
 

 הכנסת

 המחקר והמידע מרכז

                                 
 תשרי תשע"גב ט'  רושלים,י                

 5105אוקטובר ב 52

 דתי-נתונים על החינוך הממלכתי

–חוק חינוך ממלכתי, התשי"גל 0לפי סעיף דתי הוא אחד מזרמי החינוך העברי במדינת ישראל. -החינוך הממלכתי

לימודיהם, -כניתוחייהם, ת-שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח" ,לכתיחינוך ממהוא דתי -החינוך הממלכתי ,0521

החינוך  ".מסורת הדתית וברוח הציונות הדתיתפי ה-מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על

עצמאות  והלי המשרד ולהוראותיו, אך ניתנת לולנ ףלפיקוח מלא של משרד החינוך וכפו ןנתודתי -הממלכתי

מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך הוא הגורם האחראי  1אידיאולוגיים.-קשור לענייניים חינוכייםמרבית בכל ה

–. תקנות חינוך ממלכתי )סדרי הפיקוח(, התשי"גזהחינוך המעוניינים בהורים לבמשרד למתן שירות לתלמידים ו

יקיים כל הנוגע לאופיים הדתי ב דתי-הממלכתיההדרכה והפיקוח הפדגוגי על מוסדות החינוך את , קובעות כי 0521

והוא מפקח על החינוך  ,מנהל מינהל החינוך הדתי. בכל אחד משמונת מחוזות המשרד יש נציג של המינהל

  2דתי במחוז.-הממלכתי

מסלולי לימוד של תלמידי תיכון  :דתי-לבקשת חה"כ אורי אורבך, יוצגו במסמך להלן נתונים על החינוך הממלכתי

דתי ומסלולי -ממלכתיהחינוך הדתי, זכאות לבגרות של בוגרי -י נשירה בחינוך הממלכתידתי, שיעור-ממלכתי

 דתי.-החינוך הממלכתישל ובוגרות  םהמשך של בוגרי

 דתי-התלמידים בחינוך הממלכתי .1

תלמידי  052,117 ובהםתלמידים,  501,725דתיים -ספר ממלכתיים-בתי 701-בשנת הלימודים תשע"ג לומדים ב

 ,פי נתוני משרד החינוך-על 3תלמידים בחטיבות העליונות. 08,117-הביניים ו-תלמידי חטיבות 15,708 חינוך יסודי,

חלקם צמצום , נמשכת המגמה של בשנים האחרונותדתי -של תלמידי החינוך הממלכתיגידול במספרם הלמרות 

 4פירוט הנתונים בטבלה להלן: .התלמידים בחינוך העבריבכלל 

                                                 

משרד החינוך יובל למערכת החינוך בישראל, יסודי", בתוך: -והאולפנות לבנות במערכת החינוך העל יעקב כץ, "הישיבות התיכוניות 1
 .0555והתרבות, 

 . 5105, מאי 5100לשנת  15דוח ביקורת שנתי מבקר המדינה,  2
 , וכוללים תלמידי חינוך רגיל וחינוך מיוחד. במבט רחבשל משרד החינוך, הנתונים הופקו באמצעות אתר האינטרנט  3
 .8.51לוח ו 8.5לוח , 2112שנתון סטטיסטי לישראל עיבוד של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  4
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 תשע"ב–כלל התלמידים בחינוך העברי, תש"לבדתי ושיעורם -באלפים( בחינוך הממלכתיתלמידים ): 1טבלה 

 1969/70 1979/80 1989/90 1999/00 2004/05 2009/10 2010/11 2011/12 

חינוך 
 יסודי

תלמידים 
בחינוך 

 עברי
375.5 424.2 461.8 549.6 565.6 637.5 653.0 670.6 

תלמידים  
בחינוך 

 ממ"ד
104.4 85.3 98.4 105.5 106.9 119.2 121.5 123.4 

שיעור 
תלמידים 

בחינוך 
 ממ"ד

27.8% 20.1% 21.3% 19.2% 18.9% 18.7% 18.6% 18.4% 

מתוכם 
תלמידי 
 כיתה א'

