
משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

ממצאים מרכזיים של המערכת  

א"תשפ–החינוך לשיקוף תקציבי 

ב"בסיון תשפ' א, 2022מאי 31: לתאריךנכוניםהנתונים 



א"תשפשקיפות 

תמונהלצדהחינוךשלביבכללתקציביתשקיפותהמציגהא"תשפהלימודיםלשנת'בחינוךשקיפות'מערכתאתבפניכםלהציגמתכבדהנני

.במערכתאינטגרליכחלקורשותיתספריתביתברמה,העליונהבחטיבהחינוכית

מציגיםא"תשפלשנתהממצאים.במערכתאפקטיביותובדיקתהחלטותלקבלתבסיסומהווה₪מיליארד60.2בסךתקציבמשקפתהמערכת

נתוניובהשוואותזובמצגתכמוצג.ע"בחטגםוהיהודיהערביהמגזרוביןלחזקותהחלשותהטיפוחקבוצותביןפעריםסגירתשלתמונה

אתלהראותמתחילההתכנית.עליונהבחטיבהדיפרנציאליתקצובתכניתיישוםהחלט"תשעבשנת.א"תשפ–ב"תשעלשניםהשקיפות

.הבאותבשניםתורחבוהיאאותותיה

חינוךועוזרימוריםשכרעבור"קורונה-שכרעלות"-לבחלוקהא"תשפלשנת₪מיליארד2.3מעלשלבסךהקורונהתקציביאתהוספנוהשנה

,(הלימודיםשנתהארכת)קיץמסגרות,היגיינהחומרירכישתעבור"קורונה-נוספיםתשלומים"-ולהקורונהבעתהספרבבתימיוחדתכתמיכה

המוצגיםהממוצעיםתחשיבי.הקורונהנגיףהשפעתבעקבותנוספיםתקציביםוכןמרחוקללמידההספרביתהכנתהכולל,הספרבתיתקשוב

.נאותההשוואהעלשמירהלצורךהקורונהסעיפיהשפעתאתכולליםאינם

וסטטיסטיקהכלכלה'אאגףשלוהמסורהיקרולצוות,ותקציביםכלכלהמינהלומנהלבכירל"סמנכשגיאמשהמרשללתמיכתולהודותברצוני

.חסיןרחל'וגבקלייןפנחסמר,נתןדבמר,החינוכיתהשקיפותהפקתעלאחראיםאשר

-וצוותהמידעמרכזמנהלתפזעינת'גב,בכירהחטיבהמנהלתקרוקראילנה'גב,מידעומערכותטכנולוגיהתקשובבמינהללשותפיםתודות

רוטנברגשרה'גב,נתוניםארכיטקטכהןשיאוןמר.רסוליישראלומראלפסיאליהומר,אזולאייצחקמר,חרדנתנאלמר,גלוביןסלבהמר

'גב.ירושלמילאהשלבניהולהQAולצוות,נוילנדראפרתלגרפיקאית,נפריןומאירהייןקובי,שץבועזתשתיותצוות,דוטנטבצוותמפתחת

התקציבמבצעיולכלותקציביםכלכלהמינהלוחבריתקציביםבכיראגףמנהלמזרחידודימר.וצוותהדוברותבכיראגףמנהלתצדוקימיכל

.פעולהששיתפו

,בברכה

יואב אזולאי

כלכלה וסטטיסטיקה' מנהל אגף א



(₪)השקיפותהתפלגות התקציבים הממופים במערכת 

.מיליארד70.8-א הינו כ"ל תשפ"התקציב על שינוייו לשנה•

מוריםשכרעבור"קורונה-שכרעלות"-לבחלוקהח"שמיליארד2.3בסךתקציבהוקצהא"תשפבשנת•

חומרירכישתעבור"קורונה-נוספיםתשלומים"-ולהקורונהבעתהספרבבתימיוחדתכתמיכהחינוךועוזרי

מרחוקללמידההספרביתהכנתהכולל,הספרבתיתקשוב,(הלימודיםשנתהארכת)קיץמסגרות,היגיינה

.הקורונהנגיףהשפעתבעקבותנוספיםתקציביםוכן

.נאותההשוואהעלשמירהלצורךהקורונהסעיפיהשפעתאתכולליםאינםהמוצגיםהממוצעיםתחשיבי•

?מה נכלל בנתוני המערכת

.א"תשפבשנת שניתן היה לשייך באופן ישיר לפעילויות חינוך ברשויות מקומיות ובמוסדות חינוך התקציבים •

