
 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

 

ממצאים מרכזיים של המערכת  

 ד"תשע –החינוך לשיקוף תקציבי 

 ה"ב תשע"ו בא"ט, 2015ביולי  31: לתאריך נכוניםהנתונים 



  (₪)השקיפות התפלגות התקציבים הממופים במערכת 

 .מיליארד 46-ד הינו כ"ל תשע"התקציב על שינוייו לשנה•

 

 ?מה נכלל בנתוני המערכת•

שניתן היה לשייך באופן ישיר לפעילויות חינוך ברשויות  התקציבים •

 .ד"תשעבשנת מקומיות ובמוסדות חינוך 

 
 מוסדות חינוך בחטיבה העליונהשל  לבעלויותהעברה כולל *     

 

 ?לא נכלל בנתוני המערכתמה •

או רשות  מוסד רכישות והקצבות שלא ניתן היה למפות לפי •

 .מקומית

 .תקצוב תאגידים/ בארגונים  תמיכות•

 ניתנות לשיוך  שלא פעולות רוחביות או מנהליות של המשרד •

 .חינוךאו למוסד מקומית ערכי לרשות -חדבאופן 

 המקומיותתקציבי הרשויות •

 הוריםתשלומי •

 שלישיתקציבי מגזר •

 ,  תרבות יהודית, בלתי פורמליחינוך , המשרדאחזקת •

 ,  מוריםמכללות להכשרת , מוסדות תורניים, חינוכיתטלוויזיה 

 .א3תמיכות , מבוגרים ואולפניםחינוך 

 

 שנת לימודים    
ס יסודיים  "בי, י"גנ –שכר עובדי הוראה   

 (  רשתות ופטור, עובדי מדינה)ב "וחט

תשלומים לרשויות מקומיות  

 רכישות והקצבות, *ובעלויות
 ח "כ בש"סה  

 38,525,724,762 18,018,754,780 20,506,969,982 ד"תשע  

20,506,969,982, 
53% 

18,018,754,780, 
47% 

 ד "תשע

 (  רשתות ופטור, עובדי מדינה)ב "ס יסודיים וחט"בי, י"גנ –שכר עובדי הוראה  

 רכישות והקצבות, *תשלומים לרשויות מקומיות ובעלויות

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע

3 



 סוג מעמד משפטילכלל בתי הספר היסודיים בחינוך הרגיל לפי ניתוח התקציב 

 (₪)ד "עלות ממוצעת לתלמיד וכיתה בבתי ספר יסודיים בחינוך רגיל לשנת תשע

 (התורניהחינוך העצמאי ומעיין החינוך )מוכרים שאינם רשמיים לא כולל רשתות החינוך החרדיות  – ר"מוכש* 

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת השעות בחינוך היסודי מבוססות על פי עלויות •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

מעמד
מספר 

תלמידים

כיתות 

נורמטיביות
עלות שעות יסודי

תשלומים לרשויות 

ורכישות והקצבות

העברות לרשתות 

החינוך החרדי
סה"כ תקציב

ממוצע 

לתלמיד

ממוצע 

לכיתה

928,51534,5788,827,585,9352,046,679,9591,475,302,48512,349,568,38013,300357,156סה"כ

684,17925,4018,827,585,9351,376,097,053010,203,682,98714,914401,704רשמי

119,8914,626217,053,7351,315,263,7141,532,317,44912,781331,276עצמאי ומעיין

75,0872,6410416,620,1600416,620,1605,548157,781מוכש"ר *

49,3581,911036,909,012160,038,771196,947,7833,990103,087פטור

 פטור *ר "מוכש עצמאי ומעיין רשמי ממוצע

13,300 
14,914 

12,781 

5,548 

3,990 

 עלות לתלמיד

 פטור *ר "מוכש עצמאי ומעיין רשמי ממוצע

357,156 

401,704 

331,276 

157,781 

103,087 

 עלות לכיתה

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי מדד טיפוח   ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל "התקציב  לכלל ביניתוח 

 לתלמידעלות ממוצעת 

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת על פי מבוסס בחינוך היסודי חישוב עלות שעות •

 הממוצע כולל מוסדות ללא סיווג לפי מדד טיפוח•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

