
לוח 24.- הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ה במבחני המיצ"ב(1), לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים –

              חינוך עברי

תשס"ב

ציון תקןציון ממוצעציון תקןציון ממוצעציון תקןציון ממוצעציון תקןציון ממוצע

אינם תלמידי שילוב
 65.4 75.1 74.5 73.9 ואינם תלמידים עולים - סך הכל

0.82- 1.1152.4- 0.9456.6- 1.1356.2- 59.0תלמידי שילוב - סך הכל

תכונות מערכתיות
פיקוח

0.78- 1.0953.0- 0.9057.0- 1.0857.1- 59.7ממלכתי
0.95- 1.1950.3- 1.0955.3- 1.3053.4- 56.7ממלכתי-דתי

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי
 של יישוב בית הספר(2)

0.52- 1.3757.1-(62.4)1.07-(53.7)0.93-(61.6)2-1 (הפחות מבוססים)
4-355.0 -1.4352.5 -1.1356.1 -1.1448.4 -1.07
6-558.7 -1.1553.6 -1.0853.6 -1.3050.2 -0.96
8-760.6 -1.0160.0 -0.7558.4 -1.0154.9 -0.66

0.36- 0.8459.6- 0.8061.2- 0.6758.9- 10-965.0 (המבוססים ביותר)

מאפייני תלמידים
מין

0.81- 1.1452.5- 0.8856.2- 1.0357.5- 60.3בנות
0.83- 1.1052.2- 0.9956.8- 1.2055.2- 58.1בנים

שנות לימוד של האם

0.89- 1.2851.2- 1.1653.8- 1.3851.9- 55.7לא ידוע

1.11- 1.2847.7- 1.1553.8- 1.5152.1- 54.0עד 8
 12-959.2 -1.1155.3 -0.9956.4 -1.1351.3 -0.89

15-1360.9 -0.9859.9 -0.7558.0 -1.0356.3 -0.57
+1664.7 -0.7067.7 -0.3563.1 -0.7259.5 -0.37

הכנסת הורים (חמישונים)

155.4 -1.4053.8 -1.0753.0 -1.3348.5 -1.06
257.7 -1.2355.0 -1.0156.0 -1.1551.2 -0.89
358.4 -1.1754.5 -1.0355.8 -1.1651.3 -0.89
460.5 -1.0256.6 -0.9257.0 -1.0954.6 -0.68
564.4 -0.7263.3 -0.5862.7 -0.7557.8 -0.48

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי
 של אזור המגורים (חמישונים)

1.03- 1.1949.0- 1.1955.3- 1.7251.4- 4-151.2 (הפחות מבוססים)
8-555.4 -1.4052.4 -1.1455.0 -1.2147.1 -1.15

12-956.6 -1.3153.8 -1.0754.2 -1.2650.2 -0.96
16-1360.6 -1.0158.6 -0.8258.8 -0.9853.7 -0.74

0.52- 0.7557.2- 0.3962.6- 0.6567.0- 20-1765.3 (המבוססים ביותר)

מדד הטיפוח (עשירונים)(3)

1.06- 1.2048.6- 1.0155.1- 1.4655.0- 10-954.6 (הפחות מבוססים)
8-755.6 -1.3953.5 -1.0853.5 -1.3049.1 -1.03
6-559.6 -1.0854.1 -1.0556.7 -1.1151.9 -0.85
4-360.7 -1.0056.5 -0.9356.8 -1.1053.6 -0.74

0.42- 0.8758.8- 0.5760.7- 0.7063.5- 2-164.6 (המבוססים ביותר)

0.76- 1.1153.3- 0.9856.7- 1.0455.5- 60.2ילידי ישראל - סך הכל

1.19- 1.2046.5- 0.8255.1- 1.6758.5- 51.8עולים - סך הכל
  מזה:

1.18- 1.1346.6- 0.7856.3- 1.6859.4- 51.7ילידי בריה"מ לשעבר
1.55- 1.6440.8- 1.4847.9- 2.3245.8- 43.3ילידי אתיופיה

0.95-(50.3)0.99-(58.6)0.26(79.5).. ..ילידי ארצות הברית

ותק בארץ (שנים)

1.42- 1.0542.9- 0.5757.6- 2.0263.4- 47.3עד 4
 8-555.3 -1.4158.2 -0.8457.0 -1.0947.2 -1.14

+951.5 -1.7056.0 -0.9552.4 -1.3747.7 -1.11
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לוח 24.- הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ה במבחני המיצ"ב(1), לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים –

