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פ    יחוני חוניח ןרש ר קנ

פרק ראשון
יחוני חוניח

השימה נמבנ  מתנינלנגח

היסודי  בחינוך  הממלכתי-דתי  החינוך  תלמידי  הישגי  את  נבחן  זה  בפרק 
במתמטיקה ובמקצועות המדעים המדויקים על בסיס בחינות המיצ"ב.

בחינות המיצ"ב )מדד יעילות וצמיחה בית-ספרית( נערכות בישראל מאז 
שנת תשס"ב בכיתות ה' וכיתות ח' בתחומים הבאים: עברית )ערבית בחינוך 
הערבי(, אנגלית, מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה. תוצאות הבחינות משקפות 
תלמידים  בין  לימודיים  פערים  באיתור  ומסייעות  התלמידים  הישגי  את 
המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים. 
במסמך זה נתמקד בהצגת הישגי התלמידים בבחינות הנערכות במתמטיקה 

ובמדע וטכנולוגיה.
בשנים תשס"ב-תשס"ו נערכו הבחינות כך שמחצית מתלמידי השכבה 
והתלמידים במחצית  לימודים אחת,  נבחנו בשנת  ח'  ובכיתות  ה'  בכיתות 
הבחינות  בניתוח  שלאחריה.  בשנה  נבחנו  הספר  בתי  של  המשלימה 
המתייחס לשנים הללו יש להביא בחשבון כי ההבדלים בציונים בין הבחינות 
הציונים  סולמות  בין  התאמה  נעשתה  שלא  לכך  קשורים  להיות  עשויים 
ברמות  הבדל  בהכרח  משקף  אינו  בציונים  ההבדל  ולפיכך  הבחינות,  של 
הידע של התלמידים, אלא עשוי לנבוע משוני ברמת הקושי של הבחינות. 
בשנת תשס"ז שונתה מתכונת בחינות המיצ"ב, ומשנה זו ואילך מתבססות 
הבחינות על חקירת מדגם של רבע מתלמידי השכבה בכל שנת לימודים. 
מערך  הונהג  הציונים,  של  רב-שנתית  השוואה  לאפשר  מנת  על  כן,  כמו 
שנה  בכל  הגולמי  הציון  את  המתרגם  הבחינות,  ציוני  של  סטטיסטי  כיול 
בכל תחום דעת ובכל דרגת כיתה לסולם חדש - סולם מיצ"ב רב-שנתי. 
המיצ"ב  בחינות  הישגי  של  תקפה  השוואה  לאפשר  נועד  החדש  הסולם 
לאורך השנים, באותו מקצוע ובאותה דרגת הכיתה. שנת הבסיס להשוואה 
כך  נקבע  הרב-שנתי  המיצ"ב  סולם  תשס"ח.  להיות  נקבעה  הרב-שנתית 
שבשנת הבסיס הציון הממוצע של כל תחום דעת, בכל דרגת כיתה, היה 
500, וסטיית התקן - 100. הציונים מכוילים מדי שנה ומדווחים על סולם 

רב-שנתי זה.
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הנתונים המובאים להלן בנוגע לבחינות המיצ"ב בשנים תשס"ב-תשס"ו 
בשנים  לישראל  הסטטיסטי  בשנתון  שהתפרסמו  נתונים  על  מבוססים 
שונות. הנתונים בנוגע לבחינות שנערכו בשנים תשס"ז-תשע"ג מבוססים 
והערכה  )הרשות הארצית למדידה  דו"חות שפרסמה ראמ"ה  על שלושה 