 במדד טיפוח חלש מתוקצב יותרהספר תלמיד בבית 

 במדד טיפוח חזקספר מתלמיד  בבית 

 ממוצע חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

11,208 
12,841 13,610 13,929 13,784 12,902 

 1,426  

 1,878  
 2,163   2,317   2,588  

 2,011  

 רכישות והקצבות, תשלומים עלות שעות הוראה

 16,246   15,773  
 14,720  

 12,633  

86% 

14% 14% 

89% 87% 89% 

13% 

11% 

 16,372  
 14,914  

16% 
13% 

84% 
86% 87% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי מדד טיפוח  ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל "התקציב לכלל ביניתוח 

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת על פי מבוסס בחינוך היסודי חישוב עלות שעות •

 הממוצע כולל מוסדות ללא סיווג לפי מדד טיפוח•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

 עלות ממוצעת לכיתה

 יותרמתוקצבת הספר במדד טיפוח חלש כיתה בבית 

 ספר במדד טיפוח חזקמכיתה בבית 

 ממוצע חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

 335,055   349,200   351,224   351,253   349,953   347,529  

 42,617  
 51,082   55,815   58,424   65,713   54,175  

 רכישות והקצבות, תשלומים עלות שעות הוראה

 409,677   407,038   400,282  
 377,671  

86% 

14% 14% 

89% 87% 89% 

13% 
11% 

 415,665   401,704  

16% 13% 

84% 
86% 87% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 מדד טיפוח  ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל לפי "ניתוח כלל בי

 התפלגות תלמידים לפי מגזר  

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 טיפוחללא סיווג לפי מדד לא כולל תלמידי מוסדות •

 רגילהמוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך נתוני •

 

לעומת  , מתלמידי המגזר היהודי לומדים במוסדות במדד טיפוח בינוני עד חזק 84%

 .במגזר הערבי 12%

 27,475  

 47,802  

 74,797  

 123,380  

 200,043  

 127,788  

 53,132  

 23,100  

 1,399  

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

 יהודי   

 ערבי  

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 מדד טיפוח  ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל לפי "כלל ביניתוח 

 ממוצע שעות לתלמיד לפי מגזר  

 .המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 טיפוחלא כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי מדד •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

 

 .  בהקצאת השעות לתלמיד דומה במגזר היהודי והערביהמגזרי הממוצע 

 .תלמיד במגזר היהודי מקבל יותר, בהשוואת התלמידים לפי מדד טיפוח, עם זאת

 2.18  

 1.99  
 1.87  

 1.71  

 1.50   1.76   1.72  
 1.61  

 1.70  

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

 יהודי   

 ערבי  
 ממוצע

1.73 

ממוצע

1.71 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 טיפוחלפי מדד ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל "תקציב ביניתוח 

 ח לפי מגזר  "עלות ממוצעת לתלמיד בש

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 טיפוחלא כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי מדד •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

 .לעלות תלמיד בחינוך הערבי גבוהה מהעלות לתלמיד בחינוך העבריהמגזרי הממוצע 

 19,431  

 17,478  

 16,275  

 14,725  

 12,632  
 15,715  

 15,137  
 14,145  

 14,493  

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

 יהודי   

 ערבי  

 ממוצע

ממוצע 15,373

14,715 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 טיפוחניתוח לפי מדד  –רשמיים לפי מגזר היסודיים בתי ספר 
 ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר יהודי
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר ערבי

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים הוראה במגזר יהודישעות עלות 
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים הוראה במגזר ערבישעות עלות 

 יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי

 חזק חזק-בינוני בינוני חלש-בינוני חלש ממוצע

 12,845   13,035  

 16,402  

 13,221  
 14,959  

 13,002  
 14,061  

 12,149   12,841   12,819  
 11,208  

 1,870   2,338  

 3,029  

 2,494  

 2,519  

 2,135  

 2,214  

 1,996  
 1,883   1,674  

 1,424  

84% 87% 88% 

 16,275  

 14,145  

 12,632  

 14,493  

89% 89% 88% 

15% 
14% 

13% 

11% 

12% 

 14,725   15,137  

86% 86% 86% 

16% 

16% 

14% 

14% 
14% 

 15,373  

 19,431  

 17,478  

86% 

 15,715  

 14,715  

84% 

13% 

 .דיפרנציאליות בהקצאת המשאבים לפי מדד טיפוח

 .במגזר היהודי בכלל התקציב ובמגזר הערבי בתקציב הפעולות 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 טיפוחניתוח לפי מדד  –לפי מגזר היסודיים רשמיים בתי ספר 
 ח לכיתה"עלות ממוצעת בש

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

88% 

12% 

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר יהודי
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר ערבי

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים הוראה במגזר יהודישעות עלות 
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים הוראה במגזר ערבישעות עלות 

