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 החינוךמרכזיים על מערכת נתונים א 
                   

 (באלפים) 2016/17ז "תשעמצבת התלמידים בשנת הלימודים 

 נתוני חודש ינואר – פרטייםלא כולל גנים , ומעלה 3גילאים *       

 .תורה ובתי ספר מיוחדים-כולל תלמודי**     

 .לא כולל אוניברסיטה פתוחה, תיכוני-מכללות וחינוך על, אוניברסיטאות***    

 .ת"התמנכללו תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד וקודמות לא נכללו המוסדות החרדים שנכללו בשנים , א"משנת הלימודים תשע****  

 

 .ס"מהלמנתוני חינוך גבוה מקורם (. כלכלה וסטטיסטיקהאגף )לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :הנתוניםמקור 

 

 שנה
תש"ס 

1999/2000

תשס"ה 

2004/05

תשע"א 

2010/11

תשע"ד 

2013/14

תשע"ה 

2014/15

תשע"ו 

2015/16

תשע"ז 

  2016/17

ארעי

שינוי באחוזים 

 מתשס"ה 

לתשע"ז

184120132238240524682516256327%סך הכול

גני ילדים 

ציבוריים*
28033237344046547849248%

11613215716716817718036%מזה: גן חובה

740787902948972987100928%חינוך יסודי**

11412613914615715716128%מזה: כיתות א'

24325626427628128829114%חטיבות-ביניים

32234836839841141942723%חטיבות עליונות

909910511211912012122%מזה: כיתות י"ב

21625531732832633033029%חינוך גבוה***
מזה: מוסדות 

להכשרת מורים 

וגננות

3135445254565764%

מוסדות 

אחרים****
4035141514141460%-
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 מספר התלמידים בחינוך העברי ובחינוך הערבי

 (באלפים) 2016/17ז "תשע 

 .הערביבחינוך  25%לומדים בחינוך העברי ו  ז"בתשעמכלל התלמידים  75%

 
 (2017נתוני ינואר )פרטיים לא כולל גנים , ומעלה 3גילאי  *       

 .תורה ובתי ספר מיוחדים-כולל תלמודי**     

 

 (כלכלה  וסטטיסטיקהאגף )המינהל לכלכלה ותקציבים , משרד החינוך  :הנתוניםמקור 

חינוך ערביחינוך עבריסה"כ

22191678541סך הכול

גני ילדים 

ציבוריים*
492390102

1009763246חינוך יסודי**

29120487חטיבות-ביניים

427321106חטיבות עליונות



 תלמידים במערכת החינוך
 ז"תשע-ה"תשס, בבתי הספר ובגני הילדים( באלפים)מספר התלמידים 

 

 (.  2004/05)ה "תשסבשנת ' מיל 1.713מיליון תלמידים לעומת  2.229יש ( 2016/17) ז"בתשע•

 ,  (בעקבות יישום ועדת טרכטנברג) 54%-התלמידים בחינוך הקדם יסודי בגדל מספר  ז"לתשעה "תשסשנת הלימודים בין •

 .20%של ובחטיבה העליונה ישנה עליה במספר התלמידים בשיעור  13% -בבחטיבת הביניים , 29%-בהיסודי בחינוך 

 .תלמידים מגן חובה ועד החטיבה העליונה 46,000ח צפוי גידול של "לקראת שנת הלימודים תשע•

 

 גני הילדים נכונים לסוף שנה  נתוני*

 (.  אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :מקור הנתונים
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ה  "תשס
2005/04 

ו  "תשס
2006/05 

ז  "תשס
2007/06 

ח  "תשס
2008/07 

ט  "תשס
2009/08 

ע  "תש
2010/09 

א  "תשע
2010/11 

ב  "תשע
2011/12 

ג  "תשע
2012/13 

ד  "תשע
2013/14 

ה  "תשע
2014/15 

ו  "תשע
2015/16   

ז  "תשע
2016/17  

 ארעי

 326   347  209 212  376   378   386   398   435   459   478   491   502  

 784   802   826  787  861   884   902   924   933   948   972   987   1,009  

 255   254   254   253   253   260   264   269   273   276   281   288   291  
 348   351   354   354   359   364   368   375   386   398   411   419   427  