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 

?מה לא נכלל בנתוני המערכת•

,  תרבות יהודית, בלתי פורמליחינוך , המשרדאחזקת •

,  מוריםמכללות להכשרת , מוסדות תורניים

.א3תמיכות , מבוגרים ואולפניםחינוך 

השתתפות הרשויות המקומיות בבתי הספר•

תשלומי הורים•

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

*ע"וחטב "חט, יסודיים

תשלומים שאינם שכר  

**מורים

תשלומים נוספים  

קורונה
כ"סהעלות שכר קורונה

42,442,052,58615,433,892,4901,044,463,1191,285,413,35260,205,821,547א"תשפ

42,442,052,586
70%

15,433,892,490
26%

1,044,463,119
2%

1,285,413,352
2%

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

**תשלומים שאינם שכר מורים

תשלומים נוספים קורונה

עלות שכר קורונה
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לכלל בתי הספר היסודיים בחינוך הרגיל לפי מעמד משפטי ופיקוחניתוח התקציב 

(₪)א"עלות ממוצעת לתלמיד וכיתה בבתי ספר יסודיים בחינוך רגיל לשנת תשפ

(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"תשהחל משנת •
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מספר תלמידים  מעמד
כיתות  

נורמטיביות
עלות שעות יסודי  

תשלומים לרשויות  

ורכישות והקצבות

העברות לרשתות  

החינוך החרדי
ממוצע לכיתהממוצע לתלמידתקציבכ "סה

1,067,59841,38811,735,003,5562,879,703,5472,211,599,28216,826,306,38515,761406,555כ ארצי"סה

779,89830,56211,735,003,5562,002,727,06613,737,730,62117,615449,511רשמי

164,7996,345355,685,5682,007,627,2342,363,312,80214,341372,469עצמאי ומעיין

65,1812,315484,751,981484,751,9817,437209,441*ר "מוכש

57,7202,16736,538,932203,972,048240,510,9804,167111,014פטור

ממוצע רשמי עצמאי ומעיין *ר "מוכש פטור

15,761

17,615

14,341

7,437

4,167

לפי תלמיד

ממוצע רשמי עצמאי ומעיין *ר "מוכש פטור

406,555

449,511

372,469

209,441

111,014

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•

הוראהנכלל בחישוב עלות שעות ( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשהחל משנת •

עלות ממוצעת לכיתה

דיפרנציאליות מלאה בעלות ממוצעת לכיתה בין חמישוני הטיפוח

משרד החינוך
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.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

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש ממוצע

353,052 381,233 392,370 400,814 408,183 383,980 

56,386 
64,352 70,288 69,680 71,249 

65,531 

עלות שעות הוראה רכישות והקצבות, תשלומים

470,494 462,658 
445,585 

409,437 

85%

15%15%

89%86%86%

14%
14%

479,432 
449,511 

15% 15%

85%85% 85%



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"תשהחל משנת •

העלות הממוצעת לתלמיד עולה בהתאם לחמישוני הטיפוח

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

12,970
14,804 15,541 16,413 16,987

15,047

2,072 

2,499 
2,784 

2,853 
2,965 

2,568 

עלות שעות הוראה רכישות והקצבות, תשלומים

19,266 
18,325 

17,303 

15,042 

85%

15%
15%

89%86%86%

14%14%

19,952 

17,615 

15%
15%

85%85% 85%
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ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל לפי מגזר"ניתוח כלל בי

ח  "בשעלות ממוצעת לתלמיד ולכיתה 

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"תשהחל משנת •

.רשמיהיהודי מגזר ההעלות הממוצעת לתלמיד ולכיתה במגזר הערבי גבוהה יותר לעומת 

יהודיערביממוצע

15,047 16,096 
14,680 

2,568 
2,701 

2,521 

לפי תלמיד

17,202 

18,798 
17,615 

יהודיערביממוצע

383,980 393,444 380,477 

65,531 66,026 
65,348 

לפי כיתה

445,825 
459,470 449,511 

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



10

א"תשפ

ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל לפי מגזר"ניתוח כלל בי

ח  "לתלמיד בשעלות ממוצעת 

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"תשהחל משנת •

יהודיערבידרוזיבדואיממוצע

15,047 
16,714 

18,245 

15,528 
14,680 

2,568 

2,852 

2,390 

2,672 
2,521 

17,202 

18,199 

20,635 

19,566 

17,615 

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

בדואי/דרוזי/ערביעלות שעת הוראה במגזר  בדואי/דרוזי/ערבירכישות והקצבות במגזר , תשלומים
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ס היסודיים רשמיים בחינוך הרגיל לפי מגזר"ניתוח כלל בי

