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 כללי .1

פרסום זה ה ו א הראש ון בס דרת פרסומ ים מיוחדים שנושאם הישגים  של תלמידי מערכת החינו ך בישר אל  
נו עדו לבחון  באי זו מיד ה עומ די ם תלמיד י  ב "מב חני המיצ").  מדד י יעילו ת וצמיחה ב ית ספרית("ב "במבחני המ יצ

 שפת אם:   מקצועות הליבהברמת הדרישות המצו פה על פי תכנית הלימודים בארבעתכיתות ה וכיתו ת ח 
 1תוצאות המבחנים משקפות את הישגי  התלמידים.  ומדע וטכנולוגי ה,מתמטיקה, נגלית א,)עברית או ער בית(

הנתונים בפרסום זה מתיי חסים לתוצאות  .ומסייעות ב אי תור פערים לי מודיים בין ק ב וצות אוכלוסי י ה שונות
ב "שבהן נע רכו מ בחני ה מיצ, )2002/03- ו2001/02(ג "ב ותשס" המבחנים בש תי השנים ה עוקבות תשס

 2. הראשונים

הפרסום  הוא   פרי עב ודה  מ שותפת של ה לשכה  המר כזי ת לסטטיסטיק ה וה רשות  ה ארצית למדיד ה והע רכ ה 
 . והוא  הוכן  לפי הזמנת משרד החינוך, )ה" ראמ(בחינוך 

 .לתרמת בי ת הספר ור מה  מערכתית כול : ב מופקו ת בשתי רמות  דיווח"תוצאות מבחני המיצ

הדו ח מועבר  לכל  בית ס פ ר   .  ב" מפ רט  את הישג י הת למידים ב בית  הספר  במבחני  המיצספ ר י-הדוח  ה ב ית 
 . להתאים ולשפר  את עבודתו, באופן ס דיר ומ אפשר לבית ה ספר לתכנן

ב בתמונה מסכמת  ובהשווא ה לפי קבוצות " מציג את נתוני כלל הנבחנים במבחני המיצהדוח ה מע רכ תי
ולפי  )  חינוך עברי לפי פיקוח וחינוך ערבי לפי מגזר3, חינוך עברי לעומת חינוך ערבי(וך אוכלוסי יה במ ערכת החינ

 .ו כך מ שקף תמונת מצב של מערכת  החינוך ביש ר אל, )יכלכל-ח ברתי  רקעו מין(מאפייני תלמיד ים 

פרסום זה מתי יחס לנתונים ברמה המע רכת ית של הישגי  תלמידים ובתי ספר בשתי ה שנים הראשונו ת לעריכת 
ב מתבס סים  על מדגם ש כל ל מחצית מתלמידי  כיתות ה  וכיתות ח  בב תי הספ ר  " נתוני תשס. ב "מבחני המיצ

ג מתבס סים על מדגם  שכלל את   "ונתוני תשס, היסודי ים ובחט יבות הב יניים השיי כים למער כת החינוך ה ר שמית
די הפ י קוח החרדי   חשוב לציין  שתלמי. אש ר נב חנו כעבור  שנה, מחציתם המשלימה של התל מידים בבתי  ה ספר

 . ב"לא השתתפו ב אותן שנים במ בחני המיצ

                                                 
  והן ,  ביני ים בישרא ל לפ י תח ומ י דע תהיס וד י ים  וחטיבו ת  הספר העל הישגי  תלמ י די בת י הן   מ ידע  ב כולל ים"מבחני המיצ 1

פ רסום זה ע וסק בנתונ י  .   בדי ו וח י תל מ יד ים  ומ ור יםתעל הסביבה הפדגוגית בבתי   הספר בישראל כפי  שמצטי יר 
 .ההישגים בלבד

ה רשות הארצית  למדידה ה והלאה הועמדו  לרשות  הציבור  על  יד י "ב שנערכו משנת תש ס"נתונ ים על  מבחני המ יצ 2
 .)ה"ראמ(והערכה בחינוך  

 .'דוברי  ערבי ת'וה חינ וך הערבי מכ ונה '  דוברי  עברית'החינ וך  העברי מכונה ,  בפרסומי  משרד החינוך 3
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 : פרק הממצאים  העיקריים כול ל את החלקים האלה
 .הסבר  כללי על  המאפיינים ה מערכתיים ועל  מאפייני התל מידים אשר י וצגו בפרק המ מ צאים .א
מידי תמצית הממצאים ובה  סיכ ו ם קצר של תמונת המצב ה עולה מתוצאו ת מבחני ההי שגים בקרב   תל .ב

 . כיתות ה ותלמ ידי כיתות ח
 . ב  בכיתות ה"פירוט תוצאות  מבחני המיצ .ג
 .ב  בכיתות ח"פירוט תוצאות  מבחני המיצ .ד
עולים חד שים (ב  בקרב  תלמידי  כיתות  ה ו כית ות ח שנבחנו  בתנאים מותא מים "פירוט תוצא ות  מבחני המיצ .ה

 ).ותלמידי שילו ב 
חלק זה מתייחס (תמטיקה בח מש הערים ה גדולות באר ץ  הישגים של ת למידי כיתות  ח באנגלית ובמ .ו

 ).למפות שבפר סום

 ממצאים עיקריים .2

 כללי .א

בהישגי תל מידים ובתי ס פר לפי    4פערי םג נבדקו " ב ותש ס"לשנים תשסב "המי צבניתוח תוצאות מבחני 
, י  תלמידיםמאפי ינולפי ,  ) ומאפייני  בית הספ ר במער כת ה חינוךקבוצ ות אוכלוס ייה  (מע רכתייםמאפיינים 

 : כמפור ט להלן

 : קב וצו ת א וכל ו סי י ה  במ ערכ ת  החינ ו ך .1
 חינוך עברי וחי נוך ערבי 
 דתי-פיקוח ממלכתי לעומ ת פיקוח ממלכ תי(חינוך עברי לפ י פיקוח( 
  בדווי וד רוזי,  ער בי(חינוך ערבי לפ י מגזר ( 

 : מאפ י ינ י ב י ת  הס פר .2
 אחוז מורים א קדמאים בבית  הספר 
ס פר ממוצע ותק בהורא ה של מו רי בית ה 
כלכלי של יי שו ב בית הספ ר -שיוך לאש כול  חברתי 

 : מאפ י ינ י תלמ י דים .3
 מין 
  ארץ ליד ה 
 שנות לימוד ש ל האם 
 הכנסת הור ים 

 . של הת למידכלכלי- רקע חברתישלושת המאפ י ינים האחרונים משקפים

וח וא ילו נית,  תלמ יד ים  ב ה ישג י ניתוח הנתונים לפי קבוצות  אוכלו סייה  ומ אפייני תלמידי ם מתייחס לפ ערים
 . ה ישג י  בת י ס פ רהנתונים לפי מאפייני בית הס פר מתייחס לפ ערים ב

בחלוק ה לפי ק בוצות  אוכלוסי יה   , חמיש ונ י  ה ישג יםנוסף על כך  נב דקו פערים  בה ישגים לאחר  ד ירוג  התלמידי ם ל
 הת למידים שקיבל ו את הציונים  הנמוכים  ביות ר  20% מהחמיש ון  התחתון של ה הישגים  הכולל  את –ולפי מין   

                                                 
נחשב סטי ית תק ן   0.1-  פער הקטן  מ:שקף את ההבדלים בי ן האוכל וס י ות הנמדדותמ) הנמדד בסטיות  ת קן(גודל הפער  4

 . נח שב גדולסטיי ת תק ן 0.5  ופער מ על ; נחשב בינונ י 0.5- ל 0.2פער בי ן  ;   נחשב קטן0.2- ל0.1פער ב י ן ; זניח
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הנתונים .  התלמידים שקיבלו את ה ציונים הגבוהי ם ביותר במב חן20%ועד לחמישון העלי ון הכולל את במבחן 
לדוגמה חינוך  עברי   (  השיי כים לקבוצות שונות  של המאפי ין –מאפשרים לל מוד על גודל  הפער ב ין תל מידים  

 5. בחמישוני הי שגים מקבילים –)  לעומת חינוך ערבי

 .תוצאה בין נתוני הרקע לבין  ההישג ים-הסיק על קשרי סיב ה יודגש כ י בניתו ח הנתונים אין ל

 תמצית הממצאים .ב

 כיתות ה  .1

  בחינו ך הע ב ר י  6. ב שונה במעט מתחום דעת אחד למשנהו"מספר תלמידי  כיתות ה שנבחנו במבחני המיצ
 31,000- בין כ –ג "ובתש ס,  תלמידים31,000- ל30,000בין , בכל אחד  מתחומי הדע ת, ב"נבחנו בתשס

הי ו  , ג" בתש ס86%-ב  ו"  בתשס87%–רו בם  הגדול של  הנ בחנים בחינוך  העב רי  .  תלמידים32,000-כל
. ג נבחנו ב תנאים מותאמים" בתשס14%-ב ו "  בתשס13%-ועוד  כ ,  תלמידים שאינ ם תלמידי שילו ב ואינם עולים

 שנ ה לשלוש  ומ י עוטם עולים חדשים שנמצאו  בארץ  בין, רוב הנבחנים בתנאים מותאמים היו תלמי די שילוב
 .ב"שנים בעת ערי כת מבחני המי צ

משקלם של  . ג " בתשס11,000-ו כ , ב" תלמידי כיתות  ה ב תשס10,000- נבחנו בכל תחום דעת כבחינ ו ך ה ע רב י 
 % 3- ל2%בין  –תלמידי השילו ב בקרב נבחני החינוך הער בי היה נמו ך  באופן ניכ ר מ זה שבחינוך  העברי  

 . ג" בתשס5%-ו כ , ב"בתשס

בסעיפים . לן מתייחסים לתוצאות המבחנים של תלמידים שאינם תלמידי שילוב ואינם עולים לה7–1סעיפים 
 . יחידת הניתוח היא בית הספר7 יחידת הניתוח היא התלמיד ובסעיף 6–1

 . מתייחסים לתוצאות המב חנים של עולים חדשים ושל תלמידי שילוב  שנבחנו בתנאים מותאמים9–8סעיפים 

 ב השווא ה לתלמידי  החינ וך  הע בר יב לטוב ת תלמידי "מבחני ההישגים  במיצות תוצא בעקיבקיים פער  .1
נמצא באנגלית ועמד על כמח צית שתי הקבוצות   הפער ה קטן ביותר ב ין  .בכל תחומי ה דעת, הח ינו ך  הע רב י 

 .ב עוד שבמתמט י קה ובמדע וט כ נולוגיה התקר בו הפער ים לסטיית תקן אחת, סטיית תקן

בהש וואה     ל פ יק וח ה ממלכת י לטובת ת למידים בבתי  ספר ש השתי יכו יבע קבחינוך העב רי  נמצא פער  .2
הפע ר הגדול ביותר  בין שתי מערכ ות הפיקוח  . דתי-מ מלכת י לפ יק וח  ה בבתי ספר שהש תייכו לתלמידים

 . ג" סטיית תקן בתשס0.4-ב ול " סטיית תקן בתשס0.3-נמצא באנגלית והגיע ל 

)   ב"להוצי א אנגלית בתשס( עקיב על פער קטן אך  בדיקה של הי שגי התלמידי ם בחינוך הער בי מלמדת .3
ב ו  למדו רוב תלמידי  ששה וא המגזר , המגז ר הע ר ב י בהש וואה ל תלמידי המגזר הדר ו זילטובת תלמידי 
 . החינוך הער בי

  בכל ת חומי ה מגזר  הע רב ילטובת ת למידי עקיב נמצא פער  י ו המגזר  הבד ו  בהש וואה לתלמידי  ,עם זאת
ג  " בתשס–  ב" בתחומי  הדעת השונים  לא היו אחידי ם בשתי שנות המיצםיהמג זרשני הפערי ם בין . הדעת

                                                 
,  רבי  ל תלמ ידהציו ן  המ: 'אפקט תקרה' פער ים ב י ן  קבוצ ות בשל י יטשטשו הי יתכ ן  כ י בחמ ישו ן  העל י ו ן של  ההישגים   5

ו לכן   ממוצע  ,  יכ ול ים  לבטא זאת בצי ו ן ג בוה י ו תראינם  ת למיד ים  שיכ ול ת ם טובה י ותר  ;   נקודות100הוא  ', התקרה'
 .הציונ ים של הת למיד ים בחמ ישו ן  העלי ו ן  מ וגבל

 .מ וצגים  בלוחו ת המת ודו לוג י ים שבנספח, במספרים מ ו חלטים, סדרי הגודל של  הקבוצות  השונ ו ת 6
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עד  זניחים ב  הם  היו קטנים "בעוד  שבתשס, למחצית סטיית תקןהיו  קרוב ים הפערים לטו ב ת המגזר  הער בי 
בגודל  הפער נובע מ כך שב כל אחת מהשנים נבחנו נראה שה הבדל ). ובמתמטיקה  לא נמצא פער(

בעיקר  כש מדובר  באו כלו סיות  , ות בהכ רח מד גם מייצג של  כלל האו כלוסיי השאינן מ הו , אוכלוסי ות שונ ות
 7. קטנות כמו המ גזר הבד ווי

; ע ברית  בהש וואה  לב ניםבב הי שגים הבנ ו ת  נמצא  פער   של כר בע ס ט יית תקן לטוב ת בחינ ו ך  הע ב ר י .4
 . בי ן הישג י הבנות להיש גי הבניםני כרים בתחומי הדעת  האחרים לא נמצאו פערים 

הפ ער . הבנ ות לטוב ת – בכל תחומי  הדעת – עקיב נמ צא פער , בשונה מהחי נוך העברי, י בחינ ו ך ה ע רב 
 הפער  ה קטן ביותר  נמצא .ו הגי ע לחצי סטיית  תקן,  ערבית–שפת  ה אם הגדול ב יותר ל טובת ה בנות נמצא ב

 . סטיית תקן0.2 וע מד על במתמטיקה

 8.ל יל ידי את י ו פ י ה  ב השווא ה א רץיל יד י הבכל תחומי הדעת לטובת  בהי שגי ם יציב  ונמצא פער גדו ל .5

 למעט,  לשעברמ " או לילידי בר י הארצות הבר יתבין ילידי  האר ץ לילידי  בה יש גים לרוב לא נמצא ו פערים 
לט וב ת ילידי  צפוי   בעברית ופע ר ,  ב השוו א ה לילידי  האר ץארצות  ה בריתבאנ גלית לטובת י לידי  פער צפוי 

 . לשעברמ "האר ץ בהש ווא ה לילידי בר יה 

כלכליים לבי ן  ההישג ים בלי מודים של תלמידי כ יתות ה  נבדק לפי מקדם - מא פיינים חברתיי םהקשר בי ן .6
השיוך  , הוריםההכנסת , לימוד של האםהמספר שנות המא פיי נים שנחקרו כללו את . המתאם של פירסון

 9). "מדד  שושני(" ומי דת החסך החי נוכי לפי מדד  הטיפוח כלכלי של אז ו ר המגו רים-לאשכול חברת י

 של תלמידי כיתות ה כלכליות-מתאם בין תכונות חברתיות: אלוח 
 )1( חינוך עברי–) מקדם המתאם של פירסון(ב "לבין הישגים במבחני המיצ

 ב"תשס ג"תשס

מדע 
וטכנולוגיה

מתמטיקה מדע  עברית אנגלית
וטכנולוגיה

מתמטיקה  עברית אנגלית
 

0.19 0.21 0.23 0.24 0.23 0.17 0.26 0.19 
 שנות לימוד
  של האם

 הכנסת הורים 0.18 0.21 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16

0.12 0.12 0.17 0.16 0.14 0.12 0.23 0.18 

 אשכולשיוך ל
 כלכלי- חברתי

  של אזור המגורים
 מדד הטיפוח -0.21 -0.22 -0.16 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19

 .0.0001כל המתאמים בלוח הם ברמת מובהקות  )1(

                                                 
 . שיטות  –  5מגבלות יה ר או פרק על שיטת הדגימ ה ו 7
בעוד   , על שלוש שנים מב נמצאו בארץ "הנתונים בסעיף זה מתייחס ים לעו ל ים ות יק ים  שבעת עריכת מבחני המיצ 8

 . בעת ער יכ ת המבחנים מתי יחס ים  לעו ל ים חדשים  שנמצאו בארץ בי ן שנה לשל וש  שנים9שהנתונים בסעי ף 
 –  3ראו פרק , כלכלי של  אזור המגור ים  ועל  מדד הטיפו ח-שכ ול ח ברתיעל ה שי וך לא, כלכל י ים-על מאפ י ינ ים חברתיים  9

 . הסבריםהגדרות  ו, מונח ים
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 של תלמידי כיתות ה כלכליות-מתאם בין תכונות חברתיות:  בלוח
 )1(י חינוך ערב–) מקדם המתאם של פירסון(ב "לבין הישגים במבחני המיצ

 ב"תשס ג"תשס

מדע 
וטכנולוגיה

מתמטיקה מדע  ערבית אנגלית
וטכנולוגיה

מתמטיקה  ערבית אנגלית
 

0.23 0.28 0.28 0.29 0.27 0.24 0.26 0.29 
 שנות לימוד
  של האם

 הכנסת הורים  0.20 0.16 0.17 0.20 0.23 0.23 0.22 0.21
 מדד הטיפוח  -0.23 -0.25 -0.20 -0.24 -0.31 -0.27 - 0.29 -0.22

 .0.0001כל המתאמים בלוח הם ברמת מובהקות  )1(

 בלימוד ים הישג יו –כלכלי של ה תלמיד מבוסס  יותר -הנתונים מלמדים על כך ש ככל שה רקע  החברתי 
 .ם יות רגבוהי

ב "וא כן תוצ אות מבחני ה מיצ, השכלת ה הור י ם היא מדד   המלמד על מ שאבים חינוכי י ם בבית התל מיד
  ועל קשר    האםמס פר  שנות  הל י מ וד של לבין  בלימ ודי םמלמדות על ק שר חיו בי חזק  יחסית בי ן ה י שגים 

. שכלת הה וריםכולל בי ן רכיב יו גם את הה ,מדד הט י פ וח לבין בלימודיםשלילי חזק יחסית בין הישג י ם 
מתייחס  לקבוצה המב ו ססת ביותר  ו העשירו ן העלי ון מתייחס לק בוצה  הט יפוח העשירו ן התח תון במדד  

 .ומכאן נובע  הסימן  השלילי  של המתאם, המבוס סת פחו ת

 לבין  10כלכלית של י י שוב ב ית הספ ר-  מלמדת על ה קשר בין  רמת ו החברתית בר מת  ב ית  הס פ רבדיקה   .7
 .הישגי תלמיד יו 

  ה שייכי ם  מבוס סיםל טובת בתי  ס פר בי ישו בים ,  בכל תחו מי הדעת, נמצאו  פער יםר יבחינ ו ך  הע ב 

על  כשליש   ים הפער לרוב עמדו .6–5 לאשכולו ת  בהשווא ה  לבתי ספר ביי שובים השי יכי ם 8–7 לאשכול ות
 .   ועל כחצי סטיי ת תקן ביתר תחומי הדעתבמ דע וטכנולוגי הסטיית תקן 

לעומת בתי ספר ביישובים מבוססים  6–5 לאשכולות ייכיםבין בתי ספר ביישובים השדומה בהשוואה 
פערים גדולים יחסית לטובת בתי ספר היו   כי במדע וטכנולוגיהנמצא, 4–3  לאשכולותפחות השייכים

 דפוס ובעבריתואילו באנגלית ; לא נמצאו הבדליםכמעט ש במתמטיקה ;יותר ביישובים המבוססים
  ואילו,מבוססים יותרהר קטן לטובת בתי ספר ביישובים ב נמצא פע" בתשס– עקיב לא היההפערים 
 .ים קטנים עד זניחים לטובת בתי ספר ביישובים המבוססים פחות פערוג נמצא"בתשס

 4–3לאשכול ות  נמצאו  פערי ם בכל תחומי  הדעת לטוב ת בתי ספר  ב יישובים  השיי כ ים , בחינ ו ך  הע רב י
ב  " פערים גד ולים יחסית נמ צאו בתשס. 2–1 מאשכ ול ות בהשוו אה ל בתי ספר  ביי שוב י ם המבו ססים  פחות 

 . ג באנגלית"בערבית ו בתש ס

                                                 
 מדד  .כלכל י שפ ותח   בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-כלכל י מתבסס  על מדד חברת י -שי וך ה י יש ובים   לאשכול חברת י  10

 הערכים ה נמוכ ים  י   בעלם י יש ובי  מהאשכול הראשו ן  הכול ל את  ה,כלכל ית של  כל   י יש וב-מבטא את הרמה החברתית זה 
בפרסו ם .  הערכ י ם הגבוהים בי ות ר במדדי  בעלי יש ובים  ההכולל  את   ועד  לאשכול  העשיר י  , כלכל י-בי ותר במדד החברתי

הגדרות  ,  מונח ים– 3ראו  פרק .  כך שהייש וב ים מס ו וג ים לחמש קבוצ ות, שלפנינ ו א וחדו   זוגות  של אשכו לות  סמ וכים 
 . הסבריםו
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  שנבחנו תל מ ידי  הש יל ו בהן בחינוך  הע ברי ו הן בחינו ך הער בי נמצ א פער גד ול ב כל תחומי הד עת לרעת  .8
 .בתנאים מותאמים ביחס לתלמידים שאינם עולים ואינם תלמידי שילו ב

 1.1- נמצאו  בעברית ו במת מטיקה והג יעו  לח ינ ו ך  הע בר י בהפערים הג דו לים ביותר לר עת תלמידי ה שילוב
 . סטיית תקן0.8ה פער הקטן ב יו תר נמצא במד ע וטכנולוגיה  ו עמד על . סטיות תקן

עוד נמצא כי הפערים הגד ו לים ביותר בה ישגים לרעת תלמידי השילו ב בחינוך העב רי ביחס לתלמידי ם  
נמצאו בקרב תלמי ד ים שלאמם ה שכלה נמו כה    – בכל תחומי  הדעת  –שאינם תלמידי  שילוב ו אינם עולים 