 ע"חט ב"חט יסודי י"גנ

 1,713   1,754   1,789   1,811  
 1,965  

 2,027   2,081  
 1,886   1,920  

 2,128  

 1,849  

 2,185   2,229  



 תלמידים במערכת החינוך
 ז"תשע-ה"תשס, בבתי הספר ובגני הילדים בחינוך העברי( באלפים)מספר התלמידים 

 

 (.2005/04)ה "בשנת תשס' מיל 1.293לעומת מיליון  1.685הוא ( 2016/17) ז"בתשעהתלמידים מספר •

 ,  61% –ב הקדם יסודי גדל מספר התלמידים בחינוך ז "תשע -ה "תשסשנת הלימודים בין •

 .13% -ב ובחטיבה העליונה  8% –בחטיבת הביניים ב , 33% –ביסודי ב 

 

 שנהגני הילדים נכונים לסוף   נתוני*

 (.  אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :הנתוניםמקור 
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ה  "תשס
2005/04 

ו  "תשס
2006/05 

ז  "תשס
2007/06 

ח  "תשס
2008/07 

ט  "תשס
2009/08 

ע  "תש
2010/09 

א  "תשע
2010/11 

ב  "תשע
2011/12 

ג  "תשע
2012/13 

ד  "תשע
2013/14 

ה  "תשע
2014/15 

ו  "תשע
2015/16   

ז  "תשע
2016/17  

 ארעי

 247   261  209 212  288   292   300   312   342   360   376   387   397  

 574   584   597  787  619   637   653   672   682   699   723   741   763  

 189   187   186   183   182   185   187   190  
 192   192   195   200   204  

 283   282   281   279   281   283   285   288  
 295   303  

 312   316   321  

 ע"חט ב"חט יסודי י"גנ

 1,293   1,314   1,332   1,344   1,397  
 1,461   1,511   1,554  

 1,605  
 1,643  

 1,369  

 1,685  

1,425 



 תלמידים במערכת החינוך
 ז"תשע-ה"תשס, בבתי הספר ובגני הילדים בחינוך הערבי( באלפים)מספר התלמידים 
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 (.2005/04)ה "אלף בשנת תשס 420אלף לעומת  544הוא ( 2016/17) ז"בתשעהתלמידים מספר •

 ,  17% –ביסודי ב , 34% –ב הקדם יסודי גדל מספר התלמידים בחינוך ז "תשע -ה "תשסשנת הלימודים בין •

 .64%-בובחטיבה העליונה  30% –הביניים ב בחטיבת 

 

 גני הילדים נכונים לסוף שנה  נתוני*

 (.  אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :הנתוניםמקור 

 

ה  "תשס
2005/04 

ו  "תשס
2006/05 

ז  "תשס
2007/06 

ח  "תשס
2008/07 

ט  "תשס
2009/08 

ע  "תש
2010/09 

א  "תשע
2010/11 

ב  "תשע
2011/12 

ג  "תשע
2012/13 

ד  "תשע
2013/14 

ה  "תשע
2014/15 

ו  "תשע
2015/16   

ז  "תשע
2016/17  

 ארעי

 79   87  209 212  89   86   86   86   93   99   102   105   105  

 210   218   228  787  242   247   249   252   251   249   249   246   246  

 66  
 67   68   69   71   75   76   78   81   84   86   88   87   65  
 69   73   75   78   81   84   87   91   95   99   103   106  

 ע"חט ב"חט יסודי י"גנ

 420  
 441   456   467   489   495   504   517   527   536  

 479  

 542   544  



 תלמידים במערכת החינוך
 ז"תשע-ז"תשס, בבתי הספר לפי מגזר( באלפים)מספר התלמידים 

 

  -החינוך העברי גדל בשיעור של כ. 20%-כבשיעור של בבתי הספר גדל התלמידים מספר  ז"לתשעז "תשסבין השנים 

