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 אב תשע"ה ו"טירושלים, 

 2015 יולי 31 

 מערכת שקיפות תקציבית: שנים תשע"ב, תשע"ד

ממשלתישראלמכירהומכבדתאתהצורךבשקיפותשלכלהמערכותוהרשויותהממשלתיותבאמצעותנגישותלחופשהמידע

 ומחויבת כוללת ראייה הציבורי.ומתוך במרחב הדיווחיות לקידום החלטת באמצעותהמתוקף החינוך משרד פועל ממשלה,

הגורמיםהמקצועייםלהנגישלציבורמידעבעלחשיבותציבורית,תוךהתחשבותבזכויותהפרטובאינטרסיםאחרים.

כלהאמורלעיל,בכפוףלמגבלותהקבועותבדין.

2015בינוארBetaבהמשךלהעלאתגרסת מערכתמידע מציג החינוך משרדאשרהכילהאתנתונישנתהלימודיםתשע"ב,

 משופרתמרכזית תשע"דהמכילה הלימודים לשנת התשומות נתוני לאת נכונים שינויים31.07.2015-)הנתונים ייתכנו אך

.נתוניהתשומותכוללים:שעותהוראה,מעודכנים,לצדנתונישנתהלימודיםתשע"בבנתוניםעקבהתחשבנויותרטרואקטיביות(

לרשויותמ גני,שעותהדרכה,קומיותובעלויותתשלומים חינוך משלב החל ורשויות. ספר בתי והקצבותעבור רכישות ונתוני

החטיבההעליונה. ועד את ילדים שהפסיקו מוסדותחינוך עבור שנתהלימודים במהלך נכלליםהתשלומיםששולמו גם, כמו

יופיעוללאתלמידיםוהתשלומיםמופיעים  נושאים במערכתלצורךשלמותהנתונים.עםזאת,לאנכללופעילותם.מוסדותאלו

 ,תיהודי תרבות,פורמלי בלתי חינוך,המשרדאחזקת כגון:.לבעלות או המקומית לרשות ,הספר לבתי לשייך ניתן שלא ותקציבים

 א.3 תמיכות,ואולפנים מבוגרים חינוך,מורים להכשרת  מכללות,תורניים מוסדות,חינוכית טלוויזיה

*מצ"בנספחמונחיםלעזרתכם.

נוטרלומחישובהתעריףלשעותההוראהלעומתפרסוםמיליון130עבורגמלאירשתהחינוךהעצמאיבסךתקציביהפנסיה*

קודםבנושא.

עפ"יעלותשעותממוצעותכפולסךהשעותששולמובפועל.םשלהמוריםעובדיהמדינהמחושב*עלותשכר

 * בלבד המשתמש אחריות על ופרסומם עיבודם ,הנתונים הפקת *

 

 אפשרויות הקיימות במערכת:
 

 צפייה בנתוני תקציב:  .א
 

 /שם מוסדלפי סמל מוסד .1

 ניתן הבית בבעמוד מוסדלבחור מוסד/סמל שם .חיפושלפי לבחירהנתונים בהתאם המתקבלים מחולקיםה

 לקטגוריותהבאות:

 לפיכיתותנורמטיביות(המוסדנתוניתקציבומאפייני( 

 ות:השווא 

 ולמחוז לרשות ועלות-השוואה לתלמיד ממוצעת עלות בכתה, תלמידים ממוצע לפי

 שלמוסדותבעלישלבחינוךמוסדוסוגחינוךזהה.ממוצעתלכתה

  הרשותהשוואה באותה דומה אפיון בעלי בעלי-למוסדות מוסדות הוצגו זו באפשרות

כגון:מגזר,מעמדמשפטי,שלבחינוך,סוגפיקוחוסוגחינוךהנבחרדומיםלמוסדיניםימאפ

 מוסד.

הבית-לפי שם רשות  .2 רשות,בעמוד שם לפי בחיפוש לבחור לבחירהניתן בהתאם המתקבלים הנתונים

 מחולקיםלקטגוריותהבאות:

 מאפייניונתוניתקציברשות 
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 תקציבבתיהספרברשות 

 ארגוניותברשותמסגרותשארתקציבגניילדיםו. 

