
פרק ב

 Programme for the International Assessment of) PIAAC מוביל את סקר OECD-ארגון ה •
Adult Competencies) שמשתתפות בו למעלה מ-30 מדינות ובכללן ישראל, לבחינת רמת הכישורים 

בסיסיות  במיומנויות  מדובר  ה-65.  עד  ה-16  בני  הבוגרת,  האוכלוסייה  של  הבסיסיות  והמיומנויות 
הנדרשות כדי להשתתף באופן פעיל ומוצלח בחיי החברה ובשוק העבודה של המאה ה-21.

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שאלונים.   5,000 ונדגמו  הסקר,  של  השני  בגל  השתתפה  ישראל 
נוספים.  וגופים  ישראל  בנק  הכלכלה,  משרד  (ראמ"ה),  החינוך  משרד  בשיתוף  הסקר  את  הובילה 
נתוני הסקר יתפרסמו בקיץ 2016 וישמשו להמשך העשייה בתחום חינוך מבוגרים במסגרות השונות 
ולקיום הרצף בין בוגרי המערכת הפורמלית להמשך הלימודים וההכשרה במסגרות הלמידה למבוגרים 

במטרה להבטיח שיהיו רלוונטיים למציאות המשתנה ולשוק העבודה. 

שימוש בנתוני הסקר לצורך קביעת מדיניות יכול לסייע בתחומים הבאים:
- תהליכי הכשרה ולימוד ותוצאותיהם;

- שיעור אנאלפביתיות וכישורי קריאה נמוכים;
- פערים בין שוק התעסוקה למערכות השכלה והכשרה;

- ניתוח התפלגות ההון האנושי וחסמי נגישות לחינוך;
- מעבר ממערכת החינוך לשוק העבודה;

- איתור אוכלוסיות בסיכון וקיום ניידות בין-דורית;
בריאות, חברתיים-כלכליים,  מאפיינים  דמוגרפיים,  ומאפיינים  בסיסיות  קוגניטיביות  מיומנויות  בין  - קשר 

   מעורבות אזרחית ועוד.

צרכים נרחבים אלו אינם מייתרים את הצורך להמשיך ולהעניק לאוכלוסיות נחשלות אוריינות בסיסית 
בתחומים המסורתיים. עם זאת, יש להפנות יותר ויותר משאבים ומחשבה לאוריינות כאשר הדרישה 

לכך מתרחבת ומסתעפת.

לאור האמור לעיל, תוכנית העבודה של המשרד לשנים הקרובות מתבססת על התוכנית האסטרטגית 
של המשרד ומתחברת לחזונה של מערכת החינוך בכללותה – להיות גורם מוביל בהתחדשותה של 

החברה הישראלית ובהפיכתה לחברת מופת, תוך קידומו האישי והמקצועי של הפרט.

תחום חינוך מבוגרים מתחבר בעשייתו השוטפת למטרות הכוללות של משרד החינוך: 
- קידום שוויון ההזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל הקבוצות בחברה הישראלית. 

- קידום ההישגים הלימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומדים בהתאמה למאה ה-21.

מטרת-העל היא המשך הפיתוח והקידום של למידת מבוגרים בקרב אוכלוסיית המבוגרים בישראל 
במגזרים השונים, וזאת על פי הצרכים והתמורות ובמטרה להשיג צמצום פערים, מוביליות חברתית 

וקידום ההתפתחות האישית של הפרט ושל החברה כולה.
יש לקוות, כי התוכניות המופעלות כיום בידי הגורמים הממשלתיים והלא ממשלתיים למטרות ביסוס, 
הרחבה והעמקה של היכולות האורייניות, יגדילו לממדים ניכרים את שיעורי האוכלוסייה האוריינית 

בחברה הישראלית עד שנת 2030.
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ממצאים עיקריים

התקציב המאושר של משרד החינוך לשנים 2014-2016 במונחי מחירים שוטפים

• תקציב משרד החינוך גדל מ-21 מיליארד בשנת 2000 ל-50.9 מיליארד ש“ח בשנת 2016 (גידול 
של פי 2.4). תקציב הפיתוח בהרשאה להתחייב לשנת 2016 עומד על 1.6 מיליארד ש“ח. 

תקציב משרד החינוך לפי מיון כלכלי לשנים 2014-2016 

שכר  מורים,  לשכר  מיועד  המשרד  מתקציב   90% המשרד:  בתקציב  עיקרי  חלק  מהווה  השכר   •
עובדים המועסקים על ידי השלטון המקומי, שכר עובדי המשרד ושכר עובדי התאגידים.

• שכר המורה גדל בממוצע בכ-2% בכל שנה, כאשר קצב גידול השכר בקבוצת המורים הצעירה, 
גבוה מאשר הקבוצה הוותיקה.

• ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת הלימודים 2013/14 עמדה על 7.9% מהתוצר המקומי הגולמי.

