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ההוצאה לתלמיד בחינוך היסודי בישראל
נמוכה ב 24-אחוז מהממוצע ב,OECD-
וההוצאה בחינוך העל-יסודי – ב 62-אחוז
(בשנת .)2010
בשנים  2000–2014ניצל משרד החינוך בממוצע רק  96אחוז מהתקציב
שהוקצה לו ,כלומר :מדי שנה נותרים מאות מיליוני שקלים שאינם
מנוצלים .ב 2012-עמד הסכום הלא-מנוצל בתקציב החינוך על 1.34
מיליארד שקלים.
הכיתות בחינוך היסודי הישראל צפופות יותר מהכיתות ב 26-מתוך 29
מדינות  .OECDבחטיבות הביניים הצפיפות בישראל גדולה יותר מאשר ב-
 21מתוך  26מדינות *.OECD
יש פערים ניכרים בחינוך בין תלמידים ומגזרים שונים:


הפערים בין הישגי התלמידים בישראל במקצועות הליבה – אפילו ללא
החרדים ,שאינם לומדים חלק ניכר מהחומר ואינם משתתפים בבחינות
הבין-לאומיות – הם הגדולים ביותר בעולם המפותח באופן עקבי.



ההשכלה הפורמלית בקרב החרדים הולכת ופוחתת :שיעור בעלי
ההשכלה היסודית (או פחות מכך) בקרב גברים חרדים בני  35–54עלה
מ 31-אחוז ל 47-אחוז בתוך פחות מעשור .במקביל ירד שיעורם של
מסיימי לימודים על-יסודיים באותה קבוצה מ 26-אחוז ל 12-אחוז.

שאלות לקובעי
המדיניות:
אילו צעדים יש לנקוט
כדי לצמצם את
הפערים בין תלמידים
בישראל?
מה עמדתך לגבי לימודי
ליבה בקרב חרדים?
איך ניתן לשמר את
רמתן של
אוניברסיטאות המחקר
בישראל?

בעשורים האחרונים פחתה מאוד ההשקעה בהשכלה הגבוהה:


ההוצאה הציבורית על השכלה גבוהה לסטודנט ירדה מ82,400-
שקלים בשנת  1979ל 26,500-שקלים בשנת ( 2011במחירי .)2010



בין השנים  1973ו 2011-גדלה אוכלוסיית הסטודנטים באוניברסיטאות
המחקר ב 157-אחוז ,אולם מספרם של אנשי הסגל הבכיר
באוניברסיטאות עלה ב 9-אחוזים בלבד.
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תמכו בנו
* הנתונים מתוך ).Education at a Glance (OECD, 2014
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למידע נוסף בנושא ראו:


מגמות בהתפתחות מערכת החינוך (נחום בלס ,דוח מצב המדינה –
חברה ,כלכלה ומדיניות )2014

 תקציב משרד החינוך בשנים  :2000–2014מגמות ובעיות (נחום בלס
ויוליה קוגן)


השכלה ותעסוקה במגזר החרדי (איתן רגב ,דוח מצב המדינה – חברה,
כלכלה ומדיניות )2013



עדכון על מצב החוקרים והאוניברסיטאות בישראל (דן בן-דוד ,דוח מצב
המדינה – חברה ,כלכלה ומדיניות )2013



תמונת מצב המדינה ( 2014דן בן-דוד)

מרכז טאוב מעמיד בפני מקבלי ההחלטות המובילים בארץ ובפני הציבור הרחב
תמונה כוללת ,המשלבת בין ממדים חברתיים וכלכליים .הצוות המקצועי של המרכז
והצוותים הבין-תחומיים ,הכוללים חוקרים בולטים בתחומם באקדמיה ומומחים
מובילים בתחומי המדיניות ,עורכים מחקרים ומעלים חלופות למדיניות בנושאים
החברתיים-כלכליים המרכזיים העומדים על סדר היום במדינה .המרכז מציג
ניתוחים אסטרטגיים לטווח ארוך והערכות של חלופות למדיניות בפני הציבור ובפני
מקבלי ההחלטות על ידי כתבות בתקשורת ,תכנית פרסומים פעילה ,כנסים
ופעילויות אחרות בישראל ובחו"ל.
המרכז נוסד ב 1982-ביוזמתם של הרברט מ' סינגר ,הנרי טאוב וארגון הג'וינט
האמריקאי .המרכז ממומן באמצעות קרן צמיתה שהוקמה על-ידי קרן הנרי ומרלין
טאוב ,קרן הרברט ונל סינגר ,ג'ין וג'ון קולמן ,קרן משפחת קולקר-סקסון-הלוק ,קרן
משפחת מילטון א' ורוזלין ז' וולף וארגון הג'וינט האמריקאי.
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