
משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

ממצאים מרכזיים של המערכת  

ף"תש–החינוך לשיקוף תקציבי 

א"באייר תשפ' כ, 2021מאי 31: לתאריךנכוניםהנתונים 



ף"תששקיפות 

שלביבכללתקציביתשקיפותהמציגהף"תשהלימודיםלשנת'בחינוךשקיפות'מערכתאתבפניכםלהציגמתכבדהנני

.במערכתאינטגרליכחלקורשותיתספריתביתברמה,העליונהבחטיבהחינוכיתתמונהלצדהחינוך

הממצאים.במערכתאפקטיביותובדיקתהחלטותלקבלתבסיסומהווה₪מיליארד55.6בסךתקציבמשקפתהמערכת

.ע"בחטגםוהיהודיהערביהמגזרוביןלחזקותהחלשותהטיפוחקבוצותביןפעריםסגירתשלתמונהמציגיםף"תשלשנת

דיפרנציאליתקצובתכניתיישוםהחלט"תשעבשנת.ף"תש–ב"תשעלשניםהשקיפותנתוניובהשוואותזובמצגתכמוצג

.הבאותבשניםתורחבוהיאף"תשבשנתאותותיהאתלהראותמתחילההתכנית.עליונהבחטיבה

'אאגףשלוהמסורהיקרולצוות,ותקציביםכלכלהמינהלומנהלבכירל"סמנכשגיאמשהמרשללתמיכתולהודותברצוני

מיוחדתתודה.חסיןרחל'וגבקלייןפנחסמר,נתןדבמר,החינוכיתהשקיפותהפקתעלאחראיםאשרוסטטיסטיקהכלכלה

.בפרוייקטסיועועלשנאןרכאןלמר

פזעינת'גב,גתחייםר"ד,חטיבהמנהלתקרוקראילנה'גב,מידעומערכותטכנולוגיהתקשובבמינהללשותפיםתודות

שיאוןמר.רסוליישראלומראלפסיאלימר,אזולאיאיציקמר,חרדנתנאלמר,גלוביןסלבהמר-וצוותהמידעמרכזמנהלת

אפרתהגרפיקאית.הייןוקובישץבועזתשתיותצוות.דוטנטצוותשלפיתוחמנהלתשאגמרים'וגבנתוניםארכיטקטכהן

מנהלמזרחידודימר.וצוותהדוברותבכיראגףמנהלתצדוקימיכל'גב.דויטשואוריאלירושלמילאהQAצוות,נוילנדר

.פעולהששיתפוהתקציבמבצעיולכלותקציביםכלכלהמינהלוחבריתקציביםבכיראגף

,בברכה

יואב אזולאי

כלכלה וסטטיסטיקה' מנהל אגף א



(₪)השקיפותהתפלגות התקציבים הממופים במערכת 

.מיליארד66.6-הינו כף"תשל "התקציב על שינוייו לשנה•

עבור הארכת שנת הלימודים ומיגון  ח "ש786,811,591הוקצה תקציב בסך ף"תשבשנת •

.בעקבות השפעת נגיף הקורונה במוסדות החינוך

?מה נכלל בנתוני המערכת•

שניתן היה לשייך באופן ישיר לפעילויות חינוך ברשויות מקומיות ובמוסדות  התקציבים •

.ף"תשבשנת חינוך 

ל המועבר לרשויות ולבעלויות של מוסדות חינוך בחטיבה העליונה"פטור ושכ, רשתות, מדינהעובדי * 

רכישות והקצבות, תשלומים לרשויות מקומיות ובעלויות** 

:תקציבי משרד החינוך שלא מופו במערכת•

.מקומיתאו רשות מוסד והקצבות שלא ניתן היה למפות לפי רכישות •

.תקצוב תאגידים/ בארגונים תמיכות •

ניתנות לשיוך  שלא פעולות רוחביות או מנהליות של המשרד •

.חינוךאו למוסד מקומית ערכי לרשות -חדבאופן 

, תרבות יהודית, בלתי פורמליחינוך , המשרדאחזקת •

,  מוריםמכללות להכשרת , מוסדות תורניים, חינוכיתטלוויזיה 

.א3תמיכות , מבוגרים ואולפניםחינוך 

?מה לא נכלל בנתוני המערכת•

משרד החינוך
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השתתפות הרשויות המקומיות בבתי הספר•