ח  "בשעלות ממוצעת לכיתה 

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"תשהחל משנת •

יהודיערבידרוזיבדואיממוצע

383,980 
412,436 428,136 

379,947 380,477 

65,531 

70,387 56,080 

65,379 65,348 

445,825 445,326 

484,216 482,822 

449,511 

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

בדואי/דרוזי/ערביעלות שעת הוראה במגזר  בדואי/דרוזי/ערבירכישות והקצבות במגזר , תשלומים



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 חזק83%

.במגזר הערבי13%לעומת 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

12

א"תשפ

31,542 

64,163 

99,249 

146,531 

233,586 

125,983 

47,719 
23,198 

2,690 

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

13

א"תשפ

2.18 

1.93 
1.82 

1.71 

1.50 

1.90 
1.84 

1.68 1.66 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי

ערבי

ממוצע
1.86

ממוצע
1.69



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

מינהל כלכלה ותקציבים

14

א"תשפ

25.6 

26.5 

27.1 

27.4 
28.4 

25.6 

26.0 

27.2 

27.3 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

מגזר יהודי

מגזר ערבי

ממוצע
25.9

ממוצע
27.5



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"תשהחל משנת •

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

מינהל כלכלה ותקציבים

15

א"תשפ

יהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

380,477 393,444 
442,396 

399,302 408,396 390,573 397,852 
368,748 381,364 373,982 353,052 

65,348 
66,026 

82,512 

68,325 76,108 
60,997 

72,744 

59,704 
64,526 54,759 

56,386 

470,596 
428,452 

409,437 
428,741 

445,890 451,570 459,470 

524,908 

484,504 
467,627 

445,825 



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"תשהחל משנת •

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

16

א"תשפ

יהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

14,680 
16,096 

18,949 
16,496 16,756 15,952 15,780 

14,521 14,813 14,320 
12,970 

2,521 

2,701 

3,534 

2,823 3,123 
2,491 2,885 

2,351 2,506 
2,097 

2,072 

18,665 

16,872 

15,042 

16,416 
17,319 

18,444 
18,798 

22,483 

19,878 
19,318 

17,202 

חמישון טיפוחניתוח לפי –לפי מגזר היסודיים רשמיים בתי ספר 



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"תשהחל משנת •

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

.חמישוןבכלהערביבמגזרמתלמידיותרמקבלהיהודיבמגזרתלמיד,הטיפוחחמישונילפיבהשוואה

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

17

א"תשפ

22,483 

19,878 

18,665 

17,319 

15,042 

19,318 
18,444 

16,872 
16,416 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי  

ערבי

ממוצע
18,798

ממוצע
17,202



משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

18

א"תשפ



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"תשהחל משנת •

89% 89%

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

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

19

א"תשפ

הוראה במגזר יהודישעות עלות  מגזר יהודיברכישות והקצבות , תשלומים

הוראה במגזר ערבישעות עלות  רכישות והקצבות במגזר ערבי, תשלומים

יהודי רשמי רשתות-חרדי מ ערבי"מ

14,680 

12,182 

16,096 

2,521 

2,158 

2,701 

עלות ממוצעת לתלמיד

17,202 

14,341 

18,798 

יהודי רשמי רשתות-חרדי מ ערבי"מ

380,477 

316,411 

393,444 

65,348 

56,058 

66,026 

עלות ממוצעת לכיתה

459,470 
445,825 

372,469 



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•

הוראהנכלל בחישוב עלות שעות ( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשהחל משנת •

