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ההוצאה על חינוך מכלל הוצאות הרשות המקומית הינו גבוה יותר במידה משמעותית באזורי יהודה 

 34.7%מכלל הוצאות הרשויות המקומיות הועברו לחינוך ) 30.2%ושומרון, ביחס לשאר אזורי המדינה. 

, וממוצע 24.3%ת ממוצע ארצי )ללא יו"ש( של ממערב לגדר(, זאת לעומ 28.3%-ביישובים ממזרח לגדר ו

 ₪ 1,004-בנגב ובגליל, בהתאמה. ההוצאה לתלמיד ביהודה ושומרון גבוהה ב 26.5%-ו 26.3%של 

לשנה. ביישובים ממזרח לגדר ההפרדה סכום זה גבוה  ₪ 11,329מהממוצע הארצי ללא יו"ש ועמדה על 

, ₪ 9,337 -ו ₪ 10,934לשנה, בעוד ההוצאה בנגב ובגליל עומדת על  ₪ 18,872הרבה יותר ועומד על 

-מסתכמת ב תנחלויות בגדה המערביתחינוך בההכוללת של ההוצאות ל הנוספת"העלות "בהתאמה. 

 לאורך עשר השנים האחרונות. ₪ מיליארד  1.3-ו בשנה₪ מיליון  81.2

כי גודל הכיתה הממוצעת ביהודה מבחינת המדדים לביצועי מערכת החינוך בגדה המערבית עולה 

תלמידים בממוצע לכיתה, זאת לעומת  23.4מהממוצע הארצי ללא יו"ש ועמד על  7%-ושומרון קטן בכ

בממוצע בנגב ובגליל, בהתאמה. גם כאן היישובים ממזרח לגדר נהנים מכיתות קטנות  24.7-ו 24.5

, במסגרות החינוך הממלכתי כמו כןתלמידים לכיתה.  21.7הרבה יותר והממוצע שם עומד על 

ומספר התלמידים  37%-דתי, מספר התלמידים הממוצע לכל מוסד חינוכי ביו"ש נמוך ב-והממלכתי

בשיעורי הזכאות לתעודת , מהממוצע הארצי ללא יו"ש. 10.7% -הממוצע לעובד הוראה ביו"ש נמוך ב

בם לא ניגשים לבחינות עקב השיעור הגבוה של חרדים )אשר ברו ,בגרות התמונה אינה כה פשוטה

הבגרות( באזור שממערב לגדר ההפרדה. לעומת זאת, האזור שממזרח לגדר ההפרדה נהנה משיעורי 

 11.1-, שיעור הגבוה מהממוצע הארצי ללא יו"ש ב68.7%הזכאות הגבוהים בארץ אשר עומדים על 

 55.0%צית ועומדים על נקודות אחוז. שיעורי הזכאות בנגב ובגליל נמצאים ברמה קרובה יותר לזו האר

באמצעות חלוקת ההוצאה  , בהתאמה. מדד נוסף שנבדק הינו ה"תשואה להון" במערכת החינוך61.2%-ו

לחינוך לתלמיד בשיעור הזכאות לבגרות. מדד זה מודד למעשה את היעילות של מערכת החינוך 

 46%-הארצי ללא יו"ש בכמדד זה גבוה יותר )פחות יעיל( ביהודה ושומרון מהממוצע באזורים השונים. 

בנגב ומדד  10%-מהממוצע הארצי בכ ממערב לגדר(, זאת לעומת מדד הגבוה 43%-ממזרח לגדר ו 52%)

 בגליל.   16% -הנמוך ב

כי מספר הילדים הנמוך ביותר לכל צהרון )כלומר נמצא  ,במסגרת בחינת מערכת החינוך הבלתי פורמלי

לכל צהרון  3-9ילדים בגילאי  301.2ביהודה ושומרון עם  הזמינות הגבוהה ביותר של צהרונים( נרשם

מהממוצע הארצי ללא יו"ש. לשם השוואה, במחוז דרום מספר זה עמד על  32.9%-פעיל, מספר הנמוך ב

הצהרונים המקבלים תמיכה ממשלתית  . כמו כן, נמצא כי שיעור593.5ובמחוז חיפה והצפון על  425.4

 3-9גילאי בהילדים המקבלים תמיכה ממשלתית מכלל הילדים  שיעורוכן ( 91.1%) מכלל הצהרונים

 ( הוא הגבוה ביותר ביהודה ושומרון בהשוואה לשאר המחוזות בישראל. 7.9%)

מספר הילדים הנמוך ביותר )כלומר הזמינות הגבוהה ת היום והמשפחתונים, נמצא כי באשר למעונו

ולכל משפחתון נרשמה ביהודה ור דומה מאוד( )מלבד מחוז צפון שהינו בעל שיעביותר( לכל מעון 

שנים לכל מעון ומשפחתון בהתאמה, מספר הנמוך  3.5ח' עד  3ילדים בגילאי  89.5-ו 220.5ושומרון עם 

. לשם השוואה, במחוז דרום מספרים אלו הממוצע הארצי ללא יו"שמבהתאמה,  46.3%-ו 39.9%-ב

הילדים  , בהתאמה. כמו כן, נמצא כי שיעור160.4-ו 254.3ובמחוז צפון על  100.8-ו 216.7עמדו על 

הוא הגבוה ביותר  במחוז שנים 3.5ח' עד  3בגילאי  מסה"כ הילדים המשולבים במסגרות מוכרות

ביהודה  (8.6%) ביותר הנמוךהוא  ילדי הרווחה מבין ילדי המעונות והמשפחתונים שיעור( וכן 30.7%)

    בהשוואה לשאר המחוזות בישראל. ,ושומרון
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 . מבוא2

היא התשתית המרכזית ביצירת חברה דמוקרטית מתוקנת וכלכלה  ,מערכת חינוך בריאה ומתפקדת

מפותחת ושוויונית. יש לשאוף לעיצוב מערכת חינוך המסוגלת מחד לפתח ידע וכישורים ברמות 

ישראלי העתידי מההיבט הערכי, התרבותי אזרח ההגבוהות ביותר, ומאידך לתרום לפיתוחו של ה

על בית הספר להוביל את החברה לכיוונים וליעדים אותם היינו רוצים לראות כמאפייני פני והמוסרי. 

השקעה בחינוך הינה השקעה  כיבוד הזולת, שוויון הזדמנויות, סולידריות, איכות ומצוינות. –החברה 

ליים, הנמדדים בתרומת התלמידים לחברה ובאופן פורמלי לטווח ארוך וככזו, פירותיה החיוביים והשלי

 ם, נקטפים רק לאחר זמן רב.  יע"י הישגים אקדמי

השוואת תשומות בבתי הספר  צריכה להיותהמשימה הראשונה של העומדים בראש מערכת החינוך 

  , זאת לאור עיוות וחוסר שוויון מתמשך.ישראלבקרב כל המגזרים ב

יהודה בהתנחלויות ב הקצאת המשאבים לחינוךנסה לאמוד במדויק את במחקר הנוכחי נלפיכך, 

אזורי העדיפות הלאומית, שהוגדרו כך השוואה ל, בהשוואה להשקעה בשאר המדינה, ובפרט בושומרון

. רוב העלויות שננתח הן עלויות ישירות במסגרת הוצאות בשל הצרכים הכלכליים המוגברים בהם

עלויות ישירות אלה מקורן הן מהעברות ייעודיות ממשרד החינוך  .של הרשויות המקומיות תקציביות

ננסה  כמו כן,המשאבים שברשותה.  תוךלרשויות והן עלויות אותן בוחרת כל רשות מקומית להשקיע מ

ביהודה ושומרון, לעומת שאר המדינה ונבחן האם השקעות אלה  ביצועי מערכת החינוךלאמוד את 

מרכיבים מרכזיים בחינוך הבלתי פורמלי: הראשון, מסגרות החינוך  נבחן שני. בנוסף, נושאות פרי

מעונות  –הצהרונים. השני, מסגרות חינוך לגיל הרך  –בשעות אחר הצהריים  3-9המיועדות לגילאי 

 היום והמשפחתונים.
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 . חינוך פורמלי בגדה המערבית3

בתי הספר , גני החובהאשר כוללת את , את מערכת החינוך הפורמלית ביהודה ושומרון סוקרפרק זה 

הסעיף הראשון בפרק שמתאר את התפלגות התלמידים  יסודיים שפועלים באזור.-היסודיים והעל

מכיוון שמימון גני הילדים שאר הניתוח אינו מכיל את גני החובה  .ביהודה ושומרון מכיל את גני החובה

לגנים פרטיים, המהווים את רוב הגנים  מורכב יותר ומתבסס בעיקר על תשלומי הורים )בין היתר

המדינה במימון, אך ההיקפים ויעדי המימון )דרך הרשות המקומית או  של השתתפות. קיימת בישראל(

 ישירות ממשרד החינוך( אינם ברורים. 