 (.בלבדפעילים)הנתוניםכולליםבתיספרממוצעים 

 ברשות תלמידים תלמידים–התפלגות ומגזר.התפלגות משפטי מעמד פיקוח, סוג לפי

 בהשוואהלהתפלגותארצית.

 מחוזי/ארצי רשותלממוצע ועלותממוצעת-השוואתממוצע תלמידיםבכתה ממוצע לפי

השונים.לתלמידבשלביהחינוך

דרום,-לפי מחוזות .3 צפון, השונים: הארץ מחוזותמשרדהחינוךאחראייםעלביצועמדיניותהמשרדבאזורי

ניתןלצפותבקטגוריותהבאות:'תקצובלפימחוזות'ודל.במם(-)כוללמזרחיחיפה,תלאביבוירושליםמרכז,

 "ות.במחוזנתוניתקציבהרשויותהנמצאות-"נתונירשויותבמחוז 

 "תשלומיםהמועבריםלרשויות-"תשלומיםבמחוזסך לפיובעלויות, ספרהשייכיםלמחוז בתי

תשלום.קבוצות החזרשכ"למורים,נושאי השתלמות, כוללתמענקי )קבוצת"שארתשלומים"

 תגבורלימודייהדותוכו'...(

 "במחוז תלמידים לפי–"התפלגות במחוז חינוך במוסדות הלומדים תלמידים אחוזי

 בהשוואהלהתפלגותארצית.מגזר.ומעמדמשפטי,סוגפיקוח

 "ממוצעתלמידיםבכתה-"ממוצעיםמחוזיים מעמדמשפטיו/או פיקוח, סוג עלותלתלמידלפי

 ומגזר.

ו- ממוצעים ארציים לכלל המוסדות .4 בכתה תלמידים ממוצע /או גיאוגרפיעלות מחוז לפי לתלמיד ממוצעת

 הנתוניםכולליםאתכלשלביוסוגיהחינוך.כאשר

 

 הפקת דוחות: .ב


פיקוח/מגזר/מעמדמשפטי/גניילדים/חטיבותגלפירשות/מוסד/סונתוניתקציבמובניםבמערכת:הפקתדוחות

גרפי,שלבחינוךלפי:מחוזגיאוהמובניםדוחותבסינוןניתןלערוךכמוגם,.רגילות/חטיבותעליונותרגילותביניים

סוגחינוךמוסד.ו,מעמדמשפטי,מגזרמוסד,סוגפיקוח



בתוספת:רגילות ביניים חטיבות דוח שנתיים השש במוסדות חט"ב חינוך שלב תקציב אומדן על המושתת דוח

עצ חט"ב תקציבמוסדות רגילים. חינוך למוסדות רק מתייחס הדוח חינוך לשלב ישיר באופן שויך שלא מאיות.

 מספרהתלמידיםבכלשלבחינוךבמוסד. לפי יחסי באופן חולק לתשלום,



בתוספת:רגילות עליונות חטיבות דוח במוסדותהשששנתיים חט"ע חינוך שלב תקציב אומדן על דוחהמושתת

חט"ע חינוךמוסדות לשלב ישיר באופן שויך שלא תקציב רגילים. חינוך למוסדות רק מתייחס הדוח עצמאיות.

 לתשלום,חולקבאופןיחסילפימספרהתלמידיםבכלשלבחינוךבמוסד.
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 י החינוך השונים,  היוצרים שונותגורמים רבים המשפיעים על ההבדלים בתקצוב בשלב חשוב לציין כי ישנם

 להלן המודלים השונים לתקצוב: בתקצוב בין המוסדות השונים.

 

 יסודי )גני ילדים(:-חינוך הקדםמודל התקצוב ב

 :3-4גני ילדים בגילאי 

 תשע"ב:

-ההוריםתשלוםלביןהמלאהלימודשכרשביןההפרשמן75%בגובההינההמשרדהשתתפות:בחינוך רגיל גנים .1

הלימודשכרבין%25בשיעורשלהנוסףההפרש.חודשמידיהמתעדכןהלימודלשכרובהתאםההנחהדרגותלפי

 .הרשותהמקומיתממומןעלידיההוריםתשלוםלביןשנקבע

חובהלימודבצוהנכלליםביישוביםגנים 1.1 המתגוררים4-ו3בגילאיתלמידיםעלחלאשרחובהלימודחוק:

