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 נתוני ביצוע תקציב





 שכר שלטון מקומי
מיליארד         7.23

14.3%                    
,  מזכירים, שרתים)

,  ספרנים, לבורנטים
,  פסיכולוגים, סייעות

 (ועוזרות לגננות ים"קבט
 

שכר אחר                
 מיליון 853

1.69%            
תאגידים ורכישת  )

 (שירותים
 

שכר עובדי המשרד                                                                                                              
 מיליון 292

  0.58% 

שעות הוראה          
 מיליארד 35.6

70.30%               
שעות הוראה בגני )

,  חינוך יסודי, ילדים
מפקחים  , ע"חט, ב"חט

,  מכללות להכשרת מורים
 (  חינוך מבוגרים ואולפנים

 

הוצאות שאינן שכר        
מיליארד 6.65  

13.14%  
בחינות  , אחזקת המשרד, לגותמ

,  הכשרה והשתלמות, בגרות
חינוך בלתי  , חומש מיעוטים

חינוך  , חינוך מיוחד, פורמלי
תמיכות מדע  , פנימייתי
רשתות החינוך  , וטכנולוגיה
תמיכות בתרבות  , עצמאי ומעיין

,  חינוכית טלויזיה, יהודית ותרבות
 מוסדות

6 

   2016התקציב הרגיל של משרד החינוך 
 לפי מיון כלכלי

 (אגף כלכלה וסטטיסטיקה)מינהל כלכלה ותקציבים , משרד החינוך: מקור הנתונים
 

 ח"מיליארד ש 50.6כ "סה
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כ תוספת        "סה

   2015בשנת 

 ₪ מיליארד  4.98

 2015עיקרי השינויים בהצעת התקציב לשנת 

 20סעיף  ביאור

הוצאה 

 נטו
 43,595 (₪במיליוני ) 2014תקציב מקורי לשנת   

   2015שינויים במעבר לתקציב   

 985 תוספות קואליציוניות 1

 590 גידול טבעי במערכת החינוך 2

 276 הסכם שכר עם הסתדרות המורים ועם מורי המכללות 3

 270 4-3חינוך חינם לגילאי  4

 235 "עוז לתמורה"רפורמת  5

 215 "למידה משמעותית"רפורמת  6

 175 'ב-'תכנית להארכת שנת הלימודים לכיתות א 7

 158 סייעת שנייה בגני הילדים 8

 125 תוספת שעות לימוד לסל הטיפוח 9

 110 ביטחון תזונתי 10

11-17 

,  חינוך טכנולוגי, צמצום מספר תלמידים בכיתה, ניהול עצמי

מעבר בתי הספר ממשרד הכלכלה למשרד , סייעות רפואיות

 .ב"י-א"חוק חינוך חובה י, יישום חוק השילוב, החינוך

262 

 1,579 שונות לרבות נושאי שכר והפחתות 18

  

 48,575 2015כ תקציב לשנת "סה  
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כ תוספת  "סה

   2016בשנת 

 ₪ מיליארד  2.01

 2016עיקרי השינויים בהצעת התקציב לשנת 

 הוצאה נטו 20סעיף  ביאור
 48,575 (₪במיליוני ) 2016תקציב מקורי לשנת   

   2016שינויים במעבר לתקציב   

 676 גידול טבעי במערכת החינוך 2

 320 "עוז לתמורה"רפורמת  5

 317 סייעת שנייה בגני הילדים 8

 112 צמצום מספר התלמידים בכיתה 12

 95 4-3חינוך חינם לגילאי  4

 91 תוספת שעות לימוד לסל הטיפוח 9

 65 "למידה משמעותית"רפורמת  6

 30 יישום חוק השילוב 16

 313 שונות לרבות נושאי שכר והפחתות 18

 

  

 50,594 2016כ תקציב לשנת "סה  



 2015-2016תקציב הפיתוח של משרד החינוך לשנים 

 פירוט נושא ד"מס

השלמת תכנית החומש לשנים   1

2012-2016 

תקציב הפיתוח נותן מענה להשלמת מימון תכנית החומש של משרד  

. כיתות לימוד 8,700-במסגרתה נבנו כ, 2012-2016החינוך לשנים 

משרד החינוך ומשרד אוצר ייבנו תכנית חומש חדשה , 2016 בשנת

 בכדי לתת מענה לצרכי המערכת לשנים הבאות

 – 3-4בינוי כיתות לימוד לגילאי  2

 יישום החלטת הממשלה

  ח"מלש 450-ו 2012בשנת ₪ מיליארד  1.3-משרד החינוך תוקצב ב

יישום החלטת  לצורך בינוי כיתות לימוד לצורך  2013-2015בשנים 

יתוקצב   2015-2016בשנים . 3-4הממשלה לחינוך חינם לגילאי 

הילדים  נוספים לצורך מענה לגידול טבעי לגני ח"מלש 291-המשרד ב

 (.כיתות גן נוספות 300-כ)בגילאי אלו 

 ספר טכנולוגיים בניית בתי 3
כולל תקציב ייעודי של עשרות מיליוני שקלים לבניית  2015-2016תקציב 

 מקצועיים-ושיפוץ בתי ספר טכנולוגים

4 
שיפוצים במוסדות  –חידוש מבנים 

 חינוך

שנים ויותר והתנאים הפיסיים בהם   30כשליש מבתי הספר נבנו לפני 

  ח"מלש 150-משרד החינוך ישקיע כ. מקשים על שגרת הלימודים

 .בשיפוצים במוסדות חינוך ובכפרי נוער

 הנגשה פרטנית של מוסדות חינוך 5
הנגשה פרטנית של מוסדות חינוך לתלמידים והורים בעלי מוגבלויות   

 ח"מלש 85 –( 'כיתות אקוסטיות וכו, שירותים, מעלית, דרכי גישה)

 לבניית כיתות לימוד ושיפוצים  תקציב הפיתוח מיועד •
 

ועל  ₪ מיליארד  1.9על  2015ההרשאות להתחייב של תקציב הפיתוח עמדו בשנת •

 (באמצעות מפעל הפיס ח"מלש 300-לא כולל כ) 2016בשנת ₪ מיליארד  1.2

 :2016-2015לתקציב דגשים         


