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 5 ורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות ההוראה בחינוך היסודימע

 מימוןב המקומיות הרשויות של מעורבותן
ההוראה בחינוך  כוחות של העבודהשעות 

 המתקנת ההעדפה על והשפעתההיסודי 
 עברי-בחינוך הממלכתי

 צור ושי זוסמן נעם, בלס נחום
 

 תקציר

 כוחות של העבודה שעותהרשויות המקומיות במימון  של ןמעורבות מידת את חןוב המחקר

 שהן המתקנת ההעדפה מדיניות אתו ,הרשמי הרגיל עברי-הממלכתי היסודי חינוךב ההוראה

שעות שבועיות לכיתה,  2-כ על עמד 2009-ל 2001בין . חלקן של הרשויות במימון ןיהבתחומ נוקטות

מסך השעות וקרוב לשליש מהשעות שמקורן אינו במשרד החינוך. אחוזים  4-מ פחותהמהוות 

 שמשרד שעותה בהקצאת המתקנת ההעדפה את אחוז 27-לכאחוז  32-מכמימון הרשויות צמצם 

הסיבה . חזקתלמידים מרקע  לעומת חלשכלכלי -חברתי מרקע תלמידים לטובת עמידמ החינוך

 אף ,חלשות רשויותמ רבים הרבה יותר משאביםהספר היסודיים  בתיל הקצוחזקות  רשויותש היא

מתקנת לטובת בתי  העדפהשל  משמעותיתמדיניות  ןיהבתחומ הנהיגו הרשויות החזקותש פי על

יחסית לבתי ספר  שעות שבועיות לכיתה 2–3 תוספת של –חלש  מרקע באיםספר שתלמידיהם 

 המקומיות הרשויות של פיסקליה ןחוסנ בין חיובי מתאם קיים. חזק מרקע באיםשתלמידיהם 

כל עלייה של  :קבועים המשתנים שיתר בהנחה, עברי-בחינוך היסודי הממלכתי ותיהןהשקע ביןו

אחוז בהשקעה בחינוך )גמישות  1.2אחוז אחד בסך ההכנסה הממוצעת מתושב מביאה לגידול של 

 מתקנתה העדפהה .-0.4-כהיא )בערכו המוחלט( והגמישות ביחס לגובה החוב לתושב  ,(1.2של 

 .עם חוסנה הפיסקליו כלכלי שלה-החברתי הדירוג עם חיוביתבתוך הרשות מתואמת 

 
  

                                                        
   ,לחקר המדיניות החברתית בישראל,  טאוב מרכזנחום בלסnachum03@gmail.com ,נעם זוסמן ;

חטיבת המחקר, בנק ישראל,  ; שי צור,noam.zussman@boi.org.ilחטיבת המחקר, בנק ישראל, 
shay.tzur@boi.org.il. בבנק  המחקר חטיבת של הסמינרזנד ולמשתתפי  לאדית, ברנדר לעדי תודה

בנק  של יהםתואינן משקפות בהכרח את עמדחקר ות במעהדעות המוב .המועילות הערותיהם על ישראל
 או של מרכז טאוב. ישראל

mailto:nachum03@gmail.com
mailto:noam.zussman@boi.org.il
mailto:shay.tzur@boi.org.il
mailto:shay.tzur@boi.org.il
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 מבוא

 שירותים ובאספקת במימון ממשלתיים-לאשל גופים  מעורבותםהאחרונים גברה  בעשורים

 הובילופוליטיים -חברתיים-כלכליים תהליכיםעל כן,  יתרחינוך.  לרבות, בישראל לאזרחים

 עיקרב, ועל טיבו סל השירותים לתושב של והרכב על המקומיות הרשויות בין התחרות להתגברות

 .(2004, בלנק) החינוך בשירותי, וחלק מהתחרות מתמקד חזקות אוכלוסיות ןיהלתחומ למשוך כדי

)הלשכה  , משקי הבית הגדילו את השתתפותם הישירה במימון החינוך של ילדיהםכמו כן

  .('ב2013'; א2013 ,לסטטיסטיקה המרכזית

השלטון המקומי, משקי הבית  ,המרכזי השלטון בין אפוא מתחלק החינוך מימון של נטלה

 מגוון. לדיון בישראל והן העולם ברחבי הן ער ציבורי לדיון הובילה זו ותופעה, ושחקנים נוספים

 השלטון של ממעורבותו הנובעהשוויון  איב מקדמת נייר זה .השוויון בחינוך בכללם איו ,היבטים

  .החינוך במימון המקומי

 ביטוי לידי באים העדפותיהן ומערכת המקומיות הרשויות של הכספי מצבן כי להניח מקובל

כלכלי -כיוון שההרכב החברתיממערכת החינוך.  של הלרשות מעמידות שהן המשאבים בהיקף גם

 את רקלשרת  כדיארצי, והן פועלות -של תושבי הרשות המקומית הומוגני יחסית לזה הכלל

 החינוך תותושביהן, הרשויות החזקות מבחינה פיסקלית עשויות להקצות למערכ של םטובת

בשעה  – בחינוך השוויון אי את להרחיב וכך ,החלשות מהרשויות משאביםהרבה יותר  ןיהבתחומ

מנהיג  לכך בהתאםו ,שהשלטון המרכזי מעוניין לצמצם פערים בין אוכלוסיות ואזורים גיאוגרפיים

, פריפריהומהמתקנת בתקצוב החינוך לטובת תלמידים מרקע חלש  העדפה שללרוב מדיניות 

 ,.GAO, 1998;Zhang et al;[2]נספח  2010, קלינוב ראו) הרשויות ביןהשוויון  אי לצמצום התורמת

2011 ;Department of Education, 2011a+b) . 

 עלו על ההוצאה לחינוך של הרשויות המקומיות מחקריםמאוד  מעט התפרסמו ישראלב

 .(2012פולק )ו (2009) ודהן בסט בן ,(2003. יוצאי דופן הם לביא ותירוש )לאורך זמן ההתפתחות

 תלמיד על מכיסןכלכלית מוציאות -החזקות מבחינה חברתית שהרשויות כצפוי מצאו ואל חוקרים

לדוגמה  2006בשנת  :חלשותה רשויותמה סכום גבוה בהרבה בבית ספר )בכל דרגי החינוך יחדיו(

שסך  כך, כעשירית מנוימ לשותהחש בשעהמסך ההוצאה לתלמיד  שלישכהרשויות החזקות  מימנו

של  מההוצאהמכפולה  יותר הייתה ראשונותה במימון עצמי של הרשויות לתלמידההוצאה 

 הרשויותשהכספיים  הדוחותעל  הסתמכוהמחקרים הנדונים  של םהמחברי אולם. אחרונותה

 ומשרד הפנים לסטטיסטיקה המרכזית לשכההשעל פי  אף, םהפני למשרד מגישותהמקומיות 

 לחינוך ההוצאה את לחשב כדיאלו  נתוניםב להשתמש מומלץאין זה  כיבמפורש  ים( מציינ2009)

אף ולמעשה  1,להד ציבורי וקנו אחיזה בדעת הקהל המחקרים ממצאיזאת זכו  למרות .לתלמיד

את  פיהשהרשויות החזקות הקצו למערכת החינוך הפך על  המשאבים היקףכי התקבל רושם 

  פני הדברים.  אינם אלה כי נייר זה יראה בהמשך. מדיניות ההעדפה המתקנת של משרד החינוך

 

 

 

 

                                                        
 (.2012(, ארלוזרוב )2009בוזגלו )-ראו למשל סבירסקי ודגן  1



 7 ורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות ההוראה בחינוך היסודימע

 : סוגיות בארבע עוסק זה מחקרלכך  בהתאם

 העבודה שעות למימון הקצוהמקומיות  הרשויותשהמקורות העצמאיים  היקף של תיאור 

בבתי ספר יסודיים רשמיים רגילים )כלומר ללא  התיאור מתמקד 2.ההוראה כוחות של

 עד( 2000–2001) תשס"א הלימודים בשנותו ,עברי-( בחינוך הממלכתימיוחד חינוךחרדים ו

  .(2008–2009) תשס"ט

 מקצותהרשויות  האם :המקומיות הרשויות בתוך מתקנתה עדפההה מדיניות של ניתוח 

 ספרהלבתי  מאשר כיתהמרקע חלש יותר שעות ל באים שתלמידיהם יסודייםספר  בתיל

 .ןיהמבתחוש יםחזקה

 או המרחיב הוראהה שעות מימוןב המקומיות הרשויות של מעורבותןמידה  באיזו 

 הספר לבתי המשאבים בהקצאתהשלטון המרכזי  שלההעדפה המתקנת  את מתמצמצ

 .בתוכןו המקומיות הרשויות יןב היסודיים

 הכלכלי של  נןחוסו המימון שאינם הרשויות המקומיות מקורות בין קיימת זיקה איזו

 .תיוהרשו בתוך המתקנת ההעדפהו עצמאיה המימוןבין היקף ו תיוהרשו

 משרד עבור נערכתש בדיקה – התקן בקרת במסגרת נאסףש רבה מידעהמושתת על  המחקר

במונחי ) ההוראה כוחותהעבודה של  שעותמ היקף איזה לבחון מטרהב ,כמעט מדי שנה החינוך

 ,ועוד ,הורים, עמותות, מקומיותה רשויותההחינוך,  משרד מממנים 3(עלותבמונחי ולא  ,שעות

 בתימ כחמישית שכולל מדגם. הבקרה מתבססת על כלליםל בהתאם בשעותמשתמשים  האםו

 חינוךהשכבות הדגימה הן מחוזות, זרם ו, רגיליםה רשמייםה בינייםהוחטיבות  יסודייםהספר ה

 מבדיקה (.2010אצל בלס ואחרים, בנושא הרחבה ראו ) הספר בתי שלכלכלי -החברתי והדירוג

מדגם מייצג של בתי הספר  אכן הואבבקרת התקן  המדגםשעולה ( 2010בלס ואחרים, ) נערכהש

מידע מקיף ומהימן על  מספקתש היחידה הבדיקהלהדגיש שבקרת התקן היא  שיהרשמיים. 

