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תמצית
החל משנת תש"ס הוחל יישו 4התיקו 5לחוק לימוד חובה ,התשמ"ד  ,1984אשר קובע החלת
חוק חינו 2חובה חינ 4לגילאי  3ו .48עד כה ,יוש 4החוק באופ 5חלקי ,על ישובי 4רבי4
מאשכולות  2 ,1ו 3 8וכ 5על יישובי עדיפות לאומית א' ויישובי קו העימות.
מסמ 2זה מציג הנתוני 4השוני 4של משרד החינו 2לגבי יישו 4החוק בשני 4תש"ס
ותשס"א ,וכ 5תוכניות עתידיות לשנת תשס"ב.
ראוי לציי 5כי קיימי 4פערי 4בנתוני 4שניתנו ,וה 4נעי 4בי 5גידול של כ 3,000 8ילדי4
עליה 4הוחל החוק בשנת תשס"א ,לעומת גידול של כ 11,000 8ילדי.4
בנוס> ,מוצגות במסמ 2מספר נקודות לדיו :5העובדה שהחוק יוש 4במקומות בה4
האוכלוסייה נהנתה כבר מהטבות ופטורי ,4הצור 2בתשתיות מתאימות בישובי 4השוני4
לש 4יישו 4החוק ,חוסר הערכות בהכשרת גננות ,תכנו 5מול ביצוע והקושי לעמוד על מידת
ההחלה והאכיפה של החוק.

א .מבוא :החוק ויישומו
התיקו #לחוק לימוד חובה ,התשמ"ד  ,1984קובע החלת חוק חינו 6חובה חינ 7לגילאי  3ו.4-
הוחלט כי החוק ייוש ,7באופ #הדרגתי ,תו 10 6שני 7על כלל האוכלוסייה .החוק מיוש 7באמצעות
צווי ,7המוצאי 7בהתייעצות ע 7וועדת החינו 6והתרבות של הכנסת ,המפרטי 7את היישובי7
בה 7יוחל החוק.
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בשנת תש"ס הוחל ביישו 7החוק על למעלה מ 50-אל< ילדי) ,7כ 24%-22% -מכלל ילדי השנתו(#
לפי הקבוצות הבאות :גילאי  4-3בשכונות הנכללות בשיקו-7שכונות ובעיירות פיתוח ,2וכ #גילאי 4
ביישובי עדיפות לאומית .בנוס< ,נכללות אוכלוסיות הפטורות משכר לימוד ואינ #כלולות בצו )כגו#
יישובי קו העימות וישובי 7הנמצאי 7באשכולות 1 3ו.(2 -
הנתוני 4על יישו 4החוק בשנת הלימודי 4תשס"א ,אשר נמסרו על ידי משרד החינו ,2אינ4
אחידי 4ונעי 4בי 5גידול של כ 3000 8תלמידי ,4לעומת גידול של כ 11,0008תלמידי) 4ראה
טבלאות להל .(5מתו 2תלמידי 4אלה 1,400 ,ילדי 4ה 4מהמגזר הבדואי בדרו 4האר; .עלות
יישו 4החוק ,הוערכה בשנה זו בכ 130 8מליו.< 5

1

משרד החינו -6המנהל הפדגוגי ,מעקב ביצוע חוק לימוד חובה )חינ (7מכתב למשתתפי הדיו #בוועדה המשותפת
לחינו 6ולמעמד הילד ,מיו. 25.02.01 7
יצחק כה -#מנהל המנהל הפדגוגי ,מכתב ליו"ר וועדת החינו 6והתרבות בנושא חוק יו 7חינו 6ארו 6וחוק לימוד חובה
בגילאי .15.6.00, 4 -3
2חלק 7שייכי 7לאשכול  ,3כגו #בית שא ,#חצור הגלילית ,ירוח 7ונתיבות.
 3האשכולות ה #קטגוריות יישובי ,7המשמשות את המוסד לביטוח לאומי ,ומוגדרות על פי מדד חברתי כלכלי לפי
נתוני הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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טבלה א' :מספר הילדי 4בגילאי  3ו 4 8עליה 4יוש 4חוק חינו 2חובה חינ4
פטורי 7משכר לימוד

למדו בשנת תש"ס

בתוק< צו

36,682

בזכות פטור

1,418 + 14,686

סה"כ

52,786

4

למדו בשנת תשס"א

הגידול במספר
הלומדי4

43,213

6,531

21,239

5,135

64,452

11,666

)הגב' דליה לימור 8מנהלת האג> לחינו 2קד 4יסודי ,משרד החינו(25.2.2001 2
טבלה ב' :מספר הילדי 4בגילאי  3ו 4 8עליה 4יוש 4חוק חינו 2חובה חינ4
פטורי 7משכר לימוד