פיתוח 
הרשאה להתחייב תקציב חינוך שנה

1.8 מיליארד 2014 43.6 מיליארד

2.4 מיליארד  2015* 48.9 מיליארד

1.6 מיליארד 2016 50.9 מיליארד

שירותים, מוצרים 
והוצאות אחרות שכר שנה

10.1% 89.9% 2014

11.4% 88.6% 2015

10.5% 89.5% 2016

* תקציב 2015 אושר בסוף שנת התקציב וכולל תקציב מעבר לבסיס התקציב הרגיל בשונה מיתר השנים.

מקור הנתונים: משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים (אגף כלכלה וסטטיסטיקה)
  מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 , לוח 8.1

I לוח

II לוח

1

1

תקציב משרד החינוך לשנים 2000–2016 (ללא תקציב הפיתוח) במחירים קבועים ושוטפים 
(מיליארדי ש“ח)

בשנת 2015 גדל התקציב במחירים קבועים בשיעור של כ-11% לעומת תקציב 2014. 
בשנת 2016 גדל התקציב במחירים קבועים בשיעור של כ-3.2% לעומת תקציב 2015.

2011 אחוז הביצוע השנתי  2015 אחוז ביצוע תקציב משרד החינוך היה 99.7%. מאז שנת  בשנת 
עבר 99.6%. 
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מקור הנתונים: משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים (אגף כלכלה וסטטיסטיקה)

התקציב במחירים קבועים (2000)

התקציב במחירים שוטפים

תקציב משרד החינוך 1
תרשים
ב.1
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שיעור השינוי השנתי בתקציב ובמספר התלמידים במחירים קבועים (מיליארדי ש“ח)

בגרף זה נמדד שיעור השינוי בכל שנה לעומת השנה הקודמת. עד 2016 מספר התלמידים גדל בכ-
37%, ואילו התקציב גדל ב-86%. 

יחס התמורות שחלו במהלך שני העשורים האחרונים, בין התחום הדמוגרפי חינוכי לבין התקציבי-
ריאלי מעיד על גידול של כ-36% בהוצאה הממוצעת לתלמיד.
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מקור הנתונים: משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים (אגף כלכלה וסטטיסטיקה)
* בשנים 2004–2006 כלל התקציב את סעיפי התרבות והספורט.

השינוי בתקציב

השינוי במספר התלמידים

תרשים
ב.2

סה“כ 50.86 מיליארד ש“ח

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

שעות הוראה
36.83 מיליארד  |  72.4%
(שעות הוראה בגני ילדים, חינוך 

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

מבוגרים ואולפנים)

שכר עובדי המשרד
319 מיליון  |  0.6%

שכר אחר
888 מיליון  |  1.8%

שכר שלטון מקומי(תאגידים ורכישת שירותים)
 7.49 מיליארד  |  14.7%
(שרתים, מזכירים, לבורנטים, 
ספרנים, סייעות, פסיכולוגים, 

קבט“ים ועוזרות לגננות)

 הוצאות שאינן שכר
5.34 מיליארד  |  10.5% 

מלגות, אחזקת המשרד, בחינות בגרות, הכשרה 
והשתלמות, חומש מיעוטים, חינוך בלתי פורמלי, חינוך 

מיוחד, חינוך פנימייתי, תמיכות מדע וטכנולוגיה, רשתות 
החינוך עצמאי ומעיין, תמיכות בתרבות יהודית ותרבות, 

טלויזיה חינוכית, מוסדות

תרשים
התקציב הרגיל של משרד החינוך 2016 לפי מיון כלכליב.3
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עיקרי השינויים בתקציב 2015 ו-2016

סך כל התוספת לתקציב הרגיל של משרד החינוך בשנת 2016 עומדת על 2 מיליארד ש“ח.

הגורמים העיקריים המשפיעים על הגידול בתקציב:
- גידול טבעי - מספר התלמידים במערכת החינוך גדל מדי שנה, ולפיכך ניתנת מדי שנה תוספת 

תקציבית למניעת שחיקת משאבים בגין הגידול הטבעי.

’למידה  רפורמת  לתמורה‘,  ’עוז  רפורמת  מהשלמת  כתוצאה  היתר,  בין  גדל,   - המורים  שכר   -
משמעותית‘ והתוכנית לצמצום מספר התלמידים בכיתה בבתי הספר היסודיים.

- שכר השלטון המקומי - גדל, בין היתר, כתוצאה מיישום חינוך חינם בגילים 4-3 במערכת החינוך 
בכל הארץ.

- סייעת שנייה בגני הילדים - החל משנת הלימודים תשע“ו יתווספו עוזרות גננות בגני ילדים שבהם 
למעלה מ-29 ילדים בגילים 4-3. תוכנית זו כוללת תקציב להעשרת הגן ולליווי הגננות על ידי גננות 

חונכות. 

- ביטחון תזונתי - כדי להגדיל את שיעורי המיצוי בתוכנית ההזנה של משרד החינוך במסגרת יום 
חינוך ארוך, הופחתו שיעורי ההשתתפות העצמית של הרשויות המקומיות וההורים. 

- ’בתי הספר של החופש הגדול‘ - התוכנית להארכת שנת הלימודים בכיתות א‘-ב‘. 

