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  מבוא .1

  רקע

ולהכשיר את עבודה,  ות מיומנויות טכניות והכשרה לחיילהקנ בעיקרו,, החינוך המקצועי נועד

החינוך המקצועי הינו גורם המחנך לחיי עבודה,  הלומד להיות עובד יעיל בתחום טכני מסוים.

חינוך תרומה הכרחית של מערכת החינוך לצורכי המשק והכלכלה. בנוסף, כ נתפסעשייה, יצרנות ו

מהווה ערוץ חלופי המאפשר תחושת מסוגלות ומיצוי הפוטנציאל האישי בעבור תלמידים זה 

'הזדמנות שנייה' טרם  עניק להם, ובכך ממערכת החינוך העיוניתב את מקומם המתקשים למצוא

משרד  –מנוהל על ידי שני משרדים  בישראל, י ולוגטכנ- החינוך המקצועי .נשירה ממערכת החינוך

  לכלה.החינוך ומשרד הכ

- תלמידים בכ 577,000-בחטיבה העליונה כ למדו בשנת תשע"במשרד החינוך בתי ספר בפיקוח ב

עיוני,   -מוסדות. במהלך הלימודים בחטיבה העליונה התלמיד בוחר באחד מנתיבי הלימוד  1,700

מוצעים שלושה מסלולים  הטכנולוגיונבחן במגמת לימוד בהתאם. בנתיב  - טכנולוגי או חקלאי 

מגמות הנדסיות, כגון הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת מכונות, ביוטכנולוגיה; מגמות  -עיקריים 

טכנולוגיות, כגון אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, עיצוב תעשייתי, מדיה ופרסום; מגמות 

. תלמיד שעבר מקצועיות, כגון תיירות ופנאי, מלונאות, מערכות בריאות, ניהול עסקי וחינוך

בהצלחה את הבחינות זכאי לתעודה טכנולוגית המקנה סיווג מקצועי והמשך לימודים לתואר 

טכנאי מוסמך או הנדסאי. כמו כן, קיימת אפשרות ללמוד לקראת תעודת בגרות בשילוב של תואר 

טכנאי מוסמך במהלך הלימודים בחטיבה העליונה. בכל נתיבי הלימוד במשרד החינוך, בתום 

ימודים, תלמידים שעמדו בהצלחה בדרישות הלימודיות מקבלים תעודת בגרות מטעם משרד הל

זכאים לתעודת  ,בחינות הבגרותהשלימו את לא אך שנות לימוד  12סיימו שים החינוך, תלמיד

   גמר.

וחוק עבודת  תעשייתי ופועל מתוקף חוק החניכות-הכלכלה אחראי על החינוך המקצועימשרד 

. 18עד  15יסודיים המקנים הכשרה מקצועית לבני נוער בגילאי -במסגרת לימודים על 1953-נוער

מוסדות.  70-לומדים בכ 13,000-בשנת תשע"ב למדו בבתי ספר תחת פיקוח משרד הכלכלה כ

מסגרת לימודים זו היא מערכת אוטונומית הן מבחינת הפיתוח המקצועי (תכנית הלימודים, סוג 

הבחינות וההסמכות הניתנות לתלמידים) והן מבחינה פדגוגית (תקציב ופיקוח). במערכת קיימות 

מגמות במגוון רחב של ענפים כגון רכב, חשמל ואלקטרוניקה, מתכת, אירוח, טיפוח החן  50-כ

התלמידים לומדים שלושה ימים בשבוע ועובדים יומיים עד שלושה. תכניות הלימודים  ועוד.

כוללות לימודים כלליים ולימודי מקצוע עיוניים ומעשיים. הלימודים מתחילים במסלול זה 

בכיתה ט' או י' ומסתיימים בכיתה י"ב. שנות הלימוד במסגרת בתי הספר שבפיקוח משרד 

כותלי בית הספר במסגרתם ין י' הלימודים מתקיימים רק ב-ט' ו ותכיתבהכלכלה מכוונות כך ש

החל מכיתה  .ין לימודים ועבודהמקצוע והכנה לשילוב בהימודי רוכשים התלמידים את הבסיס לל

הם ובשאר הימים  ,ימים בשבוע 5-3התלמידים לומדים  "בועד סיום לימודיהם בכיתה י י"א

משולבים בעבודה בשכר בהתאם למקצוע הנלמד ורוכשים מיומנויות מעשיות וניסיון בעבודה. 

הבחינות במסלול חניכות תעשייתי יהיה זכאי לתעודת חניך שעומד בכל דרישות הלימודים ובכל 

גמר ולתעודה מקצועית (תעודת מקצוע או אישור למקצוע). יש באפשרות התלמידים להיבחן 
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בבחינות הבגרות על מנת להשתלב בלימודים לקראת תואר הנדסאי/ טכנאי מוסמך, בכפוף 

  .להישגיהם

אשר רשומים , 2011במדינות השונות בשנת  בחטיבה העליונה שיעור התלמידים מוצג 1 בתרשים

בחלוקה לפי תלמידים הלומדים בבתי ספר עם הכשרה מקצועית וזאת לתוכניות מקצועיות 

עיון בתרשים  פר ובעבודה.סותלמידים הלומדים בבתי ספר המשלבים הכשרה מקצועית בבית ה

שיעור  - מקצועיות טכנולוגיותבתוכניות  מהתלמידים בישראל למדו כשליש ,2011בשנת מעלה כי 

לבתי ספר  ונרשמ 4% , אולם, רקOECD-מדינות הממוצע הדומה לשיעור התלמידים ב

  -  ים בבית הספר והכשרה במקום העבודהאו למסלולי חניכות המשלבים לימוד תעשייתיים

  . )EAG, 2013( 12%העומד על   OECD-המדינות מוצע משיעור הנמוך מ

  2011שיעור התלמידים בחטיבה העליונה הרשומים בתכניות מקצועיות בשנת :  1תרשים 

  

  

שלוש גישות עיקריות לנושא ההכשרה המקצועית וחינוך טכנולוגי  , קיימותבעולם, ככלל

  :לצעירים

הכשרה מקצועיות  הגישה הראשונה היא גישה המשלבת חינוך פורמאלי עיוני ותוכניות -

 .נהוגה, למשל, בגרמניה, אוסטריה, הולנד ושוויץה גישה רכי שוק העבודה. ובהתאם לצ

הגישה השנייה היא גישה המאפשרת קורסי רשות 'אופציונאליים' להכשרה מקצועית.  -

 .גישה זו נהוגה, למשל, בארצות הברית, קנדה ואנגליה

מחייבת ומלאה במקביל לחינוך הרגיל. הגישה השלישית היא הכשרה מקצועית במסגרת  -

 .גישה זו, נהוגה , למשל, בשוודיה, פינלנד וצרפת

ניתן לרכוש השכלה מקצועית במסגרת בתי ספר של משרד הכלכלה או במסגרת בישראל, כאמור, 

התפרסמו דוחות ומחקרים רבים העוסקים בחינוך עד כה  החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך.

אולי אף ו ,רצוי לקייםעוסקים בשאלה האם ה, בהיבטים שונים י בישראלהמקצועי והטכנולוג
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 בשנתכך, למשל, . חטיבה העליונההלימודים בבשלב כבר בישראל מקצועי החינוך את ה ,להרחיב

של ועדת  המסכם את עבודתה ,התכנית הלאומית לחינוך''תשס"ה הוגש למשרד החינוך דוח 

ועדה כי ויסודי ובתי הספר המקצועיים סברו חברי ה-דוברת. ביחס לשילוב החינוך הטכנולוגי העל

תעסוקתית. יחד עם זאת, -"אין זה מתפקידה של מערכת החינוך לעסוק בהכשרה מקצועית קדם

מקומו וחשיבותו של החינוך הטכנולוגי, ובכלל זה לימוד מקצועות טכנולוגיים ותעשייתיים, 

ומומלץ  ,ועדה כי מספר המקצועות הטכנולוגיים רב מדיועומדים בעינם". כמו כן סברו חברי ה

תפיסה טכנולוגית רחבה ואשר יכולים  שיש בהם כדי לפתחמקצועות על כנם לצמצם ולהותיר 

 נייר מדיניות שהוגש לקראת כנסמאידך, שזהו תחום העניין שלהם. להוות בסיס ראוי לתלמידים 

אחת המסקנות העיקריות היא "הצורך בקידומו של  העלה כי ,בהקשר זהועסק  2011הרצליה 

תעסוקה על מנת להזניק את החינוך בישראל ואת כלכלת המדינה  תמיומנויוהחינוך להקניית 

... חינוך מדעי, טכנולוגי ומקצועי ראוי יאפשר רצף יעיל ומוצלח בין הלימודים, הצבא  קדימה

  .)2011לאחר מכן..." (בכר,  והשתלבות בחברה ובתעסוקה

מסלול הטכנולוגי בהשוואה לתלמידים במסלול ישנם מחקרים הבוחנים את תלמידי ה בנוסף,

ה יחסית של משרד החינוך ה הגבוהעבחן את השאלה האם ההשק העיוני. כך למשל, המחקר אשר

באה לידי ביטוי בהישגים בבחינות הבגרות,  ,עיונינתיב הבתלמידי הנתיב הטכנולוגי, בהשוואה ל

(זוסמן, כץ,  כלכליים של התלמידים וכישורים אישיים-כל זאת בהינתן תנאי רקע חברתיים

עולה כי ההישגים בבחינות הבגרות של תלמידי הנתיב  זה מחקרמ ).2005רומנוב ורימון, 

בעל מאפיינים של תלמידים  ים מאלולנופ ,הטכנולוגי, ובכלל זה שיעורי הזכאות לתעודת בגרות

מחקר נוסף בדק את התרומה של לימודים תיכוניים בנתיב מקצועי לעומת   .דומים בנתיב העיוני

. מהמחקר )2010(זוסמן וצור,  לימודים בנתיב העיוני לרכישת השכלה ולהצלחה בשוק העבודה

עיוני החינוך הל בוגרי עולה כי הישגי תלמידים בוגרי החינוך המקצועי היו נמוכים בהרבה מאלו ש

ולם אהיוקרה של משלח ידם הייתה פחותה. ותיכונית -הם רכשו פחות השכלה על –הדומים להם 

לא נמצא כי לחינוך המקצועי השפעה שונה מזו של החינוך העיוני על שיעורי התעסוקה של 

אחד היעדים  –הבוגרים, וחלק מהממצאים אף מלמדים שהוא סייע בצמצום הנשירה מהתיכון 

  המרכזיים שלו.

 עוסק המחקר. בישראל המקצועי החינוך אודות לע נוספת הסתכלות זווית מציע הנוכחי המחקר

 במשרד המקצועי החינוך של ספר בתיבחטיבה העליונה ב ללמוד ובריםשע התלמידים מאפייניב

 הלימודים ובסיוםלחטיבה העליונה בכיתה י'  מעברבשלב ה –, וזאת בשתי נקודות זמן הכלכלה

של  לימודייםה מאפייניםן ההו חברתיים-דמוגרפייםה מאפייניםההן  בכיתה י"ב. במחקר נבדקו

מחזור התלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת תש"ע. המאפיינים הלימודיים בנקודת 

הזמן הראשונה מתבססים, בין השאר, על נתוני המיצ"ב של אותם תלמידים כאשר למדו בכיתה 

המאפיינים בנקודת הזמן השנייה, סיום הלימודים בחטיבה העליונה, נבדקו חטיבת הביניים. בח' 

 מאפייני של יותר טובה הבנה לימוד.הזכאות לתעודה ומגמות ההתמדה בלימודים, ה ,יםהלימודי

בהם צוידו התלמידים שהכלים כרות עם  יוה המקצועי בחינוך ללמוד הבאים התלמידים קבוצת

 ודרכים כיוונים בבחירת ההחלטות למקבלי שתסייע אפשר לקראת השתלבותם בחיים הבוגרים,

   .זו ייחודית הבאוכלוסיי לתלמידיםהלימודיות ולהתאמתן  המסגרות לשיפור
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  מטרת המחקר

עליונה הלומדים במסגרת בתי ספר החטיבה ב םתלמידיה מטרת המחקר היא לבדוק את מאפייני

  :שאלות הבאותהבפרט לענות על ו ,חינוךובבתי ספר בפיקוח משרד ה הכלכלהמשרד  בפיקוח

העליונה הלומדים  חטיבהה של תלמידיוהחברתיים  הדמוגרפיים הם המאפייניםמה  .1

בבתי בהשוואה לתלמידי החטיבה העליונה הלומדים  הכלכלהמשרד  בבתי ספר בפיקוח

ובהשוואה לתלמידים שלא נמצאו באחת משתי מסגרות ספר בפיקוח משרד החינוך (

 ?)הללו

ה ללמידה , במוטיבציבהישגים הלימודיים בין קבוצות התלמידיםהאם קיימים הבדלים  .2

במדדי המיצ"ב באו לידי ביטוי אלו כפי שכלפי בית הספר, אישיות התפיסות בו ובעמדות

 ?בחטיבת הביניים

 ההישגים, הדמוגרפיים משתנים(ה בחטיבת הביניים משתני הרקע של התלמידים האם .3

בחטיבה העליונה  יםמודילל מעבר) מנבאים בית הספרכלפי  עמדותהו הלימודיים

 ?הכלכלה משרד של הספר בתי במסגרת

תלמידים הלומדים במסגרת משרד  בקרבהחטיבה העליונה  מה היא תמונת המצב בסיום .4

מבחינת התמדה בלימודים  החינוךמשרד מסגרת הכלכלה ושל תלמידים הלומדים ב

  וזכאות לתעודה?

לזו של תלמידי משרד בהשוואה תמונת המצב בסוף החטיבה העליונה של תלמידי משרד הכלכלה 

 התלמידים לקבוצת ביחס ,בעיקרהן ביחס לכלל תלמידי משרד החינוך, והן, ו בחןית ,החינוך

 .הכלכלה משרד לתלמידי , עד כמה שניתן,במאפייניהם דומיםהו החינוך משרד במסגרת שלומדים

שיעור התלמידים שסיימו כיתה י"ב (התמדה), שיעור הזכאים הם  להתייחסות הפרמטרים

בגרות במשרד החינוך, תעודת גמר ותעודה מקצועית במשרד הכלכלה) ומגמות לתעודה (תעודת 

  הלימוד בנתיבים השונים בקרב הזכאים לתעודה.

  יטהש

 כיתה ח' בשנת תשס"חשלמדו ב םתלמידי הם אוכלוסיית המחקרהבסיס ל אוכלוסיית המחקר:

 .1דתי-בפיקוח הממלכתי והממלכתי ,דוברי עברית ודוברי ערביתשל החינוך הרגיל,  בבתי ספר

חטיבה בתחילת לימודיהם ב ,שנת תש"עכעבור שנתיים, ב :בשתי נקודות זמןאלו  תלמידיםסקור נ

בכיתה  סוף לימודיהם בחטיבה העליונה, בבשנת תשע"בוכעבור ארבע שנים, בכיתה י', העליונה 

   .י"ב

מצבות תלמידים של משרד החינוך הם  המידע ששימשו לצורך המחקרמקורות  :מקורות המידע

תשע"ב וכן קבצי מוסדות וכיתות בפועל של משרד החינוך  -ושל משרד הכלכלה בשנים תשס"ח 

נתוני הישגים ונתוני אקלים   - לשנת תשס"ח. כמו כן, נעשה שימוש בנתוני מיצ"ב לשנת תשס"ח

                                                           
 מזרח ערביי של ספר בבתי וכן החרדי בפיקוח ספר בבתי, המיוחד החינוך של ספר בבתי הביניים בחטיבת שלמדו תלמידים כלולים לא בניתוח 1

 . ירושלים
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מגמות ו מקצוע לתעודת או בגרותתעודת בנתוני זכאות לשימוש נעשה סביבה פדגוגית. בנוסף, ו

    2הכלכלה. לימוד של התלמידים בשנת תשע"ב, כפי שהתקבלו ממשרד החינוך וממשרד

* * *  

  תחילת החטיבה העליונה  -כיתה י'  - Iנקודת זמן  .2

 בכיתה העליונה בחטיבה לימודיו את  תלמידחל הה בהש הראשונה הזמן בנקודת נתמקד תחילה

עבור מרבית התלמידים זו השנה בשתי מסגרות הלימוד, משרד החינוך ומשרד הכלכלה, '. י

הראשונה ללימודיהם בחטיבה העליונה, והיא מהווה נקודת מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה 

שנתיים, נקודת המעבר היא בכיתה - תלמידים הלומדים בתיכונים ארבעמה חלקהעליונה. עבור 

  נייה ללימודיהם בחטיבה העליונה. הש וכיתה י' היא השנה ,ט'

הקבוצות שלוש לאחת מ וסווגים תלמידתחילת החטיבה העליונה, ה זו,זמן בהתייחס לנקודת 

  :3הבאות

משרד תלמידי בבתי ספר בפיקוח משרד החינוך (להלן: 'בכיתה י'  שלמדותלמידים  .1

 החינוך')

משרד תלמידי ' בבתי ספר בפיקוח משרד הכלכלה (להלן:שלמדו בכיתה י' תלמידים  .2

 הכלכלה')

 תלמידים אשר לא נמצאו באחת משתי המסגרות הללו (להלן: 'אחרים') .3

 שנשרותלמידים  ברובההכוללת  הטרוגנית קבוצה היא) 3קבוצת ה'אחרים' (קבוצה  כי יצוין

 ללמוד שעברואו  הארץ את שעזבו דוברי עברית תלמידיםמספר קטן של  גם אך, לימוד ממסגרות

 אינה' אחרים'ה קבוצת כי יודגש. הדתות במשרד לימוד מוסדות כמו אחרות לימוד במסגרות

 עבור נוספת השוואה קבוצת, הראשונה הזמן בנקודת משמשת אלא המחקר ממוקדי אחד מהווה

  . הכלכלה משרד ותלמידי החינוך משרד תלמידי

 -באחת משלוש הקבוצות  ע"תש בשנת יםהתלמיד של הלימוד מסגרת נבחנה, שלב ראשוןב

מוצגת התפלגות להלן  1בלוח  '.אחרים' ותלמידים הכלכלה משרד תלמידי, החינוך משרד תלמידי

נשארו  ,93%ריע של התלמידים, הרוב המכ עיון בלוח מעלה כיאוכלוסיית המחקר לפי הקבוצות. 

ר של משרד מהתלמידים עברו ללמוד במסגרת בתי ספ 3%משרד החינוך,  שלללמוד בבתי ספר 

  .מהתלמידים לא נמצאו באף אחת משתי המסגרות הללו 4%-הכלכלה ו

   

                                                           
 הרשמית הסטטיסטיקה עם בהכרח מצטלבים ואינם), השונים מאפייניה על( זה מחקר של לאוכלוסייה מתייחסים בדוח המוצגים הנתונים 2

 .לבגרות וזכאות התמדה של בהקשר המפורסמת
3

בבתי ספר בחינוך הרגיל, דוברי עברית ודוברי ערבית  ח"תשס בשנת' ח כיתהמשרד החינוך ב  תלמידי הם המחקר לאוכלוסיית כאמור, הבסיס 
 תלמידים או החינוך במשרד ח"תשס במצבת רשומים היו לא אשר תלמידים בניתוחים נכללו לא, זאת לאור דתי.-בפיקוח הממלכתי והממלכתי

 משרדשל  או החינוך משרד של ב"י כיתה או' י כיתה במצבת המתאים בשנתון מכן לאחר נמצאו אם גם ,'ח בכיתה לא אך במצבת נמצאו אשר
אשר נמצאו במצבת תלמידים של  באוכלוסיית המחקר תלמידיםנכללו  מבין התלמידים הרשומים בכיתה ח' במצבת תשס"ח, לאכן,  כמו .הכלכלה

חזרו  אךשלא נמצאו במצבות התלמידים של שנת תש"ע  ותלמידיםמשרד החינוך או משרד הכלכלה בשנת תש"ע אבל לא בשנתון המתאים, 
 בפיקוח רספ בבתי ע"תש בשנת שלמדו תלמידים 251: הבא הפירוט לפי תלמידים 2,391 מהניתוח יצאו הכול סךב והופיעו במצבות בשנת תשע"ב.