תשלומי הורים•

תקציבי מגזר שלישי•

40,494,047,289
73%

15,128,881,002
27%

*ע "ב וחט"חט, ס יסודיים"בי, י"גנ–שכר עובדי הוראה 

**תשלומים שאינם שכר מורים

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

יסודיים, חט"ב וחט"ע *

תשלומים שאינם שכר 

מורים**
סה"כ

40,494,047,28915,128,881,00255,622,928,291תש"ף
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לכלל בתי הספר היסודיים בחינוך הרגיל לפי מעמד משפטי ופיקוחניתוח התקציב 

(₪)ף"תשעלות ממוצעת לתלמיד וכיתה בבתי ספר יסודיים בחינוך רגיל לשנת 

(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•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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עלות שעות יסודי  כיתות נורמטיביותמספר תלמידים  מעמד
תשלומים לרשויות  

ורכישות והקצבות

העברות לרשתות  

החינוך החרדי
ממוצע לכיתהממוצע לתלמידכ תקציב"סה

1,045,23240,33711,178,511,9262,762,136,4912,049,216,29015,989,864,70715,298396,412כ ארצי"סה

767,49229,86411,178,511,9261,891,761,58513,070,273,51117,030437,660רשמי

157,1116,060335,099,9061,834,294,2302,169,394,13613,808357,986עצמאי ומעיין

66,2582,369497,986,783497,986,7837,516210,210*ר "מוכש

54,3712,04437,288,217214,922,060252,210,2764,639123,421פטור

ממוצע רשמי עצמאי ומעיין *ר "מוכש פטור

15,298 17,030
13,808

7,516

4,639

לפי תלמיד

ממוצע רשמי עצמאי ומעיין *ר "מוכש פטור

396,412
437,660

357,986

210,210

123,421

לפי כיתה



טיפוח  חמישון לפי 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 חמישון טיפוח•

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

עלות ממוצעת לכיתה

דיפרנציאליות מלאה בעלות ממוצעת לכיתה בין חמישוני הטיפוח

משרד החינוך
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חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

342,653 368,996 380,982 391,494 401,238 374,314 

54,285 
60,288 66,743 67,982 71,688 

63,346 

עלות שעות הוראה רכישות והקצבות, תשלומים

459,476 
447,724 

429,284 
396,938 

85%

15%15%

89%86%86%

14%
14%

472,927 
437,660 

15% 14%

85%85% 86%

.מוריםשכרשאינםותשלומיםמוריםשכר:קטגוריותלשתיובחלוקהתשלוםנושאיקבוצותלפיבפירוטמוצגיםהתקציבנתוני

,בחופשותהניתןהמיוחדבחינוךבודדותשעות,משכורתאיחוד,הדרכה,שבועיותהוראהשעותעלות,היתרבין,בתוכהמגלמתמוריםשכרקטגוריית•

והמיוחדהמוכרהחינוךעבורשכרבגיןותשלומיםפטורומוסדותהתורניהחינוךמעיין,העצמאיהחינוךרשתותשעות,עליונהחטיבהלימודשכר

.(מ"מת)מאוחדתתשלומיםמערכתבאמצעותלרשותהמועברים

,היקףשירותי,והקצבותחוזיםרכישות,רשויותהתחשבנות,וחומריםאחזקההוצאות,היתרבין,בתוכהמגלמתמוריםשכרשאינםתשלומיםקטגוריית•

.פטורלמוסדותעזרושרותיוליוויהסעות,ילדיםגניבגיןלרשויותתשלומים,נוערומרכזימכינות,פנימיות,מיוחדחינוך



טיפוח  חמישון לפי 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 חמישון טיפוח•

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

העלות הממוצעת לתלמיד עולה בהתאם לחמישוני הטיפוח

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

12,369
14,165 15,063 16,044 16,670

14,565

1,960 

2,314 
2,639 

2,786 
2,978 

2,465 

עלות שעות הוראה רכישות והקצבות, תשלומים

18,830 
17,702 

16,479 

14,329 

85%

15%
15%

89%86%86%

14%14%

19,648 

17,030 

15%
14%

85%85% 86%
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מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש



טיפוח  ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל לפי חמישון "ניתוח כלל בי

התפלגות תלמידים לפי מגזר  

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

חמישון טיפוחללא סיווג לפי לא כולל תלמידי מוסדות •

רגילהמוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך נתוני •

,  מתלמידי המגזר היהודי לומדים במוסדות חינוך בחמישוני טיפוח בינוני עד חזק84%

.במגזר הערבי14%לעומת 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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30,752 