 .  התלמידיםמסך  25% -ומהווה כיום כ, 19%החינוך הערבי גדל בשיעור , התלמידיםמסך  75%-כומהווה כיום  21%

 

 (.  אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :הנתוניםמקור 
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 1,065   1,069   1,082   1,105   1,125   1,150   1,169   1,194   1,229   1,257   1,288  

 369   379   391   402   409   417   423   428   434   437   439  

 1,434   1,448   1,473   1,508   1,534   1,567   1,592   1,622  
 1,663   1,694   1,727  

ז  "תשס 
2007/06   

ח  "תשס 
2008/07   

ט  "תשס 
2009/08   

ע  "תש 
2010/09   

א  "תשע 
2010/11   

ב  "תשע 
2011/12   

ג  "תשע 
2012/13   

ד  "תשע 
2013/14   

ה  "תשע 
2014/15   

ו  "תשע 
2015/16   

ז  "תשע 
2016/17  

 ארעי  

 כ"סה מגזר ערבי מגזר יהודי



 תלמידים במערכת החינוך
 ז"תשע-ו"תשנ, בחינוך היסודי לפי מגזר( באלפים)מספר התלמידים 

 

-כהחינוך העברי גדל בשיעור של , 25%-כמספר התלמידים בחינוך היסודי גדל בשיעור של  ז"לתשעז "תשסבין השנים 

 .  התלמידיםמסך  24% -ומהווה כיום כ, 6%החינוך הערבי גדל בשיעור . התלמידיםמסך  76%-כומהווה כיום   28%

 

 (.  אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :הנתוניםמקור 
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531 
566 569 575 585 598 607 619 

637 653 
672 682 699 

723 
741 

763 

150 

207 209 212 221 231 235 242 247 249 252 251 249 249 246 246 

681 

773 778 787 
806 

829 842 
861 

884 902 
924 933 948 

972 987 
1009 

ו "תשנ
1995/96 

ג "תשס
2002/03   

ד "תשס
2003/04   

ה "תשס
2004/05 

ו  "תשס
2005/06   

ז  "תשס
2006/07   

ח "תשס
2007/08   

ט "תשס
2008/09   

ע  "תש
2009/10 

א "תשע
2010/11 

ב  "תשע
2011/12 

ג  "תשע
2012/13   

ד "תשע
2013/14   

ה "תשע
2014/15   

ו  "תשע
2015/16   

ז  "תשע
2016/17  

 ארעי

 סך הכל חינוך ערבי חינוך עברי



 תלמידים במערכת החינוך
 ז"תשע-ו"תשנ, בחינוך היסודי לפי מגזר ופיקוח( באלפים)מספר התלמידים 

 

החינוך הערבי גדל בשיעור  , 28%-כמספר התלמידים בחינוך היסודי העברי גדל בשיעור של  ז"לתשעז "תשסהשנים בין 

 .התלמידים בחינוך היהודימסך  52%-כעברי מהווה הממלכתי החינוך . מסך התלמידים 24% -ומהווה כיום כ, 7%

התלמידים מסך  30%-כומהווה  43%-כוהחינוך החרדי גדל בשיעור של  25%-כהחינוך הממלכתי דתי גדל בשיעור של 

 .בחינוך היהודי

 

 (.  אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :הנתוניםמקור 
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350 

329 325 324 326 327 330 332 338 343 350  356  
 365  

 377  
 386  

 396  

108 

106 107 108 110 113 114 116 119 121 123  126   129   133   137   141  

74 

132 137 143 149 
158 163 171 

180 

189 199  201   206   212   219  

 225  

150 

207 209 212 
221 

231 235 242 247 249 252 251 249 249 246 246 

ו "תשנ
1995/96 

ג "תשס
2002/03 

ד "תשס
2003/04 

ה "תשס
2004/05 

ו  "תשס
2005/06 

ז  "תשס
2006/07 

ח "תשס
2007/08 

ט "תשס
2008/09 

ע  "תש
2009/10 

א "תשע
2010/11   

ב  "תשע
2011/12   

ג  "תשע
2012/13   

ד "תשע
2013/14   

ה "תשע
2014/15 

ו  "תשע
2015/16 

ז  "תשע
2016/17  

 ארעי

 מ ערבי"מ חרדי ממלכתי דתי ממלכתי עברי



 תלמידים במערכת החינוך
 ו"תשע-ג"תשס, בחינוך היסודי ערבי לפי מגזר( באלפים)מספר התלמידים 