 נמצאו שלא תלמידים 518', י בכיתה לא אך החינוך משרד בפיקוח ספר בבתי ע"תש בשנת שלמדו תלמידים 1,622', י בכיתה לא אך הכלכלה משרד
 מונה, אלו ניכויים לאחר. הללו מהמסגרות באחת ב"תשע בשנת נמצאו אך ,הכלכלה משרד של או החינוך משרד של ספר בבתי ע"תש בשנת

   .תלמידים 92,082 המחקר אוכלוסיית
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   בכיתה י' בחלוקה לפי קבוצות התלמידים התפלגות:  1 לוח

  כיתה י'

  %  N  קבוצה

 93% 85,924  משרד החינוךתלמידי 
 3% 2,979  משרד הכלכלהתלמידי 

 4% 3,179  יםאחר
 100% 92,082  לוסך הכ

  

  חברתיים מאפייני רקע דמוגרפיים ו

להלן יוצגו מאפייני הרקע של התלמידים בכל אחת משלוש הקבוצות, כפי שנמדדו בכיתה ח' 

כאשר כל התלמידים למדו בבתי ספר של משרד החינוך. חלק מהמאפיינים (מגזר, סוג פיקוח וסוג 

בהם התלמידים למדו שהכיתה בה למד התלמיד) מתייחסים למאפייני בית הספר והכיתות 

  בחטיבת הביניים, אך אפשר להניח שהם משקפים מאפיינים אישיים של מרבית התלמידים. 

מגזר בית מוצגת התפלגות התלמידים בשלוש הקבוצות לפי  2ובתרשים  2בלוח  מגזר בית הספר:

הם  משרד החינוךכיתה י' במתלמידי  75%-כמעלה כי  םעיון בנתוני בו למדו בכיתה ח'.ש הספר

מתלמידי  57%-בהשוואה למגזר היהודי, שלמדו בחטיבת הביניים בבתי ספר של התלמידים 

מתלמידי משרד החינוך  18%בקבוצת ה'אחרים'. כמו כן, מהתלמידים  39%-ומשרד הכלכלה 

משרד לכשליש מתלמידי מגזר הערבי בהשוואה חטיבת הביניים בבתי ספר של הבכיתה י' למדו ב

התלמידים בקבוצת ה'אחרים'. עוד יצוין כי בקבוצת ה'אחרים' שיעור גבוה יחסית של מהכלכלה ו

, לעומת שיעורם בקרב תלמידי משרד החינוך 24%, בתי ספר של המגזר הבדואילמדו בתלמידים 

  .8% -ושיעורם בקרב תלמידי משרד הכלכלה  5%העומד על 

   בכיתה ח' בו למדו מגזר בית הספרלפי  התלמידים התפלגות:  2 לוח

  'ח כיתה
  כיתה י'

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

  %  N %  N  %  N  מגזר

 39% 1,244 57% 1,689 74%  64,069  יהודי

 34% 1,077 32% 945 18% 15,192  ערבי

 3% 94 3% 104 3% 2,434  דרוזי

 24% 764 8% 240 5% 4,180  בדואי

  0%  0  0%  1  0%  49  צ'רקסי

 100% 3,179 100% 2,979 100% 85,924  סך הכול
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  בו למדו בכיתה ח'שלפי מגזר בית הספר  התלמידים התפלגות  :2תרשים 

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

      
  

   
  

עשה שימוש במאפיין מקובץ של המשתנה 'מגזר' לשתי קבוצות של מגזרי שפה: ימכאן ואילך י

  המגזר הערבי, הבדואי, הדרוזי והצ'רקסי.  -המגזר היהודי, ודוברי ערבית  -דוברי עברית 

דוברי מוצגת התפלגות התלמידים במגזר  3ובתרשים  3בלוח : של בית הספר סוג הפיקוח

התבוננות  ממלכתי או ממלכתי דתי. -בו למדו בכיתה ח' שפר סוג הפיקוח של בית הסלפי העברית 

, שיעור התלמידים שלמדו בכיתה ח' בבתי ספר הכלכלהמשרד בקרב תלמידי כי  מעלה בנתונים

  ).22%( חינוךבמעט משיעורם בקרב תלמידי משרד הנמוך , )16%( דתי-בפיקוח ממלכתי

  )עבריתדוברי ( של בית הספר בו למדו בכיתה ח' פיקוחהסוג לפי  התלמידים התפלגות: 3 לוח

  'ח כיתה
  כיתה י'

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

  % N  %  N %  N  פיקוח

 81% 1,009 84% 1,427 78%  49,994  ממלכתי

 19% 235 16% 262 22% 14,075  דתי-ממלכתי

 100% 1,244 100% 1,689 100% 64,069  סך הכול

  

   

74%

18%

3% 5%

57%

32%

3%
8%

39%

34%

3%

24%
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דוברי בו למדו בכיתה ח' (ששל בית הספר  פיקוחהסוג לפי  התלמידים התפלגות:  3תרשים 

  )עברית

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

    
  

  
  

כלל האוכלוסייה  מגדר, בעבורמוצגת התפלגות התלמידים לפי  4ובתרשים  4בלוח  מגדר:

קרב תלמידי בעיון בנתונים מעלה כי  בו למדו בכיתה ח'.שובחלוקה לפי מגזר השפה של בית הספר 

עומת זאת, בשתי . ל50%-ועומד על כ משרד החינוך שיעור הבנים דומה לשיעור הבנותכיתה י' ב

שרד בקבוצת תלמידי מ - שיעור הבנים גבוה בהשוואה לשיעור הבנות הקבוצות האחרות, 

הן  33%-בנים והם  67%בקבוצת ה'אחרים' ו ,16% רקהבנות ו 84%הבנים מהווים  ,הכלכלה

בקרב תלמידי משרד הכלכלה בולט   .בנות. תמונת מצב זו נשמרת גם בכל אחד ממגזרי השפה

בקרב תלמידי משרד הכלכלה שלמדו בכיתה  -רי השפה בנוגע לפער בין המינים שני מגזבין ההבדל 

, הם בנים, לעומת שיעור נמוך יותר של בנים, 93%ר דוברי ערבית, הרוב המכריע, ח' בבתי ספ

  , בקרב תלמידי משרד הכלכלה שלמדו בכיתה ח' בבתי ספר דוברי עברית.78%

  
  של בית הספר בו למדו בכיתה ח' שפהה מגזרלפי מגדר ו לפי התלמידים התפלגות:  4 לוח

    'ח כיתה
  'י כיתה

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

  %  N %  N  %  N  מגדר  שפה -מגזר 

כלל 
  האוכלוסייה

 67% 2,129 84% 2,513 49%  41,820  בנים

 33% 1,050 16% 466 51% 44,104  בנות

  100% 3,179 100% 2,979 100% 85,924  לוסך הכ

דוברי 
  עברית

 65% 811 78% 1,313 49% 31,546  בנים

 35% 433 22% 376 51% 32,523  בנות

 100% 1,244 100% 1,689 100% 64,069  לוסך הכ

דוברי 
  ערבית

  68% 1,318 93% 1,200 47% 10,274  בנים

 32% 617 7% 90 53% 11,581  בנות

  100% 1,935 100% 1,290 100% 21,855  לוסך הכ

  

78%

22%

84%

16%

81%

19%
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  בו למדו בכיתה ח'שמגדר ולפי מגזר השפה של בית הספר  לפי התלמידים התפלגות:  4תרשים 

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך  

כלל 
  האוכלוסייה

     

  דוברי עברית

     

  דוברי ערבית

 
  

הרקע מוצגת התפלגות התלמידים בשלוש הקבוצות, לפי  5ובתרשים  5בלוח כלכלי: -רקע חברתי

השפה  שלהם כפי שנמדד בכיתה ח', בעבור כלל האוכלוסייה ובחלוקה לפי מגזר 4כלכלי-החברתי

משרד החטיבה העליונה בבקרב תלמידי עיון בנתונים מעלה כי  בו למדו בכיתה ח'.ששל בית הספר 

בעוד שבשתי הקבוצות האחרות, תלמידי  ,גבוהכלכלי -רקע חברתימ הםמהתלמידים  35%החינוך 

מעט פחות , שיעור התלמידים מרקע גבוה נמוך יותר ועומד על 'אחרים'משרד הכלכלה וקבוצת ה

 50%-כלכלי נמוך לעומת כ-רקע חברתיהם ממתלמידי משרד החינוך  25%. כמו כן, מעשירית

  . 'אחרים'מהתלמידים בקבוצת ה 66%-ומשרד הכלכלה מתלמידי 

בלבד מתלמידי  14%רקע גבוה לעומת הם ממתלמידי משרד החינוך  44% - בקרב דוברי עברית

מהתלמידים  16%. כמו כן, במשרד החינוך 'אחרים'תלמידים בקבוצת ההמ 23%-משרד הכלכלה ו

  קבוצת האחרים. ב 33%-משרד הכלכלה וב מהתלמידים 35%לעומת  נמוך הם מרקע

כלכלי -חברתי הם מרקעהקבוצות, שיעור זעיר של תלמידים בכל שלושת  - בקרב דוברי ערבית 

מתלמידי משרד הכלכלה  68%- נמוך בהשוואה ל הם מרקעמתלמידי משרד החינוך  50%-גבוה. כ

  '.אחרים'של תלמידי בקבוצת ה 87%- ו

                                                           
4

פרמטרים של השכלת הורים, הינו מדד טיפוח אישי, הלוקח בחשבון  שטראוס" של משרד החינוך. המדד"מדד כלכלי מבוסס על -המדד החברתי 
  כלכלית נמוכה יותר.-חברתיתהככל שערכי המדד גבוהים יותר כך הרמה  הכנסה בית ספרית, פריפריאליות וארץ לידה.

49%

51%

84%

16%

67%

33%

49%51%

78%

22%

65%

35%

47%

53%

93%

7%

68%

32%
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בו למדו ששל בית הספר  שפהה מגזרלפי כלכלי ו- לפי רקע חברתי התלמידים התפלגות:  5 לוח
  בכיתה ח'

  
  כיתה ח'

  כיתה י'

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

  שפה -מגזר 
רקע 
- חברתי
  כלכלי

N %  N  %  N  %  

כלל 
  האוכלוסייה

  66%  2,020  49%  1,445  25%  21,363  נמוך

 25% 747 43% 1,260 40% 34,480  בינוני

 9% 271 8% 242 35% 29,431  גבוה

 100% 3,038 100% 2,947 100% 85,274  לוסך הכ

דוברי 
  עברית

 33% 369 35% 578 16% 10,017  נמוך

 44% 503 51% 861 40% 25,249  בינוני

 23% 265 14% 229 44% 28,284  גבוה

 100% 1,137 100% 1,668 100% 63,550  לוסך הכ

דוברי 
  ערבית

 87% 1,651 68% 867 52% 11,346  נמוך

 13% 244 31% 399 43% 9,231  בינוני

 0% 6 1% 13 5% 1,147  גבוה

 100% 1,901 100% 1,279 100% 21,724  לוסך הכ

חסר נתון של  'אחרים'תלמידים בקבוצת ה 141-תלמידי משרד הכלכלה ול 32- תלמיד משרד החינוך, ל 650-הערה: ל
  .כלכלי-רקע חברתי
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בו ששפה של בית הספר ה כלכלי ולפי מגזר-רקע חברתילפי  התלמידים התפלגות:  5תרשים 

  למדו בכיתה ח'

  כלל האוכלוסייה

 
  דוברי ערבית  דוברי עברית

   

  
  

שלמדו בכיתה ח' בבתי ספר מוצגת התפלגות התלמידים להלן ש 6ובתרשים  6בלוח  ארץ לידה:

מתלמידי משרד החינוך  88%מהנתונים עולה כי  .הקבוצות לפי ארץ לידהדוברי עברית בשלוש 

בלבד  65%-מתלמידי משרד הכלכלה ו 81%-עברית נולדו בישראל בהשוואה להדוברי 

מהתלמידים נולדו בחבר העמים  6%מהתלמידים בקבוצת ה'אחרים'. במשרד החינוך רק 

וש מהתלמידים בקבוצת ה'אחרים'. בשל 17%-מתלמידי משרד הכלכלה ו 15%-בהשוואה לכ

   נולדו באתיופיה. , של תלמידים2%- הקבוצות שיעור דומה, כ

, שייכים 3%- כמו כן, יש לשים לב כי במשרד החינוך ובמשרד הכלכלה שיעור נמוך של תלמידים, כ

בקרב תלמידים השייכים  ,15%, לתלמידים שנולדו במדינות אחרות, לעומת השיעור המקביל

לקבוצת האחרים (שתי המדינות בעלת השכיחות הגבוהה המרכיבות פלח זה הן ארצות הברית 

' ישנם גם תלמידים אשר לא בהכרח נשרו מלימודים, אלא אחרים'כי בקבוצת ה יוזכר). וצרפת

  יתכן שחלקם חזרו לארץ לידתם. י .עזבו את הארץ

  

   

25%

49%
66%

40%

43%
25%

35%

8%9%

תלמידי משרד  
החינוך

תלמידי משרד  
הכלכלה

אחרים

16%

35%33%

40%

51%
44%

44%

14%
23%

תלמידי משרד  
החינוך

תלמידי משרד  
הכלכלה

אחרים

52%
68%

87%

43%

31%

13%
5%

תלמידי משרד  
החינוך

תלמידי משרד  
הכלכלה

אחרים
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  עברית דובריבקרב תלמידים ארץ לידה  לפי התלמידים התפלגות:  6 לוח

  
  כיתה י'

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

  %  N %  N %  N  ארץ לידה

 65% 813 81%  1,361 88%  56,571  ישראל

חבר העמים
5

  4,134 6% 257 15% 210 17% 

  3%  31  2%  36  2%  971  אתיופיה

 15% 190 2%  35 4% 2,393  אחר

  100%  1,244  100%  1,689  100%  64,069  סך הכול

  

   ארץ לידה בקרב תלמידים דוברי עברית לפי התלמידים התפלגות:  6תרשים 

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

    
 

 
  

למדו בכיתה ח'  בהשלפי סוג הכיתה התפלגות התלמידים מתוארת  7ובתרשים  7בלוח  סוג כיתה:

כיתה רגילה או כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, בעבור כלל האוכלוסייה ובחלוקה לפי מגזר  -

, 98%, הרוב המכריע של התלמידים ,משרד החינוךקרב תלמידי כי ב מעלה בנתוניםעיון  שפה.

חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.  בכיתות מדול ,2%ושיעור זעיר,  ,בכיתות רגילותבכיתה ח'  למדו

 גבוה יותרשיעור בקבוצת ה'אחרים', לעומת זאת, בקרב תלמידי משרד הכלכלה ובקרב תלמידים 

  מהתלמידים למדו בכיתות רגילות. 87%- , כשמינית, למדו בכיתות חינוך מיוחד וכשל תלמידים

קיימים הבדלים בשיעור התלמידים הלומדים בכיתות חינוך כי בהשוואה בין מגזרי השפה עולה 

בכיתות למדו מתלמידי משרד החינוך  2%רק  -בקרב דוברי עברית רגילות ובכיתות חינוך מיוחד. 

 '.אחרים'מהתלמידים בקבוצת ה 14%-ולהכלכלה מתלמידי משרד  20%- ל חינוך מיוחד בהשוואה

בכיתות חינוך מיוחד  למדודי משרד החינוך מתלמי ,1%שיעור זעיר,  -בקרב דוברי ערבית 

שייכים לקבוצת התלמידים הבקרב  11%-בקרב תלמידי משרד הכלכלה ו 5%-בהשוואה ל

  '.אחריםה'

                                                           
5

, אן'אזרבייג, גרוזיה ,מולדובה, רוסיה, אוקראינה, ביילורוסיה, אסטוניה, לטביה, ליטא, המועצות ברית, במדינות חבר העמים נכללו: ארמניה 
 .אבחזיסטאן, קירגיזסטאן, אוזבקיסטן, יקיסטאן'טג, תורכמניסטאן, קזחסטאן

88%

6%
2% 4%

81%

15%

2% 2%

65%

17%

3%

15%
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 בה למדו בכיתה ח'ש )רגילה או חינוך מיוחדלפי סוג כיתה ( התלמידים התפלגות: 7 לוח
  בכיתה ח' בו למדוששל בית הספר  שפהה מגזר לפיו

  'ח כיתה
  כיתה י'

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

  %  N  %  N  %  N  סוג כיתה  שפה -מגזר 

כלל 
  האוכלוסייה

 88% 2,788 87% 2,581 98% 84,138  הרגיל
חינוך 
  מיוחד

1,786 2% 398 13% 391 12% 

 100% 3,179 100% 2,979 100% 85,924  לוסך הכ

דוברי 
  עברית

 86% 1,069 80% 1,355 98% 62,507  הרגיל
חינוך 
  מיוחד

1,562 2% 334 20% 175 14% 

 100% 1,244 100% 1,689 100% 64,069  לוסך הכ

דוברי 
  ערבית

 89% 1,719 95% 1,226 99% 21,631  הרגיל
חינוך 
  מיוחד

224 1% 64 5% 216 11% 

  100% 1,935 100% 1,290 100% 21,855  לוסך הכ

בה למדו בכיתה שלפי סוג כיתה (רגילה או חינוך מיוחד)  התלמידים התפלגות:  7תרשים 
  בו למדו בכיתה ח'ששפה של בית הספר ה מגזר לפיח'  ו

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך  

כלל 
  האוכלוסייה

     

  דוברי עברית

     

  דוברי ערבית

 

98%

2%

87%

13%

88%

12%

98%

2%

80%

20%

86%

14%

99%

1%

95%

5%

89%

11%
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 בכיתה ח' לפי קבוצת גיל התלמידהתפלגות התלמידים מוצגת  8ובתרשים  8בלוח  :גיל התלמיד

בו למדו בכיתה ח'. שוזאת בעבור כלל האוכלוסייה ובחלוקה לפי מגזר השפה של בית הספר 

), 31.12.1994לבין  1.1.1994-(בין ה 1994תלמיד הוגדר כשייך לשנתון אם נולד במהלך שנת 

כמבוגר מהשנתון אם נולד לפני שנה זו וכצעיר מהשנתון אם נולד מאוחר יותר. גיל התלמיד יכול 

ך הלימודים אליהם ייחשף במהלשלהיות קשור, בין השאר, לתפקודו בבית הספר, כמות הקשיים 

  ספר).העוכב בשנה  או קפץ בשנה (בגן או בבית שלעובדה ו

שיעור זעיר של תלמידים צעירים מהשנתון קיים בשלוש הקבוצות מעלה כי ובתרשים  בלוחעיון 

למידים במשרד החינוך שיעור הת - בו הם לומדים. אשר לתלמידים מבוגרים מהשנתון ש

ואילו בקבוצת האחרים  ,24% הכלכלה, שיעור גבוה יותר,, במשרד 16%המבוגרים מהשנתון הוא 

  מהתלמידים הם מעל השנתון.  31%

 35%-מתלמידי משרד החינוך מוגדרים מבוגרים מהשנתון בהשוואה ל 19%בקרב דוברי עברית 

מהתלמידים בקבוצת האחרים. בקרב דוברי ערבית התמונה  40%-מתלמידי משרד הכלכלה וכ

שרד החינוך ותלמידי משרד הכלכלה הינם תלמידים מבוגרים מהשנתון, מתלמידי מ 8%-כ - שונה 

  מהתלמידים השייכים לקבוצת האחרים. 25%- לעומת כ

 למדו בו הספר בית של שפהה מגזרלפי והתלמיד לפי גיל   התלמידים התפלגות:  8 לוח

  'ח בכיתה

    'חכיתה 
  כיתה י'

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

  %  N  %  N %  N  גיל  שפה -מגזר 

כלל 
  האוכלוסייה

מבוגרים 
  מהשנתון

13,797  16%  708  24%  994  31%  

  68% 2,146 76% 2,261 84% 71,737  בשנתון

צעירים 
  מהשנתון

390 0% 10 0% 39 1% 

  100%  3,179 100% 2,979 100% 85,924  לוסך הכ

דוברי 
  עברית 

מבוגרים 
  מהשנתון

12,189 19% 590 35% 513 41% 

 58% 718 65% 1,095 81%  51,625  בשנתון
צעירים 
  מהשנתון

255 0% 4 0% 13 1% 

 100% 1,244 100% 1,689 100% 64,069  לוסך הכ

דוברי 
  ערבית

מבוגרים 
  מהשנתון

1,608 7% 118 9% 481 25% 

 74% 1,428 91% 1,166 92% 20,112  בשנתון
צעירים 
  מהשנתון

135 1% 6 0% 26 1% 

 100% 1,935 100% 1,290 100% 21,855  לוסך הכ
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בו למדו ששל בית הספר  שפהה לפי גיל  התלמיד ומגזר התלמידים התפלגות:  8תרשים 

  בכיתה ח'

  כלל האוכלוסייה

 
  דוברי ערבית  דוברי עברית

    

  
  

ללמוד בחטיבה  יםהעוברלאוכלוסיית התלמידים  סיכום: - מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים 

מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים ייחודיים. בהשוואה העליונה במוסדות של משרד הכלכלה 

לתלמידי משרד החינוך, נמצא כי בקרב תלמידי משרד הכלכלה יש שיעור גבוה של דוברי ערבית, 

כלכלי נמוך ושיעור גבוה של -בנים, שיעור גבוה של תלמידים מרקע חברתי ד שלושיעור גבוה מא

דוברי העברית). כמו כן נמצא כי באוכלוסיית התלמידים  מביןתלמידים אשר לא נולדו בישראל (

של משרד הכלכלה יש שיעור גבוה יחסית של תלמידים שלמדו בכיתות חינוך מיוחד בחטיבת 

  ים מבוגרים מגיל השנתון.הביניים ושיעור גבוה של תלמיד

    

16%
24%31%

84%
76%68%

1%

תלמידי משרד  
החינוך

תלמידי משרד  
הכלכלה

אחרים

19%
35%41%

81%
65%58%

1%

תלמידי משרד  
החינוך

תלמידי משרד  
הכלכלה

אחרים

7%9%
25%

92%91%
74%

1%1%

תלמידי משרד  
החינוך

תלמידי משרד  
הכלכלה

אחרים
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   הביניים בחטיבת ב"המיצ מדדי פי על לימודיים מאפיינים

בשנת תשס"ח כאשר  מיצ"בבמסגרת הכפי שנמדדו  תלמידיםהיוצגו מאפייני הדוח  שלזה  חלקב

התלמידים במבחנים, שיעור התלמידים של השתתפות ה (אי) שיעור - התלמידים למדו בכיתה ח'

לאחר השונים. וכן הישגי התלמידים במבחנים  מיצ"במבחני ב צרכים מיוחדיםשהוגדרו כבעלי 

תחושה כללית  -יוצגו עמדות התלמידים בסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב  מכן,

קרבה ואכפתיות עם המורים, ציפיות  יחסיכלפי בית הספר, מעורבות באירועי אלימות, חיובית 

מוטיבציה ללמידה ותחושת מסוגלות , של מורים בתלמידים פגיעההמורים להצלחה בלימודים, 

  לימודית. 