מקורות  אין כרגעש משום, במימון שעות הוראה והורים עמותות, מקומיות רשויותשל  מעורבותם

 מחוץ פעילויות, העזר שירותי מימוןהתקן אינה כוללת מידע על  בקרת. תחוםה על מנהלייםמידע 

 4.באלה וכיוצא בינוי, רכש, הלימודים לתכנית

 ההוראה שעות בשל מגבלת נתונים. עם זאת, בלבד ההוראה כוחות שלבמימון  מתמקד הניתוח

 רק מתייחס ניתוחה .לחינוך ההוצאה מסךהארי  חלקהשכר הן  וצאותוה ,החינוך של בול-לב ןה

 החינוך זרמימספר  בתי מעט כוללת התקן שבקרת מפניעברי -ספר בחינוך הממלכתי בתיל

 יתר ;(רשויותה תוךאו לאחר התמקדות ב כלכלי-חברתי דירוג לפי חלוקה לאחר)בפרט  האחרים

 5.ההוראה כוחותעבודה של  שעות מממנותאינן  כמעט לכןו עניות הערביות הרשויותעל כן, 

                                                        
 וכדומה(.   כולל שירותי עזר )מזכירות, שרתיםלא   2
עברי הרשמי הרגיל קטנים )עיבודי -ההבדלים בין בתי ספר בעלות שעת הוראה בחינוך היסודי הממלכתי  3

ממקור הנתונים  –עבורה קיימים נתונים זמינים שהשנה היחידה  –המחברים לשנת הלימודים תשע"ב 
משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים, שקיפות תקציבית במערכת החינוך, הבא: 

p://ic.education.gov.il/shkifut/startprod.htmhtt תוצאה זו נובעת מכך שאין בין בתי הספר הבדלים .)
     .  10גם הערת שוליים בולטים במאפיינים האישיים הנצפים של המורים, הקובעים את שכרם. ראו 

 .(2001) בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עיסוק באלה מופיע למשל  4
עברי, ערבי, בדואי ודרוזי;  –היסודי בישראל מתחלקת על פי אפיונים שונים: לפי מגזר מערכת החינוך   5

רגיל  –; וסוג חינוך פטוררשמי, מוכר ו –וחרדי; מעמד משפטי  דתי-ממלכתי, ממלכתי –סוג פיקוח 
 .  (2010. להרחבה ראו בלס ואחרים )ומיוחד

http://ic.education.gov.il/shkifut/startprod.htm
http://ic.education.gov.il/shkifut/startprod.htm
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 העבודה שעותל קצהההחינוך  משרדש מימוןבבעיקר  דןשקודם, מהווה המשך למחקר  נייר זה

זה  ממחקר (.2010)בלס ואחרים,  2001–2009שנים ב היסודיים הספר בתיבההוראה  כוחות של

הרשמיים  עבריים-מסך השעות בבתי הספר הממלכתייםאחוז  88-כ בממוצע מימן המשרד כי עלה

השעות לכיתה  מספר –משמעותי  היהנקט  שהמשרדהמתקנת  ההעדפה שיעור כיו, הרגילים

 גבוה היה)בשליש התחתון של מדד הטיפוח( חלש  מרקעמגיעים ם התלמידישהספר  בתישקיבלו 

של  )בשליש העליון מרקע חזק תלמידים המאכלסים הספר בתי שקיבלו מהמספר אחוז 30-כב

 . (המדד

 המקומיותהרשויות  :הבאים הממצאים נמנים הנוכחי המחקרמסקנותיו העיקריות של  עם

, עברי הרשמי הרגיל-בחינוך היסודי הממלכתי לכיתה שבועיות שעות 2-כ 2001–2009שנים ב מימנו

 מימוןלשליש מהשעות שמקורן אינו במשרד החינוך.  רובקמסך השעות ואחוזים  4-מ פחותשהן 

 שמשרד שעות בהקצאתהיקף ההעדפה המתקנת  אתאחוז  27-לכאחוז  32-מכ םצמצ הרשויות

 רשויותש משום זאת – כלכלי חלש לעומת חזק-לטובת תלמידים מרקע חברתי מנהיג החינוך

 פי על ואף ;מבוססות פחות רשויותמ משאבים יותר הרבההספר היסודיים  בתיל הקצוחזקות 

בתי ספר  לטובת מתקנת העדפהשל  משמעותיתמדיניות  ןיהבתחומ הנהיגורשויות החזקות הש

יחסית לבתי  שעות שבועיות לכיתה 3–2 תוספת של – חלשכלכלי -חברתי מרקע באיםשתלמידיהם 

 . כלכלי חזק-ספר שתלמידיהם באים מרקע חברתי

וחוסנה  כלכלי של הרשות המקומית-הדירוג החברתימתאם חיובי בין  קייםשאמידות מלמדות 

 שמימנהההוראה  שעות של 6ןגמישות: י הרשויותידלבין מימון שעות ההוראה על  הפיסקלי

 שקלים 1,000 כלל) 1.2-כ על עמדה)מכל המקורות(  תושבמ הממוצעת התהרשות ביחס להכנס

חוב ל ביחס והגמישות ,לכיתה( שעה 0.4של  גידולבממוצע  תלווהמ תושבמהרשות  של הכנסה

 עם חיובית מתואמת הרשות בתוך המתקנת ההעדפה ;-0.4-לכ הגיעה)במונחים מוחלטים(  לתושב

 .הפיסקלי חוסנה עםו שלהכלכלי -החברתי הדירוג

 אמידותה של יהןתוצאות לתיאורו (1)פרק  התיאורית לסטטיסטיקה מוקדשהמאמר  שאר

 . (2)פרק 
 

  

                                                        
יחס לשינוי באחוז אחד של משתנה אחר. כאן גמישות היא גודל השינוי באחוזים של משתנה אחד ב    6

     או בחוב לתושב.  תושבמ הממוצעת ההכנסמדובר על השינוי בשעות ההוראה ביחס לשינוי ב
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 תיאוריתה סטטיסטיקהה. 1

–2009-ב עמדהמקומיות מימנו הרשויות ששל כוחות ההוראה  השבועיותהעבודה מספר שעות 

אחוזים  2.5-כ ווהיהזה  מספרלכיתה בחינוך העברי הרשמי הרגיל.  בממוצע וחצי כשעה על 2001

 בנק; 2010 ,קלינובגם  ראו) החינוך במשרד אינו שמקורן שעותמהאחוז  25-מסך השעות וכ

הלאומית  ההוצאהמים אחוז 6-כ בממוצע הרשויותזו מימנו  בתקופהכי  יצוין .(2011, ישראל

 קליםש מיליארד 1.2-כב 2008 בשנת הסתכמהזו הוצאה ו 7,(בלאי)ללא  יסודי לחינוך השוטפת

 (. 'ב2013-ו 'א2013)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  שוטפים במחירים

 ,יחסית יםגבוה יםכלכלי-יםחברתי ותבאשכול והרשויות ,העברי בחינוך המקומיות הרשויות

מהן  רבותשנמוכים,  ותבאשכול רשויותמהו הערבי בחינוך מהרשויותרבות יותר  שעות מימנו

 מספרו, לכיתה שעות 2-עברי מימנו הרשויות כ-בחינוך הממלכתי .(1 תרשיםו 1ערביות )ראו לוח 

 .החינוך ממשרד מתקבלותשאינן  השעותמאחוז  32-כמסך השעות ו אחוזים 3.6-כ המהוו זה

רבות  שעותכלכלי חזק -חברתי מרקע באים שתלמידיוהקצו לכיתה בבית ספר יסודי  הרשויות

בחינוך  1.4)שעות  1.7 על עמד פערה – חלש מרקע באים שתלמידיולכיתה בבית ספר  אשרמ יותר

המתקנת  ההעדפה של פההיק הצטמצםמכך  כתוצאה. (2-ו 1 ותלוח ראו –בלבד  עברי-הממלכתי

 פחת: הוא חלש מרקעבאים  שתלמידיהםספר  בתילטובת  מנהיג החינוך משרדש שעות בהקצאת

 הרשויותשמקצות  מימוןה .(אחוז 27)אחוז  20-לכ( עברי-בחינוך הממלכתי אחוז 32)אחוז  27-מכ

 חוסנןועמו  ,הןתושבי שלכלכלי -החברתי הרקעחיובי בין  מתאםמפני שקיים  רגרסיבינושא אופי 