 

מכלל תלמידי החינוך   70%-כומהווה כיום  5% -במספר התלמידים במגזר הערבי גדל , ז"לתשעז "תשסבין השנים 

  -רקסי ירד ב 'מסך התלמידים והמגזר הדרוזי וצ 22% –ומהווה כיום כ  16%המגזר הבדואי גדל בשיעור , היסודי ערבי

 .מסך התלמידים בחינוך היסודי הערבי 7% –ומהווה כיום כ  3%

 

 (.  אגף כלכלה  וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :הנתוניםמקור 
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151 151 152 
158 

166 167 172 176 176 178 177 176 175 174 174 

38.3 40.5 42.4 44.9 47.6 49.3 51.3 53.2 54.4 55.5 55.6 55.8 55.8 55.0 55.3 

18.2 18.3 

18.1 18.0 18.2 18.3 18.3 18.4 18.2 18.3 18.0 17.8 17.7 17.3 17.5 

 רקסי'דרוזי וצ בדואי ערבי



 נתונים על בתי הספר
 *הוראהכיתות ועובדי , מוסדות, תלמידים

 ,   הביניים ובחטיבות העליונות-בחטיבות, בחינוך היסודיספר -בתיהנתונים מתייחסים ל 

 .החינוך הגבוה ומוסדות אחרים, ואינם כוללים את גני הילדים 

 .ד"ומחושבים לפי נתוני תשע תים"והתהמעיין , העצמאיכוללים את המורים ברשתות נתוני עובדי ההוראה  

 .גננות 17,500 –( ארעי)ז "לשנת תשע( בחינוך רשמי)גננות במוסדות גן בלבד ' מס,  ללא גננות* 

 

 (.כלכלה וסטטיסטיקהאגף )המינהל לכלכלה ותקציבים , משרד החינוך :הנתוניםמקור 
12 

שנה
תש"ס 

1999/2000

תשס"ה 

2004/05

תשע"א 

2010/11

תשע"ה 

2014/15

תשע"ו 

2015/16

תשע"ז 

 2016/17

)ארעי(

השינוי 

באחוזים 

מתש"ס 

לתשע"ז 

)ארעי(

1,305,0001,391,0001,534,0001,663,0001,694,0001,727,00032%תלמידים

3,5433,8134,3004,6634,7284,84137%מוסדות

48,80051,90060,00066,60668,17070,03844%כיתות )בפועל(

104,000116,000137,000156,000162,000167,00061%עובדי הוראה



 נתונים על בתי הספר
 *הוראהכיתות ועובדי , מוסדות, תלמידים

   ז"לתשע א"מתשעהגידול 

 ,  הביניים ובחטיבות העליונות-בחטיבות, בחינוך היסודיספר -בתיהנתונים מתייחסים ל  

 .החינוך הגבוה ומוסדות אחרים, ואינם כוללים את גני הילדים  

 .ד"ומחושבים לפי נתוני תשע תים"והתהמעיין , העצמאיכוללים את המורים ברשתות נתוני עובדי ההוראה   

 .גננות 17,500 –( ארעי)ז "לשנת תשע( בחינוך רשמי)גננות במוסדות גן בלבד ' מס,  ללא גננות* 

 

 (.כלכלה וסטטיסטיקהאגף )המינהל לכלכלה ותקציבים , משרד החינוך :הנתוניםמקור 
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167,000 

