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 : תקציר

 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

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

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

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

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

 . הראשונים המוזכרים לעיל

כי ככל שבית ספר נחשב לקטן יותר מבחינת מספר המחקר התקבל  מצאיממ :גודל בית הספר

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

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

כי למרות שנראה , מכאן .מגמהלפי גודל קבוצת הלימוד בכל חטיבות העליונות והן ל, בכיתה

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

ן הדבר כך ודווקא התלמידים הלומדים בתי הספר הנחשבים בפועל אי, מספר שעות רב יותר

מכך שממוצע  בר נובעהד בעיקרו .תלמידים מקבלים יותר שעות הוראהלגדולים מבחינת מספר ה

ואילו בבית ספר הנחשב גדול  ,32דתי הוא -התלמידים בכיתה בבית ספר קטן בחינוך הממלכתי

חשוב לציין כי למרות שממוצע התלמידים בבתי . תלמידים 2..3ממוצע התלמידים בכיתה הינו 

כיתות בבתי , במילים אחרות. היא גבוההסטיית התקן באותם בתי ספר , נמוךהספר הקטנים הוא 

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

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

 . לכיתה הוא גדול מאוד



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

הבדלים ברמת  ישנם. ותרהינו הגבוה בי דתי-ומשויכות לחינוך הממלכתי( יםתלמיד 066-מעל ל

הן בתחום השירותים הלימודיים והן , דלי בתי הספרוהשירותים המוצעים לתלמידים בין ג

 הקובע, "יתרון לגודלה"עקרון כאשר בית הספר גדול הוא נהנה מ. בתחום השירותים החברתיים

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

גדול יותר הוא נהנה ממבחר מגמות לימודיות רב יותר בהתאם לביקוש התלמידים מאשר בית 

גם בתחום החברתי ישנו עניין , בדומה לתחום הלימודי. ספר קטן שבו יש מעט מגמות לימודיות

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

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

כי הן בחינוך  המחקר מצא 1,אינו נקבע לפי מדד הטיפוחתקצוב של החטיבות העליונות כמעט שה

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

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

 .לבית הספרהשבועיות המוקצות  והן בשעות ההוראהולכיתה לתלמיד 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ככל שבית הספר  -הספר בבית הלומדים התלמידים מספר את והן הספר בית של הטיפוח מדד את
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הוא תקציב המוחזקות  כלכלי-חברתיהרכיב העיקרי בחטיבות העליונות המתוקצבות באופן דיפרנציאלי לפי מדד  
מאי , ו"ל תשע"עדכונים לשנה – בה העליונההמודל להקצאת המוחזקות בחטי: מתוך. לסיוע לבתי הספר בפריפריה

3600. 



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

 . החינוך המרבית עבורו

-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 אתו, ההפרטה בחינוך

כניות והבאה לידי ביטוי הן בעיצוב ת ,הפרטה פדגוגית. 0 :במערכת החינוך בישראל לידי ביטוי

. 3 ;בבתי הספר על ידי גורמים פרטיים כניות לימודיםוהלימודים ודרכי העברתן והן בהפעלת ת

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

הבאה לידי ביטוי ברפורמות ובמגמות  ,תנהליהפרטה מ. 2 ;תשלומי הוריםהכוללים בין היתר 

מונה המסמך , כןכמו  .ורית כדוגמת רפורמת הניהול העצמיהחדשות לניהול המערכת הציב

הגברת היעילות של מערכת החינוך ומנגד סכנה  כגון, ההפרטהיתרונות וחסרונות לתהליך 

  .לשוויוניות של מערכת החינוך

 :הינה תופעה הקיימת בכל סוגי הפיקוח, ובפרט רשתות החינוך, ר"מוסדות המוכשתופעת 

דתי -אך בולטת בעיקר וותיקה במיוחד בפיקוח הממלכתי, וערבי חרדי, דתי-ממלכתי, ממלכתי

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

 המסמך מתאר את הגורמים להתרחבות התופעה ומציג את מספר בתי. לבין הישיבות והאולפנות

המסמך מונה את היתרונות , כמו כן. ז"דים תשעתחת כל רשת חינוך בשנת הלימואשר פעלו הספר 

ומנגד תשלומי הורים  פעולה בין בתי הספר וגיוס משאביםכגון שיתוף , והחסרונות לתופעה

 . של בתי הספר גבוהים והפסד כספי

 

 

 

 

 

 

 



-יד ולכיתה בבתי הספר העללתלמושעות הוראה ממוצעות תקצוב ממוצע  –פרק שלישי 

 יסודיים

 הקדמה .1

ביניים ולחטיבות  מחולקים לחטיבות, בחינוך הרשמי, שנתיים-יסודיים השש-בתי הספר העל

שיטה המקובלת דומה ל, והתקצוב ההוראה שעותהקצאה של בחטיבות הביניים השבעוד . עליונות

ת לחטיבו, תלמידים בכיתההטיפוח ומספר הומבוססת בעיקרה על מדד  בבתי הספר היסודיים

ר תלמידים המבוססת על מספ, הוראה שעות תקצוב והקצאה של העליונות ישנה שיטה שונה של

 . וכן על פרופיל בית הספר כל מגמה ובאופי המגמהב

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

משתנים אשר יכולים להשפיע על המחקר בחן שלושה . דתי-חינוך הממלכתיההחינוך הממלכתי ו

מספר התלמידים בבית ) גודל בית ספר( א: תקצוב בית הספר ומספר שעות ההוראה הניתנות לו

( ג; של בית הספרכלכלי -החברתיהפרופיל  ית הספר המצביע עלמדד הטיפוח של ב(  ב; (הספר

 . הפרדה מגדרית

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

במערכת זו ניתן להפיק . של משרד החינוך" שקיפות בחינוך"נתונים אלו מוצגים במערכת (. 3602)

תשומות לבתי הספר הנתוני , מדד הטיפוח של בתי הספר, תקצוב בתי הספר :בתחומים אלומידע 

כי התקציבים הנכללים במחקר אינם  חשוב לציין  2.כל בית ספר שלוכן נתונים ומאפיינים כלליים 

רשויות המקומיות הכגון מ, כוללים את התקציבים שבתי הספר מקבלים ממקורות אחרים

 . אשר חלקם משמשים למימון שעות ההוראה, ומתשלומי הורים

 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  3.יסודיים-בתי ספר על 0.1-דתי נבדקו כ-הממלכתי

לל בתי מכ 43.4%)תלמידים  236עד בית הספר המונה  –בית ספר קטן ( א: התלמידים בהם

; (מכלל בתי הספר 0%..3)תלמידים  426-ל 236בית ספר המונה בין  –בית ספר בינוני ( ב; (הספר
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תקציבים : למשל)לרשות המקומית ולבעלות , הספרלא ניתן לשייך לבתי שבמערכת לא נכללו נושאים ותקציבים  
, חינוך בלתי פורמלי, וכן תקציבים שיועדו לאחזקת המשרד והקצבות פעילות רוחבית ומנהלית, לרכישות שיועדו

    (.אולפנים ותמיכות, חינוך מבוגרים, מכללות להכשרת מורים, מוסדות תורניים, טלוויזיה חינוכית, תרבות יהודית
3
 .שלא נבדקו, פתניםלהוציא מ 



בית ( ד; (בתי הספרמכלל  00.1%)תלמידים  066-ל 426בין בית הספר המונה  –גדול בית ספר ( ג

 (. מכלל בתי הספר 00.2%)תלמידים  066מונה מעל הבית הספר  –ספר גדול מאוד 

בתי  4.יסודיים ממעמד רשמי של החינוך הממלכתי שנבדקו-בתי ספר על 322-ישנם כ, כמו כן

עד בית הספר המונה  –בית ספר קטן ( א: ר התלמידים בהםפספר חולקו לארבע קבוצות לפי מסה

 0,666-ל 066בין בית הספר המונה  –בית ספר בינוני ( ב; (לל בתי הספרמכ 33.0%)תלמידים  066

 0,266-ל 0,666ספר המונה בין הבית  –בית ספר גדול ( ג; (מכלל בתי הספר 32.0%)תלמידים 

 0,266מונה מעל הבית הספר  –ספר גדול מאוד  בית( ד; (בתי הספרמכלל  2%..3)תלמידים 

 (. מכלל בתי הספר %..32)תלמידים 

השייכים בבתי ספר  בבית ספרהתלמידים של מספר ממוצע בחשוב לציין כי ישנו הבדל גדול 

ממוצע התלמידים בבית  –דתי -בתי הספר השייכים לחינוך הממלכתילעומת  לחינוך הממלכתי

תלמידים בממוצע בבתי הספר של  2.2לעומת תלמידים  13.בחינוך הממלכתי עומד על הספר 

 . ולכן כל סוג נבדק בנפרד ,י השוואהמכאן כי שני סוגי החינוך אינם בנ. דתי-החינוך הממלכתי

-ממלכתי וממלכתי)אחוז בתי הספר בכל רמת גודל בחלוקה לפי סוג חינוך  :1תרשים מספר 

 (דתי
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  .שלא נבדקו, להוציא מפתנים 

42.4% 

29.6% 

16.7% 

11.3% 

 דתי-חינוך ממלכתי. א

 236-6: קטן

 426-236: בינוני

 066-426: גדול

 ומעלה 066: גדול מאוד



 

 תה בבתי הספר לפי גודל בית הספרתקצוב ממוצע לתלמיד ולכי. א.2

 אופן קביעת התקציב

 :העליונותחטיבות בין בחטיבות הביניים ל משתנהאופן קביעת התקציב 

תחילה מתוקצב תקן . מתוקצבות באופן דומה לתקצוב של בתי הספר היסודיים חטיבות הביניים

כגון סל טיפוח ושעות עולים , לאחר מכן ניתנת הקצאה של סלים ייחודיים, השעות הבסיסי לכיתה

ספרנים ורכזים , נהללשירותים נלווים כדוגמת עובדי מ ולבסוף ניתנת הקצאה, ותלמידים חוזרים

 . חברתיים

תקצוב השיטת . מתוקצבות לפי מספר התלמידים ועלות הלימודים לתלמיד עליונותהחטיבות ה

ואת חישוב  בכל אחד ממסלולי הלימוד האפשרייםלתלמיד מאפשרת את קביעת עלות התלמיד 

  5:מרכיביםתקצוב תלמיד בחטיבה עליונה כולל חמישה  .םהתשלום לפי מספר התלמידים לסוגיה

הרכב , סוג הכיתה, מגמת לימוד, נגזרות מדרגת כיתהה – מספר שעות ההוראה לתלמיד .0

 . הכיתה וגוון תכנית הלימודים

הכולל דרגת הוותק וממוצע גמולי השתלמות ושיעור משרות המורים  – פרופיל המורים .3

עלות  תבעזרת פרופיל המורים נקבע. בית הספרשבו מאופיין בכל סטטוס  של רפורמה 

 .שעת הוראה לבית הספר

, סוג הכיתה, הסל נגזר ממסלול הלימודים. כגון עובדי בית הספר –נלווים סל שירותים  .2

 .  מגמת הלימוד וסטטוס הרפורמה
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ספר עיוניים וטכנולוגיים בחטיבה העליונה -מערכת שכר לימוד לבתי. נהל תקציבים וכלכלהמ, משרד החינוך 

 .ז"התשע

23% 

25% 
28% 

24% 

 חינוך ממלכתי. ב

 066-6: קטן

 0666-066: בינוני

 0266-0666: גדול

 ומעלה 0266: גדול מאוד



 .סוג הכיתה ומגמת הלימוד, הנגזרים ממסלול הלימודים –חומרי הלימוד  .4

 .  רמת השירות בבית הספר .2

-הממלכתיבין החינוך מספר התלמידים בבית הספר מהנתונים מתקבל כי ישנו פער גדול בממוצע 

 13.תלמידים לעומת  2.2-דתי מונה בממוצע כ-החינוך הממלכתי :דתי לבין החינוך הממלכתי

, פער זה עלול לגרום להבדלים ברמת השירותים המוצעים לתלמידים. תלמידים בחינוך הממלכתי

פיין החינוך הממלכתי מאו. הן בתחום השירותים הלימודיים והן בתחום השירותים החברתיים

שארגון גדול המונה יותר אנשים נהנה יותר מהטבות מאשר גוף קטן  הקובע, "יתרון לגודל"ב

אזי בכל שכבה יש שש כיתות  ,תלמידים בבית ספר ממלכתי 13.-הרי אם בממוצע יש כ. ממנו

פער זה גורם לכך שיש יותר . דתי-לעומת שתי כיתות בכל שכבה בבית הספר הממלכתי, בערך

הרי . דתי-ות בחינוך הממלכתי בהתאם לביקוש התלמידים מאשר בחינוך הממלכתימגמות לימודי

פתחו יותר יואם כן י, מגמות מסלולי פתחו יותר משלושהיאין זה הגיוני שלשתי כיתות בשכבה י

בחינוך . ההורים יהרי שזה יבוא על חשבון ההורים ובהכרח יביא לגידול בתשלומ –מגמות 

התלמידים יכולים ליהנות , שש כיתות בשכבה בממוצע ון שישמכיו ,לעומת זאת ,הממלכתי

חלק מתקצוב בית הספר נובע , כנאמר לעיל, בנוסף. ואף יותר תמהיצע של שבעה סוגי מגמו

לכן בית . שות סכומים גדוליםובפרט מגמות טכנולוגיות הדור, המגמות שיש בומסלולי ממספר 

 . מתקציב גדול יותר, מגמותמספר מסלולי הבנוסף , בו מספר תלמידים רב נהנהלומדים ספר ש

עלות הצגה , שכן לדוגמה, גם בתחום החברתי ישנו עניין של יתרון לגודל, בדומה לתחום הלימודי

תלמידים ובין אם מדובר בבית  266בין אם מדובר בבית ספר קטן המכיל , לבית הספר תהיה זהה

כך יוצא שבתי ספר עם מספר רב של תלמידים יכולים ליהנות . תלמידים 66.ספר 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 

 בחלוקה, מראים את התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה 2-ו 3מספר תרשימים . לכיתה ולתלמיד

 . ממלכתיה ינוךדתי והן בח-ממלכתיה חינוךן בה לפי גודל בית הספר

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

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

 ₪ 466,666אם התקצוב הממוצע לכיתה הינו , במילים אחרות. מספר התלמידים בכל כיתה



אולם אם בכיתה . ₪ 36,666הרי שהתקצוב הממוצע לתלמיד יהיה , תלמידים 36 שלומדיםלכיתה 

  הרי שלכאורה כל תלמיד מקבל רק, ₪ 266,666והתקצוב הממוצע לכיתה הינו , תלמידים 26יש 

 . הרי שהוא זוכה למספר שעות רב יותר, בהיותו חלק מכיתה אחת, אך בפועל, ₪ 00,000

 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 הממוצע הגבוה ביותהתקצוב מקבלים כי 