מימון מערכת החינוך במדינת ישראל מורכב משלושה מקורות עיקריים, משרד החינוך, הרשויות 

ההורים. חלק מכספי משרד החינוך עוברים גם הם דרך הרשויות המקומיות  המקומיות ותשלומי

וחלקם לא, לדוגמא משכורות המורים משולמות ישירות ממשרד החינוך, אולם משכורות העובדים 

שאינם מורים מגיעות מהרשות. בישראל קיימים פערים גדולים בהוצאה לתלמיד בין רשויות מקומיות 

ם משלושת מקורות ההכנסה של מערכת החינוך. עקב ההבדל בתקצוב בין שונות, פערים אלה נובעי

עבור רשות אחת לעומת משרד החינוך סקטורים שונים של מערכת החינוך ייתכנו הבדלים בתקצוב 

כך בתי , רשויות מקומיות עשירות יותר יכולות להגדיל את הקצבתן לנושא החינוך ,האחרת. במקביל

כל תלמיד. אותו הדבר לגבי תשלומי ההורים, ביישובים חזקים מבחינה הספר בתחומן ישקיעו יותר ב

אקונומית יכולים בתי הספר והרשויות המקומיות להטיל על ההורים תשלומים גבוהים יותר -סוציו

ההשקעה הממשלתית לחינוך ברשויות  פרק נבחנהבהמשך ה שונות.חינוכיות בתמורה לפעילויות 

ההוצאה על חינוך לתלמיד  הלשאר אזורי המדינה. לאחר מכן נבדק המקומיות ביהודה ושומרון ביחס

הישגי מערכת  נונבח, לעומת אזורים אחרים. לבסוף ,וביחס לכלל הוצאות הרשות באזור המדובר

 החינוך ביהודה ושומרון לעומת שאר המדינה ואת התשואה להון.

 ביהודה ושומרוןהתפלגות התלמידים  –תמונת מצב  3.1

תלמידים בכלל מסגרות החינוך,  120,833-, במחוז יו"ש למדו כ2014שרד החינוך לשנת לפי נתוני מ

מתוכם היו רשומים במסגרות  51.3%-אותה השנה. כישראל במכלל התלמידים ב 5.8%-המהווים כ

רשמיות או  נןהנותרים למדו במסגרות שונות שאי 9.9%-במסגרות מוכרות, ו 38.8%-רשמיות, עוד כ

במערכת החינוך הישראלית קיימים כמה מסלולי חינוך בעלי מערכי פיקוח רד החינוך. מוכרות ע"י מש

דתי, ערבי, ועצמאי -שונים, האמונים על התכנים וההתנהלות במוסדות השונים: ממלכתי, ממלכתי

מהתלמידים ביו"ש למדו במוסדות תחת פיקוח  44.5%-כ)תחתיו נכללות מסגרות החינוך החרדי(. 

 16.2%-דתי ו-למדו במוסדות תחת מסלול הפיקוח הממלכתי 39.3%-מערכת החינוך החרדית, כ

מהרשומים במסגרות החינוכיות השונות היו  29.6%-הנותרים למדו תחת מסלול הפיקוח הממלכתי. כ

היו בשלב  13.0%-, וחטיבת ביניים )חט"ב(י או היו בשלבי ביה"ס היסוד 57.4%-בשלב גן הילדים, כ

 .תיכון( –ליונה )חט"ע עיבה חט

באופן כללי, בשקלול כלל התלמידים, עובדי ההוראה )עו"ה( והמוסדות במסלולי החינוך הממלכתי 

נתון המשקף את נגישות התלמידים לעובדי  –דתי, מספר התלמידים הממוצע לעובד הוראה -והממלכתי

נתון המשקף את מבחר המוסדות שמהם יכולים  –התלמידים הממוצע למוסד חינוכי ההוראה ומספר 

 .ארצי ללא יו"שהממוצע התלמידים לבחור, הינם נמוכים )טובים( יותר ביו"ש בהשוואה ל
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מסלול החינוך העצמאי, לרבות החרדי על מסגרותיו השונות, אינו מוכר באופן רשמי ומוסדר ואינו 

נוך, בשונה מהמסלולים האחרים. מכאן שהחינוך החרדי על מוסדותיו השונים מנוהל על ידי משרד החי

אינו נתמך תקציבית באופן זהה למסלולים המוכרים. אין מידע נגיש ומסודר, המאפשר אבחון של 

תקנות והיקף תקצוב החינוך החרדי בכלל וביו"ש בפרט, ועל כן לא ניתנה התייחסות בסקירת תמונת 

 (.   44.5%זה, על אף שחלק נרחב מהתלמידים ביו"ש רשומים בו )המצב למסלול חינוך 

 1התפלגות התלמידים בישראל לפי מחוז גיאוגרפי ושלב חינוך - 1רשים ת

 

 2התפלגות התלמידים בישראל לפי מחוז גיאוגרפי ומסלול פיקוח - 2תרשים 

 

 

                                                 
מספרים על החינוך )נתונים על התפלגות התלמידים המערכת החינוך לפי הקריטריונים השונים, לרבות נתוני  –מקור: משרד החינוך, "במבט רחב"  1

 (. עיבודי מרכז מאקרו.1-3טבלאות ו 1-2תרשימים 
 מסלולי חינוך לא יהודיים נכללים תחת "ממלכתי". 2
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ומספר התלמידים  37% -מספר התלמידים הממוצע למוסד חינוכי ביו"ש נמוך ב עולה כי 1מטבלה 

, מהממוצע הארצי ללא יו"ש. בחלוקה לפי שלבי החינוך 10.7% -הממוצע לעובד הוראה ביו"ש נמוך ב

ניתן לראות כי מספר התלמידים הממוצע למוסד חינוכי בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים וחטיבות 

בהתאמה, מהממוצע הארצי ללא  28.1% -ו 32.2%, 2.9% -בות העליונות ביו"ש נמוך בהביניים ובחטי

יו"ש. מספר התלמידים הממוצע לעובד הוראה בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים 

 בהתאמה, מהממוצע הארצי ללא יו"ש. 18.6% -ו 18.9%, 9.3% -ובחטיבות העליונות ביו"ש נמוך ב

 (2014דתי, לפי שלב חינוך, מספר מוסדות ועו"ה )-תלמידים במסלולים הממלכתי והממלכתי -1 טבלה

 אזור תלמידים מוסדות עו"ה תלמידים/מוסד תלמידים/עו"ה
 גני ילדים

 יהודה ושומרון 18,143 690 1,204 26.3 15.1
 ישראל ללא יו"ש 335,359 12,380 20,186 27.1 16.6

 ביניים יבתיסודי וחט
 יהודה ושומרון 25,627 114 3,792 224.8 6.8
 ישראל ללא יו"ש 992,970 2,993 119,089 331.8 8.3

 )תיכון( ליונהע יבהחט
 יהודה ושומרון 9,626 47 2,205 204.8 4.4
 ישראל ללא יו"ש 313,409 1,100 58,411 284.9 5.4

 סך הכל
 יהודה ושומרון 53,396 851 7,201 62.7 7.4
 ישראל ללא יו"ש 1,641,738 16,473 197,686 99.7 8.3

במסלול החינוך הממלכתי ישנם בממוצע פחות תלמידים לכל עובד הוראה בכל שלב חינוך, בהשוואה 

לממוצע הארצי ללא יו"ש. גם מספר התלמידים הממוצע בכל מוסד הינו נמוך יותר ביו"ש בכל שלבי 

ול במסלעולה כי מספר התלמידים הממוצע למוסד חינוכי  2מטבלה החינוך, מלבד בחטיבות העליונות. 