              חינוך עברי (המשך)

תשס"ג

ציון תקןציון ממוצעציון תקןציון ממוצעציון תקןציון ממוצעציון תקןציון ממוצע

אינם תלמידי שילוב
 69.7 73.5 75.5 71.7 ואינם תלמידים עולים - סך הכל

0.76- 1.0957.5- 0.8552.9- 1.0858.6- 54.8תלמידי שילוב - סך הכל

תכונות מערכתיות
פיקוח

0.64- 1.0159.5- 0.7754.4- 0.9960.2- 56.2ממלכתי
1.21- 1.3850.3- 1.1247.5- 1.4153.1- 49.7ממלכתי-דתי

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי
 של יישוב בית הספר(2)

  מזה:
1.04- 1.2553.0- 1.1149.8- 1.1553.4- 4-353.8 (מבוססים פחות)

6-552.9 -1.2156.6 -0.9551.9 -1.1456.9 -0.80
8-756.6 -0.9761.9 -0.6854.5 -1.0159.7 -0.63

.. .... .... ..0.20-(68.6)10-9 (היותר מבוססים)

מאפייני תלמידים
מין

0.76- 1.2057.6- 0.8050.8- 1.0159.6- 56.0בנות
0.77- 1.0157.4- 0.8854.4- 1.1457.9- 53.9בנים

שנות לימוד של האם

0.96- 1.3254.4- 1.0948.6- 1.3453.7- 50.8לא ידוע

1.15- 1.3951.3- 1.0047.2- 1.4655.6- 48.9עד 8
 12-954.7 -1.0958.4 -0.8653.1 -1.0857.9 -0.74

15-1355.7 -1.0361.2 -0.7254.7 -0.9958.5 -0.70
16+64.4 -0.4766.2 -0.4760.1 -0.7163.5 -0.39

הכנסת הורים (חמישונים)

151.3 -1.3157.6 -0.9048.2 -1.3454.0 -0.98
253.3 -1.1857.6 -0.9052.1 -1.1356.0 -0.86
355.4 -1.0458.0 -0.8852.9 -1.0957.8 -0.74
455.1 -1.0658.3 -0.8653.0 -1.0858.2 -0.72
560.6 -0.7163.1 -0.6260.3 -0.7062.8 -0.43

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי
 של אזור המגורים (חמישונים)

0.75- 0.9457.7- 1.0155.8- 1.2355.3- 4-152.5 (הפחות מבוססים)
8-550.6 -1.3556.5 -0.9550.7 -1.2154.8 -0.93

12-954.1 -1.1358.8 -0.8452.0 -1.1456.5 -0.83
16-1356.0 -1.0160.4 -0.7654.7 -0.9959.0 -0.67

0.39- 0.7763.4- 0.4559.0- 0.7766.5- 20-1759.7 (המבוססים ביותר)

מדד הטיפוח (עשירונים)(3)

0.99- 1.2553.8- 1.0249.9- 1.3155.1- 10-951.2 (הפחות מבוססים)
8-752.5 -1.2356.5 -0.9549.6 -1.2655.1 -0.91
6-553.0 -1.2057.5 -0.9051.4 -1.1756.7 -0.81
4-357.1 -0.9460.1 -0.7755.1 -0.9759.5 -0.64

0.38- 0.7763.7- 0.4959.0- 0.6565.7- 2-161.6 (המבוססים ביותר)

0.74- 1.0957.9- 0.8852.9- 1.0458.0- 55.4ילידי ישראל - סך הכל

0.94- 1.1254.6- 0.7052.3- 1.3561.6- 50.7עולים - סך הכל
  מזה:

0.84- 0.9956.2- 0.6454.7- 1.3162.7- 51.2ילידי בריה"מ לשעבר
1.28- 1.6049.2- 1.1243.3- 1.6353.2- 46.2ילידי אתיופיה

ותק בארץ (שנים)

1.28- 1.2849.3- 0.4449.4- 1.9666.8- 41.1עד 4
 8-553.9 -1.1461.3 -0.7154.3 -1.0255.9 -0.86

+951.3 -1.3158.7 -0.8451.0 -1.1955.9 -0.86

(1) ציוני התקן בלוח זה חושבו לפי הציון הממוצע וסטייית התקן של תלמידים בחינוך העברי שאינם תלמידי שילוב ושאינם עולים. 
       לציון הממוצע וציון התקן של תלמידים אלו ראו לוח 11.

(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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