למדו בשנת תש"ס

למדו בשנת תשס"א

הגידול במספר
הלומדי4

בתוק< צו

39,105

40,396

1,291

בזכות פטור

19,293

21,124

1,831

סה"כ

58,398

61,520

3,122

)הגב' רונית בר8סימנטוב 8מפקחת על יוח"א ,משרד החינו(12.2.2001 ,2
לפי נתוני משרד החינו 10,086 ,56ילדי 7אשר מתגוררי 7בישובי 7בה 7מוחל חוק חינו 6חובה
חינ ,7אינ 7לומדי 7בגני 7ציבוריי .7עובדה זו ,אינה מלמדת ,בהכרח ,על אי מימוש החוק ,לאור
המחסור בדיווחי 7מגני ילדי 7פרטיי 7ומגני 7של רשת "אל המעיי."#
בשנת הלימודי 4תשס"ב ,על פי הערכת משרד החינו,6מספר הלומדי 7במסגרת חוק לימוד חובה
חינ 7לגילאי  4-3עשוי לגדול  ,לכ 78,000 -ילדי) 7כלומר ,תוספת של כ 18 -אל< ילדי.(7
במספר זה נכללי:7
 .1הילדי 7הכלולי 7כיו 7בחוק בתוק< צו ) כ(40,000 -
 .2ילדי 7הנהני 7כבר היו 7מפטור מתשלו 7מסיבות אחרות )כ(20,000 -
 .3יישו 7החוק על כלל הישובי 7של אשכולות  1ו ,2 -הכוללי 7שורת עיריות ,מועצות מקומיות
)ברוב #ערביות( ומועצות אזוריות שהחוק טר 7הוחל בה .#בנוס< ,יורחב החוק הקיי 7ג 7על ילדי7
בגילאי  3בישובי קו העימות.
כמו כ ,#מתכנ #המשרד להחיל את החוק על ילדי אשכול מס' ) 3כ, ( 31,000-וילדי יישובי הטיפול
הנקודתי) 6כ ( 5000 -שטר 7נכללו בפטור משכר הלימוד .לטענת משרד החינו ,6הדבר מותנה
בתוספת תקציבית.

4תלמידי חינו 6מיוחד.
 5משרד החינו -6המנהל הפדגוגי ,מעקב ביצוע חוק לימוד חובה )חינ– (7מכתב למשתתפי הדיו #בוועדה המשותפת
לחינו 6ולמעמד הילד ,מיו.25.02.01 7
 6קבוצת יישובי 7אשר מטופלי 7בסיוע משרד ראש הממשלה.
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ב .נקודות לדיו5
א .לטענת מרכז השלטו #המקומי ,7וארגו '#מעורבות' ,8החוק מיוש 4בעיקר בישובי4
ושכונות בה 4נהנתה כבר מרבית האוכלוסייה מהטבות ומפטורי 4קודמי ,4דבר
שהפחית את עלות החוק .אפשר שכ 6מוסבר הפער בי #העלות המשוערכת של יישו7
החוק על  60,000ילדי 7בכ 400-מליו ,9= #לבי #העלות בפועל 130-80 ,מליו. 10= #
ב .יישו 4החוק דורש קיומ 5של תשתיות מתאימות ,דבר שעיכב בעבר את יישומו ,בעיקר
ביישובי 7ערביי) 7לטענת ארגו' #מעורבות'(.
מר יצחק כה ,#מנהל המינהל הפדגוגי במשרד החינו 6הסביר בישיבת וועדת החינו6
והתרבות )מתארי (19.6.00 6כי החלת הצו תעשה" ,רק לאחר שהרשות המקומית תאתר
מבני ,7תאתר כוח אד ,7ויתאפשר כל ההיבט התקציבי עד הפרוטה האחרונה כולל
תקציב של בניה מחדש של מבנה והצטיידות."...
לאור זאת ,ראוי לבחו 5את מידת היערכות 4של הישובי 4והשכונות עליה 4עתיד להיות
החוק מוחל בשנת הלימודי 4תשס"ב.
ג .הכשרת גננות – כיו ,7לא ידוע על מחסור בגננות .לדברי ד"ר שרה זיו ,מנהלת האג<
להכשרת עובדי הוראה ,במשרד החינו 6אי 5כל הערכות להרחבת הכשרת הגננות
במכללות ,להוציא הכשרת גננות למגזר הבדואי בדרו 7האר> .לדעתה ,הקיצו> בתקציבי
המכללות ,ימנע שינוי המצב.11
ד .תכנו 5מול ביצוע בשנת תשס"א – בתכנו #משרד החינו 6להרחבת החוק לשנת תשס"א
נכללו )לפי סדר קדימויות( :12קליטת  7000ילדי 7נוספי 7ביישובי הפטור )ישובי7
הזכאי 7להטבות ופטורי 7קודמי ,(7וביישובי 7שיצטרפו עקב עדכוני רשימות עדיפות
לאומית ,שיקו 7שכונות ,ואשכולות  1ו , 2-וכ #הוספת  40גני 7ביישובי 7הבדואי.7
כאמור ,לפי הדיווח מה 12 -בפברואר  ,2001קיי 7גידול בהחלת החוק על  3,122ילדי7
נוספי ,7מתוכ 1,400 7ילדי 7מהיישובי 7הבדואי 7בדרו) 7ראה/י טבלה ב'( .לעומת זאת,
לפי הדיווח מה 25-בפברואר ,קיי 7גידול של  11,666ילדי 7בשנה זו )ראה/י טבלא א'(.
ה .קושי לאכו> את החוק ולעמוד על מידת החלתו – עקב העדר נתוני 7במשרד החינו 6לגבי
גני 7פרטיי 7וגני 7של עמותת "אל המעיי "#ועקב העובדה שיש הורי 7המעדיפי7
להישאר ע 7ילדיה 7בבית )במיוחד בגיל  ,(3קשה לאכו< את החוק ולעמוד על מידת
החלתו.