תשע"ד, חולקו בתי הספר היסודיים -על פי מחזוריות המיצ"ב בשנים תשס"זהמיצ"ב:  אוכלוסיית

שקולות של בתי ספר (להלן: 'אשכולות'). כל אשכול זרות וביניים לארבע קבוצות הוחטיבות 

י הספר בארץ. בכל שנה נבחנו במיצ"ב החיצוני זוג אשכולות, בת למהווה מדגם ארצי מייצג של כל

כאשר אשכול אחד נבחן בזוג המקצועות אנגלית ומדעים והאשכול השני נבחן בזוג המקצועות 

לשני  הועברואם (עברית או ערבית). סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית  מתמטיקה ושפת

  במיצ"ב החיצוני.ו האשכולות שנבחנ

מצטמצמת במחצית לערך, וכוללת תלמידים אשר  זהבחלק אליה נתייחס שייה לפיכך, האוכלוס

. אוכלוסייה (אשכולות ב' וד')יצ"ב שהשתתפו בשנת תשס"ח למדו בבתי הספר שבזוג אשכולות המ

. עוד יצוין כי תלמידים הלומדים בכיתות ותלמידים מייצג של בתי ספרכאמור, מדגם , המהוו זו

בבתי  המחקראוכלוסיית ך משתתפים במיצ"ב. ס ינםא ,חדשים עד שנה בארץועולים חינוך מיוחד 

: לקבוצות בחלוקה( תלמידים 45,500-כ כללה ח' בכיתות "ב בשנת תשס"חבמיצ ספר שהשתתפוה

 בקבוצת תלמידים 1,300-וכ הכלכלה משרד תלמידי 1,500-כ, החינוך משרד תלמידי 42,700 -כ

   '). אחרים'ה

שלהלן מוצגים מספרי התלמידים  9ובתרשים  9בלוח  במבחני המיצ"ב:ההשתתפות בפועל 

שנבחנו בפועל במבחני המיצ"ב, סך התלמידים שהיו אמורים להשתתף במבחני המיצ"ב ושיעור 

תלמידי משרד החינוך, תלמידי  –, וזאת בחלוקה לפי שלוש הקבוצות 6השתתפות במיצ"ב-אי

  משרד הכלכלה ותלמידים 'אחרים'.

מהתלמידים לא  עשיריתכי בקרב תלמידי משרד החינוך, כ מעלה תרשיםבוני הלוח ובנתעיון 

השתתפו במבחני המיצ"ב כאשר למדו בכיתה ח'. בשתי הקבוצות האחרות, תלמידי משרד 

השתתפות במבחנים - נרשמו שיעורים גבוהים יותר של אי ,הכלכלה ותלמידים בקבוצת ה'אחרים'

  מהתלמידים בקבוצת ה'אחרים'. 53%- השתתפו במבחנים ומתלמידי משרד הכלכלה לא  27% -

ההשתתפות במבחני המיצ"ב דומה בקרב תלמידי - בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי שיעור אי

משרד החינוך בשני המגזרים ועומד על כעשירית. לעומת זאת, בשתי הקבוצות האחרות, תלמידי 

בקרב תלמידי  –לים בין מגזרי השפה ישנם הבד ,'אחרים'משרד הכלכלה ותלמידים בקבוצת ה

שלא השתתפו במבחנים גבוה בהשוואה שיעור התלמידים דוברי העברית  , מביןמשרד הכלכלה

אצל תלמידים בקבוצת  , ואילו, בהתאמה)20%לעומת  35%הערבית ( דובריהמקביל מבין לשיעור 

                                                           
6

חושב על סמך כלל הנבחנים בפועל במקצועות  ,התלמידים המשתתפיםמספר  -שיעור חישוב ההשתתפות במיצ"ב חושב באופן הבא: המונה  
חושב על פי מספר התלמידים הלומדים בכיתות ח' בבתי ספר  ,סך התלמידים שהיו צריכים להשתתף במיצ"ב -מתמטיקה ומדעים; המכנה 

  פר רגילים. לומדים בכיתות רגילות בבתי סההמשתייכים לאשכולות ב' וד' (לפי הרישום במצבת התלמידים) ו
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 57%-בהשוואה למדוברי העברית לא השתתפו במבחני המיצ"ב  48% -המצב הפוך  'אחרים'ה

   מדוברי הערבית שלא השתתפו.

, בין וות' שלא השתתפו במבחן המיצ"ב, יכול לההגבוה של התלמידים בקבוצת ה'אחריםהשיעור 

הבא לידי ביטוי בהשתתפות מועטה סמויה, הנשירה ם של תופעת המאפייניאחד ההשאר, 

  בתהליכי למידה בבית הספר. 

מיצ"ב בפילוח לפי משתני רקע מבחני השלא השתתפו ב מוצגים נתונים על התלמידים 1בנספח 

כי בקרב תלמידי משרד החינוך ותלמידי משרד הכלכלה שיעור הבנים מהנתונים עולה נוספים. 

שלא השתתפו במבחני המיצ"ב דומה לשיעור הבנות שלא השתתפו במבחנים. לעומת זאת, בקרב 

שיעור במעט ממבחני המיצ"ב גבוה , שיעור הבנים שלא השתתפו ב'אחרים'תלמידים בקבוצת ה

כלכלי נמצא כי, -חברתיהלרקע  התייחס, בהתאמה). ב49%לעומת  55%הבנות שלא השתתפו (

ההשתתפות במבחנים גבוה יותר. -כלכלי נמוך יותר, כך שיעור אי-ככלל, ככל שהרקע החברתי

מרקע נמוך  מהתלמידים 60%-כ בהש ,'אחרים'מגמה זו בולטת בעיקר בקרב תלמידים בקבוצת ה

  מהתלמידים מרקע גבוה השייכים לקבוצה זו. 35%-בהשוואה ל ,לא השתתפו במבחנים

 שפהולפי מגזר הבכיתה ח' השתתפות במבחני המיצ"ב התפלגות התלמידים לפי :  9 לוח

  של בית הספר בו למדו בכיתה ח'

  'חכיתה 
  

  כיתה י'  

  שפה- מגזר
תלמידי משרד   

  החינוך
תלמידי משרד 

  הכלכלה
  אחרים

כלל 
  האוכלוסייה

 618 1,090 38,132  נבחנו במיצ"ב

 699 409 4,597  לא נבחנו במיצ"ב

  1,317  1,499  42,729  סך הכול

 53% 27% 11%  השתתפות- שיעור אי

דוברי 
  עברית

  281  486  27,857  נבחנו במיצ"ב

  263  260  3,613  לא נבחנו במיצ"ב

  544  746  31,470  סך הכול

  48%  35%  11%  השתתפות- שיעור אי

דוברי 
  ערבית

  337  604  10,275  נבחנו במיצ"ב

  436  149  984  לא נבחנו במיצ"ב

  773  753  11,259  סך הכול

  57%  20%  9%  השתתפות- שיעור אי
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של  שפהה לפי מגזר ,השתתפו במבחני המיצ"ב בכיתה ח'שלא התלמידים  שיעור:  9תרשים 

  בו למדו בכיתה ח'שבית הספר 

 כלל האוכלוסייה

 
 דוברי ערבית דוברי עברית

  
  

במיצ"ב כל הניתוחים הכוללים את נתוני המיצ"ב מתייחסים רק לתלמידים שהשתתפו כי יודגש 

כמחצית מהתלמידים מדגם מייצג של על  ,דהיינו –על פי מתכונת ההשתתפות במיצ"ב  ,בפועל

התלמידים על ומתוכם  ,במיצ"בח "תשס בשנת שהשתתפו הספר בתי השייכים לזוג אשכולות

מתלמידי משרד  70%-מתלמידי משרד החינוך, כ 90%- כ: ובסקרים במבחנים שהשתתפו בפועל

  . מתלמידים בקבוצת ה'אחרים' 45%-כהכלכלה ו

את לפני שנבחן את הישגי התלמידים במיצ"ב בכיתה ח' ו בעלי צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב:

עמדותיהם בנושאי אקלים וסביבה פדגוגית, נתבונן בהתפלגות התלמידים לפי הגדרתם כבעלי 

שלהלן  10רשים ובת 10. בלוח 7צרכים מיוחדים (רגילים, לקויי למידה או משולבים) במיצ"ב

  לפי הגדרתם כבעלי צרכים מיוחדים. ,מוצגת התפלגות התלמידים בשלוש הקבוצות

מתלמידי משרד החינוך הוגדרו תלמידים רגילים כאשר נבחנו במבחני  87%כפי שעולה מהנתונים, 

ם בקבוצת תלמידיהמ 75%-מתלמידי משרד הכלכלה ו 66%-המיצ"ב בכיתה ח', בהשוואה ל

. אשר לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לקויי למידה ומשולבים, שיעור גבוה נמצא האחרים

חרים' בהשוואה לשיעורם בקרב תלמידי בקרב תלמידי משרד הכלכלה ותלמידים בקבוצת ה'א

מהתלמידים במשרד הכלכלה ובקבוצת ה'אחרים' סווגו כלקויי למידה,  12%-משרד החינוך: כ

די משרד הכלכלה הוגדרו משולבים מתלמי 22%-בקרב תלמידי משרד החינוך, ו 7%-בהשוואה ל

                                                           
שלהלן מבוססים על תלמידים שנבחנו במיצ"ב בתחומי הדעת מדע וטכנולוגיה ומתמטיקה. לא נכללו בניתוח עולים עד שלוש שנים החישובים  7

  תלמידים. 540  סך הכול –בארץ ותלמידים שלא ענו על אף שאלה במבחן 

  

53%

27%

11%

אחרים

משרד הכלכלה

משרד החינוך

48%

35%

11%

אחרים

משרד הכלכלה

משרד החינוך

57%

20%

9%

אחרים

משרד הכלכלה

משרד החינוך
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תמונה דומה  בלבד בקרב תלמידי משרד החינוך. 6%-בקבוצת ה'אחרים' ו 12%- בהשוואה ל

  מתקבלת גם בכל אחד ממגזרי השפה בנפרד.

צרכים כיתה ח' בהתייחס לב"ב מיצה מבחניהתלמידים לפי הגדרתם בהתפלגות :  10 לוח 

  שפה של בית הספר בו למדו בכיתה ח'ולפי מגזר ה מיוחדים

  

  כיתה ח'
  כיתה י'

  
  תלמידי משרד החינוך

תלמידי משרד 
  הכלכלה

  אחרים

צרכים   
  % N %  N  %  N  מיוחדים

כלל 
  האוכלוסייה

 75%  424 66% 682 87%  32,737  רגילים
לקויי 
  למידה

2,421 7% 120 12% 75 13% 

  12%  66  22%  224  6%  2,551  משולבים

  100%  565  100%  1,026  100%  37,709  סך הכול

דוברי 
  עברית

 76% 195 65% 294 85% 23,276  רגילים
לקויי 
  למידה

2,189 8% 46 10% 32 13% 

  11%  28  25%  115  7%  2,025  משולבים

  100%  255  100%  455  100%  27,490  סך הכול

דוברי 
  ערבית

  74%  229  68% 388  92%  9,461  רגילים

לקויי 
  למידה

396  4%  74 13%  43  14%  

  12%  38  19%  109  4%  362  משולבים

  100%  310  100%  571  100%  10,219  סך הכול
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כיתה ח' בהתייחס ב"ב מיצה מבחניהתפלגות התלמידים לפי הגדרתם ב:  10 תרשים

  בו למדו בכיתה ח'ששל בית הספר  שפהולפי מגזר ה לצרכים מיוחדים

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך  

כלל 
  האוכלוסייה

    

  דוברי עברית

  

 דוברי ערבית

  

 
  

מידה  ומבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבדוק באיז ההישגים הלימודיים בחטיבת הביניים:

 11 ובתרשים 11תלמידים עומדים ברמת הדרישות המצופה מהם על פי תכנית הלימודים. בלוח 

כשלמדו בכיתה ח' בארבעת  ,משולביםרגילים, לקויי למידה ו, הישגי תלמידיםמתוארים 

 אם (עברית או ערבית), בעבור כלל מתמטיקה, מדעים, אנגלית ושפתמקצועות הליבה: 

  8שנתי.-למידים מתוארים בסולם המיצ"ב הרבהישגי הת השפה.האוכלוסייה ובחלוקה לפי מגזר 

בשלושת תחומי הדעת המשותפים לשני מגזרי השפה, מעלה כי בכל  בלוח ובתרשיםעיון 

ם של תלמידי משרד החינוך היהמחקר, הישג  מתמטיקה, אנגלית ומדעים, בקרב כלל אוכלוסיית

 125עד  100-בפער של כ משרד הכלכלה ם של תלמידיהמהישגי ים גבוהבמבחני המיצ"ב בכיתה ח' 

נקודות (פער של סטיית תקן ומעלה), וכן הם גבוהים מהישגיהם של תלמידים בקבוצת ה'אחרים' 

  .ה)סטיות תקן ומעל 0.7נקודות (פער של  100עד  70בפער של 

שתי ההישגים של התלמידים בהישגים של תלמידי משרד החינוך גבוהים מהשפה, השני מגזרי ב

. פער גדול במיוחד נמצא בין תלמידי משרד החינוך ותלמידי משרד הכלכלה הקבוצות האחרות

אם  נקודות במבחן בשפת 155בקרב דוברי עברית נמצא פער של  -אם  שפתמבחן בבהישגים ב

                                                           
8

 -כיול סטטיסטי של ציוני המבחנים, המתרגם את הציונים בכל שנה לסולם חדש  נערךשנתית של ציוני המיצ"ב, -לאפשר השוואה רבעל מנת  
 -סולם המיצ"ב הרב מטרת הסולם המכויל החדש היא לאפשר השוואה תקפה של הישגים במבחני המיצ"ב לאורך השנים. .שנתי-סולם מיצ"ב רב

  .100 - וסטיית התקן 500שנתי נקבע כך שבשנת הבסיס תשס"ח ממוצע הציונים הוא 
  

87%

7%
6%

66%

12%

22%

75%

13%

12%

85%

8%
7%

65%

10%

25%

76%

13%

11%

92%

4%4%

68%

13%

19%

74%

14%

12%
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נקודות במבחן  120ואצל דוברי ערבית נמצא פער של  ,מעל סטיית תקן וחצי) עברית  (פער של

בהשוואה בין תלמידי משרד הכלכלה לבין  כמו כן, סטיות תקן). 1.2אם ערבית (פער של  בשפת

בארבעת ההישגים עברית, האצל דוברי  :נמצאו דפוסים שונים 'אחריםבקבוצת ה'תלמידים 

, אצל 'אחרים'התלמידים בקבוצות ה הישגילכלה נמוכים מתחומי הדעת  של תלמידי משרד הכ

הערבית ההישגים של תלמידי משרד הכלכלה דומים להישגים של תלמידים בקבוצת דוברי 

 .ה'אחרים'

של בית  שפהה לפי מגזרבחלוקה  ח' בכיתה במבחני המיצ"ב התלמידים הישגי :  11 לוח

  הספר בו למדו בכיתה ח'

  'חכיתה 
  כיתה י'

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

  ממוצע  N  תחום דעת  שפה מגזר
סטיית 

  ממוצע  N  תקן
סטיית 

  ממוצע  N  תקן
סטיית 

  תקן

כלל 
  האוכלוסייה

 115 398  294 85 375  552 99 500  19,102  מדעים

  106  420  294  71  384  546  99  499  19,264  אנגלית

 88 429  271 58 395  474 100 499  18,607  מתמטיקה

דוברי 
  עברית

 118 449  127 84 396  262 94 510  13,356  מדעים

  118  483  127  83  400  254  100  514  13,578  אנגלית

 92 452  128 63 402  193 102 507  14,134  מתמטיקה

  114  424  141  106  339  235  104  494  14,585  אם  שפת

דוברי 
  ערבית

 96 358  167 80 353  290 105 472  5,746  מדעים

  63  371  167  53  369  292  86  457  5,686  אנגלית

 80 410  143 53 391  281 89 476  4,473  מתמטיקה

  108  393  179  87  387  298  96  507  4,635  אם   שפת

  

   



24  
 

של  שפהמגזר המיצ"ב בכיתה ח'  בחלוקה לפי הישגי התלמידים במבחני ה: 112תרשים 

  בו למדו בכיתה ח'שבית הספר 

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל האוכלוסייה  

  מדעים

     

  אנגלית

      

  מתמטיקה

      

    שפת אם

    

 
  

   

500

375
398

510

396
449

472

353358

499

384
420

514

400

483
457

369371

499

395
429

507

402
452

476

391410

494

339

424

507

387393

אחריםמשרד הכלכלהמשרד החינוך



25  
 

בסקרי האקלים והסביבה  הלימודים בחטיבת הביניים:כלפי עמדות תלמידים כלפי בית הספר ו

. הניתוח בנושאים שונים, חברתיים ופדגוגייםעמדות התלמידים הפדגוגית במיצ"ב נבדקות 

כלפי  חיובית "תחושה כללית - עמדות התלמידיםלהקשורים לתחושות ו מתמקד בשבעה מדדים

"ציפיות מורים מתלמידים  ,ה ואכפתיות בין מורים לתלמידים"בית הספר", "יחסי קרב

 ,המסוגלות הלימודית של התלמידים""תחושת , להתקדמות בלימודים ואמונה ביכולותיהם"

עדר מוטיבציה ללמידה בקרב י"הו "פגיעה של מורים בתלמידים"מעורבות באירועי אלימות", 

שונים  היבטים המתארים היגדים מספר לתלמידים בעבור כל אחד מהמדדים הוצגו התלמידים.