בחינוך( בשנים האחרונות.6
כמו כן, מעבר להצגת הנתונים הבסיסיים בחרנו להציג ולנתח את הנתונים 
בשני פילוחים נוספים: פילוח לפי מגדר ופילוח לפי רקע חברתי-כלכלי. 
ראמ"ה  דו"חות  על  מבוססים  אלו  פילוחים  זה,  בפרק  הנתונים  כמו שאר 
נעשה בשל  לפי רקע חברתי-כלכלי  בבחינות המיצ"ב. הפילוח  העוסקים 
העובדה שיש קשר הדוק בין רמה חברתית-כלכלית לבין הישגים לימודיים, 
פילוח  עם  המיצ"ב  בחינות  דו"חות  את  לפרסם  נוהג  החינוך  משרד  ולכן 
של חלוקה בין שלוש קבוצות רקע חברתי-כלכלי שונות. מכיוון שבחינוך 
הממלכתי-דתי ישנו שיעור גבוה יותר של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי 
גבוה,  חברתי-כלכלי  מרקע  תלמידים  של  יותר  נמוך  שיעור  ומנגד  נמוך, 
ישנה חשיבות להשוואה בין שני סוגי הפיקוח ביחד עם השוואה לפי רקע 

חברתי-כלכלי.

)ראמ"ה(,  בחינוך  והערכה  למדידה  הארצית  הרשות  א,  חלק  תשע"ג,  מיצ"ב  דו"ח   6
חשון תשע"ד; דו"ח מיצ"ב תשע"ב, חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 
למדידה  הארצית  הרשות  א,  חלק  תשע"א,  מיצ"ב  דו"ח  תשע"ג;  תשרי  )ראמ"ה(, 

והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב.
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1. מתמטחשה

א. נתונים כלליים
מתכונות  בשתי  השנים  במהלך  התקיימו  המיצ"ב  בחינות  לעיל,  כאמור 
שונות: בין השנים תשס"ב-תשס"ו הציון נע בין 0 ל-100 ואילו החל משנת 

תשס"ז הציון הממוצע עמד על 500.
בתרשים הבא מוצגים הישגי התלמידים בבחינות המיצ"ב במתמטיקה 

בכיתות ה' בשנים תשס"ב-תשס"ו בחלוקה לפי פיקוח:

תרשים מס’ 1: ציוני התלמידים בבחינות המיצ”ב במתמטיקה 
בכיתות ה’ בשנים תשס”ב-תשס”ו, בחלוקה לפי פיקוח

78

76

74

72

70

68

66

64
תשס"התשס"ו

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"בתשס"גתשס"ד

ל-6.5   2 בין  של  קבוע  פער  קיים  ה'  שבכיתות  לראות  ניתן  בתרשים 
נקודות לטובת החינוך הממלכתי )4 נקודות בממוצע(.

במתמטיקה  המיצ"ב  בבחינות  התלמידים  ציוני  מוצגים  הבא  בתרשים 
בכיתות ה' בשנים תשס"ז-תשע"ג בחלוקה לפי פיקוח:
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תרשים מס’ 2: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב במתמטיקה 
בכיתות ה’ בשנים תשס”ז-תשע”ג, בחלוקה לפי פיקוח

580

560

540

520

500

480

460

440
תשע"א תשע"ב תש"עתשע"ג

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"זתשס"חתשס"ט

ניתן לראות שיפור משמעותי בציוני התלמידים במהלך השנים הן בחינוך 
הממלכתי והן בחינוך הממלכתי-דתי. עם זאת, השיפור בחינוך הממלכתי-
דתי גדול יותר, כך שהפערים בין שני סוגי הפיקוח צומצמו במהלך השנים 
מפער של 23 נקודות בשנת תשס"ז עד לפער מינורי של 4 נקודות בשנת 

תשע"ג.