 .עלות ממוצעת לכיתה גדולה יותר במגזר היהודי מאשר המגזר הערבי בכל חמשוני הטיפוח

 יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי

 חזק חזק-בינוני בינוני חלש-בינוני חלש ממוצע

 351,178   339,503  
 381,898  

 342,315  
 364,371  

 338,633   358,400  
 326,708  

 349,365   335,210   335,055  

 51,127   60,881  

 70,526  

 64,562  
 61,348  

 55,611  
 56,441  

 53,675  
 51,237  

 43,770   42,570  

84% 87% 88% 

 414,841  

 380,382   377,625   378,979  

89% 
85% 87% 

15% 
14% 

13% 
11% 12% 

 400,602   394,244  

86% 86% 86% 

16% 

16% 
14% 

14% 
14% 

 400,384  

 452,424  
 425,719  

86% 

 406,877   402,304  

84% 

13% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 מ ערבי"מ רשתות-חרדי יהודי רשמי

 12,845  
 10,970  

 13,035  

 1,870  

 1,810  

 2,338  

 עלות ממוצעת לתלמיד

87% 86% 

14% 

 14,715  

13% 

 12,781  

 15,373  

85% 

15% 

 לפי סוג פיקוח –בתי ספר היסודיים רשמיים והרשתות בחינוך הרגיל 
 ח לתלמיד ולכיתה  "עלות ממוצעת בש

 "ככלל ילדי ישראל"בבחינה זו נבדקו שתי הרשתות של החינוך החרדי הזכאיות לתקצוב •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

 

89% 89% 

עלות  , לעומת זאת. מ ערבי יותר גבוהה מהיהודי רשמי"עלות ממוצעת לתלמיד במ

 .מ ערבי בעקבות הצפיפות בכיתות"לכיתה ביהודי רשמי גבוהה יותר ממ

 מ ערבי"מ רשתות-חרדי יהודי רשמי

 351,178  

 284,351  

 339,503  

 51,127  

 46,925  

 60,881  

 עלות ממוצעת לכיתה

87% 86% 

 400,384   402,304  

13% 
 331,276  

85% 

14% 

15% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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  מ ערבי"מ   רשתות-חרדי   ד יהודי"ממ   מ יהודי"מ 

 12,262  

 14,479  

 10,970  

 13,035  

 1,764  

 2,167  

 1,810  

 2,338  

 עלות ממוצעת לתלמיד

87% 87% 86% 

 15,373  

 14,026  

 16,646  

13%  12,781  

14% 

15% 

85% 

13% 

 לפי סוג פיקוח –בתי ספר היסודיים רשמיים והרשתות בחינוך הרגיל 
 ח לתלמיד ולכיתה"עלות ממוצעת בש

 "ככלל ילדי ישראל"בבחינה זו נבדקו שתי הרשתות של החינוך החרדי הזכאיות לתקצוב •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

89% 

 .מ"מ בפיקוח וערבי יהודי מתלמיד יותר מתוקצב ד"בממ תלמיד -

 .יהודי מ"במ מתלמיד יותר מתוקצב ערבי מ"במ תלמיד -

 מ ערבי  "מ  רשתות  -חרדי  ד יהודי  "ממ  מ יהודי  "מ 

 343,501  
 370,854  

 284,351  

 339,503  

 49,420  

 55,500  

 46,925  

 60,881  

 עלות ממוצעת לכיתה

87% 87% 86% 

 400,384   392,921  

 426,353  

13%  331,276  

14% 

15% 

85% 

13% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי סוג פיקוח ומדד טיפוח –בתי ספר היסודיים בחינוך הרגיל 

 עלות ממוצעת לתלמיד  

 "ככלל ילדי ישראל"בבחינה זו נבדקו שתי הרשתות של החינוך החרדי הזכאיות לתקצוב •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

89% 

 ד"תשע

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

16 

 12,423  

 13,990  

 15,638  

 16,667  

 18,137  

 13,935  

 16,022  

 17,289  

 19,064  

 23,140  

 10,803  
 11,892  

 12,634  

 14,799   15,274  
 14,493  

 14,145  

 15,137  
 15,715  

 5,611   5,356  
 6,115   5,703   5,024  

 3,925   3,918   4,046   3,969   4,170  

 חלש    בינוני  -חלש  בינוני    חזק  -בינוני  חזק  

 מ יהודי רשמי"מ

 ד"רשמי ממ

 רשתות

 מ ערבי רשמי"מ

 ר ללא רשתות  "מוכש 

 פטור

 14,026  

 16,646  

 12,781  

 15,373  

 5,548  

 3,990  

 ממוצע



 לפי סוג פיקוח ומדד טיפוח –בתי ספר היסודיים בחינוך הרגיל 

 עלות ממוצעת לכיתה

 "ככלל ילדי ישראל"בבחינה זו נבדקו שתי הרשתות של החינוך החרדי הזכאיות לתקצוב •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

89% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 397,138  
 416,155  

 431,670  
 444,816  

 508,998  

 374,322  
 391,122  

 403,895  
 415,295  

 431,101  

 378,979   380,382  
 394,244  

 406,877  

 335,314   331,384   325,262  
 336,336   341,749  

 168,506  
 155,469  

 172,979  
 158,155  

 145,724  

 104,351   103,195   103,294   103,404   102,973  

 חלש    בינוני  -חלש  בינוני    חזק  -בינוני  חזק  

 ד"רשמי ממ

 מ יהודי רשמי"מ

 מ ערבי רשמי"מ

 רשתות

 ר ללא רשתות  "מוכש 

 פטור

 426,353  

 392,921  

 400,384  

 331,276  

 157,781  

 103,087  

 ממוצע



 לפי סוג פיקוח ומדד טיפוח –בתי ספר היסודיים בחינוך הרגיל 

 ממוצע שעות הוראה לתלמיד

 "ככלל ילדי ישראל"בבחינה זו נבדקו שתי הרשתות של החינוך החרדי הזכאיות לתקצוב •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

89% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 1.65  

 1.88  

 2.00  

 2.19  

 2.60  

 1.56  

 1.74  

 1.88  

 2.20  

 2.26  

 1.47  

 1.62  

 1.79  

 1.89  

 2.04  

 1.70  

 1.61  
 1.72  

 1.76  

 0.80  
 0.80   0.83   0.81  

 0.85  

 חלש    בינוני  -חלש  בינוני    חזק  -בינוני  חזק  

 ד"רשמי ממ

 רשתות

 מ יהודי רשמי"מ

 מ ערבי רשמי"מ

 פטור

 1.94  

 1.89  

 1.63  

 1.73  

 0.81  

 ממוצע



 כללי –בתי ספר יסודיים 

 
 תקצוב לפי מעמד משפטי תואם את מדיניות המשרד

 

העלות הממוצעת לתלמיד גבוהה יותר מהעלות הממוצעת לתלמיד ברשתות  , בחינוך הרשמי•

עבור תלמידי מוסדות פטור העלות  . החינוך מעיין החינוך התורני ורשת החינוך העצמאי

 .  הממוצעת לתלמיד הינה הנמוכה ביותר 

 

,  המרכזיים לשונות בעלות הממוצעת לתלמיד ולכיתה כוללים את מדד הטיפוחהגורמים •

אופק  'יום חינוך ארוך וקצב הכניסה לרפורמת , המעמד המשפטי, הפיקוח, צפיפות תלמידים

 .'חדש

 
 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 בתי ספר יסודיים רשמיים  
 

 ספרילפי מדדי טיפוח בית בחינה •

 

 הן בשעות  למגזר היהודי על פני המגזר הערבי יותר הקצאה גבוהה בולטת •

 .האחריםבאפיקי התקצוב והן 

 תקצוב גבוה יותר של הפיקוח הממלכתי דתי ברמת כיתה וברמת תלמיד•

 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 בתי ספר רשמיים  

 

הדבר גורם לכך שההקצאה  . שאינו מוקצה לפי אמות מידה דיפרנציאליות, ישנו היקף שעות גדול•

הדיפרנציאלית קיימת רק בהקצאת שעות הטיפוח ואיננה באה לידי ביטוי כאשר בוחנים את כלל השעות  

 .המתוקצבות לבתי הספר

המושפע מהקצאת שעות כגון שעות תפילה  , תקצוב גבוה יותר עבור המוסדות בפיקוח הממלכתי דתי•

 ושעות עולים בגין שיעור ניכר של עולים חדשים

 בפרט בחינוך הערבי ובממלכתי דתי –שונות בצפיפות בכיתות •

 (  הקצבה, רכש)שונות בהקצאת התוכניות התוספתיות של המשרד •

 קריטריון ההקצאה אינו מבוסס על מדד הטיפוח –בתי ספר ביום חינוך ארוך•

 