   ).2(לפירוט ההיגדים ראה נספח  של הנושא הנמדד

, "פגיעה של מורים בתלמידים"ו "אלימות באירועי מעורבות "למעט ,כאן המוצגים בכל המדדים

 חמש בן סולם על בהיגדי המדד, הנאמר עם מסכימים הם מידה ובאיז לציין התבקשו התלמידים

 הערכים שני את שציינו מ"מאוד לא מסכים" ועד "מסכים מאוד". התלמידים הנע דרגות

 מדד חושב תלמיד סווגו כמסכימים עם ההיגד, ולכל"מסכים מאוד" "מסכים" ו ביותר הגבוהים

    .עמם הסכים מתוך כלל ההיגדים המרכיבים את המדדשאחוז ההיגדים  שהוא ,מסכם

 לדווח התלמידים התבקשו "פגיעה של מורים בתלמידים"ו "אלימות באירועי מעורבות" יםבנושא

 המתוארים השונים האלימות גילויי למילוי השאלון שקדם בחודש התרחשו שכיחות באיזו

 מתוך לבחור התבקש התלמיד .כפי שתוארו בהיגדים ,או הפגיעה של המורים בתלמידים בהיגדים

 . תלמידים"ויותר פעמים שלוש"או  "פעמיים או פעם" "פעם "אף :תשובה אפשרויות שלוש

 סווגו ים "פעם או פעמיים" או "שלוש פעמים או יותר"הערכים הגבוה משני אחד את שציינו

אחוז  , שהואשל ההתרחשויות מסכם מדד חושב תלמיד המתואר. לכל אירועה על כמדווחים

 כלל מתוך דיווח שעליהםהפגיעה של המורים בתלמידים אירועי או אחוז  האלימות אירועי

   בהיגדים. המתוארים האירועים

מאוכלוסיית תלמידים  40,000-מיצ"ב השתתפו כאקלים והסביבה הפדגוגית של הבסקרי ה

-כתלמידי משרד הכלכלה ו 1,150-כתלמידי משרד החינוך,  38,200-כ המחקר (בחלוקה לקבוצות:

). שניים מהמדדים המוצגים להלן, "היעדר מוטיבציה  ללמידה 'אחריםתלמידים מקבוצת ' 750

בקרב תלמידים" ו"תחושת המסוגלות הלימודית של התלמידים", הועברו רק לאשכול אחד של 

  שבשאר המדדים.  התלמידיםספר, ומבוססים, על כן, על כמחצית מבתי 

מוצגים נתוני עמדות התלמידים בנושאים השונים בחלוקה לפי קבוצות,  12ובתרשים  12בלוח 

עיון בלוח ובתרשים מעלה כי במדדים המבטאים היבטים  בכלל האוכלוסייה ולפי מגזר שפה.

"תחושה כללית כלפי בית  -ל התלמידים בעצמם חיובים כלפי הלימודים ובית הספר ואמונה ש

הספר", "ציפיות מורים מתלמידיהם להתקדמות בלימודים ואמונה ביכולותיהם" ו"תחושת 

שיעורי ההסכמה עם המדדים בקרב תלמידי משרד  - המסוגלות הלימודית של התלמידים" 

תלמידים בקבוצת בהשוואה לשיעורי ההסכמה של תלמידי משרד הכלכלה ו 10%-החינוך גבוה בכ

'אחרים'. דהיינו, תלמידים במשרד החינוך דיווחו (כאשר למדו בכיתה ח') בשיעורים גבוהים ה

יותר כי הם חשים תחושה כללית טובה כלפי בית הספר, מרגישים שהמורים מצפים מהם 

להתקדם בלימודים וחשים כי הם בעלי מסוגלות לימודית גבוהה, זאת בהשוואה לתלמידים 

, 53%-ו 52%, 63%קבוצת ה'אחרים'. (תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר: מכלכלה ומשרד המ

, 63%, 73%בהתאמה; ציפיות המורים מתלמידיהם להתקדמות בלימודים ואמונה ביכולותיהם: 



26  
 

כל , בהתאמה). בהתבוננות ב76%, 77%, 89%, בהתאמה; תחושת מסוגלות של התלמידים: 63%

רי עברית ודוברי ערבית עולה כי, ככלל, תמונה זו קיימת גם בכל מדדים אלו  בקרב דובאחד מ

  אחד ממגזרי השפה בנפרד.

"פגיעה של מורים בתלמידים", "מעורבות באירועי  -בהיגדים המתארים היבטים שלילים 

שיעורי ההסכמה עם המדדים נמוכים  -אלימות" ו"היעדר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים" 

שרד החינוך בהשוואה לתלמידי משרד הכלכלה ותלמידים בקבוצת יותר בקרב תלמידי מ

ויותר. דהיינו, תלמידי משרד החינוך דיווחו פחות על פגיעה של מורים  10%-ה'אחרים', בפער של כ

בהם, פחות על מעורבות באירועי אלימות ופחות על העדר מוטיבציה לימודית, בהשוואה לתלמידי 

, 18%, 17%, 9%'אחרים' (מעורבות באירועי אלימות: משרד הכלכלה ותלמידים בקבוצת ה

, בהתאמה; היעדר מוטיבציה ללמידה 25%, 28%, 16%בהתאמה; פגיעה של מורים בתלמידים: 

, בהתאמה). בהשוואה בין בכל אחד ממגזרי השפה בנפרד עולה 21%, 19%, 6%בקרב התלמידים: 

ת קטנים יותר בהשוואה לפערים בין כי, ככלל, הפערים בין שלושת הקבוצות אצל דוברי העברי

  שלושת הקבוצות אצל דוברי ערבית.

במדד "יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים" לא נמצאו הבדלים באחוזי ההסכמה בין 

שלושת הקבוצות. התבוננות בכל אחד ממגזרי השפה בנפרד מעלה כי בקרב דוברי עברית, 

בה ביניהם לבין המורים בשיעור גבוה במעט תלמידים ממשרד החינוך דיווחו על יחסי קר

בהשוואה לתלמידי משרד הכלכלה ותלמידים בקבוצת ה'אחרים'. אצל דוברי ערבית, לעומת זאת, 

  כמעט לא נמצאו הבדלים בין שלוש הקבוצות.
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 ,סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית מתוך מים בכיתה ח'תפלגות מדדים מסכה:  12 לוח

  בו למדו בכיתה ח'ששל בית הספר  שפהה לפי מגזרבחלוקה 

  'ח כיתה

  כיתה י'

 דוברי ערבית דוברי עברית כלל האוכלוסייה

  מדדים
משרד 
  חינוך

משרד 
  כלכלה

  אחרים
משרד 
  חינוך

משרד 
  כלכלה

  אחרים
משרד 
  חינוך

משרד 
  כלכלה

  אחרים

חיובית  כללית תחושה
  הספר בית כלפי

63%  52% 53% 63%  49%  51% 64% 53% 55% 

 ואכפתיות קרבה יחסי
  לתלמידים המורים בין

41%  41% 41% 37% 30%  32% 52% 49% 48% 

 המורים ציפיות
 להתקדמות מתלמידיהם

 ואמונה בלימודים
  ביכולותיהם

73%  63%  63%  73%  64%  64%  74%  62%  62%  

 המסוגלות תחושת
 של הלימודית

  התלמידים
89%  77%  76%  90%  84%  84%  87%  71%  70%  

 באירועי מעורבות
  אלימות

9%  17%  18%  8%  12%  10%  10%  22%  24%  

 מורים של פגיעה
 בתלמידים

16%  28%  25%  16%  25%  18%  18%  31%  31%  

 מוטיבציה היעדר
 בקרב ללמידה

  התלמידים
6%  19%  21%  3%  9%  8%  12%  29%  30%  
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 ,אקלים והסביבה הפדגוגיתסקרי ה מתוך ,התפלגות מדדים מסכמים בכיתה ח':  12תרשים 

  בו למדו בכיתה ח'ששל בית הספר שפה לפי מגזר הבחלוקה 

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל האוכלוסייה  מדד

 תחושה

 כללית

 כלפי חיובית

  הספר בית

      

 קרבה יחסי

 ואכפתיות

 המורים בין

  לתלמידים

      

 ציפיות

 המורים

 מתלמידיהם

 להתקדמות

 בלימודים

 ואמונה

  ביכולותיהם
      

 תחושת

 המסוגלות

 הלימודית

 של

  התלמידים

      

 מעורבות

 באירועי

  אלימות

      

63%
52%53%

63%

49%
51%

64%
53%55%

41%41%41%37%
30%

32%

52%
49%48%

73%
63%63%

73%
64%64%

74%

62%62%

89%
77%

76%

90%
84%84%

87%

71%70%

9%
17%18%

8%12%10%10%
22%24%
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  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל האוכלוסייה  מדד

 של פגיעה

 מורים

 בתלמידים

    

 היעדר

 מוטיבציה

 ללמידה

 בקרב

  התלמידים

      

 

כפי שנמדדו  ,בבחינת מאפייני התלמידים סיכום: -  ועמדות תלמידים מאפיינים לימודיים

נמצא כי לאוכלוסיית התלמידים העוברת ללמוד בחטיבה העליונה  ,במסגרת המיצ"ב בכיתה ח'

 שונים מאלו של תלמידי משרד החינוך.לימודיים במסגרת בתי ספר של משרד הכלכלה, מאפיינים 

 במבחני המיצ"ב נמצא כי בכל תחומי הדעת שנבדקו, הישגיהם של תלמידי משרד הכלכלה נמוכים

 אם שפתב בהישגים במבחןגדול במיוחד נמצא  פער. להישגים של תלמידי משרד החינוך בהשוואה

ידיעת לנציין כי ). אצל דוברי ערבית נקודות 120 רית ופער שלעבאצל דוברי נקודות  155 של(פער 

 בבית הספר מיומנות המהווה בסיס למרבית תחומי הלימוד שכן זוהי ,נודעת חשיבות רבההשפה 

  להשתלבות מוצלחת בחברה בחיים הבוגרים. מכשירה את הפרטהו

 במדדיםעולה כי  ,בבית הספר והסביבה הפדגוגית ביחס לעמדות התלמידים כלפי האקלים

המבטאים היבטים חיובים כלפי בית הספר (תחושה כללית, תחושת מסוגלות וציפיות מורים 

ואמונה ביכולת התלמידים) שיעור ההסכמה עם מדדים אלו נמוך בקרב תלמידי משרד הכלכלה 

המבטאים היבטים שליליים (פגיעה של מורים  במדדיםבהשוואה לתלמידי משרד החינוך, ואילו 

באירועי אלימות והיעדר מוטיבציה ללמידה אצל התלמידים) שיעור  בתלמידים, מעורבות

התלמידים במשרד הכלכלה שהביעו הסכמה עם ההיגדים, גבוה יותר בהשוואה לתלמידי משרד 

  החינוך.

בקרב דוברי  -עולה כי ישנם הבדלים בין מגזרי השפה  ,בהתייחס לקבוצת התלמידים ה'אחרים'

תלמידי משרד  ם של צת ה'אחרים' גבוהים בהשוואה להישגיעברית ההישגים של תלמידים בקבו

הכלכלה, אולם במדדי האקלים נמצא שיעור הסכמה דומה בין שתי הקבוצות. לעומת זאת, אצל 

במשרד הכלכלה התלמידים מדדי , והסביבה הפדגוגית אקליםבדוברי ערבית, הן בהישגים והן 

   .דומים למדדי התלמידים בקבוצת 'אחרים'

***  

16%
28%25%

16%

25%
18%18%

31%31%

6%

19%21%

3%
9%

8%12%

29%30%

אחריםמשרד הכלכלהמשרד החינוך
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  ם המאפיינים המנבאים מעבר לבתי הספר בפיקוח משרד הכלכלה? ה מה

מנבאים מעבר ללימודים בחטיבה העליונה במסגרת בתי מאפייני תלמידים  לויאעל מנת לבחון 

הותאם מודל סטטיסטי של רגרסיה לוגיסטית. האוכלוסייה ששימשה  ,ספר של משרד הכלכלה

לבניית המודל כללה את תלמידי משרד החינוך ותלמידי משרד הכלכלה אשר למדו בשנת תש"ע 

במודל הרגרסיה במתמטיקה או במדעים. בשנת תשס"ח, נבחנו במיצ"ב כיתות ח', בבכיתות י' ו 

רים' אשר לא נמצאו בכיתה י' באחת משתי המסגרות הלוגיסטית לא נכללו תלמידים בקבוצת 'אח

תלמיד ההחינוכיות, משרד החינוך ומשרד הכלכלה. לפיכך, מודל הרגרסיה מנבא את הסיכוי של 

בלימודיו באחת משתי  בהינתן שהתלמיד התמיד ,לעבור ללמוד בבתי ספר של משרד הכלכלה

בבית ספר של בכיתה י'  לומדהתלמיד  -המשתנה המוסבר הוא משתנה בינארי  מסגרות אלו.

הם המאפיינים  , המתייחסים לכיתה ח',המסבירים והמשתניםכן או לא,  - משרד הכלכלה

חברתיים, ההישגים הלימודיים במבחני המיצ"ב ועמדות התלמידים בסקרי -הדמוגרפיים

  . 9שלהלן מפורטים המשתנים אשר נכללו במודל 13המיצ"ב. בלוח 

יבה פירוט המשתנים במודל הרגרסיה הלוגיסטית לניבוי מעבר ללימודים בחט:  13 לוח
  בתי הספר של משרד הכלכלההעליונה ב

  הסבר  שם משתנה

 מסגרת הלימוד של התלמיד
  בכיתה י'

  : משרד הכלכלה או משרד החינוך משתנה מוסבר

  שפה - מגזר
של בית הספר בו למד בכיתה ח' במשרד  השפה מגזרסיוג התלמיד על פי 

  או דוברי ערבית החינוך: דוברי עברית

  בן או בת  מגדר

  )אישי( מדד טיפוח 
 - אישי של התלמיד כאשר למד בכיתה ח' בשנת תשס"חמדד הטיפוח ה

  נמוך) כלכלי-חברתי גבוה מתאר רקעטיפוח (ערך  רציף

  התלמיד גיל שנתון
סיווג התלמיד לאחת משתי הקטגוריות: תלמיד שגילו בהתאם לשנתון 

  תלמיד בוגר מהשנתון (על פי שנתון כיתה ח')ואו צעיר מהשנתון 

  צרכים מיוחדים
סיווג התלמיד לאחת משלוש קבוצות: תלמידים רגילים, לקויי למידה 

  או משולבים (על פי נתוני מיצ"ב)

  (מתוקנן)  ציון מיצ"ב
מתמטיקה או במבחן במדעים בהתאם של התלמיד במבחן ביון התקן צ

   רציף - לתחום הדעת בה נבחן התלמיד

כלפי  בית חיובית תחושה כללית 
  הספר

בסולם בן שנמדדו  היגדי המדדדיווחי התלמיד על ממוצע ציון התקן של 
  רציף -  המיצ"ב)(מתוך סקרי  דרגות 5

יחסי קרבה ואכפתיות בין 
  מורים תלמידים

בסולם בן שנמדדו המדד  היגדידיווחי התלמיד על ממוצע ציון התקן של 
  רציף -  )המיצ"ב(מתוך סקרי דרגות  5

  מעורבות באירועי אלימות
בסולם בן שנמדדו היגדי המדד דיווחי התלמיד על ממוצע ציון התקן של 

  רציף -  )המיצ"ב(מתוך סקרי  דרגות 3

  פגיעה של מורים בתלמידים
בסולם בן שנמדדו היגדי המדד דיווחי התלמיד על ממוצע ציון התקן של 

  רציף – )המיצ"ב(מתוך סקרי  דרגות 3

  ציפיות מורים מתלמידים
בסולם בן שנמדדו י המדד היגדדיווחי התלמיד על ממוצע ציון התקן של 

 רציף -  )המיצ"ב(מתוך סקרי  דרגות 5

                                                           
כאמור, אוכלוסיית המיצ"ב מבוססת על תלמידים שנבחנו בשני אשכולות (כמחצית מהאוכלוסייה). על מנת להמשיך את הניתוחים עם  9

ללמידה בקרב תלמידים" ו"תחושת המסוגלות הלימודית של  לוגיסטית "המדדים היעדר מוטיבציהאוכלוסייה זו, לא נכנסו לרגרסיה ה
  אשכוליים ומועברים רק לרבע מאוכלוסיית המיצ"ב.-מדדים חדאשר הינם  ,התלמידים"
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בה ש, stepwiseבוצע בשיטת  הניתוחהרגרסיה הלוגיסטית. מוצגים תוצאות  15-ו 14 בלוחות

מוכנסים המשתנים המנבאים בזה אחר זה למודל הרגרסיה, אולם רק משתנים הנמצאים 

  .מובהקים בכל שלב נשמרים במודל

 10תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית:  14לוח 

 טעות תקן אומדן  קטגוריה שם משתנה
אומדן 

 מתוקנן
 מובהקות

  >0.001    0.1491  - 6.8567  חותך

          

דוברי ערבית מול דוברי  שפה- מגזר
  >0.001  0.1562  0.0829  0.6295 עברית 

          

צרכים 
 מיוחדים

  0.1051  0.0990  0.7742 משולבים מול רגילים
0.001<  

  0.0381 0.1237 0.2763 לקויי למידה מול רגילים

          

  >0.001  0.4816  0.1041  1.7490 בנים מול בנות מגדר

          
 מדד טיפוח

  >0.001  0.2346  0.0168  0.1527  (אישי)

          
 ציון מיצ"ב
  >0.001  - 0.5760  0.0496  - 1.0532  (מתוקנן)

          
תחושה כללית 
חיובית כלפי 

 בית הספר
 0.1182 -  0.0358  0.0652 -  0.0010  

          
מעורבות 
באירועי 
 אלימות

 0.0693  0.0245  0.0380  0.0047  

          

  לפחות 0.05מודל כולל אפקטים בעלי רמת מובהקות של ה

   

                                                           
כלכלי יוצאים מובהקים בעוצמה דומה גם במודל שאינו כולל נתוני מיצ"ב ומחושב על כלל -שפה, מגדר ורקע חברתי-יצוין כי משתני הרקע מגזר 10

  אוכלוסיית המחקר ולא רק על מחציתה.
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בבתי ספר של בחטיבה העליונה יחס הסיכויים של תלמידים ללמוד מנת :  אומדני 15לוח 

  לעומת בתי ספר של משרד החינוך משרד הכלכלה

 קטגוריה  משתנה
יחס מנת 

 11סיכויים
  95%רווח סמך ברמת מובהקות של 

  שפה- מגזר
דוברי ערבית מול דוברי 

  )1.595, 2.208(  1.877 עברית 

      

 צרכים מיוחדים
  )1.786,  2.633(  2.169 משולבים מול רגילים

  )1.034,  1.680(  1.318 לקויי למידה מול רגילים

      

  )4.688, 7.050(   5.749 בנים מול בנות מגדר

      

  )1.127, 1.204(   1.165  )אישי( מדד טיפוח

      

  )0.316,  0.384(  0.349  (מתוקנן) ציון מיצ"ב

      
 תחושה כללית

י בית פכל חיובית
 ספרה

 0.889  )0.953  ,0.828(  

      
מעורבות באירועי 

  )1.021,  1.124(  1.072  אלימות

      

  לפחות 0.05המודל כולל אפקטים בעלי רמת מובהקות של 

אישי, ציון  מדד טיפוח, צרכים מיוחדים, מגדר, שפה-מגזר המשתניםממצאי הרגרסיה מעלים כי 

באירועי  םמעורבותעל פר ותחושה כללית כלפי בית הסמיצ"ב ודיווחי התלמידים על במבחן ה

, יצאו מובהקים, )כפי שנמדדו בעת שהתלמידים למדו בכיתה ח' בחטיבת הביניים( אלימות

ספר בפיקוח משרד  בבתי לעבור ללמודסיכוי של תלמיד ה מתואמים עםממצאים אלו דהיינו 

התלמיד ומדדי האקלים 'יחסי קרבה ואכפתיות  גיל לעומת זאת, המשתנה של שנתון הכלכלה. 