ואילו , ₪ 3.4,.04עומד על  בהם הממוצע לכיתה התקצובמבחינת מספר התלמידים בהם ו מאוד

 . התקצוב לכיתה הנמוך ביותר הוא בבתי הספר המוגדרים כגדולים

הינו הגבוה  בו הממוצע לתלמיד התקצוב, קטןוגדר מהתרשים עולה כי בבית ספר אשר מ, כמו כן

התקצוב הממוצע , בינוניוכאשר בית ספר מוגדר ; לתלמיד₪  .32,.3ונאמד בממוצע על ביותר 

, א גבוה יותר מבתי ספר המוגדרים כדולים וגדולים מאודוהו ,₪ .24,.3לתלמיד בו עומד על 

 (.הבדל₪  366-כ)התקצוב הממוצע לתלמיד הינו כמעט זהה  שבהם

לעומת , 2..3גדולים מאוד מספר התלמידים הממוצע לכיתה עומד על הספר הין כי בבתי חשוב לצי

נתון זה יכול להסביר מדוע . 32בהם מספר התלמידים הממוצע לכיתה הוא שקטנים הספר הבתי 

אך בתקצוב הממוצע לתלמיד , ה ביותרובלים התקצוב הממוצע לכיתה הינו הגגדוהספר הבבתי 

אלא , שהרי הנתונים אינם מראים את התקציב שהתלמיד קיבל בפועל, תרהוא כמעט והנמוך ביו

תרשים . מספר התלמידים בכל כיתה ספית של משרד החינוך לכיתה בחלוקה לפיאת ההוצאה הכ

 גדול מאוד גדול בינוני קטן

  ₪649,294   ₪611,379   ₪644,347   ₪630,631  תקצוב ממוצע לכיתה

  ₪24,294   ₪24,067   ₪28,348   ₪29,259  תקצוב ממוצע לתלמיד

  ₪ -    
  ₪ 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  



ינוך חמראה את התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה לפי חלוקת גודל בית הספר ב 2מספר 

 .הממלכתי

 הממלכתי חינוךהתקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה לפי גודל בית הספר ב : 3תרשים מספר 

 

ניתן . הנתונים המוצגים מראים כי ישנו יחס הפוך בין תקצוב ממוצע לתלמיד לבין גודל בית הספר

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

הינו הגבוה ביותר בהם הממוצע לתלמיד  התקצוב, קטניםהוגדרו  בתי הספר אשר. גבוה יותר

התקצוב , תי הספר אשר הינם בינוניים מבחינת מספר התלמידיםבב. ₪ 0.2,.3עומד על הוא ו

גדולים ספר שהוגדרו הגבוה יותר מאשר בתי הוא לתלמיד ו ₪ 34,4.6הממוצע לתלמיד עומד על 

 .בהתאמה ₪ 36,212-ו ₪ 30,414עומד על אשר בהם התקצוב הממוצע לתלמיד  ,או גדולים מאוד

, בינונייםספר המוגדרים קטנים או המהתרשים ניתן לראות כי כיתות השייכות לבתי , כמו כן

ספר ההינו גבוה יותר מתקצוב הכיתות המשתייכות לבתי בהם הממוצע לכיתה  התקצוב

 . גדולים או גדולים מאודהמוגדרים 

לתלמיד ולכיתה כוללים את  הממוצעתקצוב לשונות ב גורמים המרכזייםה 6,י משרד החינוךלפ

-פר החזקים מבחינה חברתיתהס משכילים יותר ומנוסים יותר בבתי מורים) מדד הטיפוח

פי חוקת הזכאות  מחויבים בתגבור לימודי היהדות עלתוספת שעות לתלמידים ה ;(כלכלית

הקצאת ; (לימודי דת או תפילה) דתי-ספר בחינוך הממלכתי בתיל סיוע תוספתי ייעודי; לבגרות
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ממצאים עיקריים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך  -מערכת השקיפות. נהל תקציבים וכלכלהמ, משרד החינוך 
 . 3600ביולי  20, ה"תשע

 גדול מאוד גדול בינוני קטן

  ₪609,060   ₪600,123   ₪636,026   ₪633,632  תקצוב ממוצע לכיתה

  ₪20,373   ₪21,474   ₪24,490   ₪28,185  תקצוב ממוצע לתלמיד

  ₪ -    
  ₪ 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  

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut55.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut55.pdf


, יםכיתות מחוננכגון )תוספות ייעודיות שאינן מתפלגות באופן אחיד בין בתי הספר שעות של 

 (. חינוך מיוחד ומרכזי חינוך, חיזוק מקצועות

 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 השוניםהקצאת שעות ההוראה מתחלקת 

אך היא משתנה , (תקן לתלמיד)הקצאת תקן השעות הבסיסי היא שוויונית בחטיבות הביניים 

. בהתאם למספר התלמידים ועל פי תחשיב שכבתי של מספר הכיתות הנורמטיביות המאושרות

בשלב הראשון מוקצה תקן השעות  7"הקצאת סל השעות הבית ספרי מורכבת משלושה שלבים

שעות  62..2-תלמידים ל 36לכיתה בת  4...3 מספר השעות נע בין)ה לפי גודלה הבסיסי לכית

בשלב השני ניתנת הקצאת שעות מעבר לשעות התקן הבסיסי לבית (. תלמידים 46לכיתה בת 

ככל ) רכי בית הספרותת מענה לצעל מנת ל ספרעל בסיס מדד הטיפוח של בית הת הניתנ, הספר

בל תוספת שעות הוראה גדולה כך הוא יק, כלכלית-חברתיתמבחינה  חלש יותרשבית הספר מוגדר 

 הקצאת שעות הוראה ייעודיות לבית הספר בהתאם לצרכים החינוכייםלאחר מכן ניתנת (. יותר

, שעת הוראה במקצועות צרפתית וערבית כשפה זרה שנייה, שעות עולים ותלמידים חוזרים: כגון

  8.גר מחוזישעות לשיפור ההישגים ושעות מא, שעות מורשת תרבות ישראל, שעות תורניות

. תקן השעות השבועיות מבוסס על התכנית הפדגוגית של משרד החינוך בחטיבות העליונות

הקצאת שעות ההוראה הכיתתיות בחטיבות העליונות מבוססת הן לפי מערכת הלימודים של כל 

 9.והן לפי גודל קבוצת הלימוד בכל מגמה, תלמיד

 :של שעות הוראה כיתתיות פרונטאליות מערכת הלימודים של התלמידים כוללת שלוש קבוצות

 .מתמטיקה ואנגלית, ך"תנ, עברית: כגון ,שעות עיוניות במקצועות החובה .0

 .שעות עיוניות במקצועות הבחירה .3

 . קבוצות לימוד שלוש-לשתייםמתפצלת הכיתה בהן ש ,סות במקצועות הבחירהשעות התנ .2
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  3600מאי , ז"תשע -ניהול והיערכות, מארזי תכנון -ה"מתנ. נהל הפדגוגיהמ, משרד החינוך 
8
 .חוזי הינן שעות שגורמים במשרד החינוך יכולים להקצות לבתי הספר לפי הצורךשעות מאגר מ 
9

ספר עיוניים וטכנולוגיים בחטיבה העליונה -מערכת שכר לימוד לבתי. הל תקציבים וכלכלהמנ, משרד החינוך 
  .ז"התשע



לתלמיד ולכיתה בכל פיקוח  ,להמפורטות לעי, המחקר בדק את מספר שעות ההוראה הממוצעות

 .מבחינת מספר התלמידים הלומדים בו לפי גודל בית הספר

בחינוך  ולכיתה בבתי הספר ממוצעות לתלמידההוראה השעות הקצאת  :4תרשים מספר 

 לפי גודל בית הספר בחלוקה דתי-הממלכתי

 

 

כך מספר , בו כי ככל שבית ספר נחשב לקטן יותר מבחינת מספר התלמידיםמהנתונים עולה 

למעט בית ספר הנחשב )והן לכיתה  הן לתלמיד, שעות ההוראה המתוקצבות לו יהיה גבוה יותר

 (. גדולו כמעט זהה לבית ספר הנחשב גדול מאוד ובו מספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתה הינ
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 שעות הוראה ממוצעות לתלמיד. א

 ומעלה 066: גדול מאוד

 066-426: גדול

 426-236: בינוני

 236-6: קטן
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32.3 

 שעות הוראה ממוצעות לכיתה. ב

 ומעלה 066: גדול מאוד

 066-426: גדול

 426-236: בינוני

 236-6: קטן



 

 הממלכתיולכיתה בבתי הספר בחינוך  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 שואילו בבתי הספר , קטניםהינו בבתי ספר המוגדרים לכיתה 

לראות כי אצל  ניתן, סףבנו. מספר שעות ההוראות הממוצעות לכיתה הוא הנמוך ביותר, ביותר

גדולים מספר שעות ההוראה הממוצעות לכיתה הינו דומה ועומד על בתי ספר המוגדרים בינוניים ו

כך מספר , קטן יותרככל שבית ספר מוגדר מהנתונים עולה כי , כמו כן. שעות הוראה שבועיות 32

 . לתלמיד יהיה גבוה יותרהממוצעות שעות ההוראה 

דתי -ההקצאה לחינוך הממלכתי חלוקה לפי רמות גודל של בתי הספרכי ב עולה מהנתונים, ככלל

בתי גבוהה יותר מההקצאה ל הרמת גודל הינהבכל  שעות ההוראה הן לתלמיד והן לכיתהבמספר 
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 שעות הוראה ממוצעות לתלמיד. א

 ומעלה 0266: גדול מאוד

 0266-0666: גדול
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 שעות הוראה ממוצעות לכיתה. ב

 ומעלה 0266: גדול מאוד

 0266-0666: גדול

 0666-066: בינוני

 066-6: קטן



ינוך חניתן להסביר חלק מההבדלים במספר השעות בין סוגי ה. ינוך הממלכתיחהספר של ה

כדוגמת הקצאת , דתי-מאפיינות את החינוך הממלכתיבאמצעות תוספת השעות בגין פעילויות ה

, ות יותרוכן הקצאה של שעות עולים רב 10,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 

 11.מדד הטיפוח של המוסדהינו והממוצע של כל התלמידים יחד , תלמיד ותלמיד בבית הספר

תקצוב בתי הספר . חזק; חזק-בינוני; בינוני; בינוני-חלש; חלש: המדד מחולק לחמש קטגוריות

גודל  יםבהתאם למדד הטיפוח נקבעו, הוא לפי מדד הטיפוח של בית הספר בחטיבות הביניים

 אינהכמעט שבחטיבות העליונות  ,לעומת זאת. הכיתה ושעות התקן השבועיות של בית הספר

 .טיפוחהאינה מבוססת על פי מדד 

 יסודיים לפי מדד הטיפוח-תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי ספר העל. א.3

חלשים בתי ספר המוגדרים  04-דתי ישנם כ-יסודיים בחינוך הממלכתי-עלבתי ספר  0.0מתוך 

בינוניים -חלשיםמוגדרים הספר בתי מ 44; (מכלל בתי הספר 1.2%)כלכלית -חברתיתמבחינה 

בתי מ 46; (מכלל בתי הספר 0%..3)מוגדרים בינוניים הספר בתי מ 22; (מכלל בתי הספר %..32)

חזקים מוגדרים הספר בתי מ 22-ו; (מכלל בתי הספר  30.0%)חזקים -בינונייםמוגדרים הספר 

מראה את התקצוב הממוצע  0תרשים מספר (. מכלל בתי הספר %...0)כלכלית -חברתיתמבחינה 

 . דתי-יסודיים בחינוך הממלכתי-לתלמיד בחלוקה לפי מדד הטיפוח בבתי הספר העל
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" תרבות ישראל –מורשת "ש בתוכנית "ש 3נה הקצאה של ממלכתי ישבחטיבות הביניים של בתי הספר בחינוך ה 
, השלמת שעות תורניותלשם  דתי-ש בחטיבות הביניים של בתי הספר של החינוך הממלכתי"ש 2לעומת הקצאה של 

 .דבר המוסיף לפער בין סוגי הפיקוח השונים
11

רמת ההכנסה של ; (36%)פריפריאליות בית הספר ; (46%)השכלת ההורה המשכיל ביותר : מרכיבי המדד הם 
 (. 36%)שילוב של ארץ הלידה וארץ מצוקה ; (36%)המשפחה 

 



 

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

 דתי-הממלכתי

 

ישנה מגמה של עלייה בסך התקצוב הממוצע מהנתונים המוצגים בתרשים ניתן לראות כי 

התקצוב הממוצע לתלמיד . נמוכה יותר כלכלית-חברתיתלתלמיד ככל שבית הספר מוגדר ברמה 

ע לתלמיד ואילו התקצוב הממוצ, ₪ 36,162הינו כלכלית -חברתיתה הלומד בבית ספר חזק מבחינ

מכאן שהפער בתקצוב  .₪ 24,1.2 הינוכלכלית -חברתיתחלש מבחינה הלומד בבית ספר המוגדר 

חזקים עומד על לעומת בתי הספר הבהשוואה בין בתי הספר המוגדרים חלשים  הממוצע לתלמיד

 . כלכלית-חברתיתנה חלשים מבחיספר המוגדרים הלטובת בתי  %.0

-בתי ספר על 322מתוך  -ינוך הממלכתיחיסודיים השייכים ל-נבדקו בתי הספר העל, כמו כן

 0%..)כלכלית -חברתיתחלשים מבחינה בתי ספר המוגדרים  36-כ ישנם, יסודיים ממלכתיים

בתי מ 20; (מכלל בתי הספר 4%..0)בינוניים -לשיםמוגדרים חהספר בתי מ 42; (מכלל בתי הספר

חזקים -בינונייםמוגדרים הספר בתי מ 06; (מכלל בתי הספר %..30)בינוניים מוגדרים הספר 

 %..32)כלכלית -חברתיתחזקים מבחינה מוגדרים הספר בתי מ .2-ו; (מכלל בתי הספר 32.2%)

 (. מכלל בתי הספר
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החינוך התקצוב הממוצע לתלמיד בחלוקה לפי מדד הטיפוח בבתי הספר של  :7תרשים מספר 

 הממלכתי

 