  .(3סעיף )ראו  החינוך מערכתל מקצות שהן מקורותה היקף ביןו ,הכלכלי
  

                                                        
ל העובדים בִמנהל את שכרם של כוחות העזר וש ,בין השאר ,בחישוב זה הוצאותיהן של הרשויות כוללות   7

 –אינם מהווים חלק משעות העבודה של כוחות ההוראה  החינוך, רכישות וכדומה. כאמור, רכיבים אלו
 מוקד עניינו של מחקר זה.  
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 הרקע ,המימון מקור לפי *יסודיים ספר בבתי ההוראה כוחות של העבודהשעות  .1 לוח
 החינוכי  והזרם **התלמידיםכלכלי של -החברתי

 ***2001–2009 ממוצע, לכיתה שבועיותשעות 

 כלכלי-רקע חברתי המימון מקור

 חזק בינוני חלש
    חינוך ממלכתי עברי

 2.4 1.9 0.9 מקומיות רשויות
 2.0 3.8 4.5 עמותות
 1.9 0.5 0.0 הורים
 42.5 48.7 56.2 החינוך משרד

 48.8 54.7 61.6 "כסה
    דתי-חינוך ממלכתי

 2.9 2.1 1.4 מקומיות רשויות
 2.9 4.0 4.3 עמותות
 1.9 1.1 0.1 הורים
 49.9 60.1 72.2 החינוך משרד

 57.7 67.4 78.0 "כסה
    כלל החינוך העברי

 2.4 2.0 1.1 מקומיות רשויות
 2.2 3.8 4.4 עמותות
 1.9 0.7 0.0 הורים
 43.5 52.4 62.9 החינוך משרד

 50.0 59.0 68.5 "כסה
    חינוך ערבי )כולל דרוזי וצ'רקסי(

 - 0.5 0.5 מקומיות רשויות
 - 1.0 1.8 עמותות
 - 0.0 0.0 הורים
 - 46.9 46.7 החינוך משרד

 - 48.4 48.9 "כסה
    חינוך בדואי

 - 0.2 0.2 מקומיות רשויות
 - 0.0 0.9 עמותות
 - 0.0 0.0 הורים
 - 46.2 48.3 החינוך משרד

 - 46.2 49.3 "כסה
    כלל החינוך הערבי 

 - 0.5 0.4 מקומיות רשויות
 - 1.0 1.5 עמותות
 - 0.0 0.0 הורים
 - 46.8 47.2 החינוך משרד

 - 48.3 49.1 "כסה
    סך הכל 
 2.4 1.7 0.7 מקומיות רשויות
 2.2 3.3 2.9 עמותות
 1.9 0.6 0.0 הורים
 43.5 51.4 54.7 החינוך משרד

 50.0 57.1 58.4 "כסה
 
 
 .בלבד' ו עד' א כיתות כולליםה רגילים רשמיים יסודיים ספר בתי *

 .3–1הטיפוח  עשירוני –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע** 

לא  זהכיוון שהנתונים במחקר מ(, 4, לוח נ'2010ואחרים ) מבלסבלוח שונים במקצת מאלו הנגזרים  הערכים*** 
שאין הבדלים של ממש ניתן לראות ואחרים  בלסבהשוואה לנופחו לפי הרכב הכיתות בכלל האוכלוסייה. 

 הסה"כ בכל זרם,של אוכלוסיית בתי הספר בשל המשקלות השונים  .המקרים בשני המתקבלותבתוצאות 
 .אינו זהה לסכום השעות המוקצה בכל אחד מחלקי המערכת בנפרד

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 
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  יסודייםספר  בבתי ההוראה כוחות של העבודהשעות היחס בין הקצאת  .2 לוח
 **התלמידיםכלכלי של -החברתי והרקע המימון מקור לפי *עבריים,-ממלכתיים

 2001–2009 ממוצע, לכיתה שבועיותשעות             

 .בלבד' ו עד' א כיתות כולליםה רגילים רשמיים יסודיים ספר בתי *

 .3–1הטיפוח  עשירוני –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע** 

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 " מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 

 

  

 חלשההפרש בין רקע  המימון מקור
 חזקלרקע 

 חלשההפרש בין רקע 
 בינונילרקע 

 בינוניההפרש בין רקע 
 חזקלרקע 

 -0.4 -1.0 -1.4 מקומיות רשויות

 1.7 0.7 2.5 עמותות

 -1.3 -0.5 -1.9 הורים

 6.0 7.7 13.7 החינוך משרד

 5.9 6.9 12.8 "כסה

 1 תרשים

בחינוך  המקומיות הרשויותבמימון  ההוראה כוחות של העבודהשעות 
 **הרשות שלכלכלי -החברתי והאשכול החינוכי הזרם לפי *היסודי,

 2001–2009 ממוצע, לכיתה שבועיותשעות 

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר רשמיים רגילים  בתי* 
 –; בינוני 3–1אשכולות  – נמוך. 2006 בשנת המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי האשכול** 

בחלק מזרמי החינוך נכללו בבקרת התקן מעט . 10–8אשכולות  – גבוה; 7–4אשכולות 
  בתי ספר באשכולות מסוימים ולכן לא מוצגות עבורם השעות.  

 (2011: בנק ישראל )מקור

   

   

   

   

   

   

   

רשויות באשכול 

נמו כלכלי -חברתי

רשויות באשכול 

בינוניכלכלי -חברתי

רשויות באשכול 

 בוהכלכלי -חברתי

כ  הדתי-תיכממל  רבי

בדואי

 ברי-ממלכתי
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 עברי-בחינוך הממלכתי רגילים רשמיים יסודיים ספר בתימתמקדים  2 תרשיםו 4-ו 3 לוחות

 הרקע לפיו המימון מקור לפיהקצאתן של שעות ההוראה לכיתה  את ומציגים, 2001–2009 שניםב

 וססותעולה בבירור שרשויות מב 3מלוח  8.הספר בית שלו המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי

 שוויםמגם כאשר  ניכרתתופעה זו  9.בינוני בדירוגחשבונן יותר שעות מאשר רשויות  על מתקצבות

 מצטיירת דומה תמונה. אחרותוברשויות  חזקות רשויותבכלכלי -ספר מאותו רקע חברתי בתיבין 

 (.4)לוח  חלשותבאחוזים  2-כו חזקותבאחוזים  10-כ –של הרשויות בסך המקורות  חלקןל ביחס

 שמאכלסיםספר  בתיומתקנת,  העדפה של מדיניות ןיהבתחומחזקות מקיימות  רשויות

חזק. רשויות  מרקעתלמידים  שמאכלסיםספר  בתימ מימון יותר מקבליםבינוני  מרקעתלמידים 

 מספררק הן מממנות ובכל מקרה  ,מתקנת העדפהשל  ברורהמדיניות  מקיימות אינןבינוני  מדירוג

של  זומ קטנה הרשויות שנוקטותהמתקנת  ההעדפהמוחלטים  במונחים. שעותשל יחסית  מצומצם

בבית ספר שתלמידיו באים מרקע  לכיתה, רשויות חזקות מקצות המחשה לשםמשרד החינוך. 

, חזק מרקעבאים  שתלמידיוספר  תיבל להקצאה יחסית שבועיותשעות  4-כשל  תוספתבינוני 

מדירוג בינוני אין כאמור אפשרות  ברשויותו ;שעות 8 של תוספת מקצה החינוך משרדש בשעה

להצביע על מדיניות ברורה של העדפה מתקנת, בשעה שבמקרה של משרד החינוך היא ניכרת. 

 גבוהמקיימות היקף  הרשויות)כלומר יחסית לסך השעות שהן מקצות(  יחסיים במונחים ואולם

 . מתקנת העדפה שליותר 

)ראו  לחינוך המשאבים בהקצאתהמתקנת  ההעדפה של פההיק את צמצמוהכל הרשויות  בסך

 ןיהבתחומ עבריים-ממלכתיים יסודיים ספר בתירשות ל העמידושהרשויות החזקות  משום ,(2לוח 

שבתוך תחומיהן של הרשויות החזקות יש רק מידה  ומשוםחלשות,  רשויותמ משאבים יותר הרבה

  10.מתקנת העדפהמוגבלת של 
  

                                                        
מהטעמים הבאים: )א( בתוך רשות נתונה יש מעט נעשתה עברי -בבתי ספר בחינוך הממלכתי ההתמקדות  8

בתוך בתי ספר מזרמי החינוך האחרים, ודבר זה מקשה לבדוק את ההעדפה המתקנת שהרשות מנהיגה 
רשויות  כלכלי נמוך, ואין כלל-)ב( רוב הרשויות ובתי הספר הערביים מצויים בדירוג חברתי אותו זרם;

לכן אין אפשרות לבדוק את מדיניות ההעדפה המתקנת בין הרשויות  כלכלי גבוה,-באשכול חברתי
נדגמו בבקרת עברי -מראה כמה בתי הספר של החינוך הממלכתי יםבנספח 1'הערביות ובתוכן. לוח נ

 כלכלי של הרשות.-ברשויות המקומיות בתקופה הנחקרת, ומהו הדירוג החברתיהתקן 
עברי שמצויים ברשויות חלשות, ולכן בתי ספר -בקרת התקן כוללת מעט בתי ספר של החינוך הממלכתי  9

