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משרד החינוך

משרד החינוך
הצעת תקציב משרד החינוך לשנת הכספים ( 2019סעיף  )20מסתכמת בכ 59.57-מיליארד ש"ח.
הצעת תקציב משרד החינוך לשנת הכספים ( 2019סעיף  )60מסתכמת בכ 1.967-מיליארד ש"ח,
מהם כ 1.317-מיליארד ש"ח בהוצאה נטו וכ 650-מיליון ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה .כמו
כן ,בשנת  2019תועמד לרשות המשרד הרשאה להתחייב בגובה של כ 2.475-מיליארד ש"ח.
משרד החינוך אחראי להקניית ידע לילדים הזכאים לחינוך בהתאם לחוק לימוד חובה .המשרד אחראי לקידום
המצוינות ,לשיפור ההישגים ולרמת האיכות החינוכית ,תוך צמצום הפערים החברתיים; ליצירת מערכת
חינוך אפקטיבית ויעילה שתשרת את צורכי הפרט ואת צרכיה המשתנים של מדינת ישראל; ולקידום ערכים
ציוניים ,יהודיים ,דמוקרטיים וחברתיים.
המשרד פועל ברמה הארצית באמצעות המטה וברמה המחוזית — באמצעות שמונה מחוזות שהם הזרוע
הביצועית של מטה המשרד .משרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה על הגנים ,על בתי ספר ועל
החינוך הבלתי פורמלי.

דגשים לשנת הכספים 2019
צמצום הפערים והגדלת שוויון ההזדמנויות
 סבסוד צהרונים בגני הילדים ובכיתות א'-ב' בפריסה כלל ארצית אשר יעניקו מסגרת לימודיות וארוחה
חמה בשעות אחר הצוהריים בצורה רציפה בסיום יום הלימודים.
 קיצור עשרה ימי חופשה בבתי הספר ובגני הילדים באמצעות תוכנית העשרה חינוכית במוסד הלימודים
לתלמידים בחגי האביב והחורף.
 הגדלת תקציב החינוך הבלתי פורמלי באמצעות סבסוד חוגים בשעות אחר הצוהריים לאוכלוסיות
מהפריפריה החברתית.
 קידום שוויון הזדמנויות באמצעות הגדלת מספר שעות הלימוד לבתי ספר מרקע חברתי-כלכלי חלש.
המשך חיזוק לימודי המתמטיקה וחיזוק לימודי האנגלית
 צמיחתה הכלכלית של מדינת ישראל תלוי ,בין היתר ,בפיתוח הון אנושי איכותי .לימודי מתמטיקה ואנגלית
מוגברים משמשים תשתית מרכזית ליכולת ההשתלבות בתעסוקה איכותית.
 באמצעות שעות תגבור לבתי הספר ,השקעה בהכשרות מורים ועוד ,משרד החינוך מתכוון להמשיך להגדיל
את מספר הניגשים לבגרות מוגברת במתמטיקה מכ 16,000-כיום לכ 20,000-בתוך שלוש שנים.
 נמשכת התוכנית להנגשת השפה האנגלית לכלל תלמידי ישראל ,באמצעות חיזוק יכולות הדיבור בשפה
האנגלית והעלאת מספר התלמידים הניגשים לבגרות מוגברת באנגלית ,בדגש על הפריפריה.
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 המשך צמצום יחס מורה-תלמיד
בשנת הלימודים התשע"ו החלה לפעול תוכנית הדרגתית לצמצום מספר התלמידים בכיתה בבתי הספר
היסודיים .בעקבות זאת גודל כיתה בחינוך היסודי יעמוד על  34-32תלמידים .במקביל ,תמשיך לפעול במערכת
החינוך תוכנית "מורה שני בכיתה" ושבמסגרתה מלמדים יחד מורה ותיק וסטודנט להוראה ,המשתלב בהדרגה
בפעילות ההוראה והלמידה כחלק מטיוב הכשרתו.
בינוי כיתות לימוד
המשך התקדמות בתוכנית הרב-שנתית לבינוי כיתות לשנים  2021–2017העומדת על  17,000כיתות לימוד,
זאת על מנת לתת מענה לגידול הטבעי ,למחסור בכיתות לימוד ולגידול במספר יחידות הדיור הנבנות מדי שנה
במסגרת מאמצי הממשלה להפחתת מחירי הדיור.
מטרות ויעדים אלו לשנת הכספים  2019יתורגמו לתוכנית עבודה בהתאם למתווה התקציב שיאושר בכנסת.
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עיקרי התקציב 2019