לא יצאו  'תלמידיםמציפיות מורים 'פגיעה של מורים בתלמידים' ו'בין מורים לתלמידים', 

דל, למשתנים הללו אין תרומה נתן שאר המשתנים המסבירים שבמוימובהקים, כלומר, בה

למודל זה ערך  סיכוי של תלמיד לעבור ללמוד בבית ספר של משרד הכלכלה.אומדן המובהקת ל

R2
adj  מהתלמידים למסגרת הלימוד. 88%ניבא נכון את שיוכם של  וא וה, 0.27של  

ללמוד בבתי ספר של משרד הכלכלה גבוה לעבור הסיכוי של בנים מתוצאות המודל עולה כי 

ללמוד ן, לתלמידים משולבים סיכוי גבוה . כמו כ)5.7יחס סיכויים של מנת מהסיכוי של בנות (

יחס סיכויים מנת ( בבתי ספר של משרד הכלכלה בהשוואה לתלמידים רגיליםבחטיבה העליונה 

ת יבב ושלמד יםתלמידל -  בו למדו התלמידים בכיתה ח'שבית הספר של . אשר למגזר )2.2של 

                                                           
11

 ללמוד ההסתברות חלקי הכלכלה במשרד ללמוד מההסתברות המתקבל היחס הוא מסוימת בקבוצה תלמידים של odds ratio)( הסיכויים יחס 
כל משתנה  ועבור ,)למשל בנים מול בנות( הקבוצות שתי של הסיכויים יחסי מנת מוצגת כל משתנה קטגוריאלי עבור, זו בעמודה. החינוך במשרד

מול בעלי ציון  X+1המשתנה (למשל בעלי ציון תקן במיצ"ב של  בסולם אחת ביחידה הנבדלות שתי קבוצות של הסיכויים יחסי מנת מוצגת רציף

  .   )X תקן במיצ"ב של 
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בבתי ספר של משרד הכלכלה בחטיבה העליונה למוד עבור לליותר סיכוי גבוה ערבית  יספר דובר

לעבור ללמוד בבתי ספר  )1.9יחס סיכויים של מנת (לעומת הסיכוי של תלמידים דוברי עברית 

ללמוד בבתי עם הסיכוי של תלמיד מובהק של התלמיד יש קשר כלכלי -לרקע החברתי. גם אלו

 יחס הסיכוייםאת  1.2פי  עלייה של יחידה אחת במדד הטיפוח מעלה  - ספר של משרד הכלכלה 

 נזכיר כי( משרד החינוך לעומת בתי ספר של תלמיד ללמוד בבתי ספר של משרד הכלכלההשל 

  . כלכלית נמוכה)-ערכים גבוהים של מדד הטיפוח מייצגים רמה חברתית

התלמיד ללמוד  ייש קשר חזק עם סיכוי ,כפי שהתקבל בכיתות ח' ,לציון המיצ"ב של התלמיד

פי עלייה של סטיית תקן אחת בציון מבחני המיצ"ב מקטינה  -בבתי ספר של משרד הכלכלה 

(מנת  לעבור ללמוד במסגרת בתי ספר של משרד הכלכלה של התלמיד יחס הסיכוייםאת שלושה 

של סטיית תקן אחת בדיווחי התלמידים על . כמו כן נמצא כי עלייה )0.3יחס סיכויים של 

ועלייה של סטיית תקן אחת בתחושה  1.1פי  יםהסיכוייחס מעורבות באירועי אלימות מעלה את 

התרומה הסטטיסטי נזכור כי במודל  .0.9 הכללית כלפי בית ספר מקטינה את יחס הסיכויים פי

  גם בהינתן המאפיינים האחרים של התלמידים. ,של כל אחד מהמשתנים מובהקת

*  *  *  
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  סוף החטיבה העליונה  -כיתה י"ב  - IIנקודת זמן  .3

התלמיד  לסיים אמור בה ש, בכיתה י"ב החטיבה העליונה וףכעת נתמקד בנקודת זמן השנייה, ס

ומשרד את לימודיו. נבחן את תמונת המצב של התלמידים בכל אחת מהמסגרות, משרד הכלכלה 

זכאות  ,י"ב)-התמדה במערכת (בין כיתה י' להשל שיעור  ובפרט נבחן זאת בפרמטרים ,החינוך

תחילה תוצג תמונת המצב של כלל אוכלוסיית המחקר, בבתי  לתעודה והתפלגות מגמות הלימוד.

י תתוצג השוואה בין ש לאחר מכן, בתי ספר בפיקוח משרד החינוך. בספר בפיקוח משרד הכלכלה ו

חברתיים -בקרב אוכלוסיית תלמידים הדומים במאפייניהם הדמוגרפים מסגרות הלימוד

בהם צוידו התלמידים שהמטרה המרכזית של ניתוח זה היא לבחון מהם הכלים  והלימודיים.

אפשרויות לתיכונית ו-רכישת השכלה עלל בהתייחס, לקראת השתלבותם בחיים הבוגרים

  תעסוקה.

   ים וזכאות לתעודהה בלימודהתמד -  תמונת מצב

 ,תמונת המצב של כלל התלמידים באוכלוסיית המחקר בסיום החטיבה העליונה זה תוצגבחלק  

משרד  -התמדה בלימודים וזכאות לתעודה, זאת בכל אחת משתי מסגרות הלימוד של בפרמטרים 

   הכלכלה ומשרד החינוך.

לבדוק את סוגיית ההתמדה של התלמידים בחטיבה העליונה,  מנתעל  :התמדה בלימודים

נבחנה מסגרת הלימוד של התלמידים בסוף לימודיהם בחטיבה העליונה בכיתה י"ב בשנת תשע"ב, 

  בה למדו בתחילת לימודיהם בחטיבה העליונה, בכיתה י' בשנת תש"ע.שבהשוואה למסגרת 

  84,769- לבכיתה י'  במשרד הכלכלה ותלמידים אשר למדו  2,909-מתייחסים להניתוחים 

בכל אחת ממסגרות הלימוד בנפרד, משרד החינוך . 12שלמדו בכיתה י' במשרד החינוך םתלמידי

  ומשרד הכלכלה, תלמיד סווג לאחת משלוש הקבוצות הבאות:

 .בה למד בכיתה י'שהתלמיד נשאר בכיתה י"ב באותה המסגרת  .1

 .י"א או י"ב) ההמשרד האחר (בכית תלמיד עבר ללמוד במסגרת בתי ספר בפיקוחה .2

  .)'לא התמידו'מהמסגרות הללו (להלן:  באחת משתיתלמיד לא נמצא ה .3

שלהלן מופיעים נתוני מסגרות הלימוד של התלמידים בכיתה י"ב בשנת תשע"ב,  16בלוח 

מתלמידי משרד  95%עיון בלוח מעלה כי  בכיתה י' בשנת תש"ע. הםבהשוואה למסגרת הלימוד של

נשארו ללמוד במסגרת זו במהלך החטיבה העליונה. לעומת זאת, במשרד הכלכלה שיעור  החינוך

, התמידו בלימודיהם באותה המסגרת. אשר לתלמידים ששינו 67%נמוך יותר של תלמידים, 

מסגרת, שיעור אפסי מתלמידי משרד החינוך עברו במהלך כיתות י"א או י"ב ללמוד בבתי ספר של 

מתלמידי משרד הכלכלה ששינו מסגרת ועברו ללמוד בבתי ספר של  6%משרד הכלכלה, לעומת 

  משרד החינוך. 

מתלמידי משרד הכלכלה לא הצליחו להתמיד בלימודים  27%עולה כי  ,לגבי שאלת ההתמדה

מתלמידי  5%-ולהגיע לסיום הלימודים בחטיבה העליונה (באחת משתי מסגרות הלימוד) לעומת כ

 משרד החינוך. 

                                                           
 באחת המסגרות אך לא בכיתה י"ב. בתשע"בשלמדו  ,תלמידי משרד החינוך 1,155-תלמידי משרד הכלכלה ו 70יצאו מהניתוחים  12
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  ת לימוד ו:  התפלגות התלמידים לפי מסגר16לוח 

  % N  מסגרת לימוד בכיתה י"ב  'מסגרת לימוד בכיתה י

  משרד החינוך
  

  95%  80,561  משרד החינוך

  0%  262  משרד הכלכלה

  5%  3,946  לא התמידו

  100%  84,769  לוסך הכ

  משרד הכלכלה

  6%  175  משרד החינוך

  67%  1,960  משרד הכלכלה

  27%  774  לא התמידו

  100%  2,909  לוסך הכ

  

 , שיעורי התלמידיםומשרד הכלכלהמשרד החינוך  ,בכל אחת מן הקבוצות מוצגים להלןש 17בלוח 

שפה (של בית הספר -שלא הצליחו להתמיד ולסיים את לימודיהם, בחלוקה לפי משתני רקע: מגזר

הרקע מדד הטיפוח המייצג את כמו כן הלוח מתאר את ממוצע  ומגדר. )בו למדו בכיתה ח'ש

  . (ערך גבוה מתאר רקע נמוך) כלכלי של התלמיד-החברתי

  :  התפלגות משתני הרקע של התלמידים שלא התמידו בלימודים 17לוח 

  כיתה ח'

  י"ב כיתה

  בכיתה י' תלמידי משרד החינוך
 )N=3,946(  

  בכיתה י' הכלכלהתלמידי משרד 
)N=774(  

 %  סה"כ  לא התמידו %  סה"כ  לא התמידו

  משתנים קטגוריאליים

 שפה -מגזר 
 28% 1,648 466  4%  63,302  2,580 עבריתדוברי 

 24% 1,261 308 6% 21,467 1,366 דוברי ערבית

 מגדר
 26% 2,462 635 6% 41,016 2,627  בנים

 31% 447 139 3% 43,753 1,319 בנות

  רציפים משתנים

  ממוצע  ממוצע  

  התמידו  לא התמידו  התמידו  לא התמידו  

  7.02  7.40  5.05  6.65  (אישי) מדד טיפוח 

  

בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי שיעור התלמידים שלא הצליחו להתמיד דומה בקרב שני 

כרבע על החינוך ובקרב תלמידי משרד  5%-מגזרי השפה, דוברי עברית ודוברי ערבית, ועומד על כ

בקרב תלמידי משרד החינוך שיעור  -בקרב תלמידי משרד הכלכלה. אשר למגדר של התלמידים 

 6%הבנים אשר לא סיימו את לימודיהם בחטיבה העליונה גבוה במעט בהשוואה לשיעור הבנות  (
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את שיעור הבנים שלא סיימו  -ואילו בקרב תלמידי משרד הכלכלה המצב הפוך  ,, בהתאמה)3%- ו

  ).בהתאמה, 31%לעומת  26%לימודיהם נמוך בהשוואה לבנות (

של תלמידי משרד החינוך שלא התמידו עולה כי ערכי המדד  בבחינת מדד הטיפוח של התלמידים

(דהיינו, הרקע שהתמידו בלימודיהם גבוה יותר בהשוואה לכלל תלמידי משרד החינוך בלימודיהם 

ואילו בקרב תלמידי משרד הכלכלה כמעט שאין  ,יותר) כלכלי של אלו שלא התמידו נמוך-החברתי

   הבדל בין אלו שהתמידו ואלו שלא.

 התעודות גמר ותעוד -בזכאות לתעודה בתום החטיבה העליונה עתה  תבונןנ זכאות לתעודה:

במשרד הכלכלה ותעודת בגרות במשרד החינוך. חשוב לציין כי מסלולי הלימודים,  יתמקצוע

ממסלול הלימודים  באופן מהותיהתעודות והדרישות לקבלתן במסגרת משרד הכלכלה שונים 

לקראת תעודת הבגרות במשרד החינוך. תלמיד במשרד הכלכלה, ככלל, זכאי לתעודת גמר 

אם, אזרחות  בחינות הגמר במקצועות מתמטיקה, שפת אם עבר בהצלחה את יתולתעודת מקצוע

ומגמה לפי בחירת התלמיד. לעומת זאת, במסלול הלימודים המרכזי לקראת תעודת בגרות 

תלמיד על פי חוקת הבגרות בשנת תשע"ב,  –במשרד החינוך, הדרישות העיוניות גבוהות בהרבה 

ת לימוד לפחות במקצועות שונים. יחידו 21נבחן בהיקף של שהוא במידה  ,זכאי לתעודת בגרות

תעודת הבגרות צריכה לכלול ציונים בשבעה מקצועות חובה, ובמקצוע בחירה מאשכול המקצועות 

לאור  .ובמקצוע מוגבר אחד, לפי בחירתלפחות של "תרבות עולם". בנוסף על התלמיד להיבחן 

הכלכלה וקבלת תעודת תעודת גמר ותעודת מקצוע במשרד  -הבדלים בדרישות לקבלת התעודות ה

תוצג תמונת מצב של זכאות לתעודה בכל אחת ממסגרות הלימוד  -בגרות במשרד החינוך 

   .13בנפרד

 תעודתל לימודיהם בסיום זכאים להיות יכולים הכלכלה משרד תלמידי תלמידי משרד הכלכלה:

 תעודה הינה גמר תעודת). למקצוע אישור תעודת או מקצוע תעודת( מקצועית ותעודה גמר

 ,והדרישות המבחנים בכל בהצלחה ועמד מקצועית הכשרה של מסלול סיים התלמיד כי המאשרת

 תעודה הינה מקצוע תעודת; הבחינות ויחידת לימודים לתכניות היחידה ידי על שנקבעו כפי

 בעבודה התנסה, עיוניים שיעורים למד במסגרתהש חניכות תקופת שסיים לתלמיד הניתנת

 רק ניתנת זו תעודה. הבחינות יחידת ידי על הנערכות ,החיצוניות בבחינות בהצלחה ועמד מעשית

 אישור תעודת במקצועות שאינם מסווגים ניתנת. בחוק שנקבעו כפי המסווגים במקצועות

 לתלמידים הניתנת תעודה הינה למקצוע אישור תעודת. במקצוע ולמד שעבד לתלמיד למקצוע

  .המעשיות בבחינות בהצלחה ועמדו החיצוניות בבחינות בהצלחה עמדו אשר

מטעם משרד מקצועית תעודה תעודת גמר ול זכאותו ההתפלגות לפי התמדה תמוצגלהלן  18בלוח 

במשרד הכלכלה בכיתה י' (לא כולל תלמידים  שלמדוקרב תלמידים בסיום כיתה י"ב, בהכלכלה 

 התמידואלו  תלמידיםמ כמחצית. עיון בלוח מעלה כי שעברו בין המסגרות בכיתה י"א או י"ב)

 תעודה ללא סיימו אך בלימודים התמידו כרבע, יתמקצוע הלתעוד זכאות עם וסיימו בלימודים

  . בלימודיהם התמידו לא השארו

  

                                                           
 13

החינוך, מלבד תעודת הבגרות, התלמיד יכול להיות זכאי לתעודות נוספות עם דרישות קלות יותר מתעודת הבגרות (למשל: יצוין כי במשרד 
  זכאות לקראת תעודת בגרות. –במסלול הלימוד המרכזי  זה אנו מתמקדיםתעודה טכנולוגית ותעודת גמר). במחקר 
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לפי התמדה בלימודים  ,במשרד הכלכלה בכיתה י' שלמדוהתפלגות התלמידים : 18לוח 

  ותעודת גמר יתמקצוע הוזכאות לתעוד

 אחוז מספר תלמידים  

 49% 1,326 זכאים

 23% 634 התמידו ולא זכאים

 28% 774 לא התמידו

 100% 2,734 סך הכול

  

לתלמידי משרד הכלכלה ניתנת האפשרות לגשת לבחינות בגרות כנבחנים חיצוניים, יצוין עוד כי 

שלמדו בכיתה י' במסגרת זו  שרד הכלכלהתלמידי מ 1,960אולם מעטים עושים זאת. מתוך 

או יותר תלמידים) ניגשו לשאלון אחד  63התלמידים (מ 3%, והתמידו בלימודיהם עד כיתה י"ב

וך. השאלונים העיקריים אליהם ניגשו התלמידים היו במקצועות במבחני הבגרות של משרד החינ

אנגלית, מתמטיקה ומגמת לימוד מקצועית (כגון: מכניקה הנדסית, מערכות מכונאות, רכב, 

  ).ומהמערכת סיב"ם תיב"ם וכד

  

תעודת  - תלמיד במשרד החינוך יכול להיות זכאי לאחת משתי תעודות  תלמידי משרד החינוך:

משפיע על אפשרויות בחיים הבוגרים, ה ,ת גמר. תעודת הבגרות מהווה גורם חשובבגרות או תעוד

בין אם מדובר במציאת עבודה ובין אם מדובר בקבלה ללימודים אקדמאיים או מקצועיים. 

את הדרישות הלימודיות  בבחינות הבגרות. בהצלחה לתעודת בגרות זכאי תלמיד אשר מילא 

וסיימו  לפחות אך ניגשו  לשאלון אחד ,בחינות הבגרותת בלאו את הדרישוימתלמידים אשר לא 

מיעוט מבין תלמידי  .זכאים לתעודה מטעם משרד החינוך הנקראת 'תעודת גמר' ,שנות לימוד 12

  לקראת תעודת גמר בלבד. המכוון במסלול בחטיבה העליונה ) לומדים 2% -משרד החינוך (כ

מטעם  לתעודת בגרותהתמדה וזכאות קריטריונים של לפי  ,ההתפלגות תלהלן מוצג 19בלוח 

משרד החינוך בסיום כיתה י"ב, בקרב תלמידים שלמדו במשרד החינוך בכיתה י' (לא כולל 

 מהתלמידים יםשליש כשניהנתונים מראים כי תלמידים שעברו בין המסגרות בכיתה י"א או י"ב). 

 ללא סיימו אך בלימודים התמידו כרבע, בגרות לתעודת זכאות עם וסיימו בלימודים התמידו

   .14בלימודיהם התמידו לא 5%- וכ בגרות תעודת

   

                                                           
 הסטטיסטיקה עם  בהכרח מצטלבים ואינם), השונים מאפייניה על( זה מחקר של לאוכלוסייה מתייחסים בדוח המוצגים הנתוניםיודגש כי  14

 .לבגרות וזכאות התמדה של בהקשר המפורסמת הרשמית
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: התפלגות התלמידים שלמדו במשרד החינוך בכיתה י' לפי התמדה בלימודים 19לוח 

   וזכאות לתעודת בגרות

 
 אחוז מספר תלמידים

 67% 56,718 זכאים

 28% 23,649 ו ולא זכאיםהתמיד

 5% 3,946 ולא התמיד

 100% 84,313 סך הכול

  .84,507-אינו מגיע לולכן הסכום  ,אין נתון תלמידים 194-להערה:  

 העליונה החטיבה בתום התלמידים מצב בבחינת: סיכום - תמונת מצב התמדה וזכאות לתעודה

 ביןוזכאות לתעודה בלימודים  להתמדה ביחס הבדליםר מחקהבאוכלוסיית  קיימים כי עולה

(לא כולל תלמידים  החינוך במשרד שלמדו תלמידיםלבין  הכלכלה במשרד שלמדו תלמידים

 . בקרב תלמידים שלמדו במשרד הכלכלה בכיתה י'שעברו בין המסגרות בכיתות י"א וי"ב)

 כרבע, גמר ותעודת יתמקצוע הלתעוד זכאות עם וסיימו בלימודים התמידו תלמידיםהמ כמחצית

. בקרב בלימודיהם התמידו לא מעט יותר מרבע ו תעודה ללא סיימו אך בלימודים התמידו

 עם וסיימו בלימודים התמידו מהתלמידים יםשליש כשניתלמידי משרד החינוך, לעומת זאת, 

 התמידו לא 5%- וכ בגרות תעודת ללא סיימו אך בלימודים התמידו כרבע, בגרות לתעודת זכאות

ם האת תמונת המצב בקרב תלמידים הדומים במאפייני נבחן  הבא,בחלק . בלימודיהם

  מתקבלת תמונה שונה ומורכבת. שם  -  לימודייםהחברתיים ו-דמוגרפיםה

***  

   , התמדה בלימודים וזכאות לתעודהקבוצת הדומים  -ניתוח השוואתי

 בכל אחת מאוכלוסיותבסיום החטיבה העליונה צגה תמונת המצב של התלמידים הוכה עד 

 רבישנו שוני  ,שראינו בפרקים הקודמיםכפי  המחקר, משרד החינוך ומשרד הכלכלה. אולם

תלמידים כלל המאפייני הכלכלה בהשוואה למשרד הלומדים בבתי ספר של במאפייני תלמידים 

יכולה להיות השפעה על  אלהכי להבדלים  היא . ההנחהחינוךההלומדים בבתי ספר של משרד 

  חטיבה העליונה. סוף הב התלמידים בכל אחת ממסגרות הלימודתמונת המצב של 

וליצור, ככל האפשר,  ,ההבדלים במשתני הרקע עלניתן הככל ' פקח'לעל מנת  ת הדומים:וקבוצ

דומות במאפייניהן אך שונות במסגרת הלימודים (משרד הכלכלה או משרד  הןששתי קבוצות 

נפוץ זו שימוש בשיטה ה ).PSM(Propensity Score Matching -החינוך) נעשה שימוש בשיטת ה

נוצרות  PSM-מערך מחקר מבוקר. בעזרת שיטת המבנה של בהם אין , שבמחקרים תצפיתיים

קבוצת הטיפול (תלמידי משרד הכלכלה) וקבוצת הביקורת (תלמידי משרד החינוך)  -שתי קבוצות 

תכן ינבדלות בסוג הטיפול. חשוב לזכור כי יאשר דומות זו לזו ככל שאפשר במשתני הרקע, אך 

יכולים להיות בעלי השפעה אשר  ,קיימים משתני רקע נוספים אשר לא נמדדו במסגרת המחקרש

  .אותם ניתוח זה אינו מביא בחשבוןשו על שיוך לקבוצת הטיפול
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בדומה לזו  ,רגרסיה לוגיסטית נעשה שימוש בתוצאות PSM-על מנת לבצע את האלגוריתם של ה