61,186 

95,330 

149,045 

226,278 

124,126 

47,092 
25,262 

3,196 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי

ערבי



טיפוח  ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל לפי חמישוני "כלל ביניתוח 

ממוצע שעות לתלמיד לפי מגזר  

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

חמישון טיפוחכולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי הממוצע •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

.היהודיהמגזרבקרבהשעותמממוצעגבוההערביבמגזרלתלמידהשעותממוצע

.חמישוןבכלהערביבמגזרמתלמידשעותיותרמקבלהיהודיבמגזרתלמיד,טיפוחחמישונילפיבהשוואה

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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2.19 

1.92 

1.79 

1.66 

1.45 

1.89 
1.82 

1.65 
1.57 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי

ערבי

ממוצע

1.84
ממוצע

1.66



חמישוני טיפוחלפי ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל "תקציב ביניתוח 

ממוצע תלמידים בכיתה לפי מגזר  

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

חמישון טיפוחתלמידי מוסדות ללא סיווג לפי הממוצע כולל •

כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגילכוללים לאנתוני המוסדות •

החישוב המתוקנן  מופיע  במערכת שקיפות בחינוך  –כיתות חצי תקן  נלקחו  כחצי כיתה תקנית •

ממוצע התלמידים בכיתה במגזר הערבי נמוך יותר מהמגזר היהודי

משרד החינוך
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25.5 

26.4 

27.2 

27.6 

28.9 

25.7 

26.0 

27.1 
27.6 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

מגזר יהודי

מגזר ערבי

ממוצע

25.9

ממוצע

27.8



חמישון טיפוחניתוח לפי –לפי מגזר היסודיים רשמיים בתי ספר 
ח  "לכיתה בשעלות ממוצעת 

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

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

88%

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

.בכל חמישוןהערבי במגזר היהודי גבוהה לעומת המגזר לכיתה העלות הממוצעת 

משרד החינוך
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יהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

370,588 384,122 
436,051 

392,249 400,139 380,217 388,092 
354,477 369,380 349,672 342,647 

62,293 
66,117 

77,442 

70,202 73,549 
60,719 69,587 

56,138 
60,391 

53,501 54,309 

457,679 

410,615 396,956 403,172 
429,770 440,936 

450,239 

513,493 

473,688 
462,452 

432,881 



חמישון טיפוחניתוח לפי –רשמיים לפי מגזר היסודיים בתי ספר 
ח  "לתלמיד בשעלות ממוצעת 

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

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

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

.בכל מגזר בנפרדקיימת חמישון טיפוח בהקצאת המשאבים לפי דיפרנציאליות 

.יש פער בכל חמישון בין המגזר היהודי לערבי

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

13

ף"תש

יהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

14,158 
15,711 

18,724 

16,161 16,428 15,546 15,305 
14,151 14,181 13,348 12,369 

2,380 

2,704 

3,325 

2,892 3,020 
2,483 2,744 

2,241 2,318 
2,042 

1,960 

18,049 
16,392 

14,329 
15,390 

16,499 

18,029 
18,416 

22,050 

19,447 19,053 

16,538 



חמישוני טיפוחלפי 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•

חמישון טיפוחתלמידי מוסדות ללא סיווג לפי הממוצע כולל •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

.העלות הממוצעת לתלמיד בחינוך הערבי גבוהה מהעלות הממוצעת לתלמיד בחינוך העברי

.חמישוןבכלהערביבמגזרמתלמידיותרמקבלהיהודיבמגזרתלמיד,הטיפוחחמישונילפיבהשוואה

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

14

ף"תש

22,050 

19,447 

18,049 

16,499 

14,329 

19,053 
18,029 

16,392 

15,390 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי  

ערבי

ממוצע

ממוצע18,416

16,538



משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

15

ף"תש



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

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

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

89% 89%

.רשמיהיהודי מגזר ההערבי גבוהה יותר לעומת במגזר העלות הממוצעת לתלמיד וכיתה 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

16

ף"תש

הוראה במגזר יהודישעות עלות  מגזר יהודיברכישות והקצבות , תשלומים

הוראה במגזר ערבישעות עלות  רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים

יהודי רשמי רשתות-חרדי מ ערבי"מ

370,588 

302,689 

384,122 

62,293 

55,296 

66,117 

עלות ממוצעת לכיתה

450,239 
432,881 

357,985 

יהודי רשמי רשתות-חרדי מ ערבי"מ

14,158 

11,675 

15,711 

2,380 

2,133 

2,704 

עלות ממוצעת לתלמיד

16,538 

13,808 

18,416 



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

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

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

89%

.העלות הממוצעת לתלמיד במגזר הערבי גבוהה יותר לעומת העלות לתלמיד יהודי

העלות הממוצעת לכיתה בפיקוח הממלכתי דתי רשמי גבוהה יותר לעומת הפיקוח הממלכתי  , לצד זאת

.יהודי והערבי

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

17

ף"תש

הוראה במגזר יהודישעות עלות  מגזר יהודיברכישות והקצבות , תשלומים

הוראה במגזר ערבישעות עלות  רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים

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

13,640 
15,334 

11,675 

15,711 

2,297 

2,614 

2,133 

2,704 

עלות ממוצעת לתלמיד

18,416 

15,937 

17,949 

13,808 

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

362,380 
386,967 

302,689 

384,122 

61,021 

65,976 

55,296 

66,117 

עלות ממוצעת לכיתה

423,402 

452,943 

357,985 

450,239 



טיפוחוחמישוני לפי סוג פיקוח –בתי ספר היסודיים בחינוך הרגיל 

ח לכיתה"עלות ממוצעת בש

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

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

89%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

18

ף"תש

394,403 

418,945 449,221 

462,669 

505,881 

413,750 

443,370 

467,209 

488,999 

541,899 

338,273 338,773 
359,230 372,148 

383,718 

403,172 410,615 

440,936 
462,452 

208,552 
214,495 

234,609 
219,331 

193,526 

121,026 123,267 122,905 125,349 125,317 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ יהודי רשמי"מ

ד יהודי רשמי"ממ

רשתות

מ ערבי רשמי"מ

ר ללא רשתות"מוכש

פטור

423,402

452,943

357,985

450,239

210,212

123,421

ממוצע



לפי סוג פיקוח וחמישוני טיפוח–בתי ספר היסודיים בחינוך הרגיל 

ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

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

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

89%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

19

ף"תש

14,203 

15,737 

17,471 

18,705 

21,648 

15,180 

17,466 

18,841 

20,839 

23,757 

11,312 

13,039 
13,441 

15,493 16,332 15,390 
16,392 

18,029 

19,053 

6,875 
7,345 

8,462 8,275 
7,123 

4,551 4,516 4,717 4,664 4,806 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ יהודי רשמי"מ

ד יהודי רשמי"ממ

רשתות

מ ערבי רשמי"מ

ר ללא רשתות"מוכש

פטור

15,937

17,949

13,808

18,416

7,516

4,639

ממוצע



טיפוחוחמישוני לפי סוג פיקוח –בתי ספר היסודיים בחינוך הרגיל 

ממוצע שעות הוראה לתלמיד

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

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

89%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

20

ף"תש

1.44 

1.58 

1.72 

1.83 

2.14 

1.54 

1.76 

1.88 

2.06 

2.37 

1.49 

1.75 1.77 

2.06 

2.16 

1.57 

1.65 

1.82 
1.89 

0.88 0.88 0.92 0.91 0.94 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ יהודי רשמי"מ

ד יהודי רשמי"ממ

רשתות

מ ערבי רשמי"מ

פטור

1.59

1.80

1.83

1.84

0.90

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 •

שעות לקליטת עליה  , מ"חנאחוז , ארוךיום חינוך , המעמד המשפטי, הפיקוח, צפיפות תלמידים

.'אופק חדש'הכניסה לרפורמת וקצב 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

21

ף"תש



בתי ספר יסודיים רשמיים  

ספריטיפוח בית חמישוני לפי בחינה •

.קיימת דיפרנציאליות בהקצאה לפי חמישונים בכל מגזר בנפרד•

.יש פער בין המגזר היהודי למגזר הערבי בכל חמישון טיפוח•

ממוצע תקצוב גבוה יותר של המגזר הערבי בפיקוח הממלכתי ברמת תלמיד לעומת •

.המגזר היהודי

.ממוצע תקצוב גבוה יותר בפיקוח הממלכתי דתי ברמת תלמיד וכיתה•

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

22

ף"תש



בתי ספר רשמיים  

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•

שיעור היישום עמד , ו"בשנת תשע, 10%ה התחיל יישום התקצוב הדיפרנציאלי בשיעור של "בשנת תשע•