 הושמטו מהניתוח. ואל
כי אין הבדלים  ( הראו2010בלס ורומנוב,  ;2008; בלס ואחרים, 2007ואחרים,  )זוסמןקודמים מחקרים   10

-ממשיים בהשכלה ובוותק בהוראה של המורים המלמדים בבתי ספר יסודיים )כולל בחינוך הממלכתי
כלכלי של תלמידיהם )בהתאם למדד הטיפוח(. -עברי(, כאשר בוחנים את בתי הספר לפי הרקע החברתי

 כלכלי-ל החברתיבלי קשר לאשכו –זה עשוי לרמז על כך שלמורים ברשויות המקומיות השונות ממצא 
 יש מאפיינים אישיים נצפים דומים. –שלהן 
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  *עבריים,-ממלכתיים יסודייםספר  בבתי ההוראה כוחות של העבודהשעות . 3 לוח
  **המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי והרקע המימון מקור לפי

 ***הספר בית תלמידי שלו
  2001–2009 ממוצע, לכיתה שבועיותשעות       

 המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי הרקע המימון מקור
 גבוה בינוני

 חזק בינוני חזק בינוני חלש התלמידים רקע

 4.4 7.9 1.0 1.5 0.9 מקומיות רשויות

 1.8 3.3 2.5 3.9 4.5 עמותות

 2.1 1.1 1.8 0.5 0.0 הורים

 42.4 50.4 42.7 48.4 56.2 החינוך משרד

 50.6 62.7 48.0 54.3 61.6 "כסה

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר יסודיים רשמיים רגילים  בתי *

 ; 7–4אשכולות  –. בינוני 2006כלכלי של הרשות המקומית בשנת -החברתי האשכול** 
  עברי.-הממלכתי החינוך שלספר  בתייש רק מעט  מאשכול נמוך ברשויות. 10–8אשכולות  – גבוה

 .3–1הטיפוח  עשירוני –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע*** 

 וצור, מרכז טאוב בלס, זוסמן: מקור
 ( 2009) הלמ"ס, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 

 

 יסודייםספר  בבתי לכיתה ההוראה כוחות של העבודההתפלגות שעות . 4 לוח
 הרשות שלכלכלי -החברתי והרקע המימון מקור לפי *עבריים,-ממלכתיים
  ***הספר בית תלמידי שלו **המקומית

 אחוזים(ב) 2001–2009 ממוצע

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר יסודיים רשמיים רגילים  בתי *

 ; 7–4אשכולות  –. בינוני 2006כלכלי של הרשות המקומית בשנת -החברתי האשכול** 
  עברי.-הממלכתי החינוך שלספר  בתייש רק מעט  מאשכול נמוך ברשויות. 10–8אשכולות  – גבוה

 .3–1הטיפוח  עשירוני –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע*** 

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 ( 2009) הלמ"ס, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 

  

 המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי הרקע המימון מקור
 גבוה בינוני

 חזק בינוני חזק בינוני חלש התלמידים רקע

 8.6 12.6 2.0 2.8 1.5 מקומיות רשויות

 3.5 5.3 5.2 7.1 7.3 עמותות

 4.1 1.8 3.8 0.9 0.0 הורים

 83.7 80.3 88.9 89.2 91.2 החינוך משרד

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה
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 2 תרשים

-ממלכתיים יסודייםספר  בבתי ההוראה כוחות של העבודהשעות 
 **המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי והרקעלפי מקור המימון  *עבריים,

 ***הספר בית תלמידי שלו
 2001–2009 ממוצע, לכיתה שבועיותשעות 

 

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר רשמיים רגילים  בתי* 
 –; בינוני 3–1אשכולות  – נמוך. 2006 בשנת המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי האשכול** 

בחלק מזרמי החינוך נכללו בבקרת התקן מעט בתי . 10–8אשכולות  – גבוה; 7–4אשכולות 
  ספר באשכולות מסוימים ולכן לא מוצגות עבורם השעות.  

 עשירוני –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע*** 
 .3–1הטיפוח 

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 ( 2009) הלמ"ס, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 

 א. רשויות מקומיות

 ב. עמותות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשויות באשכול

בינוניכלכלי -חברתי
 רשויות באשכול

 בוהכלכלי -חברתי

חלש בינוני חזק

         -                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשויות באשכול

בינוניכלכלי -חברתי
 רשויות באשכול

 בוהכלכלי -חברתי

 

חלש בינוני חזק

         -                 
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 )המשך( 2 תרשים

 *עבריים,-ממלכתיים יסודייםספר  בבתי ההוראה כוחות של העבודהשעות 
  **המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי והרקעלפי מקור המימון 

  ***הספר בית תלמידי שלו
 2001–2009 ממוצע, לכיתה שבועיותשעות 

 

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר רשמיים רגילים  בתי* 
; בינוני 3–1אשכולות  – נמוך. 2006 בשנת המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי האשכול** 

בחלק מזרמי החינוך נכללו בבקרת התקן מעט . 10–8אשכולות  – גבוה; 7–4אשכולות  –
  בתי ספר באשכולות מסוימים ולכן לא מוצגות עבורם השעות.  

 –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע*** 
 .3–1הטיפוח  עשירוני

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 ( 2009)מ"ס הל, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 

 

 ג. הורים

 ד. משרד החינוך

   

   

   

   

   

   

 רשויות באשכול

בינוניכלכלי -חברתי

 רשויות באשכול

 בוהכלכלי -חברתי

חלש בינוני חזק

         -                 

 

  

  

  

  

  

  

 רשויות באשכול

בינוניכלכלי -חברתי
 רשויות באשכול

 בוהכלכלי -חברתי

חלש בינוני חזק

         -                 
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 עברי הרשמי הרגיל-בחינוך היסודי הממלכתי הוראהה שעותב שוויוןה אי את כדי למדוד

מצב ) 0 בין נעים שערכיו מדד – 'יניג מדדב נעשה שימוש 11,המקומיות הרשויות שמממנות

 כיתהשוויון מוחלט,  אי) 1-ל( שעות מספרהכיתות מקבלות אותו  כלשבו מלא,  שוויוןהיפותטי של 

 ערך זה של .0.744 על עומדכי המדד  מצאנ. (דבר מקבלות אינןכל השעות והיתר  אתאחת מקבלת 

 הרשויות שמממנות לכיתה השעות שהתפלגות כך על ורק אךמעיד  הוא גבוה, אולם הוא'יני ג מדד

 .ההקצאה של תופרוגרסיביהעל מידת  וממנ ללמוד ניתן לאו, אינה אחידה

אי ו שונות רשויותמספר  בתי יןבים: אי השוויון לשני שוויון-'יני לאיג מדד רקופבשלב הבא 

(. 2011 ,פוגל ;Lerman and Yitzhaki, 1984 )ראו רשותאותה בתוך שונים  ספר בתי ביןהשוויון 

 תרומהל אינדיקציה – בין הרשויות שוויון מאי נובעים השוויון מאיאחוז  95-שכ המסקנה היא

. הוראה שעות יותר הרבה מקצות החזקות הרשויות שכן, תושל הרשויות המקומי הרגרסיבית

 .הרשויות תוךלבתי ספר שונים ב הקצאותב יש הבדלים קטנים יחסית ,זאת לעומת

 הרשויות מעורבות של (ההתפלגות המצטברת תי)פונקציאת עקומת לורנץ  מציג 3 תרשים

היינו:  ,מוחלט שוויוןמייצג שחור( הקו ה) האלכסון 12.ההוראה כוחות של העבודהשעות  מימוןב

רחבי הארץ )כולל בתוך הכיתות בשווה בין כל  מספר השעות המוקצה לכיתהמצב היפותטי שבו 

בין כל ו בין השטח הכלוא בין האלכסון לעקומה יחסל שווה'יני גמדד . רשות מקומית נתונה(

אי השוויון בהקצאת השעות גדל.  ,גדול יותרהראשון ככל שהשטח השטח שמתחת לאלכסון; 

ברשות  לכיתה שעותממוצע של מימון הה המציגה אתמהעקומה  עוברים כאשר כי התרשים מראה

בית הספר )בלי קשר לרשות המקומית שספר ית בהממוצע לכיתה במימון ה המראה את לעקומה

 רשויותהבין  שוויון מאי נובע הכולל השוויון אי רוב שכן ,מעט גדלהכלוא  שטחה ,(אליה משתייך

 .'יני לעילגגם מפירוק מדד  השהתקבלתוצאה  – מקומיותה

כלכלי גבוה )מסומנות -חברתי באשכול מדורגותש אלוכי  רשויותלנוגעת העולה מהעקומה  עוד

רבות שעות  מנותממ הן( מצויות בדרך כלל בחלק הימני של העקומה, כלומר כההירוק במעוין 

 כיעולה  הספר בתי עקומתמ, לכך דומהב .זו תופעהבולטת ל הדוגממשמשת אביב  תלולכיתה, 

( ממוקמים ברובם בחלק הימני של העקומה, שכן כההכחול מעוין ב מסומנים) שבהם יםחזקה

 היקףבממוצע  מממנות – שכיחים יחסית חזקיםהספר הבתי  ןיהשבתחומ –רשויות מבוססות 

 חזקיםה ספרהבתי  של םשיעורזאת,  עםחלשות.  רשויות מאשרהיסודי  החינוךיותר של  גבוה

-חברתי אשכולמהרשויות  של ןשיעורמ נמוךעקומת לורנץ לבתי הספר  שלבחלק הימני  מצוייםה