ה פערים .  והם  הול כים ומצטמצמי ם ככל ש האם  משתייכת לקב וצת השכלה  ג בוהה  יותר, ) שנות לי מוד8עד (
 .  שנות לימוד או  יותר16הקטנים ביותר  לרעת תלמידי השילוב נמצא ו בקרב תלמיד ים שלאמם השכלה של 

ב  "בתשס. וב לפ י תחומי דעת אינו עקיב בין השניםסדר הפע רי ם לרעת תלמידי השיל, בחינ ו ך ה ער ב י
הפער הק טן .  סטיית תקן0.8-והם הגיעו  לכ, נמצאו הפערי ם הגדולים ביו תר בערבית ו במדע וטכנולוג יה

ג ה פער הגדול  ביו תר המשי ך לה יות בערב ית "בתשס.  סטיית תקן0.6-ביותר נמצא ב מתמטיקה ועמ ד על כ 
 . סטיית תקן0.8ן  בי ותר נמצא במ דע וטכנולוגי ה  ועמד על אך הפער הקט; והגיע לסטי ית תקן אחת

הפער בהי שגים  של  ; גם בחינוך הערבי נמצא קשר בין הי שגיה ם של תלמידי השילוב להש כלת האם
תלמידי השילו ב ביחס לתלמ ידים האחרים  היה גדול י ותר  בקרב תלמידי ם שלאמם הש כלה נמוכ ה מ אשר  

 ).שנות לימוד 12–9( בקרב תלמידי ם שלאמם הש כלה בינונית 

 ו משקל ם היחסי  ב תנאים  מ ותא מ ים לע ול ים  ח דשיםמ  לשעבר  היוו  א ת רוב  התלמי דים שנבחנו " ילידי ב ריה .9
 מהעולים   9%–% 7ילידי  אתיופי ה הי וו ;  ג" בתשס60%-ב  ול " בתשס71%–68%-בקרב  העולים  הגיע ל 

 . ג" בתשס23%–21%-ו , ב"שנבחנו בתנאים מותאמים ב תשס

גו דל הפער ים ב הישגי הם של  העולים החדש ים ביחס לתל מידים שא ינם עולים   לפי  , סדר  תח ומ י  הדעת
הפער  הגדול ביותר ל רעת העולים נמצא , כצפוי. הי ה א חיד בשתי הש נים הנחקרות, ואינם תלמידי שילוב

במ דע וטכנולוגי ה  עמד . ג" סטיות תקן בתשס1.2ב ועל " סטיות תקן ב תשס1.4 והו א  עמד על בע בר י ת
 ס טיית  0.5ו במ תמטיקה נע ה פער בי ן , ג" סטיית תקן  בתשס0.7ב ועל "ן אחת בתשסהפער על  סטיי ת תק

הפער לרעת העולים היה זניח וכנר אה   , ל עומת זאת בא נגלית. ג" סטיית תקן בתשס0.4-ב  ל"תקן בתשס
 .הושפע מ כך ש חלק מהעולים הם ילידי ארצו ת דוברות אנג לית

העו לים ביחס לתלמידים שאינם עולים ואינם תלמידי  הפ ער לרעת , ב"עוד נמצא כי ב הישגים במ בח ני המיצ
 מא שר הפע ר לר עת העולים  מ לשע בר " יל ידי  ב ר יה בקרב  – בכל תחומי  הדעת  –שילוב קטן  בא ופן ניכר   
 .יל יד י  אתי ו פ י הבהשוו אה דו מ ה בקרב  
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 כיתות ח .2

די כיתות ח  תלמי30,000- ל29,000בין  , בכ ל אחד מתחומי הדעת, ב" נבחנו במבחני המיצבחינ ו ך ה עב ר י
ג  " מהנבחנים בתשס11%-ב  ו" מהנב חנים בתשס9%- ל% 8ב ין . ג" בתשס31,500- ל29,000ובין  ,  ב"בתשס

 .רובם הגדול כת למידי שילו ב ו מיעוטם כעולי ם חדשים, הם תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים

,   ה  לכיתות הב דומ. ג" בתשס9,000-ב  וכ "  תלמידים בתשס8,000-ב  כ " נבחנו  במבח ני המיצבחינ ו ך  הע ר ב י
, ב " בתשס3%- ל 1%ומשק לם היחסי נע  בין , מספר  התלמיד ים שנבחנו כת למידי שילו ב ה יה נמוך  גם בכ יתות ח

 . ג" בתשס3%ועמד על 

 יחידת הניתוח 15–10בסע יפים .   להלן מתייחסים לתלמידים שאינם עולים ואינם תלמידי שילוב17–10סעיפים 
 .  בית הספ ר יחי דת הניתוח היא16היא התלמיד ו בסעיף 

 . מתייחסים לתלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים19–18סעיפים 

תקיים גם מ  ,בהי ש גים לימודי ים  בין קב וצות  חלק ניכר מ הד פוסים שנמצאו  בקרב  תלמידי  כיתות  ה לג בי  פערים
 :בקרב תלמידי  כיתות ח

ת תלמידי החי נוך  לטוב – בכל תחומ י  הדעת  –ב  " במ בחני ה ה ישגים במ יצעק יבגם בכיתות ח   נמצא פער  .10
הפוך  מזה  ש נמצא היה  סדר ה מקצועות לפי גודל  הפערים  . העברי  בה שוו אה לתלמידי  החינוך הער בי 

הפער  הגדול  ואילו , ה פער הקטן ביו תר נמצא במדע וטכנולוגיה  ועמד על כחצי סטיית תקן: כיתות הב
 .ביותר נמצא ב אנגלית והתקרב לסטיית תקן אחת

חינוך  ה עברי ב השו וא ה ב ה פ יק וח ה ממל כתי   לטובת תלמידי–  ומי  הדעתבכל תח –  עקיבנמצא פער  .11
 באנגלית  נמצאערכות הפי קוח  מהפער הגדול  ביותר בין שתי גם כאן  . דתי-הפ י קוח ה ממלכת י לתלמידי 

 .בתחומי ה דעת האחרים  נמצאו פערים קטנים. ת תקןי סטי0.4-גיע ל וה

  ה מגזר  הדר וז י כ נולוגיה ואנגלי ת לטובת תלמידי  נמצא פער קטן בתחומי ה דעת מדע וטבחינ ו ך ה ע רב י  .12

 . המגזר  הע רב יבהשוו אה לעמ יתיהם תלמידי  

 ה מגזר ב כל תחו מי הדעת  לטו בת תלמידי  עקיבנמצא פער גם בכיתות ח , בדומה לממצא  לגבי כיתות ה

 ,ת תקן  של ציוני תלמ ידיםי סטי0.3הפער  סביב  נע  ב  "בתשס. י ו המגזר  ה בדו  ב השוו אה לתלמידי   הע רב י 
 .אנגליתקן ב  סטיית ת0.8 סטי ית תקן במתמטיקה לבין 0.4ג ה וא  נע בין "תשסבו

ש היא  שפת , בעב ר ית. בהשוו אה לבנים לטובת  הבנותב שפ ות  נמצאו פערי ם בהישגים בחינ ו ך ה עב ר י .13
 היה  הפער  קטן  באנגלי ת; ג"ב לשליש  סטיית תקן בת שס"נע הפער בין  כמחצית סטיית תקן בת שס, האם

 .מישית סטי י ת תקןיותר ועמד על  כח

הפער  ,בדומה לממצא לגבי כיתות ה.  בכל תחומי הדעתלטוב ת ה בנו ת עקיב נמצא פער בחינ ו ך ה ער ב י 
  הפער הקט ן ב יותר  . ו הגיע למ עט יותר מחצי  סטיית תקןע ר ב יתנ מצא בשפת ה אם שהיא   הגדול בי ותר

 . ג" סטיית תקן בתשס0.2ב ועל  " סטיית תקן בתשס0.3ועמד על   במת מטיק הנמצא 
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 נמצא גם בקרב   11ליל יד י את י ופ י ה  בהשוו אה יליד י הא ר ץיציב בכל תחומי הדעת לטובת  ופער גדול .14
 ).או מעט יות ר( לרוב הגיעו  הפערים לכד י  סטיית תקן אחת .תות  חתלמידי כי

לי מודים של תלמידי כ יתות ח נבדק לפי מ קדם בהישג ים הכלכליים לבי ן  -הקשר בי ן מא פיינים חברתיי ם .15
השיוך ל אשכול   הכנסת ההורים ו, במ אפ יינים נכללו מספר שנות הלימוד של האם. ל פירסוןהמתאם ש

 12.כלכלי של אז ו ר המגו רים-חברתי

  כיתות חשל תלמידי כלכליות-מתאם בין תכונות חברתיות: גלוח 
 )1(חינוך עברי –) מקדם המתאם של פירסון(ב "לבין הישגים במבחני המיצ

 ב"תשס ג"תשס

מדע 
יהוטכנולוג

מתמטיקה מדע  עברית אנגלית
וטכנולוגיה

מתמטיקה  עברית אנגלית
 

0.22 0.27 0.27 0.25 0.23 0.24 0.28 0.23 
 שנות לימוד
  של האם

 הכנסת ההורים 0.20 0.23 0.22 0.19 0.21 0.21 0.19 0.18

0.10 0.15 0.23 0.20 0.14 0.19 0.25 0.18 

 אשכולשיוך ל
 כלכלי- חברתי

 ם של אזור המגורי

 .0.0001כל המתאמים בלוח הם ברמת מובהקות  )1(

  כיתות חכלכליות של תלמידי-מתאם בין תכונות חברתיות:  דלוח
 )1(חינוך ערבי –) מקדם המתאם של פירסון(ב "לבין הישגים במבחני המיצ

 ב"תשס ג"תשס

מדע 
וטכנולוגיה

מתמטיקה מדע  ערבית אנגלית
וטכנולוגיה

מתמטיקה  ערבית אנגלית
 

0.24 0.24 0.26 0.27 0.20 0.21 0.23 0.21 
 שנות לימוד
  של האם

 הכנסת ההורים 0.20 0.19 0.16 0.18 0.22 0.22 0.20 0.21

 .0.0001כל המתאמים בלוח הם ברמת מובהקות  )1(

 –כלכלי של התלמיד מבוסס יו תר -ככל שה רקע החברתי גם בכיתות ח נמצא כי , בדומה לממצא  בכיתות ה
 .השכלת  האם לבי ן בלימודיםקשר חיובי ח זק יחסית נמצא בין הי שגים  .  גבוהים יותר ימוד י םבלהישגיו  

                                                 
 מתי יחס ים  19בעוד שהנתונים בסעיף , שלוש שנ י םמעל ים  לעו ל ים ו ת יקים  שנמצאו בארץ הנתונים בסעיף  זה מתייחס  11

 .ב נמצאו בארץ בי ן ש נה לשלוש שנים "לעו ל ים חדשים  שבעת עריכת מ בחני המיצ
הגדרות ,   מ ונח ים–  3ראו  פרק כלכלי  של  אזור  המגור ים   -כלכל י ים  וע ל ה שי וך  לאשכול  ח ברתי-על מאפ י ינ ים  חברתיים  12

 . הסבריםו
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 נמ צאו פערים ב כ ל תחומי הדע ת לטובת בתי  ספר  בח י נוך  ה עב ר י  כי,   מעלהבר מת  ב ית  הס פר בדיקה   .16
 .6–5לאשכולו ת  בהשווא ה  לבתי ספר בי י שובים הש ייכ י ם , 8–7לאשכול ות  ביישו בים מבו ססים השיי כים 

בתי ס פר בייש ובים  מבוסס ים פחות בין ל 6–5 מאשכ ול ו תבי יש ובים דפוס הפע רים בהשוו אה בי ן בתי ספר 
הפער ים בינו ניים עד גדולי ם לטובת בתי  ספ ר   ה יו  ב "  בתשס–   בין  השניםעקיב  אינו 4–3 מאשכול ו ת

 .הפערים זניח יםה י ו ג "בתשסוא ילו , יותר ביישו בים המב וססים

גדולים יחסית בכל תחומי הדעת לטוב ת בתי ספר ביישו בים השי יכים    נמצאו פערי ם בחינ ו ך ה ער ב י
 גם ההמגמה נמש כ .2–1מאשכול ות  בהשווא ה לבתי ספר ביי שובים המב וס סים פחות 4–3לאשכול ות 

 . קטנ ים בהרב ההיו ג אך  ה פערים "בתשס

לית של  כלכ-מציגו ת את הקשר בין הרמ ה הח ברתית )  תושבים ומעלה200,000(מפות הערים  הגדולות  .17
מהנתונים עולה כ י   .   באנגלי ת  ו במת מט יקהב "לבין  הה ישגי ם במבחני ה מי צ) אזור  סטטיסט י(אזור  המגו רים  

היו ג בוהים  יו תר בקרב  תל מידים ש התגו ררו  באזו רים  מבוסס ים ,  הן   באנגלית והן   במתמטיקה, ההישג ים
 .ם מבוס סים פחותמאשר  בקר ב עמיתיהם ש התגוררו  באזו רי, כלכלית גבו ה ה-המאופי ינים בר מה חברתית 

מ מש י כים  ,   ב יח ס  לתלמ יד ים   שא ינם ע ול ים  וא ינם  תלמ י די  ש ילו בת למ י ד י   ה ש יל ו ב הפ ער ים ל ר ע ת  .18
 נע ו  ה פע רים  בתח ו מי  ה דעת  בח י נ ו ך  ה ע ב ר י   ב"בת שס.   גם   ב כי תות  ח– ב כל  תח ומ י  הד עת  –להתק יים   

ה פ ער ים  הג דול ים .  סטיות תקן1.3-ג  בין סטיית תקן  אחת ל"תש סוב,    סט י ות ת קן1.1- ל 0.8הש ונים  ב ין  
 .  ע בר ית  ואנ ג לית–  ש פ ו ת ּבְ בי ות ר נמצ או   

תלמיד י   ה פערים הגדולי ם ביותר בהי שגים לרעת , בדומה לממצ א לגבי תלמיד י כיתות ה בח ינוך העבר י

.  נמצאו בקרב תלמידים שלאמם השכלה  נמוכה, בכל תחומי הדעת,  ביחס  לתלמידים האחריםהש יל וב
הפע רים הקטנים ב יותר  .  ם מ שתייכת לקבוצ ת השכלה ג בו הה יותרהפערים ה ולכי ם ומצטמצמים ככל ש הא

 . ש נות לימוד או יו תר16לרעת תלמידי השילוב נמצאו  בקרב תלמידי ם שלאמם הש כלה של 

הפער ל רעת  תלמידי ;  בש פ ות  הפערים  הגדולים  ביו תר לרעת תל מידי  השילוב   הם בח ינו ך  ה ער ב יגם 
והפער באנגלי ת עמד על , ג" סטיות תקן בתשס1.1-לב " סטיות תקן בתשס1.2השילוב בע רבי ת נע בין 

 . ג" סטיות תקן בתשס1.1ב ועל  " סטיית תקן בתשס0.8

 ביח ס לכלל התלמידים הע ול ים  החדשיםהפע ר הגדול ביותר  לרעת , בדומה לממצא  לגבי תלמידי כיתות ה .19
 1.7-ג ל " ובתשס סטיות תקן1.6-ב ל "והג י ע בתשס, בע בר י תשאינם תלמידי שילוב ו אינם עולים נמצא 

ב  ועל חצי סטיית תקן " סטיית תקן בתשס0.4  ועמד  על במ תמט יקהה פער הקטן ב יו תר נמצא . סטיות תקן
 . ג"בתשס
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 ב "הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ .ג

 )11, 8, 3–1לוחות (קבוצות אוכלוסייה במערכת החינוך  .1

כלומר הה שוואה נערכת  בין ממוצעי   ; התלמ י דח היא יחידת הניתו,  בתיאור הה שוו אות בין קבוצות האוכלוסיי ה
 . הציונים של כלל התלמידים ה שייכים לקבוצו ת הרלוונטיות

 חינוך עברי לעומת חינוך ערבי

 לטובת תלמידי ה חינוך העבר י  בהשוו אה  – בכל תחומי  הדעת  –ב  " קיים פער עקי ב במבחני ה ה ישגים במיצ
לקרוב , ב באנגלי ת"טיית תקן של ציוני תלמידים במבחני המיצהפע ר נע בין כמחצית ס. לתלמידי החינוך הערבי

 . ב ב מד ע וטכנולוגיה  ו במתמטיקה"לסטיית תקן אחת של ציוני תלמידים במבחנ י המיצ

1. פערים בהישגי תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב –
חינוך עברי לעומת חינוך ערבי

פער בהישגים לטובת:

0.91

1.00

0.57

0.92

0.84

0.40

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית
חינוך ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

חינוך עברי
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 לפי פיקוח, חינוך עברי

 לטו בת תלמ י די  ב תי ה ספ ר ש ב פיק וח  –ב כל תחו מי  הדע ת  –ב  "ב מבחנ י  ה הי שג ים ב מ יצ  קיים  פע ר עקי ב
הפ ער ים נע ים  סב יב  ,   ל רו ב.דת י-מי ת יהם ת למ יד י  בתי  ה ספ ר ש בפ יקוח  ה ממ לכת י המ מל כתי  ב ה שו וא ה לע 

 . ב  ב אנגל ית" ה פע רים  ג דול ים  מ עט  יות ר  במ ב חני  המ יצ,  בא ו פן  יח סי.    סט י ית  תקן  של צ יונ י  תלמי די ם0.3–0.2

2. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ה במבחני המיצ"ב –
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי-דתי

פער בהישגים לטובת:

0.36

0.35

0.44

0.24

0.24

0.12

0.31

0.17

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

פיקוח ממלכתי-דתי

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

פיקוח ממלכתי
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 לפי מגזר, חינוך ערבי

 המגזר הערבי לעומת המגזר הדרוזי

  ה מגזר  הע רב י  בה שווא ה לעמיתיהם  תלמידי גזר  ה דרוז י מה מל טובת תלמידי ם , אך עקי ב, קיים פער קטן 
 ).ב"למעט ההי שגים באנגלית  בשנת תשס(ב ב כ ל תחומי הדעת "במבחני ההי ש גים במיצ

3. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ה במבחני המיצ"ב –
מגזר ערבי לעומת מגזר דרוזי

פער בהישגים לטובת:

0.27

0.08

0.21

0.02

0.06

0.15

0.09

0.10

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

מגזר ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

מגזר דרוזי
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 המגזר הערבי לעומת המגזר הבדווי

 במבחנ י   הבד ו ו י המגזר ב השווא ה לעמיתיהם תלמידי מהמג זר הע רב ינמצא פער עקיב לטובת תלמידים 
). שבהם לא נמצאו פערים, ב"למעט ההישגים  במתמטיקה ב שנת תשס( תחומי הדעת ב בכל"ההישג ים במי צ

נעים סביב מחצית  סטיית תקן (ג "בולטי ם יותר בשנת תשס, בכל תחומי  הדעת, הפערים לטוב ת המגזר הער בי
סבי ר כ י ההבדל בגוד ל הפער בין שתי השנים . ב"בשנת תשס) ולעתים זניחים(אך קטנים , )של ציוני תלמידים
 של מייצג מדג ם בהכרח אינן מהוו ת אשר ספר בתי של שונות אוכלוסיות נבחנו ג"ב ובתש ס"נובע מכך שב תשס

 13. דוגמת המגז ר הבדו וי, קטנות או כלוסיי ה קבוצות בק רב במיוחד, האוכל וסיי ה כלל

4. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ה במבחני המיצ"ב –
מגזר ערבי לעומת מגזר בדווי

פער בהישגים לטובת:

0.40

0.50

0.55

0.50

0.11

0.03

0.09

0.18

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

מגזר ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

מגזר בדווי

 

                                                 
 . שיטות  –  5  פרקלהסבר מפורט  ראו 13
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 )21–20, 10, 5–4לוחות (מאפייני בית הספר  .2

 :מים עם הישגי התל מידים ניתן למנות אתבין המא פיינים  הבית ספר יים  שיכולים להי ו ת מתוא
  שיעור ה מורים  האקדמאים ב בית הספר 
  ממוצע שנות ותק בהוראה  ש ל מורי בית ה ס פר 
 כלכלי של יי שו ב בית הספ ר-שיוך לאש כול  חברתי . 

