
לוח ז.- הישגים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה 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

7,95839.221.1      26,66450.321.9    34,62247.822.2    סך הכל

 תכונות מערכתיות
פיקוח בחינוך העברי

21,03051.321.9    ממלכתי
5,63446.821.8      ממלכתי-דתי

מגזר בחינוך הערבי
4,92840.321.5      ערבי
1,45140.719.0      דרוזי
1,57934.721.1      בדווי

אחוז מורים אקדמאים בבית הספר
16854.010.7         ...... 18254.511.5         עד 24
49-25         46045.921.3         23447.622.3         22644.120.0
74-50      9,88846.023.4      5,21753.622.4      4,67137.621.5

+75    23,80748.421.7    20,91449.421.7      2,89340.720.5

ממוצע שנות ותק בהוראה של מורי בית הספר
  מזה:

10-6      3,58541.423.5      1,71251.523.1      1,87332.119.7
15-11    14,48146.821.9      9,75449.721.6      4,72740.721.3
20-16    14,38450.521.7    13,17551.221.7      1,20943.019.9

+21      1,69345.222.5      1,69345.222.5  - - -

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי של יישוב בית הספר(1)
2,97735.521.6      36248.825.2         3,33936.922.4      2-1 (הפחות מבוססים)

4-3    10,84043.021.3      6,26744.722.0      4,57340.820.2
6-5      8,13049.121.1      7,94449.121.0         18648.224.7
8-7    10,95653.621.8    10,88453.721.8 ......

- - -  70455.720.3         70455.720.3         10-9 (המבוססים ביותר)

 מאפייני תלמידים
מין

3,98242.220.6      13,51850.521.0    17,50048.621.2    בנות
3,89836.321.2      12,96850.222.8    16,86646.923.2    בנים

שנות לימוד של האם
4,60942.722.63,25546.322.21,35434.121.2לא ידוע

3,26637.420.3      90340.822.2         4,16938.120.8      עד 8
 12-9    15,39546.021.3    12,51347.121.4      2,88241.420.6

15-13      5,62654.621.0      5,28754.721.1         33953.420.3
+16      4,82358.520.8      4,70658.620.8         11756.619.7

הכנסת הורים (חמישונים)
1      6,37439.221.7      3,12442.322.2      3,25036.220.7
2      6,77443.121.7      4,45145.121.7      2,32339.121.3
3      6,89046.621.4      5,46248.021.5      1,42841.520.5
4      7,21250.821.2      6,49551.321.2         71745.620.3
5      7,37257.720.4      7,13258.020.4         24050.020.3

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי של אזור המגורים (חמישונים)(2)
1,16839.720.9      4-1 (הפחות מבוססים)

8-5      3,72945.821.8
12-9      6,12249.721.6

16-13      4,96352.122.1
2,80257.521.1      20-17 (המבוססים ביותר)

22,07450.521.9    ילידי ישראל - סך הכל

3,97048.821.9      עולים - סך הכל
  מזה:

3,04851.521.2      ילידי בריה"מ לשעבר
38429.517.9         ילידי אתיופיה

13453.021.1         ילידי ארצות הברית

דת
  מזה:

- - -  25,50150.521.9    יהודים
6,04238.921.7      ...... מוסלמים

42840.920.5         ...... נוצרים-ערבים
1,41340.318.7      ...... דרוזים

חינוך עברי וערבי חינוך ערביחינוך עברי
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לוח ז.- הישגים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה 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

8,77837.423.7      26,24158.324.4    35,01953.025.9    סך הכל

 תכונות מערכתיות
פיקוח בחינוך העברי

21,42958.824.3    ממלכתי
4,81255.824.7      ממלכתי-דתי

מגזר בחינוך הערבי
6,53739.324.4      ערבי
73835.619.9         דרוזי
1,50330.321.0      בדווי

אחוז מורים אקדמאים בבית הספר
  מזה:

49-25         86939.525.2           7556.924.3         79437.924.7
74-50      7,04845.926.4      2,55258.725.8      4,49638.723.9

+75    26,46055.425.3    23,02158.324.3      3,43935.823.2

ממוצע שנות ותק בהוראה של מורי בית הספר
  מזה:

10-6      3,34039.326.3         79461.724.1      2,54632.322.8
15-11    12,43151.625.7      7,95159.024.2      4,48038.422.9
20-16    16,02455.925.0    14,60157.224.5      1,42342.426.1

+21      2,42860.925.0      2,26261.924.9         16646.421.1

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי של יישוב בית הספר(1)
4,21538.123.3      ...... 4,22938.123.3      2-1 (הפחות מבוססים)

4-3      6,58047.526.0      3,58955.724.5      2,99137.624.2
6-5    10,77654.324.9    10,36355.224.6         41333.523.1
8-7    12,06261.224.2    11,93461.723.8 ......

- - -  12676.418.7         12676.418.7         10-9 (המבוססים ביותר)

 מאפייני תלמידים
מין

4,55439.823.5      13,49358.523.8    18,04753.825.1    בנות
4,19234.823.7      12,63958.125.0    16,83152.326.6    בנים

שנות לימוד של האם
4,17943.126.42,27352.926.01,90631.521.7לא ידוע

8 2,93733.922.3      74743.624.2         3,68435.823.1      עד
12-9    15,69051.024.8    12,23753.724.3      3,45341.424.2

15-13      6,02262.622.7      5,63463.222.5         38853.823.9
+16      5,44467.621.6      5,35067.921.5           9453.623.8

הכנסת הורים (חמישונים)
1      6,62240.825.3      2,93749.925.5      3,68533.622.7
2      6,83746.825.5      4,23352.724.9      2,60437.323.4
3      7,03352.025.1      5,46555.624.4      1,56839.823.5
4      7,16758.323.9      6,49259.423.6         67547.924.6
5      7,36065.722.2      7,11466.121.9         24652.624.8

שיוך לאשכול חברתי-כלכלי של אזור המגורים (חמישונים)(2)
69052.925.5         4-1 (הפחות מבוססים)

8-5      3,59253.225.0
12-9      6,29258.124.5

16-13      5,22660.824.1
2,49564.022.9      20-17 (המבוססים ביותר)

20,88758.224.2    ילידי ישראל - סך הכל
4,77058.725.2      עולים - סך הכל

  מזה:
3,95461.024.4      ילידי בריה"מ לשעבר

34934.221.7         ילידי אתיופיה
15462.222.0         ילידי ארצות הברית

דת
  מזה:

- - -  24,95058.324.3    יהודים
7,79637.123.8      ...... מוסלמים

40248.024.3         ...... נוצרים-ערבים
54834.619.4         ...... 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
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