדה

כלל בתי 
הספר 
 שנבדקו

בתי  12 – מדד חיובי
הספר עם הממוצע 

 הגבוה ביותר

בתי  12 – מדד שלילי
הספר עם הממוצע 

 הגבוה ביותר

בתי  12 – מדד אלימות
הספר עם הממוצע 

 הגבוה ביותר

מספר 
 בתי ספר

אחוז בתי 
 85הספר

מספר 
 בתי ספר

אחוז בתי 
 הספר

מספר 
 בתי ספר

אחוז בתי 
 הספר

בנות 
 בלבד

19 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 

בנים 
 בלבד

20 1 5.0% 3 15.0% 4 20.0% 

כיתות 
 נפרדות

34 2 6.0% 5 15.0% 5 15.0% 

 4.7% 2 7.0% 3 17.0% 7 42 מעורב

 0 0 0 0 6% 1 17 מתחלף

מרבית בתי הספר שדורגו במדד החיובי עם הממוצע הגבוה ביותר כי  ניתן לראות 4מספר בלוח  

, ואילו מרבית בתי הספר מכלל בתי הספר המעורבים( 17%-)כמגדרית מעורבים הספר ההינם בתי 

                                                           
  כחלק מבתי הספר המשתייכים לאותה קטגוריה של הפרדה או עירוב מגדרי. 85
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אשר דורגו עם הממוצע הגבוה ביותר במדדים השליליים ובמדד האלימות הינם בתי ספר אשר 

מכלל בתי הספר עם כיתות  15%-)כ ואם באופן מלא באמצעות כיתות נפרדות , אםמופרדים מגדרית

ביותר הינו הגבוה הממצאים עולה שהאקלים החיובי  לכל בשילובכי  מכאן, (.ובנים בלבד נפרדות

מעורבים לגמרי מבחינה מגדרית, ואילו האקלים השלילי בקרב התלמידים אשר לומדים בבתי ספר 

   ביותר, הן באופן כללי והן במדד האלימות, הינו בקרב התלמידים אשר לומדים בכיתות נפרדות.

 לוקה לפי מדד הטיפוחהספר בחנתוני האקלים של בתי .ב. 3

-יתבההאקלים  של בתי הספר על תאקונומי-הסוציו רמההשפעה של ה האם קיימתנבחן בחלק זה 

עים ממשפחות מבוססות האקלים הם התלמידים מגישבספר ה. ההנחה הרווחת היא שבבתי יספר

 חלשותבהם התלמידים מגיעים מאוכלוסיות שספר הספרי יהיה טוב יותר ביחס לבתי -הבית

תחילה נציג את  :יוצגו בשני אופנים של בתי הספרנתוני האקלים . כלכלית-מבחינה חברתית

נציג את (, ולאחר מכן 5אקונומיות בחלוקה לפי כל מדד )לוח מספר -לפי רמות סוציו ממצאיםה

 .(6מספר חיובי, שלילי ואלימות, בחלוקה לפי מדד הטיפוח )לוח  המדדים המסכמים,

 בחלוקה לשנת הלימודים תשע"ו ב"המיצ מבחני פי על התלמידים של אקלים מדדי: 5מספר לוח 

 מדד הטיפוח לפי

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש 

לית תחושה כל
 חיובית כלפי בית

 הספר
82% 79% 70% 76% 75% 

יחסי קרבה 
ואכפתיות בין מורים 

 לתלמידים
77% 72% 60% 62% 64% 

יחסים חיוביים בין 
תלמידים לחבריהם 

 לכיתה
81% 78% 74% 78% 78% 

הספר  מאמצי בית
לעידוד תחושת 

 המוגנות
86% 84% 78% 79% 79% 

התנהגות נאותה של 
 52% 53% 50% 59% 63% תלמידים בכיתה

היעדר תחושת 
מוגנות של 
 התלמידים

4% 4% 4% 4% 4% 

מעורבות באירועי 
 10% 10% 10% 10% 8% אלימות
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 בחלוקה לפי מדד הטיפוח ממוצע כל קטגוריה: 6לוח מספר 