4,841 

1,727,000 

70,038 

137,000 

4,300 

1,534,000 

60,000 
102.2% 

112.6% 

102.6% 

104.2% 

106.6% 

108.4% 

110.0% 

112.6% 

103.3% 

116.7% 

104.4% 

107.3% 

110.9% 

113.9% 

118.2% 

121.9% 

א  "גידול מתשע
 ב"לתשע

א  "גידול מתשע
 ג"לתשע

א  "גידול מתשע
 ד"לתשע

א  "גידול מתשע
 ה"לתשע

א  "גידול מתשע
 ו  "לתשע

א  "גידול מתשע
 ארעי -ז "לתשע

 עובדי הוראה (בפועל)כיתות  מוסדות תלמידים



 .  2008לעומת שנת  56%גידול של , ז"בשנת תשע  57,000-לכמספר התלמידים במוסדות להכשרת עובדי הוראה הגיע 

 .B.Edמסך תלמידי ההוראה הינם סטודנטים הלומדים לתואר    63%

הסיבה לכך היא  , בלבד במגזר היהודי 57%-לעומת כ  B.Edמתלמידי ההוראה לומדים לתואר  100%במגזר הערבי 

  .B.Edשבחינוך החרדי לא לומדים לתואר  
 

 .י משרד החינוך"מכיוון שאינן מתוקצבות ע' כולל תלמידי מכללות בתהליך קבלת הרשאה להסמכה אקדמית אך לא כולל הפקולטות לחינוך באונ*

 

 (.  אגף כלכלה וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :מקור הנתונים
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ארעי 2017

10,348 9,324 8,674 8,026 7,273 
6,783 7,196 7,403 

6,963 6,765 

47,076 46,948 45,683 44,276 42,956 40,247 
37,348 

35,141 
32,064 

29,855 

 יהודי ערבי

2017  
 ארעי

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

36,444 35,911 35,107 
32,584 

30,770 
27,730 26,529 25,709 23,224 

22,187 

57,424 56,272 54,381 52,327 50,229 47,128 44,651 42,660 39,138 36,720 

 כ תלמידי הוראה"סה מזה לומדים לתואר ראשון



 *בקרב מורים בבתי הספר היסודייםהאקדמאים אחוז 
 (לפי מעמד משפטי)

 (ללא מוסדות הפטור)מוכרים  -מורים בבתי הספר רשמיים ו* 

  (.  אגף כלכלה וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :מקור הנתונים

  7% -בכאחוז המורים בעלי תואר אקדמי בחינוך העברי הרשמי עלה , ז"לתשעא "בין השנים תשע

 .10% – בכהערבי הרשמי חל גידול ובחינוך 

 .בשיעור האקדמאים 10% -הערבי גידול של כובכלל החינוך  7% -העברי חל גידול של כבכלל החינוך 
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85.7% 

87.5% 88.8% 90.2% 90.8% 91.9% 92.4% 

84.5% 

88.1% 
90.5% 92.5% 93.4% 94.3% 95.0% 

56.1% 
57.8% 

59.7% 
61.8% 63.0% 

65.1% 66.0% 

71.9% 72.1% 

77.0% 
79.0% 80.0% 80.0% 

78.3% 

 ז ארעי"תשע ו"תשע ה"תשע ד"תשע ג"תשע ב"תשע א"תשע

 (לפי מעמד משפטי)אחוז האקדמאים בקרב מורים בבתי הספר היסודיים 

 ערבי מוכר יהודי מוכר ערבי רשמי יהודי רשמי



 *אחוז האקדמאים בקרב מורים בבתי הספר העל היסודיים

 .בחינוך על יסודי בחטיבת הביניים והחטיבה העליונה( ללא מוסדות הפטור)מורים בבתי הספר רשמיים ומוכרים * 

 

 (. אגף כלכלה וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :מקור הנתונים

 .בשיעור המורים בעלי תואר אקדמי בחינוך העברי והערבי 4% -חל גידול של כ ז"לתשעא "בין השנים תשע
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87.9% 88.2% 
89% 

90% 
91% 92% 92% 

89.8% 
90.8% 

92% 93% 93% 94% 94% 

 ז ארעי"תשע ו"תשע ה"תשע ד"תשע ג"תשע ב"תשע א"תשע

 (ללא מוסדות הפטור)אחוז האקדמאים בקרב מורים בבתי הספר העל יסודיים 

 ערבי יהודי



 מבחר מדדים   -* עובדי הוראה במערכת החינוך הרגיל הרשמי

 (במונחי עובדי הוראה)                                                      