כך  ,כלכלית נמוכה יותר-מוגדר ברמה חברתיתספר הככל שבית לפי התרשים ניתן לראות כי 

ספר בית הלומד בניתן לראות כי כאשר תלמיד  .התקצוב הממוצע לתלמיד יהיה גבוה יותר

 ,₪ 20,2.3תקצובו הממוצע הוא הגבוה ביותר ועומד על , כלכלית-חברתיתמוגדר חלש מבחינה ה

בו התקצוב ש, כלכלית-חברתיתמבחינה  חזקמת תלמיד הלומד בבית ספר המוגדר לעוזאת 

כי הפער בתקצוב הממוצע לתלמיד בין בתי , מכאן .₪ 241,.0הממוצע הוא הנמוך ביותר ועומד על 

 . 0.0הספר הוא 

ינוך חהמחקר בדק את התקצוב הממוצע לכיתה בחלוקה לפי מדד הטיפוח בבתי הספר ב, בנוסף

בשני כלכלית -חברתיתמראה את התקצוב בכל רמה  .תרשים מספר . דתי-מלכתי והממלכתיהמ

 .סוגי הפיקוח

 דתי-הממלכתי והממלכתי חינוךהתקצוב הממוצע לכיתה לפי מדד הטיפוח ב :8תרשים מספר 

 ₪31,382 
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כך התקצוב , כלכלית-חברתיתככל שבית הספר מוגדר כחלש יותר מבחינה שניתן לראות , ללככ

ספר המוגדרים ההנתונים מראים כי כיתות השייכות לבתי  .הממוצע לכיתה יהיה גבוה יותר

 תקצובם הממוצע הינו הגבוה ביותר, דתי-בחינוך הממלכתיכלכלית -חברתיתנה חלשים מבחי

-חברתייםפיינים כיתות הנמצאות בבתי ספר המוגדרים כבעלי מא, לעומתם. ₪ 106,061ועומד על 

וב מכאן כי תקצ, ₪ 210,633הנמוך ביותר ועומד על  הואהממוצע  תקצובם, גבוהים כלכליים

תקצוב לעומת  0.34הוא פי כלכלית -חברתיתחלש מבחינה כיתה ממוצעת בבית ספר המוגדר 

 . כיתה ממוצעת בבית ספר המוגדר כחזק

ים כחלשים ספר המוגדרהכיתות השייכות לבתי  :מה ניתן לראות גם בחינוך הממלכתיתופעה דו

לעומת זאת , ₪ 004,2.1תקצובם הממוצע הינו הגבוה ביותר ועומד על , כלכלית-חברתיתמבחינה 

בהם התקצוב הממוצע לכיתה הוא ש, לפי מדד הטיפוח חזקיםכספר המוגדרים הכיתות בבתי 

תקצוב  לעומת 0.02שתקצוב כיתה ממוצעת בבית ספר המוגדר כחלש גבוה פי , מכאן. ₪ 004,..2

 . כיתה ממוצעת בבית ספר המוגדר כחזק

למעט ברמה )כלכלית -חברתיתבהשוואה בין סוגי הפיקוח ניתן לראות כי כמעט בכל רמה 

 התקצובדתי -ינוך הממלכתיחכיתות השייכות לבתי הספר של הב, (חזקה כלכלית-חברתית

 .ינוך הממלכתיחכיתות בבתי ספר של  ה לעומתהממוצע גבוה יותר 

 

 

 יסודיים לפי מדד הטיפוח-העל בתי הספרהוראה לשעות ההקצאת . ב.3

  ₪ -    
  ₪ 100,000  
  ₪ 200,000  
  ₪ 300,000  
  ₪ 400,000  
  ₪ 500,000  
  ₪ 600,000  
  ₪ 700,000  
  ₪ 800,000  

חזק-בינוני חזק בנוני-חלש בינוני   חלש 
  ₪710,107   ₪660,579   ₪646,874   ₪620,557   ₪571,022  ד"ממ

  ₪664,587   ₪657,846   ₪627,036   ₪601,609   ₪588,114  ממלכתי



לבתי הספר מוקצים כחלק משעות ההוראה גם שעות טיפוח המגיעות לבתי הספר לפי מדד 

בחטיבות  נה מודל התקצוב של בתי הספרה השת"החל משנת תשע. הטיפוח שהן מדורגות בו

התקצוב . "התכנית לצמצום פערים וקידום השוויון במערכת החינוך"עם החלת  הביניים

-חברתיהדיפרנציאלי החדש מקדם שוויון הזדמנויות ופועל לצמצום פערים בין תלמידים מרקע 

השינוי מתבטא בהקצאת שעות ביחס של . כלכלי חלש-חזק לבין תלמידים מרקע חברתיכלכלי 

כך שרוב שעות ההוראה  12,(כלכלית-חברתיתמבחינה )חלש אחת לשש בין תלמיד חזק לתלמיד 

 כנית יושמהוהת. כלכלית-חברתיתאמורות להגיע לתלמידים המוגדרים כחלשים יותר מבחינה 

לכן הנתונים שיוצגו להלן מגלמים רק במעט את המודל , 2112ועד  2115בהדרגה החל מספטמבר 

   .החדש

 מדד הטיפוחלפי  בחלוקה לתלמידשעות הוראה ממוצעות מספר  :2תרשים מספר 

 

 

 

 

 

 מדד הטיפוחלפי בחלוקה  כיתהשעות הוראה ממוצעות למספר  :11תרשים מספר 
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 .יחס של אחת לשלושבבעבר ההקצאה הייתה  

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1 
1.2 
1.4 
1.6 

חזק-בינוני חזק בינוני-חלש בינוני   חלש 
 1.58 1.44 1.3 1.28 1.01 ד"ממ

 1.27 1.03 0.95 0.91 0.83 ממלכתי

 הקצאת שעות הוראה לפי תלמיד



 

כך תוספת שעות  ,יותרחלש ככל שבית הספר מוגדר מהנתונים המוצגים בתרשימים עולה כי 

בבחינת פער שעות ההוראה בחינוך . הן לתלמיד והן לכיתה, גבוהה יותרלו  ר מוקצהשאההוראה 

ניתן לראות כי , חזקיםספר המוגדרים החלשים לבתי ספר המוגדרים הדתי בין בתי -הממלכתי

-חברתיתבבתי ספר החלשים מבחינה  תלמידיותר שעות הוראה ממוצעות ל 20%הפער עומד על 

 . הספר החלשים לטובת בתי 00%עומד על  כיתהוכן הפער בשעות ההוראה הממוצעות ל, כלכלית

בין  תלמידהפער במספר שעות ההוראה הממוצעות ל :מגמה דומה מתרחשת בחינוך הממלכתי

לבין בתי הספר המוגדרים כחזקים כלכלית -חברתיתחלשים מבחינה כבתי הספר המוגדרים 

עומד  כיתהוכן הפער במספר שעות ההוראה הממוצעות ל, 22%עומד על  כלכלית-חברתיתמבחינה 

תלמיד הלומד בבית , במילים אחרות. ובת בתי הספר המוגדרים כבעלי מדד טיפוח חלשלט %.על 

 לעומתשעות שבועיות  4-זוכה לתוספת של עוד כ, כלכלית-חברתיתספר הנחשב חלש מבחינה 

 . כלכלית-חברתיתחזק מבחינה תלמיד הלומד בבית ספר המוגדר 

 ?מהו הרכיב בעל ההשפעה החזקה ביותר על התקצוב

 :דתי-בדק מהי ההשפעה החזקה יותר על תקצוב בתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי המחקר

בכל סוג . חזק; בינוני; נמוך: נבדקו שלוש רמות של מדד הטיפוח .טיפוחהגודל בית ספר או מדד 

בכל הרמות נבדקו התקצוב . גדול מאוד; גדול; בינוני; קטן: נבדק רמת הגודל של בית הספר

. דתי-למיד וכן שעות ההוראה הממוצעות לכיתה ולתלמיד בחינוך הממלכתיהממוצע לכיתה ולת

 .0מספר  בלוחהנתונים מוצגים 

 דתי-ודל בית הספר בחינוך הממלכתיהשוואה בין מדד הטיפוח וג :1מספר  לוח

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 

חזק-בינוני חזק בינוני-חלש בינוני   חלש 
 32 29.9 29.3 31.4 27.7 ד"ממ

 27.31 25.63 25 25.2 25.1 ממלכתי

 הקצאת שעות הוראה לפי כיתה



 

תקצוב 

ממוצע 

 לתלמיד

תקצוב 

ממוצע 

 לכיתה

שעות 

הוראה 

 לתלמיד

שעות 

הוראה 

 לכיתה

מספר בתי 

 הספר

 חלש

(26%) 1 22.64 0.10 ₪ 04.,0.0 ₪ .6.,22 קטן
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 (22.1%) 2 .20.4 0.23 ₪ 111,321 ₪ .21,24 בינוני

 - - - - - גדול

 (04.2%) 3 10..3 0.00 ₪ 046,1.2 ₪ .34,66 גדול מאוד

 בינוני

 (%..20) 31 20.30 0.42 ₪ 224,.04 ₪ 26,340 קטן

 (%...3) 02 60..3 0.30 ₪ 041,232 ₪ 402,.3 בינוני

 (02.2%) 1 .30.0 .0.6 ₪ 60.,2.4 ₪ 24.,34 גדול

 (%..2) 2 36.04 6.11 ₪ 143,223 ₪ 462,.3 גדול מאוד

 חזק

 (04.2%) 2 22.20 .0.3 ₪ 600,..4 ₪ 224,.0 קטן

 (32.1%) . 1..31 0.60 ₪ .6.,241 ₪ 23.,36 בינוני

 (46%) 04 30.00 0..6 ₪ 122,.21 ₪ 30,313 גדול

 (36%) 1 30.01 ..6 ₪ 063,034 ₪ 36,203 מאוד גדול

קצובו יהיה גבוה כך ת, מהנתונים המוצגים ניתן לראות כי לרוב ככל שבית הספר הינו קטן יותר

ית ספר במדד ב, בינוניט בית ספר במדד טיפוח חלש הנחשב למע)והן לכיתה  הן לתלמיד, יותר

באותו (. בית ספר גדולן בית ספר במדד טיפוח חזק הנחשב וכ, גדול מאודטיפוח בינוני הנחשב 

ניתן לראות כי ככל שבית הספר קטן יותר כך מספר שעות ההוראה המתוקצבים לו גדול , אופן

-חברתיתהניתן לראות כי ההשפעה , אך בהשוואה למדד הטיפוח(. הן לתלמיד והן לכיתה)יותר 

גודל )של מספר התלמידים בבית הספר  המשתנהחזקה יותר מאשר  ,ברוב המקרים, כלכלית

והן על מספר שעות  ,לכיתה ולתלמיד הן על התקצוב הממוצעיותר  ומשפיעה, (בית הספר

הנתונים מראים כי ישנם הבדלים משמעותיים בתקצוב . לכיתה ולתלמיד ההוראה הממוצעות

פוח שונה הממוצע ובמספר שעות ההוראה בין בתי הספר הנמצאים ברמת גודל זהה ובמדד טי

 חלשיםבכל רמת גודל בתי הספר המוגדרים (: גדולים מאוד במדד טיפוח בינוני למעט בתי ספר)

ר בתי ספר הזהים להם מאש של שעות ותקצובם יהיה גדול יותר יקבלו מספר רב יותר יותר

ניתן לראות כי בית ספר המוגדר , יתרה מזאת. אך נמצאים במדד טיפוח גבוה יותר מבחינת גודל

 . ול מאוד במדד טיפוח חלש מתוקצב יותר מאשר בית ספר קטן המדורג כבעל מדד טיפוח חזקגד
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הסוגריים מבטאים את אחוז בתי הספר הנמצאים בקטגוריה זאת מכלל בתי הספר באותה קטגוריה של מדד  
 .טיפוח



  דתי-ית בבתי הספר בחינוך הממלכתיהפרדה מגדר .4

 
  14: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 .0

 .בתי ספר מעורבים שבהם כל הכיתות נפרדות –כיתות נפרדות  .3

בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות הנמוכות מעורבות והכיתות  –מתחלף  .2

 .הגבוהות נפרדות

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

גיל חלק מהכיתות מעורבות  בתי ספר מעורבים שבהם בכל שכבת –משולב  .2

 .וחלק נפרדות

בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות הנמוכות נפרדות  –" הפרדה צומחת" .0

 .והכיתות הגבוהות מעורבות

בתי ספר מעורבים שבהם חלק מהכיתות נפרדות וחלק  –אפיון ללא  .1

 . מעורבות

 .דתי המשויכים לכל קטגוריה-מראה את מספר בתי הספר בחינוך הממלכתי 3מספר  לוח

 י סוג הפרדה מגדרית של בית הספרדתי לפ-בתי הספר בחינוך הממלכתי :2מספר  לוח

 אחוז בתי הספר מספר בתי הספר סוג ההפרדה

 4.1%. בתי ספר 022 הפרדה מגדרית מלאה

 0% בתי ספר 00 כיתות נפרדות

 6.2% בתי ספר 0 "צומחתהפרדה "

 0.0% בתי ספר 3 משולב

 3.1% בתי ספר 2 ללא אפיון

 6.2% בתי ספר 0 מתחלף

 4.4% בתי ספר . מעורב

ללא אפיון ומתחלף , משולב, "הפרדה צומחת: "מכיוון שמספר בתי הספר המשתייכים לקטגוריות

 –חלט לאחד אותם ביחד לקטגוריה אחת הו, בתי ספר .הינו קטן מאוד וסכומם הכולל עומד על 
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הוצאת נאמני תורה  .('חלק ב. )מגמות והישגים, תמונת מצב-דתי-החינוך הממלכתי(. 3604) 'א, פינקלשטיין 
 .ועבודה



דתי המשויכים -ינוך הממלכתיחמראה את אחוז בתי הספר ב 00תרשים מספר . מעורבים למחצה

 .לכל קטגוריה

בחלוקה לפי סוג  תיד-ינוך הממלכתיבח יםיסודי-עלהאחוז בתי הספר  :11תרשים מספר 

 הפרדה מגדרית

 

ירוב המגדרי בבית לפי מצב ההפרדה או הע תקצוב ממוצע לתלמיד ולכיתה בבתי הספר. א.4

 הספר

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 
 כיתות נפרדות מגדרית מלאה

מעורבים  
 מעורב למחצה

  ₪714,436   ₪738,120   ₪603,526   ₪626,997  תקצוב ממוצע לכיתה

  ₪32,592   ₪35,292   ₪27,133   ₪26,936  תקצוב ממוצע לתלמיד

  ₪ -    
  ₪ 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  
  ₪ 750,000  
  ₪ 800,000  