 הספר בתי של שלישים כשני) לרשויות העקומההתפלגות  שלכלכלי גבוה המצויות בחלק הימני 

הרשויות  כלש בשעה, הכיתות של המצטברת ההתפלגות של לחציון מעל נמצאיםהחזקים 

המחשה  .הרשויות בתוך מתקנת העדפה על מרמז זה ממצא .(החציון מעל נמצאותהמבוססות 

 70-כ הם חזק-בינוני מרקעתלמידים  המאכלסיםהספר  בתישבכך  נעוצההאחרון  ממצאנוספת ל

העליון של עקומת לורנץ לבתי  בעשירון אך ,עבריים-הממלכתיים היסודיים הספר בתי סךאחוז מ

  .בלבדאחוז  50-לכ יורד חלקםהספר 

                                                        
 עבריים-ממלכתיים יסודיים ספר בתי ארבעה לפחות בהן שהיו מקומיות ברשויות רק נערכההמדידה   11

 רשות בתוך המתקנת ההעדפה היקףאת  גםהמטרה הייתה לבחון ש כיווןמ, 2001–2009שונים בשנים 
 .נתונה מקומית

בסדר עולה לפי מספר דורגו עקומת לורנץ נבנתה באופן הבא: בתי הספר )או הרשויות המקומיות(   12
מופיע שיעורן  x-. על ציר הבבית הספר )או ברשות המקומית( השעות הממוצע שהרשות מימנה לכיתה

 y-הועל ציר  אחוז הוא סך כל הכיתות, 100, כלומר המצטבר של הכיתות בבתי הספר )ברשות המקומית(
, . בעקומת בתי הספר כל נקודה מייצגת בית ספרבמימון הרשויות שיעורן המצטבר של השעות –

 רשות מקומית. ובעקומת הרשות כל נקודה היא
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מממנת  אינה כללהמקומית  הרשותמהכיתות  אחוז 40-מ בלמעלה כי התרשיםעוד עולה מ

  לציר האופקי(. נושקהבתי הספר  עקומתב הקטע את ראו) הוראה שעות
 

הרשות  שלכלכלי של תלמידי בית הספר ו-בוחנים את מימון השעות לפי הרקע החברתי כאשר

 מימנו הרשויותשהשנים לא חל שינוי של ממש בהיקף השעות  במהלךהמקומית, מוצאים כי 

שושני,  דוח את ליישםהחלו  2003–2004הלימודים  שנתשמעל פי  אף ,זאת .(5-ו 4)תרשימים 

, ואחרים בלס)ראו  החינוך משרד של התקן שעות בתקצוב המתקנת ההעדפההרחיב את  זה מהלךו

 היות ,הרשויות החזקות שמימנוהשעות  היקףב הלהגדל להוביל היתהי עלולה . הרחבה זו(2010

אולם כאמור לא חלה  – החינוך ממשרד שעות פחותלאחר יישום הדוח  קיבלו שתלמידיהן

 . התרחבות כזו

שעות  מימוןב הוריםשל ו עמותות של מעורבותם מימון הרשויות, מעניין לבחון אתלצד 

–2009 בשנים רגילים רשמייםעבריים -ממלכתיים יסודיים ספר בבתי ההוראה כוחות של העבודה

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

                                 

הת ל ות מ טברת של כיתות

הת ל ות מ טברת של ש ות 

במימו  הרשות המקומית
י ו-תל אביב 

רשויות מקומיות

בתי   ר

כלכלי  בוה-רשויות מקומיות באשכול חברתי

כלכלי חזק-בתי   ר מרק  חברתי

 3תרשים 
 *הרשויותבמימון ההוראה  כוחות של העבודהעקומת לורנץ: שעות 

 ***המקומית והרשות ספר בית לפי **,עברי-הממלכתי היסודי בחינוך
2009–2001  

 שונים  עבריים-ארבעה בתי ספר יסודיים ממלכתיים לפחות בהן שהיומקומיות  ברשויות* 
 . 2001–2009 בשנים

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר יסודיים רשמיים רגילים  בתי **(1

 .  10–8אשכולות  –. גבוה 2006כלכלי של הרשות המקומית בשנת -החברתי האשכול*** 

 .3–1הטיפוח  עשירוני –חזק של בית הספר  רקע

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 ( 2009) הלמ"ס, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 
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 2.0-ל )בהשוואה לכיתה שבועיות שעות 3.3 בממוצע מימנו העמותות. (לעיל 3-ו 2 ות)לוח 2001

 שמקורןמהשעות  אחוז 54-מסך השעות וכאחוזים  6-כ שהן, (המקומיות הרשויות מימנוששעות 

התקופה הנחקרת  במהלךמתקנת.  העדפהשל  ברורההחינוך. העמותות נקטו מדיניות  משרדב אינו

 (.4 תרשים) חלש מרקע שתלמידיהם ספר לבתי במיוחד, העמותות מימון גדל

זה  ומספר, "ן(תל –)במסגרת תכנית לימודים נוספת  לכיתה שבועית השע 0.9-כמימנו  ההורים

מהשעות שמקורן אינו במשרד החינוך.  אחוז 14-מסך השעות לכיתה וכים אחוז 2-מ פחות מהווה

 תבדקהנ התקופה במהלך. כלכלי-חברתיה רקעה שמתחזקככל  גדלהכצפוי, השתתפות ההורים 

  .(4 תרשים) שבהם המבוססים בקרב מסוים צמצום למעט, שינוי ללא כמעט ההורים מימון נותר

 ופעילותבהשוואה לחינוך העברי,  מצומצמתפעילות  מקיימותכי בחינוך הערבי העמותות  יצוין

  .(1)לוח  השתתפות ההורים אפסית . כמו כן, במגזר זהפרוגרסיבית זו

 אינו שמקורןעברי -בחינוך הממלכתי לכיתה השבועיותהעבודה  שעות של ןמספר, לסיכום

–2009  הגיע בשנים –רשויות מקומיות, עמותות והורים  שמימנו השעותכלומר  –החינוך  משרדב

 סךהקצאתם של  נראה כי. העבודה השבועיות שעותמסך אחוז  11-כ שהן, שעות 6-לכ 2001

 שלכלכלי -החברתי הרקע לפי מתקנת העדפה של משמעותית מדיניותמשקפת אינה  ואל מקורות

גיסא, ומאידך  מחד עמותותהשל  פרוגרסיביתה מדיניותההשפעות מנוגדות:  בשל, התלמידים

 שלהרגרסיבית  השפעתם כןו 13,מקומיותה רשויותה של רגרסיביתה הכוללת תןהשפע –גיסא 

בבית ספר  לכיתההחינוך  משרדמימן ש שעותה, מספר כפועל יוצא .יםחזקה ספרהבבתי  הוריםה

ספר שתלמידיו באים  בבית כיתהל מימוןמהאחוז  32-בכ גבוהחלש היה  מרקעבאים  שתלמידיו

 היקפה פחתהמקורות  שארתוספת של  לאחרו(, נההראשו לטובת שעות 14-כ של)פער  חזק מרקע

 רגרסיביותהתוצאה הסופית היא  כלומר – (כשעה של)צמצום אחוז  29-כל המתקנת ההעדפה של

 . שמקורו אינו במשרד החינוך במימון חלשה
 

  

                                                        
כזכור, הרשויות החזקות אמנם נוקטות בתחומיהן העדפה מתקנת, והן מפנות יותר משאבים לבתי ספר   13

 בין רשויות אחרות.וחלשים, אך פעולה זו מקזזת רק באופן חלקי את פער התקצוב בינן 
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כ  ה בתי   ר מרק   

כלכלי חלש-חברתי

    -

    

    -

    

בתי   ר מרק   

כלכלי בינוני-חברתי
בתי   ר מרק   

כלכלי חזק-חברתי

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

 רשויות מקומיותא. 