7שיחה טלפונית ע 7מר רו #ח -#המרכז לשלטו #מקומי ,תארי25.2.2001 :6
8שיחה טלפונית ע 7הגברת יסכה הר -#ארגו' #מעורבות' )מרכז למעורבות הורי ,(7תארי25.2.2001:6
 9יצחק כה -#מנהל המנהל הפדגוגי ,מכתב ליו"ר וועדת החינו 6בנושא חוק יו 7חינו 6ארו 6וחוק לימוד חובה בגילאי
 -4-3נתוני תקציב )עלות פטור משכר לימוד בגני ילדי15.6.00 ,(7
10פרוטוקול וועדת חינו 6ותרבות מיו1.1.01 7
11שיחה טלפונית ע 7ד"ר שרה זיו ,תארי25.2.01:6
12המנהל הפדגוגי -משרד החינו, 6דו"ח תהלי 6ביצוע חוק לימוד חובה )החלה בגני ,(7מוגש לשר החינו ,6חשו #תש"ס.
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ג .מקורות
בר-סימנטוב רונית,מפקחת על יוח"א – משרד החינו ,6חוק לימוד חובה לגילאי  .4-3מכתב מיו7
) 12.2.01התקבל בוועדה לקידו 7מעמד הילד ביו.(22.2.01 7
המנהל הפדגוגי -משרד החינו, 6דו"ח תהלי 6ביצוע חוק לימוד חובה )החלה בגני ,(7מוגש לשר
החינו ,6חשו #תש"ס.
המנהל הפדגוגי -משרד החינו ,6מכתב בנושא :מעקב ביצוע חוק לימוד חובה )חינ (7למשתתפי
הדיו #בוועדה המשותפת לחינו 6ולמעמד הילד ,מיו25.02.01 7
כה #יצחק -סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי ,חוק לימוד חובה חינ 7לגילאי  4-3מכתב לח"כ
עמנואל זיסמ #מיו.13.5.99 7
כה #יצחק -סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי ,חוק חינו 6ארו 6וחוק לימוד חובה גילאי .4-3
מכתב לח"כ זבולו #אורלב מיו.15.6.00 7
פרוטוקול מס'  ,112ועדת החינו 6והתרבות של הכנסת ).(19.6.00
פרוטוקול מס'  ,229ועדת החינו 6והתרבות של הכנסת ).(1.1.01
שיחות
הגברת תקוה בר – 7מנהלת מחלקת גני ילדי ,7עריית אשדוד ,ביו.25.2.01 7
גברת רונית בר סימנטוב – מפקחת על יוח"א ,משרד החינו ,6ביו25.2.01 7
דוקטור שרה זיו – מנהלת האג< להכשרת עובדי הוראה ,ביו25.2.01 7
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מר ח #רו – #מרכז השלטו #המקומי ,ביו.25.5.01 7