משכרהלימוד.90%בעלותשלמשתתףהמשרד,לכךהמוכריםביישוביםולומדים

ולומדיםהמתגוררים4בגילתלמידיםעלחלאשרחובהלימודחוק:בלבד4גילאיבצושנכלליםביישוביםגנים 1.2

 .משכרהלימוד90%בעלותשלהמשרדמשתתףלכךהמוכריםביישובים

 חינוך מיוחד:ב םגני .2

ילדיםלחינוךמיוחדעל החלטתועדתה-ילדהלומדבגן עבורפי יהיהפטורמתשלוםשכרלימוד. יישוביםהנכלליםבצושמה,

.ילדיהחינוךהמיוחדזכאיםלפטורמלאבתנאישהילדאובחן90%השתתפותהמשרדהיאבשיעורשל4-3גילאיבלימודחובה

ושובץבגןלחינוךמיוחד.

 תשע"ד:

לומדיםה4-3מספקתהמדינהחינוךחינםלילדיםבגילאי,תשע"גהחלמתחילתשנתהלימודים: בחינוך רגילגנים  .1

ילדי בגני ילדיםפרטייםאשר לםציבורייםובגני חינוךהרשמיהצטרפו בחוקהנכלליםתלמידיםעבורההשתתפות.

שנקבעהלילד.מהעלות90%שלבשיעורהינה4-3גילאיבחובהחינוך

רשותזכאיתהתלמידיםבבהתאםלמספרמורכבתמשכרהגננת,שכרהעוזרתלגננתוהוצאותשאינןשכרעלותלילד

לאזכאית 31של)תקןאו שיעורההשתתפות.גן(-בכתתילדים33או רתהגננתוהעוזרתשמ.90%המשרדהינו

תשלומים.10-תנעשהבתשלוםהמשרדלרשויוחודשכאשר12משרהממוצעתלתקופהשלפילגננתמחושבותעל

אופןהתקצובבדומהלשנה"לתשע"ב.חינוך מיוחד:בגני  .2

 

.שנים תשע"ב, תשע"ד : 5 גילאי – חובה גני

הפרמטריםהמשפיעיםעלגובההשתתפותהמשרדהם:

 ימים(6או5)מס'הימיםבהםמופעלהגן 

 נמצאגןהילדיםע"ימשרדהפנים גן(או-בכתתילדים31שלרשותהמקבלתמענק)לפיתקן-הגדרתהרשותבו

 גן(.-ילדיםבכתת33שלתקןנטולתמענק)לפי

 מוכרשאינורשמי.גןבמעמדמשפטירשמיאו 

 אופקחדשרפורמת'גןהפועלבמתכונת' 

 גןהפועלבמסגרתיוםחינוךארוך

ולממומנותעלידיהרשותהמקומית.השתתפותהמשרדמכסהאתההוצאהלשכר,בעודשהוצאותהתפע
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החינוךמשרדעלבמשותףמוטלתוהתפעולהמימוןאחריות,והתקנותהחינוךחוקיחומכפועליםחובהגני :רשמי .1

שכראתהמקומיתלרשותומעבירמדינהעובדתשהיאהגננתשכראתמממןהחינוךמשרד.המקומיתוהרשות

אתמכסההמשרדהשתתפות.המקומיהשלטוןעםלהסכםבהתאםהממוצעיםותקווההדרגהפי-עלגננתהעוזרת

לשכרההוצאה תלמידיםעבורמועבריםאלותשלומים.המקומיתהרשותידי-עלממומנותהתפעולשהוצאותבעוד,

.בלבדמאושריםבגניםהמשובצים

 

השתתפותהמשרדהינהבנושאתשלוםשכרלימוד:מוכר שאינו רשמי .2 כאשרהעלותמורכבתמתלמידלפי שכר,

עוזרתהגננתושכרהעוזרתלגננת גננתושכר במוכ)ממוצעשכר רשמי,גננת(. עובדותרמוכרשאינו הגננותהן

בעלות.