  .  בחינוך הרגילורשמי המעמד המשפטי הינו מוכר  ע"בחט•

 
 

 

 
 

 עליונות מוכר ורשמי-חטיבות הביניים -חטיבות  יסודי   קדם יסודי ח"תשס

 ערבי עברי     ערבי עברי     ערבי עברי     ערבי עברי     2007/08

 85% 82% 85% 90% 71% 77% 64% 65% דרגת שכר אקדמיתבעלי   

 24% 36% 16% 36% 7% 20% 2% 9% ומעלה  MAדרגת שכר בעלי , מזה  

 43% 70% 56% 84% 73% 92% 100% 99% נשיםאחוז   

 39 46 38 45 36 43 37 44 מורה ממוצעגיל   

 38 46 37 45 34 44 35 45 חציוניגיל   

 17% 39% 14% 34% 13% 29% 10% 35% ומעלה 50גיל אחוז   

 18% 7% 20% 6% 28% 9% 24% 7% 29עד גילאי   

 14 19 14 19 13 17 12 19 שנות ותק מוכרות בהוראהממוצע   

 (.  אגף כלכלה וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :מקור הנתונים

(ארעי)ז "תשע יסודי   קדם יסודי  ב"חט  ע"חט   

 ערבי עברי ערבי עברי ערבי עברי ערבי עברי 2016/17

דרגת שכר אקדמיתבעלי     89% 94% 92% 95% 94% 97% 91% 91% 

 33% 44% 31% 47% 23% 33% 14% 18%   מזה, בעלי דרגת שכר מ.א. ומעלה

נשיםאחוז     99% 100% 90% 79% 79% 70% 72% 56% 

מורה ממוצעגיל     43 42 43 39 45 39 46 40 

חציוניגיל     42 42 42 39 45 38 45 38 

ומעלה 50גיל אחוז     28% 22% 28% 16% 34% 32% 38% 21% 

29עד גילאי     11% 7% 11% 13% 8% 29% 7% 18% 

בהוראהשנות ותק מוכרות ממוצע     15 17 15 15 17 14 19 13 



 החינוךבכל שלבי הרגיל הרשמי התפלגות גילאי עובדי ההוראה בחינוך 
 (עובדי הוראהארעי ולפי ) 2016/17ז "שנת תשע

 (.  אגף כלכלה וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :מקור הנתונים

 .לאורך השנים ממוצע גילאי עובדי הוראה בחינוך הערבי צעיר יותר מממוצע גילאי עובדי הוראה בחינוך העברי בכל שלבי החינוך•

 .שנים 40ובחינוך הערבי  43הרשמי במגזר העברי הוא ב "יסודי וחט, הקדם יסודיממוצע גיל עובדי הוראה בחינוך •

 .שנים 40ובחינוך הערבי  46ממוצע גיל עובדי הוראה בחטיבה העליונה במגזר העברי הוא •
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 גיל עובד הוראה
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 גיל עובד הוראה

 יהודי ערבי

 45 חציון  

 38 חציון  

 רשמי ומוכרע "חט



 *בחינוך הרגילשיעור הנשים בקרב עובדי הוראה 
 (לפי עובדי הוראה)

 (.  אגף כלכלה וסטטיסטיקה)לכלכלה ותקציבים  המינהל, משרד החינוך  :מקור הנתונים

 .שיעור הנשים בקרב עובדי הוראה בחינוך העברי גבוה יותר מאשר החינוך הערבי בבתי הספר לאורך השנים•

 בחינוך הערבי ישנה עלייה מתמדת לאורך השנים באחוז הנשים מתוך כלל עובדי ההוראה לעומת החינוך העברי  •

 .ס למעט החטיבה העליונה"שבו ישנה ירידה לאורך השנים בשיעור הנשים בקרב עובדי הוראה בביה

 

 

 

 .ב במוסדות החינוך הרשמי ושלב חינוך החטיבה העליונה כולל מוסדות בחינוך רשמי ומוכר אך ללא מוסדות הפטור"יסודי וחט, שלבי החינוך קדם יסודי -חינוך רגיל * 