  ₪ -    
  ₪ 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  
  ₪ 34,000  
  ₪ 36,000  



בנות בלבד וכיתות , בנים בלבד)מופרדים תן לראות כי בבתי הספר המוגדרים מהתרשים ני

הן )מעורבים ספר הנחשבים ההממוצע לתלמיד הינו נמוך יותר מאשר בבתי  התקצוב( נפרדות

  .(באופן חלקיבאופן מלא והן 

 חלקימעורבים באופן מלא או הספר הבתי ב: ממוצע לכיתההתופעה דומה מתרחשת בתקצוב 

כפי שניתן  .נפרדיםהספר האשר כיתות הנמצאות בבתי הממוצע לכיתה הינו גבוה יותר מ התקצוב

חלשים מבחינה ספר המוגדרים החלק ניכר מבתי הספר המעורבים אלו בתי , יהיה לראות בהמשך

כקטנים מבחינת מספר ו ,(יסודיים-מבתי הספר המעורבים העל 21.2%-כ)כלכלית -חברתית

להסביר מדוע  היכולעובדה ש ;(יסודיים-מבתי הספר המעורבים העל 03.2%-כ)התלמידים בהם 

שאלו הגורמים המביאים לתקצוב ינו במחקר שכן הרא, התקצוב של בתי הספר המעורבים גבוה

תנה הינם מופרדים באופן מלא ולכן מש יםיסודי-עללציין כי רוב בתי הספר החשוב  .יותר גבוה

 . אינו בא לידי ביטוי בגורם התקצוב או במספר שעות ההוראהההפרדה כמעט 

 פרדה או העירוב המגדרי בבית הספרבחלוקה לפי מצב הה, שעות הוראה בבתי הספר. ב.4

 עות הוראה ממוצעות לתלמיד ולכיתהמספר ש :13שים מספר תר

 

לתלמיד והן ה ביותר הן מהתרשימים המוצגים ניתן לראות כי הקצאת שעות ההוראה הגבוה

שעות ההוראה בין בתי הספר מספר הפער בעם זאת אך , הנפרדיםספר הבבתי  היא לכיתה

ה הקצאת שעות ההוראה הנמוכ, בנוסף. הינו מזערי, מעורבים למחצההלבין בתי הספר  הנפרדים

 . כיתות נפרדות מעורבים שבהםבבתי ספר  היא, ביותר הן לתלמיד והן לכיתה

 ?ההשפעה החזקה ביותר על התקצוב ועל שעות ההוראהמהו הרכיב בעל . ג.4

1.28 
1.37 

1.2 
1.39 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

מעורבים   מעורב
 למחצה

כיתות  
 נפרדות

הפרדה 
מגדרית  

 מלאה

 לפי תלמיד

28.4 29.3 
26.9 

30 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

מעורבים   מעורב
 למחצה

כיתות  
 נפרדות

הפרדה 
מגדרית  

 מלאה

 לפי כיתה



,   על מנת להבין מהו הגורם המשפיע ביותר הן על התקצוב הממוצע והן על הקצאת שעות ההוראה

 :ו שתי השואותעל מנת לבדוק זאת נערכ. אר המשתניםנבדוק את משתנה ההפרדה יחד עם ש

נבדקו שלוש רמות של מדד : טיפוחהבין הפרדה או עירוב מגדרי לבין מדד  :השוואה ראשונה

כיתות ; הפרדה מגדרית מלאה: בכל רמת טיפוח נבדק סוג ההפרדה. חזק; בינוני; נמוך: הטיפוח

וכן שעות  דקו התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמידבכל הרמות נב. מעורב; מעורב למחצה; נפרדות

 . 2מספר  לוחהנתונים מוצגים ב. ההוראה הממוצעות לכיתה ולתלמיד

נבדקו ארבע רמות של גודל בית : בין הפרדה או עירוב מגדרי לבין גודל בית הספר :יהישוואה שנה

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

בכל הרמות נבדקו התקצוב הממוצע לכיתה ולתלמיד וכן . מעורב; מעורב למחצה; כיתות נפרדות

 .4מספר  לוחהנתונים מוצגים ב. ידוצעות לכיתה ולתלמשעות ההוראה הממ

  



 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
20,66. 000,.42 0.. 22.0 2 (2.3%)

15 

 (0%..) 0 0..3 0.63 000,041 .32,12 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

 כולל את משולב)

 (וללא אפיון

2.,216 106,.63 0.04 23.2 2 (22.2%) 

 (21.2%) 2 20.0 0.40 60,130. 20,122 מעורב

בינוני
 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
3.,122 041,201 0.23 3... 40 (3..1%) 

 (20.4%) 4 34.2 0.00 .2.,2.1 220,.3 כיתות נפרדות

 - - - - - מעורב למחצה

 (3%..0) 3 32.2 0.40 ...,102 20,363 מעורב

ק
חז

 

הפרדה 

 מגדרית מלאה
36,13. 2..,043 0 31.. 23 (36.0%) 

 (31.2%) 2 ..32 .0.6 404,462 .36,40 כיתות נפרדות

 - - - - - מעורב למחצה

 - - - - - מעורב

 

מגורמים אחרים משפיעה יותר כלכלית -חברתיתהה לרוב הרממנתונים המוצגים ניתן לראות כי 

 .ן על מספר שעות ההוראה המתוקצבות לבתי הספרוה הן על התקצוב הממוצע לתלמיד ולכיתה

כאשר יש שני בתי ספר המשתייכים לאותה קטגוריה של הפרדה או עירוב מגדרי אך נמצאים 

וכן הקצאת , תקצובם יגדל ככל שמדד הטיפוח יהיה נמוך יותר, הטיפוח ברמות שונות של מדד

ככל  ,ניתן לראות כי לרוב. בו הם מדורגיםשמספר שעות ההוראה תשתנה בהתאם למדד הטיפוח 

כך הן התקצוב הממוצע והן מספר שעות ההוראה , יותר החלש כלכלית הינה-שהרמה החברתית
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באותה קטגוריה של הפרדה או  הסוגריים מבטאים את אחוז בתי הספר הנמצאים בקטגוריה זאת מכלל בתי הספר 
 . עירוב מגדרי



פרט לבתי ספר עם כיתות נפרדות במדד ) המשתייכים לרמה זאתגבוהים יותר באותם בתי ספר 

 (. טיפוח בינוני

כשליש  אלא, רבים או מעורבים למחצה המוגדרים חזקיםבתי ספר מעו אין ניתן לראות כי, בנוסף

נמצאים במדד טיפוח  מבתי הספר המעורבים באופן מלא 21.2%-מבתי הספר המעורבים למחצה ו

 0%..רק בתי ספר חלשים המוגדרים כמופרדים באופן מלא ו 2.3%-ישנם רק כ, לעומתם. חלש

עורבים התקצוב ספר מהבבתי להסביר מדוע דבר זה יכול . כיתות נפרדות עםבתי ספר חלשים 

. דותוכן מספר שעות ההוראה באותם בתי ספר גבוה מבתי ספר עם כיתות נפרהממוצע גבוה יותר 

באופן מלא )מעורבים הספר הלכן בתי ו, נו שהמשתנה החזק ביותר הינו מדד הטיפוחיהרא ,כאמור

הינם מעורבים הבתי ספר  וברמכיוון ש, שעות ויותר תקציבמקבלים יותר ( או חלקי

  .אקונומית-מבחינה סוציו אינטגרטיביים יותר

  



 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
3.,001 03.,204 0.2 23.0 

0. 

(42..%)16 

 (3%..0) 3 31.0 0.2 223,030 32,232 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

הפרדה : "כולל)

 (וללא אפיון "צומחת

2.,0.. 1.2,040 0.23 20 3 (33.3%) 

 (03.2%) 2 30.1 0.32 0..,.02 6..,26 מעורב

בינוני
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
31,6.2 03.,244 0.34 3..0 4. (20.0%) 

 (3%..0) 3 ..31 0.44 10.,162 .20,40 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

 (שולבמכולל )
2.,640 10.,16. 0.0 23.4 3 (33.3%) 

 (32%) 3 20.3 0.40 22,200. 3.3,.2 מעורב

גדול
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
33,102 004,624 0 31 32 (04..%) 

 (42.2%) 2 32.0 0.03 .220,26 06.,34 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

 (ללא אפיוןכולל  )
20,.11 104,6.. 0.04 34.. 3 (33.3%) 

 - - - - - מעורב

אוד
מ

גדול 
 

הפרדה מגדרית 

 מלאה
33,006 023,.32 6... 32.3 04 (.%) 

 (3%..0) 3 4..3 0.0 .0.3,03 32,4.2 כיתות נפרדות

מעורב למחצה 

כולל את מתחלף )

 (וללא אפיון

26,0.2 0.2,464 0.31 34.1 2 (22.2%) 

 (03.2%) 0 26.0 0.3 161,420 31,312 מעורב
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באותה קטגוריה של הפרדה או  הסוגריים מבטאים את אחוז בתי הספר הנמצאים בקטגוריה זאת מכלל בתי הספר 

 .עירוב מגדרי



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

ההפרדה ופחות במרכיב , גודל בית הספרתלויה במרכיב הממוצע ושעות ההוראה הממוצעות 

רית אך ספר המשויכים לקטגוריה זהה של הפרדה מגדהבהשוואה בין בתי . והעירוב המגדרי

הן לתלמיד )ממוצעות ההוראה נים יותר מספר שעות הקטהספר בבתי ה, שונים מבחינת גודלם

למעט בתי )ים יותר גבוה יהיו( הן לתלמיד והן לכיתה)שלהם  וכן התקצוב הממוצע( והן לכיתה

 (.  בינונייםספר המוגדרים 

מבתי  %..42לעומת זאת  ,קטניםמכלל בתי הספר המעורבים מוגדרים  03.2%ניתן לראות כי 

יכול להסביר מדוע לבתי  הזדבר . המוגדרים קטנים הנפרדים מבחינה מגדרית באופן מלאהספר 

התקציב בבתי ספר קטנים , נויהראש משום שכפי, ספר מעורבים יש  תקציב ממוצע גבוה יותר

 .הממוצע לתלמיד גבוה יותר

 סיכום .5

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

התקבל כי ההשפעה החזקה ביותר הינה מדד , המתוקצבות לבתי הספר שעות ההוראה הממוצעות

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

 .  אינו משפיע על התקצוב שבית הספר מקבלי של בית הספר הינו הגורם שכמעט והעירוב המגדר

לים ברמת השירותים המוצעים לתלמידים בין הפער במספר התלמידים בכיתה מתבטא בהבד

כאשר בית . הן בתחום השירותים הלימודיים והן בתחום השירותים החברתיים, דלי בתי הספרוג

שארגון גדול המונה יותר אנשים נהנה יותר מהטבות הקובע " יתרון לגודל"הספר גדול הוא נהנה מ

וא נהנה ממבחר מגמות לימודיות רב ככל שבית הספר גדול יותר ה, לכן. מאשר גוף קטן ממנו

בדומה . יותר בהתאם לביקוש התלמידים מאשר בית ספר קטן שבו יש מעט מגמות לימודיות

ובתי ספר עם מספר רב של , גם בתחום החברתי ישנו עניין של יתרון לגודל, לתחום הלימודי

 .תלמידים יכולים ליהנות מיותר פעילויות חברתיות

נה שהתלמידים המקבלים את תפוקת החינוך הגדולה יממחקר זה ה המסקנה העיקרית העולה

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

במילים . נמוכהכלכלית -חברתיתגדרים ברמה התלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים המו

עליו להסתכל הן על מדד הטיפוח של , כאשר הורה מתלבט להיכן כדאי לשלוח את ילדו, אחרות



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

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

  . עבורו



 רשתות חינוך בבתי הספר –פרק רביעי 

 

 הקדמה .1

חינוך מוכר , ונית וכוללת בתוכה מוסדות רשמייםג-רב ת מוסדות החינוך בישראל הינהמערכ

ר מוסדות החינוך הם בבעלות גופים "מוכשבחינוך . ומוסדות הפטור( ר"מוכשחינוך ) שאינו רשמי

של אוטונומיה  מסוימתהמוסדות הללו נהנים ממידה , כמו כן .ציבוריים או בבעלות גופים פרטיים

בין ) אך משרד החינוך מפקח על פעילותם ומממן אותם באופן חלקי או מלא, בתכנית הלימודים

 (. 066%-ל 02%

הינן חלק ממוסדות , צביה רשת בני עקיבא או ישיבות ואולפנות כדוגמת רשת, רשתות בתי הספר

בתחום  ון והבולט ביותר כאשר דנים בסוגיית ההפרטההמאפיין הראשוהן , ר"החינוך המוכש

יש הרואים בתהליך זה כמפורר את . תהליך ההפרטה בחינוך החל בעשורים האחרונים. החינוך

 . אך מנגד יש הטוענים כי תהליך זה מביא לייעול המערכת החינוכית, החינוך האוניברסלי

לאחר מכן הוא ו, החינוך בישראל המסמך מציג תחילה את תהליכי ההפרטה המתרחשים במערכת

המסמך מאפיין את . רשתות החינוך בישראל –תמקד באחד מסממני ההפרטה הבולטים מ

 . דתי ומונה את היתרונות והחסרונות של רשתות החינוך-הרשתות הפועלות בחינוך הממלכתי

 הפרטה במערכת החינוך .2

בעשורים , עם זאת. ל תשתית ציבורית וממלכתית מקיפהמערכת החינוך בישראל מבוססת ע

, אשר מצמצמת את אחריות המדינה לחינוך ,האחרונים מתקיימת מגמה מתעצמת של הפרטה

כדוגמת רשתות ועמותות חינוך אשר , ובמקביל מחזקת את כוחם והיקפם של גורמים חיצוניים

. 0: שתי דרכים משלימותתהליך ההפרטה מתפתח ב. פועלות בתוך מערכת החינוך בישראל

כיוזמות פרטיות לייצור ולהספקה של שירותים חלופיים או משלימים לאלו הניתנים  –" מלמטה"

