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החינוך שלנו במספרים

 הגיל הרך במטה יהודה

127
גני ילדים

6
גני חינוך

מיוחד

58
גנים

ממלכתיים

37
גנים ממלכתיים

דתיים

20
מעונות

יום

12
גנים למגזר 

הערבי



החינוך שלנו במספרים

 הגיל הרך במטה יהודה

127
גני ילדים

16+2
בתי ספר

6
גני חינוך

מיוחד

7
בתי ספר יסודיים ממלכתיים הרטוב, אלון, 

עין הרים, צורים, הדסים, השחר, קסם

2
בתי ספר בתהליך הכשרה 
למוכש"ר – סאדברי ויחיאל

4
בתי ספר ממ"ד 
קרוב, מתתיהו, 

לביא, האלה

1
בית ספר יסודי 
ערבי עין ראפא 

עין נקובה

1
בית ספר לחינוך 

מיוחד בבית 
החולים "איתנים"

1
בית ספר יסודי 

יהודי - ערבי
נווה שלום

58
גנים

ממלכתיים

37
גנים ממלכתיים

דתיים

20
מעונות

יום

12
גנים למגזר 

הערבי

 בתי ספר יסודיים
1

בית ספר יסודי 
למחוננים ומצטיינים

מרחבים

1
בית ספר משולב 

חילוני-דתי



החינוך שלנו במספרים

 הגיל הרך במטה יהודה

127
גני ילדים

16+2
בתי ספר

6
בתי ספר תיכון

6
גני חינוך

מיוחד

1
ישיבה תיכונית 

אמית נחשון

1
בית ספר ערבי 

עין ראפא עין נקובה

4
בתי ספר תיכון ממלכתיים

אור, הר-טוב, עין כרם, דרור

7
בתי ספר יסודיים ממלכתיים הרטוב, אלון, 

עין הרים, צורים, הדסים, השחר, קסם

2
בתי ספר בתהליך הכשרה 
למוכש"ר – סאדברי ויחיאל

4
בתי ספר ממ"ד 
קרוב, מתתיהו, 

לביא, האלה

1
בית ספר יסודי 
ערבי עין ראפא 

עין נקובה

1
בית ספר לחינוך 

מיוחד בבית 
החולים "איתנים"

1
בית ספר יסודי 

יהודי - ערבי
נווה שלום

58
גנים

ממלכתיים

37
גנים ממלכתיים

דתיים

20
מעונות

יום

12
גנים למגזר 

הערבי

 בתי ספר יסודיים

 בתי ספר תיכון

1
בית ספר יסודי 

למחוננים ומצטיינים
מרחבים

1
בית ספר משולב 

חילוני-דתי



תקצוב הסעות תלמידים

המועצה מקבלת החזרים עבור הסעת 	 
תלמידים עפ"י מיפוי של משרד החינוך



תקצוב הסעות תלמידים

המועצה מקבלת החזרים עבור הסעת 	 
תלמידים עפ"י מיפוי של משרד החינוך

המיפוי נקבע לפי זרמי החינוך 	 
)ממלכתי, ממ"ד(



תקצוב הסעות תלמידים

המועצה מקבלת החזרים עבור הסעת 	 
תלמידים עפ"י מיפוי של משרד החינוך

המיפוי נקבע לפי זרמי החינוך 	 
)ממלכתי, ממ"ד(

תלמיד המוסע לפי אזורי המיפוי זכאי 	 
לסבסוד של 27.9 ₪ ליום



תקצוב הסעות תלמידים

המועצה מקבלת החזרים עבור הסעת 	 
תלמידים עפ"י מיפוי של משרד החינוך

המיפוי נקבע לפי זרמי החינוך 	 
)ממלכתי, ממ"ד(

תלמיד המוסע לפי אזורי המיפוי זכאי 	 
לסבסוד של 27.9 ₪ ליום

תלמיד המוסע על ידי המועצה מחוץ 	 
לאזורי מיפוי – העלות כולה מוטלת על 

המועצה



תקצוב הסעות תלמידים

2009: החלטת מליאה - רישום ומימון 	 
הסעות ל-5 בתי ספר בי-ם בלבד.



תקצוב הסעות תלמידים

2009: החלטת מליאה - רישום ומימון 	 
הסעות ל-5 בתי ספר בי-ם בלבד.

2010 - היום: פתיחת אזורי רישום רבים 	 
נוספים, עשרות בתי ספר התווספו 

לרשימת ההסעות, כולל מימון הסעות 
 וללא השתתפות הורים בתשלום. 
 פער שנתי של 20 מיליון ש"ח בין 

ההוצאה להחזר.