ב. רקע חברתי-כלכלי
בלוח הבא מוצגים הפערים )בהצגת פער הנקודות בלבד, ללא הציונים(7 בין 
ציוני התלמידים בחינוך הממלכתי לבין ציוני התלמידים בחינוך הממלכתי-
דתי לפי חלוקה לרקע חברתי-כלכלי נמוך, בינוני וגבוה, בבחינות המיצ"ב 

בשנים תשע"א-תשע"ג לכיתות ה' במתמטיקה:

הסיבה לכך היא שראמ"ה לא פרסמה את נתוני הציונים בפילוח לפי רקע חברתי-כלכלי   7
אלא רק את הפערים. 
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לוח מס' 1: גובה הפערים בין החינוך הממלכתי לחינוך 
הממלכתי-דתי בבחינות המיצ"ב במתמטיקה בכיתות ה' בשנים 

תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי רקע חברתי-כלכלי

תשע”גתשע”בתשע”א

242213רשע ומני

116-5רשע בחונוח

75-4רשע גבנה

של  החברתי-כלכלי  הרקע  את  בוחנים  כאשר  שגם  מלמדים  הנתונים 
הרקע  קבוצות  ברוב  הממלכתי  החינוך  לטובת  פער  נשמר  התלמידים 
קבוצות  בקרב  כי  לראות  ניתן  תשע"ג  בשנת  זאת,  עם  החברתי-כלכלי. 
הרקע הבינוני והגבוה ישנו פער קל דווקא לטובת החינוך הממלכתי-דתי. 
סיכומם של דברים, הלוח מלמד כי באופן יחסי ההישגים של קבוצת הרקע 
הנמוך במתמטיקה הם הנמוכים ביותר בחינוך הממלכתי-דתי, ואילו הישגי 
התלמידים מקבוצות הרקע הבינוני והרקע הגבוה שווים להישגי התלמידים 

מן הקבוצות המקבילות בחינוך הממלכתי.

ג. מגדר
התרשים הבא מציג את ציוני התלמידים בכיתות ה' במתמטיקה בבחינות 

המיצ"ב בשנים תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר:
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 תרשים מס’ 3: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב 
 במתמטיקה בכיתות ה’ בשנים תשע”א-תשע”ג, 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

580

570

560

550

540

530

520

510
תשע"ב תשע"אתשע"ג

בנים ממלכתי־דתי
בנות ממלכתי

בנות ממלכתי־דתי
בנים ממלכתי

התרשים מלמד כי לאורך השנים הציונים הטובים ביותר הם של קבוצת 
ולאחריה קבוצת הבנים בחינוך הממלכתי-דתי.  הבנים בחינוך הממלכתי, 
כאשר  הממלכתי-דתי,  החינוך  תלמידות  הישגי  השתפרו  השנים  במהלך 
הישגי תלמידות החינוך הממלכתי ירדו מעט. בשנת תשע"ג יש יתרון קל 
אך  הממלכתי,  החינוך  תלמידות  על  הממלכתי-דתי  החינוך  לתלמידות 
הציון של שתי הקבוצות הללו עדיין נמוך בהשוואה לציוני הבנים בחינוך 

הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי.
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2. מיעחם מינחשחם

א. נתונים כלליים
בתרשים הבא מוצגים הישגי התלמידים בבחינות המיצ"ב במדע וטכנולוגיה 

בכיתות ה' בשנים תשס"ב-תשס"ו בחלוקה לפי פיקוח:

 תרשים מס’ 4: ציוני התלמידים בבחינות המיצ”ב 
 במדע וטכנולוגיה בכיתות ה’ בשנים תשס”ב-תשס”ו,

בחלוקה לפי פיקוח

90

85

80

75

70

65

60
תשס"התשס"ו

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"בתשס"גתשס"ד

החינוך  לטובת  יציב  פער  קיים  ה'  שבכיתות  לראות  ניתן  בתרשים 
הממלכתי העומד על כ-4 נקודות.