צי ו ן   כלומ ר לכל בית ספר  חושב ; ב ית  ה ספ ריחידת הניתוח היא ,  בתיאור ה השו ו אות לפי מאפי יני בית הספר

 הש ווה לממוצע הציון הכולל של תלמידי בית הספר ואשר מיי צג את הישגי בית הספר בת חום הדעת ר יב ית ספ 
 . המסוים

 14)20לוח (שיעור מורים אקדמאים בבית הספר 

 –בכל תחומי  הד עת   ג"ב  והן  בתשס" הן בתש ס–ב  " נמצאו הישג י ם גבוהים י ותר  במבחני המ יצבחינ ו ך  הע בר י 
ב י ן  ר בע    מהמ ורי ם הם אקדמאי ם בהשו ואה  לבתי ספ ר ש ב הם ר בע ים מחצ י ת  עד של וש ה  בבתי ס פר  ש בהם 

 .  סטיית תקן של ציוני בתי הספר0.2-גודל הפע ר עומד בד רך  כלל על כ.  מהמו רים הם אקדמ איםלמחצי ת

ר בע ים  מ המ ו ר ים   שלוש הבהשו ואה בי ן בתי ס פר שב הם ,  לרוב לא נמצא ו הבדלים ניכ ר ים בהישגי  בת י הספר

למעט עלייה של   (  מ המורים הם א קדמאים מ חצית  עד של ו שה ר בע יםי ספר שב הם הם א קדמאים לבתאו  י ות ר 
ג "ועליי ה ד ומה ב הישגים  באנגלית בשנ ת תשס, ב"כרבע  סטיית  תקן בהישגים  במדע וט כנולוג יה בשנת תש ס

 .)לטובת בתי ס פר שבהם של ו שה רבע ים מה מורים או יות ר  הם אקדמאים 

                                                 
:   אלה מ ו צג ים  בחל וקה לקב ו צ ו ת ה המ ת י י חס ים  לש י ע ו ר  המ ור ים  האקדמא ים בב י ת ה ספרל וח ו תפרק  ההנת ונ ים  ב 14

לא   ית ואר ו   ,  בשל המספר הקטן של בתי  הספר בחלק מהקבוצות.  י ותראו    75%; 74%–50%; 49%–25%; 24%עד 
ש יע ור  המור י ם   בהן ש בקבוצו ת בחינוך   העבריוהני ת וח  י תמקד ,   לו  לקבוצו ת  אהנוגע יםההבדלים בהישגי בת י  ספר 

בקבוצ ו ת הניתוח תמקד י בחינ וך  הערבי  ו,י ותר  או  75%-ו  74%–50%, 49%–25%האקדמאים בבית הספר הוא 
 .74%–50%-ו  49%–25%ש יע ור המ ור ים האקדמאים  בבית הספר הוא בהן ש
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פער בהישגים לטובת:

0.04

0.03

0.25

0.07

0.27

0.04

0.04

0.08

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בתי ספר שבהם

50%-74% מהמורים
הם אקדמאים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בתי ספר שבהם
75% ויותר מהמורים

הם אקדמאים

 
 

 

5. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ה) בחינוך העברי במבחני המיצ"ב,
לפי שיעור מורים אקדמאים בבית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.20

0.11

0.20

0.23

0.22

0.22

0.26

0.34

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

בתי ספר שבהםעברית
25%-49% מהמורים

הם אקדמאים

גודל הפער (סטיות תקן)

בתי ספר שבהם
50%-74% מהמורים

הם אקדמאים
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מ חצית עד    ב בתי ספר שבהם בער ב יתב "גבוה ים יותר במב חני המיצלרוב נמצאו  הישגים , בחינ ו ך ה ער ב י

 מה מורים הם  בי ן ר ב ע  למחצית מהמורים הם אקדמאים בהשווא ה לבתי ספר שב הם שלוש ה רב ע י ם
 . בא נגלית הנתונים אינם עקיבים בין השנים. אקדמאים

6. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ה) בחינוך הערבי במבחני המיצ"ב,
לפי שיעור מורים אקדמאים בבית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.36

0.43

0.44

0.39

0.07

0.21

0.06

0.24

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

בתי ספר שבהםערבית
25%-49% מהמורים

הם אקדמאים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בתי ספר שבהם
50%-74% מהמורים

הם אקדמאים
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 15)20לוח (ממוצע שנות ותק בהוראה של מורי בית הספר 

ב לפי ממוצע שנות הוותק בהורא ה של מורי   " במבח ני המיצהעב ר י לח ינו ך  ה שייכים בבחינת הישגי  בתי הספר
נ מצאו פערים  קטנים בתחומי הדעת מתמטיקה ומדע וט כ נולוגיה לטובת  בתי ספר שב הם ממוצע , בתי הספר

לעומת  . שנים 10–6 – בה שוואה לבתי  ס פר שבהם ממ ו צע הוותק נמוך יותר  שנים15–11 הוותק בהו רא ה הוא
 . בתחומי הדעת עברית ו אנגלית הפערי ם היו זניחים,זאת

 לעומת  שנים 20–16של הישגי  התלמידים בבתי ספר שב הם ממוצע הוו תק בהוראה  הוא , בהשוו אה נוס פת
 . לא נמצאו פערי ם משמעותיים–   שנים15–11בתי ספר ש בה ם ממוצע הוות ק הוא 

7. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ה) בחינוך העברי במבחני המיצ"ב,
לפי ממוצע שנות ותק בהוראה של מורי בית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.25

0.15

0.06

0.01

0.09

0.18

0.01

0.05

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ממוצע ותק בהוראהעברית
של 10-6 שנים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

ממוצע ותק בהוראה
של 15-11 שנים

 

                                                 
 מו צגים בחלוקה לקבוצות    בהוראה של מורי בי ת הספרבפרק הלוחו ת המתי י חסים לממ וצע  שנות הו ותקהנתונים  15

בשל המספר הקטן של בתי הספר  .   שנים או   י ותר21;  שנים20–16; שנים 15–11; שנים 10–6;  שנים5עד : אלהה
בהן שתמקד בקבוצות  והנית וח  י ,   לקבוצ ות  אלו הנוגע יםלא  ית ואר ו  ההבדלים בהישגי בתי הספר , בחלק מהקבוצות

 בתי   20בחינו ך הערבי קבוצה זו כ ולל ת (שנים  20–16-ו  שנים 15–11 , שנים10–6 בהוראה הוא הו ו תקשנות  ממוצע  
 ).ספר
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י ספר ש בהם ממוצע ש נות הוותק בהו ראה ה ו א   נמצא ו פערים לטוב ת בת, הע רב י לח ינ וך בבתי הס פר ה שייכים 
למעט  (בכל  תחומי הדעת  ,  שנים 10–6 –  בה שוואה  לבתי ס פר שב הם ממ וצע הוותק נמו ך יותר    שנים15–11

הפערים  בהישג י בתי  הספר ה יו גדו לים במיוחד  ). ב ש בהם הפער זנ יח"ההישג ים במ תמטיקה בשנ ת תשס
 ). להלן 8ר או  תרשים (בערבית 

 לעומת   שנים20–16של הישגי  התלמידים בבתי ספר שב הם ממוצע הוו תק בהוראה  הוא , בהשוו אה נוס פת
ג נמצא פער "בשנת תשס:  נמצא דפוס פ ערים לא עקיב –   שנים15–11בתי ספר ש ב הם ממוצע הוו תק הוא 

 .ב לא נ מצאו פערים כ אלה"אולם בתשס, קטן לטובת ב תי הספר ש בה ם ממוצע הוות ק בהורא ה גדו ל יותר

8. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ה) בחינוך הערבי במבחני המיצ"ב,
לפי ממוצע שנות ותק בהוראה של מורי בית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.38

0.33

0.35

0.71

0.39

0.02

0.20

0.45

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

ממוצע ותק בהוראה
של 10-6 שנים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

ממוצע ותק בהוראה
של 15-11 שנים
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 16)20לוח (כלכלי של יישוב בית הספר -שכול חברתישיוך לא

כלכלי  של יי ש וב ב ית  -לפי  שיו ך לאש כול חב רתי, לח ינו ך  ה עב ר יהשיי כים )  כ יתות ה(בבחינת הישג י  בתי ה ספר  
 לטוב ת בתי ספר  בי ישובים מ בוסס ים השיי כים   –בכל תחומי  הדעת  –ב  "נמצא  פער יציב  במב חני המיצ, הספר

הפער עמד על כשליש  סטיית תקן  . 6–5לאשכולו ת י ספר ביי שובים השי יכי ם  בהשווא ה לבת8–7לאשכול ות 
להוציא תחום הדעת עב רית שבו   (ב במדע ו טכנו לוגיה ועל כחצ י סטיית תקן ב יתר תחומי הד עת " במבחני המיצ

 ) .ב"נמצא פער של שליש סטיית  תקן בתשס

לבתי ספר   ביישו בים מב ו ססים פחות   6–5לאשכול ות דפוס ה פערים  בהשוו אה  בין  בתי ספר  ביי ש ובים הש ייכ ים  
במדע ו טכנולו גיה נמצאו פע רים גדולים יח סית לטובת ב תי ספר  בייש ו בים :   אינו עקיב4–3לאש כול ות  השיי כים 

 נמצא פער קטן לטובת –ובשפות עבר ית ואנגלית ; במתמטיקה  לא נמצאו הבדלים בהישגים ; מבוסס ים יותר 
ג נמצאו  פערים קטנים  עד זניחים לט ובת בתי  "ו אילו  ב תשס, ב"בתי ספר  בי יש ובים מב וססים  יותר  בשנת תשס

 .ספר בי ישוב ים המבוס סים פחות

                                                 
: אלהמוצגים בחלוקה לאשכולות הכלכלי של יישוב בית הספר - המתייחסים לאשכול חברתילוחותפרק ההנתונים ב 16

הקטן  של בתי  הספר בחלק בשל  המספר ). המבוססים  בי ותר (10–9, 8–7, 6–5,  4–3, ) פח ותהמבוססים  (2–1
 בחינ וך  העבריוהנית וח   יתמקד ,   אלו אשכול ות   ל הנוגעיםל א ית ואר ו  ההבדלים בהישגי ב תי  הספר, אשכולות מה

 2–1יש וב ים השי יכ ים לאשכול ו ת י בהניתוח תמקד י  בחי נוך הערביו, 8–7-ו  6–5, 4–3בי ישוב ים השי יכ ים לאשכו ל ות 
 .4–3-ו 
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9. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ה) בחינוך העברי במבחני המיצ"ב,
לפי אשכול חברתי-כלכלי של יישוב בית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.35

0.50

0.62

0.53

0.32

0.46

0.56

0.29

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בתי ספר השייכים

לאשכולות 6-5

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בתי ספר השייכים
לאשכולות 8-7

 

פער בהישגים לטובת:

0.29

0.05

0.04

0.13

0.45

0.09

0.22

0.28

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בתי ספר השייכים

לאשכולות 4-3

גודל הפער (סטיות תקן)

בתי ספר השייכים
לאשכולות 6-5
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כלכלי של יישוב בית -לפי שיוך לאשכול חברתי, לחינוך הערביהשייכים ) כיתות ה(בבחינת הישגי בתי הספר 
לאשכולות השייכים  לטובת בתי ספר ביישובים –בכל תחומי הדעת  –ב "פערים במבחני המיצ נמצאו, הספר

פערים גדולים יחסית נמצאו . 2–1לאשכולו ת פחות השייכים  בהשוואה לבתי ספר ביישובים מבוססים 4–3
 ).שליש סטיית תקן(ג באנגלית "ובתשס) חצי סטיית תקן(ב בערבית "בתשס

10. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ה) בחינוך הערבי במבחני המיצ"ב,

לפי אשכול חברתי-כלכלי של יישוב בית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.13

0.23

0.36

0.20

0.27

0.12

0.18

0.52

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

בתי ספר השייכיםערבית
לאשכולות 2-1

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בתי ספר השייכים
לאשכולות 4-3
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 )11לוח (מאפייני תלמידים  .3

כלומ ר ה השוו אה נער כת בין  ממוצע י   ; התל מ ידי חידת הניתוח  היא  , בתיאור  הה שוו אות לפי מ אפי יני תלמידים
 . הציונים של כלל התלמידים ה שייכים לקבוצו ת הרלוונטיות

 מין

ב בה שוואה ב ין   "לרוב לא נמצאו פערים ניכ רים בהישג ים של תלמידי כי תות ה במבחני המיצ, בחינ ו ך ה עב ר י 
 ב הישג י ם במבחני    ה בנו תלטו בת י וצא דופן  הוא  פער  של כ ר בע סטי ית תקן בציוני תלמי דים . בנים לבנות

 . ב ע בר יתב "המיצ

11. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי מין

פער בהישגים לטובת:

0.03

0.06

0.11

0.24

0.06

0.02

0.11

0.30

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בנות
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הפערים גדולי ם .  לטו בת ה בנ ות –בכל תחומי הדעת  –ב " נמצא פער עקיב במבחני  המיצבחינ ו ך ה ער ב י
 ).כחמ ישית סטיית ת קן(וקטנים יותר במ תמטיקה , )כחצי סטיי ת תקן של ציוני תלמידים(במיוחד בע רבי ת 

12. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי מין

פער בהישגים לטובת:

0.31

0.21

0.37

0.44

0.29

0.21

0.31

0.50

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בנות

 



- 40 - 

 ארץ לידה

מ   "יל ידי בר יה, ים לפי אר ץ לידה  בהשו ו אה בין  ילידי  האר ץ לבין ילי די אתיופי הנבחנו הבדלים בהישג י התל מיד
 17.לשעבר וילי די  ארצות הבר ית

יל יד י הא רץ  בהש ו ואה ל י ליד י    לטוב ת –בכל תחומי הדעת  –ב "כי קיים פער יציב וגדו ל במבחני המי צ, נמצא

 ).13ראו  תרשים (אתי ו פ י ה 

ל מעט פער   (מ לשעב ר "האר ץ לילידי  א רצות הב רית  או לילידי  בר יה לרוב לא  נמצאו פערים  בהש ו ואות בי ן יליד י  
ופער קטן בהישגים  בעברית   , צפוי בהישגים  באנגלית לטובת ילידי ארצות הברית בה שוואה לילידי  האר ץ

 ). מ לשעבר" לטובת ילידי ה ארץ ב השו ואה  לילידי ברי ה

13. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי ארץ לידה – ילידי הארץ לעומת ילידי אתיופיה

פער בהישגים לטובת:

0.98

0.89

0.80

1.33

0.84

0.87

0.63

0.89

1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

ילידי אתיופיה

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

ילידי הארץ

 

                                                 
 .של וש שנים מעל בארץ נמצאו ב " בעת ער יכת מבחני המיצהנתונים מת י יח סים לע ול ים   ות י קים ש 17
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 18השכלת אם

 –בכל תחומי  הדעת  –ב " גי התלמידים  במבחני המיצהן בחינוך  הע ברי ו הן בחינו ך הער בי ניכ ר ת עלייה בה יש 
נמצא קשר מו בה ק לפי מקדם , כפי  שצו ין בתמצית ה ממצאים. עם העלייה ב מדרגות שנות  הלימוד  של  האם

 . המתאם של פי רסון ב ין מספ ר  שנות הלימוד  של האמהות ל בין הה ישגים ב לימודים של יל דיהן

 להישג י  תלמידים  שנות  ל י מ וד12–9מם  השכלה  של בהשו ואה  ב ין הי שגי תלמ ידים שלא,  בחינ ו ך  הע בר י
ב ועל כחצי " הפער עומד על קרוב לחמישית סטיית תקן בשנת תשס–  שנות ל ימ וד 8עד שלאמם השכל ה של 
 . ג"סטיית תקן בתשס

 להישגי  תלמידים שלאמם  שנות לי מ וד15–13ב השוו אה בין היש גי  תלמידים שלאמם השכלה  של , כמו כן
 . הפער נ ע סביב ר בע ע ד שליש סטי ית תקן של ציוני תלמידים– ל י מ וד שנות 12–9השכלה  של 

                                                 
 8עד : אלהה) מדרגות ש נות  הלימ וד  של  האם( מ וצגי ם בחלוקה לקבוצות   המתי יחס ים לה שכלת אםהנתונים  בלוח ות  18

 .א ו  י ותר שנו ת ל ימ וד  16-  ו  שנות  ל ימ וד15–13,  שנות ל ימ ו ד12–9,  שנות ל ימ וד
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פער בהישגים לטובת:

0.21

0.27

0.28

0.30

0.38

0.28

0.38

0.27

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
תלמידים שלאמם
השכלה של 12-9
שנות לימוד

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

תלמידים שלאמם
השכלה של 15-13

שנות לימוד

 
 

  שנות ל י מ וד 15–13כ י ני כרת עלייה  בה ישגים גם בה שוואה  בין  היש גי תלמידים ש לאמם השכלה  של , עוד יצוין
עשי רית עד חמישי ת סטיית (אולם  לרוב היא  מתו נה יותר , לבין היש גי תלמידים שלאמם  השכלה ג בוה ה יותר

 ).ן של ציוני תלמידיםתק

 להישג י  תלמידים  שנות  ל י מ וד12–9בהשו ואה  ב ין הי שגי תלמ ידים שלאמם  השכלה  של ,  בחינ ו ך  הע רב י
 . הפ ער קבוע ויציב  ועומד על כשלי ש סטיית תקן,  ש נות ל י מ וד8עד שלאמם השכל ה של 

למידים שלאמם  להישגי  ת שנות לי מ וד15–13ב השוו אה בין היש גי  תלמידים שלאמם השכלה  של , כמו כן
 . סטיית תקן של ציוני תלמידים0.5–0.4הפער עו מד על , שנות ל י מ וד 12–9השכלה  של 

14. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי שנות לימוד של האם

פער בהישגים לטובת:

0.47

0.47

0.42

0.58

0.16

0.19

0.24

0.17

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

תלמידים שלאמם
השכלה של עד 8
שנות לימוד

גודל הפער (סטיות תקן)

תלמידים שלאמם
השכלה של 12-9
שנות לימוד
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פער בהישגים לטובת:

0.44

0.54

0.50

0.52

0.47

0.43

0.40

0.52

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
תלמידים שלאמם
השכלה של 12-9
שנות לימוד

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

תלמידים שלאמם
השכלה של 15-13

שנות לימוד

 

 19הכנסת הורים

 –בכל תחומי  הדעת  –ב " הן בחינוך  הע ברי ו הן בחינו ך הער בי ניכ ר ת עלייה בה יש גי התלמידים  במבחני המיצ
 .עם העלייה במ דרגות הש כר  של ההור ים

                                                 
 20%כו לל את ההחמישו ן התחתו ן מ –  מוצגים בחלו קה לחמישונ יםי ם  המתי יחסים  להכנסת ההור הנתונים בלוח ו ת 19

 התלמיד ים שהכנסת הור יהם  20%ד לחמ יש ו ן העל י ו ן הכולל  את עו,  הנמוכה ביו תרהיי תההתלמיד ים שהכנסת הוריהם 
 .  הגבוהה בי ותרהי יתה

15. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי שנות לימוד של האם

פער בהישגים לטובת:

0.28

0.35

0.35

0.37

0.33

0.32

0.35

0.36

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

תלמידים שלאמם
השכלה של עד 8
שנות לימוד

גודל הפער (סטיות תקן)

תלמידים שלאמם
השכלה של 12-9
שנות לימוד
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חמישון  שלישי של (בהשוו אה  בין הישג י תלמידים מרקע בינוני ) אולם יציב(יחסית  הפער קטן בחינ ו ך ה עב ר י 
והו א נע בין  עשיר ית לחמישית  סטיית תק ן   )  חמ ישון תחתון  ש ל הכנסה(להיש גי תלמידים מ רקע נמוך )  הכנסה

שגי   להי) חמישו ן על יון של  הכנס ה (הפער  גד ל בהשו ואה  בי ן היש גי תלמי דים מרקע ג בו ה . של ציוני תלמי דים
יצוין כי הפער גדול במיוח ד בהשווא ה בי ן תלמידים .  סטיית תקן0.4–0.3והוא נע סביב , תלמידים מרקע בינוני

 .השיי כים לחמישון העליו ן של  הכנסת ההו רי ם לבין יתר הת למידים

16. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי הכנסת הורים

פער בהישגים לטובת:

0.33

0.37

0.39

0.38

0.43

0.36

0.45

0.39

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

תלמידים מרקע בינוני
(חמישון שלישי

של הכנסת הורים)

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

תלמידים מרקע גבוה
(חמישון עליון

של הכנסת הורים)

 

פער בהישגים לטובת:

0.14

0.15

0.14

0.23

0.16

0.21

0.13

0.20

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

תלמידים מרקע נמוך
(חמישון תחתון

של הכנסת הורים)

גודל הפער (סטיות תקן)

תלמידים מרקע בינוני
(חמישון שלישי

של הכנסת הורים)
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ם    סטיית  תקן של ציוני תלמידים בהש וואה  בין ה ישג י תלמידי 0.4–0.3לרוב נע הפ ער סבי ב , בחינ ו ך  הע רב י 
 בהשו ואה בי ן היש גי – כחצי סטיית  תקן –והוא גדול  א ף יותר , מרקע בינוני להישגי תלמיד י ם מרקע נמוך 

גם בחינוך הערבי הפער גדו ל במיוחד בהשוואה בי ן  . תלמידים מרקע גבוה להיש גי תלמידים מרקע בינוני
 .תלמידים השיי כים לחמישון ה עליון של הכנס ת ההורים לבי ן  יתר התלמידי ם

17. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי הכנסת הורים

פער בהישגים לטובת:

0.48

0.55

0.50

0.53

0.53

0.42

0.47

0.54

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

תלמידים מרקע בינוני
(חמישון שלישי

של הכנסת הורים)

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

תלמידים מרקע גבוה
(חמישון עליון

של הכנסת הורים)

 

פער בהישגים לטובת:

0.37

0.39

0.44

0.40

0.30

0.27

0.23

0.27

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

תלמידים מרקע נמוך
(חמישון תחתון

של הכנסת הורים)

גודל הפער (סטיות תקן)

תלמידים מרקע בינוני
(חמישון שלישי

של הכנסת הורים)
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 )13–12, 9לוחות (חמישוני הישגים  .4

ג  לאחר דירו ג ה תלמידים  "ב ו בתשס"ב  בתש ס"להלן יתואר ו פ ערים בה ישגים  של תלמידי  כי תות ה במ בחני המיצ
 התלמיד ים שקיבלו  20%התלמי די ם חולקו כך  ש החמישון  הר א שון של  הה יש גים כולל את   . חמיש ונ י  ה יש גיםל

החמישון  השני של הה י שגים כולל   , )'החמישון  התחתון של ההי שג ים' : להלן(את הציונים הנמוכים בי ותר ב מבחן 
עד לחמישון החמיש י  של ההישגים הכולל את  , וכך הלאה,  התלמידים שקיבלו את הציונים שמעליהם20%את 

 ).'ה חמישון העליו ן  של ההישג ים': להלן( התלמידים שקיבלו את  הציונים הגבו הים ביותר ב מ בחן 20%

יודגש כי הח לוקה לחמישוני הישגים  .  התל מ יד יחידת הניתוח היא,  י חמישוני הישגיםבתיאור ה השוו אות לפ
חלו קה לחמישונים בקרב תלמי די החינוך  : לדוגמה(נעשתה עבור  כל אחת מקבו צות המאפיין  הנסקר בנפרד  

חלוקה לחמישונים בקרב תלמידי הפיק ו ח   ; העברי ו במקבי ל חלוקה לחמישונים בקרב  תלמידי החינוך הערב י
הנתונים מאפשרים לל מוד על ). וכך הל אה; דתי-הממלכתי וחלו קה מקבילה ב קרב תלמידי הפיקוח הממל כתי 

 20. בחמישוני הי שגים מקבילים – השייכ ים לקבוצות שונות של המאפיי ן  –גודל הפער  בה ישגים בין תלמ ידים 

בתחום דעת מסוים לבין   הפע ר  בין ממוצע ה ה ישגים של הבנ ות שסווגו לחמ ישון התחתון  של ההישג ים : לדוגמה
 .ממוצע ההי שגי ם של הבנים שסווגו לחמי שו ן התחתון של ההישג ים באו תו תחום דעת