- חינוך מיוחד - תוספת משאבים בגין גידול טבעי, הפחתת תשלומי הורים להזנה בחינוך המיוחד, 
גידול במספר הסייעות הרפואיות ושיפור תנאי העסקתן, שירותי עזר והסעות.

2015/16

התקציב הרגיל, במיליארדי ש“ח, של משרד החינוך בשנים 2016-2000, לפי מיון כלכלי 
(אחוז מכלל התקציב) 

כי כ-89% מהתקציב  תורניים) מלמדת  מוסדות  (כולל  - התפלגות תקציב משרד החינוך ב-2016 
ולשכר אחר   (72.4%) מורים  להוצאות שאינן שכר. השכר מחולק לשכר  וכ-11%  מיועדים לשכר 
העשורים  בשני  האחרים.  הציבור  עובדי  ושכר  המקומי  השלטון  עובדי  שכר  את  הכולל   ,(17.1%)

האחרונים קיימת יציבות בהתפלגות התקציב בין ההוצאות לשכר להוצאות אחרות. 

- משנת 2010 הנתונים כוללים את רפורמת ’אופק חדש‘, תוספת שעות הוראה בחינוך היסודי וחטיבת 
ההוראה.  ואיכות  ספרי  הבית  האקלים  ההישגים,  לשיפור  האסטרטגית  התוכנית  במסגרת  הביניים 

ומשנת 2011 הנתונים כוללים את רפורמת ’עוז לתמורה‘ בחטיבה העליונה.

שירותים, מוצרים 
והוצאות אחרות** שכר אחר שכר מורים תקציב שנה

10.5 17.1 72.4 50.9 2016

11.4 16.3 72.3 48.9 2015

10.1 16.3 73.6 43.6 2014

11.2 16.2 72.6 42.4 2013

11.3 15.8 72.9 36.3 2012

11.4 16.1 72.5 34.9 2011

10.8 16.2 73.0 32.4 2010

11.2 16.7 72.1 30.3 2009

9.9 17.9 72.2 27.6 2008

11.0 18.2 70.8 25.9 2007

12.3 18.1 69.6 25.7 *2006

12.2 18.7 69.1 24.6 *2005

10.6 16.3 73.1 21.0 2000

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

*  בשנים 2006-2005 כלל התקציב את סעיפי התרבות והספורט.
** כולל הסעות תלמידים והשתתפות בעלויות תחזוקה ושירותים של מוסדות חינוך.

לוח
ב.1
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משמעותיות  לתוספות  והובילו  החינוך  במערכת  שהוטמעו  משמעותיים  תהליכים  מפורטים  להלן 
ולהגדלת תקציב המשרד בהדרגה ובשיעור ניכר ב-6 השנים האחרונות:

רפורמת ’אופק חדש‘ בגני הילדים, בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים (כ-3.3 מיליארד ש“ח בשנה)  
- יישום מלא

תוספת של כ-1 מיליארד ש“ח לבסיס התקציב למימוש התוכנית האסטרטגית לשיפור הישגים 
- יישום מלא

- מתמטיקה, מדעים  הביניים  ובחטיבות  היסודי  בחינוך  היסוד  הוראה במקצועות  תוספת שעות 
ושפה.

בחטיבה  קטנות  (כיתות  העליונה  בחטיבה  לבגרות  הזכאים  שיעור  להגדלת  ייעודיות  תוכניות 
העליונה, תוכניות התערבות, למידה מרחוק ועוד).

תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה-21.
ניהול עצמי של בתי הספר והרחבת אזורי הרישום באופן מבוקר. 

שיפור איכות ההוראה - הכשרת מורים ומנהלים, הסבות אקדמאים, תוכניות ייעודיות (כגון ’חותם‘, 
’מורי מורים‘ ועוד).

חיזוק החינוך הבלתי פורמלי בדגש על ערכים וזהות יהודית ודמוקרטית.
רפורמת ’עוז לתמורה‘ בחטיבה העליונה (כ-3 מיליארד ש“ח ביישום מלא) - בשלבי יישום

יישום מסקנות ועדת טרכטנברג (גני ילדים בגילים 4-3, צהרונים) (כ-2.2 מיליארד לבסיס ותקציב 
חד-פעמי לבינוי כיתות גן בהיקף 2.65 מיליארד ש“ח) - יישום מלא

 - ש“ח)  (כמיליארד  פעימות  בשתי  דיפרנציאלי  באופן  ל-32  בכיתה  התלמידים  מספר  הקטנת 
בשלבי יישום

חיזוק החינוך בגיל הרך - סייעת שנייה, גננת מובילה ותוספת להעשרה והצטיידות (כחצי מיליארד 
ש“ח) - יישום מלא

ואיכות ההוראה -  ייעודיות להעצמת מגזרי המיעוטים בחינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי  תוכניות 
בשלבי יישום

בשלבי   - מלש“ח)  (כ-300  הספר  בבתי  החינוכיים  התהליכים  העמקת   - משמעותית‘  ’למידה 
יישום