 מדד טיפוח
כלל בתי הספר 

 שנבדקו
ממוצע המדדים 

 החיוביים
ממוצע המדדים 

 השליליים
ממוצע מדד 

 האלימות

 8% 6% 78% 7 חלש

 10% 7% 74% 25 בינוני -חלש

 10% 7% 67% 32 בינוני

 10% 7% 70% 51 חזק -בינוני

 10% 7% 70% 20 חזק

עים בהם התלמידים מגישספר השבבתי הרווחת ההנחה כי עולה מהנתונים המופיעים בלוחות 

ספרי יהיה טוב יותר ביחס לבתי ספר בהם התלמידים -ממשפחות מבוססות האקלים הבית

תונים מראים כי בתי ספר הנחשבים . הנואף מופרכת נכונה, אינה מגיעים מאוכלוסיות חלשות

וכן בעלי הממוצע גבוה ביותר חיובי הוצע המבתי הספר בעלי המ הם ,חלשים לפי מדד הטיפוח

ד עולה כי בתי הספר אשר מוגדרים יתרה מזאת, בהסתכלות על כל מדד בנפרהשלילי הנמוך ביותר. 

 הגבוהים ביותר בקרב התלמידים. החיוביים חלשים דורגו עם השיעורים 

. מדדים 2; 1-5, הכוללים את מדדים . מדדים חיוביים1חילקנו את המדדים לשלוש קטגוריות: 

מעורבות התלמידים במקרי אלימות )מדד  –. מדד האלימות 3; 6-7, הכוללים את מדדים שליליים

בתי הספר עם הממוצע הגבוה ביותר וחילקנו אותם לפי סוג  12(. בכל קטגוריה בחרנו את 7מספר 

 ההפרדה המגדרית שלהם. 

בחלוקה לפי מדד  הממוצע הגבוה ביותר בכל קטגוריה בתי הספר בעלי מספר :7לוח מספר 

 הטיפוח

סוג 
 ההפרדה

בתי 
הספר 
 שנבדקו

בתי  12 – מדד חיובי
הספר עם הממוצע 

 הגבוה ביותר

בתי  12 – מדד שלילי
הספר עם הממוצע 

 הגבוה ביותר

בתי  12 – מדד אלימות
הספר עם הממוצע 

 הגבוה ביותר
מספר 

 בתי ספר
אחוז בתי 

 הספר
מספר 

 בתי ספר
אחוז בתי 

 הספר
מספר 

 בתי ספר
אחוז בתי 

 הספר

 0% 0 0% 0 29% 2 7 חלש

 8% 2 16% 4 16% 4 25 בינוני-חלש

 9% 3 13% 4 3% 1 32 בינוני

 6% 3 6% 3 6% 3 51 חזק -בינוני

 15% 3 5% 1 10% 2 20 חזק
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בתי הספר בעלי הממוצע החיובי הגבוה יותר, בתי הספר אשר  12עולה כי מתוך  7מלוח מספר 

 29%-כ –כלכלית הם אלו שדורגו כבעלי האחוז הגבוה ביותר -נחשבים חלשים מבחינה חברתית

 16%בינוניים, כאשר -מכלל בתי הספר החלשים, ואחריהם דורגו בתי הספר המוגדרים כחלשים

הספר עם הממוצע החיובי הגבוה ביותר. בנוסף, בהסתכלות על המדד השלילי ועל מהם דורגו כבתי 

כלכלית -מדד האלימות עולה כי בניגוד לטענה הגורסת שבבתי הספר החלשים מבחינה חברתית

יחולו יותר בעיות משמעת ואלימות, הממצאים מראים שבתי ספר המוגדרים חלשים אינם כלולים 

לשלוח  להורה עדיףמדד האלימות. לסיכום, מכלל הממצאים עולה שבדירוגים של המדד השלילי ו

לקשור בין מדד טיפוח  אין וודאי, ובאקונומית-המוגדרים חלשים מבחינה סוציולבתי ספר ילדיו  את

 "חלש" לבין חוסר הצלחה או אלימות.

