
 
 
 
 

-פרק שני: מאפייני אוכלוסיית החמ"ד והרקע החברתי

 כלכלי שלה
 
 

מרקע אחיד, וניתן למפות אותה בדרכים שונות  האוכלוסיית התלמידים בחמ"ד לא מגיע
ובצורות שונות. בפרק זה נתחיל במבט כללי על התפלגות התלמידים בחמ"ד לפי מאפיינים 

כלכלי של אוכלוסיית התלמידים בחמ"ד -כללים ביותר ולאחר מכן, נתמקד ברקע החברתי
בחינוך הממלכתי. כלכלי של אוכלוסיית התלמידים דוברי העברית ש-לעומת הרקע החברתי

להבדלים הללו יש השלכות חשובות על החלק השני של מחקר זה בו נתמקד בהישגים 
 הלימודיים של תלמידי החמ"ד ונעמוד עליהן בהמשך. 

 
 

 . חלוקה לפי מאפיינים כלליים1

לפי הנתונים של ראש מינהל החמ"ד לשעבר, מתי דגן, ניתן לחלק את אוכלוסיית התלמידים 
 קבוצות מרכזיות בחלוקה הבאה:בחמ"ד למספר 

 
 דתי-: חלוקת אוכלוסיית התלמידים בחינוך הממלכתי3תרשים מס' 

 
ההוצאה לאור,  –, משרד הביטחון "החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה" * מעובד על פי מתתיהו דגן,

 .000-002תשס"ו, עמ' 

 
 בצורה יותר מפורטת מסביר דגן כך:

לאומית בהשקפתה ובאורח חייה, -לאוכלוסיה דתית ילדיםהינם  מתלמידי החמ"ד 91%-כ
המזדהה עם משנת החמ"ד. תלמידים אלו לומדים בעיקר במסגרות היוקרתיות כמו בתי ספר 
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חלקם לומד במוסדות תורניים יותר כדוגמת רשת ויסודיים הקולטים אוכלוסיות מבוססות, 
 "נועם".

או חילוניים, ורובם יוצאי עדות המזרח מהתלמידים מגיעים מבתים מסורתיים  25%-כ
כלכלי נמוך. בשנים האחרונות פחת החלק של אוכלוסיה זו בקרב -ומגיעים מרקע חברתי

החמ"ד כאשר חלק פנו למוסדות החינוך של ש"ס ומנגד אחרים פנו למוסדות של החינוך 
 הממלכתי שאיננו דתי. 

הן, על פי  01%-ל 5%הוא בין  שתי קבוצות קטנות יותר שהגודל המשוער של כל אחת מהן
לאומית היא קבוצה דתית -לאומית והקבוצה החרדית. הקבוצה החרדית-הקבוצה החרדיתדגן, 

תפיסתה הציונית ביחסה למדינה, אך נוטה להסתגר ולהתבדל מבחינה חברתית. הקבוצה ב
חות את הילדים לחמ"ד מטעמי החרדית מאופיינת במשפחות חרדיות שאינן ציוניות השול

-נמנים למשל חלק מחסידי חב"ד ובעיקר משפחות ממוצא אנגלוזו וכלכלה. עם קבוצה  נוחות
 סקסי המחפשות מסגרות חינוכיות המשלבות לימודים כלליים. 

 
 

 כלכלי ומדדי טיפוח-. חלוקה לפי רקע חברתי2

כלכלי שלהם ומדד הטיפוח שלהם -סיווג תלמידי מערכת החינוך בישראל לפי הרקע החברתי
לך השנים הינו מורכב למדי. הסיבה לכך היא שאין למערכת החינוך מדד אחיד לפיו במה

מחושבים עשירוני הטיפוח של התלמידים ולאור כך, מחקרים שונים מציגים נתונים שונים 
בתחום. בעמודים הבאים נסקור מחקרים וממצאים שונים שהובאו בנושא בעשורים האחרונים 

ם מחושבים לאור מדדי טיפוח שונים, כולם מלמדים כי ונראה שעל אף שהמחקרים השוני
-כלכלי של תלמידי החמ"ד הינו נמוך בצורה משמעותית מאשר הרקע החברתי-הרקע החברתי

 כלכלי של התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי המהווה את ליבת החינוך בישראל.
 