כמדיניות ציבורית של העברת אחריות והספקת שירותים  –" מלמעלה. "3  .על ידי הממשלה

 . מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי

הראשונה היא . בכלל ובתחום החינוך בפרטישנן שתי גישות עיקריות הנוגעות במושג ההפרטה 

ההפרטה , לפי גישה זו. הגישה המצמצמת הרואה את ההפרטה כנסיגה מוחלטת של הממשלה

 .ריותה לספק שירותי חינוך לאזרחיםבחינוך מתרחשת רק כאשר הממשלה נסוגה לגמרי מאח

ינוך אינה מערכת הח, כלומר כל עוד הממשלה עדיין מעורבת בקביעת המדיניות ובמימונה



הגישה השנייה הינה גישה מרחיבה הרואה את תהליך ההפרטה כנסיגה של הממשלה . מופרטת

של הממשלה מתפקידי ניהול והפעלה של , גם הקטנה ביותר, כל נסיגה, לפי גישה זו. בכל פעולה

מה גורמים חיצוניים אשר ימכיוון שכל נסיגה כזאת מביאה ע, בתי הספר משמעותה הפרטה

 (. 3602, מיכאלי)את השוק הכלכלי לתוך מערכת החינוך  מאפיינים

תהליך ההפרטה בחינוך בישראל אינו דומה לתהליכי ההפרטה המתרחשים במדינות שונות ברחבי 

 ספר בתי: סוגים משלושה ספר בתי כוללת החינוך מערכת, לדוגמה בארצות הברית. העולם

 במימון רווח למטרת חברה או עמותה ,פרטיים יזמים ידי על שמופעלים ספר בתי; ציבוריים

 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 שכר

הורים לעיתים , עם זאת. ובאופן רשמי נהוג בה חינוך חינם, היא ציבורית ברובההאמריקאית 

 .באמצעות תרומות שהם מתבקשים לגייס למען בתי הספר, נדרשים לשלם עד אלפי דולרים בשנה

בארצות הברית זוהי בעוד , מההורים סכומים כה גבוהיםרק בתי ספר בודדים גובים  בישראל

  .תופעה נפוצה יותר

הפרטה . 0 :תהליך ההפרטה במערכת החינוך בישראל ניתן לחלק לשלוש קטגוריות עיקריותאת 

הפרטה הבאה לידי ביטוי הן בעיצוב תכניות הלימודים ודרכי העברתן והן בהפעלת  :פדגוגית

הפרטה זו מביאה לנסיגה של הממשלה . תכניות לימודים בבתי הספר על ידי גורמים פרטיים

 :הפרטת המימון. 3. את דרכי העברתה ואת זהות המורים, נית הלימודיםמיכולתה לקבוע את תכ

, הכוללים, הפרטה הבאה לידי ביטוי בהגדלת תקציב החינוך באמצעות מקורות פרטיים מגוונים

הפרטה . 2. עמותותממקרנות ו, תשלומי הורים ותרומות ותמיכות מחברות עסקיות, בין היתר

רפורמות ובמגמות החדשות לניהול המערכת הציבורית הפרטה הבאה לידי ביטוי ב :נהליתמ

הסטנדרטיזציה והמדידה והמעבר לדפוסי העסקה גמישה של , כדוגמת רפורמת הניהול העצמי

 .כוח האדם

המצדדים בתהליך מונים שני . קת האם תהליך ההפרטה בחינוך הינו תהליך חיוביולישנה מח

 :  טיעונים מרכזיים

ההפרטה מקטינה את , כלומר. יך של דמוקרטיזציה של המערכתתהליך ההפרטה הינו תהל. 0

ם של ההורים ושל ובמקביל מגבירה את כוח, כוחה של המערכת הציבורית ושל משרד החינוך



המצדדים בתהליך טוענים שעל ידי כך בתי הספר יוצאים מהשמרנות . קהילות מקומיות

 . מודים ולהרכב האנושילארגון הלי, הממסדית בכל הנוגע לגישות ההוראה והלמידה

טיעון זה . במערכת Accountability))תהליך ההפרטה מגביר את היעילות והאחריותיות .  3

הגברת ( א: עיקריים ה גורמיםמבוסס על כך שהגדלת ההישגים הלימודיים תלויה בשלוש

התחרות בין בתי הספר בכך שלהורים ולתלמידים ישנם אפשרויות רבות יותר ברישום לבתי 

; באמצעות תהליך ההפרטה יחולו סטנדרטים ברורים יותר לכל הגורמים במערכת( ב; הספר

באמצעות ההפרטה תחול העברת סמכויות הפיקוח מגורמים במשרד החינוך לתלמידים ( ג

 .ולהורים

 : המתנגדים להפרטה מונים מספר חסרונות לתהליך, מאידך  

מכיוון שתהליך זה הוא מעין , רכת החינוךסכנה לשוויוניות של מע הינםתהליכי ההפרטה  .0

י חינוך וכתוצאה מכך רום להספקה לא שוויונית של שירותאשר עלול לג, מסחור של החינוך

 (.3606, איכילוב)שונות  כלכליות-חברתיותלהגדלת הפערים בין התלמידים המגיעים מרמות 

שר מעודד הישגיות תהליך ההפרטה עלול לגרום לתחום החינוך להפוך לשוק תחרותי א. 3

ובמקביל עלול להביא לירידה בעיסוק של תכנים , ניהןיוהצלחות שניתן למדוד ולהשוות ב

, מיכאלי)ערכיים וחברתיים כגון הבניית הזהות האישית או החינוך לאזרחות דמוקרטית 

3602 .)  

תהליך ההפרטה הולך ומתחזק באמצעות יוזמות והתפתחויות כדוגמת בתי ספר , בישראל

בתי ספר של  כוללים בין היתרה( ר"מוכש) "שאינו רשמי מוכר"יחודים או בתי הספר המוגדרים כי

 . עמותות הורים ורשתות חינוך

 רשתות חינוך .3

 
רים "אחת ההשפעות הבולטות של תהליך ההפרטה הינה הקמת רשתות חינוך על ידי מלכ, כאמור

על ידי המדינה כוללת שני  בעלות פרטית של בתי הספר הממומנים .או תאגידים מסוגים שונים

( %066-ל %02בין )שזוכים למימון כמעט מלא  ,(ר"מוכש) "רשמי ושאינ מוכר. "0: סוגים

מוסדות . 3; אך מפוקחים באופן רשמי על ידי משרד החינוך, ולאוטונומיה פדגוגית ומקצועית

תמורת אוטונומיה מלאה ופיקוח רק על ( 02%-ל 22%בין )אשר מקבלים תקצוב מופחת  "פטור"ה

גביית : ר יש מספר מאפיינים משותפים"לבתי הספר אשר נמצאים תחת הגדרת המוכש. הרישיון



משרד החינוך או הרשויות ולא דרך )העסקת מורים על ידי עמותה , שכר לימוד מהורי התלמיד

 . ותהליכי מיון וסלקציה בקבלת התלמידים (המקומיות

עלים אל נוהגות רשויות מקומיות רבות להעביר בתי ספר שבאחריותן לגופים פרטיים הפובישר

שבתמורה , רשת בני עקיבאו צביה, אורט שונות כדוגמת חינוךבהם רשתות ו, ללא כוונת רווח

לאחרונה נחשף כי בבדיקה . גובות נתח מהתקציב המועבר על ידי משרד החינוך לכל בית ספר

על פני הפעלה על  להפעלת בתי ספר על ידי גופים אלהא נמצא יתרון מובהק שערך משרד החינוך ל

אנו מזהים לאורך כל הרצף בעלויות שעושות עבודה טובה מאוד לצד בעלויות . "ידי רשות מקומית

, ל משרד החינוך"כתב מנכ, "ויש לבדוק את הדברים באופן פרטני, עם הישגים שטעונים שיפור

 .גר לראשי הרשויות המקומיותבמכתב ששי, שמואל אבואב

. בשנות השישים החלו לפעול דתי-יבחינוך הממלכתי והממלכתיסודי -עלחינוך הבחינוך הרשתות 

 ,ת"עמל ואמי, אורטרשתות  היו יסודי-במוסדות החינוך העל הבולטותרשתות ה, באותה התקופה

במהלך השנים  .הגדולותמוקמו ברובם בעיירות הפיתוח ובשכונות העולים בערים  הןמוסדותיו

האחרונים החלה להתפתח תחרות בין עשורים ב. ברחבי המדינה רשתות חדשות םנוספו אליה

 פרויקטיםספר ותפעול ה פים עסקיים לכל דבר על הפעלת בתיהמתחרות כגו, החינוך רשתות

המתרחבים על פי " תאגידי חינוך"פועלות כמעין החינוך רשתות . במיקור חוץ עבור משרד החינוך

ספר בתי , טכנולוגיות מכללות: של שירותי חינוך רחב לים מגווןימפע ולרובהביקוש לשירותיהם 

 קורסי הכנה לפסיכומטרי ולבגרות, העשרה, פנימיות, גנים וצהרונים, יסודיים-יסודיים ועל

של תחומי הפעילות של הרשתות ופריסתן הגיאוגרפית הן תוצאה . קורסי הכשרה מקצועיתו

  .זיהוי הזדמנויות וזכייה במכרזי משרד החינוך, שיקולים עסקיים

ו על ידי משרד החינוך באופן ישיר א יםמתוקצב בתי הספר אשר שייכים לרשתות החינוך

יש גם מערך גיוס כספים עצמאי המשמש למימון מנגנון  םלמרבית. באמצעות הרשות המקומית

חוזי ההפעלה הנחתמים בין  .יבי חינוך נוספיםס תקצוגימרשויות את ה שפוטרדבר , תפעולי

לרוב אינם אך , והמנהליות הרשתות לרשויות המקומיות מסדירים את הסוגיות הכספיות

 .פדגוגית ולהישגים לימודייםלאיכות התחייבות הרשת למסלולי הלימוד או מתייחסים ל

על  ותגם המחליט ןוה קבלתםתלמידים ועל העל מיון  ותהאחראי ןה ,ובתי הספר בפרט, ותהרשת

אך המדיניות הפדגוגית , הרשתות כפופות לפיקוח משרד החינוך ולנהליו, אמנם. מסלולי הלימוד

 .הספר נקבעות על ידי ההנהלה של כל רשת הן מפעילות בבתיוהניהולית ש



 –נה תופעה הקיימת בכל סוגי הפיקוח הי, ובפרט רשתות החינוך, ר"מוסדות המוכשתופעת 

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

תופעה זו מתבטאת בעיקרה בהבחנה החדה בין בתי הספר המקיפים לבין . יסודיים-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 -דתי העל-בחינוך הממלכתי(. ר"מוכש)ומוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים 

מנגד ו אולפנות לבנותו לבניםישיבות תיכוניות : חינוך סוגים מרכזיים של מוסדות נישהבחנה בין 

והקביעה אם  ,המוסדותסוגי משרד החינוך איננו מבחין באופן פורמלי בין . תיכונים מקיפים

בכל . מסגרת מסוימת שייכת לסוג מוסד זה או אחר תלויה בהגדרה העצמית של כל מוסד

הוא האם אותו  וההבדל המרכזי ביניהם, לקראת תעודת בגרותלומדים המוסדות התלמידים 

 . מוסד שייך לרשת חינוך או שהינו בבעלות המועצה המקומית

צברו תאוצה  אך הן, שלפני קום המדינה מתקופת היישובוד ע התיכוניות החלו לפעולהישיבות 

מסגרות החינוך הדתיות קלטו עולים , ראשית: בשנות השבעים כתוצאה משתי סיבות עיקריות

רבים בשנות החמישים והשישים והפכו למסגרות אינטגרטיביות שסבלו מהישגים נמוכים 

חינוך תורני מוגבר הקימו מוסדות חינוך שביקשו להעניק לילדיהם ולכן הורים , ומדימוי בעייתי

 תוצאות מלחמת ששת הימים ותחושת המשימתיות ההתיישבותית ,שנית; פרטיים וסלקטיביים

סיבות אלה . אשר ביקש להקים מוסדות חינוך תורני גם בפריפריה החלוצית שגאתה בציבור הדתי

ם הלימודית הן איכותיים יותר הן ברמתהנחשבים הולידו תביעה להקמתם של מוסדות 

, (לבנות)וצביה  (לבנים)רשתות נועם הוקמו כחלק ממהלך זה . בתביעותיהם הדתיות והמשימתיות

הפרדה מוחלטת בין המינים ודרישות מחמירות יותר לגבי , אשר דרשו תגבור של לימודי הקודש

ימית  יישובי חבלתנופת הקמת ההתנחלויות ופינוי . מורים ותלמידים בתחום ההתנהגות הדתית

, גרוס)העצימו את הרצון לבדל ולחדד את החינוך וכך התחזקו המסגרות הייחודיות בחינוך הדתי 

3664;366. .) 