תלמידים 
בחינוך 

 עברי
48.4 65.5 69.8 84.2 89.8 104.3 102.5 107.1 

תלמידים 
בחינוך 

 ממ"ד
12.5 12.4 15.5 16.6 17.5 20.2 19.7 20.6 

שיעור 
תלמידים 

בחינוך 
 ממ"ד

25.9% 19.0% 22.2% 19.7% 19.5% 19.4% 19.2% 19.2% 

-חטיבות
 ביניים

מספר 
תלמידים 

בחינוך 
 עברי

7.9 72.8 120.6 193.9 187.8 185.3 187.2 190.3 

תלמידים 
בחינוך 

 ממ"ד
1.1 01.7 05.0 12.5 17.1 17.0 18.0 15.1 

שיעור 
תלמידים 

בחינוך 
 ממ"ד

37.5% 23.0% 16.1% 18.5% 19.7% 20.2% 20.5% 20.8% 

חטיבה 
 עליונה

מספר 
תלמידים 

בחינוך 
 עברי

129.4 143.8 205.1 270.9 279.8 283.5 284.6 287.3 

מספר 
תלמידים 

בחינוך 
 ממ"ד

28.3 31.9 37.7 46.6 47.0 47.9 47.8 48.6 

שיעור 
תלמידים 

בחינוך 
 ממ"ד

21.9% 22.2% 18.4% 17.2% 16.8% 16.9% 16.8% 16.9% 

מספר  סה"כ
תלמידים 

בחינוך 
 עברי

512.9 640.8 787.5 1,014.3 1,033.2 1,106.3 1,124.8 1,148.2 

מספר 
תלמידים 

בחינוך 
 ממ"ד

135.7 133.9 155.5 188.0 190.9 204.6 207.6 211.5 

שיעור 
תלמידים 

בחינוך 
 ממ"ד

26.5% 20.9% 19.7% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.4% 

 יסודי -דתי העל-תלמידים בחינוך הממלכתי .1.1

בין ארבעה סוגים מרכזיים של מוסדות: ישיבות תיכוניות לבנים, נהוגה הבחנה יסודי -דתי העל-בחינוך הממלכתי

 ,אולפנות לבנות, תיכונים עיוניים ותיכונים מקיפים. משרד החינוך איננו מבחין באופן פורמלי בין המסגרות



זה או אחר תלויה בהגדרה העצמית של כל מוסד. בכל המוסדות מוסד שייכת לסוג ימת מסווהקביעה אם מסגרת 

הוא שבישיבות ובאולפנות נלמדים מקצועות ניהם ההבדל המרכזי ביולומדים התלמידים לקראת תעודת בגרות, 

-ך הממלכתיבנושא החינו ם העיוניים והמקיפים. בספרמאשר בתיכוני ובאופן מקיף יותריותר  ותרבהיהדות שעות 

הוצגו תוצאות סקר שנערך בקרב תלמידי החינוך  5105תנועת "נאמני תורה ועבודה" בספטמבר  שפרסמהדתי 

 מוסדות: ה סוגי הבדלים נוספים בין ופורטו ,0555דתי בשנת -הממלכתי

  הישגים תורניים גבוהים בהמשך לימודים תורניים, ביותר רב אולפנות יש דגש ובבישיבות התיכוניות

בתחומים הנתפסים כתחומי הוא דגש הישראל. בתיכונים העיוניים והמקיפים -התנחלות בארץב או

חולין: סובלנות לזולת, הישגים גבוהים בלימודים כלליים, כיבוד רשויות החוק והמשפט והערכה 

 להשכלה כללית;

  ותר של שיעור גבוה ייש בקרב התלמידים בישיבות התיכוניות, באולפנות ובתיכונים העיוניים

 תלמידים בתיכונים המקיפים.ה בקרבשיעורם לעומת  הכלכלית גבוה-תלמידים ברמה חברתית

 אולפנות בבישיבות התיכוניות, ואילו  ,מן התלמידים הם ממוצא מזרחי 51%-בתיכונים המקיפים כ

 מן התלמידים הם ממוצא מזרחי. 21%-תיכונים העיוניים כבו

 מן  81%-המגדירים עצמם דתיים הוא הגבוה ביותר )כ בישיבות התיכוניות ובאולפנות שיעור

, לאחר מכן נמצאים התיכונים (מן התלמידים בישיבות התיכוניות 71%-באולפנה וכ ותהתלמיד

5העיוניים ולבסוף המקיפים.
 

 51-ב ,פי הטענות-ספר תיכוניים. אך על-יסודי למדו בבתי-דתי העל-רוב תלמידי החינוך הממלכתי 51-עד שנות ה

על שהוזכר לעיל  ספרב .ןה האחרונות יש גידול במספר הישיבות התיכוניות והאולפנות ובמספר התלמידים בההשנ

 ,של ישיבות תיכוניות ואולפנות רבות באזורי הפריפריה ןלהקמתמגמה זו המחבר  דתי מייחס-החינוך הממלכתי

  6ספר תיכוניים.-שבהם היו בעבר רק בתי

תלמידי  01,721-מ 21%ת הלימודים תשע"ב למדו בישיבות תיכוניות ובאולפנות פי נתוני משרד החינוך, בשנ-על

מן הבנות  28%-תלמידים בישיבות תיכוניות( ו 00,577מהבנים ) 20%בהם ודתי, -כיתות י' עד י"ב בחינוך הממלכתי

7ספר תיכוניים.-בנות לומדים בבתי 5,211-בנים ו 5,110באולפנות(.  ותתלמיד 01,111)
 

 זרמי חינוך אחריםודתי -בין החינוך הממלכתי יםומעברמידים נשירת תל .2

ם לשיעורי הנשירה בחינוך הממלכתי. עם זאת, שיעור דתי דומי-שיעורי הנשירה של תלמידים בחינוך הממלכתי