הארכת שנת הלימודים בכיתות א‘-ב‘ עם עדיפות לפריפריה (175 מלש“ח) - יישום מלא
לשעות  תוספת  ש“ח  מיליארד  (כ-1  חומש  תוכנית   = פערים  וצמצום  השוויון  לקידום  התוכנית 

הטיפוח) - בשלבי יישום
תוכנית לאומית לחיזוק לימודי המתמטיקה ברמה של 5 יח“ל (75 מלש“ח) - בשלבי יישום

התוכנית לחיזוק החינוך הטכנולוגי-מקצועי (אושרה פעימה ראשונה בהיקף 70 מלש“ח) - בשלבי 
יישום

חיזוק מקצועות הליבה והחינוך הטכנולוגי בחינוך החרדי (86 מלש“ח בשנת 2015 וכ-280 מלש“ח 
ביישום מלא) - בשלבי יישום

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

הוצאות הממשלה לחינוך והשכלה גבוהה מכלל הוצאות הממשלה (אחוזים)

- בשנים 1995 עד 2008 עמד אחוז הוצאות הממשלה לחינוך על כ-9.5% מכלל הוצאותיה. בשנת 
2010 חלה עלייה בשיעור הוצאות הממשלה לחינוך, שנאמד ביותר מ-10% מסך כל הוצאות הממשלה. 
בשנים 2016-2013 היה שיעור זה מעל ל-11%. מגמה דומה מתקבלת כאשר החזר החובות והוצאות 

לביטחון אינם נכללים בחישוב תקציב החינוך מתוך תקציב המדינה.

- הוצאות הביטחון בישראל גבוהות יחסית, והגרף העליון מציג את ההוצאות לחינוך מסך כל התקציב 
מוכפל  לחינוך, ללא שני הסעיפים האלו, כמעט  חובות. שיעור ההוצאה  וללא  ביטחון  הוצאות  ללא 

ביחס לתקציב המדינה.

- בשנים 1995 עד 2000 חלה עלייה באחוז הוצאות הממשלה להשכלה הגבוהה מכלל התקציב, ומאז, 
למעלה מעשור, ניכרת יציבות בשיעור ההוצאה להשכלה גבוהה - כ-2.2% מסך כל הוצאות הממשלה.

בשנים 2015 ו-2016 שיעור ההוצאה להשכלה גבוהה גדל ועמד על 2.5% ו-2.4%, בהתאמה.

20001995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014 2016

1.8 2.3 2.2 2.22.2 2.2 2.5 2.42.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0

9.6 9.6 9.6 9.7 9.3 9.3 9.8 10.1 10.2 10.1
11.0 11.3

13.0
12.2

14.0 14.2 15.0 14.8 14.1 14.5 15.1 15.7 15.7 15.6
16.7 17.2 17.9 17.5

19.7 18.7 20.0 19.5 18.9 19.3 19.4
20.4 20.1 19.8

20.9 21.3
22.5 21.6

מקור: עיבוד מתוך החוברת ’הצעת תקציב המדינה‘ לשנים המתאימות, משרד האוצר 

ההוצאות לחינוך כאחוז מהתקציב, ללא החזר חובות וללא ביטחון
ההוצאות לחינוך כאחוז מהתקציב, לא כולל החזר חובות
ההוצאות לחינוך כאחוז מכלל התקציב
ההוצאות להשכלה גבוהה כאחוז מכלל התקציב

תרשים
ב.4
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תקציב משרד החינוך וההשתתפות בשלטון המקומי (מיליארדי ש“ח)

ש“ח,  מיליארד  כ-10.8  של  בסך  המקומי  השלטון  בתקציב  החינוך  משרד  השתתף   2014 בשנת 
המהווים מעל רבע מתקציב המשרד.

ש“ח,  מיליארד  כ-13.3  של  בסך  המקומי  השלטון  בתקציב  החינוך  משרד  משתתף   2016 בשנת 
המהווים 26.2% מתקציב המשרד.

 

שיעור השתתפות 
מסך התקציב

השתתפות המשרד 
בשלטון המקומי

תקציב משרד 
החינוך שנה

24.5% 7,632,454 31,200,072 2010

24.8% 8,413,046 33,951,378 2011

24.4% 8,548,070 34,994,600 2012

25.8% 10,553,352 40,907,800 2013

25.6% 10,794,302 42,099,533 2014

26.6% 12,984,405 48,859,772 *2015

26.2% 13,333,764 50,861,316 2016
* בשנת 2015 התקציב אושר בסוף השנה, לאחר שינויים שנעשו בו. 