ת ספר של יתלמיד לומד בבה - בה המשתנה המוסבר הוא משתנה בינאריש ,15שהוצגה קודם לכן

משתני רקע של התלמיד. תוצאות והמשתנים המסבירים שהם  - משרד הכלכלה כן או לא

חזויה להיות תלמיד במשרד הכלכלה. הסתברות הההסתברות את הרגרסיה מחשבות לכל תלמיד 

מסבירים) המשתנים ההקשר בין אוסף משתני הרקע של התלמיד ( ומשקפת את 1-ל 0נעה בין  וז

, מצמידים PSM-. בשיטת ה)מוסברהמשתנה ה( ללמוד בבתי ספר של משרד הכלכלההסיכוי לבין 

לכל תלמיד בקבוצת הטיפול (משרד הכלכלה) תלמיד בעל הסתברות חזויה דומה בקבוצת 

במחקר זה נעשה שימוש בשיטת  .את הזיווגהביקורת (משרד החינוך). קיימות מספר שיטות לבצע 

 לכל מחפשים זו בשיטה. nearest neighbor within-caliper matching without replacement-ה

 דומה חזויה הסתברות שקיבלבקבוצת הביקורת  ביותר הקרובנבדק ההטיפול את  בקבוצת נבדק

תלמיד בקבוצת הטיפול מוצמד  הזיווג נעשה ללא החזרה, כלומר לכליפול. הט לקבוצת להשתייך

 ההסתברויותנעשה בין תלמידים שהמרחק בין הזיווג כמו כן, . שונה בקבוצת הביקורתתלמיד 

   .אוכלוסיית המחקרב ההסתברויות של תקןה מסטיית לרבע שווהטווח ה - 0.013 - שלהם קטן מ

 .16תלמידי משרד החינוך 37,143-תלמידי משרד הכלכלה ו 986האוכלוסייה ששימשה לזיווג כללה 

תלמיד בעל מאפיינים שלהם הוצמד  משרד הכלכלה תלמידי 964- נמצא זיווג לבתום שלב הזיווג 

קבוצת תלמידי משרד החינוך שזווגה לתלמידי משרד הכלכלה  משרד החינוך.מתלמידי דומים מ

  כונה להלן 'קבוצת הדומים'.  ת

 בכיתה ח') ם(כפי שנמדדו בהיותלהלן, מוצגת התפלגות משתני הרקע של התלמידים  20בלוח 

עיון  משרד הכלכלה.קבוצת משרד החינוך וקבוצת הדומים בבכל אחת מהקבוצות, לאחר הזיווג, 

מצביע כי, ככלל, קיים דמיון רב במאפייני הרקע בין תלמידי משרד הכלכלה ובין תלמידי בלוח 

 ,שהוצמדו להם. ההתפלגויות של המשתנים הקטגוריאליים לאחר הזיווג הן דומותמשרד החינוך 

ובמשתנים הרציפים הפרשי הממוצעים וסטיות התקן קטנים מאוד. ממצאים אלו מצביעים על 

  טיב ואיכות הזיווג.

  

   

                                                           
לאור  וזאת ,מיצ"בהאקלים בים בסקרי לצורך זיווג ובניית קבוצת הדומים הרגרסיה הלוגיסטית לא כללה את נתוני הרקע של עמדות תלמיד 15

יערך זיווג עם תלמידי ילהם שמנתוני תלמידי משרד הכלכלה ומתוך רצון למקסם את מספר תלמידי משרד הכלכלה  העדר נתונים אלו עבור חלק

 . משרד החינוך
אבל לא  ,משרד הכלכלה בשנת תשע"בשל אך נמצאו במצבת תלמידים של משרד החינוך או  ,יצאו מהניתוחים תלמידים שנבחנו במיצ"ב 16

תלמידים שלמדו בשנת תשע"ב בתי ספר בפיקוח משרד הכלכלה  106לפי הפירוט הבא:  ,תלמידים 407יצאו מהניתוח  ,לובשנתון המתאים. סך הכ
למדו בבתי ספר במסגרת של משרד החינוך) וכן  94-מהם למדו בשנת תש"ע בכיתה י' במסגרת בתי ספר של משרד הכלכלה ו 12אך לא בכיתה י"ב (

מהם למדו בשנת תש"ע בכיתה י' במסגרת בתי ספר של  15תלמידים שלמדו בשנת תשע"ב בתי ספר בפיקוח משרד החינוך אך לא בכיתה י"ב ( 301
תלמידים חסר ערך באחד המשתנים המסבירים ולכן לא נכללו  199-. כמו כן, ללמדו בבתי ספר במסגרת של משרד החינוך) 286-משרד הכלכלה ו

  בניתוח.
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  הזיווג)(לאחר  בקבוצות הדומים יםמשתני רקע של התלמיד התפלגות:  20לוח 

  'חכיתה 
  כיתה י'

  משרד החינוך
  קבוצת הדומים

  משרד הכלכלה
  קבוצת הדומים

  משתנים קטגוריאליים

    N % N % 

  שפה- מגזר
 45% 435 47%  458 דוברי עברית

  55%  529 53% 506 דוברי ערבית

  מגדר
 85% 824 85% 823 בנים

 15% 140 15% 141 בנות

  צרכים מיוחדים

 68%  654  72%  699 רגילים 

 11% 105  10%  93 לקויי למידה

 21% 205 18% 172 משולבים

   רציפים משתנים

  סטיית תקן  ממוצע  סטיית תקן  ממוצע  

  2.19  7.21  2.79  7.23  כלכלי (אישי)-רקע חברתי

 0.73 -1.09  0.73  -1.13  ציון מיצ"ב (מתוקנן)

  

לצורך הניתוח  שזווגושיוצגו מתייחסים לאוכלוסיית התלמידים  ואילך, הנתונים מעתה

פרק תחילת ב. נחזור על הניתוחים שנעשו תלמידים בכל אחת ממסגרות הלימוד) 964( ההשוואתי

תלמידי   -בקבוצות המזווגות ואה עבור כלל אוכלוסיית המחקר, אך הפעם תוך מיקוד בהשובזה 

 שנכללו התלמידיםיודגש כי  .הדומים להם במאפייניהםמשרד החינוך ותלמידי משרד הכלכלה 

הם תלמידים שהשתתפו במבחני המיצ"ב כאשר למדו בכיתה ח'. תלמידים אלה בתהליך הזיווג 

ים חזקים יותר בהשוואה לתלמידים אשר לא השתתפו יהם תלמידים בעלי מאפיינים לימוד

בחשבון, במיוחד בהתייחס זאת יש לקחת שיוצגו להלן בפירוש הממצאים לכן, במבחני המיצ"ב. 

ראה ( 27% -הוא יחסית גבוה בכיתה ח' השתתפותם במיצ"ב -ששיעור אילתלמידי משרד הכלכלה 

        בפרק קודם). 9לוח 

את הישגי התלמידים חשיבות רבה לכך שהליך הזיווג ובניית קבוצת הדומים יכללו  נהם זאת, ישע

עוברים ללמוד ר שאשכן תלמידים  ,דמוגרפיים וחברתייםמשתני רקע  ולא רקבמבחני המיצ"ב 

אינם מוסברים במלואם שנמוכים  בבתי הספר של משרד הכלכלה מתאפיינים בהישגים לימודיים

וההשוואה  יותר כתוצאה מכך איכות הזיווג גבוההחברתיים. הו דמוגרפייםהמשתנים הבאמצעות 

החיסרון שבצמצום אוכלוסיית תלמידי משרד יתרון זה גובר על  הקבוצות תקפה יותר.שתי בין 

  הכלכלה לתת אוכלוסייה בעלת מאפיינים לימודיים חזקים מעט יותר.

שיעורי  נבחן אתבחלק זה , בכלל האוכלוסייה שדן בתמונת המצב ,אופן דומה לחלק הקודםב

 כלכלהמשרד הב דומים במאפייניהם (לאחר זיווג) תלמידיםוהזכאות לתעודה בקרב ההתמדה 

   .חינוךמשרד הוב
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חטיבה ב ההתמדה של התלמידים סוגייתאמור, על מנת לבחון את : כהתמדה בלימודים

כיתה י"ב לימודיהם בחטיבה העליונה בבסוף  מסגרת הלימוד של התלמידיםנבדקה העליונה, 

בכיתה י' בשנת  בחטיבה העליונה, בתחילת לימודיהםבה למדו  למסגרתבשנת תשע"ב, בהשוואה 

, משרד החינוך ומשרד הכלכלה, תלמיד סווג לאחת בנפרד בכל אחת ממסגרות הלימוד. תש"ע

התלמיד עבר  ;בה למד בכיתה י'שהתלמיד נשאר בכיתה י"ב באותה המסגרת  –משלוש הקבוצות 

או התלמיד לא נמצא באחת  ;ללמוד במסגרת בתי ספר בפיקוח המשרד האחר (בכיתה י"א או י"ב)

  לן: 'לא התמידו').משתי מהמסגרות הללו (לה

בשנת בכיתה י"ב  )לאחר הזיווג(ים מסגרות הלימוד של התלמידנתוני להלן מופיעים  21בלוח 

מתלמידי  90%עיון בלוח מעלה כי  בהשוואה למסגרת הלימוד שלו בכיתה י' בשנת תש"ע. ,תשע"ב

לעומת זאת, במסגרת זו במהלך החטיבה העליונה. נשארו ללמוד  בקבוצת הדומים משרד החינוך

, התמידו בלימודיהם 75%-, כבקבוצת הדומים במשרד הכלכלה שיעור נמוך יותר של תלמידים

י"ב, עולה כי שיעור זעיר  הי' לכית האשר לתלמידים ששינו מסגרת בין כיתבאותה המסגרת. 

, עברו ללמוד במהלך י"א או י"ב בבתי ספר של 1%, בקבוצת הדומים מתלמידי משרד החינוך

ששינו מסגרת ועברו  בקבוצת הדומיםמתלמידי משרד הכלכלה  5%-ככלכלה לעומת משרד ה

  ללמוד בבתי ספר של משרד החינוך.

לא הצליחו בקבוצת הדומים משרד הכלכלה מתלמידי  20%-כ לגבי שאלת ההתמדה עולה כי

בחטיבה העליונה (באחת משתי מסגרות הלימוד),  הלימודים סיוםללהתמיד בלימודיהם ולהגיע 

 הדומים במאפייניהם לתלמידי משרד הכלכלה. מתלמידי משרד החינוך  10%- לעומת כ

  ת לימוד ומסגרפי (לאחר הזיווג) ל בקבוצות הדומים התפלגות התלמידים:  21לוח 

  % N  מסגרת לימוד בכיתה י"ב  'מסגרת לימוד בכיתה י

  משרד החינוך
  קבוצת הדומים

 90% 865  משרד החינוך

 1% 12  משרד הכלכלה

 9% 87  לא התמידו

 100% 964  לוסך הכ

  משרד הכלכלה
  קבוצת הדומים

  5%  52  משרד החינוך

  76%  726  משרד הכלכלה

  19%  186  לא התמידו

  100%  964  לוסך הכ

  

שלא הצליחו  לאחר הזיווג, ,התלמידים ישיעור וצגו בכל אחת מן ממסגרות הלימודילהלן  22בלוח 

מגזר שפה (של בית הספר בו למדו  :בחלוקה לפי משתני רקעוזאת  ,להתמיד ולסיים את לימודיהם

הלוח  את מתאר . כמו כן במבחני המיצ"ב) שהוגדרוצרכים מיוחדים (כפי ובכיתה ח'), מגדר 

  ד וציון המיצ"ב בכיתה ח'. של התלמי מדד הטיפוחממוצע 
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  (לאחר הזיווג) שלא התמידו בלימודיםהתפלגות משתני הרקע של התלמידים :  22לוח 

  כיתה ח'

  י"ב כיתה

  בכיתה י' תלמידי משרד החינוך
  קבוצת הדומים

)N=87(  

  בכיתה י' תלמידי משרד הכלכלה
   קבוצת הדומים

)N=186(  

 %  סה"כ  לא התמידו %  סה"כ  לא התמידו

  משתנים קטגוריאליים

 שפה -מגזר 
 19% 435 82  7%  458  32 עבריתדוברי 

 20% 529 104 11% 506 55 דוברי ערבית

 מגדר
 19% 824 153 9% 823 73  בנים

 24% 140 33 10% 141 14 בנות

כים צר
 מיוחדים

 19%  654 127  8%  699  56  רגילים

 15% 105 16 8%  93 7 לקויי למידה

 21% 205 43 14% 172 24 משולבים

  רציפים משתנים

  ממוצע  ממוצע  

  התמידו  לא התמידו  התמידו  לא התמידו  

  7.11  7.65  7.17  7.85  (אישי) מדד טיפוח

 - 1.07 -1.20  - 1.09  -1.58  (מתוקנן) ציון מיצ"ב

  

שפה, מגדר וצרכים מיוחדים, שיעור גבוה -עיון בלוח מעלה כי גם בפילוח לפי משתני הרקע, מגזר

הצליחו להתמיד בלימודים ולסיים כיתה י"ב בהשוואה יותר של תלמידי משרד הכלכלה לא 

 - לתלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומים להם במאפייניהם. אולם ישנם הבדלים בדפוסי אי

  ההתמדה בקבוצות הרקע השונות.

בהשוואה בין מגזרי השפה עולה כי בעוד בקרב תלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומים שיעור 

גבוה במעט של תלמידים בבתי ספר דוברי ערבית, בהשוואה לדוברי עברית, לא הצליחו לסיים את 

שיעור בקבוצת הדומים , בהתאמה), בקרב תלמידי משרד הכלכלה 7%לעומת  11%לימודיהם (

. אשר למגדר של 20%- ליחו להתמיד דומה בין שני מגזרי השפה ועומד על כהתלמידים שלא הצ

בקרב תלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומים שיעור הבנים אשר לא סיימו את  -התלמידים 

הקבוצה , ואילו בקרב 10%-לימודיהם בחטיבה העליונה דומה לשיעור הבנות ועומד על כ

יימו את לימודיהם נמוך בהשוואה לשיעור הבנות משרד הכלכלה שיעור הבנים שלא סהמקבילה ב

  ).בהתאמה, 24%לעומת  19%(

ההתמדה בפילוח לפי צרכים מיוחדים שונים בין שתי המסגרות. - שיעורי איעוד כי עולה  22לוח מ

יצוין כי ביחס לתלמידים רגילים (שאינם בעלי צרכים מיוחדים), שיעור אלה שלא התמידו בפרט 

גבוה משיעורם בקרב תלמידי משרד החינוך בקבוצת די משרד הכלכלה תלמי בלימודיהם בקרב

  , בהתאמה). 8%לעומת  19%הדומים (
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כלכלי של תלמידי משרד החינוך שלא התמידו בלימודיהם דומה לרקע - הרקע החברתימאידך, 

, כפי שזה נמדד תלמידי משרד הכלכלה אשר לא התמידו בלימודיהם ,כלכלי של חבריהם-החברתי

כי ההישגים במבחני המיצ"ב של התלמידים  נמצא ,. אשר לציוני המיצ"בת מדד הטיפוחבאמצעו

השוואה להישגי חבריהם במשרד בשלא התמידו בקבוצת הדומים של משרד החינוך נמוכים במעט 

 אקבוצת התלמידים שלא התמידו במשרד הכלכלה היש עובדהאפשר לייחס לזה ממצא  .הכלכלה

  קבוצה גדולה יותר בהשוואה לתלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומים שלא התמידו. 

כפי שאפשר לשער,  מול כלל אוכלוסיית המחקר: (לאחר זיווג) האוכלוסייה בניתוח ההשוואתי

א רק אלה (לתלמידי אוכלוסיית המחקר במשרד החינוך ובמשרד הכלכלה כאשר בוחנים את כלל 

תלמידי משרד החינוך ובין תלמידי ההתמדה בין - בשיעורי איפערים ) השזווגו בניתוח ההשוואתי

מתלמידי משרד החינוך לא התמידו  5%- כ -) 16(ראה לוח  גדולים עוד יותר משרד הכלכלה

 מגמה זו. מתלמידי משרד הכלכלה 25%-בלימודיהם במהלך החטיבה העליונה בהשוואה לכ

  ). 17לוח לפי משתני רקע (ראה  בפילוחההתמדה -כאשר בודקים את שיעורי איגם  יימתק

 -לבין שיעור אי ,16בלוח המוצג  ,ההתמדה של כלל תלמידי משרד הכלכלה-הפער בין שיעור אי

נובע בעיקרו  ,, בהתאמה)19%לעומת  27%( 21המוצג בלוח  ,ההתמדה בניתוח ההשוואתי

"ב בכיתה ח'. כפי מהעובדה שהניתוח ההשוואתי מתבסס על תלמידים אשר השתתפו במבחני מיצ

 -מתלמידי משרד הכלכלה לא השתתפו במבחני המיצ"ב. אי 27%קודם,  בפרק 9שראינו בלוח 

בתהליכי הלמידה בבית הספר, ועבור  נמוכה מעורבותההשתתפות במיצ"ב הוא אחד הסימנים ל

חלק מתלמידי משרד הכלכלה הנשירה הסמויה שנצפתה בכיתה ח' הפכה לנשירה גלויה בין כיתה 

לא מהם  11% -י"ב. תופעה זו קיימת גם בקרב תלמידי משרד החינוך אך בהיקף נמוך יותר -' לי

  השתתפו במיצ"ב. 

ההתמדה בין תלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומים לבין כלל אוכלוסיית -הפער בשיעור אי

קבוצה -, בהתאמה) נובע מהמאפיינים הייחודיים של תת5%לעומת  9%המחקר במשרד החינוך (

  זו הדומים למאפייני התלמידים שעברו ללמוד בבתי הספר של משרד הכלכלה.

לאחר בקרב תלמידי משרד הכלכלה  תמונת המצב בתום החטיבה העליונה זכאות לתעודה:

ביחס לזכאות לתעודה במסגרות גם נבחנה  ,והתלמידים הדומים להם בקרב משרד החינוךזיווג 

   .)במשרד הכלכלה ותעודת בגרות במשרד החינוך יתמקצוע התעודות גמר ותעודהלימוד השונות (

מוצגים שיעורי המתמידים והזכאים לתעודה מטעם משרד  23בלוח  תלמידי משרד הכלכלה:

לא כולל תלמידים שעברו לאחר זיווג, הכלכלה מקרב תלמידים שלמדו במשרד הכלכלה בכיתה י' (

מעט יותר ממחצית מהתלמידים התמידו עיון בלוח מעלה כי בין המסגרות בכיתה י"א או י"ב,). 

התמידו היו ששאר התלמידים, בקרב . יתמקצוע התעודתעודת גמר ובלימודים וסיימו עם זכאות ל

  שהתמידו אך סיימו ללא תעודה (כרבע מהתלמידים). והיו(כחמישית מהתלמידים) 
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לפי זכאות  ,במשרד הכלכלה (לאחר זיווג) שלמדו בכיתה י'התפלגות התלמידים : 23לוח 

  יתמקצועה לתעודת גמר ותעוד

 אחוז מספר תלמידים  

 55% 501  זכאים

 25% 225 התמידו ולא זכאים

 20% 186 לא התמידו

 100% 912 סך הכול

  

להלן מוצגת התפלגות תלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומים  24בלוח  :תלמידי משרד החינוך

התמידו בלימודים  מהתלמידיםכשליש מהנתונים עולה כי לפי התמדה וזכאות לתעודת בגרות. 