 

 

 :מודל התקצוב בחינוך היסודי

תקצובהמוסדותבבתיספרבחינוךהיסודיהואלפימדדטיפוחביה"ס,בהתאםלמדדהטיפוחנקבעגודלהכתהושעותהתקן

שלביה"ס.השבועיות

 

  קביעת מדד הטיפוח

נמצאים10מהתלמידים,כךשבעשירון10%קבוצותכאשרבכלאחתמהן10-אוכלוסייתהתלמידיםבחינוךהיסודימחולקתל

1אקונומית,ואילובעשירון-מהתלמידיםבעליהציוןהגבוהביותרבמדד,דהיינוהאוכלוסייההחלשהביותרמבחינהסוציו10%

אקונומית.חישוב-מהתלמידיםבעליהציוןהנמוךביותרבמדד,כלומרהאוכלוסייההמבוססתביותרמבחינהסוציו10%נמצאים

יפוחשלהמוסדהינו,כךשכלתלמידמקבל"ציוןעשירון"ומדדהטלמידותלמידהמדדבהתייחסותלכלתפימרכיבי-המדדעל

 רוניהתלמידיםבביתהספר.יהממוצעשלעש

להלןמרכיביהמדדומשקלםהיחסי:

40%–*השכלתההורההמשכילביותר

20%-*פריפריאליותביתהספר

20%-*רמתההכנסהשלהמשפחה

20%–מצוקה*שילובשלארץהלידהוארץ
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 גודל כיתה:מדד 

תלמידים19-4תלמידים.כיתההמונה40-ל20כיתהתקניתהינהכיתההמונהבין-ב'-מס'הכיתותהנורמטיביותבכיתותא'

תוגדרככיתהחסרהותתוקצבבמחציתמשעותהתקןעבורכיתהתקנית.

נקבעלפימדדגודלכיתהבהתאםלעשירוןהקצאהשלביתהספר,כמפורטלהלן:ט'–מס'הכיתותהנורמטיביותבכיתותג'

עשירון 
 הקצאה

של  מרבי מספר
 תלמידים בכיתה

1 40 

2 39 

3 38 

4 37 

5 36 

6 35 

7 34 

8 33 

9 32 

10 32 



מעוגלכלפימעלה.,כיתהספרהתלמידיםלפימדדגודלמספרהכיתותהמתוקצבותיחושבכמספרהתלמידיםבשכבהחלקימ

סבמקרי בהם לךם שווה 32-התלמידים שעתיים40עד של תוספת תינתן שבועיותכולל, נוסף תלמיד כל עבור , 32מעל

מדדגודלהכתה.לפיכפישנקבע40תלמידיםועד

 :שבועיות שעות תקן

 "שש29הקצאהשלב-כיתותא

 ש"ש31הקצאהשלד-כיתותג

 ש"ש32כיתהה'ומעלההקצאהשל 



 :תמריץעבורכתותגדולות

בכיתה,לפיהטבלההנ"ל:20-תוספתשעותבגיןכלתלמידנוסףמעברלתלמידה

תוספת שעות לכל  מספר תלמידים ממוצע בכיתה 

 (Xכיתה )

020.99עד4מ

0.221.99עד21מ

0.422.99עד22מ

0.623.99עד23מ

0.824.99עד24מ

1.025.99עד25מ
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1.226.99עד26מ

1.427.99עד27מ

1.628.99עד28מ

1.829.99עד29מ

2.030.99עד30מ

2.231.99עד31מ

2.432.99עד32מ

2.633.99עד33מ

2.834.99עד34מ

3.035.99עד35מ

3.836.99עד36מ

5.037.99עד37מ

6.238.99עד38מ

7.439.99עד39מ

8.640עד40מ



 לכיתהנורמטיבית."שש37-מ,בתיספרהמלמדיםיוםחינוךארוךבחינוךהיסודיב"שתוספתש-יוח"א 

 עבור"שש5-כיתותא'ועבור"שש10הוקצותשע"דהבשנה"לו"שש5הוקצותשע"בהבשנה"ל–ב'-פיצולכיתותא'ו

 כיתותב'.

 גבוהיקבל)ש"ש(הקצאתשעותטיפוח-שעותטיפוח ביתספרשמדדהטיפוחשלו מדדהטיפוחהביתספרי. הואלפי

  תוספתשעותהוראהגדולהיותרמאשרביתספרשמדדהטיפוחשלונמוך.