2010 2011 2012 2013 2014 *2015 2016

24.5%
24.8% 24.4%

25.8% 25.6%

26.6% 26.2%

31.2
34.0 35.0

40.9 42.1

48.9 50.9

מקור: עיבוד מתוך החוברת ’הצעת תקציב המדינה‘ לשנים המתאימות, משרד האוצר 
השתתפות המשרד

שאר התקציבבשלטון המקומי

לוח
ב.2

השכר השנתי בפועל למורה בישראל לפי קבוצות גיל ומין (בש“ח)

גורמים רבים משפיעים על נתוני השכר של המורים, בהתאם להעסקתו ותפקידו של המורה בפועל. 
ביניהם ניתן להזכיר בין היתר את רמת ההשכלה, ממוצע וותק ההוראה, ממוצע הוותק לשכר, העסקה 
והכשרות/שכבה/ מקצוע  ריכוז  גמול  חינוך,  גמול  דרגה,  השתלמות,  גמולי  גיל,  רפורמה,  בתנאי 

מעבדה/ביטחון/זהירות בדרכים, גמול כפל תואר, מענק יובל, גמול פיצול, חוזים אישיים ועוד. 

גבוה  הצעירה  המורים  בקבוצת  השכר  גידול  קצב  שנה.  בכל  בכ-2%  בממוצע  גדל  המורה  שכר 
יותר מאשר בקבוצה הוותיקה. הרכב קבוצת הגילים 34-25 כולל מורים רבים יותר העובדים בתנאי 

הרפורמה ומחויבים בתואר אקדמי. 

השוואה של שכר המורים בין נשים וגברים מראה כי אין כל הבדל בשכר המורה ביסודי.
מורים גברים בחטיבת הביניים משתכרים כ-3% יותר ממורות נשים. הסיבות העיקריות לכך כוללות 

כמה עובדות:
א. ממוצע הוותק לשכר בקרב הגברים, הגבוה ב-1.5 שנים לעומת הנשים;

ב. ממוצע גיל הגברים, העולה בשנתיים על ממוצע הגיל של הנשים.
ג. מרכיב ההשכלה האקדמית של המורה, שיעור הגברים בעלי השכלה אקדמית של תואר שני ומעלה

הנו 40% בחטיבת הביניים לעומת 37% בקרב הנשים.    

חטיבה עליונהחטיבת בינייםחינוך יסודיחינוך קדם יסודישנת 2013

148,623156,415154,504148,390סה“כ 64-25

--112,993118,584115,977סה“כ 34-25

--135,726145,416142,553סה“כ 44-35
--165,268177,526169,418סה“כ 54-45
--178,715193,273183,740סה“כ 64-55

--156,102158,015*132,692גברים

--148,686156,464153,583נשים

 EAG 2015 ,OECD מקור: פרסום

* 49 גננים עבדו בשלב החינוך הקדם-יסודי במשרה מלאה, ומספר נמוך זה אינו מאפשר ליצור סטטיסטיקה ברת השוואה. 

שכר המורים 2
לוח
ב.3
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השכר בפועל ביחס לשכר הממוצע של בעלי השכלה דומה בגילים 64-25 במשק בשנת 2013

לעובדים מקבילים  ביחס  המורים  הקנייה של  כוח  את  מדינה מתארת  בכל  השוואת מערכת השכר 
באותה מדינה. בישראל בשנת 2013 שכר המורים בפועל ביחס לבעלי תואר מכלל המשק המקומי 

 .OECD-גבוה בכל שלבי הגיל מיחס זה לעומת הממוצע במדינות ה

בחטיבה  והן  הביניים  בחטיבת  הן  הרפורמות  בתנאי  המועסק  בישראל  מורה  כי  עולה  זו  מהשוואה 
בחטיבה  המורה  שכר  בממוצע,  דומה.  השכלה  בעל  שהוא  במשק  מעמיתו  יותר  משתכר  העליונה 

העליונה המועסק ברפורמת ’עוז לתמורה‘ גבוה ב-10% מעובד במשק בעל אותה רמת השכלה.

חט“עחט“ביסודיגננותמדינה

0.910.960.950.91ישראל-שכר בפועל*
0.940.961.041.10ישראל-שכר מורים בפועל ברפורמות**
OECD0.780.780.800.82 - השוואה לבעלי השכלה דומה

OECD0.730.800.860.91 - השוואה לבעלי השכלה שלישונית

 EAG 2015 ,OECD מקור: פרסום

* השכר בפועל למשרה מלאה מחושב על כלל המורים, הן אלו המועסקים בתנאי הרפורמות והן אלו המועסקים במתכונת הישנה.
   (FTE) השכר ברפורמות ’אופק חדש‘ ועוז לתמורה‘ הנו ממוצע השכר בפועל של המורים שנכנסו לרפורמות בלבד. משרה מלאה **

.OECD-מחושבת החל מ-90% משרה מלאה לפי הגדרות ה     

יחס השתכרות מורה ביסודי לעומת עמיתו במשק (2013)

בבחינת ההשתכרות של מורים בישראל ביחס לעובדים במשק עם רמת השכלה דומה, ניתן לראות, 
יותר בכל קבוצות הגיל לעומת שכר המורים במדינות ה-OECD. תוצאות  כי בישראל יחס זה גבוה 

דומות מתקבלות כאשר בוחנים את יחס ההשתכרות של גגנות ומורים בחט“ב.