 )9לוח ( ערבי  חינוך עברי לעומת חינוך–חמישוני הישגים 

  תלמ יד י הח ינ וך ה ע בר י ב בחמישוני ההישג ים עבור "השווא ה בין מ מוצעי הציונים שהתקבלו במבחני המיצ
 מרא ה כי  קיים   תלמ יד י  הח ינו ך  הע רב י  שהת קבלו בחמיש וני ההי שגים  המ קבילים עבור   לעומת ממוצעי  הציונים

פער גדול בהי שגים לטובת תלמידי בתי הספר השיי כים לחינוך העברי בכל אחד מחמישוני ההישג ים המקבילי ם  
ם כי א, )21בכל  חמישון הי שגי ם, על סמך השו ו את הציונים הממוצעים שחושבו עבו ר כל  אחת מהקבוצו ת בנפרד(

 . של ה הישג י םבחמ יש ו ן  העל י ו ןהוא קטן יותר  

                                                 
,  הציו ן  המרבי  ל תלמ יד: 'אפקט תקרה' י יתכ ן  כ י בחמ ישו ן  העל י ו ן של  ההישגים  י יטשטשו הפער ים ב י ן  קבוצ ות בשל  20

ו לכן   ממוצע  ,  ת למיד ים  שיכ ול ת ם טובה י ותר  אינם  יכ ול ים  לבטא זאת בצי ו ן ג בוה י ו תר;   נקודות100הוא  ', התקרה'
 .הציונ ים של הת למיד ים בחמ ישו ן  העלי ו ן  מ וגבל

ערים  מוצג להלן בפיר וט החישוב  שנערך לבחינת הפ, לשם המחשת אופ ן ההשו ואה על פי חמ יש ונ י  הישגים מקביל י ם 21
 :ב"בהישגים בי ן תל מיד י הח ינוך  העברי לתלמ יד י ה חינ וך הערבי במ תמטיקה בשנת תשס

ולכל  ,  לחמיש ונ י ם לפ י ה ישגיהם) כל קבוצה בנפרד(ות למ יד י  החינ וך הערבי  חו לקו   תלמ ידי  החינ וך  העברי  ,  ראשית
). של כ לל התלמיד ים בארץצי ונ י ה תקן ח ושבו ביח ס לממוצע (חמיש ו ן הישג ים  חושב ממוצע צ י ו ני התקן של הת למיד ים 
)  השלישי( בחמיש ו ן הבינ ונ י 0.38, בחמישו ן הת חתו ן) -1.12: (צי ונ י התקן שהתקבלו עבור תל מיד י החינ וך הע ברי הם

) -0.49(,  בחמיש ו ן התחתו ן ) -2.35: (צ י ונ י התקן שהתקבלו עבור תלמ יד י החינ וך הערבי הם.  בחמישו ן  העלי ו ן1.18-ו 
 . ו ן   העלי ו ן בחמיש0.81-בחמישו ן  הבינונ י  ו 

הפערים  .  בי ן הישגי תלמ יד י  החינוך העברי להישגי תלמ יד י  החינוך הערבי) בציונ י תק ן(בשלב הבא חושבו הפערים 
 ב השוואת   0.88 ,  בהשו ואת  צי ונ י  התקן של   חמיש ונ י ההישג י ם המקבילים  ע בור החמיש ו ן  התחתו ן1.22:  שהתקבלו הם

 בהשווא ת צ י וני  התקן   של חמיש ונ י  0.37-  ו , י שו ן הבינ ונ יצי ונ י התק ן של  חמ ישונ י  ההי שגים המקבילי ם עבור החמ 
.   להלן   18נת ו נים אל ו  מ ופ י ע י ם בתרשים . לטו בת תלמ ידי  החי נוך העברי ,  ההישגים המקביל ים  עבור  החמיש ו ן  העל י ו ן

 . עבור כל אחת מקבוצו ת ההשו ואה שי וצג ו ל הלןנע שה חיש וב דומה 
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18. פערים בהישגי תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – חינוך עברי לעומת חינוך ערבי

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.87
0.51

0.54

1.07

0.11

0.51

0.47

0.38

0.87

1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

חינוך ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

חינוך עברי

 

 )12לוח ( לפי פיקוח, חמישוני הישגים בחינוך העברי

  ת למיד י  ה פ יק וח  המ מלכת יב  בחמישוני ה הי שגים עבור  "השווא ה בי ן מ מוצעי הציונים  שהתקבלו במ בחני המיצ
  , דתי-הפ יק וח  המ מ לכתי תלמ יד י  לעומת ממוצע י הציונים שה תקבלו בחמי שוני ההי שגים  המקבילים ע בור  

בחמ יש ו ן  הת חתו ן של   מלמדת כי הפ ער בהי שגים ל טובת תלמידי  בתי הספ ר ש בפיקוח הממל כתי בולט יות ר  

בחמישון  , אם בכלל קיים, אולם מצטמצם מאוד, קטן מעט יותר בחמישון הבינונ י של ההישגי ם, הה ישג ים
 . גים לפ י  פ יק וח  הם קטנים מ אודה הבדל ים ב ה יש ,  בר מת  הה ישג ים  הגב וה הכלומר  ; העליון של ה הי שגים

 מייצג מדגם בהכ רח מהוות אינן אשר ספר בתי של שונות אוכלוסי ות נבחנו העוקבות יש לזכור כי ב שתי השנים
יש להיזהר  בהשוו אה של  ציון התקן , לפיכך. קטנות  אוכלוסיי ה קבוצ ות בקרב במ יוח ד, האוכ לוסייה כלל של

 .אחרת בשנה התקן  לציון אחת בשנה

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

1.19

1.22

0.71

1.00

1.16

0.65

0.41

0.44

0.23

1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

חינוך ערביאנגלית

גודל הפער (סטיות תקן)

חינוך עברי
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19. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי-דתי

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.32

0.27

0.34

0.28

0.25

0.08

0.42

0.16

0.16

0.01

0.09

0.10

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

פיקוח ממלכתי-דתי

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

פיקוח ממלכתי

 

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

0.61

0.61

0.65

0.44

0.32

0.31

0.49

0.23

0.19

0.13

0.10

0.09

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
פיקוח ממלכתי-דתי

גודל הפער (סטיות תקן)

פיקוח ממלכתי
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 )13לוח (מגזר  לפי ,הערבי ישוני הישגים בחינוךחמ

 המגזר הערבי לעומת המגזר הדרוזי

  תלמ יד י  המגז ר  הדר וז י ב בחמי שוני ה הישגים ע בור   " השווא ה ב ין מ מוצעי הציונים  שהתקבלו  ב מבחני המיצ
מלמדת כי  ,  תלמ יד י ה מגזר הע רב ילעומת ממוצעי הציונים שהתקבלו בחמישוני ההישגים המקבילים עב ור 

  בר מת    הוא  לרוב 22קורו של  הפ ער הקטן  שנמצא בהי שגים  לטובת תלמי די בתי  הספר  במגזר  הד רו זימ

 סטיית תקן של ציוני 0.2-ב עמד הפע ר בחמישון ה תחתון על כ"בתש ס: )חמ יש ו ן תחת ו ן(הה ישג ים הנמ וכ ה 
ג  עמד הפע ר   "ובתשס, )למעט בתחום הדעת מתמטיקה שבו עמד  הפער על כש ליש סטיית תקן(תלמידים 

או לם רק במקצו עות מדע ו טכ נולוגיה ואנגלי ת ,  סטיית  תקן של ציוני  תלמידים0.4-בחמישון  התח תון על כ 
 ). סטיית תקן ובערבית  הוא הי ה זניח0.15-במתמטיקה  הוא עמד על כ (

                                                 
 .28'  ראו עמ 22
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20. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – מגזר ערבי לעומת מגזר דרוזי

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.18

0.36

0.17

0.20

0.03

0.14

0.14

0.13

0.02

0.03

0.23

0.09

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
מגזר ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

מגזר דרוזי

 

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

0.42

0.16

0.37

0.07

0.25

0.14

0.24

0.00

0.15

0.05

0.04

0.04

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
מגזר ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

מגזר דרוזי
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 המגזר הערבי לעומת המגזר הבדווי

  הע ר ב י תלמ יד י  ה מ גזרר ב בחמיש וני  ההישג ים עבו " השווא ה בי ן מ מוצעי הציונים  שהתקבלו ב מבחני המיצ
מראה  כ י   ,  ה בדו ו י  תלמ יד י  המגזרלעומת ממוצע י הציונים ש ה תקבלו בחמי שוני הה ישגים  המקבילים ע בור  

 הוא לרוב   23  לטובת תלמידי  בתי הספר ב מגזר הער בי ב"ב שנת תשסמקורו של הפ ער הקטן שנמצא בהישגים 
הפער  ה גדול שנמצא  בהישג ים  , ומת  זאתלע ).ובער בית  גם בחמישון  ה עליון ( בחמ יש ו ן  הב ינ ונ י של  ה ה ישגים

והוא גדול במי וחד בחמישון הבינוני של  , בכל א חד מחמיש ונ י  הה ישג ים בא לידי ביטוי 23ג" בשנת תשס
 ).נע בין כמחצית ל שלושה ר בעים  סטיית תקן(ההישג ים 

                                                 
 .29'  ראו עמ 23
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21. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – מגזר ערבי לעומת מגזר בדווי

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.09

0.02

0.04

0.09

0.18

0.06

0.14

0.18

0.02

0.01

0.03

0.24

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
מגזר ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

מגזר בדווי

 

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

0.38

0.30

0.41

0.33

0.55

0.65

0.74

0.64

0.10

0.36

0.29

0.37

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
מגזר ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

מגזר בדווי



- 53 - 

 )12-13לוחות (לפי מין , חמישוני הישגים

ב  בחמישוני  ההי שגים עבו ר בנו ת לעומ ת  "קבלו ב מבחני המיצהשוו אה  בין  ממוצעי הציוני ם שהת, בחינ ו ך  הע ב ר י 
מ ראה  כי קיים  פ ער קטן ב הישג ים לטובת   , ממוצעי הציוני ם שהתקבלו ב חמישוני הה יש גים המקבילים  עבור  בנים

,   בע בר י ת .  ג"להוציא מתמט יקה בתשס,  בכל ת חומי הדעת,  של ה הי שגיםבחמ יש ו ן  הת חתו ן הבנות בעיקר  
לטו בת הבנות   ) בגו דל  של כר בע סט יית תקן(ו הה בדלי ם הגדולים ב י ותר שהוא תחום  הדעת שב ו נמצא

בחמ יש ו ן    הפער גדול  יותר  24, בהשוו את ממו צעי הציונים  של כלל ה בני ם לממוצעי ה ציונים של כל ל הבנות

 .וקטן  בחמישון  הבינו ני ובחמישון ה עליון של ההי שגים, של ה הישגיםהתחת ו ן  

                                                 
 .38'  ראו עמ 24
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22. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – בנות לעומת בנים

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.15

0.11

0.22

0.40

0.03

0.00

0.12

0.27

0.03

0.03

0.00

0.23

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

בנות

 

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

0.13

0.02

0.24

0.37

0.01

0.08

0.09

0.22

0.01

0.04

0.00

0.16

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

בנות
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ב  בחמישוני  ההי שגים עבו ר בנו ת לעומ ת  "הציוני ם שהתקבלו ב מבחני המיצהשוו אה  בין  ממוצעי , בחינ ו ך  הע ר ב י 
מראה  כי ה פער בה ישגים  לטובת , ממוצעי הציוני ם שהתקבלו  בחמישוני ה הי שגים המקביל ים עבור בנים 

ק טן בחמיש ון  ה עליון של   ) למע ט בער בית(ולרוב ,  בולט  יו תר בחמישו ן  התחתון והב ינוני של הה ישגי ם25הבנות
 .ברמת ה ה ישגים הגב והה  ההבדלים ב הי שגים לפי מין  הם קטנים, ו מרכל; ההישג ים

23. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ה במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – בנות לעומת בנים

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.29

0.29

0.42

0.36

0.34

0.23

0.35

0.60

0.22

0.11

0.12

0.39

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

בנות

 

                                                 
 .39'  עמראו  25

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

0.36

0.23

0.40

0.37

0.35

0.25

0.45

0.50

0.17

0.10

0.14

0.34

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

בנות
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 ב "הישגים של תלמידי כיתות ח ב מבחני המיצ .ד

 )17, 14, 3–1לוחות (קבוצות אוכלוסייה במערכת החינוך  .1

כלומר הה שוואה נערכת  בין ממוצעי   ;  התלמ י דיחידת הניתוח היא,  בתיאור הה שוו אות בין קבוצות האוכלוסיי ה
 . יונים של כלל התלמידים ה שייכים לקבוצו ת הרלוונטיותהצ

 חינוך עברי לעומת חינוך ערבי

 –בכל תחומי הדעת  –ב  "במבחני הה ישגים במיצ עקיב פער קיים, בדומה לממצ א עבור תלמי די כיתות ה
עומ ד  על כחצי ה פער  .בחינ ו ך ה ע רב ילתלמידי כיתות ח   ב השווא ה בח ינ וך  ה עב ר יכיתות ח  תלמיד י לטובת

 .סטיית תקן במ דע וטכנולוגי ה  ומגיע עד קרו ב  לסטיית תקן אחת של ציוני תלמידים באנגלית

24. פערים בהישגי תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב –

חינוך עברי לעומת חינוך ערבי

פער בהישגים לטובת:

0.61

0.80

0.89

0.51

0.50

0.88

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

חינוך ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

חינוך עברי
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 לפי פיקוח, חינוך עברי

להוציא , בכל תחומי  הדעת –ב  "ב מ בחני ההישג ים במיצ קיים  פער עקיב, בדומה למ מצא  עבור תלמיד י  כיתות ה
וואה לע מיתיה ם תלמידי בתי  הספ ר   בה ש שב פ יק וח  ה ממלכת י  לטובת תלמ ידי בתי  הס פר  –ג  "עברית  בתשס 

 סטיית תקן של ציוני 0.4-כ(ב באנגל ית " הפ ערים  גדולים מעט יותר במבחני המיצ.דתי-שבפ יק וח ה מ מלכת י 
 ).  סטיית תקן של ציוני תלמידים0.2–0.1נעים לרוב סביב (וקטנים יותר בתחומי הדעת האח רים , )תלמידים

25. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ח במבחני המיצ"ב –

פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי-דתי

פער בהישגים לטובת:

0.13

0.12

0.36

0.01

0.19

0.21

0.40

0.10

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

פיקוח ממלכתי-דתי

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

פיקוח ממלכתי
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 לפי מגזר, ערבי חינוך

 ת המגזר הדרוזיהמגזר הערבי לעומ

  במג זר הדר וז י ב לט ובת תלמידי  כיתות ח "נמצאה מגמה  שלפיה קיים  פער קטן ב הישגים ב מבח ני המיצ
בתחומי הדעת .  בתחומי  הדעת מדע וטכנולוגיה ו אנגליתהמגזר ה ער ב יבהשוו אה לעמיתיהם תלמידי 

וכפי שצו ין   ,  בי ן שתי השניםמתמטיקה וער בית הפער ים שנמצאו במבח ני ההישגים  ה ם קטנים וכיוונם אינו עקיב 
  ג "ב  ובתשס"סבי ר כי  הה בדל בין  שתי  השנים נובע מ כך ש בתשס, בסקירת פער י  ההישג ים של  תלמידי כיתות  ה

 בקרב  במיו חד, האוכלוסיי ה כלל של מיי צג מדגם בה כרח מהוות אינן  אשר ספר בתי של שונות אוכלוסיו ת נבחנו
 26. וך הער בידוג מת המגזרים  בחינ, קטנות אוכלוס ייה קבוצות

26. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ח במבחני המיצ"ב –

מגזר ערבי לעומת מגזר דרוזי

פער בהישגים לטובת:

0.15

0.16

0.12

0.13

0.17

0.02

0.16

0.11

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

מגזר ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

מגזר דרוזי

 

                                                 
 .  שיטות –  5להסבר מפורט  ראו פרק  26
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 המגזר הערבי לעומת המגזר הבדווי

גם בקרב תלמידי כיתות ח נמצא פער עקיב במבחני ההישגים , בדומה לממצא עבור תלמידי כיתות ה
המגזר  בהשוואה  לעמיתיהם תלמידי מהמגזר הערבי לטובת תלמידים – בכל תחומי הדעת –ב "במיצ

ב ולרוב גדול מחצי סטיית תקן בשנת " תלמידים בשנת תשס סטיית תקן של ציוני0.3הפער נע סביב . הבדוו י
 ג"ב ובתשס"סביר כי ההבדל בגודל הפער בין שתי השנים נובע מכך שבתשס). למעט במתמטיקה(ג "תשס
 במיוחד, האוכלוסייה כלל של מייצג מדגם בהכרח אינן מהוות אשר ספר בתי של שונות אוכלוסיות נבחנו
 27.דוגמת המגזר הבדווי, קטנות אוכלוסייה קבוצות בקרב

27. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ח במבחני המיצ"ב –

מגזר ערבי לעומת מגזר בדווי

פער בהישגים לטובת:

0.60

0.38

0.80

0.57

0.30

0.27

0.32

0.36

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

מגזר ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

מגזר בדווי

 

                                                 
 . שיטות  –  5  פרקלהסבר מפורט  ראו 27
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 )23–22, 16, 5–4לוחות (מאפייני בית הספר  .2

צי ו ן   כלומ ר לכל בית ספר  חושב ; ב ית  ה ספ ריחידת הניתוח היא ,  בתיאור ה השו ו אות לפי מאפי יני בית הספר

 הש ווה לממוצע הציון הכולל של תלמידי בית הספר ואשר מיי צג את הישגי בית הספר בת חום הדעת ב ית ספ ר י
 . מסויםה

 28)22לוח (שיעור מורים אקדמאים בבית הספר 

ב  לפי שיע ור  ה מורים ה אקדמ אים בבית  הס פר מר אה  "בחינת הישג י  בתי ה ספר  ב מבחני המיצ ,בחינ ו ך  הע ב ר י 
 .כי הממצא ים אינם עקיבים בין  שתי השנים

מחצ ית    הם   אקדמאים לבי ן  בתי ס פר  שב הםמ ה מ ור ים  או   י ות ר שלוש ה  רב ע יםבהשוו אה  בין   בתי ספ ר ש בה ם 

 בתחומי  הד עת – פע רים קטנים בה ישגים  ג"תשסנמצאו בשנ ת ,  הם אקדמא י םעד של וש ה  ר בע ים  מ המ ו ר י ם
במתמטיקה    ( האקדמא ים  גדול  י ות ר שי ע ור  ה מ ור י ם לטובת בתי  ספר ש בהם  –מדע וטכנולוג י ה ואנגלית  

 יותר ב בתי ספר    נצפתה מגמה של פיה ההי שגים  גבוהיםב" בתשס, לעומת זאת). ובעבר ית היו ה פערים זניחים
למעט בתחום  , גם ב מקר ה זה ה יו ה פ ערים בהי שגי ם קטנים. ש י ע ור  המ ו ר ים  האקדמאים קט ן  י ו תרשבהם 

 .שבו עמד  הפער על כמח צית סטיית תקן, הדעת מתמטי קה

28. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ח) בחינוך העברי במבחני המיצ"ב,

לפי שיעור מורים אקדמאים בבית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.20

0.05

0.27

0.04

0.09

0.46

0.16

0.14

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

בתי ספר שבהםעברית
50%-74% מהמורים

הם אקדמאים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בתי ספר שבהם
75% ויותר מהמורים

הם אקדמאים

 

                                                 
  : הנת ונ ים  בפרק  הל וח ו ת המ ת י י חס ים  לש י ע ו ר  המ ור ים  האקדמא ים בב י ת ה ספר מ ו צג ים  בחל וקה לקב ו צ ו ת האלה 28

ו   לא   ית ואר ,  בשל המספר הקטן של בתי  הספר בחלק מהקבוצות.  י ותראו    75%; 74%–50%; 49%–25%; 24%עד 
י תמקד בקבוצות  שבהן ש יע ור   המור ים  ע בור כ ית ות  ח   והני ת וח ,   ההבדלים בהישגי בת י  ספר הנוגע ים  לקבוצו ת  אלו

 . י ו תראו   75%- ו 74%–50%האקדמאים בבית הספר הוא 
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ב  לפי שיעו ר המ ו רים האקדמ אי ם בבית ה ספר  מעלה ג ם   "בחינת הישגי  בתי ספ ר במ בחני המיצ, בחינ ו ך  הע רב י 
 .ינם עקיביםכן ממצאים ש א

מחצ ית   הם   אקדמאים לבי ן  בתי ס פר  שב הם שלוש ה  רב ע ים מ ה מ ור ים  או   י ות רבהשוו אה  בין   בתי ספ ר ש בה ם 

ב   " נמצאו פערים באנגלית הנעים סביב רב ע סטיית תקן בתשס29, מה מורי ם הם אקדמאיםשלוש ה ר בע ים עד
במתמטיקה ובמדע   .  יותרלטובת בתי ספר שבהם שיע ור המורים הא קדמאים קטן, ג"לשליש סטיית תקן בתשס

 סטיית תקן לטובת בתי ספר שבה ם מספר 0.5- ל0.4ג פערים הנעים בין "וטכנולוגיה נמ צאו בשנת תשס
 . ב לא נמצאו הבדלים"בעוד ש בתשס, המורים ה אקד מאים קטן יות ר

29. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ח) בחינוך הערבי במבחני המיצ"ב,

לפי שיעור מורים אקדמאים בבית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.52

0.43

0.35

0.05

0.15

0.02

0.26

0.02

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

בתי ספר שבהםערבית
50%-74% מהמורים

הם אקדמאים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בתי ספר שבהם
75% ויותר מהמורים

הם אקדמאים

 

                                                 
בתי ספר   21- ל 19  וב י ן , מהמורים הם אקדמאים74%–50%בה שבתי ספר בקבוצה  41- ל 37הי ו בי ן  בחינוך הערבי 29

 . אקדמאיםהם  מ ו ריםהמ ו י ו תר 75%בה שבקבוצה 
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 30)22לוח (כלכלי של יישוב בית הספר -שיוך לאשכול חברתי