, מהממוצע 9.8%-ומספר התלמידים הממוצע לעובד הוראה ביו"ש נמוך ב 28%-ביו"ש נמוך בהממלכתי 

הארצי ללא יו"ש. בחלוקה לפי שלבי החינוך ניתן לראות כי מספר התלמידים הממוצע למוסד חינוכי 

מהממוצע  בהתאמה, 24%-ו 11.2%-ביו"ש נמוך ב בבתי הספר היסודיים וחטיבות הבינייםו בגני הילדים

. 20.6%-גבוה בביו"ש  )שם מספר התלמידים הנמוך ביותר( בחטיבות העליונות, אך הארצי ללא יו"ש

מספר התלמידים הממוצע לעובד הוראה בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים 

 יו"ש.מהממוצע הארצי ללא  ,, בהתאמה22.1%-ו 12.0%, 30.3%-ובחטיבות העליונות ביו"ש נמוך ב

 (2014תלמידים במסלול הממלכתי, לפי שלב חינוך, מספר מוסדות ועו"ה ) -2טבלה 

 אזור תלמידים מוסדות עו"ה תלמידים/מוסד תלמידים/עו"ה
 גני ילדים

 יהודה ושומרון 5,085 212 429 24 11.9
 ישראל ללא יו"ש 276,293 10,233 16,251 27 17

 ביניים יבתיסודי וחט
 יהודה ושומרון 12,515 47 1,639 266.3 7.6
 ישראל ללא יו"ש 837,620 2,390 96,486 350.5 8.7

 )תיכון( ליונהע יבהחט
 יהודה ושומרון 1,920 5 427 384 4.5
 ישראל ללא יו"ש 270,054 848 46,761 318.5 5.8

 ך הכלס
 יהודה ושומרון 19,520 264 2,495 73.9 7.8
 ישראל ללא יו"ש 1,383,967 13,471 159,498 102.7 8.7
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דתי יחס התלמידים לעובד הוראה הינו נמוך יותר בבתי הספר היסודיים -במסלול החינוך הממלכתי

ובחט"ב לעומת הממוצע הארצי ללא יו"ש, אולם התמונה שונה בחטיבות העליונות ובגני הילדים, 

במסלול עולה כי מספר התלמידים הממוצע למוסד חינוכי  3מטבלה  יחס נמוך יותר.שאר המדינה הכשב

, 6.6% -ב גבוהומספר התלמידים הממוצע לעובד הוראה ביו"ש  32.8% -ביו"ש נמוך בדתי -הממלכתי

מהממוצע הארצי ללא יו"ש. בחלוקה לפי שלבי החינוך ניתן לראות כי מספר התלמידים הממוצע למוסד 

 בהתאמה, 24% -ו 0.7% -ביו"ש נמוך ב סודיים וחטיבות הבינייםבבתי הספר היו בגני הילדיםחינוכי 

 -גבוה בביו"ש  )שם מספר התלמידים הנמוך ביותר( בחטיבות העליונות, אך מהממוצע הארצי ללא יו"ש

 12.2% -ב גבוהביו"ש ובחטיבות העליונות  בגני הילדים. מספר התלמידים הממוצע לעובד הוראה 6.6%

)שם  בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, אך מהממוצע הארצי ללא יו"ש בהתאמה, 16.5% -ו

 .11.4% -נמוך בביו"ש מספר התלמידים הגבוה ביותר( 

 (2014דתי, לפי שלב חינוך, מספר מוסדות ועו"ה )-תלמידים במסלול הממלכתי - 3 טבלה

 אזור תלמידים מוסדות עו"ה תלמידים/מוסד תלמידים/עו"ה
 גני ילדים

 יהודה ושומרון 13,058 478 775 27.3 16.8
 ישראל ללא יו"ש 59,066 2,147 3,935 27.5 15

 ביניים יבתיסודי וחט
 יהודה ושומרון 13,112 67 2,153 195.7 6.1
 ישראל ללא יו"ש 155,350 603 22,603 257.6 6.9

 )תיכון( ליונהע יבהחט
 יהודה ושומרון 7,706 42 1,778 183.5 4.3
 ישראל ללא יו"ש 43,355 252 11,650 172 3.7

 סך הכל
 יהודה ושומרון 33,876 587 4,706 57.7 7.2
 ישראל ללא יו"ש 257,771 3,002 38,188 85.9 6.8
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 השקעה ממשלתית 3.2

 תמיכת משרד החינוך בהכנסות הרשות 3.2.1

 2013-20103על העברות משרד החינוך לרשויות המקומיות,  נתונים - 4 טבלה

 2013 2012 2011 2010 שנה

חינוך המשרד תמיכת שיעור 
 , %מסך הכנסות הרשות

 20.1% 18.2% 18.7% 18.9% יהודה ושומרון

 24.8% 22.6% 24.2% 24.9% יו"ש ממזרח לגדר

 18.0% 16.1% 16.3% 16.4% יו"ש ממערב לגדר

 15.8% 14.9% 14.0% 13.8% ללא יו"שממוצע ארצי 

 19.4% 16.9% 17.7% 17.4% נגב

 19.8% 20.2% 19.7% 19.1% גליל

החינוך תמיכת משרד שיעור 
 , %מסך הוצאות לחינוך

 64.0% 61.7% 62.6% 60.3% יהודה ושומרון

 68.7% 66.9% 68.8% 66.5% יו"ש ממזרח לגדר

 61.5% 58.7% 59.1% 56.9% יו"ש ממערב לגדר

 63.3% 61.3% 59.5% 59.1% ממוצע ארצי ללא יו"ש

 71.2% 66.7% 67.8% 67.9% נגב

 72.4% 73.5% 73.3% 73.5% גליל

העברה ממשרד החינוך לתלמיד 
 (2014מחירי )₪, 

 7,253 6,469 6,415 6,275 יהודה ושומרון

 12,899 12,036 12,015 11,430 יו"ש ממזרח לגדר

 5,725 4,987 4,910 4,853 לגדריו"ש ממערב 

 6,540 5,873 5,402 5,276 ממוצע ארצי ללא יו"ש

 7,788 6,138 6,500 6,556 נגב

 6,761 6,486 5,886 5,816 גליל

 

, החלק של משרד החינוך בסך הכנסות הרשויות המקומיות ביו"ש תרשים וב 4כפי שניתן לראות בטבלה 

גבוה במידה ניכרת מזה של הרשויות בשאר המדינה. הרשויות המקומיות ממזרח לגדר ההפרדה הגיעו 

ת הרשות שמגיעות ממשרד החינוך, כאשר מסך הכנסו 25%לכמעט  22%בשנים האחרונות לרמה של בין 

, 14-15%. לעומת זאת, בשאר המדינה עמד שיעור זה על ממוצע של בין 20%-הממוצע ביו"ש מתקרב ל

. כפי שניתן לראות בתרשים, לא חל שינוי 20%-ובגליל קרוב ל 17-19%כאשר בנגב עומד על בין 

 2012ואז עלייה חזרה בין  2010-דה קלה ממשמעותי בנתונים אלה לאורך זמן, ברוב האזורים חלה ירי

 .2013-ל

 

 

 

 

 

                                                 
3
 (. עיבודי מרכז מאקרו.3-10)לרבות תרשימים  2004-2013רשויות מקומיות מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  
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 2013-2010שיעור תמיכת משרד החינוך מסך הכנסות הרשות,  - 3תרשים 

 

 תמיכת משרד החינוך בהוצאה על חינוך 3.2.2

כי שיעור תמיכת משרד החינוך מסך ההוצאה על חינוך ברשויות המקומיות עולה למטה  4מתרשים 

בניגוד לנתון הקודם על שיעור התמיכה מתוך סך הכנסות הרשות, . 2013-ו 2010במדינה עלה בין השנים 

מראה את ההשפעה הישירה של התמיכה הממשלתית על נושא החינוך. כפי שכתבנו בפתיחה שיעור זה 

הרשויות המקומיות מגיעות משלושה מקורות עיקריים, כאשר חלקו של  של חינוךלפרק זה, הוצאות ה

מהנתונים עולה,  משרד החינוך גדל יש צורך קטן יותר בהוצאה של הרשות המקומית ושל ההורים.