ט  "ובשנה החמישית תשע78%-עלח עמד "בשנה הרביעית תשע, 55%–ז עמד על"ובשנת תשע33%על 

.הושלם יישום התקצוב הדיפרנציאלי

.גבוה יותר במגזר היהודי בפיקוח ממלכתי וממלכתי דתי-מ"חנאחוז שילוב •

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

23

ף"תש



משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

24

ף"תש



לפי חמישוני טיפוח-הספר בחטיבת הביניים בתי 
ח לכיתה"עלות ממוצעת בש

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

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

.החזקים יותרהחמישוניםהחלשים גבוהה לעומת הטיפוח בחמישוניהעלות הממוצעת לכיתה 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

25

ף"תש

חזק  חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש  ממוצע 

518,819 532,250 537,024 529,407 504,579 496,408 

91,716 
96,715 93,726 91,954 

85,503 91,236 

רכישות והקצבות לכיתה , עלות תשלומים

עלות שעות הוראה לכיתה 

84% 86% 85% 85% 85%85%

16%
15% 15%

15%15%

590,083 
610,535 

628,965 630,750 621,361 

14%

587,644 



לפי חמישוני טיפוח-הספר בחטיבת הביניים בתי 
ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

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

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

. החמישוניםהחלש גבוהה יותר משאר הטיפוח בחמישון לתלמיד העלות הממוצעת 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

26

ף"תש

חזק  חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש  ממוצע 

18,292 
20,445 20,392 

19,179 
17,510 

15,340 

3,234 

3,715 3,559 

3,331 

2,967 

2,819 

רכישות והקצבות לתלמיד , עלות תשלומים

עלות שעות הוראה לתלמיד 

84% 86% 85% 85% 85%85%

16%

15% 15%

15%
15%

20,477 

21,525 

24,160 23,950 

22,510 

14%

18,160 



משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

27

ף"תש



טיפוח  ניתוח בתי הספר בחטיבת הביניים בחינוך הרגיל לפי חמישוני 

התפלגות תלמידים לפי מגזר  

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

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות מיוחדות בבתי ספר בחינוך •

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

.במגזר היהודי38%מתלמידי המגזר הערבי לומדים במוסדות בחמישון טיפוח חלש עד בינוני לעומת 100%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

28

ף"תש

9,689 

24,057 

47,551 

55,158 

78,213 

42,925 

28,825 

7,661 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי

ערבי



טיפוח  חמישוני ניתוח בתי הספר בחטיבת הביניים בחינוך הרגיל לפי 

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•

טיפוחחמישון כולל מוסדות ללא סיווג לפי הממוצע •

אך נמוך יותר בכל קבוצות  , ממוצע שעות לתלמיד במגזר הערבי גבוה יותר לעומת המגזר היהודי

.חמישוני הטיפוח

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

29

ף"תש

2.41 

2.25 

1.99 

1.81 

1.58 
2.03 1.98 

1.81 

חזק  חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש  

יהודי

ערבי

ממוצע

1.99
ממוצע

1.84



טיפוח  חמישוני ניתוח בתי הספר בחטיבת הביניים בחינוך הרגיל לפי 

ממוצע תלמידים בכיתה לפי מגזר  

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

רגילכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך כוללים לאנתוני המוסדות •

חמישון טיפוחהממוצע כולל מוסדות ללא סיווג לפי •

החישוב המתוקנן  מופיע  במערכת שקיפות בחינוך  –כיתות חצי תקן  נלקחו  כחצי כיתה תקנית •

ממוצע תלמידים בכיתה במגזר הערבי נמוך לעומת המגזר היהודי

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

30

ף"תש

28.0 
28.6 

30.5 

31.7 

34.8 

27.9 

29.1 

31.0 

חזק חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש 

מגזר יהודי

מגזר ערבי

ממוצע

28.5

ממוצע

31.9



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

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

הטיפוחקבוצות הממוצע כולל בתי ספר שאינם מסווגים לפי קבוצת הטיפוח שעלות הממוצעת לכיתה בהן נמוכה יותר מבתי בספר המסווגים לפי •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