 בהתאםלמספרהעולים,מוצאםושנתעליה."שתוספתש-שעותעולים 

 

 ורשתות.,חרדירשמייביתלבתי"סבפיקוחהממ"דתוספתש"שלכלכיתהנורמט-שעותתפילה 


 

 קיימיםפרמטריםנוספיםהמשפיעיםעלהקצאתשעותהלימודבהתאםלקריטריוניםשלהמשרדלשםתגבורוהעשרה,

ייחודיותבמערכתהחינוך.קידוםתלמידיםחלשיםותכניות
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 מודל התקצוב בחטיבות הביניים

.פימדדהטיפוחשלביה"סלעתקצובהמוסדותבבתיספרבחטיבותהבינייםהוא בהתאםלמדדהטיפוחנקבעגודלהכתה

לביה"ס.השבועיותושעותהתקן

,הוקצולמוסדותתשע"דהבשנה"ל.ספרהיסודייםבהתאםלקריטריוניםשצוינובמודלהתקצובשלבתי-מדד טיפוח וגודל כתה

שעותלהקצאהישירהלבתיהמכסת.מותאםלשנתתשע"דלפיהמדדה20%-תשע"גוהמהשעותשהוקצולהםבשנה"ל80%

 בהתאםלממוצעמדדהרשותשאליההםמשויכים.ותמוקצטיפוחהשעותבתיספרחדשיםכמוגם,עבור.90%הספרהיא

 :שבועיות שעות תקן

ש"שהקצאת בחטיבותהבינייםנגזרתממספרהתלמידיםבכיתהונעהבין תלמידיםועד20ש"שלכיתהבת29.84הבסיסי

שפהזרהשניה)ערביתאוצרפתית(.ש"שעבור1תלמידים.בנוסף,לכלכיתהניתנתתוספתשל40ש"שלכיתהבת38.03

 :משולביםםתקצובשעותהלימודעבורתלמידיאופן 

o  בגין חינוכיות למסגרות ניתן סטטיסטי למידה,5.4%תקצוב לקות בעלי לתלמידים התלמידים, מאוכלוסיית

משכלגבולי,עיכובשפתיאוהתפתחותי,פיגורקלוהפרעותהתנהגות.עבורהתלמידיםבסלהסטטיסטייינתנו

 .ורי()מרכזתמיכהיישובי/אזש"שלמתי"א0.3ש"שלביה"סועוד1.55

o כבעלי המאופיינים תלמידים בגין הסטטיסטי, לתקצוב כתוספת חינוכיות למסגרות ניתן דיפרנציאלי תקצוב

הפרעותנפשיות,אוטיזם,פיגורקשהובינוני,שיתוקמוחיןונכותפיזית,לקותראייה,לקותשמיעהוכןתסמונות

ש"שלמתי"אלתלמיד.2.7-םבומחלותשבגינןנדרשתתמיכהלימודית.תלמידיםאלומתוקצבי

 עובדימנהל,עובדישירותים,ספרנים,עובדיסיוע,מימוןומיועדעבורתקציבהמוקצהעבורבתיספר-סלשירותיםנלווים

 סוגרפורמה)אופקחדש/עוזלתמורה(.שלבכיתהוגודלכיתה,רכזיחינוךחברתיועוד,מושפעמגודלביתהספר,

 נוספיםהמשפיעיםעלהקצאתשעותהלימודבהתאםלקריטריוניםשלהמשרדלשםתגבורוהעשרה,קיימיםפרמטרים

קידוםתלמידיםחלשיםותכניותייחודיותבמערכתהחינוך.

 .בתקציבהרשויותהמקומיות2014-ו2012שניםלקריטריוניהשתתפותמשרדהחינוךלהלןקישורלחוברותהמרכזותאת

 תשע"ב 2012השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות לשנת 

 תשע"ד 2014בתקציב הרשויות המקומיות לשנת  השתתפות משרד החינוך

 לשנה"ל תשע"ב, תשע"ד חטיבות הבינייםב תלמיד סלמערכת 


 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1B2D0DA1-D3C3-4F79-AC55-E2ED6BECA02C/160866/Rashuyot2012.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/yarok.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/salChtivtBinyim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/salChtivtBinyim.htm
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 תשע"דמודל התקצוב בחטיבה העליונה: שנים תשע"ב, 

מבוססעלשבועיותלהמגזרים,כאשרתקןהשעותלכבתלמידלפימתבצעעפ"ימודלשכרהלימודהתקצובבחטיבההעליונה

החינוך.ה משרד הפדגוגיתשל תוכנית להשיטת תקצוב פי קביעת את מאפשרת התלמיד אחת בכל הלימודממסלוליעלות

לסוגיהם.חישובהתשלוםלפימספרהתלמידים,ואתיםהאפשרי

 עלות התלמיד בחטיבה העליונה כוללת חמישה רכיבים:

שעותההוראה מגמתהנגזרותמדרגתהכיתה,-לתלמידמס' הכתה, סוג הלימודים, הרכבהכיתהוההגשהמסלול הלימוד,

לבחינותהבגרות.