ספר שבפיקוח משרד החינוך ולומדים במסגרת חלופית, מסגרות -שנשרו מבתי דתי-מלכתיהתלמידים בחינוך המ

השוואה בין שיעורי הנשירה החינוך הממלכתי. תלמידי משיעורם בקרב התמ"ת או ישיבות, נמוך  לימוד של משרד

 8:בטבלה להלן מוצגת 5101–5117שנים  דתי ב-הממלכתיבחינוך בחינוך הממלכתי ו

 

 

 

                                                 

 . 5105עבודה, אלול התשע"ב, ספטמבר , תנועת נאמני תורה ודתי: תמונת מצב, מגמות והישגים-החינוך הממלכתיאריאל פינקלשטיין,  5
 שם. 6
 .5105בספטמבר  57דתי, מכתב, -משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, נתונים על תלמידים בחינוך הממלכתי 7
, כתב יובל וורגן, שיעורי הנשירה של תלמידים ממערכת החינוךמתוך: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  5101–5118הנתונים על השנים  8

 .8.10לוח , 2112שנתון סטטיסטי לישראל מתוך: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  5101100. נתוני 5100בנובמבר  55
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 תש"ע–, תשס"זדתי-: נשירת תלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי2טבלה 

התחילו ללמוד  
ספר -בבתי

 שבפיקוח משרד
 החינוך

ספר -נשרו מבתי
שבפיקוח משרד 

 החינוך

ספר שבפיקוח משרד -נשרו מבתי
החינוך ולומדים במסגרת 

 לימודים חלופית

נשרו ואינם לומדים 
במסגרת לימודים 

 חלופית

 שיעור מספר הנושרים(ן מ שיעור) מספר שיעור מספר  

        ממלכתי

5117118 110,075 1,512 5.0% 0,510 (58.1%) 7,,47 1.1% 

5118115 155,511 1,508 0.5% 0,728 (58.0%) 7,7,1 1.7% 

5115101 110,811 1,288 5.1% 0,585 (11.5%) 7,1,, 1.7% 

5101100 115,155 1,011 0.5% 0,757 (57.1%) 7,111 1.7% 

        דתי-ממלכתי

5117118 55,111 5,021 5.1% 011 (51.1) 1,417 1.,% 

5118115 55,215 0,100 0.7% 111 (55.2%) 1,271 1.1% 

5115101 51,500 0,821 5.1% 011 (51.0%) 1,721 1.1% 

5101100 50,111 0,757 0.8% 110 (50.0%) 1,111 1.7% 

 

תלמידי  5,010הספר שבפיקוח משרד החינוך -עד שנת הלימודים תשע"ב נשרו מבתי ,פי נתוני משרד החינוך-על

 –מן הנושרים לומדים במסגרות בפיקוח משרד ממשלתי אחר  00%חובה.  חינוךדתי בגילאי -החינוך הממלכתי

דתי נשרו ואינם לומדים -תלמידי החינוך הממלכתי 0,007משרד התמ"ת, משרד הרווחה או משרד הדתות. 

 9בנים. 708-בנות ו 055 – במסגרת חלופית

 זרמי חינוך אחרים  ודתי -בין החינוך הממלכתי יםמעבר .2.1

הבדלים בין שלבי החינוך יש שדתי מלמד -מספר התלמידים בחינוך הממלכתיגו לעיל על שהוצעיון בנתונים 

שיעור  ,וככלל ,כלל תלמידי החינוך העברילעומת דתי -התלמידים בחינוך הממלכתי ישיעורהשונים לעניין 

 ערשלשאפשר  השערותיסודי. אחת ה-דתי גבוה משיעורם בחינוך העל-התלמידים הלומדים בחינוך הממלכתי

  .דתי עוברים במהלך לימודיהם לזרמי חינוך אחרים-תלמידים מן החינוך הממלכתישהיא לנוכח נתונים אלו 

"תנועת תלמידים  שכותרתובמסגרת פרסום של מרכז טאוב  ,בחנו את הסוגיה נחום בלס ויגאל דוכן 5111בשנת 

בשנת לימודים  ו'–תלמידי כיתות א'קית במערכת החינוך". במחקר נותחו ברמת הפרט מקומות הלימודים של אופ

פי ממצאי -על .5112-ו 5110ח' בשנים –ושל תלמידי כיתות א' ,5111–0551לה בשנים  שקדמהמסוימת ובשנה 

ולנוכח מספרם  ,בשנהתלמידים  01,111-כב מסתכם יםכל המעברים בין קבוצות מגזרבחינוך היסודי  ,המחקר

מדובר בשיעור זניח של מעברים. היקף  ,ילדים 711,111-ד על כהכולל של התלמידים בשכבות גיל אלה, העומ

 מחקר כיבמצא נדתי -בכל הנוגע לחינוך הממלכתיעם זאת, עשור שבו בוצע המחקר. במשך ההתופעה לא השתנה 

דתי למוסדות חינוך השייכים למגזרים אחרים, בעיקר -תלמידים עברו מן החינוך הממלכתימספר גדול יותר של 