 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 מדד טיפוח  ניתוח בתי הספר בחטיבת הביניים בחינוך הרגיל לפי 

 התפלגות תלמידים לפי מגזר  

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות מיוחדות בבתי ספר בחינוך •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

מתלמידי המגזר הערבי לומדים במוסדות במדד טיפוח בינוני עד חלש לעומת   100%

 .במגזר היהודי 40%

 6,296  

 29,628  

 39,530  

 52,196  

 61,630  

 51,315  

 22,977  

 7,881  

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

 יהודי

 ערבי

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 ניתוח בתי הספר בחטיבת הביניים בחינוך הרגיל לפי מדד טיפוח  

 שעות ממוצעות לתלמיד לפי מגזר  

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 הממוצע כולל מוסדות ללא סיווג לפי מדד טיפוח•

 

 .שעות הוראה יותר מתלמיד במגזר הערבי 49%תלמיד חלש במגזר היהודי מקבל 

 2.46  

 2.17  

 2.00  

 1.73  
 1.56  

 1.65   1.63   1.61  

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

 יהודי

 ערבי

 ממוצע

1.63 

ממוצע

1.83 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 ניתוח בתי הספר בחטיבת הביניים בחינוך הרגיל לפי מדד טיפוח  

 ח לפי מגזר  "עלות ממוצעת לתלמיד בש

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 הממוצע כולל מוסדות ללא סיווג לפי מדד טיפוח•

 

 .מהממוצע לתלמיד בחינוך הערבי 10%-הממוצע המגזרי לעלות תלמיד בחינוך העברי גבוה ב

 24,852  

 21,539  

 19,784  

 17,535  
 15,795  

 16,736   16,592   16,335  

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

 יהודי

 ערבי

 ממוצע

16,597 

ממוצע

18,303 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי קבוצת טיפוח -הספר בחטיבת הביניים בתי 
 ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת ב מבוססות על פי "השעות בחטעלויות •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 .בהקצאת המשאבים דיפרנציאליות חלקית  -ברמה הארצית

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע   

 14,921   14,706  
 16,352   16,309  

 14,612  
 13,183  

 2,862   2,917  

 3,026   2,901  

 2,923  

 2,612  

 רכישות והקצבות, תשלומים

 עלות שעות הוראה

83% 83% 85% 84% 84% 83% 

17% 

15% 16% 

16% 17% 

 17,535   17,782   17,623  

 19,378   19,210  

17% 

 15,795  

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי קבוצת טיפוח -הספר בחטיבת הביניים בתי 
 ח לכיתה"עלות ממוצעת בש

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת ב מבוססות על פי "השעות בחטעלויות •

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 דיפרנציאליות בהקצאת המשאבים לפי מדדי הטיפוח  הארצית אין ברמה 

 .הטיפוח חמישוניהחלש מתוקצב הכי פחות מכל  החמישון

 חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע   

 426,681  
 399,634  

 439,778   450,340   429,455   422,924  

 81,831  

 79,264  

 81,386   80,108  
 85,895   83,812  

 רכישות והקצבות, תשלומים

 עלות שעות הוראה

83% 83% 85% 84% 84% 83% 

17% 15% 16% 
16% 

17% 

 515,350   508,512  

 478,898  

 521,164   530,448  

17% 

 506,736  

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי פיקוח -הספר בחטיבת הביניים בתי 
 ח לתלמיד ולכיתה  "עלות ממוצעת בש

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת ב מבוססות על פי "השעות בחטעלויות •

 ד במגזר היהודי"מ וממ"הפיקוח החרדי נכלל עם מ•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 

84% 

16% 

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים עלות שעת הוראה במגזר יהודי
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים עלות שעת הוראה במגזר ערבי

 .כיתה במגזר היהודי גבוהה מהמגזר הערבי/העלות ממוצעת פר תלמיד

 ממוצע מ מגזר ערבי"מ מגזר יהודי

 15,381  
 13,871  

 14,921  

 2,921  

 2,726  

 2,862  

  עלות ממוצעת לתלמיד

16% 

 18,303  

16% 

16% 

 16,597  

 17,782  

84% 84% 84% 

 ממוצע מ מגזר ערבי"מ מגזר יהודי

 444,568  
 387,307  

 426,681  

 84,434  

 76,102  

 81,831  

 עלות ממוצעת לכיתה

16% 

 529,002  

16% 

16% 

 463,409  

 508,512  

84% 84% 84% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי סוג פיקוח ומדד טיפוח –הספר בחטיבת הביניים בתי 

