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 לכבוד 

 חבר הכנסת יחיאל )חיליק( בר

 כאן

 , שלום רב

נתונים על מספר ממוצע של תלמידים בכיתה ועל שיעור הכיתות הגדולות ברשויות  הנדון:

 מקומיות נבחרות

נתונים על מספר התלמידים הממוצע בכיתה, בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים )בחינוך לבקשתך, להלן 

  1(.2013/14הרגיל בלבד, ללא חינוך מיוחד( ברשויות מקומיות שונות בשנת הלימודים הקודמת, תשע"ד )

 הנתונים כוללים מידע על הרשויות המקומיות שבהן המספר הממוצע הגדול ביותר של תלמידים בכיתה,

-רשויות שבהן מספר התלמידים הממוצע בכיתה הוא הנמוך ביותר ומספר התלמידים הממוצע בכיתה ב

תלמידים  32-שבהן למעלה מ –הערים הגדולות. כן מופיעים נתונים על שיעור הכיתות הגדולות  14

 בכיתה, בכל רשות מקומית. 

, כלומר מספר ה בפועלמספר התלמידים בכיתנבהיר כי הנתונים המופיעים במסמך זה הם של 

התלמידים בכיתה כפי שדווח על ידי מנהלי בתי הספר במצבת התלמידים. נתונים אלה עשויים להיות 

בכל בית )"כיתות נורמטיביות"(  מספר הכיתות המתוקצבות על ידי משרד החינוךשונים מן הנתונים על 

 ספר. 

כמו כן, הנתונים אינם מבחינים בין בתי ספר במעמד משפטי )רשמי, מוכר שאינו רשמי ופטור( שונה, 

דתי, אחר( ובמגזרים השונים. אופי וגודל האוכלוסייה ברשויות -בפיקוח שונה )ממלכתי, ממלכתי

ת  ספר ממעמד משפטי מסוים ובפיקוח מסוים בכל רשו-המקומיות השונות יוצר תמהיל שונה של בתי

שעשוי להשפיע על הנתונים של מספר התלמידים הממוצע בכיתה ועל שיעור הכיתות הגדולות. להרחבה 

בעניין ההבדלים במספר התלמידים הממוצע בכיתה במגזרים ובסוגי הפיקוח השונים, וכן בדבר מדיניות 

חינוך משרד החינוך בנושא, ניתן לעיין בפרק הרלוונטי במסמך מרכז המחקר והמידע "מערכת ה

  2בישראל: סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך, התרבות והספורט". 

 בכבוד רב,

 אתי וייסבלאי

 אישור: יובל וורגן, ראש צוות

                                                 
. תודה לחוקרת המחלקה הכלכלית במרכז המחקר 2014פי מסד נתונים על גודל כיתה שנתקבל ממשרד החינוך ביוני על  1

 והמידע של הכנסת ענת לוי על עזרתה בעיבוד נתוני משרד החינוך.

רכת החינוך בישראל: סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך התרבות מעמרכז המחקר והמידע של הכנסת, " 2
יסודי, מאי -מספר התלמידים בכיתה בחינוך היסודי והעל –. 3.2", כתיבה: אתי וייסבלאי ואסף וינינגר, פרק והספורט

2015 . 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03552.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03552.pdf


   

   הכנסת  

  מרכז המחקר והמידע 

 

 

 צפיפות תלמידים בחינוך היסודי

 