במיוחד במעבר  ניכרת ותופעה ז דתי.-חינוך הממלכתישהשתלבו  בתלמידים מספר הלכתי, לעומת החינוך הממ

 0,711-כעברו בכל שנה בממוצע ו' –בכיתות א' ,םממצאיהפי -יסודי. על-העל הספר-ביתלהספר היסודי -בין בית

                                                 

 .5105בספטמבר  57דתי, מכתב, -ידים בחינוך הממלכתימשרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, נתונים על תלמ 9



ינוך הממלכתי לחינוך עברו מן החתלמידים  0,111-וכ ,אל החינוך הממלכתידתי -תלמידים מן החינוך הממלכתי

עזבו בכל שנה  ,כמו כן .דתי-תלמידים בשנה מן החינוך הממלכתי 011-גריעה של ככלומר,  – דתי-הממלכתי

רשת מעיין לתלמידים  11-כ – מוסדות החינוך העצמאיל דתי ועברו-את החינוך הממלכתיתלמידים  011-בממוצע כ

תלמידים עברו מן החינוך  2,111-נמצא כי כ 'ח-' וז תותבכיתלמידים למוסדות הפטור.  11-כהחינוך התורני ו

כלומר  – דתי-עברו מן החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתיתלמידים  0,511-וכ ,דתי לחינוך הממלכתי-הממלכתי

מתלמידי החינוך  05%-החינוך הממלכתי. כשהגיעו אל  ,דתי-תלמידים בחינוך הממלכתי 1,511-של כ גריעה

לחינוך עברו מתלמידי החינוך הממלכתי  0%-פחות מאך לחינוך הממלכתי, עברו  כיתה ו' שסיימודתי -הממלכתי

שעברו בכל שכבת גיל מספר התלמידים ומעבר לחינוך החרדי, ל אשרממצאים דומים  לא נמצאודתי. -הממלכתי

 דתי-לכתיאת החינוך הממשנטש גדול יותר ממספר התלמידים היה מן החינוך החרדי דתי -אל החינוך הממלכתי

 10רשתות החרדיות.ועבר ל

זה כמה שנים פועל  ,דוח המבקר לפיעסק אף הוא בנושא זה.  5105דוח מבקר המדינה האחרון שפורסם במאי 

דתי עובדים לחינוך -עבודה שתלמידים מהחינוך הממלכתיההנחת  פי-עלבמשרד החינוך המינהל לחינוך דתי 

אינה היא עם זאת, , ות דפוסי הפעולה של המינהל בנושאים שוניםהנחה זו מעצבת א .המוכר שאינו רשמי )חרדי(

הוטל עליה ו ,רצית לנושא זההוקמה במינהל החינוך הדתי ועדה א 5101מגובה בנתונים מבוססים. באמצע שנת 

במשך כל שנות  אלודתי במוסדות חינוך -שארותם של תלמידים בחינוך הממלכתייהלהבטחת וכנית תלהכין 

-ילדים בפיקוח משרד החינוך ולמנהלי בתי-שאלונים שנשלחו לגננות בגנישעלו מעדה ריכזה נתונים . הוולימודיהם

דתי -היתה ירידה במספר התלמידים במוסדות החינוך הממלכתי ,פי סיכום הנתונים שהציגה הוועדה-ספר. על

ידי כיתות ו' בשנת מתלמ 80%-יסודי. כ-הספר העל-הספר היסודי ובמעבר ממנו לבית-במעבר מגן החובה לבית

עברו מהם  05%-כ ;דתיים בשנת הלימודים תשע"א-ספר ממלכתיים-הלימודים התש"ע המשיכו ללמוד בבתי

 –עברו ללמוד במוסדות אחרים )לרבות מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי מהם  5%-ללמוד במוסדות ממלכתיים וכ

לא ניתן להסיק הספר לשאלונים היו נמוכים ולכן -חרדי(. מבקר המדינה ציין בדוח כי שיעורי ההיענות של בתי

 . מהנתונים שריכזה הוועדה מסקנות לגבי כלל האוכלוסייה

כי המינהל לחינוך דתי עוסק באיתור, במיפוי  5100בספטמבר נמסר בתשובת משרד החינוך למבקר בעניין זה 

ינה העיר למשרד החינוך כי "בחינה ובניתוח של נתוני המשרד כדי לבנות מאגר נתונים מהימן בנושא. מבקר המד

מקצועית בנוגע למעבר תלמידים למוסדות חינוך אחרים תוכל להיעשות לאחר בניית מסד נתונים מלא ומהימן 

. מסקנותיה של בחינה זו נחוצות דתי-ינוך הממלכתיבדבר כל התלמידים שעזבו בשנים האחרונות את מוסדות הח

והן  ,הנכללים בחינוך הממלכתי במדינת ישראלדתי, -חינוך הממלכתיההן לצורך בחינת פעילותם של מוסדות 

שלפיה מסתמנת מגמה של מעבר  ,בשנים האחרונות דתי-הממלכתיהחינוך לצורך בחינת הנחת העבודה של מינהל 

   11משמעותי של תלמידים למוסדות חינוך מוכש"ר".