ריםבכלסטאטוסשלרפורמתהמות,ממוצעשעותהגילושיעורמשרותדרגתהותקוממוצעגמוליההשתלמו-פרופילהמורים

הםנגזרתעלותשעתהאופיינייםלביה"סבולומדהתלמיד,אשרמעוזלתמורה)ללארפורמה/רפורמהמלאה/רפורמהחלקית(

שלביה"ס.,בהתאםלדיווחמצבתהמוריםעלותהשעהנגזרתמחישוביהפרופילשלהמוריםכאמורהוראהלביה"ס.

קבוע לתלמיד-מרכיב שניתן נלווים שירותים של אחיד הכתה,ה-סל סוג הלימודים, ממסלול וסטאטוסנגזר הלימוד מגמת

רפורמהחלקית./רפורמהמלאה//ללארפורמה/רפורמתעוזלתמורה

הנגזרממסלולהלימודים,סוגהכתה,מגמתהלימוד.-מרכיבחומריהלימוד

בי"באחוזים.יצתקווימתוקצבבשכרהלימוד,נקבע"שלשירותהלכ-אחוזרמתהשירותהנקבעעבורהמוסד

בי"סהמספקאתהשירותלפיהתקןהמלאיקבלאתמלואהאחוזשנקבעלרכיב.-

בי"סשאינומספקכללאתהשירות,ינוכהמלואהאחוזשנקבעלרכיב.-

לתקןהמלא.הביצועביחסלקיעפ"יפרופורצייתבי"סהמספקאתהשירותבאופןחלקי,יקבעאחוזח-

,מקבליםתוספתש"שלתלמיד.יחוקתהזכאותלבגרות,תלמידיםהמחויביםבתגבורלימודיהיהדותעפ"בנוסף



מינהלבאתר ניתןלראות בתקצובהחטיבההעליונההשתתפותמשרדהחינוךלםקריטריוניאודותהמידענוסף

:כלכלהותקציבים

o טבלתש"שלתלמיד 

o רמתשירות

o מיפוימגמות

o תקצובנהליםובקרה–עוזלתמורה

o יםבחטיבההעליונהספרעיונייםוטכנולוגי-מערכתשכרלימודלבתי

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/Tiktzuv.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/Tiktzuv.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/Tiktzuv.htm
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 :מונחים


צורתהתארגנותשלביה"סבמסגרתחוקיהמדינהלצורכיתקצובופיקוח.חוקיהחינוךבישראלמכיריםבשלושה-מעמדמשפטי

סוגיםשלמוסדותחינוך:החינוךהרשמי,החינוךהמוכרשאינורשמיומוסדותהפטור.

 הרשמי -החינוך הרשויות או המדינה שבבעלות החינוך ברשומות,המקומיותמוסדות רשמיים כמוסדות שהוכרזו

םעובדימדינהאועובדיהרשויותהמקומיות.ינ.המוריםבמוסדותאלוהומתוקצביםבמלואםעלידיהמדינה

 רשמי ומתוקצביםמוסדותשאינםבבעלותהמדינה-החינוךהמוכרשאינו מהתקציבלתלמיד75%בשיעורשלעד

המוסדותבמוסדרשמי לכיתה, מתוקצביםבהתאםלמספרהכיתותהתקניותומפתחהשעותהמקובל עלותשעת.