 ב. עמותות

  4 תרשים

 *עבריים,-ממלכתיים יסודייםספר  בבתי ההוראה כוחות של העבודהשעות 
  **הספר בית תלמידי שלכלכלי -החברתי והרקעלפי מקור המימון 

  2001–2004לעומת  2006–2009, לכיתה שבועיותשעות 
 

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר רשמיים רגילים  בתי* 

 –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע** 
 .3–1הטיפוח  עשירוני

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 ( 2009)מ"ס הל, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 

 

 

 

 

 

 

 

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

כ  ה בתי   ר מרק   

כלכלי חלש-חברתי

בתי   ר מרק   

כלכלי בינוני-חברתי
בתי   ר מרק   

כלכלי חזק-חברתי
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 )המשך( 4 תרשים

 *עבריים,-ממלכתיים יסודייםספר  בבתי ההוראה כוחות של העבודהשעות 
  **הספר בית תלמידי שלכלכלי -החברתי והרקעלפי מקור המימון 

  2001–2004לעומת  2006–2009, לכיתה שבועיותשעות 
 

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר רשמיים רגילים  בתי* 

 –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע** 
 .3–1הטיפוח  עשירוני

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 ( 2009)מ"ס הל, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 

 ג. הורים

 ד. משרד החינוך

   

   

   

   

   

   

   

    -

    

    -

    

    -

    
    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

כ  ה בתי   ר מרק   

כלכלי חלש-חברתי

בתי   ר מרק   

כלכלי בינוני-חברתי

בתי   ר מרק   

כלכלי חזק-חברתי

  

  

  

  

  

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

כ  ה בתי   ר מרק   

כלכלי חלש-חברתי

בתי   ר מרק   

כלכלי בינוני-חברתי

בתי   ר מרק   

כלכלי חזק-חברתי
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 אמידותה. תוצאות 2

 המתואמים הגורמים את הבוחנות( OLS)סטטיסטיות אמידות  של יהןתוצאותמתאר את  זה פרק

היסודי  בחינוך 2001–2009-בהמקומיות מימנו  שהרשויותהשעות השבועיות לכיתה  של ןמספר עם

כלכלי של -החברתי רקעה את כוללים ואל גורמים .(5)לוח  עברי הרשמי הרגיל-הממלכתי

  .מקורות המימון שאינם רשויות מקומיות אתו המקומית הרשות שלו הספר בתיב םתלמידיה

 ,המקומית לרשותFixed Effects (FE ) לאל אחתפעם  –נערכו בשני אופנים  5בלוח  האמידות

בלתי נצפות של הרשות המקומית גם תכונות  מפוקחותבמודל השני כלומר  FE,14שנייה כולל  ופעם

                                                        
 .Random Effectsעל פני  Effects Fixedעדיפות לשימוש במודל  הראה כי יש Hausmanמבחן    14

 5 תרשים

בחינוך  במימון הרשויות המקומיות ההוראה כוחות של העבודהשעות 
 *עבריים-ממלכתיים יסודיים ספר בבתי

  **המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי הרקעלפי , לכיתה שבועיותשעות 
 2001–2004 לעומת 2006–2009***, הספר בית תלמידי שלו

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר יסודיים רשמיים רגילים  בתי* 

 ; 7–4אשכולות  –. בינוני 2006כלכלי של הרשות המקומית בשנת -חברתיה האשכול** 
 החינוך שלבתי ספר  מעט רק יש מאשכול נמוך ברשויות. 10–8אשכולות  – גבוה

 עברי. -הממלכתי

  –; רקע חזק 7–4הטיפוח  עשירוני –; רקע בינוני 10–8הטיפוח  עשירוני –חלש  רקע*** 
 .3–1הטיפוח  עשירוני

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 ( 2009) הלמ"ס", מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"

 

 

 

 

 

  

ת מאשכולרשויות מקומיו

בינוני כלכלי-חברתי

ת מאשכולרשויות מקומיו

 בוה כלכלי-חברתי

    -

    

    -

    

    -

    

    -

    
    -

    

    -

    
    -

    

    -

    

    -

    

    -

    

חלש בינוני חזק

         -                 
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בתקופת קבועות שנותרו  וכדומה( המקומי החינוך נהלמִ  של ם)למשל העדפות התושבים, מאפייני

  15.החקירה

 (1 מודל ,5)לוח  לרשות המקומית Fixed Effectsללא  האמיד

עם מספר השעות לכיתה  חיוביבאופן כצפוי,  ,מתואםכלכלי של הרשות המקומית -הדירוג החברתי

-כ של בעלייה מלּווה( 10 עד 1 של)בסולם כלכלי -בדירוג החברתיתוספת של יחידת אשכול אחת  –

-קיים מתאם שלילי בין מדד הטיפוח של בתי הספר היסודיים הממלכתייםלכיתה.  שעות 0.4

, כנראה כפועל יוצא מכך שברשויות ן מימון שעות ההוראה על ידי הרשות המקומיתביועבריים 

 . חלשות מדד הטיפוח הממוצע של בתי הספר גבוה יחסית

פן ובאכי  יצוין. בין התקצוב של הרשויותומתאם בין היקף המימון של העמותות נמצא לא 

 גיסאמחד  – מעניקות הרשויותש מימוןלשהן מעניקות  מימוןההזיקה בין  מהי ברור זה אין כללי

 ,את רגליה מדירהו אחריות מסירהבבית ספר הרשות המקומית  פועלות עמותותכאשר  כי יתכןי

( matching) תואם מימון כנגדספר רק  יתלב משאבים מעמידות מהעמותות חלק גיסאומאידך 

 . (1998ואחרים,  וינהבר)ראו  המקומית הרשותמ

בין מימון ולמימון שעות הוראה  הוריםה תשלומיבין היקף חיובי מובהק לא נמצא מתאם 

הורים מבוססים, היכולים להשתתף במימון שעות אף ש – תשעות ההוראה על ידי הרשות המקומי

 הוראה, מתגוררים ברשויות מבוססות המקצות יותר משאבים לחינוך. 

תקן שעות (: 2010משרד החינוך מעמיד שעות הוראה משני סוגים )להרחבה ראו בלס ואחרים, 

שעות הוראה  –תקן שעות שאינן בליבת שעות ההוראה המוקצות לפי מפתחות אחידים;  –

של הרשות  התקצוב גדל כך ,בתקןאינן שעות הוראה ששמשרד החינוך העמיד יותר  ככל. נוספות

 מכך נובעת זו תוצאה כי יתכןי. (אחוז 15)מובהק ברמה של  וך היסודילמימון החינ המקומית

 הרשות של הבהשתתפות גם תלוי החינוך משרדבתקן על ידי אינן ש השעות מהקצאת שחלק

החינוך,  משרדלעתים את מימונה בהשתתפותם של  מתנה "קרבקרן ", ה)לדוגמ במימון המקומית

במימון  להשתתףהחינוך נוטה  משרדכי  נראהעל כן,  יתר. (ההוריםוהרשויות המקומיות 

משום שסיכויי ההצלחה  ,מבוטל מעלותם בלתי שיעורב נושאות מקומיותה רשויותהפרויקטים ש

  .תיוהפעילה של הרשו ןמעורבותל הודותשלהם גבוהים יותר 

 המקומית שהרשות השעות היקף גדל, ןקט  שלה והחוב  עולהברשות  מתושבככל שההכנסה 

 ממוצע כאשרכלכלי של הרשות. -, גם כאשר מביאים בחשבון את האשכול החברתימממנת

 בתקופה עמדה מתושבהממוצעת  ההכנסה) קליםש באלף עולה, המקורות מכל, מתושב ההכנסה

 השעות מספר עולה(, התקופהאותה  של ממוצעים במחיריםשקלים,  5,900-כ על בדקתהנ

)מספר השעות הממוצע לכיתה במימון  0.4-ל בקרובמית במימון הרשות המקו לכיתההשבועיות 

)בנקודת  מתושב להכנסה ביחסהרשות  שמימנהגמישות השעות ומכאן ש, (2.0הרשות עמד על 

יצוין  .-0.36-כעמדה על )בערכו המוחלט( הגמישות ביחס לחוב לתושב . 1.2-כעל  העמד הממוצעים(

 במונחי( מצאו במפתיע שברמה הלאומית גידול בגירעון הממשלה )2002) 'ינסקיוסטרבצ זעיראש

 .בתוצר לחינוך הציבוריתשל ההוצאה  בחלקה עלייה עם חיובית מתואם( תוצר

ככל שמספר התלמידים בבית הספר גדול יותר השתתפות הרשות המקומית במימון השעות 

 .ליותבמימון שעות שאינן פרונט בשל יתרונות לגודלשתכן יי 16,לכיתה פוחת

                                                        
 חריגהרשות המקומית  במימוןהשעות השבועיות לכיתה  מספר בהםשבתי ספר  מהןות שהושמטו אמיד  15

 .בהמשך המוצגות לאלה דומות תוצאות הניבו( שבועיות שעות 15)מעל 
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 (3-2מודלים  ,5)לוח  לרשות המקומית Fixed Effects הכוללות ותאמיד

אומד  מתקבל( 2)מודל של הרשות המקומית  תכונות הקבועותבחשבון את ה ההמביא האמידב

, היינו: ככל שמדד הטיפוח של בית הספר גבוה יותר, חיובי ומובהק למדד הטיפוח של בית הספר

הדבר שהרשויות המקומיות  פירוש. הרשויות המקומיות גבוה יותרעל ידי צוב שעות ההוראה תק

-חברתי מרקע באים שתלמידיהםמדיניות של העדפה מתקנת לטובת בתי ספר  ןיהמנהיגות בתחומ

שעות  2-כ המקומית מהרשות מקבלים ביותר החלשים הספר בתי, המחשה לשםכלכלי חלש. 