העמיתים  לעומת  ההשתכרות  ביחס  ירידה  חלה   44-35 גילאי  בקבוצת  גיל,  קבוצות  לפי  בפילוח 
במשק. בקבוצות הגיל המבוגרות יותר חל גידול משמעותי יותר ביחס השכר בקרב המורים בישראל 

.OECD-לעומת ה

תרשים
ב.5

גילאי 34-25גילאי 44-35גילאי 54-45גילאי 64-55

0.79

0.96

0.76

0.91

0.73

0.79
0.85

0.96

OECD ישראל

לוח
ב.4
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ההוצאה הלאומית והציבורית לחינוך* כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי (תמ“ג)
לפי מגזר מממן

- בשנת 2012 הייתה ההוצאה הלאומית לחינוך כ-7.3% מהתוצר המקומי הגולמי.

- בשנים 2009 עד 2012 חל גידול מעל 5% בהוצאה הלאומית לחינוך כאחוז מהתמ“ג.

- ההוצאה הציבורית לחינוך מגני הילדים ועד השכלה גבוהה מהווה כ-5.7% מהתמ“ג.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7.0%

5.3%

7.0%

5.3%

7.2%

5.4%

6.9%

5.3%

6.9%

5.4%

7.0%

5.4%

7.3%

5.7%

מקור הנתונים: משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים  עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
* ההוצאה הלאומית והציבורית (ממשלה ורשויות מקומיות) לחינוך לפי מגזר מממן.

ההוצאה הציבורית לחינוך (ממשלה ורשויות מקומיות) במחירים שוטפים כאחוז מהתמ“ג*

ההוצאה הלאומית לחינוך במחירים שוטפים כאחוז מהתמ“ג*

תרשים
ב.6

ההוצאה הלאומית לחינוך 3
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התפלגות ההוצאה הלאומית לחינוך לפי שלבי חינוך (2012)

ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2012 כ-73 מיליארד ש“ח.

- 60% מסך כל ההוצאה הלאומית לחינוך הוקצו לחינוך היסודי והעל-יסודי, וכ-8.2% מההוצאה
   הלאומית לחינוך הוקצו לגני הילדים. 

- כ-21% מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך הוקצו לחינוך העל-תיכוני ולהשכלה הגבוהה.

- כ-79% מההוצאה הלאומית לחינוך מומן בידי המגזר הממשלתי.

מקור: עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

* הוצאות אחרות: מוסדות חינוך אחרים, ספרי לימוד וצורכי כתיבה שנקנו על ידי משקי הבית.
** השקעות: השקעה בנכסים קבועים, כולל הוצאות להקמת מבנים עבור מוסדות המספקים שירותי חינוך, רכישת ציוד וכלי רכב.

חינוך יסודי
30.9%

חינוך על-יסודי
29.2%

אוניברסיטאות
12.5%

מוסדות
 על-תיכוניים ומכללות

8.7%

השקעות**
6.7%

הוצאות אחרות*
3.8%

חינוך קדם-יסודי
8.2%

תרשים
השוואת התשומות בחינוך בהשוואה בין-לאומיתב.7

המדד המרכזי המשמש את EAG להשוואת הערך הריאלי של תשומות בחינוך (בסך הכול ובממוצע 
לתלמיד, לפי דרגות חינוך) בין מדינות שונות, הוא ההוצאה הלאומית לחינוך במונחי מטבע מקומי, 
מתורגמת לדולרים. שער החליפין ש-EAG משתמש בו לצורך התרגום אינו השער המשמש לקניית 
דולרים בשוק מט“ח (כגון השער היציג), אלא שער PPP (Purchasing Power Parity), המשווה 
בישראל  ₪1,000 עולה  זה  סל  אם  נתון.  ושירותים  מוצרים  סל  מחירו של  בין שני משקים מבחינת 
ו- 250$ בארה“ב, שער החליפין PPP של ישראל מול ארה“ב, הוא 4. בפרק זה שער ה-PPP הוא 4.006.

 PPP  37,000 לפי נתוני ה-OECD, התמ“ג הממוצע לנפש במדינות ה-OECD בשנת 2012 עמד על 
החינוך  דרגי  בכלל  בישראל  לתלמיד  הממוצעת  ההוצאה  כל  סך  בישראל.   PPP כ-31,300  לעומת 

.OECD-בממוצע מדינות ה PPP 10,220 לעומת PPP 7,903-נאמד ב
 .OECD-מנתון זה עולה, כי ההוצאה לתלמיד בישראל מהווה 25.2% מהתמ“ג לנפש לעומת 27.6%  ב
עם זאת, שיעור הלומדים בישראל גבוה משמעותית מאשר שיעור הלומדים ב-OECD ומהווה 30.3% 

.OECD-לעומת 23.5% בממוצע מדינות ה

ההוצאה לתלמיד לחינוך ביחס לתמ“ג לנפש מציגה את ההשקעה היחסית מכל תושב במדינה במונחי 
תמ“ג עבור ההוצאה לחינוך לתלמיד. בחינוך היסודי, ההוצאה לתלמיד ביחס לתמ“ג לנפש עומדת 
על 22%, ובחינוך השלישוני - על 39%. בהשוואה לממוצע במדינות ה-OECD, המאמצים בישראל 

בחינוך היסודי ובחינוך השלישוני דומים לאלה שבארגון הבינלאומי.
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הוצאה ציבורית היא זו הנעשית על ידי הממשלה והרשויות המקומיות, וההוצאה הפרטית היא בעיקרה 
משקי בית (2/3) ועמותות (1/3). 