תלמידים מעבר על הכנסת כי אין לו מידע מסר מינהל החינוך הדתי למרכז המחקר והמידע של  5105בספטמבר 

  12דתי לזרמי חינוך אחרים.-החינוך הממלכתימ

   זכאות לבגרות .1

העברי -בחינוך הממלכתישיעור זה דתי גבוה במקצת מ-והניגשים לבגרות בפיקוח הממלכתי שיעור הזכאים לבגרות

לאחר שפל בשנת הלימודים  ,דתי-שיעור הזכאות בחינוך הממלכתיעלייה בה תהי תש"ע–תשס"ו . בשניםבכלל

                                                 

, מרכז "טאוב" לחקר המדיניות מעברים בין המגזרים השונים –תנועת תלמידים אופקית במערכת החינוך נחום בלס, יגאל דוכן,  10
 . 5111החברתית בישראל, ירושלים, אב תשס"ו, יולי 

 .5105, מאי 2111לשנת  12דוח ביקורת שנתי מבקר המדינה,  11
 .5105בספטמבר  57דתי, מכתב, -משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, נתונים על תלמידים בחינוך הממלכתי 12
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בחינוך , ואילו דתי-בשנת הלימודים תשע"א קטן במקצת שיעור הזכאות לבגרות בחינוך הממלכתי תשס"ה.

פירוט .  אך אין להסיק מנתוני שנה אחת כי מדובר בשינוי מגמה ,הממלכתי המשיך שיעור הזכאות לבגרות לעלות

 :13הנתונים בטבלה להלן

 תשע"א–דתי, תש"ס-וזכאים לבגרות בחינוך הממלכתי והממלכתיניגשים לבגרות : 1טבלה 

 זכאים לבגרות מתוך הלומדים בי"ב ניגשים לבגרות מתוך הלומדים בי"ב 

 פיקוח ממלכתי דתי-פיקוח ממלכתי פיקוח ממלכתי דתי-פיקוח ממלכתי שנה

 57.4% 61.3% 888%. 88%.. תש"ס

 1981% 1.81% 2.88% 2981% תשס"ד

 62.3% 61.5% 2181% 2181% תשס"ה

 1986% %.198 2182% %.298 תשס"ו

 62.0% 64.6% 2989% %.218 תשס"ז

 62.1% 64.0% 2182% %.298 תשס"ח

 64.3% 66.6% 2981% 2981% תשס"ט

 66.3% 69.4% 2989% 2681% תש"ע

 68.4% 68.5% 93.1% 2986% תשע"א

 

משיעור בנות גבוה במידה ניכרת של לבגרות ר הזכאות שיעודתי -תיכבחינוך הממלחינוך הממלכתי, מצב בבדומה ל

לעומת  ,מן הבנות שלמדו בכיתה י"ב 70.1%לתעודת בגרות  ותבנים. בשנת הלימודים תשע"א היו זכאיהזכאות של 

  14מן הבנים. 15%

כלל הלומדים, הקים המינהל בדתי ובשיעורם -ממלכתיהבמספר הזכאים לבגרות בחינוך  בעקבות הירידה שחלה

שבדקה את סוגיית הישגי בחינות הבגרות  ,ועדה בראשות פרופ' זמירה מברך 5111-באמצע שנות ה חינוך דתיל

-דתי. הוועדה בחנה באופן מפורט את הישגי בחינות הבגרות בשנים תשס"א-בקרב תלמידים בחינוך הממלכתי

הייתה ירידה בזכאות  דתי-יסודיים בחינוך הממלכתי-העל הספר-תשס"ה ומצאה, בין השאר, כי בכל סוגי בתי

פירוט: באולפנות ולהלן כוניים מקיפים, ספר תי-ביותר היתה בבתיהבולטת לבגרות בין תשס"ד לתשס"ה. הירידה 

)ירידה של  17.8% –ספר תיכוניים עיוניים -לעומת תשס"ד(, בבתי 1%-)ירידה של כ 77.1%היה שיעור הזכאות 

בדיוני (. 01.1%)ירידה של  05.2% –( ובתיכונים המקיפים 0.5%)ירידה של  15.5% –בה התיכונית (, בישי7.1%

שפגע במיוחד באוכלוסייה החלשה  ,ובהם קיצוץ בשעות הלימוד ,גורמים לירידה בהישגיםנדונו כמה הוועדה 

ם ודפוסי ההוראה ק לתלמידים מתקשים וחלשייהספר התיכוניים המקיפים, סיוע שאיננו מספ-שלומדת בבתי

גורם מרכזי בירידה  ולא הי 5112באוגוסט ויישומה כנית ההתנתקות ותנטען כי  המקובלים בישיבות התיכוניות.

כאות לבגרות בחינוך כי בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור הז שהוצגו בטבלה לעיל מלמדיםהנתונים  15בהישגים.