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

.  דיפרנציאליות בהקצאת המשאבים במגזר היהודי והערבי

.עלות ממוצעת לכיתה במגזר היהודי גבוהה יותר מעלות הממוצעת במגזר הערבי

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

31

ף"תש

יהודייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

519,779 516,455 
587,571 

519,148 
556,349 

519,879 533,944 
493,784 505,235 496,408 

91,166 93,069 

108,021 

94,037 

93,988 

93,493 92,354 

88,941 85,485 91,236 

85%86%

626,299 

582,725 587,644 

84% 85% 85%

15%15%14%16%

590,720 
613,372 

86%85%85%

16%

15%

14%

15%
15%

609,524 

695,592 

650,336 

85%

613,185 610,945 

84%

15%



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

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

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

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

אך היא משמעותית יותר  , לפי חמישון טיפוחבהקצאת המשאבים דיפרנציאליות בשני המגזרים קיימת

.  הערביבמגזר היהודי לעומת המגזר 

 הערבי גבוהה לעומת המגזר היהודילתלמיד במגזר העלות הממוצעת.

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

32

ף"תש

יהודייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

17,891 
19,367 

23,469 

19,762 
21,831 

19,190 19,359 
17,596 17,550 

15,340 

3,138 
3,490 

4,315 

3,580 

3,688 

3,451 3,348 

3,169 2,969 

2,819 

85%86%

22,707 

20,765 

18,160 

84% 85% 85%

15%

15%14%

16%

20,520 

22,641 

86%85%85%

16%

15%

14%

15%15%

22,857 

27,783 

25,519 

85%

23,342 

21,029 

84%

15%



טיפוח  חמישוני ניתוח בתי הספר בחטיבת הביניים בחינוך הרגיל לפי 

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•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

טיפוחחמישון הממוצע כולל מוסדות ללא סיווג לפי •

.  היהודיהממוצעת לתלמיד במגזר הערבי גבוהה מהעלות העלות הממוצעת לתלמיד במגזר 

.יותרהעלות הממוצעת לתלמיד יהודי גבוהה הטיפוח בכל חמישוני 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

33

ף"תש

27,783 

25,519 

22,707 

20,520 

18,160 

23,342 

22,641 

20,765 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי

ערבי

ממוצע

22,857

ממוצע

21,029



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•

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

16%

84%
עלות שעת הוראה במגזר יהודי מגזר יהודיברכישות והקצבות , תשלומים
עלות שעת הוראה במגזר ערבי רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים

.9%-העלות הממוצעת לתלמיד במגזר הערבי גבוהה מהמגזר היהודי ב 

דומה בין המגזריםהעלות הממוצעת לכיתה 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

34

ף"תש

ממוצעמ מגזר ערבי"ממגזר יהודי

17,891 
19,367 

18,292 

3,138 

3,490 
3,234 

לפי תלמיד

21,029 

22,857 

21,525 

מגזר יהודי מ מגזר ערבי"מ ממוצע

519,779 516,455 518,819 

91,166 93,069 91,716 

לפי כיתה

610,945 609,524 610,535 



לפי סוג פיקוח וחמישוני טיפוח–הספר בחטיבת הביניים בתי 

ח לכיתה"עלות ממוצעת בש

84%

16%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

35

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

המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגילנתוני •

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

אוחדו לקבוצה אחת( תלמידים1000-מתחת ל) קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

הממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון טיפוח•

ף"תש

584,462 583,287 

618,608 

640,560 

689,320 

607,698 606,905 

647,215 

673,288 

710,993 

582,725 

613,372 613,185 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ"יהודי מ

ד"יהודי ממ

מ"ערבי מ 609,524

603,329

634,917

ממוצע



לפי סוג פיקוח וחמישוני טיפוח–הספר בחטיבת הביניים בתי 

ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

84%

16%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

36

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

המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגילנתוני •

נכלל בחישוב עלות שעות הוראה( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשבשנת •

אוחדו לקבוצה אחת( תלמידים1000-מתחת ל) קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

ף"תש

.קיימת דיפרנציאליות בין חמישוני הטיפוח בעיקר במגזר היהודי

החמישוןלעומת 50%-בהתקציב הממוצע לתלמיד בחמישון החלש גבוה , ממלכתיבחינוך היהודי 

.הקבוצה החזקהלעומת יותר 12%–ב החלש גבוה בחמישוןתקצוב תלמיד , ובחינוך הערבי הממלכתי. החזק