 .ז כוללים את המחוז החרדי הרשמי"נתוני תשע - 
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 (ארעי)ז "תשע ח"תשס (ארעי)ז "תשע ח"תשס (ארעי)ז "תשע ח"תשס (ארעי)ז "תשע ח"תשס

 עליונות-חטיבות הביניים -חטיבות  יסודי  קדם יסודי

99% 99% 
92% 90% 

84% 
79% 

70% 72% 

100% 100% 

73% 
79% 

56% 

70% 

43% 

56% 

 ערבי -אחוז נשים  עברי -אחוז נשים 



   2000-2018תקציב משרד החינוך בשנים . ב

 (ח"מיליארדי ש)מחירים שוטפים ( הפיתוחללא תקציב )

 .התקציב כולל את התרבות והספורט 2004-2006בשנים * 
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 .  2016לעומת תקציב  3.8%גדל התקציב במחירים שוטפים בשיעור של כ  2017בשנת 

 .  2017לעומת תקציב  4.5%של כ שוטפים בשיעור גדל התקציב במחירים  2018בשנת 

 

 (אגף כלכלה וסטטיסטיקה)מינהל כלכלה ותקציבים , משרד החינוך: מקור הנתונים

 

21.0  22.3  
23.9  24.6  24.7  24.6  25.7  25.9  

27.6  
30.3  

32.4 
34.9 36.3 

 42.4   43.6  

 48.9  
 50.9  

 53.8  
 56.2  

2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 



   2011-2016שיעור ביצוע תקציב לפי שנים 
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 (אגף כלכלה וסטטיסטיקה)מינהל כלכלה ותקציבים , משרד החינוך: מקור הנתונים

 

 .  ביצוע 99%על מעל ועומדים  2014-2015לנתוני הביצוע המפורטים לשנים דומים  2016נתוני •

 .  נתוני שיעור הביצוע אינם כוללים את אגף מוסדות תורניים שלו חשבות נפרדת•

 

99.64% 100.15% 99.76% 99.81% 99.68% 99.69% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 



   2017התקציב הרגיל של משרד החינוך   
 כלכלימיון לפי 

 (אגף כלכלה וסטטיסטיקה)ותקציבים מינהל כלכלה , משרד החינוך: מקור הנתונים
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 שכר שלטון מקומי
 מיליארד 8.05 

15.0%             
,  לבורנטים, מזכירים, שרתים
,  פסיכולוגים, סייעות, ספרנים
 ועוזרות לגננות ים"קבט

 שכר אחר
 מיליון   916 

1.7%  
 תאגידים ורכישת שירותים

שכר עובדי המשרד                                                                                                              
 מיליון 335

0.6% 

 הוראהשעות 
 מיליארד 39.28    

73.0%         
,  שעות הוראה בגני ילדים

,  ע"חט, ב"חט, חינוך יסודי
מפקחים מכללות להכשרת  

חינוך מבוגרים  , מורים
 (ואולפנים

הוצאות שאינן שכר   
 מיליארד 5.23

9.72%   
,  אחזקת המשרד, מלגות

הכשרה  , בחינות בגרות
,  חומש מיעוטים, והשתלמות

חינוך  , חינוך בלתי פורמלי
,  חינוך פנימייתי, מיוחד

,  תמיכות מדע וטכנולוגיה
,  רשתות החינוך עצמאי ומעיין
תמיכות בתרבות יהודית  

,  חינוכית   טלויזיה, ותרבות
 ח"מיליארד ש 53.8כ "סה מוסדות תו

(53,805,091) 



   2018התקציב הרגיל של משרד החינוך   
 כלכלימיון לפי 

 (אגף כלכלה וסטטיסטיקה)ותקציבים מינהל כלכלה , משרד החינוך: מקור הנתונים
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 שכר שלטון מקומי
 מיליארד 8.39 

14.93%             
,  לבורנטים, מזכירים, שרתים
,  פסיכולוגים, סייעות, ספרנים
 ועוזרות לגננות ים"קבט