 א. הפערים בעבר
להסתמך עליהם גם כיום(, מציגים מחקרים שונים שנערכו בשנות השבעים )ורבים נוטים 

חלוקה של התלמידים לשתי קטגוריות בלבד: מבוססים וטעוני טיפוח. לפי נתונים שהביא 
שהיו תלמידים  27%טעוני טיפוח, לעומת  חמ"ד היומתלמידי ה 70%בשנות השבעים  13אגוזי,

ההתפלגות  כי בחינוך היהודי ממלכתי 0677הראו בשנת  14מבוססים. מנגד, מינקוביץ ואחרים
מבוססים, מה שמלמד כי בסוף שנות השבעים למדו  97%טעוני טיפוח לעומת  00%עומדת על 

 בחמ"ד יותר מפי שניים תלמידים טעוני טיפוח מאשר בחינוך הממלכתי.
בתחילת שנות התשעים כתב יו"ר מינהל החמ"ד דאז, מתי דגן, כי לפי מדד חדש )אז( 

הוועדה הציבורית לבדיקת בחינות הבגרות ותעודת ילד )לטעוני טיפוח שנקבע בעקבות ועדת ש
 02%לעומת  21%( אחוז התלמידים טעוני הטיפוח בחמ"ד הינו 0676שקמה בשנת  הבגרות

                                                           
השפעת ההרכב החברתי של הכיתה על ההישגיים הלימודים של התלמידים משכבות חברתיות אגוזי, משה  13

בין  –דרכים מדיניות החינוך על פרשת גזיאל, חיים , ירושלים, משרד החינוך והתרבות. דבריו הובאו אצל שונות
 . 17, עמ' 0660, ירושלים, ספטמבר שינוי לבין המשכיות: החינוך בישראל בעשור האחרון

בית הספר ל, הערכת ההישגים החינוכיים בבית הספר היסודי בישרא, אברהם מינקוביץ, דן דיוויס ויוסף באשי 14
 . 0677לחינוך האוניברסיטה העברית ירושלים, 
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15בחינוך הכללי.
ברור כמובן שזהו מדד שונה לחלוטין, אך ניתן לראות שגם במדד זה אחוז  

 יים.נהתלמידים טעוני הטיפוח גבוה בחמ"ד פי ש
 

 כלכלי בחינוך היסודי-ברתיב. רקע ח
ברת נתונים מדויקים בדבר מדד הטיפוח בבתי הספר היסודיים. בשנת תשס"ד פרסמה ועדת ד

הוא  0כשעשירון  על פי חלוקה של התלמידים במערכת החינוך לעשרה עשירוני טיפוח
 מידים מכל, מציג הלוח הבא את אחוז התלהוא העשירון התחתון 01העשירון העליון ועשירון 

 דתי והלומדים בחינוך הממלכתי:-הלומדים בחינוך הממלכתיעשירון בחינוך היהודי 
 

 : פיזור תלמידי בתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי היהודי על פי עשירוני טיפוח2 מס' לוח

 01 6 1 7 9 5 1 0 2 0 עשירון
 51 91 97 70 72 77 71 15 60 67 ממלכתי
 51 11 00 26 21 20 22 05 7 0 ממ"ד

 .267נספחים, משרד החינוך, אייר תשס"ד, עמ'  –: חלק ב "התכנית הלאומית לחינוך"* על פי ועדת דברת, 

 
ניתן לראות מהלוח בבירור שמבין העשירונים הגבוהים ישנם יותר תלמידים בחינוך הממלכתי 

את  עשירונים הנמוכים ישנם יותר תלמידים בחמ"ד. התרשימים הבאים מציגיםהואילו מבין 
התפלגות העשירונים בתוך כל פיקוח בפני עצמו ומראים כמה אחוז מהתלמידים בכל פיקוח 

 מגיעים מכל עשירון:
 

 : התפלגות התלמידים בחינוך הממלכתי על פי עשירוני טיפוח4 מס' תרשים

 
 .261נספחים, משרד החינוך, אייר תשמ"ד, עמ'  –: חלק ב "התכנית הלאומית לחינוך"* על פי ועדת דברת, 