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

20

א"תשפ

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

14,179 
15,805 

12,182 

16,096 

2,453 

2,710 

2,158 

2,701 

עלות ממוצעת לתלמיד

18,798 

16,631 

18,515 

14,341 

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

371,646 
399,021 

316,411 

393,444 

64,291 

68,420 

56,058 

66,026 

עלות ממוצעת לכיתה

435,937 

467,441 

372,469 

459,470 



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•

הוראהנכלל בחישוב עלות שעות ( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשהחל משנת •

89%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

21

א"תשפ

405,654 

433,762 

463,588 473,405 

516,763 

432,419 
460,783 

480,066 
498,420 

565,578 

357,614 351,290 
373,365 381,159 

400,982 

428,741 428,452 

451,570 
467,627 

211,206 207,643 
231,488 

224,388 

188,803 

109,900 111,138 111,177 111,646 110,693 

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

435,937

467,441

372,469

459,470

209,441

111,014

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•

הוראהנכלל בחישוב עלות שעות ( תשלום בחודשי הקיץ המשולם עבור כיתות החינוך המיוחד)תקציב שעות חופשה , ף"תשהחל משנת •

89%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

22

א"תשפ

14,885 

16,493 

18,192 

19,272 

22,130 

16,001 

18,340 
19,320 

20,892 

24,350 

12,004 
13,156 

14,264 
15,279 

17,355 16,416 16,872 

18,444 

19,318 

6,770 7,064 

8,487 8,341 

6,790 

4,200 4,036 4,224 4,177 4,303 

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

16,631

18,515

14,341

18,798

7,437

4,167

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

23

א"תשפ

1.48 

1.62 

1.75 

1.85 

2.13 

1.60 

1.81 
1.91 2.03 

2.38 

1.52 

1.71 

1.83 

1.98 

2.22 

1.66 
1.68 

1.84 
1.90 

0.79 
0.76 0.79 0.78 

0.81 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ יהודי רשמי"מ

ד יהודי רשמי"ממ

רשתות

מ ערבי רשמי"מ

פטור

1.63

1.83

1.85

1.86

0.78

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

24

א"תשפ



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

25
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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
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משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

27
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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"תשהחל משנת •

הטיפוחחמישונידיפרנציאליות מלאה בעלות ממוצעת לכיתה בין 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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חזק חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש  ממוצע  

517,302 527,754 530,896 526,400 508,317 497,759 

95,548 101,571 95,969 96,408 
90,236 93,810 

רכישות והקצבות לכיתה  , עלות תשלומים

עלות שעות הוראה לכיתה  

84% 85% 85% 85% 84%84%

16%
15% 15%

16%16%

598,553 
612,850 

629,325 626,865 622,808 

15%

591,569 



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"תשהחל משנת •

החמישוניםהחלש גבוהה יותר משאר הטיפוח בחמישון לתלמיד העלות הממוצעת 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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חזק חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש  ממוצע  

18,148 
20,291 19,999 19,023 

17,453 
15,338 

3,352 

3,905 3,615 
3,484 

3,098 

2,891 

רכישות והקצבות לתלמיד  , עלות תשלומים

עלות שעות הוראה לתלמיד  

84% 85% 85% 85% 84%84%

16%

15% 15%

16%
16%

20,551 
21,500 

24,196 23,614 
22,507 

15%

18,228 



משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

30
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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
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9,860 

27,722 

47,942 

56,722 

80,777 

44,239 

28,105 

7,290 

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
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2.42 

2.17 

1.96 

1.78 

1.57 
2.00 

1.92 
1.84 

חזק  חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש  

יהודי

ערבי

ממוצע
1.95

ממוצע
1.82



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
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27.9 
28.9 

30.6 

32.0 

34.7 

28.0 

29.4 

31.3 

חזק חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש 

מגזר יהודי

מגזר ערבי

ממוצע
28.8

ממוצע
32



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"תשהחל משנת •

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
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יהודייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

518,899 513,210 
585,101 

514,142 
545,180 515,787 529,923 501,255 508,477 497,759 

94,764 97,558 

109,626 

99,659 
97,406 

94,449 
96,591 

95,232 90,205 93,810 

84%85%

626,515 
596,487 591,569 

84% 84% 85%

16%16%15%16%

598,682 610,236 

85%85%84%

16%

16%

15%

15%
15%

610,768 

694,726 

642,586 

85%

613,801 613,662 

84%

15%



חמישוני טיפוחניתוח לפי –לפי מגזר בתי הספר בחטיבת ביניים 
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"תשהחל משנת •

