
לוח ו.- הישגים של תלמידי כיתות ח באנגלית במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים –
           חינוך עברי וערבי

תשס"ב

נבחנים -
סך הכל 

(מספרים 
מוחלטים)

ציון 
ממוצע

סטיית 
תקן

נבחנים -
סך הכל 

(מספרים 
מוחלטים)

ציון 
ממוצע

סטיית 
תקן

נבחנים -
סך הכל 

(מספרים 
מוחלטים)

ציון 
ממוצע

סטיית 
תקן

7,92955.524.1      26,53376.921.9    34,46272.024.2    סך הכל

 תכונות מערכתיות
פיקוח בחינוך העברי

20,91678.820.9    ממלכתי
5,61770.124.1      ממלכתי-דתי

מגזר בחינוך הערבי
4,94656.324.1      ערבי
1,42560.121.3      דרוזי
1,55848.524.7      בדווי

אחוז מורים אקדמאים בבית הספר
17468.918.9         ...... 18568.019.6         עד 24
49-25         44267.622.9         20875.522.4         23460.621.0
74-50      9,75767.225.4      5,11678.221.3      4,64155.224.2

+75    23,85074.123.3    20,97076.721.9      2,88054.724.0

ממוצע שנות ותק בהוראה של מורי בית הספר
  מזה:

10-6      3,58362.027.8      1,70076.323.2      1,88349.025.1
15-11    14,34070.024.5      9,65276.322.2      4,68857.024.0
20-16    14,47276.321.8    13,27278.021.0      1,20058.221.4

+21      1,63774.223.5      1,63774.223.5  - - -

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי של יישוב בית הספר(1)
3,01348.525.1      35374.121.9         3,36651.226.0      2-1 (הפחות מבוססים)

4-3    10,85965.024.4      6,38469.324.9      4,47558.922.4
6-5      8,24776.421.2      8,03176.621.2         21666.321.1
8-7    10,67080.719.5    10,58480.819.5 ......

- - -  68687.016.5         68687.016.5         10-9 (המבוססים ביותר)

 מאפייני תלמידים
מין

3,93060.322.5      13,37179.220.2    17,30174.922.2    בנות
3,94250.824.6      12,86274.623.2    16,80469.025.6    בנים

שנות לימוד של האם
4,79265.227.13,39372.324.61,39947.925.1לא ידוע

3,20753.223.3      90465.625.2         4,11155.924.3      עד 8
 12-9    15,26470.623.2    12,39173.322.3      2,87358.923.0

15-13      5,54881.718.6      5,21182.318.4         33771.919.9
+16      4,74786.016.4      4,63486.216.4         11378.317.1

הכנסת הורים (חמישונים)
1      6,48960.426.1      3,28069.125.3      3,20951.623.9
2      6,76265.825.0      4,42771.523.5      2,33554.924.1
3      6,85771.023.2      5,42674.122.1      1,43159.023.1
4      7,07376.421.4      6,35077.920.7         72363.223.1
5      7,28184.816.9      7,05085.316.5         23170.121.0

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי של אזור המגורים (חמישונים)(2)
1,21363.825.7      4-1 (הפחות מבוססים)

8-5      3,76570.823.6
12-9      6,10975.921.7

16-13      4,89879.720.3
2,76085.216.9      20-17 (המבוססים ביותר)

21,76176.921.7    ילידי ישראל - סך הכל

4,02176.322.8      עולים - סך הכל
  מזה:

3,10778.621.2      ילידי בריה"מ לשעבר
38952.323.6         ילידי אתיופיה

12790.415.6         ילידי ארצות הברית

דת
  מזה:

- - -  25,36377.021.9    יהודים
6,09054.124.6      ...... מוסלמים

39659.422.1         ...... נוצרים-ערבים
1,38860.321.2      ...... דרוזים

חינוך ערביחינוך עבריחינוך עברי וערבי
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לוח ו.- הישגים של תלמידי כיתות ח באנגלית במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים –
           חינוך עברי וערבי (המשך)