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התמ“ג בישראל בשנים האחרונות עודכן ומציג עלייה. 
בשנת 2011 אחוז ההוצאה בישראל על חינוך מהתמ“ג היה 4.2% ועלה ב-2012 ל-4.4%. התמ“ג 

עלה בישראל בין אותן שנים ב-7.3% מ-924 מיליארד ש“ח ל-992 מיליארד ש“ח. 
הלוח הבא מציג את יחס שיעור ההוצאה הפרטית והציבורית על מוסדות החינוך היסודי, העל-יסודי 

והעל-תיכוני. החלק הפרטי הוא בהגדרה המשלים של החלק הציבורי ל-100%.

OECD-יחס שיעור ההוצאה הפרטית והציבורית על מוסדות החינוך בישראל וב

ובמדינות  כ-89%  בישראל  מהווה  וחט“ע  חט“ב  יסודי,  החינוך  בשלבי  הציבורית  ההוצאה  חלק 
הבית  משקי  הוצאות  בין  מתחלקות  בישראל  כ-11%  בסך  הפרטיות  ההוצאות  כ-91%.   OECD-ה
(7.5%) והוצאות גופים פרטיים אחרים (3.6%). חלקם של משקי הבית בישראל בהוצאות לחינוך 

נמוך משיעור ההוצאה הפרטית של משקי בית ב-OECD, שהוא קרוב ל-8%. 

2011 ו-2012 סך ההוצאות הציבוריות וההוצאות הפרטיות לחינוך גדלו, כאשר  במעבר בין השנים 
באופו יחסי שיעור ההוצאה הפרטית גדל יותר. 

בשקלול ההוצאה לחינוך במוסדות להשכלה גבוהה, חלקה של ההוצאה הציבורית במימון ההוצאה 
.OECD-לחינוך בישראל עומד על 77.1%, לעומת 83.5% בממוצע ה

200020052008201020112012

ישראל
94.893.093.092.489.588.9ציבורי

5.27.07.07.610.511.1פרטי

OECD
92.191.591.791.991.690.6ציבורי

7.98.58.38.18.49.4פרטי

 EAG 2015 ,OECD מקור: פרסום

לוח
ב.5

ההוצאות הפרטיות והציבוריות במוסדות חינוך 4
ההוצאה הציבורית והפרטית לחינוך יסודי, על-יסודי ועל-תיכוני בישראל (מיליארד ש“ח)

זאת, שיעור  מיליארד ש“ח. עם  ב-3.7  לחינוך  גדלה ההוצאה הציבורית  2011 ל-2012  בין השנים 
ההוצאה הציבורית לחינוך מסך כל ההוצאה לחינוך היסודי, העל-יסודי והעל-תיכוני ירד בכ-0.6% 
(מ-89.5% ל-88.9%) כתוצאה מגידול בהוצאה הפרטית. זאת, בין היתר, כתוצאה משינוי בהגדרת 

העברות משקי הבית לממשלה, לרשויות המקומיות ולמלכ“רים. 

ההוצאה הציבורית גדלה בכ-11% - מ-35.1 מיליארד ש“ח ל-38.8 מיליארד ש“ח. 

ההוצאה הפרטית גדלה בכ-17% - מ-4.1 מיליארד ש“ח ל-4.8 מיליארד ש“ח. 

 EAG 2015 ,OECD מקור: עיבוד מאת אגף א‘ כלכלה וסטטיסטיקה, משרד החינוך, פרסום הוצאה פרטיתהוצאה ציבורית
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43.6

38.8
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20122011

תרשים
ב.8



7475

אחוז ההוצאה לשירותי חינוך מההוצאה הכספית לתצרוכת משקי הבית לפי חמישוני 
הכנסה (2013)

 17,631 הגבוהה)  (ההכנסה  החזק  החמישון  של  הכוללת  החודשית  התצרוכת  הייתה   2013 בשנת 
ש“ח - פי 2.4 מהחמישון החלש (ההכנסה הנמוכה) - כאשר ההוצאה לשירותי חינוך בחמישון החלש 

קרובה למחצית ההוצאה לחינוך בחמישון העליון.

חלקו היחסי של החמישון החלש בהוצאתו לחינוך גבוה ב-19% מחלקו היחסי של החמישון החזק 
הכנסה  בעלת  משפחה  של  ההוצאות  סל  מתוך  לחינוך  שההוצאה  אומרת,  זאת  לחינוך.  בהוצאתו 

נמוכה, גבוהה יותר מאשר ההוצאה של משפחה אמידה יותר. 
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10,244 12,124
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בינוני

חמישון חלש 
בינוני
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מקור: עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנתוני למ“ס 2015-2014 הוצאה כספית לתצרוכת ללא שירותי חינוךשירותי חינוך

תרשים
ההוצאה וההכנסה הכספית נטו למשק בית לפי חמישוני הכנסה (2013)ב.9

רמת ההכנסה בקרב חמישון טיפוח חזק גבוהה והיא פי 5 בקירוב מרמת ההכנסה של חמישון טיפוח 
חמישון  של  ההוצאה  מרמת   2.3 פי  גבוהה  חזק  טיפוח  חמישון  בקרב  ההוצאה  זאת,  לעומת  חלש. 