 לפי שיוך  לאשכול לחינ וך ה עב ר יהשיי כים ) כיתות ח( שגי בתי הספר בבחינת הי ,בדומה לממצא  עבור כיתות ה 
 לטובת בתי ס פר  –בכל תחומי הדעת  –ב "נמצא פער יציב במבחני המי צ,  כלכלי של יי ש וב בית הספ ר-חברתי

הפער  . 6–5לאשכולו ת  בהשווא ה לבתי ספר ביי שובים השי יכי ם 8–7לאשכולו ת ביישו בים מבו ססים השיי כים  
והוא קט ן  , ג" תש סב  בכל  תחומי הד עת בשנת " סטיית ת קן של ציוני  ב תי ספר  במבח ני המיצ0.6- ל 0.4נע בין 

 . במ יוח ד בעברית ו במ דע וטכנולוגי ה, ב"ת שסיותר בשנת 

 לבתי ספר  ביישו בים מב וססים פחות  השיי כים  6–5לאשכול ות  בהשוו אה  בין  בתי ספר  ביי שובים ה שיי כי ם 
 נמצאו פע רים גדולים יח סית לטובת  ב"תשסבשנת : ין שתי ה שני םדפוס הפע רים אינו עקיב  ב, 4–3לאשכול ות 

הנעים בין רבע סטיית תקן של ציוני בתי ספר במתמטיק ה לכמחצית (בתי ספר ביי שובים המבו ס סים יותר 
 . הפערים  היו זניחיםג"תשסלעומת זאת בשנת ; )סטיית תקן בא נגלית

                                                 
 :כלכלי של יישוב בית הספר מוצגים בחלוקה לאשכולות האלה-הנתונים בפרק הלוחות המתייחסים לאשכול חברתי 30

בשל  המספר הקטן  של בתי  הספר בחלק ). המבוססים  בי ותר (10–9, 8–7, 6–5,  4–3, )המבוססים  פח ות (2–1
 בחינ וך  העבריוהנית וח   יתמקד ,  י  הספר הנוגעים  לאשכול ות  אלו ל א ית ואר ו  ההבדלים בהישגי ב ת, מהאשכולות 

 2–1 י תמקד הניתוח בי יש וב ים השי יכ ים לאשכול ו ת בחי נוך הערביו, 8–7- ו 6–5, 4–3בי ישוב ים השי יכ ים לאשכו ל ות 
 .4–3-ו 
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30. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ח) בחינוך העברי במבחני המיצ"ב,

לפי אשכול חברתי-כלכלי של יישוב בית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.43

0.61

0.59

0.49

0.14

0.44

0.35

0.18

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בתי ספר השייכים

לאשכולות 6-5

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בתי ספר השייכים
לאשכולות 8-7

 

פער בהישגים לטובת:

0.12

0.02

0.01

0.03

0.40

0.25

0.56

0.40

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

בתי ספר השייכיםעברית
לאשכולות 4-3

גודל הפער (סטיות תקן)

בתי ספר השייכים
לאשכולות 6-5
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כלכלי של ייש וב בית - לפי שיוך  לאשכול חברת י הע רב ילחינו ךהשייכ ים ) כי תות ח(בחינת הישגי בתי הספר 
 לטוב ת בתי ספ ר ב יישובים   –בכל תחומי   הדעת   –  ב" תשסמצביע ה על פער ים ג דולים יחסית  בשנת ,  הספר

בשנת . 2–1לאשכ ול ו ת  בהשו ואה   לבתי ספר  ביי שובים מ בוסס י ם פחות השיי כים 4–3לאש כול ות  השיי כים 
 ). ובמתמ טיקה לא נמצא פער כלל(   הפערים קטן ב הרבה אך גודל,  מצטיי רת אותה המג מהג"תשס

31. פערים בהישגי בתי ספר (כיתות ח) בחינוך הערבי במבחני המיצ"ב,

לפי אשכול חברתי-כלכלי של יישוב בית הספר

פער בהישגים לטובת:

0.09

0.00

0.33

0.11

0.67

0.23

0.59

0.55

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

בתי ספר השייכיםערבית
לאשכולות 2-1

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בתי ספר השייכים
לאשכולות 4-3
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 )17לוח (מאפייני תלמידים  .3

כלומ ר ה השוו אה נער כת בין  ממוצע י   ;   התל מ ידי חידת הניתוח  היא, בתיאור  הה שוו אות לפי מ אפי יני תלמידים
 . הציונים של כלל התלמידים ה שייכים לקבוצו ת הרלוונטיות

 מין

  מלמדת על פער  לטובת הבנות  בעברי ת   בח ינ ו ך ה ע בר ישלמדו ב כיתות ח השוואת  הישגי הם של בנים ו בנות 
ועל קרוב ,  ג"ב בתשס"הפ ער בעברית ע מד על כשליש  סטיית תקן של ציוני תלמידים במבחני המיצ. ובאנגלית

ב  וה ן   "הן בת שס, ע מד הפע ר לטו בת הבנות על  כחמישית  סטיי ת תקן, באנגלית. ב" למחצית סטיי ת תקן בתשס
 .מי הדעת הא חרים היו הפע רים זניחיםבתח ו. ג"בתשס

32. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי מין

פער בהישגים לטובת:

0.04

0.02

0.17

0.36

0.08

0.01

0.21

0.45

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בנות
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בכל תחומי  –ב "נמצא פער עקיב במבחני המיצ, בדומה לממצא בקרב תלמידי כיתות ה, בחינוך הער ב י
מעט יותר מחצי סטיית תקן (הפערים היו גדולים במיוחד בערבית . לטובת הבנות בהש וואה  לבנים –הדעת 

 ).כרבע סטיית תקן(וקטנים יותר במתמטיקה , )של ציוני תלמידים

33. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי מין

פער בהישגים לטובת:

0.42

0.21

0.40

0.55

0.29

0.28

0.39

0.59

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

בנות
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 ארץ לידה

מ   "יל ידי בר יה, נבחנו הבדלים בהישג י התל מידים לפי אר ץ לידה  בהשו ו אה בין  ילידי  האר ץ לבין ילי די אתיופי ה
 31.לשעבר וילי די  ארצות הבר ית

 –ב "גם  בקרב תלמיד י  כיתות ח נמצא  פער גד ול ויצי ב במ בחני המ יצ,  בדומה  לממצא  בקרב תלמי די  כיתות ה
 . לטוב ת  יל ידי  האר ץ ב הש ו ו אה ליל יד י את י ו פ יה –הד עת בכל תחומי 

34. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי ארץ לידה – ילידי הארץ לעומת ילידי אתיופיה

פער בהישגים לטובת:

0.74

0.98

1.16

1.17

1.04

0.96

1.12

0.99

1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

ילידי אתיופיה

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

ילידי הארץ

 

 32השכלת אם

הן בחינוך העברי  והן בחינוך הע רבי ניכרת עלי יה בהיש גים של תלמידי , בדומה לממצא  בקרב תלמידי כיתות ה
יוזכר כי גם אצל . עם העלייה במד רגו ת שנות הלימוד של האם –בכל תחומי הדעת  –ב "כיתות ח במב חני המיצ

י כיתות  ח נמצא קשר מובהק לפי מ קדם המתאם של פירסו ן בין  מספר שנות ה לימוד של הא מהות לבי ן   תלמיד
 .ההישג ים בלימ ודים של ילדיה ן

 סטיית תקן של ציוני תלמידים בהש וו אה בין ה ישגי  תלמידים 0.4- ל 0.3לרוב נע הפ ער בין , בחינ ו ך ה עב ר י 
הפער  דו מה   .ל י מ וד  שנו ת8עד אמ ם השכלה  של   להישגי  תלמידים של שנות ל י מ וד12–9שלאמם הש כלה של 

 להישגי תלמידים שלאמם השכלה של   שנות לי מ וד15–13בהשוו אה בין  הישגי תלמידי ם שלאמם השכלה של 
 . שנות ל י מ וד12–9

                                                 
 .ב נמצאו בארץ מעל של וש שנים " הנתונים מת י יח סים לע ול ים   ות י קים שבעת ער יכת מבחני המיצ 31
 8עד : אלהה) מדרגות ש נות  הלימ וד  של  האם( מ וצגי ם בחלוקה לקבוצות   המתי יחס ים לה שכלת אםלוח ות הנתונים  ב 32

 .א ו  י ותר שנו ת ל ימ וד  16-  ו  שנות  ל ימ וד15–13,  שנות ל ימ ו ד12–9,  שנות ל ימ וד
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פער בהישגים לטובת:

0.35

0.39

0.39

0.33

0.35

0.35

0.41

0.31

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
תלמידים שלאמם
השכלה של 12-9
שנות לימוד

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

תלמידים שלאמם
השכלה של 15-13

שנות לימוד

 

 לבין ה יש גי תלמידים ש לאמם  שנות ל י מ וד15–13גם בהשוו אה  בין הי שגי תל מידים שלאמם  השכלה  של  
עשיר ית ע ד חמישית סט י ית תקן של (אולם לרוב  היא מתונה  יו תר , ת  עלייה ב הישגי םניכ רהשכלה ג ב וה ה  י ות ר 

 ).ציוני תלמידים

35. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי שנות לימוד של האם

פער בהישגים לטובת:

0.30

0.41

0.45

0.31

0.29

0.29

0.35

0.27

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

תלמידים שלאמם
השכלה של עד 8
שנות לימוד

גודל הפער (סטיות תקן)

תלמידים שלאמם
השכלה של 12-9
שנות לימוד
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 להישג י  תלמידים  שנות  ל י מ וד12–9 בהשו ואה  ב ין הי שגי תלמ ידים שלאמם  השכלה  של,  בחינ ו ך  הע רב י
.  תקןהפער קבוע  ויציב ועומד ל רוב על כר בע  עד שליש ס טיית,   שנות ל ימ וד8עד שלאמם השכ לה של 

להישגי תלמידים שלאמם השכלה של   שנות לי מ וד 15–13בהשוו אה בין  הישגי תלמידי ם שלאמם השכלה של 
 .הפער עו מד על כמחצי ת סטיית תקן של ציוני תלמידים,  שנות ל י מ וד12–9

פער בהישגים לטובת:

0.45

0.52

0.58

0.51

0.48

0.57

0.54

0.50

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

תלמידים שלאמםערבית
השכלה של 12-9
שנות לימוד

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

תלמידים שלאמם
השכלה של 15-13

שנות לימוד

 

 שנו ת   15–13ב בהשו ואה ב ין הישגי תלמי דים שלאמם השכלה של "כמו כן נמצאה  עלייה בהי שגי ם בשנת תשס

 עשירית עד  חמישית – אולם לרוב היא  מתונה יותר  33, השכלה ג ב וה ה  י ות ר לה ישגי  תלמידים שלאמם דלימ ו
 .ג הפ ערים שנמצאו היו זניחים"בתשס. סטיית תקן של ציוני תלמידים

                                                 
 .  שנות ל ימ וד  ומעלה הוא נמ וך16מספר התלמיד י ם שלאמם השכלה של  33

36. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי שנות לימוד של האם

פער בהישגים לטובת:

0.32

0.32

0.28

0.35

0.24

0.19

0.24

0.25

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

תלמידים שלאמם
השכלה של עד 8
שנות לימוד

גודל הפער (סטיות תקן)

תלמידים שלאמם
השכלה של 12-9
שנות לימוד
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 34הכנסת הורים

הן בחינוך הע ברי והן בחינו ך הערבי ניכ ר ת עלייה בהי שגי תלמידי  , בדומה לממצ א בקרב תלמי די כיתות ה
 .  עם העלייה במד רגו ת השכר של  ה הורים– בכל תחומי  הדעת –ב "ות ח במב חני המיצכית

 הפער ע ומד ע ל כחמישית ע ד רבע  סטיית  תקן של ציוני  תלמידים בהש וואה  בין  הישגי  תלמידי ם  בחינ ו ך  הע בר י 
 ה י שגי    סטיית תקן של ציוני תלמידים בהשווא ה בין0.5–0.4-ועל כ, מרקע בינוני להישגי תלמידי ם מרקע נמוך

 .תלמידים מרקע גבוה להי שגי  תלמידים מרקע בינוני

37. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי הכנסת הורים

פער בהישגים לטובת:

0.36

0.43

0.45

0.50

0.44

0.46

0.51

0.46

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

תלמידים מרקע בינוני
(חמישון שלישי

של הכנסת הורים)

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

תלמידים מרקע גבוה
(חמישון עליון

של הכנסת הורים)

 

                                                 
 20%כו לל את ההחמישו ן התחתו ן מ –  מוצגים בחלו קה לחמישונ יםר י ם  המתי יחסים  להכנסת ההוהנתונים בלוח ו ת 34

 התלמיד ים שהכנסת הור יהם  20%ד לחמ יש ו ן העל י ו ן הכולל  את עו,  הנמוכה ביו תרהיי תההתלמיד ים שהכנסת הוריהם 
 .  הגבוהה בי ותרהי יתה

פער בהישגים לטובת:

0.23

0.23

0.23

0.23

0.20

0.26

0.23

0.20

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

תלמידים מרקע נמוך
(חמישון תחתון

של הכנסת הורים)

גודל הפער (סטיות תקן)

תלמידים מרקע בינוני
(חמישון שלישי

של הכנסת הורים)



- 71 - 

 נע הפער  בי ן  רבע ל כשליש   סטיית תקן  של ציוני תלמידים  בהש וואה  בי ן  הישגי  תלמידי ם מרקע בחינ ו ך  הע ר ב י 
בהשווא ה בין הישג י תלמידים מרקע )  סטיית תקן0.5–0.4(והוא ג דול יותר , בינוני להישגי  תלמידים מרקע נמוך

 .הי שגי  תלמידים מרקע בינוניגבוה ל

38. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי הכנסת הורים

פער בהישגים לטובת:

0.48

0.54

0.50

0.54

0.42

0.40

0.46

0.52

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

תלמידים מרקע בינוני
(חמישון שלישי

של הכנסת הורים)

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב

תלמידים מרקע גבוה
(חמישון עליון

של הכנסת הורים)

 

פער בהישגים לטובת:

0.34

0.26

0.38

0.36

0.29

0.25

0.31

0.30

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

תלמידים מרקע נמוךערבית
(חמישון תחתון

של הכנסת הורים)

גודל הפער (סטיות תקן)

תלמידים מרקע בינוני
(חמישון שלישי

של הכנסת הורים)
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 )19–18, 15לוחות (חמישוני הישגים  .4

 ג  לאחר דירו ג ה תלמידי ם "ב ו בתשס"ב  בתש ס"להלן יתואר ו פ ערים בה ישגים  של תלמידי  כי תות ח במבחני המיצ

יודג ש  כי החלוקה  . ה תלמ ידיחידת  הניתוח היא  , בתיא ור  ההשו ואות ל פי חמישוני ה י שגים. חמיש ונ י  ה י שגיםל
 35.מישוני היש גים נעשתה עבור כל אחת מ קבוצות המאפי ין הנסקר בנפ רדלח

 )15לוח ( ערבי חינוך עברי לעומת חינוך –חמישוני הישגים 

  ה ע בר י  תלמ יד י הח ינ וךב בחמישוני ההישג ים עבור "השווא ה בין מ מוצעי הציונים שהתקבלו במבחני המיצ
 מרא ה כי  קיים   תלמ יד י  הח ינו ך  הע רב י ילים עבור   לעומת ממוצעי  הציונים שהת קבלו בחמיש וני ההי שגים  המ קב

ב כל א חד מחמישוני ההישגים   , פער גדול בה ישגים לטובת  תלמידי בתי  הספר ה שיי כים לחינוך ה עברי
בכל חמישו ן   , ע ל סמך השו וא ת הציונים הממוצעים שחושבו עבו ר כל  אחת מהקבוצות בנפרד(המקבילים 

  בהשוו א ה   של הה ישג ים  הפ ער  קטן  י ו תר  בח מ יש ו ן ה על י ו ןלית בתח ומי הדעת  מד ע וטכנולוגי ה ו אנג). הישגים
אף על פי שגם בה שוו את החמישוני ם העליונים  (של ה היש גים ) השלי שי(לחמישון התח תון ולחמישון  הבינוני 

בחמ יש ו ן  התחת ו ן של   דווק א הפ ע ר קטן  י ות ר במתמטיקה ).  סטיית תקן0.4-הפער מגיע  בדרך  כלל ל

 .ינוני ולחמי שון העליו ן של  ההישג יםב ה שוואה לחמי שו ן הב, הה ישג ים

                                                 
 .4 סעיף  גלע יל  חלק ראו  , הפער  בינ יהםעל ח ישוב החמי שונ ים  ו לעלהסבר מפורט   35
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39. פערים בהישגי תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – חינוך עברי לעומת חינוך ערבי

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.87
0.51

0.54

1.07

0.11

0.51

0.47

0.38

0.87

1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

חינוך ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

חינוך עברי

 

 )18לוח (לפי פיקוח , חמישוני הישגים בחינוך העברי

  ה פ יק וח  המ מלכת י ב  בחמישוני ה הי שגים עבור תל מידי "השווא ה בין מ מוצעי הציונים שהתקבלו במ בחני המיצ
,   דתי -כתי הפ יק וח ה ממ ללעומת ממוצעי הציונים שהתקבלו בחמישוני ההישג ים המקבילים עבור תלמידי  

לרוב ניכר ת מגמה שלפי ה הפערים   . חושפת פערים  קטנים לטובת הפיקוח המ מלכתי בכל ח מישוני הה ישגי ם
,    וקטנים יותר בחמישון  הבינוני ובחמי שון העליון של  ההישגים  ב חמיש ו ן  התח תו ן של  הה יש גיםגדולים יותר

חמישון  ה תחתון לכעשי רית סטיית   סטיית תקן ב0.6-שבו נע הפער  מ (והיא ב ולטת יו תר בתחום הד עת אנגלית 
ש בו לא  נמצאו הב דלי ם בהישג ים , ג"י וצא  מן ה כלל הו א  תחום הדעת ע ברית ב שנת תשס). תקן בחמישון   העליון

 .בין קבוצות הא וכלוסיי ה הש ונות בכל חמישונ י ההיש גים המ קבילים

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

1.17

0.68

1.00

0.99

0.40

0.63

0.38

0.61

0.54

1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית
חינוך ערבי

גודל הפער (סטיות תקן)

חינוך עברי
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40. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי-דתי

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.23

0.15

0.60

0.14

0.20

0.25

0.41

0.12

0.13

0.15

0.08

0.02

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

פיקוח ממלכתי-דתי

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

פיקוח ממלכתי

 

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

0.18

0.13

0.60

0.02

0.13

0.15

0.37

0.02

0.12

0.07

0.08

0.01

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

פיקוח ממלכתי-דתי

גודל הפער (סטיות תקן)

פיקוח ממלכתי
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 )19–18לוחות ( לפי מין, חמישוני הישגים

ב  בחמישוני  ההי שגים עבו ר בנו ת לעומ ת  " הציוני ם שהתקבלו ב מבחני המיצהשוו אה  בין  ממוצעי, בחינ ו ך  הע ב ר י 
אנגלית מראה כי ב תחומי הדעת , ממוצעי הציוני ם שהתקבלו בחמישוני ההי שגים המקביל ים עבור בנים

 הפע ר לטובת 36, )ש בה ם נמצאו פערים לטובת בנות בהשוואת  הישגי כלל תלמידי החינוך  העברי (ו עב ר ית
קטן יותר  ב חמישון ה בינוני  של הה ישגים  וקטן אף יות ר  בחמישון  , ן התחת ון של ה הישג י םהבנות בולט  ב חמישו
 ).באנגלי ת הפער בחמי שון העליו ן זניח(העליון של ה הי שגים 

) לרוב ק טנים מאוד( אפש ר א מנם לזהות פערים המדע וטכנ ו לוג יה  ו מת מטיק בתחומי הדע ת , לעומת זאת
אולם בחמישון העליון של  ההישג ים המג מה משתנה ונצפה פער , לטובת הבנות בחמישון התח תון של ההישג ים

 ).בשיעו רים קטנים מאוד או זניחים(לטובת הבנים  

                                                 
 .65'  עמראו  36
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41. פערים בהישגי תלמידי החינוך העברי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – בנות לעומת בנים

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.08

0.12

0.44

0.63

0.15

0.02

0.16

0.46

0.09

0.11

0.03

0.24

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

בנות

 

ב  בחמישוני  ההי שגים עבו ר בנו ת לעומ ת  "השוו אה  בין  ממוצעי הציוני ם שהתקבלו ב מבחני המיצ, בחינ ו ך  הע ר ב י 
מ למדת כי בכל  תחומי הדעת הפער בי ן  , ממוצעי הציוני ם שהתקבלו ב חמישוני ההי ש גים המקבילים  עבור בנים

 ).החמישון  העליון של הה ישגי ם(המינים קטן יו תר ברמת הה י שגים הגבו הה  

 הפער  בהי שגים לטובת   מדע  וטכנו לוג יה  ואנגל י תהתבוננות בדפ וס הפער ים ב מלואו מעלה  כ י בתחומי הדע ת 
י  של  ההישג ים וקטן  אף יותר   קטן  יותר  בחמישו ן הבינונ, בנות בולט י ו תר בחמיש ון  התחתון של  ההישג ים

גודל הפע ר  לטובת הבנות  דומה  למדיי  בחמישונים   ,  לעומת ז אתבמת מט יק ה. בחמישון  העלי ון של  ההיש גי ם
 .  הפ ער גדו ל יותר בחמיש ון הבינוני של  ההישג ים בהש וואה לשני חמי שוני ההי שגים  האחריםו ב ער ב ית, השונים

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

0.23

0.09

0.46

0.55

0.02

0.00

0.10

0.36

0.07

0.03

0.03

0.18

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

בנות
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42. פערים בהישגי תלמידי החינוך הערבי בכיתות ח במבחני המיצ"ב,

לפי חמישוני הישגים – בנות לעומת בנים

תשס"ב
פער בהישגים לטובת:

0.46

0.25

0.47

0.57

0.27

0.32

0.41

0.64

0.08

0.18

0.22

0.45

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

חמישון תחתון חמישון בינוני חמישון עליון

בנות

 

תשס"ג
פער בהישגים לטובת:

0.53

0.19

0.68

0.49

0.47

0.24

0.35

0.68

0.23

0.18

0.17

0.33

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית
בנים

גודל הפער (סטיות תקן)

בנות
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 תלמידים שנבחנו ב תנאים מותאמים .ה