ספר בחינוך -אלה בחלוקה לפי סוגי בתיהתונים על ההישגים משרד החינוך לא העביר נ ,דתי. עם זאת-הממלכתי

 .בין המוסדות יסודי, שכן כאמור לטענת המשרד אין מדובר בחלוקה פורמלית-העל

                                                 

תשע"א מתוך: משרד , שנים שונות. נתוני שנת שנתון סטטיסטי לישראלמתוך: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  5101–5111נתוני  13
 .5105באוקטובר  51, תשע"א–נתוני זכאות לבגרות במגזר היהודי לפי פיקוח תשס"טהחינוך, אגף הבחינות, 

 .5105בספטמבר  57דתי, מכתב, -משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, נתונים על תלמידים בחינוך הממלכתי 14
חוזר מינהל החינוך גרות בחמ"ד", בתוך: אילן, "ניתוח ממצאי בחינות הב-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-פרופ' זמירה מברך, בית 15

 . 5118, אייר התשס"ח, מאי הדתי

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/ChozerTashsach1.pdf
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שיעור  מלמדים כי 16נתונים על מספר תעודות הבגרות שעומדות בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה

בעלי בקרב שיעור זה דתי נמוך מ-ות בגרות בחינוך הממלכתיהזכאות לתעודת בגרות מסוג זה בקרב בעלי תעוד

  17מסיימי החינוך הממלכתי העברי.תעודות בגרות 

בחינוך בחינוך הממלכתי ו ,: שיעור בעלי תעודות בגרות שעומדות בדרישות הסף של האוניברסיטאות7טבלה 

 תש"ע–דתי, תשס"ז-הממלכתי

 1,,4 1,,, 2111 2111 2111 2114 2111 2111 

פיקוח 
 88.1% 51.0% 51.2% 85.2% 88.7% 51.5% 50.8% 50% ממלכתי

פיקוח 
-ממלכתי

 דתי
85.0% 85.5% 80.0% 81.1% 81.7% 82.1% 82.1% 81.7% 

 דתי-החינוך הממלכתישל ובוגרות  םמסלולי המשך של בוגרי .7

ים למדיניות חפרסם מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך מהדורה אחרונה של המסמך "קווים מנ 5118בשנת 

 פי המסמך:-דתי". על-החינוך הממלכתי

החמ"ד יחנך את תלמידיו לחובת שירות פעיל בצה"ל ואת תלמידותיו לשירות לאומי התנדבותי בן 

שנתיים. החמ"ד יעודד את הבנים להליכה לישיבות הסדר המשלבות לימוד תורה, שירות צבאי והכשרה 

ות לאומי בתחומי החינוך והסיוע בהוראה ובמסגרות לשיר –לתפקידי חינוך והוראה, ואת הבנות 

 18המבטיחות את המשך הקיום של אורח חיים דתי.

הוא שבוגרות מעורר קושי, שכן משרד החינוך, אף הו םבוגריהבפועל סיון לבחון לאילו מסלולים ממשיכים יהנ

הגופים שאליהם פונים בוגרי  ,דלימודיהם. מנגממונה על חלק ממסלולי ההמשך, איננו עוקב אחרי בוגריו עם סיום 

יתר על כן,  .ו הבוגרים הפונים אליהםהמוסדות שבהם למדדתי לא בהכרח מנהלים רישום של -החינוך הממלכתי

דתי יפנה ליותר ממסלול אחד. להלן נבחן את הנתונים הקיימים לגבי המסלולים -בוגר החינוך הממלכתישאפשר 

 .בנושא זה ונה אחידה ועקביתנם מאפשרים ליצור תמאי שהםאף  ,השונים

בנים שסיימו את לימודיהם בשנת  1,180להעריך כי מתוך  אפשר ,פי הנתונים שנאספו בהכנה למסמך זה-על

-למכינות קדםפנו נוספים  51%-הלימודים תשע"א כשליש פנו למסלול של ישיבות הסדר או ישיבות גבוהות וכ

 52%–51%-ת, כבנו 7,080בא במסלול רגיל. בין התגייסו לצדתי -צבאיות. יתר הבנים בוגרי החינוך הממלכתי

מתנדבות לשירות לאומי. חלק קטן מן הבנות בוחרות ללמוד במדרשות לפני הגיוס לצבא  מתגייסות לצבא ויתרתן

החינוך של בוגרות הו םבוגריהאו ההתנדבות לשירות לאומי. להלן ייסקרו בפירוט המסלולים שבהם בוחרים 

 דתי.-הממלכתי

השירות  :םשני מסלולי, בלימודים בישיבה עם שירות צבאי מקוצריש שילוב של הסדר הישיבות ב –שיבות הסדר י

שנת לימוד  –רוב ארבע שנים פי -עלבמסלול הראשון, המיועד לבוגרי ישיבות תיכוניות ותיכונים דתיים, נמשך 

 15מוד בישיבה. כיום כלולות בהסדר זה חודשים נוספים של לי 51-חודשים של שירות פעיל בצה"ל ו 01בישיבה, 