 . רשות באותה ביותר החזקים הספר מבתייותר  לכיתה

בין ו בתקןשאינן משרד החינוך בין שעות  (אחוז 15)מובהק ברמה של מתאם חיובי נמצא 

 כפי שהיה באמידה הקודמת., השעות על ידי הרשות המקומית מימון

 הם השנים שבמרוצת משום כנראהאינם מובהקים, המשתנים הפיסקליים  של האומדים

 . (FE-המגולם ב ,שנתי ברשות המקומית-)יחסית לממוצע הרב רשות אותה בתוךמעט משתנים 

 כדי? הספר יתושל ב הרשות המקומיתתלויה במאפיינים של  המתקנת ההעדפה מידת האם

אותם בין ובית הספר  לשמדד הטיפוח אינטראקציה בין  ילאמידה משתנפו נוס ,השאלה עללענות 

לרשות המקומית משקף הבדלים בין רשויות בממוצע שעות  FE-שה בעוד .17(3)מודל  משתנים

 משתנהלכל בתי הספר בתחומן )ובא לידי ביטוי בגודלו של החותך באמידה(, המוקצות ההוראה 

 ההקצאה ביןומאפייני הרשות המקומית ובתי הספר על המתאם בין  מצביעהאינטראקציה 

 המתקנת ההעדפה כי מתברר. ברשות הספר בתי של הטיפוח מדד לפי השעות של הדיפרנציאלית

כלכלי של הרשות המקומית, ממצא העולה בקנה אחד עם המוצג -הדירוג החברתי עם גדלה

בתקן על ידי משרד  אינןעם מימון שעות ההוראה ש גוברתהעדפה המתקנת הלעיל.  5בתרשים 

חינוך לבתי משרד התקצוב של הרשות המקומית ל (matching) תואם מימוןכנראה בזכות החינוך, 

שעות לכיתה  0.1-תושב מלווה בגידול של כמ שקלים 1,000תוספת הכנסה של  .ספר חלשים

( המצוי 10עד  1-פר )בסולם מבמימון הרשות עבור כל יחידה נוספת במדד הטיפוח של בית הס

 .שעות 0.2-שקלים בחוב לתושב מוביל לירידה של כ 1,000, וגידול של בשטחה

                                                                                                                                                  
שבבתי ספר מרובי תלמידים הצפיפות בכיתות בדרך כלל גבוהה יחסית, דבר המצריך דווקא  אף על פי  16

 תגבור שעות.
 הרשויות שלהגורמים המתואמים עם מדיניות ההעדפה המתקנת ניתן היה לאמוד באופן ישיר את   17

על ידי אמידה שבה יחידת  בתחומןעברי -במימון בתי הספר של החינוך היסודי הממלכתי המקומיות
מספר שנתי של -הרב ממוצעה ביןבאמידה הוא הפער המשתנה המוסבר החקירה היא רשות מקומית. 

 הממוצע ביןו , שמומנו על ידי הרשות המקומית,בחציון העליון במדד הטיפוח השבועיות לכיתההשעות 
 .5; המשתנים המסבירים הם ממוצעי המשתנים המסבירים המופיעים בלוח ספר בחציון התחתון בבתי

 מספיק בתי ספראולם לא ניתן לבצע אמידה זו בשל מספר מצומצם של רשויות מקומיות שבהן נדגמו 
 קרת התקן.   בב
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 הרשמי הרגיל עברי -הממלכתי 1בחינוך היסודימספר השעות השבועיות לכיתה אומדני . 5 לוח
  2001–2009 ,2שמומנו על ידי הרשויות המקומיות

 בסוגריים(ברמת הרשות המקומית מתוקננות )סטיית תקן 

 

 FE ללא
 מקומיתהלרשות 

 FE כולל
 3לרשות המקומית

 3מודל  2מודל  1מודל 

הרשות  שלכלכלי -החברתי האשכול
 חזק(הכי  – 10 ,הכי חלש – 1) 4המקומית

0.374** 
(0.177)   

 הספר בית של הטיפוח מדד
 רקע חלש( – 10רקע חזק,  – 1)

0.126-* 
(0.068) 

0.228* 
(0.125) 

0.777-* 
(0.595) 

  שעות
  לכיתה

  ממקורות
 רשויות שאינם

 מקומיות

 0.001 עמותות
(0.031) 

0.028- 
(0.025) 

0.068- 
(0.043) 

 0.066 הורים
(0.070) 

0.053- 
(0.052) 

0.028- 
(0.044) 

 0.019 תקן שעות  –החינוך  משרד
(0.027) 

0.003- 
(0.026) 

0.061 
(0.069) 

  –החינוך  משרד
 בתקן אינןשעות ש

0.045 
(0.030) 

0.037 
(0.024) 

0.053- 
(0.041) 

 המצב
 הפיסקלי

 הקודמתבשנה 
 ,"חשאלפי ב)

 (לתושב

 **0.431 הכנסה
(0.195) 

0.104 
(0.186) 

0.160- 
(0.233) 

 0.260 גירעון
(1.009) 

0.934- 
(0.381) 

0.981- 
(2.189) 

 ***-0.916  חוב
(0.256) 

0.054 
(0.350) 

0.862 
(0.542) 

  Xביה"ס  שלטיפוח ה מדד
  4המקומיתהרשות  אשכול

  0.150*** 
(0.050) 

  Xביה"ס  שלטיפוח ה מדד
 בתקןשעות משרד החינוך שאינן 

  0.018** 
(0.009) 

  Xביה"ס  שלטיפוח ה מדד
 אלפי ש"ח(בהכנסה מתושב )

  0.061* 
(0.033) 

  Xביה"ס  שלטיפוח ה מדד
 אלפי ש"ח(בחוב לתושב )

  0.182-** 
(0.082) 

הספר יסודיים  בבתי תלמידיםל ש םחלק
 אחוזים(ב) 5המקומית הרשות באוכלוסיית

0.005 
(0.095)   

 **-0.003 הספר בבית התלמידים מספר
(0.001) 

0.001- 
(0.001) 

0.001- 
(0.002) 

 877 899 876 התצפיות מספר
 95 95 91 המקומיות הרשויות מספר

Adjusted R2 0.293 0.525 0.559 
 

  
 1% של ברמה מובהק*** ; 5% של ברמה מובהק** ; 10% של ברמה מובהק* 

 כיתות א' עד ו' בלבד. שכולליםספר  בתי (1

. נכללו רק שנים שבהן נדגמו בבקרת התקן מקומיות ומועצות עיריות, מקומיות ומועצות עיריות (2
 עבריים.-בתי יסודיים ממלכתיים 3לפחות 

(:  מדד ביה"ס שלטיפוח הבאמידות נכללו גם המשתנים המסבירים הבאים )אינטראקציות עם מדד  (3
שעות משרד החינוך  Xמדד טיפוח  שעות במימון הורים, Xשעות במימון עמותות, מדד טיפוח  Xטיפוח 

מספר התלמידים בבית הספר. כל האומדים של המשתנים  X גירעון, מדד טיפוח Xבתקן, מדד טיפוח 
 .10%אינם מובהקים ברמה של 

 . 2006 בשנת המקומית הרשות שלכלכלי -החברתי האשכול (4

 .2006 בשנת (5

 בלס, זוסמן וצור, מרכז טאוב: מקור
 , הלמ"ס ומשרד הפנים )שנים שונות((2009)מ"ס הל, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 
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 נספחים

  התקן בבקרתשנדגמו  הרגיל הרשמי עברי-הממלכתי היסודיבחינוך  ספרהבתי  מספר. 1'לוח נ
 2001–2009 ,לפי רשות מקומית

 שנדגמו ספרהבתי  מספר  (2006)כלכלי -חברתי אשכול המקומית הרשות

 2 8 אבן יהודה

 7 4 אופקים

 11 5 אור יהודה

 5 5 אור עקיבא

 1 7 אורנית

 14 5 אילת

 2 6 (מ"אאלונה )

 1 8 אלפי מנשה

 6 6 אריאל

 28 5 אשדוד

 19 5 אשקלון

 9 6 (מ"אבאר טוביה )

 49 5 באר שבע

 2 6 בית דגן

 2 5 בית שאן

 8 3 בית שמש

 3 2 בני ברק

 2 5 בני עי"ש

 2 6 (מ"אשמעון )בני 

 1 6 (מ"אבקעת בית שאן )

 16 6 בת ים

 2 6 גבעת זאב

 7 6 גדרה

 2 6 (מ"אגזר )

 4 6 גן יבנה

 2 8 גני תקווה

 10 4 דימונה

 7 8 (מ"אדרום השרון )

 5 5 (מ"אגלבוע )

 7 6 (מ"אעליון )גליל 

 2 6 (מ"אתחתון )גליל 

 11 8 הוד השרון

 2 8 (מ"אהערבה התיכונה )

 2 9 הר אדר

 20 8 יההרצל

 3 6 (מ"אזבולון )
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  שנדגמו בבקרת התקן הרגיל הרשמי עברי-הממלכתי היסודיבחינוך  הספרבתי מספר . 1לוח נ'
 )המשך מעמ' קודם( 2001–2009 לפי רשות מקומית,

 שנדגמו הספרבתי  מספר  (2006)כלכלי -חברתי אשכול המקומית הרשות

 6 7 כרון יעקביז

 6 6 (מ"אמודיעין )חבל 

 11 6 חדרה

 38 6 חולון

 2 6 (מ"אחוף אשקלון )

 10 7 (מ"אחוף הכרמל )

 7 8 (מ"אחוף השרון )

 55 7 חיפה

 3 4 חצור הגלילית

 11 5 טבריה

 5 5 טירת כרמל

 2 4 יבנאל

 5 6 יבנה

 4 7 נווה אפרים-יהוד

 4 6 (מ"איואב )

 3 8 יסוד המעלה

 11 6 יקנעם עילית

 2 4 ירוחם

 57 4 ירושלים

 2 8 כוכב יאיר

 4 6 כפר יונה

 15 7 כפר סבא

 10 6 כרמיאל

 4 7 (מ"אלב השרון )