 כללי .1

תלמידי שי לוב ועולים  : ב ב כיתו ת נפרדות וב תנאים מותאמים"שתי קבוצות של תלמידים נבחנו במבחני המיצ
 . לפי קביעת מנהל בי ת הספר, חדשים

 .  הם תלמידים בעלי צרכים מי וחדים המשול בים בכיתות ר גילות ומקבלים  תמיכה מסל  השילובתלמ יד י ש יל וב 

למידים  שנמצאו בא ר ץ בי ן שנה ל שלוש שנים ב עת עריכת   שנבחנו בתנאים מותאמים  הם תע ול ים חדש ים 
 . לא נבחנו כלל–עולים שנמצאו באר ץ פחות  משנה . ב "מבחני המיצ

 תלמידי שילוב .2

פרק זה עוסק בפערים בין הישגי הם של תלמידים שאינם תלמידי שילוב ואינם עולים ונבחנו בתנאים רגילים  
חישוב  הפערים עבו ר כל קבוצת  . ין הישג יהם של תלמידי השילובלב") תלמידי ם שנבחנו בתנאים רגילים"להלן (

נעשה  באמצעות פע ולת חיסור של  ציון התקן   ) לדוגמה תלמי די הפיקוח  המ מלכתי(אוכלוסי יה  במ ערכת החינוך  
בטבלה  . של תלמידי  ה שילוב  בקבוצה  זו מציון  התק ן של התלמי די ם שנבחנו בתנאים רגילים  באותה קב וצה 

 לחישוב  פערים בעברי ת ובאנגלית בין הישגי תלמיד ים שנבחנו בתנאים רגילים לבין הישגי   שלהלן מוצגת דוגמה
 : ב" תשס, בקרב  כיתו ת ה בחינוך ה עברי, תלמידי השילו ב

 עברית אנגלית
הפער בסטיות 
תקן בין הישגי 

הנבחנים 
בתנאים 
רגילים 

לתלמידי 
 )1(השילוב

ציון התקן 
לתלמידי 
 שילוב

ציון התקן 
לתלמידים 

חנו שנב
בתנאים 
 רגילים

בסטיות  הפער
תקן בין הישגי 

הנבחנים 
בתנאים 
רגילים 

לתלמידי 
 )1(השילוב

ציון התקן 
לתלמידי 
 שילוב

ציון התקן 
לתלמידים 
שנבחנו 
בתנאים 
 רגילים

 

)6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(   
 פיקוח      

0.96 0.90-  0.07 1.11 1.08-  ממלכתי 0.04 
0.85 1.09-  0.24-  1.17 1.30-  0.14-  דתי-ממלכתי 

  1טור (צי ו ן  התקן  של התלמיד ים  שנבחנו בתנאים  רגיל ים פח ות צ י ו ן התק ן של תל מיד י השי ל וב : דרך החישוב בדוגמה )1(
 ).5 פחות ט ור 4ט ו ר ; 2פחות ט ור 
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 כיתות ה  )א

 )24לוח (חינוך עברי  )1

ג הי ו תלמידי  "בחנים בתשס מהנ12%-ב וכ "ב בכיתות ה של החינוך העברי  בתשס" מכלל נבחני המיצ11%-כ 
 .שילוב שנבחנו  בתנאים מותאמים

ב והן   "הן בתשס, הפערים בין הי שגי התלמידים  שנבחנו בתנאים רגילים לבין הישגיהם של תלמידי השילו ב נעו
הפערים  הג דולים ביותר   נמצאו  .  סטיות  תקן לרעת תלמידי ה שילוב 1.1- סטיית ת קן ל0.8בין  ,  ג"בתשס

 0.8- ועמד  ע ל כ במדע  וטכנול וג יההפער הקטן ביותר נמצא ;  סטיות תקן1.1-ה גי עו ל ובע בר י ת ו במ תמט יקה
 . סטיית תקן0.9- נמצא פער של כ ו ב אנגלית, סטיית תקן

43. פערים בהישגים במבחני המיצ"ב בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים

לבין תלמידי שילוב – כיתות ה בחינוך העברי

פער בהישגים לרעת תלמידי השילוב:

0.76

1.09

0.85

1.08

0.82

1.11

0.94

1.13

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב
 

 פיקוח

  לרעת תלמידי  השילו ב ה יו  גדולים מעט  יו תר בקרב   ב עב ר ית הפערים  בהיש גים ,  ג"ב  ו הן בתש ס"הן בתש ס
 ל רעת  באנג ליתבעוד ש הפערים , למידי  הפיקוח הממ לכתידתי מאשר  בקרב ת-תלמידי הפיקו ח הממלכתי 

 .תלמידי השילו ב היו גד ולים יו תר בקרב תלמ ידי הפיקוח ה מ מלכתי

 סטיות תקן  1.1והם עמדו על , לרעת תלמידי השילו ב ב שתי מערכות  הפיקוח  נ מצאו פערים דומיםבמת מט יקה
 . ג"ב ו הן בתשס" הן בתשס

ב  היה   הפער לרעת   תלמידי הש ילו ב גדול  מעט יו תר בקרב   "  בתשס: הנתונים אינם עקיביםבמדע   וטכנול ו גיה 
 . )ראו לוח  ה להלן(דתי -ג בקרב  תלמידי הפיקו ח הממלכתי "תלמידי הפיקו ח הממלכתי וב תשס
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 מין

 לרעת תלמידי השילוב לפי  תחומי דעת היה אחיד בק רב הבנים  ה פע ר ים  סדר,  ג"ב ו הן בתשס"הן בתשס
הפ ער הקטן  ביות ר נמצא  . ואחרי הם  באנגלית, או בע ברית ו במתמט יקההפע ר ים הגדולים  בי ותר נמצ. והבנות

 . במדע וט כנולוג יה

 ב ין התלמידים שנבחנו בתנאים רגילים לבין תלמידי ו במת מט יקה  בעב ר יתעוד נמצא כי הפערים בהי ש גים 
  גי ה באנגלית   וב מדע   וטכנול וואילו  , )ג "במתמטיקה  ב עיקר בתשס (השילוב  היו  גד ולים מעט יות ר  בקרב  הבנות  

 ).ראו לוח ה(הפערים לרעת  תלמידי השילו ב היו דו מים ב קרב הבנים וה בנות 

 ,בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים לבין תלמידי שילובב " המיצפערים בהישגים במבחני :לוח ה
  כיתות ה בחינוך העברי–פיקוח ומין , לפי תחום דעת

 ציוני תקן

  עברית אנגלית מתמטיקה מדע וטכנולוגיה
  ב"סתש

0.82-  1.11-  0.94-  1.13-  סך הכל 

 פיקוח    

0.84-  1.12-  0.96-  1.11-  ממלכתי 
0.77-  1.10-  0.85-  1.17-  דתי-ממלכתי 

 מין    

0.81-  1.10-  0.93-  1.05-  בנים 
0.84-  1.15-  0.93-  1.17-  בנות 

  ג"תשס
0.76-  1.09-  0.85-  1.08-  סך הכל 

 פיקוח    

0.73-  1.10-  0.88-  1.06-  ממלכתי 
0.94-  1.12-  0.80-  1.23-  דתי-ממלכתי 

 מין    

0.76-  1.04-  0.83-  1.02-  בנים 
0.78-  1.17-  0.85-  1.13-  בנות 

 כלכליים-מאפיינים חברתיים

כלכלי ש ל   -בקרב תלמידי  השילוב  בכ יתות ה מתקיימ ת ברוב  המקר ים מגמה של  קשר חיובי  בין  רקע חברתי 
.   אם  כי ב עצמה פחו תה מזו  שבקר ב התלמיד ים  שנבחנו בתנאים רגילים , ב" י המיצהתלמיד לבי ן  הישגיו  במ בחנ

לפי הכנסת ההור ים ולפי רמה   ,  לפי השכלת האם –כלכלי של ה תלמיד מבוסס  יותר -ככל שה רקע החברתי 
שכן   ,  קשר שלי לי נמצא לגבי  מדד הטי פוח.  הישגי ו בלימ ו דים גבוה ים יו תר–כלכלית של  א זור המ גורים  -חברתית

ירו ן התח תון במדד ז ה  מתייחס לקבוצה המבו סס ת ביותר בעו ד שהעשי רון  העליון מתייח ס לקבוצה   העש
 .ומכאן ה סי מן השלילי של  המתאם, המבוס סת פחו ת
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 ב" של תלמידי שילוב לבין הישגים במבחני המיצ)1(כלכליות-מתאם בין תכונות חברתיות: לוח ו
  כיתות ה בחינוך העברי–) מקדם המתאם של פירסון(

 ב"תשס ג"תשס

מדע 
 וטכנולוגיה

מתמטיקה מדע  עברית אנגלית
וטכנולוגיה

מתמטיקה  עברית אנגלית
 

0.12 0.12 0.11 0.17 0.15 0.10 0.15 0.15 
 שנות לימוד
  של האם

 הכנסת הורים 0.16 0.15 0.12 0.15 0.14 0.08 0.14 0.12

0.11 0.12 0.13 0.17 0.18 0.12 0.24 0.22 

 אשכול
 לכליכ- חברתי

  של אזור המגורים
0.16-  0.14-  0.14-  0.18-  0.17-  0.08-  0.10-  0.20-  מדד הטיפוח 

 .0.0001כל המתאמים בלוח הם ברמת מובהקות  )1(

 )26לוח (חינוך ערבי  )2

.   משקלם של תלמידי השילו ב בכ יתות ה  של החינוך ה ערבי ה יה נמו ך באופ ן ניכר  מזה שבחינו ך העב רי 
בהשוו אה   ,  5%ג "ב ב חינוך הערב י ו בתשס" מכלל נב חני המיצ3%- ל 2%השילו ב בין ב  היוו  תלמידי "בתשס

 .ב התאמה ,  בחינוך הע ברי12%- ול11%-ל

ב   "הפערים בין ה י שגיהם של ה תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים לבין הי שגיהם של תלמידי השילו ב נעו בתשס
 לפ י תחומי דעת לא סדר הפ ער ים. תקן אחת סטיית תקן לסטיית 0.8ג ב ין " סטיית תקן ובתשס0.9- לכ 0.6בין 

 0.8- ו הגי עו לכ במד ע  וטכנ ול וגי ה  ו בע רב י ת נמצאו  ב" בתש סהפ ערים הגד ולים  ביותר  : היה  אחיד ב ש תי השנים
 . סטיית תקן0.6 ועמ ד על במת מטיק הוה פער הקטן ב יו תר נמצא , סטיית תקן

 בעוד ש ה פער הקטן  בי ו תר נמצא , וה וא ה גיע  לסטיית תקן א חתבע ר ב י תג נמצא  הפער  הגד ול  ביותר  "בתשס
 . סטיית תקן0.8 ו עמד על  במדע  וטכנ ול ו גיה
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44. פערים בהישגים במבחני המיצ"ב בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים 

לבין תלמידי שילוב – כיתות ה בחינוך הערבי

פער בהישגים לרעת תלמידי השילוב:

0.78

0.92

0.91

1.02

0.85

0.63

0.74

0.82

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב
 

בהישגים לפי   בשל מספרם  הנמוך של תלמידי השילו ב  בחינוך הערב י  ניתן להתייחס בניתוח זה רק לפערים
 . מין

ן  בין ה תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים לבי, ב"להוציא מתמטיקה ב תשס, הפערים בה יש גים בכל תחומי הדעת
 . מאשר  אצל הבניםה בנו ת אצל גד ול ים י ות רתלמידי השילו ב היו 

ב בתנאים רגילים נמצא פער עקיב  "כי בקר ב תלמידי החינוך הערבי  שנב חנו במבחני המיצ, בהקשר זה יצ וין
 .בכל  תחומי הדעת, לטו ב ת ה בנו תבהישג ים 

  והגיעו ל סטיית  תקן אחת בע רב י ת  ו במד ע  וטכנול וג י הב נמצאו  " בת שסבק רב  ה בנו תהפערים ה גדו לים ביותר  
 ועמד  על   במ תמט יק ההפ ער הקטן  ביות ר לרעת תלמי דות השילו ב ב אותה שנה נמ צא .  לרעת תלמידו ת השילוב

,   סטיות  תקן לרעת תלמידות ה שילוב 1.1 –  בע רב י תג נמצא הפער  הגדול  ביותר   " גם בתשס.  סטיית ת קן0.6
 .טיית תקן ס0.8 ו עמד על  במדע  וטכנ ול ו גיהאך הפער  הקט ן ביותר נמצא  
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 סטיית תקן לרעת תלמידי 0.6ב נעו הפע רים בין "בתשס;   נמצאו פערים דומים בכל תחומי הדעתבקר ב הבנ ים
ג נעו הפערים לרעת "בתש ס . במדע  וטכנול וג יה סטיית תקן 0.7-ל,  באנגלית  ו במת מט יקה,  ב ע רב יתהשילוב 

 ).ראו לוח  ז להלן(בער בית  סטיית תקן 0.9- סטיית תקן במדע וטכנו לוגיה ל 0.7-תלמידי השילו ב מ

 ,ב בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים לבין תלמידי שילוב"פערים בהישגים במבחני המיצ: לוח ז
  כיתות ה בחינוך הערבי–לפי תחום דעת ומין 

  תקןציוני

  ערבית אנגלית מתמטיקה מדע וטכנולוגיה
  ב"תשס

0.85-  0.63-  0.74-  0.82-  סך הכל 

 מין    

0.71-  0.64-  0.63-  0.61-  בנים 
0.98-  0.59-  0.83-  0.97-  בנות 

  ג"תשס
0.78-  0.92-  0.91-  1.02-  סך הכל 

 מין    

0.67-  0.84-  0.76-  0.86-  בנים 
0.80-  1.00-  0.99-  1.09-  בנות 
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 כיתות ח )ב

 )27לוח (חינוך עברי  )3

 9%לעומת , ב" נוך ה עברי בתש סב  בכיתות ח של החי" מכלל נבחני המיצ8%–% 6תלמידי שילוב  היוו 
 . ג"בתשס

הפערים בה י שגיהם של תלמידי כיתות  ח שנבחנו בתנאים רגילים לעומת אלה של תלמידי השילוב נעו  
ג נמצאו פ ערים גדולים יו תר שנעו בין  ס טיית  "בת שס.  סטיות תקן לרעת תלמידי השילו ב1.1- ל0.8ב  בין "בתשס

הפערי ם   : י תחו מי הדעת  היה  עקיב ב שתי  השנים הנחקרות לפה פע ר ים  סדר.  סטיות ת קן1.3-תקן אחת ל
 1.3ב  ועל " סטיות  תקן בתשס1.1  ועמדו  על עב ר יתהגדולים בי ותר  לרעת תלמידי  השילו ב נמצאו בשפת  האם  

במדע   ה פער הקטן בי ו תר לרעת תלמידי השילו ב נמצא . באנגלית  וב מתמט יק הואחרי ה ם , ג"סטיות תקן בתשס

 .ג"ב  וסטיית תקן א חת בתשס"ן בתשס סטיית תק0.8 –  וטכנ ול וגי ה

45. פערים בהישגים במבחני המיצ"ב בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים

לבין תלמידי שילוב – כיתות ח בחינוך העברי

פער בהישגים לרעת תלמידי השילוב:

1.01

1.09

1.20

1.26

0.83

0.86

1.08

1.14

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב
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 פיקוח

הפערים בי ן ה ישגי התלמיד י ם שנבחנו בתנאים רגילים ,  )ב" להוציא  מדע וטכנולוג י ה בתשס(בכל תחומי ה דעת 
  מבקרב תלמיד י הפיקוח   ה פ יק ו ח המ מלכת ילבין הי שגי תל מידי ה שילוב  היו גדול ים מע ט יותר בק רב  תלמידי 

 ).ראו לוח  ח להלן(דתי -הממלכתי 

 מין

ב  בקר ב הבנים  "הפערים שנמצ או בין תלמי די ם שנבחנו בתנאים רגילים לב ין תלמידי ה שי לוב היו  דומים  בתשס
ג  נמצאו פערים  דומים לרעת  תלמידי השילו ב בקרב  הבני ם והבנות  "בתשס. בכל תחומי ה דעת, ובקרב  הבנות
לר עת תלמידי ה שילוב  הי ו    ה פערים באנגלי ת  וב מת מט יק הואילו  ,   עב ר ית   ומד ע  וטכנ ול וגי הבתחומי הדע ת

 ).ראו לוח ח(גדולים מעט יו תר בקרב ה בנות 

 ,בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים לבין תלמידי שילובב " המיצפערים בהישגים במבחני: לוח ח
  כיתות ח בחינוך העברי–פיקוח ומין , לפי תחום דעת

 ציוני תקן

  עברית אנגלית מתמטיקה מדע וטכנולוגיה
  ב"תשס

0.83-  0.86-  1.08-  1.14-  סך הכל 

 פיקוח    

0.84-  0.89-  1.11-  1.17-  ממלכתי 
0.82-  0.81-  1.01-  0.98-  דתי-ממלכתי 

 מין    

0.83-  0.85-  1.04-  1.08-  בנים 
0.86-  0.89-  1.06-  1.07-  בנות 

  ג"תשס
1.01-  1.09-  1.20-  1.26-  סך הכל 

 פיקוח    

1.03-  1.12-  1.26-  1.30-  כתיממל 
0.91-  0.94-  0.97-  1.12-  דתי-ממלכתי 

 מין    

1.01-  1.06-  1.16-  1.21-  בנים 
1.00-  1.14-  1.22-  בנות 1.22 

 
גם בקרב תלמידי השילוב ב כ יתות ח של החינוך העברי מ תקיימת ברוב המקרים מגמ ה של קשר חיובי בין רקע  

כ כ ל   . בקרב תלמידי ם שנבחנו בתנאים רגיליםאם כי בעצמה פחותה מ, כלכלי לבין הי שגים בלימודי ם-חברתי
לפי הכנסת ההורים ולפי  הרמה  ,  כלכלי של ה תלמיד מבוס ס יותר לפי השכלת האם-שהרקע החב רתי

 . ב גבו הים יותר" הישגיו  במבח ני המיצ–כלכלית של א זור המגו רים  -החברתית 
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 ב"ים במבחני המיצ של תלמידי שילוב לבין הישג)1(כלכליות-מתאם בין תכונות חברתיות: לוח ט
  כיתות ח בחינוך העברי–) מקדם המתאם של פירסון(

 ב"תשס ג"תשס

מדע 
 וטכנולוגיה

מתמטיקה מדע  עברית אנגלית
וטכנולוגיה

מתמטיקה  עברית אנגלית
 

0.16 0.18 0.21 0.19 0.21 0.19 0.24 0.17 
 שנות לימוד
  של האם

  הוריםהכנסת 0.17 0.21 0.17 0.17 0.18 0.19 0.16 0.14

0.09 0.09 0.22 0.20 0.12 0.20 0.32 0.18 

 אשכול
 כלכלי- חברתי

  של אזור המגורים

 .0.0001כל המתאמים בלוח הם ברמת מובהקות  )1(

 )29לוח (חינוך ערבי  )4

ב  בחינוך הער בי  היה נמוך   "משקלם של תלמידי ה שילוב בקר ב נבחני המיצ, בדומה לממצ א לגבי כיתות  ה
 מכלל   3%- ל% 1ב  היוו  תלמידי השיל ו ב בין "בתשס.  ב ב חינוך העבר י"שבקר ב נב חני המיצבאופן ני כר מז ה 

 .3% –ג  "ובתשס,  ב בחינוך הער בי"נבחני המיצ

ב בין ת למידים שנבחנו בתנאים רגילים לבין תלמידי השילוב   "הפערים הגדו לים ביותר בהי שגים במבחני המיצ
 1.1-ב ל " סטיות תקן בתשס1.2ש היא שפת הא ם נע בין  בע ר ב יתהפער לרעת  תלמידי השילו ב ;  נמצאו בשפות

 . ג" סטיות תקן בתשס1.1-ב ל " סטיית תקן בתשס0.8 נע בין באנגלי ת ואילו  ה פער , ג"סטיות תקן בתשס

ב לשל ושה רבעים ס טיית תקן "עו בין חצי סטיית תקן בתשסנ ובמ תמט יק ההפערים הקטנים ביותר נמצאו 
ג הגיע   "ובת ש ס, ב"  לרעת תלמידי  השילוב על חצ י סטיית תקן ב תשס עמד  הפערבמ דע  וטכנול וג י ה.  ג"בתשס

 .הפער לסטי ית תקן אחת
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46. פערים בהישגים במבחני המיצ"ב בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים 

לבין תלמידי שילוב – כיתות ח בחינוך הערבי

פער בהישגים לרעת תלמידי השילוב:

1.01

0.75

1.10

1.13

0.55

0.52

0.79

1.18

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

ערבית

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב
 

ב   "בתשס.  הממצאים לכי תות ח ינותחו לפי מין בל בד,  בשל מספ רם  הנמוך של תל מידי ה שילוב  בחינוך הער בי
  בק ר ב ה בנ ותהיו הפ ערים ב הישגים ב ין ת למידים שנבח נו בתנאים רגי לים לבין תלמי די השילו ב גד ו לים יותר 

 סטיות תקן לרעת תלמידות השילוב נמצא בשפת   1.34פער גדול במיוחד של . באנג לית ובמתמטי קה, בערבית
 0.6 – ה יה  הפער   לרעת תלמידי  השילוב  גדול  יו תר בקרב  הבנ ים ב מדע  וטכנ ול וג י הלעומת זאת .  ע רב י תהאם 

 . סטיית תקן0.4 –מאשר בקר ב ה בנות , סטיית תקן

ע רב י ת   בעוד  שב, ב מתמט יק ה  וב אנגליתלמידי השילו ב הי ה גדול יותר  ב קרב הבנים ג הפ ע ר לרעת ת"בתשס

 .  הפער לר עת תלמידי ה שילוב הי ה גדו ל יותר בקרב  הבנותו במדע  וטכנ ול וג יה

 ,ב בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים לבין תלמידי שילוב"פערים בהישגים במבחני המיצ: לוח י
 וך הערבי כיתות ה בחינ–לפי תחום דעת ומין 