 השלישיששיעור תמיכת משרד החינוך מסך הוצאות החינוך ברשויות ממזרח לגדר ההפרדה, הינו 

-תמיכה ממוצעת של כ, עם הגליל. במקום הראשון נמצא אזור 68.8%-ל 66.5% בגובהו במדינה, עם בין

זאת שיעור התמיכה ממערב אזורים אלה, עומת בממוצע. ל 68.4%, ובמקום השני אזור הנגב עם 73%

. נתון נמוך זה נובע כנראה משיעור גבוה של 60%-לגדר ההפרדה הינו הנמוך ביותר ועומד על סביב ה

אמנם התמיכה  אשר נהנים מפחות מימון של משרד החינוך במערכת החינוך שלהם. חרדים באזור זה,

יותר  הבנגב ובגליל גבוהה יותר מאשר באזורי יו"ש השונים, אבל התמיכה הממוצעת ביו"ש עדיין גבוה

 ש.בכלל אזורי המדינה בניקוי יו" 60.8%בממוצע לעומת  62.2%לפי מדד זה מאשר בשאר המדינה עם 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 2013-2010שיעור תמיכת משרד החינוך מסך הוצאות לחינוך,  - 4תרשים 

 

 2013-2010העברות משרד החינוך לתלמיד,  - 5תרשים 

 

ניתן ללמוד על ההבדלים העצומים בהעברות משרד החינוך כאשר הן מחולקות במספר  5תרשים מ

ת. מנתונים אלה ניתן לראות כי ההעברה לכל תלמיד ממזרח לגדר ההפרדה גבוהה התלמידים ברשו

-לתלמיד ב₪  11,430מאוד ביחס לשאר אזורי המדינה. העברות אלה גם עלו במהלך השנים מרמה של 

-ל 5,276אלה גבוהים משמעותית מהממוצע הארצי שעמד על בין  סכומים. 2013-ב₪  12,899-ל 2010

-ו 5,816ם וגם מאזורי הנגב והגליל בהם עמדה ההשקעה הממשלתית בתלמיד על בין באותן השני 6,540

 גם בנתון זה נמצא כי ההשקעה הנמוכה ביותר הייתה באזור ממערב לגדר ההפרדה.לשנה.  ₪ 7,788
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 הוצאה על חינוך 3.3

 הוצאה על חינוך ביחס לכלל הוצאות הרשות 3.3.1

ההוצאה על חינוך מכלל הוצאות הרשות המקומית הינו  למטה, שיעור 6כפי שניתן לראות בתרשים 

גבוה יותר במידה משמעותית באזורי יהודה ושומרון, ביחס לשאר אזורי המדינה. שוב, כמו בנתונים 

הקודמים באזור שממזרח לגדר ההפרדה מוציאים סכום גבוה יותר על חינוך ביחס לשאר הוצאות 

אז אזורי המדינה האחרים. ניתן לראות כי לא חל שינוי  הרשות, לאחר מכן האזור שממערב לגדר, ורק

השנים שנבדקו, אולם בכל השנים הללו התקיים הפער בין האזורים. בשנים  10גדול בשיעור לאורך 

האחרונות אזורי הנגב והגליל העלו את שיעור הוצאתם על חינוך ותקרבו לאזור שממערב לגדר, אולם 

 הוא עדיין גבוה יותר במעט.

 2013-2004שיעור הוצאה על חינוך מסך הוצאות הרשות,  - 6תרשים 

 

 הוצאה לתלמיד 3.3.2

בדומה לתרשימים הקודמים גם בנושא הוצאה על חינוך לתלמיד האזור ממזרח לגדר ההפרדה גבוה 

דה מוציאים סכומים באזור שממערב לגדר ההפר₪.  18,805-לשנה ל₪  15,728יותר עם הוצאה של בין 

בשנה לתלמיד, לעומת זאת בגליל ההוצאה נמוכה יותר ₪  9,000-דומים לאלה שבנגב עם מעט מעל ל

הסבר אפשרי להוצאה הממוצעת באזור שממערב לגדר ההפרדה  לשנה.₪  7,700ועומדת על ממוצע של 

 רבות. מדים במסגרות חינוך פרטיותניתן למצוא כנראה בשיעור החרדים הגבוה, אשר לו
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 2013-2004הוצאה על חינוך לתלמיד,  - 7 תרשים

 

 מדדים לביצועי מערכת החינוך 3.4

בחלק זה נסקור מספר מדדים לביצועי מערכת החינוך ביהודה ושומרון לעומת זאת שבשאר המדינה. 

בחלקים הקודמים אכן יש מטרת חלק זה היא לבחון האם להוצאה הכספית הגדולה יותר שראינו 

 השפעה על איכות מערכת החינוך.

 גודל כיתה ממוצע 3.4.1

ניתן ללמוד כי להוצאה הכספית הגדולה יותר אכן יש השפעה ישירה ומשמעותית על  למטה 8תרשים מ

מערכת החינוך ביהודה ושומרון. גודל הכיתה הממוצע כפי שמתבטא במספר הילדים נמוך משמעותית 

ודה ושומרון מאשר בשאר חלקי המדינה. כאשר הממוצע הארצי בתקופה שנבדקה עמד על בכל אזורי יה

תלמידים בלבד. כאשר מפלחים את הנתונים  24תלמידים בכיתה עמד הממוצע ביהודה ושומרון על  26.2

לפי אזורים מתגלה שגודל הכיתה הממוצע ממזרח לגדר ההפרדה היה הנמוך ביותר לאורך כל השנים 

, הנתון הנמוך ביותר במדינה בכל השנים הללו. 2013-ב 21.7-ל 2004בשנת  22.9מרמה של ועוד ירד 

אזורי הנגב והגליל שאמורים להיות מתועדפים על ידי המדינה סובלים מרמות גבוהות מאוד של צפיפות 

 שאר אזורי. 2004-2006תלמידים בכיתה ממוצעת בגליל בין השנים  27.3בכיתה, אשר הגיעה לרמה של 

ואילך, אולם מגמת שיפור  2009המדינה כולל הנגב והגליל נהנו מירידה מתמדת בצפיפות הכיתות משנת 

 זו עדיין לא הצליחה לסגור את הפער הגדול ביחס לאזור יהודה ושומרון.
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 2013-2004גודל כיתה ממוצע,  - 8תרשים 

 

 זכאות לבגרות 3.4.2

 2013-2004שיעור זכאות לתעודת בגרות,  - 9תרשים 

 

כאשר מדובר בזכאות לתעודת בגרות התמונה אינה כה פשוטה עקב השיעור הגבוה של חרדים באזור 

שממערב לגדר ההפרדה. אוכלוסייה זו אשר לא ניגשת לבחינות הבגרות מורידה בחדות את שיעור 

גם את הממוצע של כלל אזור יהודה ושומרון. לעומת זאת, האזור  הזכאות באזור זה ולכן מורידה
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-ל 2004-ב 58.9%שממזרח לגדר ההפרדה נהנה משיעורי הזכאות הגבוהים בארץ אשר עלו משיעור של 

נקודות  13-ל 5. שיעורים אלה היו גבוהים מהממוצע הארצי ללא יו"ש ברמה של בין 2012בשנת  69.1%

מה שמהווה פער משמעותי ביותר. שיעורי הזכאות בנגב ובגליל נמצאים  לאורך השנים שנבדקו,אחוז 

 .2013בשנת  58%-לכ 2004-ב 52%-ברמה דומה לזו הארצית ונעים במגמה דומה בין שיעור של כ

 תשואה להון במערכת החינוך 3.4.3

אנו מציגים מדד המנסה לכמת את ה"תשואה להון" במערכת החינוך באמצעות  למטה 10בתרשים 

חלוקת ההוצאה לחינוך לתלמיד בשיעור הזכאות לבגרות. למעשה אנו מודדים כמה עולה כל אחוז של 

שיעור זכאות ממוצע לבגרות. מדד זה מודד למעשה את היעילות של מערכת החינוך באזורים השונים 

מהתרשים ניתן ללמוד כי התשואה באזורי יהודה ושומרון נמוכה יותר מאשר . לאורך השנים שנבדקו

בשאר האזורים, כל אחוז של זכאות לבגרות עולה יותר מאשר בשאר האזורים. כפי שראינו בחלקים 

הקודמים באזור שממזרח לגדר ההפרדה מושקעים הכי הרבה כספים בכל תלמיד ותלמיד ואכן שיעור 

באזורים הגבוהים ביותר, אולם לפי חלוקה זו ההוצאה אינה יעילה כלכלית.  הזכאות לבגרות שם הם

האחרים שיעורי הזכאות עולים סכום כסף נמוך הרבה יותר. ייתכן כי השקעה כספית גבוהה באזורים 

באזור שממזרח לגדר עלתה כל נקודת  אחרים הייתה מעלה בהם את שיעור הזכאות במידה גדולה יותר.

