
11.- הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב(1), לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים – חינוך עברי וערבי לוח

תשס"ב

מדע וטכנולוגיהמתמטיקהאנגליתערביתעברית

חינוך ערביחינוך עבריחינוך ערביחינוך עבריחינוך ערבי חינוך עבריחינוך ערביחינוך עברי

ציון 
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון תקן

73.943.774.566.475.158.565.448.6סך הכל

תכונות מערכתיות
פיקוח בחינוך העברי

74.40.0475.80.0775.60.0366.30.06ממלכתי
72.1-0.1469.8-0.2473.6-0.0962.5-0.18ממלכתי-דתי

מגזר בחינוך הערבי

44.10.0267.10.0357.9-0.0348.80.01ערבי
46.20.1265.1-0.0661.20.1250.00.07דרוזי
40.3-0.1665.2-0.0658.50.0046.8-0.10בדווי

שיוך לאשכול חברתי-
 כלכלי של יישוב בית

 הספר(2)

2-174.40.0440.4-0.1574.60.0164.4-0.0976.00.0557.3-0.0565.0-0.0346.0-0.14 (הפחות מבוססים)
4-371.6-0.1745.70.0970.4-0.2167.60.0674.2-0.0559.30.0461.9-0.2249.80.06
6-573.3-0.0540.0-0.1771.7-0.1463.1-0.1672.9-0.1352.9-0.2564.6-0.0554.10.29
8-775.30.11....78.40.20....77.20.13....67.80.15....

--69.90.28--77.70.16--82.20.40--10-977.40.27 (המבוססים ביותר)

מאפייני תלמידים
מין

75.80.1449.00.2575.50.0569.70.1675.30.0160.90.1165.90.0351.40.15בנות
71.9-0.1538.4-0.2573.3-0.0663.2-0.1575.0-0.0156.2-0.1065.0-0.0345.9-0.14בנים

שנות לימוד של האם

71.5-0.1840.2-0.1671.4-0.1664.4-0.0971.7-0.2058.90.0263.3-0.1344.7-0.21לא ידוע

70.1-0.2939.0-0.2266.4-0.4261.9-0.2170.3-0.2953.6-0.2260.3-0.3245.0-0.19עד 8
12-972.4-0.1146.80.1471.1-0.1869.20.1373.4-0.1060.70.1062.8-0.1651.20.14

15-1375.90.1557.90.6678.50.2177.70.5478.00.1770.20.5368.80.2160.00.61
+1678.10.3260.20.7782.70.4282.50.7679.90.2974.40.7271.50.3864.70.86

הכנסת הורים (חמישונים)

169.8-0.3139.8-0.1869.2-0.2763.2-0.1570.0-0.3155.0-0.1660.9-0.2845.0-0.19
271.1-0.2143.2-0.0270.6-0.2066.1-0.0172.2-0.1757.7-0.0462.2-0.2048.3-0.02
372.5-0.1145.60.0971.8-0.1468.00.0873.5-0.1061.10.1263.4-0.1350.60.11
474.40.0451.50.3674.4-0.0171.90.2675.70.0465.10.3065.90.0355.10.35
577.60.2857.10.6380.60.3177.90.5579.50.2770.50.5470.20.3060.50.64

שיוך לאשכול חברתי-
 כלכלי של אזור

 המגורים (חמישונים)

4-168.7-0.3968.4-0.3174.0-0.0760.6-0.30 (הפחות מבוססים)
8-570.9-0.2369.7-0.2572.3-0.1761.5-0.25

12-973.4-0.0472.6-0.1073.9-0.0764.0-0.09
16-1375.10.0976.90.1276.60.0966.00.04

20-1777.30.2683.20.4579.20.2568.60.20 (המבוססים ביותר)

מדד הטיפוח
 (עשירונים)(3)

10-970.4-0.2740.1-0.1769.6-0.2561.9-0.2172.1-0.1855.7-0.1361.0-0.2844.7-0.21 (הפחות מבוססים)
8-771.1-0.2141.9-0.0871.4-0.1665.2-0.0672.6-0.1556.0-0.1162.7-0.1747.5-0.06
6-572.1-0.1448.50.2270.5-0.2172.60.2973.2-0.1163.90.2463.5-0.1253.10.24
4-374.00.0154.30.5073.5-0.0576.50.4874.6-0.0368.10.4365.0-0.0358.60.53

2-178.20.3361.00.8182.00.3981.10.7079.90.2974.30.7171.10.3663.90.82 (המבוססים ביותר)

74.30.0374.2-0.0275.40.0265.80.03ילידי ישראל - סך הכל

70.0-0.3075.00.0373.0-0.1362.3-0.19עולים - סך הכל

  מזה:
70.1-0.2975.10.0374.3-0.0562.9-0.16ילידי בריה"מ לשעבר

62.6-0.8662.0-0.6461.0-0.8552.5-0.81ילידי אתיופיה
74.50.0585.70.5876.20.0766.30.06ילידי ארצות הברית

דת

  מזה:
--65.60.01--75.20.01--74.4-0.01--74.10.02יהודים

48.0-0.03....57.7-0.04....66.40.00....42.9-0.04....מוסלמים
54.90.34....67.50.41....71.40.24....50.00.29....נוצרים-ערבים

49.60.05--60.00.07--64.9-0.07--45.90.10--דרוזים
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11.- הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב(1), לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים – חינוך עברי וערבי (המשך) לוח