חלש.

מקור: עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנתון למ“ס 2015הכנסה כספית נטוהוצאה כספית לתצרוכת
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שיעור ההוצאה לחינוך מסך כל ההכנסה החודשית נטו של משקי הבית לפי חמישוני 
הכנסה (2013)

ההוצאה החודשית לחינוך בש“ח גדלה עם ההכנסה החודשית הכוללת למשק בית לפי חמישונים. 
ההוצאה החודשית לחינוך של החמישון שהכנסתו גבוהה הייתה כ-1,026 ש“ח, דהיינו פי 2 מההוצאה 

החודשית לחינוך של החמישון שהכנסתו נמוכה. 

שיעור ההוצאה לחינוך של החמישון החלש מהווה 9.3% מסך כל הכנסתו הממוצעת. שיעור זה גדול 
פי 2.5 מאשר ההוצאה לחינוך של החמישון החזק, העומד על 3.7%. 

מקור: עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנתוני למ“ס 2014–2015

הוצאה חודשית לחינוך של משקי הבית

אחוז הוצאה לחינוך מההכנסה

24,646

חמישון 
חלש

9.3%

522

6.9%

632
6.1%

805
5.8%

1018

3.7%

1026

חמישון חלש 
בינוני

חמישון 
בינוני

חמישון בינוני 
חזק

חמישון 
חזק

אחוזש“ח

10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

1200

1000

800

600

400

200

0

5586

9,170

13,122

הסכומים על רקע אדום מציגים את ההכנסה החודשית

17,601

27,646

תרשים
ההוצאה החודשית לשירותי חינוך של משקי הבית (ש“ח) 2013-1997 ב.11

והיוותה  ש“ח   800 על  עמדה  ב-2013  בית  למשקי  חינוך  לשירותי  הממוצעת  החודשית  ההוצאה 
כ-5.5% מכלל ההכנסה החודשית הכוללת למשק בית (כ-14,600 ש“ח בממוצע). 

של  הממוצעת  הנומינלית  להוצאה  דומה  סכום  חינוך  שירותי  על  ב-2013  הוציא  החלש  החמישון 
החמישון העליון בשנת 1997. 

החלש,  בחמישון  בכ-19%  גדלה  חינוך  לשירותי  הממוצעת  החודשית  ההוצאה  ל-2013,   2009 בין 
ובאותה תקופה היא עלתה בכ-6% בחמישון החזק.

בשנת 2013 החל יישום רפורמת טרכטנברג בגני הילדים. משרד החינוך סבסד תשלומי הורים, מימן 
צהרונים וספרי לימוד והגדיל את המלגות. כתוצאה מכך, חלה ירידה בהוצאה הפרטית לחינוך בקרב 

החמישונים החלשים, בעוד שהכנסתם הממוצעת גדלה. 
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מקור: עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; פרסומי סקר הכנות והוצאות משק הבית לפי שנים נבחרות

חמישון חלש

תרשים
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הכנסת שכירים חודשית לפי מין ושנות לימוד (2013)

שכירים משכילים משתכרים יותר, וגברים משתכרים יותר מנשים. בשנת 2013 ההכנסה החודשית 
בכ-60%  גבוהה   – כ-17,000  הייתה  ומעלה  לימוד  שנות   16 בעלי  משכילים  גברים  של  הכוללת 

מההכנסה החודשית של נשים בעלי מאפייני השכלה דומים.

הכנסת שכירים בעלי 16 שנות לימוד ומעלה גבוהה פי 2 ויותר מהכנסת בעלי השכלה של 12 שנות 
לימוד בלבד.

מקור: עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנתוני למ“ס 2014–2015

גברים שכירים

סה“כ שכירים

נשים שכירות
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תרשים
הכנסה חודשית ממוצעת לשכיר במשק ושיעור הבלתי מועסקים מכלל האוכלוסייה לפי ב.13

שנות לימוד (2013)

עם העלייה ברמת ההשכלה, שיעור ההכנסה עולה ושיעור האבטלה יורד.

הבלתי  שיעור  מאשר   2 פי  גבוה  לימוד)  שנות   8–0) נמוכה  השכלה  בעלי  מועסקים  הבלתי  שיעור 
מועסקים בעלי השכלה גבוהה (16 שנות לימוד ומעלה). מנגד, ההכנסה החודשית הממוצעת לשכירים 

בעלי השכלה גבוהה גבוהה פי 2.6 לעומת ההכנסה החודשית הממוצעת של בעלי השכלה נמוכה.
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מקור: עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנתון למ“ס 2015

בלתי מועסקים ב-12 החודשים האחרונים

תרשים
ב.14