 רשויות שבהן צפיפות התלמידים גבוהה ביותר

מספר  שם רשות 
תלמידים 

 ממוצע בכיתה
 בפועל

שיעור כיתות 
 שבהן יותר

 32-מ
 תלמידים

 57.1% 32.6 אדר-הר 1

 63.2% 32.4 רמת ישי 2

 62.1% 32.0 אלפי מנשה 3

 41.9% 31.6 ג'ת 4

 44.0% 31.6 אלקנה 5

 55.6% 31.5 אורנית 6

 56.0% 31.5 גזר 7

 40.3% 31.4 גן יבנה 8

 53.3% 31.2 באר יעקב 9

 16.7% 31.2 פרדסיה 10

 41.1% 31.1 נס ציונה 11

 46.0% 30.9 טייבה 12

 28.6% 30.9 והוגן ר 13

 30.0% 30.7 להבים 14

 59.0% 30.4 אבן יהודה 15

 44.1% 30.3 נצרת 16

 30.6% 30.2 עמק חפר 17

בנימינה גבעת  18
 עדה

30.2 28.1% 

 35.1% 30.1 גדרה 19

 30.1% 30.0 ריינה 20

מודיעין  21
 מכבים רעות

30.0 32.6% 

 41.6% 29.9 הוד השרון 22

 29.7% 29.8 הילקי 23

 19.0% 29.8 בית דגן 24

 25.8% 29.7 כרום-מג'ד אל 25

 רשויות שבהן צפיפות התלמידים נמוכה ביותר

מספר תלמידים  שם רשות 
 בפועל ממוצע בכיתה

 9.0 חריש 1

 11.7 עמנואל 2

 13.5 תמר 3

 16.0 יבנאל 4

 17.7 בית שאן 5

 18.2 מצפה רמון 6

 18.8 לותיחבל אי 7

 19.1 הגלילמרום  8

 20.0 רכסים 9

 20.4 חצור הגלילית 10

 20.6 אופקים 11

 21.0 שדרות 12

 21.1 צפת 13

 21.1 אור עקיבא 14

 21.1 ית ארבעיקר 15

 21.2 ערד 16

 21.3 כפר קמא 17

 21.3 מטולה 18

 21.4 נצרת עילית 19

 21.5 דימונה 20

 21.5 ירוחם 21

 21.8 נתיבות 22

 21.8 עין קניה 23

 22.1 ת מלאכייקרי 24

 22.1 קדומים 25
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   הכנסת  

  מרכז המחקר והמידע 

 

 

 צפיפות תלמידים בחטיבות הביניים

 

 רשויות שבהן צפיפות התלמידים גבוהה ביותר

מספר  שם רשות 
תלמידים 

ממוצע 
 בפועל בכיתה

שיעור כיתות 
 שבהן יותר

 32-מ
 תלמידים

 100% 37.8 תל מונד 1

ת יקרי 2
 אונו

36.6 100% 

 100% 36.5 הוד השרון 3

 100% 35.9 כוכב יאיר 4

 100% 35.6 אורנית 5

מזכרת  6
 בתיה

35.3 100% 

 83% 35.2 קלנסווה 7

 100% 34.7 גני תקוה 8

 100% 34.7 אבן יהודה 9

 100% 34.7 כפר יונה 10

 100% 34.2 בית אריה 11

 100% 34.1 לב השרון 12

דרום  13
 השרון

34.0 79% 

הגליל  14
 התחתון

33.8 65% 

 75% 33.7 כפר סבא 15

צורן  16
 קדימה

33.7 80% 

מודיעין  17
מכבים 

 רעות

33.2 69% 

ראשון  18
 לציון

33.2 72% 

באר  19
 טוביה

33.1 100% 

אלפי  20
 מנשה

33.0 64% 

-באקה אל 21
 גרביה

33.0 62% 

 50% 32.8 אלקנה 22

 71% 32.8 יואב 23

 73% 32.7 נס ציונה 24

יהוד נווה  25
 אפרים

32.7 69% 

 רשויות שבהן צפיפות התלמידים נמוכה ביותר

מספר תלמידים  שם רשות 
 בפועל ממוצע בכיתה

 12.0 הר חברון 1

 18.7 שער הנגב 2

 19.2 כפר קמא 3

 20.0 מעלה אפרים 4

 20.3 שלומי 5

 20.8 מגדל העמק 6

 21.3 חצור הגלילית 7

 21.7 שדות נגב עזתה 8

 22.2 שדרות 9

 22.5 תמר 10

 22.7 אל קסום 11

 22.8 אופקים 12

 22.9 בית שאן 13

 22.9 ראש העין 14

 23.1 רמלה 15

 23.2 אלעד 16

 23.3 שפיר 17

 23.3 נתיבות 18

 23.8 אפרתה 19

 23.9 ית מלאכייקר 20

 23.9 בית אל 21

 24.1 ילותיחבל א 22

 24.3 גולן 23

-כאוכב אבו אל 24
 היג'א

24.7 

 24.7 בני ברק 25
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   הכנסת  

  מרכז המחקר והמידע 

 

 

 צפיפות תלמידים בערים הגדולות

 

 חטיבות ביניים יסודי שם רשות

מספר 
תלמידים 

ממוצע 
 בכיתה
 בפועל

שיעור כיתות 
 32-מיותר  שבהן

 תלמידים

מספר 
תלמידים 

ממוצע 
 בכיתה
 בפועל

שיעור כיתות 
 32-מ שבהן יותר

 תלמידים

 56% 31.5 40% 28.9 רחובות 

 46% 31.1 29% 28.8 נתניה

 72% 33.2 30% 28.5 ראשון לציון

 65% 32.4 28% 28.5 חולון

 63% 31.4 24% 27.6 פתח תקווה

 52% 32.4 27% 27.2 אשקלון

 54% 30.8 24% 26.9 תל אביב יפו

 10% 26.2 19% 26.8 רמת גן

 48% 31.4 17% 26.5 באר שבע

 15% 31.4 20% 26.5 ירושלים

 14% 24.7 26% 26.4 בני ברק

 40% 31.0 16% 26.0 חיפה

 43% 30.7 17% 26.0 אשדוד

 8% 27.4 11% 25.6 בת ים
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