 שכר אחר
 מיליון   903

1.6%  
 תאגידים ורכישת שירותים

                                                                                                                    שכר עובדי המשרד                         
 מיליון 339

0.6% 

      שעות הוראה   
 מיליארד  41.25

73.44%         
,  שעות הוראה בגני ילדים

,  ע"חט, ב"חט, חינוך יסודי
מפקחים מכללות להכשרת  

חינוך מבוגרים  , מורים
 (ואולפנים

הוצאות שאינן שכר   
מיליארד 5.29  

9.42%  
,  אחזקת המשרד, מלגות

הכשרה  , בחינות בגרות
,  חומש מיעוטים, והשתלמות

חינוך  , חינוך בלתי פורמלי
,  חינוך פנימייתי, מיוחד

,  תמיכות מדע וטכנולוגיה
רשתות החינוך עצמאי  

תמיכות בתרבות  , ומעיין
   טלויזיה, יהודית ותרבות

תומוסדות , חינוכית  
 ח"מיליארד ש 56.2כ "סה

(56,174,710) 
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כ תוספת       "סה
 2017בשנת 

   ₪מיליארד  2.944

 2017עיקרי השינויים בהצעת התקציב לשנת 

 20סעיף 
הוצאה  

 נטו
 50,861 (₪במיליוני ) 2016תקציב מקורי לשנת   

   2015שינויים במעבר לתקציב   

 895 (ותגבור החינוך המיוחד חינוך רגיל)החינוך גידול טבעי במערכת  1

 420 "עוז לתמורה"הסכם השכר  2

 155 חיזוק החינוך הבלתי פורמלי בפריפריה 3

 100 צמצום מספר תלמידים בכיתה 4

 90 תוספת שעות לימוד לסל הטיפוח 5

 80 קרן הסיוע לאברכים לומדי תורה 6

 50 'תכנית להארכת שנת הלימודים לכיתות ג 7

 50 שיפור תנאי ההעסקה בתכנית קרב 8

 50 חיזוק לימודי האנגלית 9

 50 תגבור מערך ההסעות במגזר הבדואי 10

 30 הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד 11

 974 שונות לרבות נושאי שכר והפחתות 12

  

 53,805 2017כ תקציב לשנת "סה  
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כ תוספת  "סה
   2018בשנת 

   ₪מיליארד  2.370

 2018עיקרי השינויים בהצעת התקציב לשנת 

 הוצאה נטו 20סעיף 
 53,805 (₪במיליוני ) 2017תקציב מקורי לשנת   

   2018 שינויים במעבר לתקציב   

1 
ותגבור החינוך   חינוך רגיל)גידול טבעי במערכת החינוך 

 (המיוחד
923 

 400 "עוז לתמורה"הסכם השכר  2

 50 צמצום מספר התלמידים בכיתה 3

 90 תוספת שעות לימוד לסל הטיפוח 4

 907 שונות לרבות נושאי שכר והפחתות   5

 
  

 56,175 2018כ תקציב לשנת "סה  



 2017-2018תקציב הפיתוח של משרד החינוך לשנים 

  2017-2021כיתות לימוד בשנים  17,000אושרה תכנית חומש לבינוי •
כיתות   10,500תכנית החומש הקודמת עמדה במקור על  -הכפלת כמות הכיתות •

 כיתות במצטבר   8,700-לימוד וקוצצה ל
 מענה לתכנית הדיור וצמצום פערים•
א  "בהרשאה להתחייב בשנה בבסיס התקציב בכ ₪מיליארד  2.7 -מימון התכנית •

 יתרת העלות בשנים אלו תמומן על ידי מפעל הפיס. 2017-2018מהשנים 
 

 

 דגשים נוספים בהצעת תקציב הפיתוח
  ח"מלש 127 -כ –הנגשה פרטנית וכללית לתלמידים עם צרכים מיוחדים •
    ח"מלש 135-כ –חידוש מבנים ושיפוצים •
  ח"מלש 80–חיזוק מבנים לרעידות אדמה •
  ח"מלש 15–בניית בתי ספר טכנולוגיים •

 
 
 