 אקלים בית ספרי לפי דיווחי המורים .4
לתלמידים גם המורים נשאלים ביחס לאקלים בבתי הספר שנערכים בהם מבחני המיצ"ב בנוסף 

 ספרי נבחן באמצעות שלושה נושאים עיקריים:-ספרי. האקלים הבית-הבית

 של המורים שביעות רצוןמדד הכולל את  .הספר ביעות הרצון של המורים מביתש .1

את שבעת רצון מעבודתך , לפי ההיגדים הבאים: "הספרבבתי ומההתנהלות מהעבודה 

את לא חשה שמוטל עלייך עומס " 86";אהחשה שהתעייפת מעבודת ההוראת לא "; "כמורה

הספר עושים פעולות  בבית; ""הספר את שבעת רצון מהתנהלות בית; ""ייעבודה כבד מד

הספר עושים פעולות רבות כדי  בבית"; "רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו

ליצור תנאים שיאפשרו לי הספר משתדלים  בבית"-" ושלמורים יהיה נעים לשהות בו

 ".להצליח בעבודתי

מדד הכולל את ממוצע אחוז המורים שהביעו הסכמה עם  .הספר-שותפות הורים בבית .2

"; הספר ההורים באופן שוטף על הנעשה בביתהספר מיידע את  ביתההיגדים הבאים: "

הורי "; "הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה להורים יש אוזן קשבת בבית"

מידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו התל

הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ת המורים בבי"-" ושל הילד שלהם

 ".ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם

                                                           
וב נוסחו מחדש על דרך החי של משרד החינוך על דרך השלילה, ולצורך הדיווחהמיצ"ב  היגדים אלו נוסחו בשאלון  86

כשאר ההיגדים, כך שערך גבוה יותר משקף שביעות רצון רבה יותר. הנוסח המקורי של ההיגדים, כפי שהופיעו 
 בשאלון: "את חשה שהתעייפת מעבודת ההוראה"; "את חשה שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי".
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תחושה זו נבדקה באמצעות שני היגדים המשקפים  . היעדר תחושת מוגנות של המורים .3

הספר  מורים בבית" ים:ם מאוימים מצד הורים ומצד תלמידהמידה שבה המורים חשיאת 

מפגיעה פיזית, פגיעה ברכוש, תלונות שווא  חשים מאוימים מצד הורים, כלומר חוששים

מפגיעה  , כלומר חוששיםהתלמידיםהספר חשים מאוימים מצד  מורים בבית"-ו '"וכו

 ."'פיזית, פגיעה ברכוש, תלונות שווא וכו

שיעורי  3 מדדבמלמדים על אקלים טוב יותר, ואילו  מוריםשיעורי דיווח גבוהים של  2-ו 1מדדים ב

דרך  בחלק זה נבדוק את שיעורי המדדים. מלמדים על אקלים פחות טוב מוריםדיווח גבוהים של 

והמשתנה  ,המשתנה הראשון הוא משתנה ההפרדה או העירוב המגדרי בבתי הספר שני משתנים:

של התלמידים  כלכלית-החברתיתהשני הוא מדד הטיפוח של בית הספר המראה את הרמה 

 הלומדים בו.

 חלוקה לפי הפרדה או עירוב מגדרי.א. נתוני האקלים של בתי הספר ב4

בחלוקה  בחני המיצ"ב לשנת הלימודים תשע"וממדי האקלים של המורים על פי מ: 8לוח מספר 

 לפי סוג ההפרדה המגדרית של בית הספר

 בנות בלבד בנים בלבד מעורב 
כיתות 

 נפרדות
 מתחלף

 17 34 19 20 42 מספר בתי ספר

שביעות הרצון של 

 הספר המורים מבית
74% 80% 76% 77% 74% 

 שותפות הורים בבית

 הספר
87% 86% 88% 89% 85% 

היעדר תחושת מוגנות 

 של המורים
6% 4% 4% 6% 7% 

לומדים שבקרב המורים המלמדים בבתי ספר כי ניתן לראות  8מהנתונים המוצגים בלוח מספר 

, וכי בנים חלה שביעות רצון רבה יותר מאשר מורים המלמדים בשאר מוסדות החינוך רקבהם 

נפרדים )בנים בלבד, בנות בלבד וכיתות נפרדות( חשים יותר שבעי רצון מבית הספר המורים בבתי 