תשס"ג

מדע וטכנולוגיהמתמטיקהאנגליתערביתעברית

חינוך ערביחינוך עבריחינוך ערביחינוך עבריחינוך ערביחינוך עבריחינוך ערביחינוך עברי

ציון 
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון צין תקן
ממוצע

ציון ציון תקן
ממוצע

ציון תקן

71.746.375.563.373.550.069.752.0סך הכל

תכונות מערכתיות
פיקוח בחינוך העברי

72.70.0677.70.1175.20.0971.20.09ממלכתי
68.9-0.1869.0-0.3368.6-0.2665.4-0.27ממלכתי-דתי

מגזר בחינוך הערבי

48.80.1165.90.1152.50.1053.50.07ערבי
49.30.1470.90.3354.60.1859.30.35דרוזי
37.8-0.3853.0-0.4440.1-0.4045.1-0.33בדווי

שיוך לאשכול חברתי-
 כלכלי של יישוב בית

 הספר(2)

2-167.2-0.2946.70.0262.2-0.6762.9-0.0266.0-0.4050.00.0058.3-0.7152.70.03 (הפחות מבוססים)
4-371.0-0.0448.60.1072.8-0.1466.00.1271.5-0.1151.60.0666.7-0.1952.70.03
6-570.0-0.1151.00.2172.8-0.1473.50.4471.6-0.1059.90.4069.1-0.0462.40.49
8-773.40.11....78.70.16....75.90.13....71.40.11....

--63.2-0.41--70.8-0.14--82.10.33--10-980.60.57 (המבוססים ביותר)

מאפייני תלמידים
מין

73.60.1251.20.2276.60.0567.60.1873.0-0.0352.70.1170.00.0255.30.16בנות
69.8-0.1241.4-0.2274.4-0.0559.0-0.1874.10.0347.5-0.1069.5-0.0148.7-0.16בנים

שנות לימוד של האם

68.8-0.1939.4-0.3170.4-0.2655.2-0.3569.2-0.2342.1-0.3266.9-0.1846.5-0.26לא ידוע

60.7-0.7142.5-0.1764.5-0.5559.9-0.1562.6-0.5845.9-0.1660.7-0.5649.3-0.13עד 8
12-969.7-0.1350.80.2072.9-0.1368.10.2171.5-0.1154.70.1968.2-0.0955.20.15

15-1374.40.1762.40.7378.50.1579.70.7076.60.1668.20.7371.50.1164.50.59
+1677.10.3564.60.8282.90.3782.40.8279.20.3069.60.7974.40.2965.80.65

הכנסת הורים (חמישונים)

166.5-0.3341.3-0.2370.5-0.2557.6-0.2468.7-0.2544.2-0.2365.9-0.2447.6-0.21
268.2-0.2246.50.0171.8-0.1963.20.0069.4-0.2250.30.0166.5-0.2051.6-0.02
370.1-0.1050.10.1773.3-0.1167.90.2071.5-0.1153.90.1668.2-0.0955.50.17
472.50.0555.20.4075.40.0072.90.4174.20.0460.00.4070.40.0460.50.40
576.10.2861.90.7081.00.2879.50.7078.50.2667.50.7073.50.2465.60.64

שיוך לאשכול חברתי-
 כלכלי של אזור

 המגורים (חמישונים)

4-167.8-0.2569.0-0.3372.1-0.0768.3-0.09 (הפחות מבוססים)
8-568.0-0.2471.6-0.2070.3-0.1767.1-0.16

12-970.5-0.0876.00.0373.4-0.0169.2-0.03
16-1373.30.1077.70.1175.70.1270.90.08

20-1775.50.2482.70.3677.80.2373.40.23 (המבוססים ביותר)

מדד הטיפוח
 (עשירונים)(3)

10-966.7-0.3238.9-0.3370.3-0.2656.5-0.2968.7-0.2542.6-0.3065.5-0.2647.4-0.22 (הפחות מבוססים)
8-769.3-0.1545.5-0.0472.7-0.1462.4-0.0470.9-0.1448.5-0.0667.7-0.1350.9-0.05
6-569.5-0.1453.00.3071.7-0.1969.60.2770.7-0.1556.70.2767.8-0.1256.30.20
4-372.20.0361.30.6875.2-0.0176.40.5673.4-0.0167.30.6969.70.0063.10.53

2-176.70.3264.60.8282.20.3480.50.7479.20.3070.10.8174.30.2966.20.67 (המבוססים ביותר)

72.20.0375.1-0.0273.60.0169.90.01ילידי ישראל - סך הכל

67.9-0.2478.50.1572.9-0.0368.1-0.10עולים - סך הכל

  מזה:
68.7-0.1979.50.2074.80.0769.70.00ילידי בריה"מ לשעבר

51.4-1.3059.2-0.8256.8-0.8854.3-0.96ילידי אתיופיה
73.90.1488.20.6475.20.0969.0-0.04ילידי ארצות הברית

דת

  מזה:
--69.70.00--73.50.00--75.40.00--71.90.01יהודים

51.4-0.03....49.3-0.03....62.4-0.04....45.8-0.02....מוסלמים
58.20.29....60.60.43....73.80.45....51.60.24....נוצרים-ערבים

59.20.34....55.20.21....72.30.39....51.30.23....דרוזים
(1) ציוני התקן בלוח זה חושבו לכל קבוצת אוכלוסייה בנפרד לפי הציון הממוצע וסטיית התקן בכל תחום דעת.

(2) היישובים מסווגים לעשרה אשכולות, על פי מדד חברתי-כלכלי שפותח בלמ"ס: מהאשכול הראשון הכולל את היישובים בעלי הערכים הנמוכים ביותר במדד החברתי-כלכלי
       ועד לאשכול העשירי הכולל את היישובים בעלי הערכים הגבוהים ביותר במדד.

(3) "מדד שושני".
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