במדע  המיצ"ב  בבחינות  התלמידים  הישגי  מוצגים  הבא  בתרשים 
וטכנולוגיה בכיתות ה' בשנים תשס"ז-תשע"ג בחלוקה לפי פיקוח:
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 תרשים מס’ 5: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב 
 במדע וטכנולוגיה בכיתות ה’ בשנים תשס”ז-תשע”ג, 

בחלוקה לפי פיקוח

570
560
550
540
530
520
510
500
490
480
470

תשע"א תשע"ב תש"עתשע"ג

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"זתשס"חתשס"ט

ניתן לראות שיפור משמעותי בציוני התלמידים במהלך השנים הן בחינוך 
כך  על  הנתונים מלמדים  זאת,  עם  בחינוך הממלכתי-דתי.  והן  הממלכתי 
שציוני תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בתחום המדע והטכנולוגיה נמוכים 
מציוני תלמידי החינוך הממלכתי, אך הפערים הצטמצמו בשנת תשע"ג, כך 

שבשנה זו הם עומדים על 14 נקודות לעומת 33 בשנה הקודמת.

ב. רקע חברתי-כלכלי
בלוח הבא מוצגים הפערים )בהצגת פער הנקודות בלבד, ללא הציונים( בין 
ציוני התלמידים בחינוך הממלכתי לבין ציוני התלמידים בחינוך הממלכתי-
דתי לפי חלוקה לרקע חברתי-כלכלי נמוך, בינוני וגבוה, בבחינות המיצ"ב 

בשנים תשע"א-תשע"ג לכיתות ה' במדע וטכנולוגיה:
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לוח מס' 2: גובה הפערים בין החינוך הממלכתי לחינוך 
הממלכתי-דתי בבחינות המיצ"ב במדע וטכנולוגיה בכיתות ה' 

בשנים תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי רקע חברתי-כלכלי

תשע”גתשע”בתשע”א

29426רשע ומני

25226רשע בחונוח

202417רשע גבנה

של  החברתי-כלכלי  הרקע  את  בוחנים  כאשר  שגם  מלמדים  הנתונים 
התלמידים נשמר פער לטובת החינוך הממלכתי, גם אם קטן יותר. הנתונים 
בבחינת  בהישגים  הממלכתי-דתי  החינוך  של  שההתקדמות  מלמדים  גם 
התלמידים  קבוצות  בקרב  נעשתה  האחרונות  בשנים  במדעים  המיצ"ב 
מרקע חברתי-כלכלי נמוך ובינוני, שצמצמו בצורה משמעותית את הפער 
מהקבוצות המקבילות בחינוך הממלכתי. כך, למשל, בשנת תשע"ב קיבלו 
ב-42  גבוה  ציון  הממלכתי  בחינוך  נמוך  חברתי-כלכלי  מרקע  תלמידים 
נקודות מן הקבוצה המקבילה בחינוך הממלכתי-דתי, אך בשנת תשע"ג ירד 
הפער ירד ל-6 נקודות בלבד. כך, בעוד שבשנת תשע"א הפערים הנמוכים 
ביותר בין שני סוגי הפיקוח היו בקרב קבוצת הרקע הגבוה, בשנת תשע"ג 

דווקא בקבוצה זו נרשמו הפערים הגבוהים ביותר.

ג. מגדר
וטכנולוגיה  במדע  ה'  בכיתות  התלמידים  ציוני  את  מציג  הבא  התרשים 
בבחינות המיצ"ב בשנים תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר:
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 תרשים מס’ 6: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב 
 במדע וטכנולוגיה בכיתות ה’ בשנים תשע”א-תשע”ג, 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

בנים ממלכתי־דתי
בנות ממלכתי

בנות ממלכתי־דתי
בנים ממלכתי

590

580

570

560

550

540

530

520

510

500
תשע"א תשע"ב תשע"ג

התרשים מלמד כי לאורך השנים הציונים הטובים ביותר הם של קבוצת 
הבנים בחינוך הממלכתי, ולאחריה קבוצת הבנות בחינוך הממלכתי. תלמידי 
ותלמידות החינוך הממלכתי-דתי מקבלים ציונים נמוכים יותר, אך בדומה 
הבנים  קבוצת  של  הציונים  הממלכתי-דתי  בחינוך  גם  הממלכתי,  לחינוך 
גבוהים יותר משל קבוצת הבנות, אם כי בחינוך הממלכתי הפערים בין בנים 

לבנות מעט גדולים יותר.