 וותק. מהשכלה היתר בין המושפע מוסד, בכל המורההממוצע לפרופיל נקבעתבהתאם ההוראה התקציב עובדי

יהאחרמיועדעבורתשלומישכרמוריםוהשתתפותבמימוןשכרעובדיהעזרבמוסדותשלהחינוךהמוכרשאינורשמ

 במגזרהחרדיושאינוחרדי-

  ייחודי תרבותי חינוך י"ב,–מוסד עד בכיתותט' תלמידים בו שלומדים חינוך מוסד שיטתי חינוך בו הנובעשניתן

.בהתאםלמאפייניההייחודייםרבותיתהייחודיתהלומדתבומאורחחייהשלהקבוצההת

 תורה)תת"ים(הםמוסד-מוסדותה"פטור" עלתלמודי להםתנאיםמיוחדים-ותשהוכרו מערכתהחינוךונקבעו ידי

 של בשיעור מתקצבתאותם המדינה חובה. לימוד חוק הוראות ממילוי אותם לתלמיד55%הפוטרים התקציב מן

במוסדחינוךרשמי.

מתקיימתכפיהתקצובבהתאםלחוקיסודותהתקציב,התמיכהבחינוךהעצמאי-החינוךהעצמאיומעייןהחינוךהתורנירשתות

.בהתאםלשיטתהתקצובהנהוגהבחינוךהיסודיוהתקציבמיועדלמימוןשעותהלימודבחינוךהעצמאיהקייםבחינוךהרשמי.

.השתתפותבמימוןשכרעובדיהעזרוהסעותתלמידיםומוריםצבותפעולותרשתהחינוךהעצמאי,מתוקכמוכן,

דתיוחרדי.-,סוגיהפיקוחהם:ממלכתי,ממלכתימשתייךהמוסדאתזרםהחינוךאליומאפיין-פיקוח

 והלא-ממלכתי היהודי במגזר דתיים שאינם לגוף-מוסדות זיקה ללא המדינה נותנת הממלכתי החינוך את יהודי.

 מפלגתי,עדתיאואחר,ובפיקוחמשרדהחינוך.

 הדתי-דתי-ממלכתי היהודי החינוך ממלכ-מוסדות חינוך זהו ובתוכניתציוני, חייהם באורח דתיים שמוסדותיו תי

 הלימודיםהמונהגתבהם.

 החינוךהתורני(והמוסדותבשתיהמוסדותהמאוגדים-חרדי ומעיין רשתותהחינוךהגדולות)מרכזהחינוךהעצמאי

 שאינםמאוגדיםברשתותאלו,מוסדותהפטורומוסדותלימודתרבותייםייחודיים.

פועליםהמופניםיםבעלימוגבלויותולקויותתלמידחינוךלמוסדות-חינוךמיוחד באמצעותועדותהשמה.מוסדותוכיתותאלו

מעמדלבכל המגזרים, החינוך, וסוגמשפטישלבי לכיתההפיקוח. תלמידים חינובמספר התלמידיםמקטןמיוחדהך מספר

בלכיתה יותר-מורהויחסרגילהחינוך גבוה כןתלמיד כמו ישתלמיד,. לקויות ומקבהיםבעלי סיועלומדיםבחינוךהרגיל לים

במוסדותאלוממוצעעלותלתלמידחושבע"פעלותחלקיסייעות.עלידירפואיים,סיועלימודיוליווי-אמיוחד,כגון:טיפוליםפר

סךהתלמידיםבפועל.במקריםבהםלאהיותלמידיםבוצעחישובלפיתלמידיהתקן.

.היחידהבמשרדהחינוךהאחראיתלפתיחה,סגירהאועדכוןמאפייניהמסגרתהארגונית-גורםמדווח

גוףמאורגןהמבצעפעילותחינוכיתאומרכזניהולילדיווחמוריםאושעות,אשרמשרדהחינוךמתקצבאו-מסגרתארגונית

אולפןוכדומ'.וגמה,ביתספר,גןילדיםמפקחעליו,אושישבוצורךעבורתהליכיעבודהשלהמשרד.נקראגםמוסד.לד

שכבותהגילבהןלומדיםבמוסד.לדוגמה,יסודי,חט"בוחט"ע-שלביחינוךבמוסד
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.מאפייןשלמסגרתארגוניתשהצטרףלרפורמההחדשהלשיפורמערכתהחינוךוקידוםמעמדםשלעובדיההוראה-אופקחדש

לתמורה" ההוראה–רפורמת"עוז תוספותשכרמשמעותיתלעובדי המוריםניתנו בהתאםלהסכםהשכרשנחתםעםארגון

.בחטיבההעליונה,תוספתשעותלימודפרטניותותקצובדיפרנציאליביתספרי

.יוםחינוךארוך.מופעלכעתבעיקרבשלבחינוךיסודי-יוח"א

לפי.בחט"עשיטתהתקצובהינהורךתקצובביתספרביסודיובחט"בכיתותאשרמשמשותאתהמשרדלצ-כיתותנורמטיביות

פרתלמיד.