ת סיימו ללא תעודהתמידו בלימודים אך  מעט יותר ממחציתוסיימו עם זכאות לתעודת בגרות, 

 וכעשירית לא התמידו בלימודיהם. בגרות

 ,(לאחר זיווג) בקבוצת הדומים החינוךבמשרד  שלמדו בכיתה י'התפלגות התלמידים :  24לוח 

  בגרותלפי זכאות לתעודת 

 אחוז מספר תלמידים  

 34% 325  זכאים

 57% 536 התמידו ולא זכאים

 9% 87 לא התמידו

 100% 948 סך הכול

  .952-ל אינו מגיע  ולכן הסכום ,אין נתון תלמידים 4-להערה: 

  

בניגוד לפער שנמצא  מול כלל אוכלוסיית המחקר: (לאחר זיווג) האוכלוסייה בניתוח ההשוואתי

לא נמצאו הבדלים גדולים בין כלל תלמידי ההתמדה, בכל הנוגע לזכאות לתעודה - בשיעורי אי

אוכלוסיית הניתוח בתלמידים הלבין זכאים)  49%(באוכלוסיית המחקר שמשרד הכלכלה 

בשני המקרים בהתבוננות בתלמידים שהתמידו בלימודיהם נמצא כי  .)זכאים 55%( השוואתיה

  . 70%-עומד על כ מבין המתמידים שיעור הזכאים

בכלל אוכלוסיית המחקר  כצפוי, קיימים הבדלים ניכרים בין תלמידי משרד החינוךלעומת זאת, 

מהתלמידים מאוכלוסיית המחקר במשרד  67%בקבוצת הדומים. לבין תלמידי משרד החינוך 

בלבד בקבוצת הדומים;  34%החינוך התמידו בלימודים וסיימו זכאים לתעודת בגרות לעומת 

לא התמידו  5%-ובקבוצת הדומים;  57%סיימו את לימודיהם ללא תעודת בגרות לעומת  28%

   מקבוצת הדומים. 9%לעומת 

 התלמידים מצב בבחינת סיכום: - תמדה בלימודים וזכאות לתעודה הביחס לניתוח השוואתי 

 שלמדו תלמידים ביןבלימודים  להתמדה ביחס הבדלים קיימים כי עולה העליונה החטיבה בתום

 תוקבוצ בין נעשתה ההשוואה כאשר אף ,החינוך במשרד שלמדו תלמידיםלבין  הכלכלה במשרד
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 לא הדומים בקבוצת החינוך משרד מתלמידי 10%-שכ בעוד. במאפייניהם הדומים םתלמידי

 שלא התלמידים שיעור הכלכלה משרדמ חבריהם בקרב, ב"י כיתה לסיום עד בלימודים התמידו

 55%זכאות לתעודה בסיום הלימודים, ל אשר .20%-כ על ועמד יותר גבוה בלימודיהם התמידו

לתעודת גמר ותעודה זכאים בבתי הספר של משרד הכלכלה סיימו את לימודיהם  מהתלמידים

חשוב  מחבריהם במשרד החינוך סיימו את לימודיהם זכאים לתעודת  בגרות. 34%-, ומקצועית

  .לזכור כי אופי הלימודים ומהות התעודות והדרישות לקבלתן שונים מאד בשני המשרדים

* * *  

  מסלולי לימוד וזכאות לתעודה בקרב מסיימי י"ב  -ניתוח השוואתי

נתמקד בתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בכיתה י"ב בכל אחת משתי מסגרות  בחלק זה

ונציג את מסלולי הלימוד ושיעורי הזכאים לתעודות  ,הלימוד, משרד הכלכלה ומשרד החינוך

אוכלוסיית  - . הניתוח מתייחס לתלמידים באוכלוסיית ההשוואה לאחר הליך הזיווגהשונות

 917למידים ואוכלוסיית תלמידי משרד החינוך מונה ת 738תלמידי משרד הכלכלה מונה 

 ,גם אלו שלא נכללו בניתוח ההשוואתי ,נתוני כלל מסיימי י"ב באוכלוסיית המחקר .17תלמידים

  .3מופיעים בנספח 

מוצג שיעור הזכאים לתעודה מטעם משרד הכלכלה מקרב  25בלוח תלמידי משרד הכלכלה: 

. עיון י"ב בבתי הספר של משרד הכלכלה (לאחר זיווג)תלמידים שסיימו את לימודיהם בכיתה 

אינם  30%-זכאים לתעודת גמר ותעודה מקצועית וכ 70%-כאלו בלוח מעלה כי מבין תלמידים 

  זכאים לתעודה. 

לפי זכאות  ,במשרד הכלכלה (לאחר זיווג) שסיימו כיתה י"בהתפלגות התלמידים :  25לוח 

  יתלתעודת גמר ותעודת מקצוע

  אחוז  מספר תלמידים  מקצועית זכאות לתעודה

  69%  512  זכאי

  31%  226  לא זכאי

 100% 738  סך הכול

  

 הנבחן עתה את מגמות הלימוד וההכשרה של התלמידים שסיימו את לימודיהם עם תעוד

בבתי ספר של משרד בהם לומדים במסגרות להכשרה מקצועית שענפי ההכשרה . יתמקצוע

ענפים במגוון רחב של תחומים: מחשבים, דפוס צילום והפקה, טיפוח החן,  15-הכלכלה כוללים כ

רפואיים, עץ -נהל, מטפלות, בניין, חשמל ואלקטרוניקה, רכב, מתכת ומכונות, מקצועות פראימ

  ועוד.

                                                           
 הן כוללת זו אוכלוסייה, דהיינו( המוצגת במסגרת ב"י כיתה מסיימי כתלמידים מהמסגרות תאח בכל התלמידים הוגדרו, הניתוחים ךלצור 17

 917בקבוצת הדומים,  ).ב"י או א"י כיתות במהלך מסגרת שעברו תלמידים והן העליונה החטיבה כל לאורך לימוד מסגרת באותה שלמדו תלמידים
תלמידים שעברו ממשרד הכלכלה  52-מו ,תלמידים שלמדו במסגרת משרד החינוך במהלך החטיבה העליונה 865-תלמידי משרד החינוך מורכבים מ

תלמידים שלמדו במסגרת משרד הכלכלה במהלך החטיבה  726-למשרד החינוך במהלך כיתות י"א או י"ב.  אוכלוסיית משרד הכלכלה מורכבת מ
  למידים שעברו ממשרד הכלכלה למשרד החינוך במהלך כיתות י"א או י"ב.ת 12- מהעליונה ו
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יווג) הזכאים התפלגות תלמידי משרד הכלכלה (לאחר הז תשלהלן מוצג 13ובתרשים  26בלוח 

מתלמידי משרד  40%-התבוננות בנתונים מעלה כי כ. לפי ענפים ,גמר ותעודת מקצועלתעודת 

מעט בענפי חשמל ואלקטרוניקה. כמו כן,  למדו הזכאים לתעודה למדו בענף רכב, ורבעהכלכלה 

מהתלמידים לומדים  5%-נהל או מחשבים. פחות מיעשירית מהתלמידים לומדים בענפי מפחות מ

  .טיפוח החן, מתכת ומכונות, דפוס צילום והפקה, הארחה ועץ -כל אחד מהענפים הבאים ב

  ענפי לימודלפי  תעודה מקצועיתל(לאחר זיווג) הזכאים  הכלכלההתפלגות תלמידי משרד : 26לוח 

  אחוז  מספר תלמידים  ענף לימוד

 1% 5 מטפלות
  2% 10 עץ

 2% 13 הארחה

 3% 15 צילום והפקהדפוס 

  4%  18 מתכת/ מכונות
 5% 24 טיפוח החן

 7%  34 נהלמ

 9% 45 מחשבים

 25% 126 חשמל/ אלקטרוניקה

 41% 216 רכב

 1% 6  אחר
 100% 512 סכום כולל

 

 ענפי לימודלפי  לתעודה מקצועיתהזכאים  (לאחר זיווג) הכלכלההתפלגות תלמידי משרד : 13 תרשים
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בכל הנוגע לזכאות  מול כלל אוכלוסיית המחקר:(לאחר זיווג) האוכלוסייה בניתוח ההשוואתי 

בבתי הספר של משרד  שסיימו י"בבקרב תלמידים  והתפלגות מגמות הלימוד וההכשרה הלתעוד

כלל אוכלוסיית בין ל(לאחר זיווג)  השוואתילא נמצאו הבדלים בין אוכלוסיית הניתוח ה ,הכלכלה

  . )3נספח (ראה המחקר במשרד הכלכלה 

ם שסיימו י"ב בבתי הספר של מוצגת התפלגות תלמידילן להש 27לוח ב :תלמידי משרד החינוך

או תעודת תעודת בגרות  -  אליו כוונושמסלול התעודה לפי סוג  בקבוצת הדומים משרד החינוך

מנתוני הלוח עולה כי הרוב המכריע של התלמידים במשרד החינוך בקבוצת הדומים למדו  .גמר

  מהתלמידים למדו במסלול של תעודת גמר. 3%ורק  ,במסלול של תעודת בגרות

(לאחר זיווג)  בקבוצת הדומים שרד החינוךמב שסיימו כיתה י"בהתלמידים התפלגות  :27לוח 

  לפי מסלול תעודה

  אחוז  מספר תלמידים  מסלול תעודה

 3% 26  תעודת גמר

  97% 885  תעודת בגרות

 100% 911  סך הכול
  .917-אינו מגיע ל ולכן הסכום ,אין נתון תלמידים 6-להערה: 

 שסיימו כיתה י"בבמשרד החינוך בקבוצת הדומים  תלמידים התפלגות מתוארתלהלן ש 28 בלוח

 הנתונים מראים כי מבין התלמידים בקבוצת הדומים .בגרות לתעודת זכאות לפיבמסלול לבגרות 

  זכאים לתעודה.  37%לא זכאים לתעודת בגרות ורק  63%

בקבוצת הדומים (אלה משרד החינוך כלל תלמידי שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב  חישוב

התמידו בלימודים וסיימו עם זכאות לתעודת  מהתלמידים כשלישכי  להמע ,שהתמידו ואלה שלא)

 וכעשירית לא התמידו  ,ת בגרותסיימו ללא תעודהתמידו בלימודים אך  60%- , כבגרות

   .בלימודיהם

 ב"י כיתה שסיימו(לאחר זיווג)  בקבוצת הדומים משרד החינוךבהתלמידים התפלגות  :28וח ל
  לתעודת בגרותלפי זכאות  לבגרות במסלול

  אחוז  מספר תלמידים  בגרותתעודת זכאות ל

 37% 330  זכאי

 63% 555  לא זכאי

 100% 885  סך הכול

  

  :לתלמידי החטיבה העליונה במשרד החינוך קיימת האפשרות ללמוד בשלושה נתיבים שונים

 משרד תלמידי התפלגות יםמוצג 14ובתרשים  29 בלוחחקלאי.  נתיב או טכנולוגי נתיב, עיוני נתיב

 שסיימו כיתה י"בהתלמידים  בעבורזאת  ,שלהם הלימוד נתיב לפי הדומים בקבוצת החינוך

   .בגרות לתעודת הזכאים  מהםבעבור אלה  ו

 בנתיב ומדל מהתלמידים כמחצית החינוך במשרד הדומים קבוצת בקרב כי מעלה בלוח עיון

 למדו 60%-כ מבין הזכאים לתעודת בגרותלעומת זאת, . הטכנולוגי בנתיב ומדל וכמחצית העיוני
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שיעור הזכאים לבגרות  נמצא כי הנתונים קלולבש. הטכנולוגי בנתיב למדו 40%-וכ העיוני בנתיב

 בנתיב שסיימו י"ב התלמידיםמ 45% -בנתיב העיוני גבוה משיעור הזכאים בנתיב הטכנולוגי 

   .הטכנולוגי בנתיב שסיימו י"ב מהתלמידים 30% ורק לבגרות זכאים העיוני

במשרד החינוך בקבוצת  שסיימו כיתה י"בבמסלול לבגרות  התלמידיםהתפלגות : 29וח ל

  ושיעורי זכאות לבגרות לפי נתיב לימודים ,הדומים (לאחר זיווג)

  
שסיימו התלמידים התפלגות 

  כיתה י"ב
לתעודת  זכאיםההתפלגות 

  בגרות

שיעור 
ן מבי הזכאים

  י"במסיימי 

  נתיב
מספר 

  תלמידים
  אחוז

מספר 
  תלמידים

  אחוז  אחוז

  45% 57% 187 47% 420  עיוני

  30% 42% 138 52% 456  טכנולוגי

  - 1% 5 1% 9  חקלאי

  37% 100% 330 100% 885  לוסך הכ

  

במשרד החינוך בקבוצת הדומים (לאחר  שסיימו כיתה י"בהתפלגות התלמידים : 14תרשים 

  זכאות לבגרותושיעורי  ודיםלפי נתיב לימ ,זיווג)
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 20-כולל כהחינוך הטכנולוגי במשרד החינוך נתמקד עתה בתלמידים שלמדו בנתיב הטכנולוגי. 

  לשלוש קבוצות:ת ומסווגה ,מגמות לימוד מגוונות ברמתן הטכנולוגית

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים, הנדסת מכונות,  - מגמות מדעיות הנדסיות (עתירות מדע)  -

 הנדסית מדעית מגמה ,ביוטכנולוגיה

ת, ואדריכלו בניין הנדסת ,ממוחשבות ייצורמערכות  -מגמות טכנולוגיות (מבוססות מדע)  -

, ימיות מערכות, פרסוםו מדיה ,תקשורת טכנולוגיות ,תעשייתי עיצוב ,וניהול תעשייה

 ואנרגיה בקרה מערכות

 ופנאי תיירות בגיל הרך, מלונאות טיפול ד,סיעו ,עסקי ניהול -) VETמגמות תעסוקתיות ( -

התפלגות תלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומים (לאחר הזיווג)  תמוצג 15ובתרשים  30בלוח 

או  הנדסיותמגמות טכנולוגיות, מגמות  -בנתיב הטכנולוגי בחלוקה לפי קבוצת מגמות שלמדו 

תלמידים הבעבור ביניהם ו שסיימו כיתה י"ב,התלמידים מגמות תעסוקתיות, וזאת בעבור 

בקבוצת הדומים במשרד החינוך מהתלמידים כשליש ון בלוח מעלה כי עיהזכאים לתעודת בגרות. 

עשירית במגמות כו )59%( , מעל למחציתם במגמות טכנולוגיות)32%( במגמות תעסוקתיותלמדו 

לעומת זאת, התפלגות קבוצות המגמות בקרב הזכאים לבגרות בנתיב הטכנולוגי . )9%( הנדסיות

במגמות טכנולוגיות  57% במגמות תעסוקתיות,  למדו 23% ,מבין הזכאים לתעודת בגרות -שונה 

במגמות הנדסיות. בחינת שיעור הזכאות לבגרות בשלוש קבוצות המגמות מעלה כי רק  20%- ו

מהתלמידים במגמות  29%זכאים לתעודת בגרות,  מבין הלומדים במגמות תעסוקתיות 22%

   במגמות ההנדסיות. 65%-הטכנולוגיות ו

 החינוך בקבוצת הדומים (לאחר זיווג)במשרד שהתמידו בלימודים התפלגות התלמידים : 30וח ל

  צות מגמות ושיעורי הזכאות לבגרותלפי קבו ,בנתיב הטכנולוגי

  
שסיימו התלמידים התפלגות 

  כיתה י"ב
זכאים לתעודת התפלגות 

  בגרות

שיעור 
  הזכאים

מסיימי מבין 
  י"ב

  קבוצת מגמות
מספר 

  תלמידים
  אחוז

מספר 
  תלמידים

  אחוז  אחוז

  65% 20% 28 9% 43  הנדסיות

  29% 57% 78 59% 267  טכנולוגיות

  22% 23%  32 32% 146  תעסוקתיות

  30% 100% 138 100% 456  לוסך הכ
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במשרד החינוך בקבוצת הדומים (לאחר שהתמידו בלימודים התפלגות התלמידים  :15תרשים 

  לפי קבוצות מגמות ושיעורי הזכאות לבגרות ,בנתיב הטכנולוגיזיווג) 

  

התפלגות מגמות הלימוד של תלמידי משרד החינוך בקבוצת  יםמוצג 16ובתרשים  31בלוח 

המגמות מבין למדו בנתיב הטכנולוגי. מהנתונים עולה כי  , אשרהדומים הזכאים לתעודת בגרות

בקבוצת המגמות הטכנולוגיות  ;הנדסיות המגמה השכיחה ביותר היא הנדסת תוכנה-המדעיות

מבין המגמות השכיחות הן אומנות העיצוב התעשייתי, מדיה ופרסום ומערכות תקשורת; ו

   .תעסוקתיות המגמה הנפוצה ביותר היא מגמת ניהול עסקיהמגמות ה

בנתיב התפלגות הזכאים לתעודת בגרות במשרד החינוך בקבוצת הדומים (לאחר זיווג) : 31וח ל

  לימודים מגמתלפי  ,הטכנולוגי

  אחוז  מספר תלמידים  מגמה  קבוצת מגמות

 20% 28  ותהנדסי
 4% 5 הנדסת מכונות 

 13% 18 הנדסת תוכנה 
 4% 5 אחר 

 57% 78   טכנולוגיות
  7% 9  מערכות ייצור ממוחשבות 

  7% 10  אומנות העיצוב התעשייתי 

  9% 13  מערכות בקרה ואנרגיה 

 10% 14 מדיה ופרסום 
 17% 24 מערכות תקשורת 
 6% 8  אחר 

 23% 32   ותתעסוקתי
 17% 23 ניהול עסקי  
 6% 9  אחר  

  

9%

59%

32%
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התפלגות הזכאים לתעודת בגרות במשרד החינוך בקבוצת הדומים (לאחר זיווג) : 16תרשים 

   לימודים מגמת לפי ,הטכנולוגיבנתיב 

  

התפלגות נוגע לב מול כלל אוכלוסיית המחקר: (לאחר זיווג) האוכלוסייה בניתוח ההשוואתי

של משרד החינוך גבוה יותר של תלמידים בקבוצת הדומים מעט נתיבי הלימוד נמצא כי שיעור 

-כ בכלל האוכלוסייה - )3 נספח ראה(בנתיב הטכנולוגי בהשוואה לכלל אוכלוסיית המחקר  למדו

כצפוי, שיעורי הזכאות לבגרות בשני מהתלמידים.  50%- כבקבוצת הדומים מהתלמידים ו 40%

זכאים  76% בכלל האוכלוסייה -נמוכים יותר בקבוצת הדומים  , הטכנולוגי והעיוני,הנתיבים

  . בקבוצת הדומים, בהתאמה 30%- ו 45%לעומת בנתיב הטכנולוגי,  66%-בנתיב העיוני ו

 כי עולה), 3 נספח ראה(הטכנולוגי של שיעורי הזכאות לבגרות במגמות השונות שבנתיב  בהשוואה

של משרד גם בכל קבוצת מגמות בנתיב הטכנולוגי, שיעור הזכאים בקרב כלל אוכלוסיית המחקר 

 47%תעסוקתיות: המגמות בגבוה במידה ניכרת משיעור הזכאים בקבוצת הדומים: החינוך 

הנדסיות המגמות ב, בהתאמה; ו29%לעומת  63%טכנולוגיות: המגמות ב, בהתאמה; 22%לעומת 

   , בהתאמה.65%לעומת  89%
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 משרד תלמידיל אשר סיכום: -  וזכאות לתעודה בקרב מסיימי י"ב מסלולי לימודניתוח השוואתי 

. מקצועית ותעודה גמר לתעודת זכאים שסיימו כיתה י"ב מהתלמידים 70%- כ כי עולה הכלכלה

  . ואלקטרוניקה חשמל ומגמת רכב מגמת הן אלו תלמידים בקרב שנלמדו ביותר השכיחות המגמות

ליש רק כש שסיימו י"בכי מבין התלמידים נמצא  ,תלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומיםלגבי 

שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב תלמידים הלומדים בנתיב העיוני  וכיזכאים לתעודת בגרות, 

כמו כן, מבין התלמידים בהשוואה לשיעור הזכאים לתעודה זו בנתיב הטכנולוגי.  15%- בכגבוה 

שלמדו בנתיב הטכנולוגי, השיעור הגבוה ביותר של זכאות לתעודת בגרות נמצא בקבוצת המגמות 

  ואילו השיעור הנמוך ביותר נמצא בקבוצת המגמות התעסוקתיות. ,ההנדסיות

* * *  

  ודיון הממצאים סיכום .4

ד הכלכלה, בהשוואה תלמידים הלומדים בבתי ספר של משר נבדקו המאפיינים שלבמחקר זה 

האחת בתחילת לימודיהם   -לתלמידים הלומדים בבתי ספר של משרד החינוך, בשתי נקודות זמן 

בחטיבה העליונה בכיתה י', והשנייה בתום הלימודים בחטיבה העליונה בכיתה י"ב. בדיקת 

הספר  של התלמידים ובתי חברתיים-מאפיינים דמוגרפיים  -המאפיינים נעשתה במגוון פרמטרים 

כפי שנמדדו בחטיבות  ,עמדות ותפיסות אישיות כלפי בית הספרוים ילימודהם הבהם למדו, הישגי

המחקר  התמדה בלימודים וזכאות לתעודה.נבדקו הפרמטרים  בתום החטיבה העליונה ;הביניים

מתבסס על נתוני מחזור התלמידים שלמדו בשנת תשס"ח בחטיבת הביניים בכיתה ח' והחלו את 

לימודיהם בחטיבה העליונה בכיתה י' בשנת תש"ע. תלמידים אלו סיימו את הלימודים בכיתה י"ב 

  בשנת תשע"ב.