 מעורבים ) מעורבים לגמרי ומתחלף(. הספר הבבתי המלמדים ם מאשר מורים ספר
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מורים המלמדים בבתי  ,למורים המלמדים בבתי הספר הנפרדים השוואהבכי בנוסף ניתן לראות 

ל היעדר תחושת המוגנות ספר המעורבים באופן מלא או למחצה דיווחו על שיעורים גבוהים יותר ש

  .הן מצד ההורים והן מצד התלמידים בבית הספר

 .ב. נתוני האקלים של בתי הספר בחלוקה לפי מדד הטיפוח4

בחלוקה  בחני המיצ"ב לשנת הלימודים תשע"ו: ממדי האקלים של המורים על פי מ9לוח מספר 

 לפי מדד הטיפוח

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש 

 20 51 32 25 7 מספר בתי ספר

הרצון של שביעות 
 הספר המורים מבית

73% 78% 75% 77% 74% 

 שותפות הורים בבית
 הספר

74% 88% 86% 88% 89% 

היעדר תחושת 
 מוגנות של המורים

4% 3% 6% 6% 6% 

-חלשיםהמוגדרים ספר הבבתי מורים המלמדים ניתן לראות כי  9מהנתונים המוצגים בלוח מספר 

מבית הספר. רצון השביעות  דיווחו על השיעורים הגבוהים ביותר של מדד הטיפוח לפיבינוניים 

לפי כי ניתן לראות , כלכלית-חברתיתבכל בתי הספר, למעט בתי ספר חלשים מבחינה  ,בנוסף

 .ישנה שותפות של הורים בתוך בתי הספרתשובות המורים 

למורים המלמדים בבתי הספר המוגדרים חזקים יותר  השוואהבכי כמו כן, הממצאים מראים 

בינוניים לפי -המוגדרים חלשים או חלשיםמורים המלמדים בבתי ספר  ,כלכלית-מבחינה חברתית

יותר של היעדר תחושת המוגנות בבית הספר, הן מצד  נמוכים דיווחו על שיעורים מדד הטיפוח

 ההורים והן מצד התלמידים. 

 סיכום .5

בפרק זה בחרנו  ד בתי הספר במגוון רחב של תחומים.הודות למבחני המיצ"ב ניתן לדעת על תפקו

בחלוקה לשלוש קבוצות ) בכל בית ספר כלכלי-חברתיבשיעורי התלמידים לפי שיוך הן להתמקד 
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 סביבה הפדגוגית של בתי הספרלאקלים ול ביחס( והן : גבוהה, בינונית ונמוכהכלכליות-חברתיות

 .של התלמידים והמורים לגבי בית ספרם פדגוגיים-רגשיים-משקפים את ההיבטים החברתייםאשר 

 רמהה לבין מגדריתה הפרדהלפי סוג ה הספר בית סטטוס בין קשר ישנו כי מהממצאים עולה

 ההפרדה לכיוון יותר נוטה הספר בית של שהסטטוס ככל) התלמידים של כלכלית-החברתית

 הספר בתי שעדיין למרות אך(, יותר גבוהה הספר בית של כלכלית-החברתית הרמה כך, המגדרית

 הספר בתי לעומת חלשות משכבות תלמידים של יותר גבוהים שיעורים קולטים המעורבים

-חברתי מרקע הבאים תלמידים ויותר, הצטמצמו הספר בתי בין הפערים כי לראות ניתן, הנפרדים

 מרקע הבאים התלמידים במספר יהיעל חלה כןכמו ו, מעורבים ספר לבתי ללכת בוחרים גבוה כלכלי

 .בלבד בנות או בניםבהם  לומדיםש ספר בבתי חלש כלכלי-חברתי

 בעליבתי הספר  12מבין ספרי לפי דיווחי התלמידים ניתן לראות כי -האקלים הבית בבחינת

 האחוז הגבוה ביותר הוא של בתי ספר בעלי מדד טיפוח חלש – ספרי הטוב ביותר-האקלים הבית

ל כל מדד בנפרד עולה כי בתי הספר אשר מוגדרים ש בבחינהבנוסף,  .המעורבים מגדרית וכאלה

במילים אחרות, חלשים דורגו עם השיעורים הגבוהים ביותר בכל מדד חיובי בקרב התלמידים. 