 ציוני תקן

  ערבית אנגלית מתמטיקה מדע וטכנולוגיה
  ב"תשס

0.55-  0.52-  0.79-  1.18-  סך הכל 

 מין    

0.61-  0.39-  0.69-  0.94-  בנים 
0.37 -  0.50-  0.77-  1.34-  בנות 

  ג"תשס
1.01-  0.75-  1.10-  1.13-  סך הכל 

 מין    

0.88-  0.76-  1.03-  0.96-  בנים 
0.98-  0.54-  0.93-  1.10-  בנות 
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 עולים חדשים .3

 )25לוח (כיתות ה  )א

 היו עולים חדשים –ב בכיתות ה של החינוך העברי " מכלל נבחני המיצ2%- שהם כ– תלמידים 700 עד 600-כ 
הרכ ב  אוכלוסי ית ה עולים החדשי ם לפי ארץ  . שנמצאו באר ץ  בין שנה לשל וש שנים ונבחנו בתנאים מותאמים

 מכלל העולים שנבחנו 71%–% 68מ לש ע בר "ב היו ו ילידי  בריה"בתש ס: ד בשתי  השניםלידה לא היה  אחי
 וכרבע היו ילידי   9%–7%ילידי אתיופיה היוו , ב בתחומי הדעת השונים בתנאים מותאמים"במבחני המיצ 
 מכלל העולים שנבחנו במבחני  60%-מ לשעב ר  ל"ג ירד  משקלם היחסי של ילידי בריה"בתשס. ארצות אחרות

 .23%–21%-ואילו  משקלם של ילידי אתיופיה על ה ל, ב"המיצ

 ,ב בתנאים מותאמים"עולים חדשים בכיתות ה שנבחנו במבחני המיצ: לוח יא
 לפי תחום דעת וארץ לידה

מדע 
 וטכנולוגיה

מתמטיקה מדע  עברית אנגלית
וטכנולוגיה

מתמטיקה   עברית אנגלית

  ב"תשס ג"תשס
  מספרים מוחלטים

 סך הכל 638 659 685 615 600 660 665 586
  אחוזים

 סך הכל 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 ארץ לידה        

 מ לשעבר"בריה 68.7 70.7 67.5 67.7 59.7 60.4 59.6 60.6
 אתיופיה 8.0 7.3 7.6 8.6 23.4 20.7 22.0 22.0
 רותארצות אח 23.3 22.0 24.9 23.7 16.9 18.9 18.4 17.4

 
ב ו הן   "הן  ב תשס,  משקלם היחסי. מ לשעב ר  למדו במ סגרת  הפיקוח ה ממ לכתי"רובם הג דול  של ילידי  ברי ה

רוב  , לעומת זא ת.  מכלל העולים  שנבחנו בתנאים מותאמים ב מערכת פיקוח  זו80%–75%-הג י ע ל, ג"בתשס
תי ופיה נמו ך והם  היוו   ב הי ה מספ רם  של ילידי  א" בתשס. דתי-ילידי אתיופ יה  למדו במ סגרת  הפיקוח ה ממ לכתי

ג הגיע מ שקלם  "אך בתשס, דתי- מכלל הנבחנים בתנאים מותאמים במסגרת הפי קוח הממלכתי40%–33%
 . מכלל הנבחנים במערכת פיקו ח זו62%–56%-ל

 לפי גודל  הפערים לרעת  העולים החד שים בהשו ואה  לתלמידים שאינם עולים ואינם תלמידי סדר תח ו מ י ה דעת
הפע רי ם הגדולים , כצפוי. נמצא אחיד בשתי ה שנים הנחקרות") חנו בתנאים רגילי םתלמי דים שנב("שילוב 

במדע   .  ג" סטיות תקן בתשס1.2-ב ל" סטיו ת תקן בתשס1.4 ונעו  בין בע בר י תביותר לרעת  העולים נמצאו 

 נע הפע ר   ו במת מט יקה ,   ג" סטיית ת קן בתשס0.7-ב  ל" נמ צא פער  שנע  מסטיית תקן  אחת בתשסוטכנ ול וגי ה
 . ג" סטיית תקן בתשס0.4-ב ל " סטיית תקן בתשס0.5בין 

וכנראה  הוש פעו מכך  שח לק מהעולים היו ילידי  ארצ ות דוברות  ,   היו קטני ם עד זניחיםבאנג ליתהפערים 
 .אנגלית
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47. פערים בהישגים במבחני המיצ"ב בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים

לבין עולים חדשים – כיתות ה בחינוך העברי

פער בהישגים לרעת תלמידים עולים:

0.73

0.44

0.03

1.21

0.97

0.52

0.12

1.42

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב
 

בשל מספ רם  הקטן של ע ולי ם חדשים שנ בחנו בתנאים  מותאמים וב ש ל השוני  בהר כב  האוכל וסיו ת שנבחנו 
 בלוח  צי ונ י  ה תקן , עם  זאת. מפורט  של תו צאות המבחני ם לפי קבוצות אוכלוסי יהלא מוצג ניתוח ,  בשתי השנים

ל פי הכנסת ה הו רים ולפי   , כלכלי לפי  ה שכלת האם- מלמדים על כך שמג מת הקשר החיו בי  בין רקע חבר תי25
כלכלית של  אזור ה מגורים  שנמצאה בק רב התלמיד ים שנבחנו בתנאים רגילים מ תקיימת  -הרמה  החבר תית

והפ ערים בין העול ים החדשים לבין התלמידים  שנבחנו בתנאים רגילים , גם בקרב העולים  החדשיםבדרך  כלל 
 . קטנים יותר בקרב תלמידים  עולים מרקע מבוסס יות ר
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 )28לוח (כיתות ח  )ב

 מתלמידי  כיתות ח בחינ וך הע ברי  שנב חנו 2%-ג ה גיע משקלם ש ל העולים החד שים ל"ב  ו הן בתש ס"הן בתש ס
ב היו ו  "בתשס:  הרכ ב או כלו סיית העולים ל פי ארץ לי דה ל א היה אחיד  ב שתי השנים ה נחקרות.ב" במבחני המיצ
.   ג  כשנ י שלישים"מ  לשעבר כ שלו שה רבע ים מ כלל הנבחנים בתנאים מותאמים לעולים ובתשס"ילידי בר יה

 מהנבחנים בתנאים 6%–% 5משקלם היחס י של יליד י א תיופיה  בכלל  אוכלוסי ית העו לים החדשים  עמד על 
 .ג" בתשס 21%–15%ב ועל "ותאמים בת שסמ

 ,ב בתנאים מותאמים"עולים חדשים בכיתות ח שנבחנו במבחני המיצ: לוח יב
 לפי תחום דעת וארץ לידה

מדע 
 וטכנולוגיה

מתמטיקה מדע  עברית אנגלית
וטכנולוגיה

מתמטיקה  עברית אנגלית
 

  ב"תשס ג"תשס
  מספרים מוחלטים

 סך הכל 438 456 433 412 587 709 674 595
  אחוזים

 סך הכל 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 ארץ לידה        

 מ לשעבר"בריה 70.5 77.7 77.1 75.3 64.6 68.0 69.4 68.2
 אתיופיה 6.0 4.9 5.5 5.4 21.2 15.9 15.4 18.1
 ארצות אחרות 23.5 17.4 17.4 19.3 14.2 16.1 15.2 13.7

ב   "מ למדו במ סג רת הפיקוח ה ממלכתי ומ שקלם היחסי בין  הנבחנים במב חני המיצ" ל ש ל ילידי בר יהרובם הגד ו
.   מכלל העולים  שנבחנו בתנאים מותאמים  במער כת פי קוח זו 81%–77%-בתחומי הדע ת השונים הג יע ל

 מכלל ה עולי ם 42%–% 35והם  הי וו , דתי-רוב  ילידי  אתיופי ה למדו  במסג רת הפיקוח  הממלכתי , לעומתם
 . ג" בתשס67%–59%-ו, ב" דתית בתשס-שנבחנו בתנאים מותאמים ב מערכת הפ יקו ח הממלכתית 

 סטיות   1.6- ו הגיע ל בע ב ר יתהפער ה גדול ב יותר לרעת הע ולים ביחס לת למידים שנבחנו בתנאים רגיל ים נמצא 
 1.1-ב  ל" סטיות  תקן בתשס1.3 נע הפע ר  בין במדע  וטכנ ול ו גיה.  ג" סטיות תקן בתשס1.7-ב  ול"תקן בתשס

 0.6-ב ל "נמ צא פער גדול  שהגיע  בתש ס, בשונה  מהממצא לגב י  כיתות ה,  באנגלית. ג"סטיות תקן ב תשס
הפער  הקטן ביותר  בהי שגי העולים  ה חדשים ביחס  לתלמידים שנבחנו .  סטיית ת קן0.8-ג ל "סטיית תקן וב תשס

 . ג"ת תקן בתשסב לחצי סטיי" סטיי ת תקן בתשס0.4וה וא נע בין , במת מטיק הבתנאים רגילי ם נמצא 
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48. פערים בהישגים במבחני המיצ"ב בין תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים 

לבין עולים חדשים – כיתות ח בחינוך העברי

פער בהישגים לרעת תלמידים עולים:

1.08

0.50

0.77

1.69

1.28

0.39

0.63

1.55

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

מדע וטכנולוגיה

מתמטיקה

אנגלית

עברית

גודל הפער (סטיות תקן)

תשס"ג תשס"ב
 

בשל מספרם  הקטן של עולי ם חדשים שנבחנו בתנאים מותאמים ובש ל השוני בין ה אוכלוסי ות שנבחנו בשתי  
,   בד ומה ל ממצאים לגבי כיתות ה .לא מוצג ניתוח מפורט של תוצאות המבחנים לפי קבוצות אוכלו סייה, השנים

שלפיה  , תל מידים שנבחנו בתנאים רגילים מלמדים על כך שה מגמה שנמצא ה בקרב ה28 גם בלוח צי ונ י ה תק ן
כלכ לית של -לפי הכנסת ההורי ם ולפי הרמה החברתית , כלכלי לפי הש כלת האם-יש קשר חיובי בין רקע חברתי

והפערים  בינם לבין , מתקיימ ת במידה מסו ימת גם בקרב  העולים החדשים, אזור המג ורים  להישגי התל מיד
 .דים עולים מר קע מבוסס יות רהתלמידים הר גילים קטנים יותר בקרב תלמ י
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 הישגים של תלמידי כיתות ח בחמש הערים הגדולות .ו

כלכלי ת - מציגות את הקשר בין הרמה הח ברתית –או יותר   תושבים200,000 המונות –מפות הערים הגדולות 
 בתח ומי הדעת   ,ב"לב ין  ההישג ים של  תלמידי כיתו ת ח במבחני המיצ) אזו ר ס טטיסטי(של אזור  המג ורים 
 .אנגלית ומתמטיקה

בירו שלים ו בתל אביב נדג מו מחצית . אש ד וד ורא שון לציון, חיפה, תל אביב, חמש הערים  הגדולות הן י ר ושלים
 בתי הספר  בשלוש הער ים הגדולות .ג" המשלימה  למבחני תשסםב ומחצית"ב  תשס"בתי הספר ל מבחני המיצמ

 .  בלבדג"האחרות נדגמו  למבחני תשס

כך שלא נעשתה ג ועל "תשס ובב "תשסב םמבחנישל דרגות קושי שונות של ההאפשרות  כדי להתגבר  על 
רוג  נעשה בנפרד   י הד.ח מ יש וני  ה ישג י םדורגו  הציוני ם באנגלית וב מתמטיקה ל, התאמה ב ין ס ולמות הציונים

 . לכל עיר

בשלב  הראש ון חושבו  ממו צעי הציונים .   נעשה  בשני שלבים– בכל תחום  דעת –רוג  לחמיש וני הישגים  יהד
ב ש לב הבא  דור גו  האזור ים  . לפי הי שגי ה תלמידים המת גוררים  בו, לכל  אזור ס טטיסטי  אנגלית ובמ תמטיקהב

כך  שהחמיש ון  ה ראשון  של  , לחמישוני הי ש גים על סמ ך  הציון ה ממוצע  לאזור  בכל ת חום דעתהסטטיס טיים  
מישון השני כלל  הח,  ממוצעי הציונים הנמוכ ים ביותר במב חןשבהם נמצאו האזורים 20%ההישג ים כלל את 

 20%וכך הלא ה עד לחמישון  החמישי של ההישג ים שכל ל את ,  ממוצעי הציונים הבאיםעם האזורים 20%את 
 37. ממוצעי הציונים הג בוהים בי ותר ב מבחןש בה ם נמצאוהאזורים 

המג ו ר ים   כלכלית  של אזו ר  -  רמ ה  חבר ת ית .כלכלית-במקביל סו וגו  האזורים  הסט טיסטיים לפי   רמה חב רתית

,   המשתנ ה הו כן ל כל עי ר בנפרד.   היא  משת נה דיכ וטומי  ש הוכן  עבו ר מפ ו ת הערים  הגד ולות)סטט יס טיאזור  (
יחסית ,  כל כלית גבוהה-כלכלית נמוכ ה לעומת רמה חברתית-והוא מסוו ג את האזורים בעיר לרמה חב רתית

 38. לאותה עיר

כלכלי ת   -שרמתם החברתיתבאזו רים ש עולה –יד –יג כפי שהם משתקפים הן במפות והן בלו חות –מהנתונים 
באזו רי ם שרמתם ואילו ; ורובם סו ו גו לחמישוני ה הישגים הנמו כ ים עד בינוניים,  הי ו הה י שגים נמוכים יו תרנמוכה

, ורו בם סוו גו  לחמישוני ה ה ישגים ה בינוניי ם עד גבו הים, הה ישגי ם גבוהים  יות רהיו  כלכלית ג בוה ה -החברתית 
 .בשני תחומי ה דעת הנחקרים

                                                 
אזור  סטטיסטי עש ו י  להי ות   מדורג לחמ יש ו ן  הישגים מס ו ים  באנגלית  ,  ל כן;  ר וג ההישגים  נעשה בנפרד לכל תח ום דעתיד 37

 .ולחמ יש ו ן ה ישגי ם אחר במתמטיקה
 .   והסבריםהגדרות,  מונח ים–  3ראו פרק  38
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 ,לחמישוני הישגים באנגליתחמש הערים הגדולות ג אזורים סטטיסטיים בדירו: לוח יג
 כלכלית של אזור המגורים-לפי רמה חברתית

 אחוזים

 אזורים סטטיסטיים
 רוג לחמישוני הישגים באנגליתיד

חמישון 
 חמישי

חמישון 
 רביעי

חמישון 
 שלישי

חמישון 
 שני

חמישון 
 ראשון

 סך הכל
 

  ב"תשס

 ירושלים  

12.8 16.7 21.8 21.8 26.9 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
34.9 25.6 18.6 13.9 7.0 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 תל אביב  

4.8 4.8 11.3 35.5 43.6 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
32.6 32.5 26.2 7.5 1.3 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

  ג"תשס

 ירושלים  

11.2 13.5 21.3 25.8 28.1 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
35.7 35.7 16.7 7.1 4.8 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 תל אביב  

5.2 1.7 15.5 41.4 36.2 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
31.1 36.5 21.6 4.1 6.8 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 חיפה  

- 12.5 23.2 32.1 32.1 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
53.1 31.3 15.6 - - 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 ראשון לציון  

11.5 23.1 7.7 23.1 34.6 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
40.0 6.7 40.0 13.3 - 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 אשדוד  

14.3 4.8 23.8 23.8 33.3 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
30.8 30.8 23.1 15.4 - 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 .חוסר מקר י ם = -
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 ,לחמישוני הישגים במתמטיקהחמש הערים הגדולות דירוג אזורים סטטיסטיים ב: לוח יד
 כלכלית של אזור המגורים-לפי רמה חברתית

 אחוזים

 אזורים סטטיסטיים
 ישגים במתמטיקהרוג לחמישוני היד

חמישון 
 חמישי

חמישון 
 רביעי

חמישון 
 שלישי

חמישון 
 שני

חמישון 
 ראשון

 סך הכל
 

  ב"תשס

 ירושלים   

12.5 20.0 25.0 18.7 23.8 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
34.1 20.4 13.6 20.5 11.4 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 תל אביב   

6.4 3.2 20.6 34.9 34.9 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
30.1 33.7 19.3 8.4 8.4 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

  ג"תשס

 ירושלים   

18.2 13.6 20.4 18.2 29.6 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
20.5 34.1 18.2 25.0 2.3 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 תל אביב   

1.7 12.1 25.9 25.9 34.5 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
34.7 27.8 13.9 16.7 6.9 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 חיפה  

10.7 12.5 17.9 30.3 28.6 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
37.5 34.4 25.0 3.1 - 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 ראשון לצ יו ן   

11.5 15.4 26.9 19.2 26.9 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
26.7 33.3 6.7 26.7 6.7 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 אשדוד  

10.0 - 25.0 30.0 35.0 100.0  כלכלית נמוכה-רמה חברתית
38.5 38.5 15.4 7.7 - 100.0  כלכלית גבוהה-רמה חברתית

 .חוסר מקר י ם = -



- 95 - 

 הגדרות והסברים, מונחים .3

נו עדו לבחון  בא יזו מי דה ע ומד ים תלמידי   מבחנים ש): 'מדדי  י ע י לות   וצמ יח ה  ב ית  ספ ר י ת'(ב " מ יצמבחנ י ה
ברמת הד רישות המצופ ה על פי תכנית הלימודים כיתות ה וכיתו ת ח בבתי הספר היסוד יים ובחטיבות הבינ יים 

 . יהומדע וט כנולוג, מתמטיקה, אנגלית  ,)עברי ת או ערבית (ש פת אם :בארבעת מקצו עות הליבה

 –ב נבחנו בתנאים מותאמים שתי  קבוצות של תלמידים "  במ בחני המיצ:תלמ יד ים שנב חנו ב תנאים  מ ותאמ ים
 . לפי קביעת מנהל בית הס פר–תלמידי שילוב  ועולים חדשים 

 .  תלמידים בע לי צרכים מיוח דים המשולב י ם בכיתות רגיל ות ומקבלים תמיכה מ סל שיל וב:תלמ יד י ש יל וב 

עולים שנמצאו (ב "נמצאו באר ץ בין  שנה לשלוש שנים בעת עריכת מבחני ה מיצש עולים: ע ול ים חדשים 
 ).ב"באר ץ שנה או  פחות היו פטור ים ממבחני המ יצ

ב  מוצגים בנפרד  בחלק ה של הממצאים   "הישגי הם של  תלמידי השילו ב ושל העולים  החדשים במ בחני המיצ
,  למידים שאי נם עולים ואינם תלמידי שילוב מתייחסים לת23–1ד ולוחות –חלקים ג. 29–24העיקריים ובלו חות 

 .ב"ואשר מ הווים  את רובם הגדו ל של נבחני המיצ

 מדידת הישגים 

ב מ וצגים בלוחות באמצעות ציון  ממוצע גולמי  לכל קבוצה ש נבחנה וציון תקן ממוצ ע  "ההישג ים במב חני המיצ
 .לאותה הקבוצ ה

 נקודות אפש ר יות בכ ל   100מתוך , לות המ ב חן סך  הנקודות שצב רו הנבחנים ב תשובותיהם ע ל שא:צי ו ן ג ולמ י 
לא ניתן לערוך  , הואיל ו לא נעשתה התאמה בין ד רג ות הקושי של  המבחנים השו נים ושל סולמות הציונים. מבחן

ב מ ול "ת שס(בין שנות לי מוד שונות , השוואות  ישי ר ות של ציונים גולמיים ש ה תקבלו בין מ קצועות שונים
ההבדל בציונים עשוי לנבוע מרמת קושי שונה של המבחנים ולאו דווקא . תאו בי ן דרגות כיתה  שונו) ג"תשס

 .מרמת ידע שונ ה של התלמיד ים

 צי ונים גולמיים ש הומרו לציונים  המאפש רים השווא ה תקפה בין ה הישג י ם היחסיים ש ל תלמידים :צי ו ן תק ן
 תקן מחושבת על בסיס    ההמרה לציוני39.מקבוצות אוכל וסייה ש ונות או של תלמידים בעלי מאפייני ם שונים

לצורך  השוואת היש גיהם של תלמידי החינוך   , כך לדוגמה: הישגי כלל ה אוכלוסי יה הר לוונטית באותו מקצוע
כלל העברי  להישג י הם של תלמי די החינוך  הע רבי נעשתה  המרת הציוני ם על בסיס מ מוצע ההי שגי ם של 

לפי  (ה י שגים בקר ב ת למידי החינוך   העברי  המרת  הציונים לצור ך הש וואת , לעומ ת זאת.  אוכל וס י י ת  הת למיד ים
חושבה על  בסיס מ מוצע  ההישג ים של  אוכלוס יית ) לפי מ אפייני בית  ה ספר או לפ י מ אפייני תלמידי ם, פיקוח

לפי   , לפי  מגזר(התלמידים דוב רי עבר ית והמ רת הציונים לצורך ה שוואת ה ישגים בקרב   תלמידי החינו ך הער בי 
חושבה   על בסיס מ מו צע ההישגים  של אוכלוס יית  התלמידים  )  תלמ ידיםמאפייני בית  הספר א ו לפי  מאפייני

 . דוברי ע רבית

                                                 
,  רח מדגם מי יצג של כלל הא וכל וס י יה מה ו ות  בהכאינ ן כ י  בשנים ע וקבות  נבחנו א ו כלוס י ות ש ונ ות  של בתי ספר א שר יצ ו י ן 39

אי אפשר לבצע השוואה בי ן הצי ו ן הממ וצע בשנה אחת לציו ן הממוצע   ,  לפיכך. במי וחד בקרב קבוצות א וכל וס י יה קטנות
 . גם במונחי  צי ונ י   תקן, בשנה אחרת



- 96 - 

מת ייחס לציו ן   ' קו הא פס,  'בהש וואת  הי שגי תלמידי  ה חינוך העב רי ל הישגי  תלמידי  החינוך הע רבי,  לשם המחשה
ל לציון ציון שהוא מע) בסטיות תקן(מבטא ים ' קו האפס'ע רכים מעל ל. כלל אוכלו ס י ית  התלמ יד יםהממוצע של 