באשר לנקודת הזמן הראשונה, תחילת החטיבה העליונה, נמצא כי לתלמידים העוברים ללמוד 

ייחודיים בהשוואה לתלמידי משרד חברתיים -משרד הכלכלה מאפיינים דמוגרפייםבבתי ספר של 

 45%-כ( דוברי ערביתתלמידים החינוך. תלמידי משרד הכלכלה מאופיינים בשיעור גבוה של 

 85%-(כ בניםתלמידים , מתלמידי משרד החינוך) 25%-לה בהשוואה לכמתלמידי משרד הכלכ

-, תלמידים מרקע חברתימתלמידי משרד החינוך) 50%-מתלמידי משרד הכלכלה בהשוואה לכ

, מתלמידי משרד החינוך) 25%-מתלמידי משרד הכלכלה בהשוואה לכ 50%-(כ כלכלי נמוך

מתלמידי  משרד הכלכלה בהשוואה  20%-כ  - תלמידים שלא נולדו בישראל (מבין דוברי העברית

 10%-(כחינוך מיוחד בחטיבת הביניים  , תלמידים שלמדו בכיתותמתלמידי משרד החינוך) 10%-ל

- (כ מבוגרים מגיל השנתוןתלמידים ו במשרד החינוך) 2%-מתלמידי משרד הכלכלה בהשוואה ל

   .ך)מתלמידי משרד החינו 15%- מתלמידי משרד הכלכלה בהשוואה לכ 25%

 עמדותיהם כלפי בית הספראת ו   על פי מבחני המיצ"בכאשר בוחנים את הישגי התלמידים 

תלמידי משרד החינוך. בכל לבין בכיתה ח', נמצא כי גם כאן קיים שוני בין תלמידי משרד הכלכלה 

 םתלמידיהמשרד הכלכלה נמוכים בהשוואה להישגי מ םתלמידיהארבעת תחומי הדעת הישגי 

כאשר הפערים הגדולים ביותר בהישגי  פערים של סטיית תקן או יותר.עם  ,החינוךמשרד מ

תחום אשר נודע  ,אם נמצאו במבחן בשפת , פער של סטיית תקן ושליש או יותר,התלמידים
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כמו כן, גם ביחס לעמדות  למרבית תחומי הלימוד בבית הספר. יתבהיותו מיומנות בסיס

דגוגית נמצא כי כבר בכיתות ח' קיימים פערים בין התלמידים כלפי האקלים והסביבה הפ

כלפי בית חיובית  אישיות חיוביות (תחושה כללית טאים עמדותבאשר למדדים המב. התלמידים

ר ההסכמה עם ו, תחושת מסוגלות וציפיות מורים ואמונה ביכולות התלמידים) עולה כי שיעהספר

ואילו במדדים  ;לתלמידי משרד החינוךמדדים אלו נמוך אצל תלמידי משרד הכלכלה בהשוואה 

היבטים שליליים (פגיעה של מורים בתלמידים, מעורבות באירועי אלימות והעדר המבטאים 

הביעו הסכמה עם המדדים גבוה יותר ממשרד הכלכלה מוטיבציה ללמידה) שיעור התלמידים 

  תלמידי משרד  החינוך.לבהשוואה  

 בשתי המסגרותבלימודים ההתמדה נתוני  נבדקונה, בנקודת הזמן השנייה, סוף החטיבה העליו

. הבדיקה נערכה הן משרד החינוךלתעודת בגרות במשרד הכלכלה ווהזכאות לתעודה מקצועית ב

מים במאפייניהם מבחינה דוהעבור תלמידים הן עבור כלל התלמידים באוכלוסיית המחקר ו

  באה: ממצאי הבדיקה מסוכמים בטבלה ה חברתית ולימודית.-דמוגרפית

  משרד הכלכלה  משרד החינוך  

  כלל אוכלוסיית המחקר

  49%  67%  התמידו וזכאים לתעודה

  23%  28%  התמידו ולא זכאים לתעודה

  28%  5%  לא התמידו

  קבוצת הדומים

  55%  34%  התמידו וזכאים לתעודה

  25%  57%  התמידו ולא זכאים לתעודה

  20%  9%  לא התמידו

  

 בלימודיהם אשר מסתכלים על כלל אוכלוסיית המחקר עולה כי שיעור התלמידים שלא התמידו כ

מעט  –בחטיבה העליונה גבוה בקרב תלמידי משרד הכלכלה בהשוואה לתלמידי משרד החינוך 

חמישה אחוז בקרב לה לא התמידו בלימודים בהשוואה לרבע מתלמידי משרד הכלכיותר מ

, אם כי אשר משווים בין תלמידים בקבוצת הדומים נמצאו פעריםתלמידי משרד החינוך. גם כ

כחמישית מתלמידי  - שתי מסגרות הלימודבשיעור ההתמדה בין מדובר בפערים מתונים יותר, 

כעשירית מתלמידי משרד החינוך בקבוצת הדומים.  לעומתמשרד הכלכלה לא התמידו בלימודים 

במילים אחרות, גם כאשר לוקחים בחשבון את המאפיינים הייחודיים של תלמידים העוברים 

ללמוד בבתי הספר של משרד הכלכלה, נמצא כי שיעור התלמידים שלא התמידו בלימודים גבוה 

  ויותר) בבתי הספר של משרד הכלכלה בהשוואה לבתי הספר של משרד החינוך.(פי שניים 

מחצית כ. הממצאים מראים כי מורכבת ושונהמתקבלת תמונה בבחינת שיעור הזכאים לתעודה 

ית. מקצועגמר ותעודה מתלמידי משרד הכלכלה התמידו בלימודים וסיימו עם זכאות לתעודת 

 התלמידיםכלל מ יםכשני שליש , אמנםתלמידי משרד החינוך ,בקרב חבריהם לעומת זאת,

בקבוצת  םתלמידיה רק כשליש מבין אך, ם זכאות לתעודת בגרותהתמידו בלימודים וסיימו ע
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כלומר, כאשר לוקחים בחשבון את . עם סיום לימודיהם לתעודת בגרותזכאים  הדומים 

בעלי מאפיינים אלו המאפיינים הייחודיים של תלמידי משרד הכלכלה, רק כשליש מהתלמידים 

הזכאים במשרד הכלכלה לעומת כמחצית מהתלמידים זכאים לתעודת בגרות במשרד החינוך 

לתעודה מקצועית. כאן חשוב לציין את ההבדלים המהותיים שיש בין תעודת בגרות לבין תעודה 

מקצועית הן מבחינת מסלול הלימודים ודרישותיו והן מבחינת האופק המקצועי שתעודות אלו 

  מעניקות לתלמידים בחייהם הבוגרים. 

המאפיינים הייחודיים של אודות על מורכבת ה התמונאת ה המתאריםים מחקר הנוכחי ממצאל

 תמונתלהכיר את  , אולם כדיבתי הספר המקצועיים של משרד הכלכלהאוכלוסיית התלמידים ב

ראוי להמשיך לחקור למשל,  ,כך. ובמחקרי המשך במידע נוסףיש צורך  במלואההחינוך המקצועי 

ייחודיים המוצעים במסגרת בתי ספר של משרד המקצועיים המסלולים באופן ממוקד את ה

החינוך לתלמידים בעלי מאפיינים דומים (כדוגמת כיתות אתגר טכנולוגי או מרכזי חינוך 

 מסגרותהשונים של כל אחת מים יהפדגוגמאפיינים להתעמק בגם בהקשר זה ראוי  טכנולוגי).

 לבחירת מסגרת הלימודים יםהתלמידהפרמטרים המשמשים את ומה הם השיקולים  :הלימוד

לצרכים של האם המסלולים המוצעים במסגרת החינוך המקצועי עונים   והמסלול המקצועי?

מה וכן,  ?ומה איכותםבחינוך המקצועי ם מלמדים לו מורייא אוכלוסייה זו על מאפייניה השונים?

וכיצד ניתן לשמר את  ,במהלך החטיבה העליונהמהחינוך המקצועי  ים לנשירהמרהגו הם

  ?לימודיתהמסגרת תוך הבהתלמידים 

היכולת של החינוך המקצועי לשמש כמסגרת  היאלחקור להעמיק ראוי בה שסוגיה נוספת 

לימודים אלטרנטיבית עבור תלמידים אשר נושרים ממערכת החינוך כבר בתחילת החטיבה 

יתכן ימרמזים כי ממצאיו  אךזה, מחקר במוקד תה יאומנם סוגיית הנשירה לא היהעליונה. 

המאפיינים במחקר נבחנו קיים מחסור במסגרות מסוג זה עבור אוכלוסיות מסוימות. ש

(קבוצת 'האחרים'),  בכיתה י'הדמוגרפים של תלמידים שלא למדו באחת משתי מסגרות הלימוד 

ר תלמידים מהמגז תלמידים דוברי ערבית, במיוחדגבוה יחסית של  ביניהם שיעורכי נמצא ו

בנתוני ההישגים והעמדות של תלמידי  דמיוןקיים הערבית  ידובר בקרבנמצא כי כן כמו  .הבדואי

 היצעהיעדר  על אולי . ממצאים אלו מעידיםתלמידים שלא למדו באף מסגרתשל כלה ומשרד הכל

יתכן כי י – הארץ בדרום בעיקר, דוברת הערבית האוכלוסייה עבור מתאימותמספק של מסגרות 

 במעבר אשר התלמידים שיעור להקטנת יסייע דומותמקצועיות  מסגרותגדול יותר של  היצע

   נושרים מלימודים. העליונה לחטיבה

המחקר מתמקד במאפייני התלמידים שבחרו ללמוד בבתי הספר של משרד הכלכלה לסיכום, 

אותו שובודק באיזו מידה התלמידים הצליחו לסיים את לימודיהם ולהשיג את תעודת המקצוע 

מעידים כי עבור תלמידים המתמודדים עם קשיים לימודיים מרובים כבר  למדו. הממצאים

יש חשיבות רבה בחטיבת הביניים, להחלטה על מסגרת הלימודים בה ילמדו בחטיבה העליונה 

ממצאי  באשר לסיכוייהם להתמיד בלימודים ולרכוש תעודה (תעודת בגרות או תעודה מקצועית).

ישמשו את קובעי אנו מקווים כי הם ו ,הבנה טובה יותר של החינוך המקצועי מאפשרים המחקר

בבחינת האמצעים שהמדינה מספקת לאוכלוסיית התלמידים  ומקבלי ההחלטותהמדיניות 

להן הם זכאים בסיום לימודיהם שהמתקשים, הן מבחינת מגוון התעודות המקצועיות והעיוניות 
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דה העומדות בפניהם בעתיד במסלולים של הכשרה הזדמנויות ללמיהבתיכון והן מבחינת 

    מקצועית ובמסלולים אקדמיים.
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  נספחים:
  

כיתה ח'בהתפלגות מאפייני הרקע של תלמידים שלא השתתפו במיצ"ב  :1נספח   

כפי  ,מאפייני הרקע של התלמידים שלא השתתפו במבחני המיצ"בהתפלגות מוצגת  שלהלןבלוח 

 -' י כיתה קבוצות לפי בחלוקה מוצגת . ההתפלגותשנמדדו כאשר התלמידים למדו בכיתה ח'

    '.אחרים' ותלמידים הכלכלה משרד תלמידי, החינוך משרד תלמידי

אישיים ובית ספריים מאפייני רקע לפי התפלגות התלמידים שלא השתתפו במבחני המיצ"ב 

  ח'כפי שנמדדו כאשר התלמידים למדו בכיתה 

  'חכיתה 
  כיתה י'

  אחרים  תלמידי משרד הכלכלה  תלמידי משרד החינוך

    
לא 

נבחנו 
  במיצ"ב

 %  לוסך הכ
לא 

נבחנו 
  במיצ"ב

סך 
  לוהכ

% 
לא 

נבחנו 
  במיצ"ב

סך 
  לוהכ

% 

- מגזר
  שפה

דוברי 
 48% 544 263 35% 746 260 11% 31,470 3,613 עברית

דוברי 
 57% 773 436 20% 753 149 9% 11,259  984 ערבית

  מגדר
 55% 863 476 27% 1275 344 12% 20,432 2,410 בנים

 49% 454 223 29% 224 65 10% 22,297 2,187 בנות

רקע 
-חברתי
  כלכלי

 59% 805 471 29% 750 214 14% 10,449 1,435 נמוך

 45% 331 147 25% 630 157 10% 17,578 1,710 בינוני

 35% 134 47 35% 103 36 9% 14,389 1,365 גבוה

חסר נתון של  'אחרים'תלמידים בקבוצת ה 47-תלמידי משרד הכלכלה ול 16-תלמיד משרד החינוך, ל 313- הערה: ל
  .כלכלי-רקע חברתי
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מדדי אקלים וההיגדים המרכיבים את המדד :2נספח   

 כלפי הכללית התחושה
  הספר בית

 . אני אוהב להיות בבית הספר
  

 הייתי עובר לבית ספר אחר.הייתי יכול, לא  גם אילו 

  
  טוב לי בבית הספר.

 ואכפתיות קרבה יחסי
  לתלמידים המורים בין

  .יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי
  

  כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי.

  
  ללימודים.לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי, ולא רק בקשר 

  
  .לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל

 המורים ציפיות
 להתקדמות מתלמידיהם

 ואמונה בלימודים
  ביכולותיהם

 רוב המורים מצפים מכל תלמיד להתאמץ בלימודים.
  

  רוב המורים מצפים מכל תלמיד לשפר את ההישגים שלו בלימודים.
  

  מצפים מכל תלמיד להשקיע הרבה בלימודים.רוב המורים 
  

  רוב המורים שלי נותנים לי הרגשה שאני יכול להצליח בלימודים.
  

  רוב המורים מאמינים ביכולת שלי להצליח. 

 המסוגלות תחושת
  התלמידים של הלימודית

 .כאשר אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים
  

  אני מסוגל לעשות זאת.כשאני מחליט ללמוד משהו קשה, 
  

  .אם אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן או עבודה

 באירועי מעורבות
  אלימות

 בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים שרצה לפגוע בי.
  

בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ אחר כדי 
 בי.לפגוע 

  
 בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות חזקות.

  
   .בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים

  
  בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים כסף, אוכל או דברי ערך.

  
לדבר איתי או לא בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא 

  להיות חברים שלי.

  
בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עלי שמועות לא נכונות כדי לפגוע בי (למשל 

  באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב).

  
  .בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או לשחק איתי

 מורים של פגיעה
  בתלמידים

 מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי או השפיל אותי במילים.בחודש האחרון 
  

  . כה אותי בכוונהיה בחודש האחרון מישהו מהמורים תפס אותי ודחף אותי או

 מוטיבציה היעדר
 בקרב ללמידה

  התלמידים

  .הלימודים בכלל לא חשובים לי
   

  .אני בכלל לא מנסה להצליח בלימודים
  

  בלימודים.אני בכלל לא משקיע 

 המסוגלות תחושת
  התלמידים של הלימודית

 .כאשר אני רוצה, אני יכול להצליח בלימודים

 
 כשאני מחליט ללמוד משהו קשה, אני מסוגל לעשות זאת.

  
  .אם אני רוצה, אני יכול להצליח במשימות שונות כמו מבחן או עבודה
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החטיבה העליונה לפי מאפיינים בתום באוכלוסיית המחקר התפלגות התלמידים  :3נספח 
  שונים

של בלוחות שבנספח זה מוצגים נתונים על כלל התלמידים באוכלוסיית המחקר שלמדו בבתי ספר 

משרד הכלכלה או בבתי ספר של משרד החינוך. בגוף הדוח מוצגים תוצאות הניתוח ההשוואתי 

  . (קבוצות הדומים) המתייחס לקבוצות לאחר זיווג

לפי זכאות לתעודת גמר  ,במשרד הכלכלה שסיימו כיתה י"בהתפלגות התלמידים :  1לוח 

  יתמקצוע הותעוד

  אחוז  מספר תלמידים  מקצועית זכאות לתעודה

  67%  1,490  זכאי

  33%  732  לא זכאי

 100% 2,222  סך הכול

  

  

  גמר או בגרות - לפי מסלול תעודה ,: התפלגות התלמידים שסיימו י"ב במשרד החינוך2לוח 

  אחוז  מספר תלמידים  מסלול תעודה

 2% 1,743  תעודת גמר

 98% 78,794  תעודת בגרות

 100% 80,537  סך הכול

  .80,736-אינו מגיע ל אין נתון ולכן הסכום  תלמידים 199-להערה: 

  

  : התפלגות התלמידים שסיימו י"ב במשרד החינוך לפי זכאות לתעודת בגרות3לוח  

  אחוז  מספר תלמידים  בגרותתעודת זכאות ל

 72% 56,730  זכאי

 28% 22,064  לא זכאי

 100% 78,794  סך הכול
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  לימודענפי לפי  ,יתמקצוע הלתעודהזכאים  במשרד הכלכלה התלמידיםהתפלגות   :4לוח 

  אחוז  מספר תלמידים  ענף לימוד

 1% 11 מטפלות
  1% 16 עץ

 2%  22  רפואי-פרא
  3% 47  הארחה

 4% 55  צילום והפקה דפוס
  4% 61 מתכת ומכונות

 5% 72 טיפוח החן
  10% 152 מחשבים

  10% 155 מנהל
  19% 288  חשמל ואלקטרוניקה

 41% 604 רכב
  0% 7  אחר
 100% 1,490  לוסך הכ

 

לפי נתיב  ,במסלול לבגרות במשרד החינוךשסיימו י"ב התפלגות התלמידים :  5לוח 

  זכאות לבגרותולימודים 

  
שסיימו התפלגות התלמידים 

  י"ב
התפלגות הזכאים לתעודת 

  בגרות

שיעור 
הזכאים מבין 

  מסיימי י"ב

  נתיב
מספר 

  תלמידים
  אחוז

מספר 
  תלמידים

  אחוז  אחוז

  76% 63% 35,648 60% 47,073  עיוני

  66% 36% 20,569 39% 30,957  טכנולוגי

  70% 1% 513 1% 738  חקלאי

  72% 100% 56,730 100% 78,768  סך הכול

  .78,794-אינו מגיע ל תלמידים חסר נתון ולכן הסכום  26-הערה: ל

 

באוכלוסיית המחקר בנתיב במשרד החינוך  שסיימו כיתה י"בהתפלגות התלמידים   :3לוח 

  לפי קבוצות מגמות ושיעורי הזכאות לבגרות ,הטכנולוגי

  
שסיימו התפלגות התלמידים 

  י"ב
התפלגות זכאים לתעודת 

  בגרות

שיעור 
הזכאים מבין 

  מסיימי י"ב

  נתיב
מספר 

  תלמידים
  אחוז

מספר 
  תלמידים

  אחוז  אחוז

  89% 37% 7,584 28% 8,502  הנדסיות

  63% 46% 9,493 48% 14,953  טכנולוגיות

  47% 17% 3,445 24% 7,381  תעסוקתיות

  67% 100% 20,522 100% 30,836  סך הכול

אינו  ולכן הסכום ,אין נתון של מגמה תלמידים מתוך הזכאים לתעודת בגרות 47-הטכנולוגי  ולמבין הלומדים בנתיב  121-הערה: ל
  , בהתאמה.20,569-ו 30,957-מגיע ל
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  לפי נתיב לימודים ,זכאים לתעודת בגרותה:  התפלגות הלומדים במשרד החינוך 4לוח 

  אחוז  מספר תלמידים  מגמה  קבוצת מגמות

 37% 7,584  הנדסיות
  3%  504  טכנולוגיתמדעית  

 4% 875 הנדסת מכונות 

 8% 1,683 ביוטכנולוגיה 

 20% 4,190  הנדסת תוכנה 

 2% 332  אחר 
 46%  9,493  ותטכנולוגי

 2%  430 מערכות ייצור ממוחשבות 

 4%  752 הנדסת תעשייה וניהול 

  5% 975 מערכות בקרה ואנרגיה 

 9% 1,847 מדיה ופרסום 

 11% 2,388 מערכות תקשורת 

 12% 2,475 אמנות העיצוב התעשייתי 

 3% 626  אחר 
 17% 3,445   תעסוקתי

  2%  351  חינוך לגיל הרך  

  2%  474  מערכות בריאות  

 12% 2,376 ניהול עסקי  
 1% 244  אחר  

  

 

 