תקצוב הסעות תלמידים

2009: החלטת מליאה - רישום ומימון 	 
הסעות ל-5 בתי ספר בי-ם בלבד.

2010 - היום: פתיחת אזורי רישום רבים 	 
נוספים, עשרות בתי ספר התווספו 

לרשימת ההסעות, כולל מימון הסעות 
 וללא השתתפות הורים בתשלום. 
 פער שנתי של 20 מיליון ש"ח בין 

ההוצאה להחזר.
2018: הקמת וועדה ציבורית לבחינת 	 

 נושא הסעות התלמידים, בראשות 
פרופ' אמיר אלעמי.



סיכום
עבודת
הוועדה
פרופ' אמיר אלעמי



עבודת הוועדה

סקירות: מנהל החינוך, מערך ההסעות, 	 
גזברות, היועץ הכלכלי למועצה

מדיניות הרישום הפתוח ללימודים 	 
מחוץ למיפוי משרד החינוך

מעל 2,000 תלמידים מוסעים מחוץ 	 
 למועצה )15% מכלל התלמידים,

25% מתלמידי התיכון(
המועצה מפעילה כ-1300 קווי קבלן 	 

ו-400 קווי מועצה מדי יום: אוטובוסים, 
מיניבוסים ומוניות



עלייה בכמות תלמידים מוסעים מחוץ למיפוי 
2018 - 2012

עלייה של 48%
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עלייה בכמות בתי הספר בהם למדו התלמידים 
המוסעים במטה יהודה  2012 - 2018

עלייה של 91%

300

2012201320142015201620172018

250
200
150
100
50
0



הוצאות מועצה בגין הסעות מחוץ למיפוי
2018 - 2012

עלייה של 90%



בי"ס דרור יסודי – 11	 
עוזיאל ירושלים – 8	 
בויאר – 7	 
תיכון לאומניות – 6	 
ליד"ה – 5	 

 75
תלמידים

ישוב לדוגמה )נתוני אמת(



בי"ס דרור יסודי – 11	 
עוזיאל ירושלים – 8	 
בויאר – 7	 
תיכון לאומניות – 6	 
ליד"ה – 5	 

פסגת זאב – 3	 
קריית נוער – 3	 
אור תורה – 3	 
הר נוף בנות - 3	 
אוולינה תהילה – 2	 
צביה – 2	 
עירוני ג – 2	 
רעות – 2	 
הימלפרב – 2	 

 75
תלמידים

ישוב לדוגמה )נתוני אמת(



בי"ס דרור יסודי – 11	 
עוזיאל ירושלים – 8	 
בויאר – 7	 
תיכון לאומניות – 6	 
ליד"ה – 5	 

פסגת זאב – 3	 
קריית נוער – 3	 
אור תורה – 3	 
הר נוף בנות - 3	 
אוולינה תהילה – 2	 
צביה – 2	 
עירוני ג – 2	 
רעות – 2	 
הימלפרב – 2	 

חורב – 1	 
אור תורה בנים - 1	 
נרקס – 1	 
שטראוס – 1	 
הרטמן בנים – 1	 
חורב – 1	 
נועם – 1	 
ליפתא – 1	 
עמליה – 1	 
מעיין – 1	 
נווה עציון 1- 	 
נועם – 1	 
פווירשטיין – 1	 
עידנים – 1	 
רנה קסין – 1	 
קשת - 1	 

 75
תלמידים

ישוב לדוגמה )נתוני אמת(



בי"ס דרור יסודי – 11	 
עוזיאל ירושלים – 8	 
בויאר – 7	 
תיכון לאומניות – 6	 
ליד"ה – 5	 

פסגת זאב – 3	 
קריית נוער – 3	 
אור תורה – 3	 
הר נוף בנות - 3	 
אוולינה תהילה – 2	 
צביה – 2	 
עירוני ג – 2	 
רעות – 2	 
הימלפרב – 2	 

חורב – 1	 
אור תורה בנים - 1	 
נרקס – 1	 
שטראוס – 1	 
הרטמן בנים – 1	 
חורב – 1	 
נועם – 1	 
ליפתא – 1	 
עמליה – 1	 
מעיין – 1	 
נווה עציון 1- 	 
נועם – 1	 
פווירשטיין – 1	 
עידנים – 1	 
רנה קסין – 1	 
קשת - 1	 