תשס"ג

נבחנים -
סך הכל 

(מספרים 
מוחלטים)

ציון 
ממוצע

סטיית 
תקן

נבחנים -
סך הכל 

(מספרים 
מוחלטים)

ציון 
ממוצע

סטיית 
תקן

נבחנים -
סך הכל 

(מספרים 
מוחלטים)

ציון 
ממוצע

סטיית 
תקן

8,80765.821.6      27,11383.517.2    35,92079.119.9    סך הכל

 תכונות מערכתיות
פיקוח בחינוך העברי

21,82984.716.4    ממלכתי
5,28478.519.2      ממלכתי-דתי

מגזר בחינוך הערבי
6,46768.720.4      ערבי
75471.218.0         דרוזי
1,58651.522.3      בדווי

אחוז מורים אקדמאים בבית הספר
  מזה:

49-25         89061.923.0           7579.515.3         81560.322.9
74-50      7,14872.421.3      2,61181.318.2      4,53767.321.3

+75    27,09481.318.7    23,68183.617.1      3,41365.421.3

ממוצע שנות ותק בהוראה של מורי בית הספר
  מזה:

10-6      3,34664.623.7         72480.118.2      2,62260.323.2
15-11    12,51277.819.7      8,08983.317.0      4,42367.820.5
20-16    16,43882.218.0    15,00583.417.4      1,43369.819.8

+21      2,67783.817.1      2,50884.516.7         16972.719.2

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי של יישוב בית הספר(1)
4,29464.421.8      ...... 4,30964.421.8      2-1 (הפחות מבוססים)

4-3      6,60375.320.2      3,58580.718.0      3,01868.720.6
6-5    11,09480.218.3    10,67880.618.1         41669.320.3
8-7    12,60186.216.1    12,48186.615.6 ......

- - -  13293.57.7         13293.57.7         10-9 (המבוססים ביותר)

 מאפייני תלמידים
מין

4,52370.019.3      14,11385.015.7    18,63681.317.8    בנות
4,24561.423.0      12,84382.018.5    17,08876.921.6    בנים

שנות לימוד של האם
4,35169.124.22,38580.119.01,96655.823.0לא ידוע

8 2,92564.420.6      80372.420.6         3,72866.120.9      עד
12-9    15,77878.118.7    12,33780.217.9      3,44170.419.6

15-13      6,25486.615.0      5,87486.915.0         38083.014.1
+16      5,80989.813.0      5,71490.012.9           9580.715.7

הכנסת הורים (חמישונים)
1      6,75668.422.7      3,03977.519.8      3,71761.022.3
2      6,90174.420.4      4,29379.218.6      2,60866.520.7
3      7,12478.919.0      5,56181.517.8      1,56369.320.3
4      7,37983.516.5      6,70584.216.2         67476.017.8
5      7,76088.913.6      7,51589.213.4         24580.217.1

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי של אזור המגורים (חמישונים)(2)
71976.918.9         4-1 (הפחות מבוססים)

8-5      3,62177.619.1
12-9      6,40183.416.8

16-13      5,40285.616.1
2,79989.912.8      20-17 (המבוססים ביותר)

21,60283.417.1    ילידי ישראל - סך הכל
4,84683.917.3      עולים - סך הכל

  מזה:
3,98385.116.2      ילידי בריה"מ לשעבר

35863.420.4         ילידי אתיופיה
18093.67.9         ילידי ארצות הברית

דת
  מזה:

- - -  25,76583.517.1    יהודים
7,81364.921.8      ...... מוסלמים

39973.418.9         ...... נוצרים-ערבים
56272.418.1         ...... דרוזים

(1) 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.

(2) הנתונים מוצגים עבור החינוך העברי בלבד, משום שסיווג זה אינו רלוונטי עבור חלק ניכר מתלמידי החינוך הערבי המתגוררים ביישובים כפריים.

חינוך ערביחינוך עבריחינוך עברי וערבי

- 204 -


