
תקציב מערכות החינוך  
ב"תשפ

(9.21-8.22)



הקדמה

אז בבית הספר
על הקיר תמונה

והאיכר חורש בה
את האדמה

הברושים, וברקע
שמי שרב חיוורים

האיכר יצמיח לנו לחם
.שנהיה גדולים

:והמורה אומרת
".עוד מעט כבר סתיו"

בשיעור מולדת
.היא מראה חצב

היורה יבוא עכשיו
שפע טיפותיו

שקוף על פני העמקכוילון
.הפורש שדותיו



המשך 
תהליך בחינת  

מערכת החינוך  
בנען

–רקע 

טרם הקמת ועדת , 2019-מבנה מומלץ למערכת החינוך בנען הוגדר ואושר בקלפי ב
.החינוך

 החל תהליך בחינת מערכת החינוך בנען וטרם הושלם2030במסגרת תהליך נען

-מה צפוי בהמשך 

במהלך שנת הלימודים הקרובה נמשיך את תהליך בחינת מערכת החינוך  

–מטרות ויעדים 

בפן הקהילתי והחינוכי, דיוק המענים לצרכים המשתנים.

גיבוש מודל ההפעלה

דיוק המבנה הארגוני של אשכול החינוך

–הובלת התהליך ומסגרת הזמן  

 עם כלל השותפים, ועדת החינוך ונציגי הנהלת הקהילה, מנהלת הקהילהבאחריות :
.צוותים וקהילה, הורים, ילדים

 2022תוצרי התהליך יוצגו להנהלת הקהילה לא יאוחר מינואר.



SWOT
מערכת החינוך

חוזקותחולשות

הזדמנויותאיומים

א מתמשך שהתעצם  "משבר כ➢
במהלך הקורונה

לגבי התפתחויות  חוסר וודאות ➢
בקורונה

מערכות גדולות➢
–למשל )סטנדרט קיבוצי גבוה ➢

וכתוצאה מכך  ( א"תקני כ
מערכת יקרה שתקציב  

הקהילה יכול לסבסד באופן  
הולך ופוחת

, מערכת אקולוגית איכותית➢
מלווה בהדרכה מקצועית

תשתיות ציבוריות וקהילתיות➢
מערכת שהיא חלק משמעותי  ➢

מהבניית הזהות המקומית

מעבר אפשרי לחמישה ימי ➢
ס"לימוד בבי

הגדרת מסלולי חינוך עם  ➢
אפשרויות בחירה

רצף חינוכי➢



א  "משבר כ
עמוק ומתמשך  

במערכת 
החינוך

משבר תעסוקתי ארצי מתמשך בתחום החינוך בשנים האחרונות 

והקפאת תים"לחליציאה : העמקת המשבר התעסוקתי בעקבות הקורונה
מ"תלתוכנית 

תחרות גדולה על עובדים: שינוי תנאי השוק

העלאת השכר השעתי על מנת לשמר ולגייס עובדים

את אופי המערכת ואת תהליכי  , נען כארגון נדרשת להתאים את המענים
האדם המתמשך ובראייה ארוכת טווחכחהעבודה כדי להתמודד עם משבר 



תהליך העבודה
תקציב החינוך

ב"תשפ

אישור  
הנהלה  בועד

לאסיפהלהעברה 

העמקה בתקציב
במספר ישיבות 

ק"הנהמשותפות של 
חינוך וגיבוש הצעה. וו

הצגת התקציב ודיון

חינוךבועדת

שיתוף ההנהלה ודיוק התוכנית והתקציב

,  מעבר פרטני על כל הוצאה–הכנת טיוטת תקציב 
של מנהלות המערכות עם מחלקת הכספים



גידול בתקציב  
ב"תשפ

:תקציב הגיל הרך1.

 8,100,000₪–סך הכנסות

 9,800,000₪–סך הוצאות

1,100,000= ילדי נען כיום סיבסוד ₪

600,000₪= ב"פער תשפ

:תקציב החינוך החברתי2.

 2,900,000₪–סך הכנסות

 4,400,000₪–סך הוצאות

900,000= ילדי נען כיום סיבסוד ₪

600,000₪= ב "פער תשפ



הצעת  
ההנהלות

החינוך החברתיהגיל הרךב"צעדים נדרשים לשנת תשפ

:והתייעלותצמצום 
(3-6)צמצום בתקן אחד בחטיבת הגנים הבוגרים •
(אחד מתוך שלושה)הקפאת חוג העשרה בגיל הרך •
צמצום בתקני החטיבות בחינוך החברתי•

200,000240,000

:מנעןל חודשי להורים "העלאת שכ
3-ח להורים בגנים לידה"ש100–בגיל הרך •
:בהתאם לגיל–בחינוך החברתי •
₪ 100ב  -א
₪  90ד  -ג
₪ 75ו  -ה

₪  50צ  "חט
₪  40ב  "חט

100,000300,000

:לילדי הסביבהל "העלאת שכ
ח לחודש"ש117-בגיל הרך•
בהתאם לגיל–בחינוך החברתי •

100,00060,000

200,000הקיבוץ  סיבסודהעלאת 

600,000600,000