ציון שהוא מתחת לממוצע ) בסטיות תקן(מבטאים ' קו האפס'הממוצע של כלל התלמידים ואילו ערכים מ תחת ל
המשמעות  היא שהציו ן ה ממוצע של , אם ממוצע ציוני התקן של קבוצת אוכלוסיי ה מסוימ ת שווה לאפס . זה

 .קבוצת אוכלוסי יה זו שוו ה לציו ן הממוצע של  כלל אוכלוס יית  התלמידים

כל אחד  מלו חות הפרס ום נכללת הערת  שוליים המצי ינת את האו כלו סייה  שהציון  ה ממוצע שלה  ש ימש  כבסי ס   ב
 .לחישוב ציוני ה תקן

מאפייני בי ת הספ ר   , קבוצות אוכלוסי יה  במערכת החי נוך: הישגי התלמ יד ים מתוארים לפי שלושה ס וגי  מאפיינים
 .כמפור ט  להלן, ומאפייני תלמי דים

 ערכת החינוךקבוצות אוכלוסייה במ

 .תלמידי החינוך העבר י מס ווגים לפי פיקו ח.  ב מערכת חינוך  זו שפת ההו ר אה היא ע ברי ת:חינ וך  עב ר י

, פיקוח ממלכתי:  מערכות הפ יקוח בחינוך העברי מסוו גות לפי הזיקה לחינוך דתי–פ יק וח בח ינו ך  העב ר י  
תפו  תלמידים בבת י ספר  ג  לא השת"ב ותשס"ב תש ס"במבחני  המיצ. דתי ופיקוח חרדי-פיקוח ממלכת י

 . המשתיי כים לפיקוח החרדי

 .תלמידי החינוך הערב י מס ווגים לפי מגזר . ב מערכת חינוך  זו שפת ההו ר אה היא ע רבי ת: חינ וך  ער ב י

לכל מגזר תכנית לימודים . דרוזי וב דו וי, ערבי: החינוך הערבי נחלק לשלושה מגזרים –  מגזר בחינ ו ך הע רב י
 .המייחדת אותו 

 ספרמאפייני בית ה

לפי שיעור ה מורים האקדמ אים בבית   ,   בתי  הספר סוו גו לארבע קבוצות:  מ ור ים  אקדמאים ב ב י ת הס פר שי ע ור
 .  או יותר75%- ו74%–50%; 49%–25%; 24%עד : הספר

ממוצ ע שנות הוות ק בהורא ה ש ל מורי בית  ה ספר מוצג  :  ותק  ב ה ורא ה  של מ ור י  ב ית  הס פרשנו ת  ממ וצע  
 . שנים או יותר21- שנים ו20–16,  שנים15–11,  שנים10–6,  שנים5עד :  שנים5במרווחים של  

כלכלי של יישובים שפות ח  -מתבס ס על מדד חברתי: כלכלי של י י שו ב ב ית ה ס פר-שי ו ך לאשכול  חברת י 
כלכלית של כל יישוב על  סמך ניתוח -המדד מ בטא את הרמ ה החברתית . בלשכה ה מר כ זית לסטטיסט יקה

 .ים נב חריםחברתיי ם וכלכלי, משתנים דמוג רפיים

מהאש כול  ה ראשון  ה כולל  את הייש ובים  בעלי  הערכ י ם :  אשכ ולות10-מ שויכים  ל  בסיווג  המקו רי  הייש ובים
כלכלי ועד ל א שכול הע שירי  הכולל את הי י שובים בעלי  ה ערכים הג בוה י ם ביותר  -הנמוכים בי ותר במדד  החבר תי

 .ו בים מסווגים ל חמש קבוצותכך שהיי ש,  בפרסו ם שלפנינו אוחדו זוגות של א שכולות סמו כי ם40. במדד

                                                 
האוכלוסייה כלכלית של  - אפיון ר שויות מקומיות   וסיווגן לפי הרמ ה החברתית,לשכה המרכזית  לסטטיסטיקהה:  ראו 40

 .)www.cbs.gov.il:   או חזר מתוך (2006יר ו שלים , 1281פרסום מי וחד , 2003
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 מאפייני תלמידים

תקן פי מד ד הטיפוח ה וא  כלי לתקצוב על ". ועד ת שושני"מתייחס למד ד שנבנה לפי  המלצות :  מדד הט יפ וח
רבות   זוכים לשעות  הורא ה "  חלש"כלכלי -תלמידים מ רקע חברתי של פיו , דיפרנציאלי ש ל שעות הורא ה לתלמיד

-חברתי הרק ע מה כלומ ר  תלמיד, תלמיד בעש י רון ה טיפוח ה עליון".  חזק "כלכלי-מתלמידי ם מרקע חבר תייותר 
 המשתייך   , יותר שעות  הורא ה מתלמ יד בעשי רון  ה טיפוח התחתון 60% יקבל ,כלכלי החלש  ביותר ב אוכלו סייה

 . לקבוצה המבו ססת ביותר  ב אוכלוסי יה

  השנ ים  עלי יה  לא ר ץ  ב עש ר  ,מ ספ ר  אחים  ו אחי ות,  ה שכ ל ת אם,  ה ש כ לת א ב:  הםמ דד  ה טי פוח  ב  ם  הנ כל ליםר כ יב יה
 . ר יח וק מ מ ר כז  הא ר ץ  ומ גו רי ם  באז ו ר ע די פו ת ל או מ ית א  א ו  בקו  ה עימ ות,    מא רצ ות מ צוק העל י יה  לא ר ץ,  האח ר ונות

 הכוללים 2–1עשירו נים  החל ב– לפי זוגות של עשירוניםב פרסום שלפנינו הנתונים המתייחסים למדד הטיפוח אוחדו 
 .בוס סות פח ותמההקבוצות  הכוללים את 10–9עשי רונים וכלה ב , הבאוכלו סיי  את הקבוצות המבוס סות ביו תר

 .הנתונים לפי מדד הט יפוח מוצגים עבור כ יתות ה ב לבד, היות שמדד ז ה הופעל ב בתי  ספר יסו דיים  בלבד

ה נתונים הועתקו מקובץ   .  מס פר שנות הלי מוד כפ י שדי ו וחו ההו רים לבית הספ ר:ת ל י מ וד  של האםשנו
 . תלמידים שה שכלת אמם אי נה ידועה מוצג ים בלוחות בקבוצה נפרדת. וך התלמידים של  משרד החינ

נתונים  לפי, ם כעצמאיים או כשכירתםשל שני ההורים מעבוד  ההכנסה  השנתית ברו טו :הכנסת ה ו ר י ם
 .ז יהוי הקש ר המ שפחתי בין הת למיד להורי ו נעשה באמצעות  מרשם התוש ב ים. המדווחים לר שות המסים

 20%הכולל את ) הת חתון( מהחמישון  הראשון : גי ם בלוחות בדירוג לחמישוני םנתוני הכנסת ההור ים מוצ
 20%הכ ולל א ת ) הע ליון( ועד לחמישון  החמישי ,  התלמידים ש להוריהם  היית ה הה כנסה ה נמוכה ב יותר

 . התלמידים של הורי הם הייתה  ההכנסה  הגבו הה ביות ר

  בשימו ש הלש כה  המר כזית  סטטיסטית   הקטנה ביות ר הנמצאת-  היחידה   הגאוגר פית :אזור  סטט יס טי
והוא  ,  נפשות6,000-אבל לא יותר מ ,  נפשות בממוצע4,000 עד 3,000-אזור סטטיס ט י כולל כ .  לסטטיסטיקה

 . ש כונה  גדולה כוללת  כמה אז ורים ס טטיסטיים. חופף במידה  מסוימת לתחום של שכונת מגורים

כלכלי של א זו רים -ס על  מדד חברתי  מת בס):אזור  סטטי סט י( אז ו ר ה מג ור ים  כלכלי של-שי ו ך לאשכ ול  חברת י 
המד ד משקף  . 1995סטטיסטי ים ש הוכן  בלשכ ה ה מרכזית לסט ט יסטיקה על סמ ך נתוני מפקד האוכלו סין ו הדי ור 

 .כלכלית של ה אזור הס טטיס טי ונותן אינדי קציה על השונּות בין ש כונות  ברשות ה מקומ ית-את הרמה  החברתית 

:   אשכ ולות20-האז ורים  הסטטיס טיים  מסווגים ל , יקהבמדד  המקורי  שהו כן  בלש כה  המר כזית  לסטטיסט 
וע ד   , כלכלי-מהאש כול הר אשון הכ ולל את האזורים ה סטטיסטי ים בעלי הערכים ה נמוכים ביותר  במדד החברת י

 41. הכולל את  האזורים ה סט טיסטיים בעלי  הערכים  הגבו הים ביותר ב מ דד20-לאשכול ה 

מה חמישון  הראש ו ן הכ ולל את א רבעת הא שכול ות הנמוכים   : בפרסום  שלפנינו מוצג המ ש תנה בדירו ג ל חמישונים
. כלכלי ועד ל חמישון החמי שי הכולל את  ארבעת הא שכולות הגב ו הים ביותר ב מדד-ביותר במד ד החברתי 

משום  שסיווג  זה א י נו רלוונטי לחלק ניכר מתלמי די החינוך   ,  הנתונים מוצגים רק עבור ת למידי החינוך  העברי
 .  כפרייםהערבי  המתגו ררים ביי שובים 

 .  תושבים ומעלה10,000החלוקה לאזור ים סטטיסטיים  נעשתה ביישו בים שבהם 

                                                 
  כלכל ית של האוכל וס י יה -אפי ו ן  י חיד ות ג יא וגרפי ו ת וס י ו וג ן ל פ י הרמה החברתית ,הלשכה המרכזית לסטטי סטיקה: ראו 41

 . ס"י רושל ים תש, )13, 1995פקד  האוכלוס י ן   והדי ו ר פרסומ י מ(
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 מ שתנה דיכוטומ י שהו כן לכל עיר בנ פרד ומוצ ג   ):אזור סטט י סטי(כלכלית של  אזור  המג ור ים  -רמ ה חבר ת ית 
כלכלי של אזו רים סטטיסטי י ם שהוכן בלש כה המ רכזית   -המשתנה  מתבסס על מדד חברתי .  שב פר סוםמפ ו תב

והוא מחלק את האזורים ה סטטיסטי ים  , ) ראו לעיל (1995טיסטיקה  על סמך נתוני מפקד האו כלו סין והד יור לסט
אזו רי ם   . יחס י ת לאו תה  עי ר, כלכלית גבוה ה-כלכלית נמוכ ה לעומת רמ ה חברתית-בכל עיר לרמ ה חברתית

 . תכלכלי-סטטיסטי ים חדשים שאו כלסו  אחרי המפקד  מופיעים במפ ו ת ללא ציון הר מה החברתית 

לפי האזור  ה סטטיסטי  שבו  התגורר ו   , ב "לצורך הכנת ה משתנה סוכם  מספר התלמי דים שנבחנו במבחני המיצ
,   כלכלי-ל אחר מכ ן סו דר ו האזו רים ה ס טטיסטיים  בכל  עיר לפי  שיו כ ם לאשכול חב רתי. בהתאם למר ש ם התושבים

 . מהנמוך בי ותר  לגבוה בי ותר  באותה עיר

  מהנמוך ביותר  ועד לאשכול שאליו הגיעו  מחצית מהתלמידים סווג ו   האזורים הסט טיסטיים ששוי כו לאשכולות
והאזור ים הסטטיס טיים ששויכ ו לאשכו לות שבהם התגוררו המחצי ת השניי ה   , כלכלית נמוכ ה-לרמה חברתי ת

אם  באש כול שאל יו  : חלוקה זו  אינה בה כרח  סימטרית. כלכלית גב וה ה-של התלמידים  סווגו ל רמה  חברתית
כלכלית לפי  -נקבע השיו ך לר מה חברתית , ם נכלל מספר רב  של אזורים ס טטיסטייםהגיעו מחצית התלמידי

שויכו  כל האזו רים באותו   , אם המחצית התחתונה של התלמידים כללה את רוב האזו רים באשכ ול,  כלו מר; הרוב
שוי כ ו כל  האזור ים  באשכ ול ,  אם המחצית  התחתונה כל לה את מיעו ט  האזורים –ולהפ ך  ,  אשכול ל רמה  הנמוכה

 .לרמה הג בוה ה 

זאת  . י ש להיז הר מ ה שוואות  בין ע ר ים, כלכלית של  ה אזורים  הסטטי סטיים בע יר-בהתייחסות ל רמה  החברתי ת
וייתכן מצ ב  שבו אזו רים מ אותו אשכ ול י היו מסו וגים ב עיר אחת , יחסית לכל עי ר, משום שהס יווג  נקבע בנפרד

 .ובעיר אחרת  לרמה הג בוה ה , לרמה הנמו כה 

 כלכליים של אזורים סטטיסטיים בחמש הערים הגדולות-ות חברתייםסיווג אשכול: לוח טו
 כלכלית-לרמה חברתית

 מספר אשכולות בכל קטגוריה
 סיווג אשכולות

 כלכלית-לרמה חברתית
 רמה נמוכה רמה גבוהה רמה נמוכה רמה גבוהה

 

 יר ושל ים  15–3 20–16 13 5
 יפ ו -ת ל אביב 13–3 20–14 11 7
 חיפה 15–1 20–16 15 5
 ראשו ן לצ י ו ן  14–8 17–15 7 3
 אשדוד 10–3 16–11 8 6

 

 יחידות הניתוח

ב לפי קב וצות אוכלו סייה   ולפי מאפ ייני  תלמידים  "חשוב לציין  כי  ההב דלים בה ישגי  התלמידי ם במבחני המ יצ
כלו מר ההש וואה  נערכה בין מ מ וצעי ציוני כלל התלמידים ,  ה יא  התלמ יד כשיח ידת  הני ת וחמתוארים במב וא 

ב   " ההב ד לים בהישג י ה תלמידים במב חני המיצ, לעומת זאת.  לקבו צות של המש תנה שבמוקד  הניתוחהשיי כים
כלו מר לכל בית ס פר חושב ציו ן  בית ספרי   , ב ית  ה ספ ר  כשיח יד ת  הני ת וח ה יאלפי מאפייני ב י ת הספר מתוא רים 

.  הדע ת הנחקרהשווה למ מוצ ע הציון הכ ולל של תלמידי ב ית הספר וא ש ר מייצג את הי שגי בית הס פ ר בתחום
 .ההשוו אה נער כה בי ן בתי הס פר השי יכים ל קבוצות של המשתנה שבמו קד הניתוח
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 מקורות הנתונים .4

,   ג"ב ותשס" ב בכ יתות ה  ובכיתות ח  בשנים תשס"הנתונים מבוס סים על קבצי ם של תוצאות מבחני המיצ 
רת אי כות  וביקורות   הקבצים עבר ו  בלשכה  המ רכ זית לסטטיסט י קה תהליך  של  בק.  שהתקבלו ממ שרד  החינוך

בשל ב  הבא  הועתקו  מאפיינים  שונים של התלמי דים מקובצי  ה תלמידים של  משרד  החינוך  וממר שם . לוגיות
פרטי בתי  הס פר הועתקו מ קובצי בתי   .  ב א מצעות קישור  רשומות לפי  מספר ה זהות  של התלמיד, התושבים

 . הספר של מ ש רד החינוך

 שיטות .5

 האוכלוסייה הנח קרת  .א

ב בשנים   "  בפר סום זה  מתיי חסים להישגי ם של תלמידי ם ובתי ס פר  שהשתתפו  ב מבחני המיצהנתונים .1
שהן שתי ה שנים המשלי מות הראשונו ת לעריכת מבחני  , )2002/03(ג "ותשס) 2001/02(ב "תשס
ב מתב ססים על מדגם שכלל מחצית מתלמידי כ יתות ה וכיתו ת ח בבתי הספר  "נתוני תשס. ב"המיצ

ג מתבס סים על מדגם שכלל "ונתוני תשס, ביניים  השיי כים למער כת החינוך הר שמיתהיסודי ים ובחט יבות ה
ב "לרוב נדגמ ו למבחני המיצ . א שר נ בחנו כעבור  ש נה, את מחציתם המשלימה של  ה תלמידים בבתי  הספר

בערים . למעט ירושלים  ותל אביב, יישובים ונבחנו  כל תלמידי כי תות ה וכיתות ח בבתי הספר  שפעלו בהם
חשוב להדגיש  כי . ג"ב והמחצית  המשלימה ב שנת תשס"גמו מחצית מבתי הספר בשנת תשסאלו נד

 .ב בשנ ים הנחקרות"תלמידי הפיקו ח החרדי לא ה שתתפו במבח ני המיצ

. ב בתנאים  מותאמים"תלמידי שילו ב  ועולים חדשים  שנמצאו בא ר ץ בי ן שנה ל ש לוש שנים נבחנו במבחני המ יצ
 .ב היו פטו רי ם מהמבחנים"ת ערי כת מבחני המי צעולים שנמצאו באר ץ פחות מ שנה בע

כלל תל מ י די כ ית ו ת  ה  ו כית ו ת ח  בב תי  ה ספ ר שנ בחר ו   ב חושבו  מ בין "שיעורי  הנבחנים במבחני המ יצ .2

שיעורי הנבחנים שונים מעט מתחום דעת אחד  .  לפי קובץ ה תלמידים של משרד החינוך, ב"למדגם המ יצ
 .יח–למשנהו כמפ ו רט בלוחות טז 

 .חות אלו כוללים תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמיםהנתונים בלו
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 )1(,ב בכיתות ה בחינוך העברי והערבי"שיעורי נבחנים במבחני המיצ: לוח טז
 לפי שנת לימודים ותחום דעת

 ב"תשס ג"תשס
מדע 

 וטכנולוגיה
מדע  אנגלית מתמטיקה

 וטכנולוגיה
 אנגלית מתמטיקה

 

86.3 88.5 87.7 86.5 88.6 86.5  סך הכל

85.7 88.6 87.8 86.9 89.4 86.7  חינוך עברי
88.1 88.4 87.6 85.3 85.9 86.0  חינוך ערבי

 .מבין כלל תלמידי כיתות ה בבתי הספר שבמדגם )1(

 )1(,ב בכיתות ח בחינוך העברי והערבי"שיעורי נבחנים במבחני המיצ: לוח יז
 לפי שנת לימודים ותחום דעת

 ב"תשס ג"תשס
מדע 

 וטכנולוגיה
מדע  אנגלית מטיקהמת

 וטכנולוגיה
 אנגלית מתמטיקה

 

80.3 81.9 84.0 81.3 80.9 80.8  סך הכל

79.0 81.1 83.7 80.6 80.3 80.2  חינוך עברי
84.8 84.7 85.0 84.2 83.0 83.0  חינוך ערבי

 .מבין כלל תלמידי כיתות ח בבתי הספר שבמדגם )1(

 )1(,והערבישיעורי נבחנים בשפת אם בחינוך העברי : לוח יח
 לפי דרגת כיתה ושנת לימודים

 כיתות ה כיתות ח
 ב"תשס ג"תשס ב"תשס ג"תשס

 

86.1 82.8 89.2 87.4  חינוך עברי
85.9 82.2 88.2 84.1  חינוך ערבי

 .כיתות ח בבתי הספר שבמדגם/מבין כלל תלמידי כיתות ה )1(

,   כלכליים-קולות בהכ רח במאפיינים  חברתייםשאינ ן ש ספר בתי של שונות אוכלוסיות נבחנו עוקבות בשנים .3
 .קטנות אוכלוסי יה  קב וצות במ יוחד בקרב, ה אוכלוסי יה כלל של מ ייצג מדגם ב הכרח מהוות ואינן

ב הגיע מ שקלם של תלמידי כיתות ה מה מגז ר   " בת שס. דוגמה ב ולטת לכך היא תל מידי המג זר ה בדווי
ג היה מ שקלם נמוך ביותר ועמד   "בעוד שבתש ס,   מכלל תלמידי מגזר ז ה43%הבדוו י במחוז  הצפון לכדי 

ב הגיע מש קלם של "בתשס: שקילות המדגמים בולטת אפילו יותר אצל תלמידי כיתות ח-אי. 7%על 
ג לא עלה  משקלם  "בעוד שבת שס, 48% עד 44%-ל) בכלל ה מקצועות(התלמידים הב דווים ממחוז ה צפון 

 .4%על 

, אחרת בשנההתקן  נילציו אחת בשנה כלוסי ות השונות יש להי זהר בה שוואת  ציוני התקן של האו, לפיכך
 . שכן ה בדל בצי וני התקן עשוי  לנבוע מהבדל  במאפייני ה אוכ לוסייה שנבחנ ה בכל שנה
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 עיבוד הנתונים והצגתם בלוחו ת. ב

,   19–6, 3–1ל ו חות . תל מי דים  ובת י ס פ ר: עי ב וד  הנתונ ים נע ש ה ב שת י יח יד ו ת ניתוח נ פ רד ות,  כא מו ר .1
  מצ יג ים נ תונים  שח ו שב ו  23–20, 5–4וא ילו  ל ו חות  ,  ב ר מת   ה תל מ יד נ תונים  שח ו שב ו    מצ יג ים 29–24

 . ב ב י ת  ה ס פ רבר מ ה מ ס כמ ת של  ה הי ש גי ם 

 : הנתונים מוצגים בנפרד עבור  כל אחת מהקבוצות האלה .2

 )23–1לוחות ) (שאינם תלמידי שילוב  ואינם עולים חדשים(תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים  -

 )29, 27–26, 24לוחות (חנו בתנאים מותאמים תלמידי שילוב  שנב -

 )28, 25לוחות (עולים חדשים שנבחנו בתנאים מותאמים  -
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ילוב  הערכת הי שגי הם של התלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים נעשתה ביחס לתלמידי ם שאינם תלמידי ש
 .ואינם עולים חדשים

 :מספרים מוחל טים ושיעור י ה שתתפות מוצגים בנספח ללוחות .3

, מוצגים מספ רים מוחלטים של הקבוצות  הנחקרות לפי מאפיינים שו נים) לוחות מתודולוגיים (בחלק א 
 .ולצדם ממוצעי הציונים וסטיו ת התקן לכל תחום דעת

ב של ה קבוצות הנחקרות לפי מאפיינים "ות במבחני המיצבחלק ב מוצגים בהרחבה ש יעורי הה שתתפ
 .שונים
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