 
 
 

                                                           
 .01סו, גליון ה, עמ'  הד החינוך, 'וך הדתי במבחני המשובהישגי החינ'דגן, מתתיהו  15

 אחוז עשירון
0 01 
2 00 
0 00 
1 01 
5 01 
9 6 
7 6 
1 6 
6 1 

01 7 
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 טיפוח עשירוני פי על דתי-הממלכתי בחינוך התלמידים התפלגות: 5' מס תרשים

 
 .261נספחים, משרד החינוך, אייר תשמ"ד, עמ'  –: חלק ב "התכנית הלאומית לחינוך"* על פי ועדת דברת, 

 
ניתן לראות שבחמ"ד ככל שהעשירון גבוה יותר אחוז התלמידים ממנו קטן יותר, ואילו בחינוך 

 נו דווקא גדול יותר. הממלכתי המגמה הפוכה וככל שהעשירון גבוה יותר אחוז התלמידים ממ
-הוצגו הבדלי הרקע החברתי 2110במחקר אחר המבוסס על נתוני משרד החינוך משנת 

כלכלי בין שני סוגי הפיקוח על סמך הטענה כי אחוז התלמידים בחמ"ד משני העשירים 
, ואילו 26.1%לעומת אחוז התלמידים משני העשירונים התחתונים שהינו  01.9%העליונים הינו 

ך הממלכתי הנתונים הפוכים בדיוק: אחוז התלמידים משני העשירים העליונים הינו בחינו
 16.01.5%לעומת אחוז התלמידים משני העשירונים התחתונים שהינו  26.9%

כלכלי של -אם כן, הנתונים מראים בוודאות כי קיים פער משמעותי בין הרקע החברתי
לכלי של התלמידים המקבילים בחינוך כ-תלמידי החמ"ד בחינוך היסודי ובין הרקע החברתי

 הממלכתי היהודי. 
 

 יסודי-כלכלי בחינוך העל-ג. רקע חברתי
יסודי ישנה נשירה -כפי שהראנו בפרק הקודם, בין בית הספר ליסודי לבית הספר העל

-ת הרקע החברתיבה בקרב האוכלוסייה המסורתית בעלמשמעותית מהחמ"ד שמתרחשת ברו
-לחשוב כי תופעה זו תגרום להיעלמותם של הפערים החברתייםכלכלי הנמוך יותר. ניתן 
יסודי בחינוך הממלכתי היהודי, אך -יסודי בחמ"ד ובין תלמידי העל-כלכליים בין תלמידי העל

בפועל עדיין קיימים פערים משמעותיים. כך למשל, הלוח הבא סוקר נתונים שונים על הרקע 
 ל ידי חטיבת המחקר של בנק ישראל:הוצגו עשכלכלי של תלמידי י"ב, כפי -החברתי

 
 

                                                           
 –דתי -המשתנים הקשורים להישגים לימודיים בבתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי והממלכתיירדנה אלון,  16

 .15, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן, סיוון תשס"ו, עמ' המקרה של מחוז הצפון

 אחוז עשירון
0 0 
2 0 
0 9 
1 6 
5 6 
9 00 
7 02 
1 00 
6 09 

01 21 
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כלכלי של תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי היהודי בשנת -: פילוח הרקע החברתי3 מס' לוח

 תשס"ה

 חינוך ממלכתי דתי חינוך ממלכתי 
 1.0 01.0 משפחות חד הוריות )%(

 1.7 0.0 מספר אחים ואחיות )כולל התלמיד(
 00.2 00.0 שנות השכלה של האם

 0661 2550 (2111מחירי נסה משפחתית בחודש לנפש תקנית )בכה

התפלגות חמישון הכנסה 
 משפחתית לנפש תקנית )%(

 07.0 09.7 )תחתון( 5
1 02.9 21 
0 01.5 20.2 
2 20.1 22.0 
 06.1 21.1 )עליון( 0

כלכלי -התפלגות אשכול חברתי
 של יישוב מגורים )%(

 2.1 1.1 )תחתון( 0-2
0-1 07.0 02.6 
5-9 00.1 07 
7-1 17.2 27.1 

 1.0 0.1 )עליון( 6-01
 1.1 5.5 מתגוררים בעיירות פיתוח

כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות", -* על פי נעם זוסמן ושי צור, "ההרכב החברתי
 .1, עמ' 2111חטיבת המחקר, אוקטובר  –בנק ישראל 