את  יםממיינ לרוב אשר יםאליטיסטימוסדות כ אשר נתפסו בעברהישיבות והאולפנות הן מוסדות 

, דות אלההלמידה במוס. יתות דתומחויבמות מידה של הישגיות לימודית תלמידיהם על פי א

הספר המקיפים של החינוך בתי . מחייבת שכר לימוד גבוה, בפנימייה גם מגוריםלעיתים הכוללת 



 חילה או שלא התקבלו לאותם מוסדותדתי מאוכלסים בכל אלה אשר לא פנו מלכת-הממלכתי

כך . ותיהםאם מפאת רמתם הלימודית או הדתית או בשל היכולות הכלכליות של משפח, "עילית"

המשרתות בנפרד את האוכלוסיות , הדתי שתי מערכות חינוך מקבילות בחינוך הממלכתי פועלות

 .החזקות והחלשות

 חמש. דתי שייכים לרשת חינוך-יסודיים בחינוך הממלכתי-כמעט כמחצית מבתי הספר העל, כיום

ב הרו. סטון אור תורהו דרכא, צביה ,ת"אמי ,בני עקיבאואולפנות ישיבות  :הרשתות הגדולות הן

ייכים תשמהחינוך  שאר מוסדות. רשתותלאחת מאותן  וחלט של הישיבות והאולפנות שייךהמ

 . לעמותות או לרשויות מקומיות

   17בחלוקה לפי רשת חינוך ז"ות העליונות בשנת הלימודים תשעחטיבהמספר  :1לוח מספר 

 מספר החטיבות עליונות באותה הרשת רשת החינוך

 0 אור תורה סטון

 8 אורט

 . דרכא

 .3 מרחביה נועם צביה

 22 ת"אמי

 44 בני עקיבא

נם שייכים לרשתות בחינוך בתי ספר שאי

 דתי-הממלכתי
021 

 

 יתרונות וחסרונות של רשתות החינוך. א. 4

 :להפעלת בתי ספר דרך רשתות חינוךישנם מספר יתרונות 

אין ש כיחידות מבודדותספר פועלים  בתי לעיתים. בין בתי הספר ולימוד שיתוף פעולה .0

אין , במצב זה אין לימוד מניסיונם של אחרים. ספר אחרים להם קשר עם מורים ועם בתי

 .להתנוונות עלול להובילוהדבר , מחשיבה משותפתתכנון משותף ואין צמיחה הנובעת 
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נתפסת כאסטרטגיה המאפשרת להתמודד עם בעיה חינוך הקמת רשתות , מבחינה זו

ישנה  ולכן, המבנה המבודד שבמסגרתו הן פועלות – של מרבית מערכות החינוך זו יסודית

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 העברת המידע בין. ברשת

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

 .(3602, שכטר וחביב) ההוראה שיטותבתוכנית הלימודים וב, הספר מבניים בארגון בית

משאבים לחלוק  לבתי הספרמאפשרות  החינוך רשתות .וגיוס כספים איגוד משאבים .3

כנית הלימודים ואת דרך ניהול הכספים המוזרמים לתלייעל בכך ו, ידע מקצועיחומריים ו

פוטנציאל גדול יותר לגיוס  ות החינוך ישרשתל. של בתי הספר ולתחזוקת המבנים

שלרשתות חינוך יש יתרון לגודל וכך הן מכיוון , הספר היחיד משאבים מאשר לבית

, כמו כן .לחסוך בהוצאות על מספר שירותים באמצעות הסדרי מימון משותפים ותיכול

מקצועי נעשה בתוך הפיתוח השמכיוון  העלויות הנוספות הכרוכות בפיתוח נמוכות יותר

הפיצה למספר רב יותר של כנית ולוהספר יכולים לחלוק בעלויות הת בתיולכן , הרשת

רשתות , בנוסף .בעוד הם מספקים פיתוח מקצועי משמעותי לצורכי המורים, משתתפים

ולכן קל להן יותר , בארץ ובעולם, להם יש תורמים רביםשים "חינוך הוקמו על ידי מלכר

 . לגייס כספים לפרויקט או למבנה חדש עבור בית הספר

אחת מתכונות היסוד המאפיינות את הרשתות היא גמישות המערכת ויכולתה  .גמישות .2

ת בכפר בתיה היה "בית ספר אמי 0.22בשנת  -לדוגמה. ערך תוך זמן קצר לשינוייםלהי

ותוך זמן , מבתי הספר הראשונים אשר קלטו את העולים החדשים שהגיעו מאתיופיה

, ציטרין)רגשית -לימודית-רתיתקצר הוטמע הידע בשאר בתי הספר בנושא קליטתם החב

3660).            

גרמה למעין תחרות " צביה"ו" נועם"פתיחתם של מוסדות מובדלים כגון  .יותתחרות .4

. במישור הדתי ד"דתי ולהשתדלות רבה יותר בשאר המוסדות של החמ-בחינוך הממלכתי

באותן שנים נפתחו בבתי הספר המקיפים כיתות תורניות אשר הושם בהן דגש חזק יותר 

על האווירה החינוכית הדתית על מנת להתאים את בתי הספר לציבור המבקש חינוך 

 .   תורני יותר



 

 

 

 

 :נם גם מספר חסרונות לרשתות חינוךבצד היתרונות יש

 ,דתי-רשתות השייכות לחינוך הממלכתיובפרט , ינוךרשתות הח .שלומי הורים גבוהיםת .1

כגון יום , מאופיינות בתשלומי גביה גבוהים עקב שירותים נוספים הניתנים לתלמידים

, אור תורה סטון)הראה כי בחלק מהרשתות ( 3600)גרוסמן . הלימוד ארוך או תנאי פנימיי

ד בהשוואה לבתי הספר ה הינו גבוה מאויממוצע הגבי( מרחביה נועם צביה ובני עקיבא

בהשוואה , בנוסף. 3כפי שניתן לראות בלוח מספר , המקיפים שאינם שייכים לרשת חינוך

ספר הדתי ונמצאים תחת אותה רשת עם בתי -בין בתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי

הגבייה , (דרכארשת כדוגמת )נמצא כי בחלק מהרשתות , השייכים לחינוך הממלכתי

  .חינוך הממלכתיזו שבמ הכמעט כפול נהידתי ה-הממלכתיהממוצעת בחינוך 

 18ממוצע הגביה בכל רשת חינוך :2לוח מספר 

 רשת החינוך
 הסכום הממוצע של תשלומי ההורים

 בשנה

 ₪ 1,0.1.3 אור תורה סטון

 ₪ 2..3,01 אורט

 ₪ ..3,012 דרכא

 ₪ 1..6.,2 מרחביה נועם צביה

 ₪ 3,161.1 ת"אמי

 ₪ 0..4,64 בני עקיבא

-נם שייכים לרשתות בחינוך הממלכתיבתי ספר שאי

 דתי
2,621.1 ₪ 
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עלול להיווצר , למרות שרשתות חינוך מאופיינות במשאבים כספיים רבים .הפסד כספי .3

התקבל  3604בשנת  בחוק ההסדרים לתקציב. מצב שיחול הפסד כספי בתוך בתי הספר

הרשות המקומית במימון  של שתתפותהתיקון לחוק החינוך הממלכתי שהסדיר את ה

, אם תרצה, ובחוק נקבע כי רשות מקומית יכולה, ר"מוסדות חינוך שהינם מוסדות מוכש

עלול , כך. אשר פועלים בתחומה ר"קציביהם של מוסדות חינוך מוכשלהשתתף בת

ספר מסוים עקב שיוכו  להיווצר מצב שרשות מסוימת תחליט שהיא אינה מתקצבת בית

מכיוון  ,דתי-מתרחש בעיקר בבתי הספר השייכים לחינוך הממלכתי מצב זה. חינוךלרשת 

ולכן  ,דתי-שייך לחינוך הממלכתיששבחלק מהרשויות המקומיות יש רק בית ספר אחד 

  .לרשות המקומית קל יותר להעביר החוצה את ניהולו

אחת הסוגיות המרכזיות  19,ה"לשנת תשע דוח מבקר המדינה לפי .העסקת מורים .3

 לרובשכן , היא סוגיית הבעלות הכפולה על מוסדות אלו יסודיים-עלספר  בהפעלת בתי

הביניים הן בבעלות המדינה והחטיבות העליונות  יסודית חטיבות-במערכת החינוך העל

 רוב מורי חטיבות, כןל. ות או עמותות ורשתות חינוךהן בבעלות הרשויות המקומי

של הגוף העליונות הם עובדים המורים בחטיבות אילו ו, הביניים הם עובדי מדינה

משרד מצד ופיקוח מצב זה עלול לגרום לחוסר בקרה , שבבעלותו החטיבה העליונה

מורים ש לכך ואף לגרום, של המורים הפועלים בחטיבות העליונות על העסקההחינוך 

 . בהעסקה פוגענית עובדי קבלןכ יועסקו ספרהבמערכת החינוך באותם בתי 

תהליכי מיון וסלקציה  ת החינוך ישנםבחלק גדול מרשתו .השוויון-הגברת הפערים ואי .4

נוצר מתאם בין אותם שכך , בתי הספר וכן תשלום שכר לימוד גבוהקבלת 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 הלימודשאינם יכולים להרשות לעצמם ללמוד 

מצב זה מגביר את הפערים בין בתי ספר ויוצר בתי ספר . הפערים החברתיים

 ".אוכלוסיות חלשות"ובתי ספר ל" אוכלוסיות חזקות"ל

 סיכום .5

 
 תרחש במערכות החינוך ברחבי העולםהחינוך הינו תהליך גלובלי אשר מתהליך ההפרטה בתחום 

ההפרטה בתחום החינוך בישראל מתרחשת באופן שונה משאר , עם זאת. במדינת ישראלגם ו
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 .3602-ה"תשעלשנת ', ג 02דוח שנתי  "(.מורי קבלן)"העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים  –משרד החינוך  



רוב שעות : אל מבוססת על תשתית ציבורית חזקההמדינות בעולם מכיוון שמערכת החינוך בישר

חלטות הפדגוגית נעשות בשיתוף עם משרד הציבורי והההוראה במוסדות החינוך הינן במימון 

 .החינוך

. סודיים-ת רשתות החינוך של בתי הספר העלהפרטה במערכת החינוך באה לידי ביטוי באמצעו

הינה בולטת בעיקר בחינוך ו, תופעה זו הינה רווחת ברוב בתי הספר במערכת החינוך בישראל

הרוב ו ,יסודיים שייכים לרשת חינוך-לבו כמעט כמחצית מבתי הספר העש ,תיד-הממלכתי

 .הרשתותיבות והאולפנות שייכות לאחת מהמוחלט של היש

כגון גמישות ושיתוף , בתי הספר אשר שייכים לרשת חינוך מאופיינים במספר יתרונות מרכזיים

בצד היתרונות ישנם מספר חסרונות  ,עם זאת .ן בתי הספר הנמצאים תחת אותה רשתפעולה בי

השוויון בתוך מערכת -ועלולים לגרום להגדלת הפערים ואיאת אותם בתי ספר  המאפיינים

משמעית האם מדובר בתהליך חיובי אשר יקדם את מערכת החינוך -אין תשובה חד ,לכן. החינוך

הן , בהתייחס לאזור שלו אלא צריך לבחון כל בית ספר בנפרד, בישראל או שמא יגרע ממנה

 .ת שאר בתי הספר בסביבתומבחינת רשות 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 ו, הכרה בחשיבות עבודתם וגאים בהכשהם חדורי אמונה ו, לכך

בית  וני ביןכאשר מתקיימים תנאים אלה אין הבדל עקר לכן. התקציביים והמקצועיים הדרושים

  .ספר בבעלות ציבורית לבין בית ספר השייך לרשת חינוך מסוימת

 

 

 



 תמונת מצב :דתי-מי הורים בחינוך הממלכתיתשלו – 5נספח מספר 

 קובי גרוסמן: מאת

 מבוא .1

תשלומים אלו מממנים חלק מפעילות בית . בחלק גדול מבתי הספר בארץ נגבים תשלומי הורים

מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת בעיקרה על שירותים . הספר בתחומים שונים

ת העסק: המקומיות במסגרת חוק חינוך חובה חינםידי המדינה ועל ידי הרשויות -הניתנים על

, עם זאת. וכן בנייה ואחזקה של מוסדות החינוך, נהל אחריםעובדי חינוך ומ, מנהלים, מורים

ההורים נדרשים , ועל כן, שירותים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לתת בחינם נםיש

 . לממן את אותם השירותים

 :רבע קטגוריותתשלומי ההורים מחולקים לא

תשלום זה הינו חובה . עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמיד תשלום: תשלומי חובה .0

 .לתלמיד לשנה ₪ 75-ומוגבל ל

התשלום הינו . הרצאות והצגות, סיורים, עבור טיול שנתי תשלומים  :תשלומי רשות .3

בית הספר רשאי שלא לאפשר , שלא מסיבות כלכליות, אם הורה בוחר שלא לשלם. רשות

הרי שבית , סיבת אי התשלום הינה כלכלית אם, אולם. את השתתפות התלמיד בפעילות

 .ותפעילוי/באותם אירועים תלמיד את השתתפותמההספר לא יכול למנוע 

עבור שעות לימוד נוספות מעבר לשעות  תשלומים :(ן"תל)תכנית לימודים נוספת  .2

אם השעות ניתנות אחרי סיום יום . שמתוקצבות על ידי משרד החינוך ואין בהם חובה

אם השעות ניתנות במהלך יום . אזי אין חובה לשתף תלמיד שלא שילם, הלימודים

 .גם אלו שאינם משלמים, םאזי ישותפו בשיעור כל התלמידי, הלימודים

רכישת השירותים והתשלום בעבורם נעשים מרצונם החופשי של  :תשלומים מרצון .4

גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון מחייבת אישור בכתב מראש מכל הורי . ההורים

התשלומים . התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר

. ספרי-תלבושת בית ספר והפקת עלון בית, מילון, מרוכזת של אטלסמיועדים עבור קנייה 

ישתתפו בו כל , אם סעיף זה הוא עבור שעת לימודים נוספת או חוג במהלך יום הלימודים

 .גם אלו שלא שילמו עבור סעיף זה, התלמידים

 



שלומי כדי שמוסד חינוך יוכל לגבות ת. 'אפיק' זה מספר שנים שמשרד החינוך מפעיל את מערכת

מפורסם לציבור כן עליו להיות ו חוזר התשלומים שלו צריך להיות מאושר על ידי הפיקוח ו, הורים

וחוזר , ישנם סכומים מקסימליים ותנאי גבייה שונים למוסדות שונים וכיתות שונות. במערכת זו

מוסד חינוכי שחוזר . הפיקוח ל ידיבכללים אלו בדרך כלל לא יאושר עתשלומים שלא עומד 

 20.אינו רשאי לגבות שום תשלום מההורים, התשלומים שלו לא אושר

דתי -בשנים האחרונות נשמעות טענות רבות כנגד תשלומי ההורים הגבוהים בחינוך הממלכתי

 על ידי בחינת, מטרתו של מחקר זה הינה לבדוק את נכונות הטענה. בהשוואה לחינוך הממלכתי

דתי בבתי -בחינוך הממלכתי והממלכתי, מי ההורים לקטגוריות ולסעיפים השוניםחלוקת תשלו

מחקר זה יעסוק בתשלומי ההורים בחלוקה לפי הרשתות השונות , כמו כן. יסודיים-הספר העל

נסקור את גובה תשלומי ההורים ואחוז בתי הספר המאושרים  תחילה. דתי-בחינוך הממלכתי

השני חלקו ב. ובחינוך הממלכתי, דתי-רשתות החינוך הממלכתיב, דתי-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  כיסד חינומו, כאמור. של משרד החינוך

במערכת זו מוצג לציבור  .'אפיק'זה מוזן על ידי בית הספר במערכת חוזר . אושר על ידי הפיקוח

, מאושר לגביית תשלומי הורים המוסד המסויםהאם , הרחב סטטוס הגבייה של כל בתי הספר

במחקר זה נעשה . המוסד למים המלא שמוצג גם חוזר התשלו, אכן מאושר לגבייהואם הוא 

כל נתוני . ו"בסוף שנת תשע 'אפיק'ו שנשאבו ממערכת "גבייה לשנת תשעשימוש מרכזי בנתוני ה

בתי ספר : בבתי ספר משלבי החינוך הבאים (ב"י-'לכיתות ז) יסודי-המחקר מתייחסים לחינוך העל

בעלי חטיבת )בתי ספר בעלי חטיבת ביניים בלבד ותיכונים שש שנתיים , לבדבעלי חטיבה עליונה ב