לשנה, לעומת זאת בגליל עלה אותו אחוז בודד של זכאות ₪  237.2לבין ₪  319.5ין זכאות לבגרות ב

 לשנה.₪  164-ל 130.5כחצי, בין 

 2013-2004תשואה להון במערכת החינוך,  - 10תרשים 
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 . חינוך בלתי פורמלי4

מסגרות ציבוריות הפועלות  בסקירת ההשקעה הממשלתית בחינוך הבלתי פורמלי, התמקדנו בשתי

 .מעונות היום ומשפחתונים. 2 הצהרונים . 1ברחבי הארץ: 

 צהרונים 4.1

הצהרונים פעילות  .צהרון מוגדר כמסגרת חינוכית לילדים, שלא בשעות הלימודים הפורמאליות

, ביתיוחינוך בתי הספר, גנים, מתנ"סים  פעילות במסגרות החינוך השונות בהןהקיימת מתום סיום מת

פעילות ל ,ארוחת צהרייםאכול זכאים לרוב להילדים במסגרת חינוכית זו הצהריים. -ועד לשעות אחר

אשר  ,הוריםלמענה נותנת ת. מסגרת הצהרונים הכנה של שיעורי ביעזרה בלחינוכית בלתי פורמאלית או 

לא ונים הופעלו צהרבעשורים האחרונים  יחסית ליום הלימודים הקצר של הילדים. ,יום עבודתם ארוך

החלטת  .על ידי רשויות מקומיות, מתנ"סים, עמותות ומפעילים פרטייםאלא על ידי הממשלה, 

החלטת על פי  – 2005בשנת  ,הממשלה הראשונה על התערבות ממשלתית בצהרונים התקבלה לפני עשור

שרד כיום נקרא מ – תמ"תתעשייה, המסחר והתעסוקה )כי משרד ה נקבע ,(3689מספר )ממשלה 

, או עבור ילדים להורים העובדים במשרה מלאהצהרונים ומועדוניות  סייע על ידי סבסודי הכלכלה(

יציאת אימהות  א עידודשל ההתערבות הי העיקריתהמטרה  הורים יחידים עובדים או מחפשי עבודה.

המוכרים הצהרונים , לעבודה במשרה מלאה. בדומה למצב שהיה לפני שהחלה ההתערבות הממשלתית

ונות יום מוכרים לגיל הרך ת, מערשויות מקומיות, מתנ"סים, עמותו ממשיכים להיות מופעלים על ידי

ומפעילים פרטיים. ההתערבות הממשלתית מתבטאת בקביעת דרישות סף בהן צריך לעמוד צהרון 

מבחני המבקש לקבל הכרה מהמדינה, וכן בסבסוד שכר הלימוד עבור ילדים הנמצאים כזכאים על פי 

"( שהמלצותיה אושרו ועדת טרכטנברג)" הוועדה לשינוי חברתי כלכלי. עקב המלצות הכנסה ועבודה

שנת תשע"ג האחריות מכאשר  ,, מעורבות משרד התמ"ת נמשכה עד תשע"ב2011בממשלה באוקטובר 

₪  250-400על הצהרונים הועברה למשרד החינוך. התמיכה הממשלתית משתנה ונעה בדרגות שונות בין 

. בין הקריטריונים השונים לבחינת רמת ההשתתפות ₪ 500הכנסה לנפש היא עד החות בהן למשפ

המגורים, הכנסה לנפש ומספר שעות העבודה של האם. היישובים להם ניתנת  הממשלתית נכללים ישוב

ר מהות אשי. אהמצויים באשכולות נמוכים על פי המדד הכלכלי חברתיעדיפות בקריטריונים הינם אלה 

  שעות שבועיות זכאיות להשתתפות גבוהה יותר. 36-עובדות יותר מ

  צהרונים מוכרים על פי מחוזות 4.1.1

 938והמרכז נמצא המספר הגדול ביותר של צהרונים ומספרם עמד על  ל אביב, במחוז ת20124נכון לשנת 

במחוז תל  3-9גילאי . מספר הילדים במהם זכאים לתמיכה צהרונים( 711) 75.8%צהרונים פעילים אשר 

 בלו תמיכה בשכר הלימוד. יילדים( ק 9,281)  2.4%ומתוכם רק   381,432אביב והמרכז עמד על 

 373) 78.9%צהרונים. אחוז הצהרונים הזכאים לתמיכה עמד על  473במחוז חיפה והצפון פעילים 

ילדים(  8,559) 3.1%ומתוכם  280,741במחוז חיפה והצפון עמד על  3-9צהרונים(. מספר הילדים בגילאי 

 בלו תמיכה בשכר הלימוד.יק

                                                 
       ,(5וטבלה  11-12)לרבות תרשימים  ( צהרונים המוכרים על ידי משרד התמ"ת שנת הלימודים תשע"ב2014מחקר וכלכלה )-שרד הכלכלהקור: ממ 4

 עיבוד מרכז מאקרו.
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 345) 85.82%צהרונים. אחוז הצהרונים הזכאים לתמיכה עמד על  402במחוז ירושלים פעילים 

ילדים(  6,992) 4.34%ומתוכם  160,981במחוז ירושלים עמד על  3-9צהרונים(. מספר הילדים בגילאי 

 בלו תמיכה בשכר הלימוד.יק

(. צהרונים 284) 82.32%צהרונים. אחוז הצהרונים הזכאים לתמיכה עמד על  345ים פעיל םהדרובמחוז 

בלו תמיכה יילדים( ק 4,247) 2.89%ומתוכם  146,765עמד על  הדרוםבמחוז  3-9מספר הילדים בגילאי 

 בשכר הלימוד.

 205) 91.11%צהרונים. אחוז הצהרונים הזכאים לתמיכה עמד על  225ים פעיל יהודה ושומרון במחוז

ילדים(  5,357) 7.90%ומתוכם  67,770ביהודה ושומרון עמד על  3-9(. מספר הילדים בגילאי צהרונים

 בלו תמיכה בשכר הלימוד.יק

 2012 ,לפי מחוז( 9-3התפלגות הצהרונים הפעילים לפי מחוז, )התפלגות גילאי  -11תרשים 

 

  2012אחוז הצהרונים המקבלים תמיכה ממשלתית מכלל הצהרונים לפי מחוז,  -12תרשים 
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 2012פעיל, לפי מחוז,   ןצהרו כלל( 9-3ילדים )גילאי מספר  – 13תרשים 

 

מספר הילדים הנמוך ביותר  ניתן ללמוד על זמינות הצהרונים הפעילים במחוזות השונים. 13מתרשים 

לכל  3-9ילדים בגילאי  301.2נרשמה ביהודה ושומרון עם  )כלומר הזמינות הגבוהה ביותר( כל צהרוןל

 .ללא יו"ש מהממוצע הארצי 32.9%-צהרון פעיל, מספר הנמוך ב

 עלות חודשית לילד בצהרון לפי מחוזות 4.1.2

ואשכול  לפי מחוז ,(9-3המקבלים תמיכה ממשלתית מכלל הילדים )גילאי  אחוז הילדים - 14תרשים 
 2012  אקונומי,-סוציו

 

ביהודה ושומרון המקבלים תמיכה ממשלתית  3-9מלמד על שיעור גבוה של ילדים בגילאי  14תרשים 

בשאר המחוזות בארץ. בשל  יםמהשיעורנקודות אחוז  3.6-5.5 פער של ביןלצהרון. שיעור זה גבוה ב

גם  נבדקואקונומי של ההורים, -היתר, בהסתמך על המצב הסוציו ןהעובדה שהתמיכה ניתנת, בי

 לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(הנמוכים ביותר ) 1-3רשויות השייכות לאשכולות בנתונים ה

301.2 

400.5 

406.6 

425.4 

449.0 

593.5 

0 100 200 300 400 500 600 700

 ש"יו

 ירושלים

 א והמרכז"ת

 הדרום

 ש"ממוצע ארצי ללא יו

 חיפה והצפון

7
.9

%
 

4
.3

%
 

3
.0

%
 

2
.9

%
 

2
.4

%
 

1
0

.0
%

 