השירות במסלול השני, מסלול הישיבות הגבוהות הציוניות )הסדר מרכז(, מיועד למי שמבקשים להקדיש  ;ישיבות

חודשים(. למסלול זה יכולים להצטרף תלמידי  02–1של את חייהם ללימודי תורה ולשלב בכך שירות צבאי קצר )

                                                 

 יחידות לפחות באנגלית ובמתמטיקה. 1תעודות בגרות שבהן  16
, תנועת נאמני תורה ועבודה, אלול התשע"ב, דתי: תמונת מצב, מגמות והישגים-החינוך הממלכתימתוך: אריאל פינקלשטיין,  17

 .5105ספטמבר 
 .5118, מהדורה מעודכנת, תשס"ח, דתי"-"קווים מנחים למדיניות החינוך הממלכתימשרד החינוך, מינהל החינוך הדתי,  18

http://www.toravoda.org.il/node/7598
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פי נתוני משרד החינוך -על חמש יחידות בתלמוד.כונית ותלמידי תיכון שלמדו ישיבה קטנה, תלמידי ישיבה תי

בוגרי של תלמידים חדשים. למשרד אין פירוט  5,011-בהם כותלמידים,  8,111-למדו בישיבות הסדר כ 5100בשנת 

 ורובכל תלמידי ישיבות ההסדר הרגילות ההנחה היא שדתי הלומדים בישיבות הסדר אך -החינוך הממלכתי

מוצגים נתונים על מספר שלהלן דתי. בטבלה -תלמידי הישיבות הציוניות הגבוהות הם בוגרי החינוך הממלכתי

  5100.19–5117התלמידים בישיבות הסדר בשנים 

 2111–2114ת, ו: תלמידים בישיבות הסדר וישיבות גבוהות ציוני1טבלה 

 שנה

 ישיבות גבוהות ציוניות ישיבות הסדר

סה"כ 
תלמידים 

 חדשים
סה"כ 

 תלמידים
מספר 
 ישיבות

מספר 
תלמידים 

 חדשים
סה"כ 

 תלמידים
מספר 
 ישיבות

מספר 
תלמידים 

 חדשים
סה"כ 

 תלמידים

2114 .6 11818 1122. 18 621 91... 2,213 9,503 

2111 .. 1111. 819.6 1. 6.. 91161 2,106 9,850 

211, .8 11111 81182 1. ..8 9181. 2,123 9,944 

2111 19 11..1 8116. 12 698 9186. 2,308 10,385 

2111 1. 11186 811.. 12 66. 91186 2,119 9,829 

 

-. החניכים במכינה הקדםצבאית-מכינה קדםהיא דתי -אפשרות אחרת העומדת בפני בוגרי החינוך הממלכתי

לחיזוק הזהות  פעילויות תהכולל ,במהלכה הם עוברים הכנה לשירות הצבאיו ,צבאית דוחים את גיוסם בשנה אחת

תום שנת הלימודים במכללה הם מתגייסים לשירות צבאי מלא. כיום בציונית, טיפוח מנהיגות ועוד. -היהודית

צבאיות חילוניות ומעורבות -פועלות מכינות קדםעוד מכינות תורניות. ורובן צבאיות, -מכינות קדם 11פועלות 

  20מכינה אחת המיועדת לבנות דתיות.יש ת צבאיות התורניו-לדתיים ולחילונים. בין המכינות הקדם

המסדיר את ההכרה במכינות. נתוני  ,5118–צבאיות, התשס"ח-המכינות הקדםאושר בכנסת חוק  5118בשנת 

על  במספר הפונים למסלולים אלה בשנים האחרונות. למשרד אין נתונים ניכר משרד החינוך מלמדים על גידול 

-יעקב, הממונה על מכינות קדם-להערכת יוחנן בן .צבאיות-כינות הקדםדתי במ-מספר בוגרי החינוך הממלכתי

 52%–51%-דתי. נוסף על כך, כ-צבאיות במשרד, רוב הלומדים במכינות התורניות הם בוגרי החינוך הממלכתי

דתי. מכאן ניתן להעריך כי בשנת הלימודים תשע"ב למדו -מחניכי המכינות הכלליות הם בוגרי החינוך הממלכתי

  21.רובם המוחלט בנים – דתי-בוגרי החינוך הממלכתי 0,511-צבאיות כ-ינות הקדםבמכ

 תשע"ב–: תלמידים במכינות תורנית, תשס"ח1טבלה 

 תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ט תשס"ח  

 1,021 945 930 856 763 תלמידים חדשים מכינות תורניות

 425 373 373 341 306 תלמידי שנה שנייה 

 1,022 867 700 564 451 דים חדשיםתלמי מכינות חדשות

 63 68 57 53 52 תלמידי שנה שנייה 

 2,043 1,812 1,630 1,420 1,214 תלמידים חדשים סה"כ

 488 441 430 394 358 תלמידי שנה שנייה 

                                                 

, יישום חוק דחיית שירות לתלמיד ישיבות שתורתם אומנותם )חוק טל(נתוני משרד החינוך, בתוך: מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  19
 .5105ני ביו 51כתבה אוריאנה אלמסי, 

 הממונה על המכינות הקדם צבאיות האינטרנט שלאתר אדם של צה"ל, וכן -באתר האינטרנט של אגף כוח צבאיות-המכינות הקדם 20
 במשרד החינוך.