17,806 

19,302 

21,481 

24,031 

26,774 

20,641 

23,640 

26,665 

29,616 
30,522 

20,765 

22,641 23,342 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ"יהודי מ

ד"יהודי ממ

מ"ערבי מ

ממוצע

22,857 

19,972 

24,984 



לפי סוג פיקוח וחמישוני טיפוח–הספר בחטיבת הביניים בתי 

ממוצע שעות הוראה לתלמיד

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

המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגילנתוני •

אוחדו לקבוצה אחת( תלמידים1000-מתחת ל) קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

הממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון טיפוח•

84%

16%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

37

ף"תש

1.54 

1.69 

1.86 

2.10 

2.34 

1.85 

2.13 

2.40 

2.65 
2.62 

1.81 

1.98 

2.03 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ"יהודי מ

ד"יהודי ממ

מ"ערבי מ

1.74

ממוצע

1.99

2.24



הבינייםספר בחטיבת בתי 

מתלמידי  84%לעומת , מתלמידי המגזר הערבי לומדים במוסדות בחמישוני טיפוח חלש עד בינוני100%•

.המגזר היהודי הלומדים במוסדות בחמישוני טיפוח בינוני עד חזק

.חזקה יותר במגזר היהודי, לפי חמישוני הטיפוח לכל מגזרבהקצאת המשאבים דיפרנציאליות •

,  לתלמיד ועלות ממוצעת לתלמיד גבוהה במגזר הערבי בהשוואה למגזר היהודיבשעות ההוראה התקצוב •

.     ועלות ממוצעת לכיתה דומה בין המגזרים

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

38

ף"תש



משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

39

ף"תש



בתי ספר בחטיבה העליונה בחינוך הרגיל לפי חמישוני טיפוח  ניתוח 

התפלגות תלמידים לפי מגזר  

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

חמישון טיפוחללא סיווג לפי לא כולל תלמידי מוסדות •

הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגילנתוני •

.במגזר היהודי41%לעומת, חלש עד בינונימהתלמידים נמצאים בחמישוני94%במגזר הערבי 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

40

ף"תש

19,915 

41,630 

59,911 
54,628 

120,484 

62,927 

25,094 

8,557 6,490 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי

ערבי



בתי הספר בחטיבה העליונה בחינוך הרגיל לפי חמישוני טיפוח  ניתוח 

עלות ממוצעת לתלמיד לפי מגזר  

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

חמישון טיפוחכולל מוסדות ללא סיווג לפי הממוצע •

הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

נתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל•

.יותר מתלמיד ערבי18%-50%יהודי מקבל בממוצע תלמיד , חזק-חלש עד בינוניבחמישונים

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

41

ף"תש

42,016 

37,369 

33,814 

32,287 

29,511 

28,057 28,857 28,706 

26,211 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי

ערבי

ממוצע
27,948

ממוצע
32,756



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

התקצובהמבוססות על פרופיל המורים ומספר השעות שהוקצו לתלמידי בית הספר בהתאם לקריטריון עלויות בפועלע הן "בחטל  "עלויות השכ•

טיפוחחמישון הממוצע כולל מוסדות ללא סיווג לפי •

לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודיהנתונים •

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

.  הטיפוח החלשהחמישוןמלבד החמישוניםהעלות הממוצעת לתלמיד עולה בין 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש

חזק  חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש  ממוצע 

31,511 

31,413 

34,168 
33,176 

31,668 

29,507 



לפי מגזר-הספר בחטיבה העליונה בתי 

ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

התקצובהמבוססות על פרופיל המורים ומספר השעות שהוקצו לתלמידי בית הספר בהתאם לקריטריון עלויות בפועלע הן "בחטל  "עלויות השכ•

הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

.יותר מתלמיד ערבי17%-תלמיד במגזר היהודי מתוקצב ב

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש

יהודי ערבי ממוצע

32,756 

27,948 

31,511 



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

התקצובהמבוססות על פרופיל המורים ומספר השעות שהוקצו לתלמידי בית הספר בהתאם לקריטריון עלויות בפועלע הן "בחטל  "עלויות השכ•

הנתונים לא כוללים מוסדות תרבותי ייחודי•

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

המגזרים בחינוך הערביקיימים פערים בהקצאת המשאבים בין 

לראשונה עלות ממוצעת לתלמיד דרוזי עולה על העלות הממוצעת לתלמיד יהודיף"תשבשנת 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש

מגזר יהודיערבידרוזיבדואיממוצע

31,511 

28,172 

33,449 

27,330 

32,756 



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

התקצובהמבוססות על פרופיל המורים ומספר השעות שהוקצו לתלמידי בית הספר בהתאם לקריטריון עלויות בפועלע הן "בחטל  "עלויות השכ•