מאפייןמוסדהמצויבזיקהללאוםרובתלמידיו.לדוגמה,יהודי,ערבי-מגזר

.חלוקהגיאוגרפיתלפיהגדרתמשרדהפנים-מחוזגיאוגרפי

.חינוךמיוחדבבי"סשלחינוךרגילמצייןאתסוגהחינוךשלהכיתה.לדוגמה,כיתת-סוגחינוךכיתה

מוסד חינוך מיוחדים.-סוג צרכים ו/או ליקויים תלמידיםבעלי לבין מיוחדים צרכים ללא לתלמידים הניתן החינוך בין מבחין

.לדוגמה,חינוךרגיל,חינוךמיוחד

.זיהויחדערכישלישוב-סמלישוב

.זיהויחדערכישלהמוטב-סמלמוטב

.זיהויחדערכישלרשות-סמלרשות

שעתהוראהשבועיתלתלמידבמהלךשנתהלימודים.-שעהשבועית)ש"ש(

ועדגילביתספר.3השלבהראשוןשלהלמידההמאורגנת.כוללמוסדותחינוכייםלילדיםמגיל-חינוךקדםיסודי

שנותלימוד.8שבהםדרגזהכוללו',ישנםמוסדות-שנותלימודכיתותא'6דרגזהכולל-חינוךיסודי

ט(-שנותלימוד)כיתותז3דרגזהממשיךאתהחינוךהיסודיוכולל-חטיבתביניים

דרגזהכוללחטיבתבינייםוחטיבתעליונה.-חינוךעליסודי

תכניתהיל"ה)השלמתיסודולימודיהשכלה(-פועלתבמסגרתתחוםקידוםנוערבמינהלחברהונוערבמשרדהחינוךומופעלת

.עלידירשת"עתיד".התוכניתפועלתברחביהארץבמסגרתהיחידותלקידוםנוערברשויותהמקומיותובמוסדותחסותהנוער   

ביסודהשל.התכניתמיועדתלבנינועראשרמסיבותשונותמצוייםמחוץלמסגרתהחינוךהפורמליתלצורךהשלמתהשכלתם

.המונחתהשקפתעולםהרואהבהשכלהתנאילמוביליותחברתיתואמצעילשילובנורמטיביבחברההישראלית"ילתכניתה  

  

מרכזחרום-מסגרתלילדיםהנמצאיםבמצביסכנההנובעיםמהזנחהמצטברתומהתעללות,ומחייביםהגנהמידיתשלהילדים

.חודשים3מחוץלביתואבחוןכולללפרקזמןקצרועד  



 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 םלכלכלה ותקציבי המינהל
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העשרה -מרכזי להציע נועדו העשרה הצהרייםלתלמידיםמרכזי אחר משותף לבילוי וחווייתית מאתגרת   .סביבה

נועדולהפגישאתהחניךעםתכניםרשאבאמצעותליוויתמיכהוהדרכהשלחונכיהעשרה,מאפשריםהמרכזיםמגווןפעילויות

חוויהחברתיתהכרוכהוחדשים מתקיימתחוויה .ובחיזוקתחושתמסוגלותובהעצמהאישיתלהקנותלו במרכז בהתאםלכך,

.לימודיתאלטרנטיביתוחשיפהלמושגיםותכניםדרךעידודהסקרנותוהיצירה

10-עיריות,מועצותמקומיותומועצותאזוריות,שסווגול-כלכלישלאוכלוסייתהרשויותהמקומיות-אשכולחברתי -אשכולהלמ"ס

כלכליתהנמוכהביותרואשכול-מצייןאתהרמההחברתית1כלכלישלהן.אשכול-ם,לפיערךהמדדהחברתיאשכולותהומוגניי

משתניםמהתחומיםהבאים:דמוגרפיה,16אתהרמההגבוההביותר.המדדעבורהרשויותהמקומיותחושבעלבסיס–10

וע,תכונותדיור(.השכלהוחינוך,תעסוקהוגמלאות,ורמתחיים)הכנסהכספית,רמתמינ