8
.3

%
 

4
.3

%
 

1
.4

%
 

7
.4

%
 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

 א והמרכז"ת הדרום חיפה והצפון ירושלים ש"יו

 כ"סה

 1-3אשכול 



22 

 

 1.7-8.6גבוה ביותר בפער של בין , גם כן השיעור של הילדים ביהודה ושומרון הוא ההברשויות אל. בלבד

 .ישראלבשאר המחוזות ב יםמהשיעור נקודות אחוז

לצהרון הגבוהה ביותר נמדדה במחוז  המלאה הממוצעת העלות החודשית, 5כפי שניתן לראות בטבלה 

בממוצע לחודש וכן מספר הצהרונים הפעילים הוא הגבוה ביותר ₪  812והמרכז ועומדת על  תל אביב

צהרונים. מחוז יהודה ושומרון ממוקם במקום השלישי ועלותו החודשית הממוצעת  938ועומד על 

לחודש בעוד העלות המקסימלית במחוז יהודה ושומרון היא הנמוכה ביותר ועומדת ₪  723עומדת על 

 צהרונים.  225בממוצע לחודש וכן מספר הצהרונים הפעילים הוא הנמוך ביותר ועומד על ₪  950על 

 2012צהרון לפי מחוז, ילד בעלות חודשית ל - 5טבלה 

 )₪(עלות חודשית מקסימלית  )₪(עלות חודשית ממוצעת  מספר צהרונים מחוז

 1000 701 345 הדרום

 2190* 713 473 חיפה והצפון

 950 723 225 יהודה ושומרון

 1000 745 402 ירושלים

 1100 812 938 ת"א והמרכז

 

 לחודש. ₪ 1,375-מ גבוה הלימוד שכר בהם צהרונים 7 נמצאו והצפון חיפה במחוז *

 מעונות יום ומשפחתונים 4.2

כל . 3 החוק הישראלי כיום אינו מחייב את המדינה לספק שירותי השגחה, טיפול וחינוך לילדים עד גיל

אלא מסגרות פרטיות או  ,(של המדינה)מסגרות הטיפול בילדים בקבוצת גיל זו אינן מסגרות ממלכתיות 

מסגרות המנוהלות בידי ארגוני המגזר השלישי לרוב. חלק מהמסגרות מוכרות על ידי המדינה 

ההכרה מתבצעת על ידי משרד )ומפוקחות על ידה, ואחרות לא. המסגרות המוכרות על ידי המדינה 

 ם. לקבוצת גיל זו כוללות מעונות ומשפחתוני (הכלכלה

חינוכיות לילדים עד גיל -הם מסגרות טיפוליות כלכלההמוכרים על ידי משרד ה מעונות היום לגיל הרך

במעון מטופלים לרוב כמה עשרות ילדים, ופועלות שלוש כיתות המחולקות לפי קבוצות גיל:  .3

המשפחתונים המוכרים . 7:00-16:00ת פעוטות וילדים. הפעילות במעונות נמשכת בין השעו, תינוקות

שלימה למעונות. גם הם מיועדים לאותה קבוצת גיל, ופועלים באותן שעות. אולם הם מסגרת טיפול מ

 המשפחתונים מתנהלים בקבוצות של חמישה ילדים לרוב, ומופעלים בביתן של המטפלות.

 .מנוהלים באשכולותהכלכלה  המשפחתונים המוכרים על ידי משרד

מצלות בנוגע למעונות יום ומשפחתונים. "( סיפקה גם הועדת טרכטנברג)" הוועדה לשינוי חברתי כלכלי

הינן העברת הסמכות והאחריות על תחום מעונות היום והמשפחתונים  ההמלצות העיקריות של הוועדה

ילדים ומעלה  7-לשר החינוך; החלת פיקוח על כלל המסגרות הטיפוליות ל הכלכלה לגיל הרך משר

סגרות המוכרות והמפוקחות ובהן ניתן יהיה שנים; תכנית חומש להרחבת היצע המ 3באופן מדורג בתוך 

לקבל סבסוד בהתאם למבחן ההכנסה והתעסוקה; הגברת מעורבות הרשויות המקומיות בחינוך לגיל 

תמרוץ הרשויות להכנת תכניות לפרישה עתידית של מעונות יום ולהקצאת שטחים ובינוי בפועל  –הרך 

ההדרכה הפיקוח והאכיפה במסגרות והקצאת של מעונות יום בהתאם לתכנית החומש; תגבור מערכי 

 .תוספת תקציבית לבסיס התקציב לצורך זה
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 20145-ואומדן ל 1201לפי מחוז, ומשפחתונים התפלגות מעונות  - 15 תרשים

 מעונות

  
 משפחתונים

  

 

מהווים משפחתונים, ה 802 -יום ומעונות  494 קיימיםוהמרכז  ל אביבת ות, במחוז2011נכון לשנת 

 3.5חודשים עד  3. מספר הילדים בגילאי בישראלוהמשפחתונים המעונות בהתאמה, מ 25.0% -ו 31.9%

 (.37.4%) 188,675תל אביב והמרכז עמד על  ותבמחוז שנים

 32.3% -ו 31.8%משפחתונים, המהווים  1,033-מעונות יום ו 492חיפה והצפון פעילים  ותבמחוז

 ותבמחוז שנים 3.5חודשים עד  3. מספר הילדים בגילאי בהתאמה, מהמעונות והמשפחתונים בישראל

 (.25.9%) 130,779תל אביב והמרכז עמד על 

בהתאמה,  16.6% -ו 7.9%משפחתונים, המהווים  531-מעונות יום ו 122במחוז ירושלים פעילים 

עמד  ירושליםבמחוז  שנים 3.5חודשים עד  3. מספר הילדים בגילאי מהמעונות והמשפחתונים בישראל

 (.15.7%) 79,419על 

                                                 
5
(. האומדנים בפרק זה נעשו על ידי 6וטבלה  16-17)לרבות תרשימים  תשע"א –משרד התמ"ת  רים ע"ימעונות ומשפחתונים המוכמקור: משרד הכלכלה,  

 מרכז מאקרו, בהסתמך על מגמות של השנים האחרונות ושיעורי גידול האוכלוסייה במחוזות השונים.

7.9% 
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בהתאמה,  13.9% -ו 18.1%משפחתונים, המהווים  444-מעונות יום ו 280פעילים  הדרוםבמחוז 

עמד על  הדרוםבמחוז  שנים 3.5חודשים עד  3. מספר הילדים בגילאי מהמעונות והמשפחתונים בישראל

71,195 (14.1%). 

בהתאמה,  12.2% -ו 10.3%משפחתונים, המהווים  392-מעונות יום ו 159פעילים  שומרוןיהודה ו במחוז

 יהודה ושומרוןבמחוז  שנים 3.5חודשים עד  3. מספר הילדים בגילאי מהמעונות והמשפחתונים בישראל

 .(6.9%) 35,065עמד על 

 2014-ואומדן ל 1201לפי מחוז,  כל מעוןלשנים  3.5ח' עד  3מספר ילדים בגילאי  -16 תרשים

 

 2014-ואומדן ל 1201לפי מחוז, משפחתון כל לשנים  3.5ח' עד  3מספר ילדים בגילאי  -17 תרשים

 

נכון לשנת  השונים.ניתן ללמוד על זמינות מעונות היום והמשפחתונים במחוזות  16-17מתרשימים 

)מלבד מחוז צפון שהינו  , מספר הילדים הנמוך ביותר )כלומר הזמינות הגבוהה ביותר( לכל מעון2011

ח' עד  3ילדים בגילאי  89.5-ו 220.5ולכל משפחתון נרשמה ביהודה ושומרון עם  בעל שיעור דומה מאוד(

 .ללא יו"ש מהממוצע הארצי 46.3%-ו 39.9%-לכל מעון ומשפחתון בהתאמה, מספר הנמוך בשנים  3.5
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 2011, , לפי מחוזשנים 3.5ח' עד  3בגילאי וילדים  התפלגות ילדים במעונות ומשפחתונים -6טבלה 

 