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות מיוחדות בבתי ספר בחינוך •

ייחודילא כוללים מוסדות תרבותי הנתונים •

.  העלות הממוצעת לתלמיד בפיקוח החרדי נמוכה יותר מסוגי הפיקוח האחרים

.העלות הממוצעת לתלמיד בפיקוח הממלכתי דתי היא הגבוהה ביותר

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש

חרדייהודי-מ"מד"מממ מגזר ערבי"מממוצע

31,511 

27,948 

40,842 

32,475 

25,869 



חמישון טיפוחניתוח לפי –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•

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

הממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון טיפוח•

קיים שיפור במגמת התקצוב  . קיימת דיפרנציאליות במגזר היהודי בלבד

ע"בחטהדיפרנציאלי במגזר הערבי בעקבות תחילת התקצוב הדיפרנציאלי 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש

יהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

32,756 

27,948 

42,016 

28,057 

37,369 

28,857 

33,814 

28,706 

32,287 

26,211 

29,511 



בחטיבה העליונההספר בתי •

,  מסלולי הלימודים, השעות הקבוע בהתאם לדרגות הכיתהתקצוב 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

תקציב המוחזקות לסיוע לבתי הספר בפריפריה  . מדד טיפוחע אינה מבוססת על פי "ההקצאה בחט•

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

.  היוצרים דיפרנציאליות

התוצאתיהצביעו על פערים משמעותיים בתקצוב ממצאי השקיפות -ע "תקצוב דיפרנציאלי חט•

ג  "תשפ–ט "שנים תשע5ע על פני "תקצוב דיפרנציאלי חטתוכניתמה שהוביל ליישום , ע"בחט

.מוסדות במגזר הערבי105-בקרב כ, ח"מלש500-בעלות מצטברת של כ

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש



בחטיבה העליונההספר בתי •

.היא הגבוהה ביותרהממלכתי דתי בפיקוח העלות הממוצעת לתלמיד •

.חמישוני טיפוח במגזר היהודי בלבדהמשאבים על פי דיפרנציאליות בהקצאת •

.התקציב פר תלמיד במגזר הערבי נמוך יותר משמעותית מאשר המגזר היהודי בכל חמישוני הטיפוח•

עלות ממוצעת לתלמיד דרוזי עולה על העלות הממוצעת לתלמיד יהודי•

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש



הספר בחטיבה העליונהבתי 

.בעלי השכלה וותק גבוה יותר בבתי הספר החזקיםמורים •

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

(.  ד ופיקוח אחר"פיקוח ממ)י חוקת הזכאות לבגרות "ש לתלמידים המחויבים בתגבור לימודי היהדות עפ"תוספת ש•

(.שעות רב ותפילה)סיוע תוספתי ייעודי לבתי ספר בפיקוח ממלכתי דתי •

.שעות לקליטת עלייה מטות את העלות לטובת המגזר היהודי•

לב  , לב עיוני, מ"חנ)הקצאה לא פרופורציונאלית של כיתות קטנות ומגמות בחינוך הטכנולוגי אשר יקרות יותר •

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

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

(.רכישת שירותים והקצבות

.החרדיזכאות לגמול בגרות ברוב הפיקוח היעדר •

.השוניםשונות ברמת השירות בין בתי הספר •

.גבוה יותר במגזר היהודי בפיקוח ממלכתי וממלכתי דתי-מ"חנאחוז שילוב •

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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ף"תש



לפי מגזר ופיקוח–בתי הספר בחטיבה העליונה 
לפי מגזר

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

לפי פיקוח

50

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

ף"תש

לתלמידש"שמגזר
שנות וותק  

מורים

אחוז גמולי  

השתלמות
שעות גילרמת שירות

ערבי
2.0117.7818.8498.020.84

בדואי
2.2012.7016.6897.930.37

דרוזי
2.1818.9121.7398.460.68

יהודי
2.1622.6721.2098.571.25

פיקוח 
ש"ש

לתלמיד

שנות וותק  

מורים

אחוז גמולי  

השתלמות
שעות גילרמת שירות

חרדי
2.0319.6921.8597.320.96

לא יהודי-מ "מ
2.0616.8718.6298.040.73

יהודי-מ "מ
2.1223.4220.7798.861.40

ד"ממ
2.4222.9721.9698.761.04