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
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יהודייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

17,805 
19,099 

23,677 

19,536 
21,259 

18,756 19,156 17,946 17,472 
15,338 

3,252 
3,631 

4,436 

3,787 

3,798 

3,435 3,492 
3,410 3,099 

2,891 

84%85%

22,647 

21,356 

18,228 

84% 84% 85%

16%
16%15%

16%

20,571 
22,190 

85%85%84%

16%

16%

15%

15%
15%

22,730 

28,113 

25,057 

85%

23,323 

21,057 

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"תשהחל משנת •

טיפוחחמישון כולל מוסדות ללא סיווג לפי הממוצע •

.  היהודיהממוצעת לתלמיד במגזר הערבי גבוהה מהעלות העלות הממוצעת לתלמיד במגזר 

.יותרהעלות הממוצעת לתלמיד יהודי גבוהה הטיפוח בכל חמישוני 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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28,113 

25,057 

22,647 

20,571 

18,228 

23,323 

22,190 
21,356 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי

ערבי

ממוצע
22,730

ממוצע
21,057



לפי מגזר-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"תשהחל משנת •

16%

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

.8%-בכהעלות הממוצעת לתלמיד במגזר הערבי גבוהה מהמגזר היהודי 

דומה בין המגזריםהעלות הממוצעת לכיתה 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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מגזר יהודי מ מגזר ערבי"מ ממוצע

518,899 513,210 517,302 

94,764 97,558 95,548 

לפי כיתה

613,662 610,768 612,850 

מגזר יהודי מ מגזר ערבי"מ ממוצע

17,805 
19,099 18,148 

3,252 

3,631 
3,352 

לפי תלמיד

21,057 

22,730 

21,500 



מגזרניתוח 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"תשהחל משנת •

טיפוחחמישון כולל מוסדות ללא סיווג לפי הממוצע •
38
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יהודיערבידרוזיבדואיממוצע

18,148 
19,138 19,594 19,016 

17,805 

3,352 

3,776 3,397 
3,615 

3,252 

21,057 

22,631 22,991 22,914 

21,500 

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

בדואי/דרוזי/ערביעלות שעת הוראה במגזר  בדואי/דרוזי/ערבירכישות והקצבות במגזר , תשלומים



מגזרניתוח בתי הספר בחטיבת הביניים בחינוך הרגיל לפי 

ח לפי מגזר  "עלות ממוצעת לכיתה 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"תשהחל משנת •

טיפוחחמישון כולל מוסדות ללא סיווג לפי הממוצע •
39
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יהודיערבידרוזיבדואיממוצע

517,302 510,066 533,260 511,448 518,899 

95,548 100,649 
92,454 

97,233 94,764 

613,662 608,681 
625,714 

610,715 612,850 

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

בדואי/דרוזי/ערביעלות שעת הוראה במגזר  בדואי/דרוזי/ערבירכישות והקצבות במגזר , תשלומים



לפי סוג פיקוח וחמישוני טיפוח–הספר בחטיבת הביניים בתי 

ח לכיתה"עלות ממוצעת בש

84%

16%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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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"תשהחל משנת •

אוחדו לקבוצה אחת( מוסדות4-מתחת ל)קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

הממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון טיפוח•

א"תשפ

588,254 586,537 

617,157 

630,478 

680,110 

613,179 

624,991 

654,178 

668,415 

740,858 

596,487 

610,236 
613,801 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ"יהודי מ

ד"יהודי ממ

מ"ערבי מ 610,768

604,095

644,158

ממוצע



לפי סוג פיקוח וחמישוני טיפוח–הספר בחטיבת הביניים בתי 

ח לתלמיד  "עלות ממוצעת בש

84%

16%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

41

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"תשהחל משנת •

אוחדו לקבוצה אחת( מוסדות4-מתחת ל)קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

טיפוחהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון •

א"תשפ

.קיימת דיפרנציאליות בין חמישוני הטיפוח בעיקר במגזר היהודי

החמישוןלעומת 51%-בהתקציב הממוצע לתלמיד בחמישון החלש גבוה , ממלכתיבחינוך היהודי 

.הקבוצה החזקהלעומת יותר 9%–ב החלש גבוה בחמישוןתקצוב תלמיד , ובחינוך הערבי הממלכתי. החזק