 
ך שההכנסה הממוצעת לנפש בקרב משפחות התלמידים בחינוך הנתונים מצביעים על כ

ש"ח. בהקשר זה חשוב לציין שהפער נובע  551-הממלכתי הינה גבוהה בצורה משמעותית בכ
בחינוך ממוצעת מאשר במשפחה  ילדים יותרבין השאר מכך שבמשפחה ממוצעת בחמ"ד יש 

אנו בוחנים את ההכנסה כפי שעולה מהלוח(, אך למעשה, קיים גם פער כאשר הממלכתי )
)במחירי  2111הממוצעת למשפחה: ההכנסה המשפחתית החודשית מכל המקורות לשנת 

 17דתי.-ש"ח בחינוך הממלכתי 02,610-ש"ח בחינוך הממלכתי היהודי ו 05,191( הייתה 2111
 1.1%כמו כן, ניתן לראות שכמות התלמידים המגיעים מעיירות פיתוח גבוהה בהרבה בחמ"ד )

( ושבאופן כללי תלמידי החמ"ד מגיעים מישובים מבוססים פחות מאשר תלמידי 5.5%לעומת 
החינוך הממלכתי. מאידך, הלוח מראה כי אחוז המשפחות החד הוריות בקרב תלמידי החינוך 

(. לגבי שנות 1.0%לעומת  01.0%הממלכתי גבוה בהרבה מאשר בקרב תלמידי החמ"ד )
מציגה כמעט שוויון מוחלט אך היא למעשה  ההשכלה הממוצעת של אם התלמיד הטבלה

סטטיסטיקה )למ"ס( על שנות השכלת "מסתירה" נתון מעניין שהוצג על ידי הלשכה המרכזית ל
 האם והאב של כל תלמיד בחמ"ד ובחינוך הממלכתי היהודי:

 
 
 

                                                           
 וסמן וצור, אך נמסר באדיבותם לצורך מחקר זה.נתון זה לא הופיע במחקרם של ז 17



 תמונת מצב, מגמות והישגים –דתי -ממלכתי| החינוך ה 22

 
 
 

 2002כלכליים של תלמידי החינוך הממלכתי היהודי בשנת -: מאפיינים חברתיים4מס' לוח 

 דתי-חינוך ממלכתי ינוך ממלכתיח 
 5.0 9.2 כלכלי-אשכול חברתי
 10.7 01.7 + שנות לימוד )%(00השכלת אב 
 15.1 11.7 + שנות לימוד )%(00השכלת אם 

 .016", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עמ' 2111-0665* על פי "החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה 

 
שלהוריהם יש שלוש עשרה שנות השכלה או יותר  הלוח מראה כי אחוז תלמידי כיתות י"ב

יסודי( גבוה יותר בחמ"ד -)נתון המלמד שהם למדו באקדמיה ולא רק סיימו את בית הספר העל
הן אצל האבות והן אצל האמהות. ניתן להסביר את ההבדל בין נתון זה ובין הנתון שהוצג לעיל 

ק ישראל בחנה את ממוצע שנות מחטיבת המחקר של בנק ישראל, בכך שחטיבת המחקר של בנ
הלימוד וכנראה שממוצע שנות הלימוד האקדמיות של נשים חילוניות שלמדו באקדמיה גבוה 

ת הלימוד הממוצעות על יותר מאשר של נשים דתיות שלמדו באקדמיה, ולכן יש שוויון בשנו
, הטבלה אחוז האמהות של תלמידי החמ"ד שעברו באקדמיה הינו גבוה יותר. מנגדאף שבפועל 

תלמיד כיתה י"ב מהחינוך הממלכתי מגיע  כלכלי-מראה כי בדירוג של האשכול החברתי
ואילו תלמיד כיתה י"ב מהחמ"ד מגיע בממוצע  9.2כלכלי בדירוג -בממוצע מאשכול חברתי

כלכלי טוב -, כאשר ככל שהאשכול גבוה יותר הרקע החברתי5.0כלכלי בדירוג -מאשכול חברתי
 יותר.

