מערכת החינוך בירושלים תשע"ג 021010213
▪

ייחודה של ירושלים הוא במגוון האנושי-תרבותי שלה ,וכפועל יוצא מערכת החינוך שלה מגוונת.

▪

מערכת החינוך בירושלים היא הגדולה והמורכבת בישראל .לומדים בה כ 285,588-תלמידים
(כולל כ 22,888-תלמידים בחינוך הערבי הפרטי).

▪

מספר התלמידים בירושלים גדול יותר מכל אוכלוסיית ראשון לציון המונה  202,288תושבים.

▪

לשם השוואה בשנת תשע"א ( )2828122היה מספר התלמידים בירושלים ( 205,688לא כולל
כיתות י"ג-י"ד) ,בתל אביב  ,25,,22בחיפה  ,05,682בראשון לציון  02,808ובפתח תקווה
.08,583

חינוך עברי
▪

בחינוך העברי לומדים בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ג)  28,,288תלמידים 62,888 -
תלמידים ( )05%לומדים בחינוך העברי במנהלה לחינוך ירושלים (מנח"י) ו ,5,288-תלמידים
באגף לחינוך חרדי (מנח"ח) (.)62%

▪

כיתות א-ו

▪

שיעור התלמידים בחינוך הממלכתי (ממ'+ממ"ד) עומד על  0,%מאז שנת תשס"ט (,)28851,
זאת אחרי שנים של ירידה( .שיעור התלמידים במגזר החרדי  .)62%בשנת הלימודים תשנ"ח
 ,2,,31,5שיעור תלמידי כיתות א-ו בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ,מתוך כלל התלמידים
בחינוך העברי ,היה  2,%ובחינוך החרדי היה .82%

▪

בחינוך הממלכתי דתי מספר התלמידים ממשיך לעלות ובתשע"ג מספר התלמידים בכיתות א-ו
בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי דתי ( )11,460היה גבוה מזה שבממלכתי ( .)11,270מספר
התלמידים בחינוך הממלכתי עלה מעט בשנים תשע"ב ותשע"ג אחרי לפחות עשור וחצי של
ירידה במספר התלמידים.
תלמידים בכיתות א-ו ,בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ,תשנ"ח – תשע"ג
חינוך ממלכתי

חינוך ממלכתי-דתי

תשנ"ח ()2,,31,5

26,838

28,328

תשס"ב ()2882182

20,5,8

,,3,8

תשע"א ()2828122

22,828

28,538

תשע"ב ()2822122

22,208

22,888

תשע"ג ()2822120

22,238

22,268

חינוך ערבי
▪

בחינוך הערבי (לא כולל חינוך פרטי) לומדים בשנת הלימודים תשע"ג  78,400תלמידים.

▪

בעשור האחרון (תשס"ג-תשע"ג) הוכפל מספר התלמידים בחינוך הערבי העירוני והמוכר שאינו
רשמי והוא עלה מ 0,,288-ל.35,288-

▪

מספר התלמידים במערכת החינוך הערבית גדלה בעשור האחרון פי  2בעוד באותה תקופה גדל
מספר הילדים (בני  )22-8הערבים בירושלים פי  .2.0יוצא מכך שקצב הגידול של מספר
התלמידים בירושלים גדול יותר מקצב הגידול של מספר הילדים .העלייה הניכרת במספר
התלמידים מוסברת הן מגידול במספר התלמידים בבתי הספר הציבוריים הרשמיים והן מגידול
במספר בתי הספר שהיו פרטיים וקיבלו הכרה ממשרד החינוך והפכו לבתי ספר מוכרים שאינם
רשמיים.

▪

הישגים בבגרות

▪

במגזר הערבי בבתי הספר העירוניים (לא כולל בתי ספר במערכת החינוך המוכרת שאינה
רשמית והלא-מוכרת) בשנת הלימודים תשע"א ,ניגשו לבחינות התווג'יה (בחינות הבגרות
הפלסטיניות הנהוגות במזרח ירושלים)  55%מתלמידי י"ב 82% ,מתלמידי י"ב היו זכאים
לתעודה (תווג'יה-בגרות) .בישראל בקרב תלמידי י"ב הלומדים בחינוך הערבי וניגשים לבחינות
בגרות ישראליות היה שיעור הזכאות .85%

הישגים בלימודים – תשע"א
▪

בשנת תשע"א למדו בבתי הספר בירושלים בכיתות י"ב בחינוך העברי  6,,26תלמידים (במגזר
החרדי הנתונים מתייחסים רק למוסדות חרדיים שמגישים לבגרות של משרד החינוך).

▪

בשנת תשע"א עלה שיעור הזכאים לבגרות בירושלים במגזר הממלכתי דתי ,וירד במגזר
הממלכתי.

שיעור הניגשים לבגרות מקרב תלמידי י"ב

▪

ממלכתי ,2%

▪

ממלכתי דתי ,2%

▪

חרדי ( 02%מקרב תלמידי י"ב בבתי ספר שמגישים לבגרות)

שיעור הזכאות לבגרות מקרב הלומדים בכיתות י"ב:

▪

בחינוך הממלכתי-דתי בירושלים  .32% -שעור הזכאות לתעודת בגרות בפיקוח הממלכתי דתי
בירושלים גבוה מבישראל (.)6,%

▪

בחינוך הממלכתי בירושלים  .68% -שעור הזכאות לתעודת בגרות בפיקוח הממלכתי בירושלים
נמוך מזה שבישראל (.)63%

▪

במגזר החרדי בירושלים  .22% -שיעור זכאות דומה לזה שבישראל (.)28%

▪

בחינוך הממלכתי-דתי בירושלים עלייה משיעור זכאות של  65%בתש"ע ל 32%-בתשע"א.
בחינוך הממלכתי בירושלים נרשמה ירידה בשיעורי הזכאות מ 62%-בתש"ע ל 68%-בתשע"א.