17,898 

19,345 

21,529 

23,602 

27,076 

20,605 

23,592 

26,364 

28,607 

31,624 

21,356 
22,190 

23,323 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ"יהודי מ

ד"יהודי ממ

מ"ערבי מ

ממוצע

22,730 

20,028 

24,845 



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( מוסדות4-מתחת ל)קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

הממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי חמישון טיפוח•

84%

16%

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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א"תשפ

1.53 

1.66 

1.84 

2.02 

2.35 

1.83 

2.09 

2.34 

2.52 

2.64 

1.84 

1.92 

2.00 

חזק חזק-בינוני בינוני בינוני-חלש חלש

מ"יהודי מ

ד"יהודי ממ

מ"ערבי מ

1.72

ממוצע

1.95

2.19



הבינייםספר בחטיבת בתי 

מתלמידי  83%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

43

א"תשפ



משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

44

א"תשפ



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•

רגילהמוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך נתוני •

אחתאוחדו לקבוצה ( מוסדות4-מתחת ל)קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

.במגזר היהודי38%לעומת, חלש עד בינונימהתלמידים נמצאים בחמישוני93%במגזר הערבי 

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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א"תשפ

20,599 

40,031 

57,466 59,732 

129,067 

62,032 

24,348 

9,217 7,093 

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•

רגילנתוני המוסדות כוללים כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך •

אחתאוחדו לקבוצה ( מוסדות4-מתחת ל)קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

.יותר מתלמיד ערבי14%-45%יהודי מקבל בממוצע תלמיד , חזק-חלש עד בינוניבחמישונים

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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א"תשפ

42,105 

38,372 

33,433 
33,402 

29,873 

29,089 29,773 29,418 

26,802 

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלש

יהודי ערבי

ממוצע
28,814

ממוצע
33,090



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

47

א"תשפ

חזק  חזק  -בינוניבינוני  בינוני  -חלשחלש  ממוצע  

32,005 32,334 

35,120 

32,878 
32,855 

29,836 



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 ערבי15%-תלמיד במגזר היהודי מתוקצב ב

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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א"תשפ

יהודי ערבי ממוצע

33,090 

28,814 

32,005 



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 

עלות ממוצעת לתלמיד דרוזי עולה על העלות הממוצעת לתלמיד יהודי

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים
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א"תשפ

מגזר יהודיערבידרוזיבדואיממוצע

32,005 

28,588 

33,368 

28,412 

33,090 



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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א"תשפ

חרדייהודי-מ"מד"מממ מגזר ערבי"מממוצע

32,005 

28,814 

41,408 

32,799 

26,015 



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 •

טיפוחחמישוןהממוצע כולל תלמידי מוסדות ללא סיווג לפי •

אחתאוחדו לקבוצה ( מוסדות4-מתחת ל)קבוצות שלא מובהקות סטטיסטית •

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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א"תשפ

יהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודיערבייהודי

חזקחזק-בינוניבינוניבינוני-חלשחלשממוצע

33,090 

28,814 

42,105 

29,089 

38,372 

29,773 

33,433 

29,418 

33,402 

26,802 

29,873 



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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א"תשפ



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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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  , חיזוק מקצועות, כיתות מחוננים)תוספות ייעודיות שאינן מתפלגות באופן אחיד בין בתי הספר •

(.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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לפי מגזר ופיקוח–בתי הספר בחטיבה העליונה 
לפי מגזר

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

לפי פיקוח

55

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

א"תשפ

לתלמידש"שמגזר
שנות וותק  

מורים

אחוז גמולי 

השתלמות
שעות גילרמת שירות

1.9718.2919.1298.000.86ערבי

2.1313.4617.2598.090.36בדואי

2.2119.4222.1298.320.72דרוזי

2.1622.7721.4498.531.25יהודי

פיקוח 
ש  "ש

לתלמיד

שנות וותק  

מורים

אחוז גמולי 

השתלמות
שעות גילרמת שירות

2.0319.8622.2997.330.97חרדי

2.0217.4418.9798.040.76לא יהודי-מ "מ

2.1223.4820.9298.801.41יהודי-מ "מ

2.4023.1922.3198.791.02ד"ממ