, הרי שעדיף להורה , שאינה מבוססתספרי, הרי שבניגוד לעמדה הרווחת-מבחינת אקלים בית

 ת מדד הטיפוח.גדרים חלשים מבחינולשלוח את ילדיו לבתי ספר מעורבים המ
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 מילון מונחים

 

הביניים,  ובחטיבות היסודי בחינוך ופרופסיונאלית חינוכית רפורמה כניתות אופק חדש. .1

 במעמדם אשר מיושמת בהדרגה החל משנה"ל תשס"ח, ומטרותיה העיקריות: שיפור

, פרונטאליות הוראה שעות: ההוראה משרת במבנה ההוראה; שינוי עובדי של ובשכרם

המורים;  של העבודה וסביבות התלמידים של הלמידה מרחבי ושהייה; שיפור פרטניות

 .ההוראה סגלי של מתמשך מקצועי פיתוח

נערך על הדירוג  .10-ל 1-דירוג הרשויות המקומיות לפי אשכולות הנעים מ .אשכול למ"ס .2

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ונועד בין היתר לשמש כאחד הקריטריונים להקצאת 

  .משאבים לרשויות המקומיות

 75% עדשל  בשיעור ומתוקצביםהמדינה  בבעלותשאינם מוסדות  .חינוך מוכר שאינו רשמי .3

 המוסדותרשמי  במוסד .חלקי עליהם באופן מפקחתוהמדינה  לתלמיד מהתקציב

 לכיתה.  המקובל השעות ומפתח התקניות הכיתות למספר בהתאם מתוקצבים

 שהוכרזו, המקומיות הרשויות או המדינה שבבעלות החינוך מוסדות .חינוך רשמי .4

 אלו במוסדות המורים .המדינהידי  על במלואם ברשומות ומתוקצבים רשמיים כמוסדות

 המקומיות. הרשויות עובדיאו  מדינהעובדי  הינם

 חינוךה במוסדות הקיימות השעות על וחינוך לימוד שעות הוספת .יוח"א )יום חינוך ארוך( .5

 ופעילות לערכיםחינוך להוסיף  ,התלמיד של וההשכלה הידע את ולהעמיק להרחיב כדי

 .חברתית

 .תלמידים 39-20כיתה תקנית היא כיתה המונה בין  .כיתה תקנית .6

 כי.במוסד החינומספר הכיתות הפועלות למעשה  .כיתות בפועל .7

 חטיבת, יסודי) חינוך שלב כל עבור בנפרד קיימים המשרד של הטיפוח מדדי הטיפוח.מדד  .8

 רמת(; 40%) ביותר המשכיל ההורה השכלת: כך מורכב המדד(. עליונה חטיבה, ביניים

 ומדינת הגירה של שילוב(; 20%) הספר בית פריפריאליות(; 20%) במשפחה לנפש ההכנסה

 וכך ,חינוך שלב לפי תלמיד לכל מחושב הטיפוח מדד(. 20%) מצוקה ארץ שנחשבת מוצא

(, עשירונים) קטגוריות לעשר המחולק רצף יוצרים הטיפוח מדד ציוני. ילד לכל" ציון" נוצר

 ביותר לגבוהה( נוסף לטיפוח זקוקה שאינה חזקה אוכלוסייה – 1 עשירון) ביותר מהנמוכה

 הוא ספר בית של המדד ערך(. נוסף לטיפוח ביותר הזקוקה חלשה אוכלוסייה – 10 עשירון)

סימן שהתלמידים  –: ככל שהערך גבוה יותר בו הלומדים התלמידים של העשירונים ממוצע

 כלכלי חלש יותר-בבית הספר באים מרקע חברתי

 חינוכי במוסד כלומדים רשומים שהיו כתלמידים מוגדרים נושרים תלמידים .נשירה .9

 חינוכי מוסד באף רשומים אינם העוקבת בשנה אך, הנבדקת בשנה כיתה שכבת לפי, כלשהו

 משרד בפיקוח או החינוך משרד שבפיקוח הלימודיות המסגרות תלמידי כלל מתוך אחר

 הנבדקת הלימודים בשנת אחר ממשלתי

סל מחוז(. שעות  –לכל מחוז במשרד החינוך מוקצות שעות מאגר מחוז )להלן  .סל מחוז .10

אלו משמשות את המחוז לביצוע התאמות נדרשות או למענה על צרכים ייחודיים של 
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מוסדות שההקצאה שאושרה להם לא סיפקה להם מענה מספק. מנהל המחוז מנהל את סל 

 המחוז ומקצה ממנו שעות.