 (.ביניים וחטיבה עליונה

. דתי-המחקר עוסק בגביית תשלומים ובאישורי גבייה ברשתות החינוך הממלכתי, בנוסף לכך

דרכא ואור תורה , אורט, ת"אמי, נועם צביה, בני עקיבא: התמקדנו ברשתות המרכזיות הבאות
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, מספר תלונות ביחס ליעילות מערכת אפיק, אליהם פנינושקיבלנו ממנהלים , במהלך כתיבת הדברים וקיום מוקד הפניות בנושא תשלומי הורים 

של כל לא פרסמו דוח כספי בסוף שנה שמפרט את העלויות בפועל יש לציין שמנהלים אלו . מורכבותה והתנהלות חלק מן המפקחים שאמונים עליה
   .נכונות או לאהללו במחקר זה אין לנו היכולת  לבדוק אם הטענות  .למרות החובה הברורה שבכך, סעיף וסעיף



, שתותהמידע על שייכות בתי הספר לרשתות אלו נאסף ידנית מאתרי האינטרנט של הר. סטון

כדי לאתר את סמלי , של משרד החינוך 'איתור מוסדות חינוך'והוצלב עם הנתונים במערכת 

' מספרי טלפון וכו, שם המנהל, הצלבה זו בוצעה באמצעות בדיקת היישוב. המוסד של בתי הספר

 . 'תור מוסדות חינוךאי'באתר הרשת ובמערכת 

לבין רישום השייכות  בתי ספר כשייכים לרשתות מסוימות ישנו פער בין הגדרתם הציבורית של

, או לא אותרו בדיוק מספק, בתי ספר מרשת מסוימת שלא אותרו, על כן. במסמכים רשמיים

בחלק מהרשתות ישנם גם בתי ספר השייכים למגזר . זה אינם כלולים במוסדות הרשת במחקר

. דתי-מרשתות אלו בחרנו רק את בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתילכן , הממלכתי והחרדי

. סמל מוסד אחד הכוללים מספר מוסדות חינוך בעליכמו כן הוסרו מנתוני הרשתות מוסדות 

אינם כלולים , דתי בסמל מוסד אחד אולפנה ומקיף, מוסדות הכוללים ישיבה תיכונית, לדוגמה

ולא ברור היכן , מופיע חוזר תשלומים אחד לכל סמל מוסד 'אפיק'שבמערכת משום , במחקר

הוסרו בתי ספר , לבסוף. נמצאים חוזרי התשלומים הייחודיים לכל המוסדות הכלולים בסמל זה

שים את מפאת הקושי להגדיר בתי ספר אלו שחלקם משמ" ד"חב"שבשמם נמצאת המילה 

 .ד"וחלקם את ציבור חסידי חב לאומי דתיההציבור 

 גובה תשלומי ההורים ואישורי גבייה .3

בשנים האחרונות נשמעות טענות רבות כנגד תשלומי ההורים הגבוהים בחינוך , כאמור לעיל

ובנוסף לכך נבדוק , בדברים הבאים נבדוק טענה זו בהשוואה לחינוך הממלכתי. דתי-הממלכתי

הבדיקה נעשית באמצעות נתוני הגבייה בחטיבות . ומי ההורים ברשתות השונותאת גובה תשל

ניתן לראות את מספר  1 פרבלוח מס. ו"ות בשנת הלימודים תשעהביניים ובחטיבות העליונ

חשוב לציין כי . דתי-חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בחלוקה לפי רשתות החינוך הממלכתי

הכולל חטיבת ביניים , בית ספר שש שנתי, הלדוגמ. חטיבותאלא לפי  ,חלוקה זו אינה לפי בתי ספר

חטיבת ביניים אחת וחטיבה  – תי חטיבות ברשת שאליה הוא משתייךייחשב כש, וחטיבה עליונה

ין חטיבת הביניים לחטיבה המטרה בחלוקה זו היא להראות את הבדלי הגבייה ב. עליונה אחת

ומניעת השוואת נתוני גבייה של בית ספר הכולל רק חטיבה לנתוני גבייה של בית ספר שש  העליונה

-'כוללת את כיתות י החטיבה העליונהו 'ט-'כוללת את כיתות ז חטיבת הביניים, במחקר זה. שנתי

 .ב"י

 



 

אוקטובר , לפי רשת חינוך 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

נדגיש כי מוסד חינוך שחוזר התשלומים שלו לא . בחינוך הממלכתי וברשתות המשתתפות במחקר

 .אושר על ידי הפיקוח אינו רשאי לגבות תשלומי הורים

  

 שם הרשת

 חטיבות עליונות חטיבות הביניים

חטיבות ' מס

 ביניים

ממוצע 

 הגבייה

חטיבות ' מס

 עליונות

ממוצע 

 הגבייה

 ₪ 7187.2 6 ₪ 2..2.3 3 אור תורה סטון

 ₪ 2..301 8 ₪ 2005.4 7 אורט

 ₪ ..3012 9 ₪ 1828.9 9 דרכא

 ₪ 5808.7 29 ₪ 4124.1 25 מרחביה נועם צביה

 ₪ 2707.7 38 ₪ 2788.5 33 ת"אמי

 ₪ 4049.1 44 ₪ 2212.2 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



-דתי העל-בחינוך הממלכתי והממלכתי, גבייה אחוז בתי הספר שלא קיבלו אישור: 2 פרלוח מס

      ו "בשנת הלימודים תשע 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% ת"אמי

 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  כךומתוך , עבור כל בית ספר בדקנו את חוזר התשלומים המופיע במערכת אפיק

לכל רשת חישבנו את ממוצע העלות . מההוריםלבית הספר לגבות אישר הפיקוח שהמקסימלית 

ניתן  1 פרבתרשים מס. י הפיקוח במערכת אפיקהמקסימלית לגביה מההורים שאושרה על יד

בתרשים זה מוצגים ממוצעי . לראות את הממוצעים הללו לחטיבת ביניים ולחטיבה העליונה

. משתתפות במחקרוברשתות ה בחינוך הממלכתי, דתי-נוך הממלכתיו בחי"הגבייה לשנת תשע

בתי ספר . בחשבון בתי הספר אשר לא קיבלו אישור מהפיקוח הובאונדגיש כי בחישוב הממוצע לא 

י הפיקוח אינם רשאים לגבות מההורים עבור שום ל ידבקשתם לגביה מההורים לא אושרה ע אשר

 הסיבה שבגללה לא מאושר לבית הספר חוזר. אף לא עבור טיול שנתי או סל תרבות, סעיף

שבית הספר מבקש לגבות סכומים שהינם מעבר למקסימום שאושר  משוםהתשלומים היא לרוב 

 . ל"בחוזר מנכ



עליונות ממוצע העלות המאושרת לגביה מההורים בחטיבות ביניים וחטיבות : 1 פרתרשים מס

  21ו"תשעבשנת  דתי-בחינוך הממלכתי והממלכתי

         

דתי גבוה בשיעור ניכר מממוצע -כי ממוצע הגבייה בחינוך הממלכתיניתן לראות  0מתרשים מספר 

ניתן לחלק את הרשתות לשני , דתי עצמו-גם ברשתות בחינוך הממלכתי. הגבייה בחינוך הממלכתי

ורשתות , בני עקיבא ונועם צביה, אור תורה סטון -בהן הגבייה גבוהה מהממוצעשרשתות : סוגים

גם רשתות הגובות סכומים אשר נחשבים . ת ואורט"אמי, דרכא :בהן הגבייה נמוכה מהממוצעש

ת השייכות גובות סכומים גבוהים בהשוואה לרשתו דתי-וכים מהממוצע בחינוך הממלכתילנמ

הגובה את התשלומים הנמוכים ביותר בחטיבת הביניים , רשת דרכא, הלדוגמ. לחינוך הממלכתי

 . וך הממלכתימהממוצע בחינ 2גובה כמעט פי , ובחטיבה העליונה

דתי אחוז בתי הספר שאינם מאושרים לגבייה -כי בחינוך הממלכתי 2ניתן לראות בלוח , עם זאת

כי לא קיים מתאם בין אחוז בתי הספר שאינם , מכאן. נמוך יותר מאשר בחינוך הממלכתי

-ממוצע הגבייה בחינוך הממלכתי, במילים אחרות. מאושרים לגבייה לבין גובה תשלומי ההורים

שאינם מאושרים לגבייה נמוך  בו  אך אחוז בתי הספר, תי אמנם גבוה מהחינוך הממלכתיד

דתי קיימים מספר סעיפים -שהסיבה לכך היא שבחינוך הממלכתי ניתן לשער. מהחינוך הממלכתי
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שאר נתוני תשלומי ההורים במחקר המתייחסים לשנת יחס לכך גם ב, ו"ו נאספו בסוף שנת תשע"נתוני שנת תשע 
 .ו"תשע
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 ממוצע גבייה בחטיבת הביניים ממוצע גבייה בחטיבה העליונה



, שלא קיימים בחינוך הממלכתי, המאפשרים לגבות סכומים גבוהים במסגרת תשלומי ההורים

לכן כאשר מוסד חינוך דתי אשר מעוניין לגבות . 'עילות חברתית תורנית וכופ, ן תורני"כדוגמת תל

וחוזר , יוכל לעשות זאת באמצעות הסעיפים הקיימיםהוא , סכומים גבוהים יותר מההורים

אך כאשר מוסד חינוך ממלכתי מעוניין לגבות סכומים . התשלומים שלו יאושר על ידי הפיקוח

לא קיימים הרבה סעיפים , כגון הרצאות, העשרה שונות גבוהים מההורים לצורך פעילויות

הוא נאלץ לחרוג מתקנות משרד החינוך וחוזר התשלומים כך ו, שבאמצעותם יוכל לעשות זאת

ייתכן שבתי הספר הממלכתיים הללו הם אלו שיוצרים את הפער . שלו לא יאושר על ידי הפיקוח

חינוך יה בין החינוך הממלכתי לבאחוז בתי הספר שאינם מאושרים לגבי( 2.35%)הקטן 

חשוב לציין כי מדובר בהשערה בלבד ויש צורך בנתונים נוספים בכדי לאשש . דתי-ממלכתיה

 . אותה

חוזר התשלומים לא יאושר במערכת אפיק אם : ישנו נתון נוסף אשר מחייב בדיקה נוספת, כמו כן

בחלק , 1לפי תרשים מספר כי , נשים לב. בית הספר מבקש לגבות מעבר לסכומים המותרים

אנו רואים  2ומלוח מספר , בשנה ₪ 4,000מהרשתות הסכום הממוצע שאושר לגבייה הוא מעל 

יתכן שכרבע מבתי הספר ביקשו לגבות סכום מעבר , כלומר. שלרבע מבתי הספר לא אושר החוזר

, בתי ספר אלו לא תקנו את דרישתם במערכת אפיק, (₪ 6,400 -ל כ"שהינו לפי חוזר מנכ)למותר 

קשה להניח כי בתי ספר אלו לא גבו כלל מההורים . ל"ולא התאימו את דרישתם לחוזר מנכ

ולכן ניתן לשער כי חלק מבתי ספר אלו גבו מההורים סכומים מעל המותר לפי חוזר , באותה שנה

שמוכיחות  'אפיק'מבתי ספר ללא אישור ב חשוב לציין כי יש בידינו מספר דרישות תשלום. ל"מנכ

 . שבית 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 השוואת הסכומים מרא. דתי בהשוואה לחינוך הממלכתי-בחינוך הממלכתי השונים

מהו : ולכן נשאלת השאלה, דתי תשלומי ההורים גבוהים יותר באופן משמעותי-הממלכתי

בפרק זה ננסה לענות על שאלה זו . דתי-ם הנוספים הנגבים בחינוך הממלכתיהשימוש בכספי

 . דתי לגורמיה-באמצעות פירוט הגבייה בחינוך הממלכתי והממלכתי



תכנית , תשלומי רשות, תשלומי חובה: קטגוריותלארבע  תשלומי ההורים מחולקים, כאמור לעיל

בתשלומי , לדוגמה. סעיפיםוכל קטגוריה מחולקת ל 22,ותשלומים מרצון( ן"תל)לימודים נוספת 

ן "בתשלומי התלבעוד , לתלמיד ₪ 75המוגבל ל, "ביטוח תאונות אישי", החובה קיים סעיף אחד

המוגבלים לפי , "תכנית לימודים נוספת תורנית"-ו" תכנית לימודים נוספת" :שני סעיפים ישנם

התלוי במספר , לכל סעיף יש מחיר מקסימלי לגבייה, בשלוש הקטגוריות הראשונות. כיתה

תשלומים מרצון מכילים . סוג המוסד ועוד, בה נגבה התשלום על הסעיףששכבת הגיל : גורמים

ניתן לראות  2' בתרשים מס. סכום מסוים התלוי בשכבת הגילסעיף זה מוגבל ל. סעיף אחד בלבד

-דתי בבתי הספר העל-לכתי והממלכתיאת חלוקת התשלומים לפי קטגוריות בחינוך הממ

 .יסודיים

יסודי לפי -דתי העל-ההורים בחינוך הממלכתי והממלכתי חלוקת תשלומי: 2 פרתרשים מס

 ו"בשנת הלימודים תשע קטגוריות תשלום

 

דתי מרבית -כי הן בחינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתי ניתן לראות 3תרשים מספר לפי 

כנית לימודים ות, תשלומי רשות: התשלומים מתחלקים לשלוש קטגוריות הגבייה המשמעותיות
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אך משקלה זניח ולא , שכר לימוד ודמי רישום במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים – קיימת קטגוריה נוספת
 .נעסוק בה במחקר זה

  ₪ 52    ₪ 48  

  ₪ 294    ₪ 428  

  ₪ 661  

  ₪ 1,454  
  ₪ 180  

  ₪ 1,345  

  ₪ -    

  ₪ 500  

  ₪ 1,000  

  ₪ 1,500  

  ₪ 2,000  

  ₪ 2,500  

  ₪ 3,000  

  ₪ 3,500  

 דתי-ממלכתי ממלכתי

 ן"תל תשלומי רשות תשלומי רצון תשלומי חובה



ולכן גובה , מגבלות הגבייה בתשלומים מרצון ובתשלומי החובה זהות. נוספת ותשלומים מרצון

אך קיים שוני מהותי בגבייה , דתי-הגבייה בקטגוריות אלה דומה בחינוך הממלכתי והממלכתי