 עלות ממוצעת לתלמיד  

84% 

16% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 15,526  

 16,940  

 18,375  

 19,923  

 23,154  

 17,319  

 20,175  

 23,719  

 26,074  

 29,243  

 16,335   16,592   16,736  

 חלש    בינוני  -חלש  בינוני    חזק  -בינוני  חזק  

 מ  "יהודי מ 

 ד  "יהודי ממ 

 מ  "ערבי מ 

 ממוצע

 16,597  

 22,068  

 17,333  

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת ב מבוססות על פי "השעות בחטעלויות •

 ד במגזר היהודי"מ וממ"הפיקוח החרדי נכלל עם מ•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 אוחדו לקבוצה אחת( תלמידים 1000-מתחת ל) קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

 



 לפי סוג פיקוח ומדד טיפוח –הספר בחטיבת הביניים בתי 

 ח לכיתה"עלות ממוצעת בש

84% 

16% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

30 

 507,854   509,994  

 531,793  

 546,042  

 559,278  

 501,120  

 537,101  

 560,229  

 596,940  

 649,633  

 476,793  

 465,498   463,463  

 חלש    בינוני  -חלש  בינוני    חזק  -בינוני  חזק  

 מ"יהודי מ

 ד"יהודי ממ

  463,409  מ"ערבי מ

 555,358  

 520,937  

 ממוצע

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת ב מבוססות על פי "השעות בחטעלויות •

 ד במגזר היהודי"מ וממ"הפיקוח החרדי נכלל עם מ•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 אוחדו לקבוצה אחת( תלמידים 1000-מתחת ל) קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

 



 לפי סוג פיקוח ומדד טיפוח –הספר בחטיבת הביניים בתי 

 ממוצע שעות הוראה לתלמיד

 ששולמושעות בפועל  Xלשעה עלות ממוצעת ב מבוססות על פי "השעות בחטעלויות •

 ד במגזר היהודי"מ וממ"הפיקוח החרדי נכלל עם מ•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 אוחדו לקבוצה אחת( תלמידים 1000-מתחת ל) קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

 

84% 

16% 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 1.53  

 1.67  

 1.83  

 1.98  

 2.31  

 1.73  

 2.08  

 2.48  

 2.71  

 2.82  

 1.61   1.63   1.65  

 חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

 מ"יהודי מ

 ד"יהודי ממ

  1.63  מ"ערבי מ

 2.27  

 1.72  

 ממוצע



 טיפוחניתוח לפי מדד  –לפי מגזר הספר בחטיבת ביניים בתי 
 ח לתלמיד"עלות ממוצעת בש

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר יהודי
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר ערבי

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים הוראה במגזר יהודישעות עלות 
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים הוראה במגזר ערבישעות עלות 

 .הערבי במגזר מאשר משמעותית גבוהה היהודי במגזר המשאבים בהקצאת דיפרנציאליות -

 .הערבי מהמגזר גבוהה היהודי במגזר לתלמיד עלות הטיפוח חמשוני בכל -

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 יהודי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי

 חזק חזק-בינוני בינוני חלש-בינוני חלש ממוצע

 15,381  
 13,871  

 20,685  

 13,972  

 18,262  

 13,890  

 16,832  

 13,687   14,612  
 13,183  

 2,921  

 2,726  

 4,167  

 2,763  

 3,277  

 2,703  

 2,952  

 2,647  
 2,923  

 2,612  

84% 84% 85% 

 16,592  

 19,784  

 15,795  

 17,535  

84% 83% 83% 

16% 

15% 

16% 
17% 

17% 

 16,335  

 21,539  

84% 83% 85% 

16% 

17% 

17% 

15% 

16% 

 18,303  

 16,597   16,736  

83% 

 24,852  



 טיפוחניתוח לפי מדד  –מגזר הספר בחטיבת ביניים לפי בתי 
 ח לכיתה  "עלות ממוצעת בש

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 (תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)כ התקציב אינו כולל תקציב בגין שעות חופשה "סה•

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר יהודי
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר ערבי

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים הוראה במגזר יהודישעות עלות 
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים הוראה במגזר ערבישעות עלות 

 דיפרנציאליות בהקצאת המשאבים במגזר היהודי בלבד  

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 יהודי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי

 חזק חזק-בינוני בינוני חלש-בינוני חלש ממוצע

 444,568  
 387,307  

 487,755  

 386,936  

 475,868  

 389,676  

 459,823  

 399,518  
 429,455   422,924  

 84,434  

 76,102  

 98,256  

 76,527  

 85,394  

 75,822  

 80,637  

 77,276  

 85,895   83,812  

84% 84% 85% 

 465,498  

 540,460  

 506,736   515,350  

84% 83% 83% 

16% 
15% 

16% 
17% 17% 

 476,793  

 561,262  

84% 83% 85% 

16% 

17% 

17% 

15% 

16% 

 529,002  

 463,409   463,463  

83% 

 586,012  



 
 הבינייםבתי ספר בחטיבת 

 

  80%לעומת , מתלמידי המגזר הערבי לומדים במוסדות במדד טיפוח בינוני עד חלש 100%•

 .מתלמידי המגזר היהודי הלומדים במוסדות במדד טיפוח בינוני עד חזק

 (.מלבד השכבה החלשה ביותר)לפי מדד הטיפוח בהקצאת המשאבים דיפרנציאליות •

 .    למגזר הערביגבוה יותר בהשוואה לתלמיד עבור המגזר היהודי בשעות ההוראה התקצוב •

 
 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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   מדד טיפוחבתי ספר בחטיבה העליונה בחינוך הרגיל לפי ניתוח 

  התפלגות תלמידים לפי מגזר

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 טיפוחללא סיווג לפי מדד לא כולל תלמידי מוסדות •

 הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

 המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגילנתוני •

 

   42% לעומת, מהתלמידים נמצאים במדדים בינוני עד חלש 94%במגזר הערבי 

 .במגזר היהודי

 101,715  

 48,075   50,460  

 38,234  

 18,684  

 1,094   4,044  
 8,417  

 17,948  

 57,113  

 חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

 יהודי

 ערבי

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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   מדד טיפוחבתי הספר בחטיבה העליונה בחינוך הרגיל לפי ניתוח 

  עלות ממוצעת לתלמיד לפי מגזר

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 טיפוחכולל מוסדות ללא סיווג לפי מדד הממוצע •

 הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 

 .יותר מתלמיד ערבי 35%-68%יהודי מקבל בממוצע תלמיד , חלש עד בינוניבמדדים 

 21,323  

 24,155  

 25,849  

 28,044  

 31,446  

 18,660  

 16,024  

 19,176   19,528  
 18,757  

 חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

 יהודי

 ערבי
 ממוצע

18,667 

ממוצע

24,344 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי קבוצת טיפוח -הספר בחטיבה העליונה בתי 
 ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

 התקצובהמבוססות על פרופיל המורים ומספר השעות שהוקצו לתלמידי בית הספר בהתאם לקריטריון  עלויות בפועלהן  ע"בחט  ל"השכעלויות •

 הממוצע כולל מוסדות ללא סיווג לפי מדד טיפוח•

 לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודיהנתונים •

 רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

 .  אך נמוכה משאר מדדי הטיפוח, העלות הממוצעת לתלמיד בקבוצות הטיפוח חלש וחזק דומה

 ממוצע חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

 21,294  

 23,524  

 24,895   25,323  

 21,885  
 22,874  

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי מגזר -הספר בחטיבה העליונה בתי 

 ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

 התקצובהמבוססות על פרופיל המורים ומספר השעות שהוקצו לתלמידי בית הספר בהתאם לקריטריון  עלויות בפועלהן  ע"בחט  ל"השכעלויות •

 הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

 רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

 .יותר מתלמיד ערבי 30% -בכתלמיד במגזר היהודי מתוקצב 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 ממוצע ערבי יהודי

 24,344  

 18,667  

 22,874  



 לפי מגזר -הספר בחטיבה העליונה בתי 
 לתלמיד  ח "עלות ממוצעת בש

 התקצובהמבוססות על פרופיל המורים ומספר השעות שהוקצו לתלמידי בית הספר בהתאם לקריטריון  עלויות בפועלהן  ע"בחט  ל"השכעלויות •

 הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

 רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

 .קיים הבדל בהקצאת המשאבים בין המגזרים השונים

 ממוצע ערבי דרוזי בדואי יהודי

 24,344  

 18,483  

 23,443  

 18,218  

 22,874  

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי פיקוח -הספר בחטיבה העליונה בתי 
 ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

 התקצובהמבוססות על פרופיל המורים ומספר השעות שהוקצו לתלמידי בית הספר בהתאם לקריטריון  עלויות בפועלהן  ע"בחט  ל"השכעלויות •

 רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות מיוחדות בבתי ספר בחינוך •