ילדים 
במעונות 

 ומשפחתונים

ילדים בגילאי 
 3.5ח' עד  3

 שנים

 המשולבים אחוז הילדים
מסה"כ  - במסגרות מוכרות

 מחוזב הילדים

אחוז ילדי הרווחה 
מבין ילדי המעונות 

 והמשפחתונים
 16.6% 13.2% 15.7% 10.4% ירושלים

 22.1% 22.1% 16.0% 16.6% הצפון

 22.4% 16.4% 9.9% 7.5% חיפה

 13.2% 18.0% 23.4% 21.9% המרכז

 13.9% 21.9% 13.9% 15.8% תל אביב

 19.0% 23.5% 14.1% 16.1% הדרום

 8.6% 30.7% 6.9% 11.7% יהודה ושומרון

 )ללא יו"ש( 17.4% )ללא יו"ש( 19.1% 100.0% 100.0% סה"כ
 

 7% -שנים ביהודה ושומרון מהווים כ 3.5חודשים עד  3אנו למדים שעל אף שהילדים בגילאי  6מטבלה 

מכלל הילדים במעונות והמשפחתונים. בנוסף,  12%-מהאוכלוסייה הכללית בגילאים אלו, הם מהווים כ

מעל לממוצע  נקודות אחוז 11.6לדים המשולבים במעונות והמשפחתונים הוא הגבוה ביותר )אחוז הי

נקודות  8.8ביותר )הוא הנמוך  ילדי הרווחה מבין ילדי המעונות והמשפחתונים ( ואחוזללא יו"ש הארצי

  (.ללא יו"ש מתחת לממוצע הארצי אחוז
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 . סיכום5

 ממצאים הסיכום  5.1

של הרשויות סיכום ההשקעה הממשלתית בחינוך, ההוצאה על חינוך  אתלהלן מציגה  7טבלה 

ביהודה ושומרון, עם הפרדה בין  המקומיות ומדדים שונים הבוחנים את ביצועי מערכת החינוך

היישובים ממערב וממזרח לגדר ובהשוואה לממוצע הארצי )ללא יו"ש( וליישובים בנגב ובגליל שכידוע 

  ת.מוגדרים כאזורי עדיפות לאומי

 2013השקעה ממשלתית, הוצאה על חינוך ומדדים לביצועי מערכת החינוך,  - 7טבלה 

יו"ש ממזרח  נגב גליל
 לגדר

יו"ש ממערב 
 לגדר

 יו"ש
ממוצע ארצי 

 ללא יו"ש

19.8% 19.4% 24.8% 18.0% 20.1% 15.8% 
תמיכת משרד החינוך 

 בהוצאות הרשות

72.4% 71.2% 68.7% 61.5% 64.0% 63.3% 
תמיכת משרד החינוך 

 בהוצאה על חינוך

26.5% 26.3% 34.7% 28.3% 30.2% 24.3% 
הוצאה על חינוך ביחס 
 לכלל הוצאות הרשות

 גודל ממוצע לכיתה 25.1 23.4 23.9 21.7 24.5 24.7

 זכאות לבגרות 58.4% 43.1% 36.2% 68.7% 55.0% 61.2%

תשואה להון במערכת  176.7 262.6 257.1 273.4 198.7 152.5
 (2014מחירי , ₪) החינוך

העברה ממשרד החינוך  6,540 7,253 5,725 12,899 7,788 6,761
 (2014מחירי , ₪) לתלמיד

9,337 10,934 18,872 9,312 11,329 10,325 
  הוצאה לתלמיד

 (2014מחירי , ₪)
 

הואיל ובתקציב הממשלה מוקצים כספים ליישובים בכל חלקי המדינה, על מנת לאמוד את עלות 

הגדה המערבית נדרשנו לבדוק אך ורק את "העלויות הנוספות" שייחודיות לאזור ההוצאות על חינוך 

תנחלויות בגדה חינוך בההכוללת של ההוצאות ל הנוספת"העלות " ,על פי האומדן הכולל שביצענו זה.

ידים מתל 80,863בשנה. הניתוח התבצע על  ₪מיליון  81.186-מסתכמת ב 2013בשנת  המערבית

)מבוסס  ₪ 2,440ולמשק בית  ₪ 1,004בהתנחלויות כאשר ההוצאה השנתית הנוספת לתלמיד עמדה על 

 גדולה נוספת מהוצאה נהנות לגדר ההפרדה נפשות(. התנחלויות ממזרח 4.43על משק בית ממוצע הכולל 

זאת, כנראה בשל שיעור גבוה של תלמידים  לעומת תלמיד.ל ₪ 8,547 סך של עם משמעותי באופן יותר

 ₪ 1,013 -חרדים הלומדים במסגרות פרטיות, ההוצאה לתלמיד ביישובים ממערב לגדר נמוכה ב

 .מהממוצע הארצי )ללא יו"ש(

לאורך עשר  ₪מיליארד  1.303-גדה המערבית מסתכם ב"השקעה הנוספת" בחינוך בהערך הכולל של ה

 . השנים האחרונות

מימון מערכת החינוך במדינת ישראל מורכב משלושה מקורות עיקריים: משרד החינוך,  כאמור,

הרשויות המקומיות ותשלומי ההורים. לפיכך, זהו אומדן מינימום שאומד רק את המימון מהרשויות 

מימון שמגיע ישירות ממשרד החינוך ולא עובר המקומיות )שחלקו מגיע ממשרד החינוך( ולא כולל את ה

  הרשות המקומית. דרך
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 סיכום מגמות 5.2

גבוהה )באופן יחסי לכמות התלמידים( המשאבים המהנתונים המוצגים במסמך, נראה כי הקצאת 

ונת ומודעת של למוסדות החינוך ביו"ש לאורך השנים, ובפרט ממזרח לגדר, הינה תוצר של מדיניות מוכו

כפי שעולה מ"תמונת המצב" מעלה, רובם המוחלט כאמור ב. ווהענקת תוספות תקצים עודפים מתן תקנ

דתי. דוחות רשמיים -)עצמאי( והממלכתי במסלולי החינוך החרדי לומדיםשל התלמידים ביו"ש 

דתי להקצבת שעות תקן )שעות -מצביעים כי לאורך השנים זכה החינוך הממלכתי 6ומחקרים שונים

יחסי לכיתה/שלב חינוך( גבוהה יותר משאר מסלולי החינוך, הכיתות במוסדותיו צפופות הוראה, באופן 

, על כך )פחות תלמידים לכל עובד הוראה(. נוסף של עובדי הוראה לתלמידיםיותר נמוך פחות וישנו יחס 

מסלולי החינוך החרדיים, שאינם מחויבים בלימודי ליבה או פיקוח ישיר של משרד החינוך, זוכים 

 עלייה בתקצוב לאורך השנים.ל

במדד  5.3)רמה ממוצעת של כי המצב הסוציו אקונומי במחוז יו"ש הינו ברמה טובה יותר  ,יש לציין

 .         (3.8)ממוצע  או הצפון (4.6)ממוצע  מאשר המצב במחוזות הדרוםהסוציו אקונומי ביישובים השונים( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
שלמה  ;2014יצחק: הוצאת תנועת נאמני תורה ועבודה, אפריל תמונת מצב, מגמות והישגים. קיבוץ בארות  –דתי -אריאל פינקלשטיין. החינוך הממלכתי 6

פרופ' משה יוסטמן )עורך(. תקצוב דיפרנציאלי  ;2013על תקציב החינוך בישראל. מרכז אדוה, אפריל  –בוזגלו. אי שוויון ואי שקיפות -סבירסקי ונוגה דגן
נחום בלס, נעם זוסמן ושי צור. תקצוב ; )כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה( 2014בחינוך. המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עם מכון ון ליר, נובמבר 

 .2010. בנק ישראל, חטיבת המחקר: דצמבר 2001-2009החינוך היסודי 
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 מתודולוגיה –נספח 

 מקורות המידע

 קובץ הרשויות המקומיות

מקור המידע העיקרי בעבודה זו הם קבצי המידע על הרשויות המקומיות בישראל המפורסמים על ידי 

קובץ "הרשויות המקומיות". קבצים אלה, המתפרסמים כל שנה  –הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מכילים מידע מפורט על הרשויות המקומיות בישראל. המידע כולל נתונים פיזיים וכספיים כגון 

אוכלוסיית הרשות, מערכת החינוך שלה, הכנסות והוצאות הרשות, גביית ארנונה, מספר כלי רכב, 

תוח הכולל שינוי על פני זמן, נעשה שימוש בקבצי הנתונים עבור תאונות דרכים ועוד. על מנת לבצע ני

. ניתוח זה מאפשר לאבחן 2013, הקובץ העדכני ביותר שפורסם עד כה הוא עבור שנת 2004-2013השנים 

 את השינויים במדיניות החינוך בגדה המערבית לאורך עשור.