 1 9 להבים

 2 4 לוד

 1 6 (מ"אלכיש )

 1 6 (מ"אמבואות החרמון )

 6 8 מבשרת ציון

 5 5 מגדל העמק

 3 6 (מ"אמגידו )

 4 6 (מ"אמגילות ים המלח )

 20 8 רעות-מכבים-מודיעין

 5 7 מזכרת בתיה

 4 6 (מ"אמטה אשר )

 2 4 (מ"אמטה בנימין )

 3 6 (מ"אמטה יהודה )
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  התקן בבקרתשנדגמו  הרגיל הרשמי עברי-הממלכתי היסודיבחינוך  הספרבתי  מספר. 1'לוח נ
 )המשך מעמ' קודם( 2001–2009 לפי רשות מקומית,

 שנדגמו הספרבתי  מספר  (2006)כלכלי -חברתי אשכול המקומית הרשות

 2 8 מטולה

 2 9 מיתר

 2 5 (מ"אמנשה )

 7 6 מעלה אדומים

 2 6 (מ"אמעלה יוסף )

 4 5 תרשיחא-מעלות

 1 5 מצפה רמון

 1 4 (מ"אמרום הגליל )

 3 5 (מ"אמרחבים )

 4 6 (מ"אמשגב )

 11 6 הנהרי

 7 7 נס ציונה

 13 6 נצרת עילית

 7 7 נשר

 1 3 נתיבות

 29 6 נתניה

 2 10 עומר

 11 4 עכו

 10 7 (מ"אעמק חפר )

 7 7 (מ"אעמק יזרעאל )

 12 5 עפולה

 2 6 (מ"אערבות הירדן )

 6 5 ערד

 8 6 כרכור-פרדס חנה

 1 7 הפרדסי

 36 6 פתח תקווה

 2 7 קדימה-צורן

 6 3 צפת

 1 5 קצרין

 8 9 קריית אונו

 10 6 קריית אתא

 16 7 קריית ביאליק

 16 4 קריית גת

 4 9 קריית טבעון

 10 5 קריית ים

 6 7 קריית מוצקין

 4 4 קריית מלאכי
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  התקן בבקרתשנדגמו  הרגיל הרשמי עברי-הממלכתי היסודיבחינוך  הספרבתי  מספר. 1'לוח נ
 )המשך מעמ' קודם( 2001–2009 לפי רשות מקומית,

 שנדגמו הספרבתי  מספר  (2006)כלכלי -חברתי אשכול המקומית הרשות

 1 5 קריית עקרון

 7 5 קריית שמונה

 1 5 קרני שומרון

 10 6 ראש העין

 3 7 ראש פינה

 47 7 ראשון לציון

 21 6 רחובות

 10 4 רמלה

 6 9 רמת השרון

 1 8 רמת ישי

 13 8 רעננה

 1 5 שדרות

 5 8 שוהם

 1 5 שומרון

 64 8 יפו-תל אביב

 3 8 תל מונד

 1 6 (מ"אתמר )

 זוסמן וצור, מרכז טאובבלס, : מקור
 (2009)מ"ס הל, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 
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 1במחקר מפתח משתני בין מתאמים. 2'נ לוח

 הכנסה 
 תושבמ

 גירעון
 לתושב

  חוב
 לתושב

 אשכול
-חברתי

 כלכלי של
 2הרשות

 טיפוח מדד
 של ממוצע

 הספר בתי
 3ברשות

ל ש םחלק
 תלמידי

 חינוךה
 היסודי

 4באוכלוסייה

 תהוצא
 הרשות
 לכיתה
 בחינוך
 היסודי

 0.44 0.36 -0.20 0.45 -0.32 -0.05 1.00 תושבמ הכנסה

 -0.05 -0.10 -0.25 0.17 0.42 1.00 -    לתושב גירעון

 -0.28 -0.12 -0.06 -0.00 1.00 - - לתושב חוב

-חברתי אשכול
כלכלי של 

 2הרשות

- - - 1.00 0.65- 0.59- 0.31 

 טיפוח מדד
ממוצע של בתי 

 3ברשותהספר 

- - - - 1.00 0.10 0.25- 

של  םחלק
 חינוךה תלמידי
 היסודי

 4באוכלוסייה

- - - - - 1.00 0.35 

הרשות ת הוצא
המקומית 

 בחינוךלכיתה 
 היסודי

- - - - - - 1.00 

 (.בלבד' ו עד' א)כיתות  עבריים-ממלכתיים יסודיים ספר בתי בהן שישמקומיות  רשויות (1

  .ביותרגבוה )החזק( ה האשכולאת  – 10-ו ,יותרנמוך )החלש( בה האשכולאת  מייצג 1. 2006בשנת  (2

 ביותר.  החלשאת  – 10-כלכלי החזק ביותר ו-הרקע החברתי את מייצג 1 .רציף סולם על נע הטיפוח מדד (3

 .2006 בשנתחלקם של תלמידי החינוך היסודי באוכלוסיית הרשות המקומית  (4

 זוסמן וצור, מרכז טאובבלס, : מקור
 הלמ"ס ומשרד הפנים )שנים שונות( ,(2009)מ"ס הל, "מניהול וייעוץ כלכלי בע" – אידע"נתונים: 
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 מקורות

, "הערבי במגזר ילד של מזה שניים פי טוב אביב בתל ילד של החינוך"(, 2012) ירב, מארלוזרוב

 . 2012בינואר  10, הארץ

שוויון בחינוך הציבורי", -(, "ממלכתיות מבוזרת: שלטון מקומי, היפרדות ואי2004) שי, יבלנק

 .416–347(, עמ' 2)כח, משפט עיוני

 יתר לעומת היחסי ומעמדם המורים שכר אחידות על(, 2010) רומנוב מיטריוד חוםנ ,בלס

 לחקר המדיניות החברתית בישראל. טאוב, מרכז השכירים

, העדפה מתקנת הספר ומדיניות-המורים בבתי פריסת מאפייני(, 2008) ואחרים חוםנ ,בלס

 לחקר המדיניות החברתית בישראל. טאובמרכז 

, בנק ישראל, חטיבת 2009–2001החינוך היסודי  תקצוב(, 2010צור ) יזוסמן ושנעם  חום,, נבלס

 .2010.18המחקר, סדרת מאמרים לדיון 

, המכון המקומיות הרשויות של הפוליטית הכלכלה(, 2009דהן )עורכים( ) ומיומ ביא ,בסט בן

 . הישראלי לדמוקרטיה

 .הרווחה, פרק ח': סוגיות במדיניות 2010 וחשבון דין(, 2011ישראל ) בנק

-בתי ספר יסודיים ועל –שירותי חינוך ורווחה  סקר(, 2001) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 .1446' מס פרסום, תשס"ח, יסודיים, חינוך עברי וחינוך ערבי

-החברתית הרמה לפי וסיווגן מקומיות רשויות אפיון(, 2009) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 . ירושלים, 1401 מיוחד פרסום, 2006, האוכלוסייה שלכלכלית 

' מס פרסום, 2011–1962הלאומית לחינוך  ההוצאה(, 'א2013) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 .ירושלים, 1526

 הודעה, 2012–2009הלאומית לחינוך בשנים  ההוצאה(, 'ב2013) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 , ירושלים. 235/2013 לעיתונות

 .בישראל המקומיות הרשויותהפנים )שנים שונות(,  ומשרד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

, 2009 בישראל המקומיות הרשויות(, 2011)הפנים  ומשרד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 .1451' מס פרסום

 ופילנתרופיה קרנות, עמותות מעורבות סקר(, 1998) שיפמן יתןבן נון וא ינת, בת חן, רוינהבר

 .ברל ובית החינוך משרד, החינוך במערכת עסקית

, הלשכה 2003, בישראל היסודי החינוך לתלמידי הציבורית ההוצאה(, 2007ואחרים ) עם, נזוסמן

 . 25מס' המרכזית לסטטיסטיקה, סדרת ניירות עבודה 

 בנק סקר, "?בישראל החינוך הוצאות את קובע מה"(, 2002) ינסקי'סטרבצ ישלומ וסף, יזעירא

 .99–129עמ' , 74, ישראל

לארגון מחדש של החינוך הציבורי בישראל על בסיס  הצעה(, 2003תירוש ) וניתור יקטור, ולביא

 . 44עשר, נייר עמדה -הכלכלי האחד , המכון הישראלי לדמוקרטיה, הכנסזורואביזור 
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בידול, אי שוויון ושליטה מתרופפת: תמונת מצב של (, 2009בוזגלו )-דגן וגהונ למהסבירסקי, ש

 .אדוה מרכז, החינוך הישראלי

, 2008מדידת רמת סגרגציה כלכלית וחברתית בקרב תלמידי החינוך העברי, (, 2011) ירנ, פוגל

 .61' מס, עבודה ניירות סדרת, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

, מכון מילקן, תקצוב דיפרנציאלי לתלמיד במערכת החינוך הישראלית(, 2012) פולק, אליאב

 .57מחקר מס' 

, המכון לחקר 2008–2003מערכת החינוך היסודי וחטיבות הביניים  תקצוב(, 2010) ות, רקלינוב

 .ירושלים"צ(, חלבע"מ ) פאלקשם מוריס -כלכלי בישראל על
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