 75
תלמידים

ישוב לדוגמה )נתוני אמת(

30 קווי הסעות



מסקנות
הוועדה
והמלצותיה



התקציב המושקע בהסעות ובאגרות 	 
לתלמידי חוץ נגרע בפועל מתקציב 

המועצה

₪



התקציב המושקע בהסעות ובאגרות 	 
לתלמידי חוץ נגרע בפועל מתקציב 

המועצה 

חוסר תקציב זה פוגע ביכולת 	 
המנהלים לקדם את בתי הספר 

במועצה לרמות גבוהות יותר

₪



התקציב המושקע בהסעות ובאגרות 	 
לתלמידי חוץ נגרע בפועל מתקציב 

המועצה 

חוסר תקציב זה פוגע ביכולת 	 
המנהלים לקדם את בתי הספר 

במועצה לרמות גבוהות יותר

העלות הנוספת שמושקעת בהסעות 	 
ובאגרות לימודי חוץ יכולה לשמש 

 להשקעה רבה יותר בבתי הספר 
של המועצה

₪



המדיניות הנוכחית יוצרת אי-שיוויון בין תלמידים הלומדים 	 
 במועצה לבין אלו שבחרו ללמוד שלא במסגרת המיפוי; 

אי-צדק חלוקתי של המשאבים



המדיניות הנוכחית יוצרת אי-שיוויון בין תלמידים הלומדים 	 
 במועצה לבין אלו שבחרו ללמוד שלא במסגרת המיפוי; 

אי-צדק חלוקתי של המשאבים

פגיעה משמעותית, הקשה לכימות, נגרמת בשל הפיצול   	 
החברתי של שכבות הגיל השונות ופגיעה בלכידות החברתית 

היישובית והאיזורית



המדיניות הנוכחית יוצרת אי-שיוויון בין תלמידים הלומדים 	 
 במועצה לבין אלו שבחרו ללמוד שלא במסגרת המיפוי; 

אי-צדק חלוקתי של המשאבים

פגיעה משמעותית, הקשה לכימות, נגרמת בשל הפיצול   	 
החברתי של שכבות הגיל השונות ופגיעה בלכידות החברתית 

היישובית והאיזורית

חברי הוועדה תמימי דעים שיש לחזק ולשפר את מערכת   	 
החינוך במועצה כדי לצמצם את היקף הרישום ללימודים    
 מחוץ למועצה. כל עודף שיחסך מצימצום/ביטול ההסעות 

אל מחוץ למיפוי ומחוץ למועצה יש להשקיע בחיזוק תשתיות, 
תוספת מגמות וגיוס מורים מובחרים



איך הופכים
קושי –
להזדמנות?



 התכנסות התלמידים למטה יהודה
על פני מתווה של חמש שנים
 הזדמנות חד פעמית לשדרוג משמעותי

של איכות החינוך בבתי הספר של המועצה:

התכנסות בהסעות תייצר בתוך 5 שנים תוספת 	 
שנתית משמעותית לתקציב החינוך



 התכנסות התלמידים למטה יהודה
על פני מתווה של חמש שנים
 הזדמנות חד פעמית לשדרוג משמעותי

של איכות החינוך בבתי הספר של המועצה:

התכנסות בהסעות תייצר בתוך 5 שנים תוספת 	 
שנתית משמעותית לתקציב החינוך

הכסף יושקע חזרה במערכת החינוך מבית	 



 התכנסות התלמידים למטה יהודה
על פני מתווה של חמש שנים
 הזדמנות חד פעמית לשדרוג משמעותי

של איכות החינוך בבתי הספר של המועצה:

התכנסות בהסעות תייצר בתוך 5 שנים תוספת 	 
שנתית משמעותית לתקציב החינוך

הכסף יושקע חזרה במערכת החינוך מבית	 
בניית תכנית אסטרטגית חינוכית - פדגוגית – 	 

ערכית למטה יהודה



 התכנסות התלמידים למטה יהודה
על פני מתווה של חמש שנים
 הזדמנות חד פעמית לשדרוג משמעותי

של איכות החינוך בבתי הספר של המועצה:

התכנסות בהסעות תייצר בתוך 5 שנים תוספת 	 
שנתית משמעותית לתקציב החינוך

הכסף יושקע חזרה במערכת החינוך מבית	 
בניית תכנית אסטרטגית חינוכית - פדגוגית – 	 

ערכית למטה יהודה
הגדלת מגוון המגמות: סייבר, מחשבים, מצוינות 	 

באמנויות וחיבור לתעשייה



 התכנסות התלמידים למטה יהודה
על פני מתווה של חמש שנים
 הזדמנות חד פעמית לשדרוג משמעותי

של איכות החינוך בבתי הספר של המועצה:

התכנסות בהסעות תייצר בתוך 5 שנים תוספת 	 
שנתית משמעותית לתקציב החינוך

הכסף יושקע חזרה במערכת החינוך מבית	 
בניית תכנית אסטרטגית חינוכית - פדגוגית – 	 

ערכית למטה יהודה
הגדלת מגוון המגמות: סייבר, מחשבים, מצוינות 	 

באמנויות וחיבור לתעשייה
חיזוק הקהילה, החינוך הבלתי פורמלי ותחושת 	 

השייכות מבית





הצעת
החלטה
למליאה



הצעת החלטה למליאת מטה יהודה 
על סמך המלצות וועדה ציבורית בנושא הסעות חינוך

 תחולת הסדר ההסעות המוצע: החל משנת הלימודים הקרובה 	 
 )ספטמבר 2019( לא תסיע מועצה אזורית מטה יהודה את התלמידים 

בכיתות א' וז' להסעות מחוץ לאזור המיפוי.
 מבנה ההסעות בתקופת המעבר: 	 

הורים המעוניינים שילדיהם ימשיכו ללמוד בבתי הספר שמחוץ לאזור 
המיפוי יוכלו לעשות זאת בחמש השנים הבאות או עד לסיום הלימודים של 
 ילדיהם בבית הספר בו למדו. )עד לסיום ו' ביסודי או עד לסיום י"ב בתיכון(. 



 הסעות לבתי הספר בחינוך הדתי ע"פ מיפוי משרד החינוך: 	 
כיום לומדים תלמידי מטה יהודה בקרוב ל-150 בתי ספר דתיים בירושלים 

 בגוש עציון ובבית שמש. מועצה אזורית מטה יהודה תמשיך להסיע את 
התלמידים ע"פ המיפוי לבתי הספר בהם לומדים רוב התלמידים. לשאר 

התלמידים שלא יוסעו יבוצע החזר כספי ע"פ ההחזרים המועברים 
לרשות עבור כל תלמיד במיפוי.

 הסעות למיפוי יישובי לחינוך הדתי מחוץ למועצה: 	 
ע"פ סעיף 3 להל"ן יוחלט על 3 בתי ספר מכל ישוב שאליהם יוסעו 

התלמידים באיזור המיפוי. כל שאר משפחות התלמידים בישוב שיחליטו 
להמשיך ללמוד בבתי הספר אחרים - יקבלו החזר כספי מהמועצה ע"פ 

הסכום המוענק  ממשרד החינוך לתלמיד במיפוי בלבד. 

הצעת החלטה למליאת מטה יהודה 
על סמך המלצות וועדה ציבורית בנושא הסעות חינוך



 הסעות למיפוי יישובי לחינוך הדתי מחוץ למועצה: 	 
ע"פ סעיף 3 להלן יוחלט על 3 בתי ספר מכל ישוב שאליהם יוסעו 

התלמידים באיזור המיפוי. כל שאר משפחות התלמידים בישוב שיחליטו 
להמשיך ללמוד בבתי הספר אחרים - יקבלו החזר כספי מהמועצה ע"פ 

הסכום המוענק  ממשרד החינוך לתלמיד במיפוי בלבד. 
 אישור לימודי חוץ: 	 

אישור לימודי חוץ יונפק ע"י מינהל החינוך במטה יהודה רק לאחר אישור 
תשלום הורים להסדרת ההסעות )150 ₪ לחודש( למשך כל שנת הלימודים. 

ההורים ישלמו את אגרת לימודי החוץ.
ילדי חינוך מיוחד וילדי קב"ס: ילדי חינוך מיוחד וילדי קב"ס ימשיכו 	 

להיות מוסעים בעתיד כפי שהיו מוסעים בעבר.

הצעת החלטה למליאת מטה יהודה 
על סמך המלצות וועדה ציבורית בנושא הסעות חינוך



חינוך חרדי: בנושא החינוך החרדי תמשך המדיניות הקודמת.	 
וועדת חריגים: תוקם וועדת חריגים בראשות מנכ"ל המועצה 	 

ובהשתתפות גזבר, מנהל מחלקת תחבורה, ראש מנהל החינוך, נציג 
רווחה, נציג ציבור ויו"ר וועדת חינוך. הוועדה תתכנס פעם בשנה בלבד 
לקראת מועד ההרשמות לבתי הספר. ההורים ישלמו את אגרת לימודי 

החוץ.
 ייעוד הכספים שיחסכו מצמצום היקף ההסעות: 	 

הכספים שייחסכו בעקבות תהליך צמצום ההסעות בשנים הבאות יוקצו 
ע"פ החלטת מנהל החינוך ובהתאם לתכנית חומש שתבנה לטובת חיזוק 

מערכת החינוך הכוללת במטה יהודה.
שונות: הסעות נוספות שלא הוזכרו בהצעה זו יימשכו גם בעתיד.	 

הצעת החלטה למליאת מטה יהודה 
על סמך המלצות וועדה ציבורית בנושא הסעות חינוך



תודה!