 לרפורמת באופייה דומה אשר ופרופסיונאלית חינוכית רפורמה כניתות .עוז לתמורה .11

 הישגיהם את לקדם נועדה היא. התיכוניים הספר בבתי היא מיושמת אולם", חדש אופק"

 המורים. של מעמדם את ולהעצים התלמידים של הלימודיים

ממלכתי,  :לדוגמה ,משתייך אליו החינוכי המוסדשמאפיין את זרם החינוך  .פיקוח .12

 שלומפיקוח  נוממלכתי דתי וחרדי, כאשר לכל זרם יש

ושיעור הגיל שעות ממוצע  ,ההשתלמות גמולי וממוצעותק וה דרגת .המורים פרופיל .13

 .לתמורה רפורמת עוזשל טוס סטבכל המורים  משרות

 .מספר השעות המינימלי שתלמיד לומד בכיתתו .שעת אורך .14

 .הספר לבתיהמתוקצבות  התקןשעות  לכל .שעות הוראה .15

 שעת הוראה שבועית לכיתה במהלך שנת הלימודים.  .שעת הוראה שבועית )ש"ש( .16

 36 מתוך שעות 6 כלומר) ממשרתו 1/6-מ פחות לא לעבוד יידרש חינוכי יועץ שעת ייעוץ. .17

 היסודיים הספר בבתי פרונטאלית בהוראה( מלאה במשרה חינוכי יועץ של השעות

 .משרה היקף לכל פרונטאליות שעות 4-מ פחות לא אופן ובכל, הביניים ובחטיבות

העמקה והעשרה בנושאים לימודיים, תגבור, רכי ולצהמוקצות שעות  שעות פרטניות. .18

 .התלמידים טיפוח היבטים חברתיים ורגשיים שללו

ובאמצעותן אפשר לחלק את )המוקצות לכיתה נוסף על שעות האורך שעות  שעת רוחב. .19

 .(שני מקצועות במקבילללמד והכיתה 

 ולתכנון למידה חומרי הכנת, צוות ישיבות קיום רכיולצ המוקצות שעות .שעות שהייה .20

 .ההורים עם פרטניים ולמפגשים מבחנים ועבודות בדיקת, ההוראה

כנית של לימודי תגבור והעשרה הנלמדים בשעות ות .כנית לימודים נוספת(ותל"ן )ת .21

ביוזמה ובמימון הספר,  שמחוץ לשעות שנקבעו בתוכנית הלימודים הרגילה במסגרת בית

  .שאינם של משרד החינוך
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רקע דאגתם של הורים ממגמות ותהליכים על  1978תנועת "נאמני תורה ועבודה" הוקמה בשנת 

דתי ממשנתו המקורית, משנת "תורה ועבודה". -ביקשו להרחיק את החינוך הממלכתי אשר

שנה מאז, עסקו פעילי התנועה בהעלאה תמידית של סוגיות, וביצירת שיח פנים  40-במשך כ

עשייה שכללה  מגזרי למען תיקון ובניית מערכת החינוך הממלכתית דתית. לשיח זה התווספה

בניית קבוצות מחנכים וקבוצות הורים, יצירת תכנים חינוכיים ופעילות ציבורית ענפה למען 

 אותה מטרה.

לליבת קובץ זה הינו הקובץ הרביעי המאגד מחקרים שונים שערכה התנועה בנושאים הנוגעים 

מנהליים דתי. בשנה זו בחרנו להתמקד בהיבטים תקציביים ו-הפעילות של החינוך הממלכתי

של מערכת החינוך הדתי. לכל שינוי ערכי יש היבטים כלכליים וארגוניים אשר מניעים אותו או 

לחלופין בולמים אותו. אנו מאמינים כי בחינה של נושאים אלו תעשיר את השיח המגזרי 

             .והציבורי סביבן, ותאפשר קבלת החלטות המבוססות על ידע ונתונים
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