דתי כפולה -הגבייה על תשלומי הרשות בחינוך הממלכתי. ן"בקטגוריות תשלומי הרשות והתל

רשות בין החינוך בהשוואת סעיפי ה, את הסיבות לכך נראה בהמשך. מהגבייה בחינוך הממלכתי

 . דתי-ממלכתיהחינוך הממלכתי ל

ן "דתי הגבייה על תל-בחינוך הממלכתי :ת לימודים נוספתהפער העיקרי מתבטא בגבייה על תכני

ן בבתי "ה הוא מספר שעות התלהסיבה העיקרית לפער ז. לעומת החינוך הממלכתי 1גבוהה פי 

ניתן  דתי-בחינוך הממלכתי, ן רגיל"שעות תל 5בחינוך הממלכתי ניתן לגבות רק על בעוד  :הספר

שעות נוספות אלו ברוב . ן תורני"שעות תל 10גם עבור , ן הרגיל"שעות התל 2-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  3' בתרשים מס. ן"בד התלמל, מרבית הגבייה מההורים הינםתשלומים אלו 

דתי בבתי הספר -הממלכתיבחינוך בחינוך הממלכתי ו 23חלוקת תשלומי הרשות לסעיפי גבייה

 .יסודיים-העל

יסודי לפי -תי העלד-הרשות בחינוך הממלכתי והממלכתי חלוקת תשלומי: 3 פרתרשים מס
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-ינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתיהן בח, הושמטו מפאת משקלם הזניח" ארגון הורים ארצי" -ו" ועד הורים ישובי"שני הסעיפים  , למעשה 
" עות אחר הצהרייםהפעלת מוסד בש"הזהה לסעיף , "הפעלת מוסד ייחודי בשעות אחר הצהריים"עיף בחינוך הממלכתי הושמט ס, בנוסף לכך. דתי

וזו גם , בית ספר ממלכתי צריך להיות ייחודי כדי לקבל אישור להפעיל מוסד בשעות אחר הצהריים –מפאת משקלו הזניח , דתי-בחינוך הממלכתי
 .הסיבה לפער

  ₪ 95    ₪ 112  
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 ו"תשע בשנת סעיפים

. דתי-ניתן לראות כי קיים מספר רב יותר של סעיפי רשות בחינוך הממלכתי ,2לפי תרשים מספר 

קיים סעיף דומה בחינוך )הסעיפים הנוספים הינם הפעלת המוסד בשעות אחר הצהריים 

המגבלות בסעיפים . סמינריון ושבתות, (ראה בהערת שוליים, הממלכתי אך משקלו זניח

עיקר הפער  הינם למעשההסעיפים הייחודיים . ומהלכן הגבייה בסעיפים אלו דו, המשותפים זהות

, ₪ 688בסעיפים אלו הינה  לכהך הגבייה הממוצעת בס. דתי-בין החינוך הממלכתי לממלכתי

 .דתי-כלל תשלומי הרשות בחינוך הממלכתימ 40%מעל  שהינוסכום ניכר 

סעיף זה קיים רק בבתי . ישנה השפעה רבה לסעיף הפעלת המוסד בשעות אחר הצהריים, כמו כן

דתי הוא ניתן למוסדות החינוך -ובחינוך הממלכתי, הספר הייחודיים השייכים לחינוך הממלכתי

-שעות בחינוך העל 11, שעות בבית ספר יסודי 8)ן תורני בהיקף מסוים "המספקים שעות תל

 (. יסודי

-בה קיים הבדל מהותי בחלוקת סעיפי הגבייה בין החינוך הממלכתי לממלכתישריה נוספת קטגו

בתשלומים אלה רכישת השירותים והתשלום בעבורם , כאמור לעיל. דתי הינה תשלומים מרצון

גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון מחייבת אישור . נעשים מרצונם החופשי של ההורים

 . ם המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספרבכתב מכל הורי התלמידי

יסודי לפי -דתי העל-י הרצון בחינוך הממלכתי והממלכתיחלוקת תשלומ: 4 פרתרשים מס

 ו"תשע בשנת סעיפים



 

דתי ולא בחינוך הממלכתי הינו -קיים רק בחינוך הממלכתי אשרהסעיף המרכזי בתשלומי הרצון 

סעיף זה הוא שיוצר את (. ב"סיורים תורניים וכיו, הרצאות תורניות" )פעילות חברתית תורנית"

בשאר הסעיפים הסכומים דומים והחינוך . דתי-בין החינוך הממלכתי לממלכתיהמרכזי הפער 

יסודי -תשלומי הרצון מוגבלים בחינוך העל. הממלכתי אף גובה עליהם סכומים גבוהים יותר

בחינוך הממלכתי הגבייה נמוכה בעוד . ללא קשר לסעיפים עצמם, 450₪ -ו ל"בשנת תשע

כאמור בעיקר בגלל , דתי הגבייה קרובה לסכום המרבי-בחינוך הממלכתי, משמעותית מסכום זה

 .סעיף הפעילות החברתית התורנית

 שלומי הורים בחינוך הדתינתונים על ת – נייר נלווה למחקר .5

גובה . קולמוסים רבים נשברו על סוגיית תשלומי ההורים וברצוננו להאיר מספר נקודות בנושא

מחייבים , ה בפועל והשעות הניתנות בפועליה לבין הגבייפערים שבין אישורי הגבי, התשלומים

יש לציין כי . וך הדתילמוסדות החינ כלכלית ויעילה, חברתית, ציבורית ניסוח מחודש של מדיניות

טכנית אלא היא מזינה ומוזנת מבעיות חברתיות -בעיית תשלומי ההורים אינה רק בעיה מנהלית

עדיין ימצאו הורים , קבע וייאכף נוהל המגביל את תשלומי ההוריםיגם אם תיאורטית י. רחבות

 .מקיף ומערכתיאשר יעקפו את המערכת וימצאו דרכים אחרות ועל כן הטיפול בנושא חייב להיות 

יה יאנו מודעים היטב לצרכים הייחודיים לחינוך הדתי וערים לקולות הטוענים כי יש צורך בגב

מה קורה למשפחות שאינן , האם מטרתה שקופה, מה מטרתה, השאלה היא מה גובהה. נוספת
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יכולה לבצע , על מוסדותיה ואגפיה, האם מערכת החינוך הדתי: ובעיקר. יכולות לשלם ועוד

לאור . תהליכי התייעלות אשר ימעיטו את נטל התשלומים מבלי לפגוע ברמת הלימודים הנדרשת

 :ננסה להצביע על מספר נקודות 25דםולאור מחקר קו 24ב"המחקר המצ

 ה בפועלייה המותרת לגבייפערים בין הגב. א.5

-מנתוני המחקר ניתן לראות כי תשלומי ההורים גבוהים יותר באופן משמעותי בחינוך הממלכתי

דתי נגבים תשלומים ייחודיים שלא קיימים -בחינוך הממלכתי. דתי לעומת בחינוך הממלכתי

. פעילות חברתית תורנית ועוד, שבתות, כנית לימודים נוספת תורניתות: כגון, בחינוך הממלכתי

מכיוון שוודאי יש טיול שנתי . מהמוסדות לא ניתן אישור גביה במערכת אפיק 25%-ל, כמו כן

 . תשלום מההורים עבור הוצאה זו כללקשה להניח שבתי ספר אלו לא גובים , מתקייםש

מצאנו שקיימות דרישות  ,על פי עדויות ממקומות שונים, בצורה ידנית, וללבנוסף לנתונים ה

יה אשר גבוהה מהמדווח יגב, כלומר. תשלום מהורים עבור סכומים שלא אושרו במערכת אפיק

 :יה זו נעשית לפי אחת מהשיטות הבאותיגב, המחייבות מחקר נוסף, לפי העדויות. למשרד החינוך

 .יה עבור סעיפים שלא מאושרים במערכת אפיקיגב. 0

 .שרו במערכת אפיק אך בסכומים גבוהים יותרה עבור סעיפים שאויגבי. 3

 .היה במזומן כך שלא יהיה ניתן לאתר את הגבייגבי. 2

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. 2

 10שעות לימוד שמתוכן  15ן תורני של "תל  תוספת ביותר הינו עבורהסעיף היקר : הלשם הדוגמ

-משרד החינוך מתקצב את הכיתות בבתי הספר העל.  הינן תוספת של שעות לימוד תורניות

ד "במוסדות חמ. שעות שבועיות 40 -דתי במינימום של כ-יסודיים אשר שייכים לחינוך הממלכתי

ד "יסודי בחמ-ללכן במצב זה תלמידי הע, ן"שעות תל 15ההורים משלמים עבור תוספת של  רבים

קשה למצוא באותם מוסדות  ,יחד עם זאת.  שעות שבועיות פרונטאליות 55אמורים לקבל לפחות 

 ,במקרים לא מעטים השעות לא ניתנות כלל. שעות שבועיות 43תלמידים שלומדים בכיתה מעל 

 . ואין שקיפות המציינת לאיזו מטרה הן ניתנו
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 הצעות. ב.5

 :הצעות נקודתיות. 1.ב.5

 :ה אלא אם יתקיימו התנאים הבאיםימוצע שלקראת כל שנת לימודים לא תתאפשר גבי

איסור על תשלום דמי ניהול ותקורה לרשתות החינוך אלא לאחר הסדרה חוקית ושקופה  .0

 .של הנושא

השעות  40מהן , בית הספר יהיה מחויב לפרט במערכת השעות עבור כל כיתה וכיתה .3

ללא . נדרשת השתתפות ההורים ןעבורששהתלמיד מקבל ממשרד החינוך ומהן השעות 

 .'אפיק'תנאי זה לא יתאפשר אישור חוזר התשלומים ב

 עד אמצע חודש אוקטובר' אפיק'וזר תשלומי ההורים במערכת בית ספר שלא אושר לו ח .2

שיימשך תכן ילא י. ל"והדוא יהיה מחויב לשלוח על כך הודעה להורים באמצעות הדואר

 .בו בית ספר דורש מההורים תשלומים למרות שלא אושר לו לגבותש, המצב השורר כיום

לא יוכל להזין את  'אפיק'וזר תשלומי ההורים במערכת בית ספר שלא אושר לו ח .4

כלי זה יגביר באופן מיידי את השקיפות ". מוקד טבע"הטיולים השנתיים שלו במערכת 

 .כלפי ההורים

עברה ב לפרט את כלל ההוצאות ברמה השכבתית של השנה שיהיה מחויבית הספר  .2

קישור לקובץ יופיע גם . כקובץ לאתר בית הספר יחד עם שליחה לכל ההורים ןולהעלות

 .'אפיק'במערכת 

לו החוזר עבור כל שכבות בית הספר יוכל לקבל אישור על חוזר התשלומים רק אם אושר  .0

המצוינים ככאלה ספר רבים במערכת אפיק  מכיוון שקיימים בתי זאת, בית הספר

 .עבורה ניתן האישורשלמרות שישנה רק שכבה אחת  ,שסטטוס בית הספר הינו מאושר

 .יה מעבר למה שיאושר בוועדת החינוךיאין לאפשר גב. צמצום כוחה של ועדת החריגים .1

דבר אשר מקשה על , לבטל את האפשרות לגביית תשלומי הורים דרך הוראת קבע  ..

 .ים לעקוב אחר התשלומיםההור

 .את סעיף השאלת הספרים נו כולללא יאושר חוזר תשלומים שאי ..

 הצעות ארגוניות לטווח ארוך. 2.ב.5

ללא , דתי-של תשלומי ההורים בחינוך הממלכתיניתן להפחית את העלות הגבוהה יהיה כיצד 

 :התורניים הייחודיים של חינוך זה פגיעה במאפיינים



דתי קיים ריבוי -בחינוך הממלכתי :מוסדות חדשים ללא הצדקה מספריתהגבלה על הקמת 

יסודי ממוצע בחינוך -במוסד על. כגורם מרכזי המשפיע על גובה שכר הלימוד מוסדות קטנים

 על פי נייר העמדה. דתי-בלבד בחינוך הממלכתי 2.2 תלמידים לעומת 397הממלכתי לומדים 

שכן רבות מההוצאות של המוסדות הן , הדבר גורם לעלויות כלכליות גבוהות, 360426משנת 

ככל שעלויות קבועות אלו נחלקות על פני , וכך, עלויות קבועות שאינן תלויות בהיקף גודל המוסד

נציגי . צריכים לשלם יותר וההורים, התקורה ליחידה עולה, מנהלים ועובדים, יותר מוסדות

משרד החינוך כי מציאות זו היא כורח שנכפה עליהם בשל פיזור המוסדות טוענים כלפי 

גורמים אלה הם חלקיים בלבד , מראה 27אך כפי שנייר העמדה, האוכלוסייה וההפרדה המגדרית

מושפעת מאוד מתופעת הפיצולים וחידוד ההבדלים הרווחת בציבור  ותופעת המוסדות הקטנים

 ".תעשייתי"לאומי ומהרצון ביחס אישי ובחינוך לא -הדתי

ההצעה המרכזית שמקדם נייר העמדה היא לפעול במהלך ארוך טווח לאיחוד מוסדות באופן של 

ניתן לבנות "טוען כי , פינקלשטיין אריאל, מחבר נייר העמדה. בתוך המוסד ריבוד תפיסות וגוונים

 צ"או תגבורי אחה, מוסדות המכילים מסגרות שונות ותפיסות שונות באמצעות מגמות שונות

מהלך של איחוד מוסדות הכולל ריבוד תפיסות וגוונים צריך להיעשות בצורה ". בתוך המוסד

מעבר לחיסכון הכלכלי . 'פחות טובים'ול' טובים יותר'ל שלא תיווצרנה כיתות  יעילה על מנת

והוא יוביל מגמה של אחדות בציבור , אינטגרטיבי גדול מאוד-טמון בו גם יתרון חברתי, שבמהלך

ובין קבוצות בעלות תפיסות תורניות ים שונ יםאקונומי-סוציו ותממעמדלאומי בין קבוצות -הדתי

תת מקום למגוון רחב יותר של הוא יהיה מחויב ל ,ככל שהמוסד יהיה גדול יותר כך. שאינן זהות

  .תלמידים שחשוב שילמדו זה עם זה

 שלומדים בהם תלמידים, כך בתי ספר הטרוגניים :חיזוק האחוז הדיפרנציאלי בתקצוב

אקונומיות נמוכות -שכבות סוציומ שלומדים בהם תלמידיםאו בתי ספר , , ותגוונאוכלוסיות ממ

בדרך זו הם יוכלו להתחרות בבתי . ות לימוד נוספותיהיו בעלי תקצוב גדול יותר לפעילויות ולשע

  .מההורים תשלומים הספר שגובים
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