קציב שמממן אותה. מבחינת מבנה הקובץ מכיל נתונים הן על מבנה מערכת החינוך והן על מבנה הת

מערכת החינוך מופיעים נתונים על מספר בתי הספר, הכיתות והתלמידים ברשות המקומית, הנתונים 

יסודיים, תיכוניים, חטיבות ביניים וכדומה. במקביל קיימים נתונים גם  –קיימים גם לפי סוגי בתי ספר 

אות לבגרות וגודל ממוצע של כיתה. לגבי הנושא עבור מדדים של איכות מערכת החינוך כגון שיעור הזכ

התקציבי בקבצים מפורטים כל מקורות המימון של הרשות המקומית ובכללן תמיכה ממשלתית 

ותקצוב של משרד החינוך. במקביל מפורטות הוצאות הרשות המקומית לחינוך, הן בצורה כללית והן 

 לגבי שכר עבודה.

 :מקורות מידע נוספים

 ממשלתייםמאגרי נתונים 

מידע ונתונים אודות תקציבי החינוך ותמונות המצב בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, נאספו ממאגרי 

מספרים על  –)מערכת "במבט רחב  משרד החינוךנתונים ממשלתיים ונתוני תקציב לשנים שונות: 

לשנת תשע"ב(, חינוך" ומערכת "שקיפות תקציבית במערכת החינוך" המציגה ניתוח של הוצאות החינוך 

מעונות ומשפחתונים המוכרים ע"י (, משרד הכלכלה )"2013-2014משרד האוצר )תקציב החינוך לשנים 

"(, הלשכה צהרונים המוכרים על ידי משרד התמ"ת שנת הלימודים תשע"ב " ו"תשע"א –משרד התמ"ת 

 המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל.

 מחקרים שונים

אופן קביעת המדיניות נבחן השוני בהקצאות התקנים ווהתקציביים,  כמותיים-לצד הנתונים הפיזיים

ים שונים בחנו מחקרנכלפי מסלולי החינוך השונים. למען גיבוש הבנה מעמיקה יותר של תמונת המצב, 

; בלס,  2014, יוסטמן;  2013בוזגלו, -;  סבירסקי ודגן 2010על מערכת החינוך בישראל )פינקלשטיין, 

 .7(2010זוסמן וצור, 

 

                                                 
7
 .6ראה הערת שוליים מספר  
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 שיטת הניתוח

 עיבוד הנתונים

 תמונת מצב –חינוך פורמלי 

גובשו  2014נתונים אודות התפלגות התלמידים לפי מחוזות גיאוגרפים, מסלולי חינוך ושלב חינוך לשנת 

מאגר מידע המכיל נתונים כמותיים אודות מערכת החינוך   -מספרים על חינוך"  –בעזרת "במבט רחב 

בישראל. לאחר הוצאת הנתונים הרלוונטיים, נערכה בחינה של היחס בין תלמידים למוסד חינוכי ושל 

היחס בין תלמידים לעובד הוראה. התבצעה השוואה הן של נתוני התפלגות התלמידים והן של היחסים 

 ן יו"ש לתמונת המצב בשאר המחוזות בישראל )ללא יו"ש(.   שנבחנו, בי

 קובץ הרשויות המקומיות

בעבודה עם קובץ הרשויות המקומיות בוצע בשלב הראשון איחוד של כלל הקבצים הנפרדים של כל שנה 

ושנה. איחוד הקבצים כלל התאמה של שמות המשתנים השונים בקובץ אשר השתנו לאורך זמן. לבסוף 

רשויות מקומיות )במהלך  250-תצפיות אשר מורכבות מכ 2,500-בץ נתונים אחיד בו מעל להתקבל קו

שנים.  10השנים בוצעו איחודים ופירוקים של מספר רשויות מקומיות ולכן המספר אינו קבוע( לאורך 

משתנים פיזיים,  120-משתנים תקציביים וכספיים וכ 100-משתנים שונים, כ 220-הקובץ כולל כ

 יים ואחרים.דמוגרפ

לאחר איחוד הקובץ בוצעו סכימות ומיצועים של המשתנים הרלוונטיים לפי שני אזורי הגדה המערבית 

)ממזרח וממערב לגדר( ולפי שלושת אזורי ההשוואה שיפורטו בחלק הבא. עבור כל משתנה נוצרו 

ד החינוך לו שנים, מלבד בנושא העברות ממשר 10אזורים גיאוגרפיים במשך  6תצפיות,  60למעשה 

 ואילך. 2010קיימים נתונים רק משנת 

 חינוך בלתי פורמלי

 נתונים אודות הצהרונים, מעונות היום והמשפחתונים נלקחו מתוך סקירות של משרד הכלכלה. 

בניתוח בנושא הצהרונים, לאחר הוצאת הנתונים הרלוונטיים, נערכה בחינה של התפלגות הצהרונים 

דים בגילאים הרלוונטיים בכל מחוז, נבדקה הזמינות של הצהרונים על ידי הפעילים אל מול שיעור היל

היחס בין מספר הילדים בגילאים אלו למספר הצהרונים במחוז ונבחן שיעור הילדים המקבלים תמיכה 

 אקונומיים הנמוכים, בפרט. -כספית ממשלתית בכל מחוז בכלל, ובאשכולות הסוציו

תונים, לאחר הוצאת הנתונים הרלוונטיים, נערכה בחינה של בניתוח בנושא מעונות היום והמשפח

התפלגות המעונות והמשפחתונים המוכרים אל מול שיעור הילדים בגילאים הרלוונטיים בכל מחוז, 

נבדקה הזמינות של מוסדות אלו על ידי היחס בין מספר הילדים בגילאים אלו למספר המעונות 

דיקטורים לגבי ילדים בגילאים הרלוונטיים בכלל, וילדים והמשפחתונים במחוז וכן נבחנו מספר אינ

 המשתייכים למעונות ומשפחתונים, בפרט. 

כמו כן, בשל העובדה שהנתונים המעודכנים ביותר בנושא מעונות היום והמשפחתונים לפי מחוזות הם 

שיעור וכן לפי  2007-2011בהסתמך על המשך המגמות מהשנים  2014, חושב אומדן לשנת 2011משנת 

 גידול האוכלוסייה בכל מחוז.

 



30 

 

 ניתוח מרחבי

במהלך הניתוח נעשה ניתוח מרחבי של מערכת החינוך בתוך הגדה ולשאר המדינה. הניתוח כלל השוואה 

של המשתנים השונים בין יישובים ממזרח לגדר ההפרדה לאלה שממערבה וכן השוואה לשלוש נקודות 

 ישויות גיאוגרפיות שונות: 6שתנה הושווה בין השוואה בשאר המדינה. בסופו של דבר כל מ

 נתונים על כלל היישובים היהודיים במחוז יהודה ושומרון. –יהודה ושומרון  .א

 נתונים על היישובים היהודיים ממזרח לגדר ההפרדה. –יו"ש ממזרח לגדר  .ב

 נתונים על היישובים היהודיים ממערב לגדר ההפרדה )גושי ההתיישבות(. –יו"ש ממערב לגדר  .ג

 נתונים על כלל המדינה בהפחתת יישובי הגדה המערבית. –נתונים ארציים ללא יו"ש  .ד

היישובים הנכללים באזור העדיפות הלאומית הדרומי )המשרד לפיתוח הנגב והגליל(,  –נגב  .ה

 קריית מלאכי.-אשקלון-ור אשדודלמעשה מדובר ביישובי מחוז הדרום ללא אז

היישובים הנכללים באזור העדיפות הלאומית הצפוני )המשרד לפיתוח הנגב והגליל(,  -גליל  .ו

 למעשה מדובר ביישובי מחוז הצפון בתוספת קריית טבעון.

מטרת שלושת נקודות ההשוואה שנבחרו היא להשוות את מערכת החינוך ותיקצובה בגדה המערבית 

 לאזורים אשר הוגדרו בהחלטות ממשלה וחוקים כאזורי עדיפות.לכלל המדינה ו