 .5105בספטמבר  57דתי, מכתב, -משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, נתונים על תלמידים בחינוך הממלכתי 21
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 לגיוס אשרדתי. -מצה"ל נתונים על גיוס של בוגרי החינוך הממלכתי לא נתקבלו עד השלמת המסמך –גיוס לצה"ל 

 ,פי נתונים שהופיעו בעבר במסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא שירות של נשים דתיות בצה"ל-עלנות, ב

נתונים אלה ב בנות. 0,211-שהן כ ,דתי-ממלכתיהחינוך הבוגרות  מן הבנות 51%-ת מעט יותר מבכל שנה מתגייסו

מועד מאוחר יותר בשל לימודים במדרשות דתי שדחו את שירותן והתגייסו ב-בוגרות החינוך הממלכתילא נכללות 

דתי שהוזכר לעיל מלמדים כי -נתונים המופיעים במחקר בנושא החינוך הממלכתי 22צבאיות.-או במכינות קדם

ואילך  5115-ממתגייסות.  0,111-כ, שבה היו 5118שנת עד   5112משנת  חלה ירידה הדרגתית במספר המתגייסות

   23דתי.-מבוגרות החינוך הממלכתי 0,211-כיסו התגי 5101בשנת ו מספרן,גדל שוב 

-לאחר סיום לימודיהן בביתלשירות לאומי רוב הבנות שאינן מתגייסות לשירות צבאי מתנדבות  –שירות לאומי 

. 50אפשרי, לפי התקנות כיום, רק עד גיל  ת נמשך שנה עד שנתיים אך לא מעבר לכך, והואהספר התיכון. השירו

רווחה, בריאות, חינוך, ביטחון )לא צה"ל(, איכות לרבות  ,מי עוסקים במגוון תחומיםהמתנדבים לשירות לאו

אזרחי שבמשרד המדע  מינהלת השירות הלאומי ועוד. סביבה, קליטת עלייה, התיישבות, תרבות, תחבורה

וצות: מוצע לשלוש קבאזרחי לאומי ההשירות הלאומי אזרחי.  והטכנולוגיה היא הגוף הממונה כיום על השירות

המינהלת איננה אוספת נתונים על מוסדות לימוד קודמים של המשרתים   כללי. חרדים, ערבים ושירות אזרחי

הכלולים בקבוצה האחרונה קיבלו פטור מצה"ל מטעמי דת, אולם המשרתים רוב  ,פי הערכות-שירות לאומי. על

פי -על בעלי צרכים מיוחדים. 211-בסיכון וכבני נוער  211-בהם כופטור מסיבות אחרות,  וגם מי שקיבלנמנים עמה 

 5,111עד  8,111בהם ו, במסלול הכללי מתנדבים 00,111-כהתנדבו בשירות הלאומי  5105בשנת  ,נתוני המינהלת

 24ה.ימן המתנדבים במסלול זה ממשיכים לשנת שירות שני 52%. דתי-בוגרות החינוך הממלכתי

דרשות תורניות מ 52-דתי הוא לימודים במדרשה. כיום פועלות כ-ת החינוך הממלכתיומסלול נוסף המוצע לבוגר

לול ההסדר בדומה למס ,בהן שלוש מדרשות המאפשרות לשלב שירות צבאי עם לימודיםולבנות ברחבי הארץ, 

בנות, לפני שירות  0,111-כבתוכנית מלאה במדרשות לומדות  ,פי נתוני פורום המדרשות התורניות לבנות-לבנים. על

הלומדות במדרשה הן לאחר רוב כניות חלקיות. ובתלומדות נשים ונערות  5,211-ועוד כ ,ו לאומי או אחריוצבאי א

 25.שירות צבאי או לאומי

 

 

 כתיבה: אתי וייסבלאי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 אישור: יובל וורגן, ראש צוות

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

                                                 

לוטן -", כתיבה: אורלי אלמגורה"ל: תמונת מצב ומדיניות מערכת החינוךשירות בנות דתיות בצמרכז המחקר והמידע של הכנסת, " 22
 .5117בפברואר  8ויובל וורגן, 

 , תנועת נאמני תורה ועבודה, אלול התשע"ב,דתי: תמונת מצב, מגמות והישגים-החינוך הממלכתימתוך: אריאל פינקלשטיין,  23
 5105ספטמבר 

 .5105באוקטובר  50, דוא"ל, משרד המדע והטכנולוגיה, לאומי-מנהלת השירות האזרחי, יועץ למנכ"ל, שראל שפייר 24
 .פורום המדרשות התורניות לבנות 25
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