 ייחודילא כוללים מוסדות תרבותי הנתונים •

.  העלות הממוצעת פר תלמיד בפיקוח החרדי נמוכה יותר מסוגי הפיקוח האחרים

 .ד היא הגבוהה ביותר"עלות לתלמיד בפיקוח הממ

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 ממוצע מגזר ערבי -מ"מ ד"ממ מגזר יהודי -מ"מ חרדי

 17,614  

 24,631  

 29,045  

 18,667  

 22,874  



 טיפוחניתוח לפי מדד  –לפי מגזר הספר בחטיבה העליונה בתי 
 ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

 המגזר הערבי כולל בניתוח זה את כל המיעוטים דוברי השפה הערבית•

 הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

 נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

 

88% 

12% 

 מגזר יהודיב רכישות והקצבות , תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר יהודי
 רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים לרשויות עלות שעת הוראה במגזר ערבי

 .קיימת דיפרנציאליות במגזר היהודי בלבד

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע

42 

 יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי

 ממוצע חלש חלש בינוני בינוני בינוני חזק חזק

 18,667   18,660  

 16,024  

 19,176   19,528   18,757  

 24,344  

 21,323  

 24,155  
 25,849  

 28,044  

 31,446  



 בחטיבה העליונההספר בתי •
 

,  מסלולי הלימודים, השעות הקבוע בהתאם לדרגות הכיתה תקצוב החטיבה העליונה מבוסס על תקן•

עלות השעות נגזרת מחישובי  . הרכב הכיתה וההגשה לבחינת בגרות, מגמות הלימודים, סוגי הכיתה

 .  בהתאם למצבת המורים המדווחת על ידי בית הספר, הפרופיל של בית הספר

 

בפריפריה  תקציב המוחזקות לסיוע לבתי הספר . הקצאה פרוגרסיבית על פי מדד טיפוח ע"בחטאין •

פי קריטריונים  ומתוקצב על העליונה אשר מחושב לפי מדד פריפריאלי בחטיבה הרכיב העיקרי הינו 

 .  היוצרים דיפרנציאליות

  

 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 בחטיבה העליונההספר בתי •

 

 .העליונהאסימטריה בהקצאת המשאבים בבתי הספר בחטיבה קיימת •

 .מסוגי הפיקוח האחריםפר תלמיד בפיקוח החרדי נמוך יותר התקציב •

 .ד היא הגבוהה ביותר"עלות לתלמיד בפיקוח הממ•

 טיפוח במגזר היהודיהמשאבים על פי מדדי דיפרנציאליות בהקצאת •

 התקציב פר תלמיד במגזר הערבי נמוך יותר משמעותית מאשר המגזר היהודי בכל קבוצת טיפוח  •

 

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 הספר בחטיבה העליונהבתי 

 
 בבתי הספר החזקיםמורים משכילים יותר ומנוסים יותר •

 (מורים וותיקים יותר הם לרוב מורים שצברו יותר גמולים –אפקט כפול )

 י חוקת הזכאות לבגרות "לתלמידים המחויבים בתגבור לימודי היהדות עפ ש"שתוספת •

 (.  ד ופיקוח אחר"פיקוח ממ)

 סיוע תוספתי ייעודי לבתי ספר בפיקוח ממלכתי דתי  •

 ,  לב טכנולוגי, לב עיוני, מ"חנ)הקצאה לא פרופורציונאלית של כיתות קטנות •

 המגזר הערבי מקבל פחות מחלקו באוכלוסייה –( 'מחוננים וכו, ב"טו, אומץ, מרכזי חינוך

 ,  מחונניםכיתות )בתי הספר בין באופן אחיד ייעודיות שאינן מתפלגות תוספות •

 (תגבור באמצעות רכישת שירותים והקצבות, מקצועותחיזוק 

 החרדיזכאות לגמול בגרות ברוב הפיקוח היעדר •

 השוניםשונות ברמת השירות בין בתי הספר •

 

  

 משרד החינוך

 מינהל כלכלה ותקציבים

  

 ד"תשע
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 לפי מגזר ופיקוח –בתי הספר בחטיבה העליונה 

 לפי מגזר

 לא נכללו בתי הספר החרדיים התרבותיים הייחודיים –בכדי ליצור השוואה רלוונטית  :הערה

 מגזר

  ש"ש

 לתלמיד

שנות וותק  

 מורים

אחוז גמולי 

 רמת שירות השתלמות

 1.82 ערבי
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