-יסודי ניתן לראות שיש פערים משמעותיים בין הרקע החברתי-חינוך העלאם כן, גם ב
דתי, על אף שבתחומים מסוימים היה יתרון -הכלכלי בפיקוח הממלכתי ובין הפיקוח הממלכתי

 דתי. -דווקא לפיקוח הממלכתי
 

 ד. נתונים נוספים: מוצא עדתי ועומק טיפוח
כלכלי של -דתי ובין הרקע החברתיהע ם מעדיפים להתעלם מהיחס בין המוצאעל אף שרבי

כלכלי הנמוך יותר של תלמידי החמ"ד -התלמיד, קשה שלא להתייחס לעובדה שהרקע החברתי
קשור לכך שבקרב תלמידי החמ"ד ישנו אחוז גבוה בהרבה של תלמידים ממוצא מזרחי: בעוד 

דתי -ימן התלמידים הינם ממוצא מזרחי, בפיקוח הממלכת 51%-בפיקוח הממלכתי היהודי כ
 18.71%-ל 91%אחוז התלמידים ממוצא מזרחי נע בין 

כלכלי של תלמידים במוסדות -כמו כן, ישנם כמובן פערים משמעותיים בין הרקע החברתי
כלכלי של תלמידי המקיפים שונה בצורה מובהקת מהרקע -שונים בחמ"ד, כך שהרקע החברתי

 יסודי בחמ"ד.-העלכלכלי ונעמוד על כך בנפרד להלן בפרק על החינוך -החברתי
כלכלי קשור לעומק הטיפוח של -בעניין הרקע החברתי לסיום, נתון נוסף שחושב לציין

התלמידים: ישנם חוקרים המצביעים על כך שעומק הטיפוח בקרב החמ"ד שונה מעומק 
הטיפוח בחינוך הממלכתי. כך טוען, למשל, פרופ' חיים גזיאל: "התלמידים טעוני הטיפוח 

מנים עם השכבות החברתיות החלשות יותר לעומת התלמידים הטעונים טיפוח בחינוך הדתי נ

                                                           
 .020, עמ' החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופהדגן,  18
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טענה זו הוצגה גם על ידי מתי דגן כאשר כיהן כראש מינהל החמ"ד ונדרש  19בחינוך הכללי".
 20להסביר את הציונים הנמוכים יותר של תלמידי החמ"ד במבחני המשוב בהבנת הנקרא.

 
 

 . קליטת תלמידים עולים3

ה במערכת החינוך בישראל עברה שינויים משמעותיים בשני העשורים האחרונים. קליטת העליי
 6.0%לעומת  00%-בשנת תשנ"ג עמדה כמות העולים החדשים בקרב תלמידי י"ב בחמ"ד על כ

בלבד בחינוך המלכתי דובר העברית, ואילו בשנת תשס"ה עלה אחוז העולים בקרב תלמידי י"ב 
ם בקרב תלמידי י"ב בחינוך הממלכתי הכפיל את עצמו ואילו אחוז העולי 01.1%החמ"ד ל
הקפיצה העצומה הזאת הינה כמובן תוצאה של העלייה הגדולה מברית  21.01.0%ועמד על 

המועצות שברובה הגדול הגיעה לחינוך הממלכתי, בעוד קליטת העלייה בחמ"ד מבוססת 
וג פיקוח מבין העליות בעיקר על העלייה מאתיופיה. הלוח הבא מתאר את אחוז הלומדים כל ס

 יסודי בישראל בשנים תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"א ותשס"ד:-השונות בחינוך היסודי והעל
 

: תלמידים עולים בחינוך היהודי, והתפלגותם בסוגי הפיקוח השונים לפי ארץ לידה 5מס'  לוח
 תשנ"ה )באחוזים(-ומגדר, בשנים תשס"ד, תשס"א, תשנ"ח ו

 אחר ופיהאתי בריה"מ לשעבר פיקוח שנה
 בנות בנים בנות בנים בנות בנים

 55.9 52.7 27.2 01.7 11.9 11.1 ממלכתי תשס"ד
 20.2 20.1 72.1 91.2 7.0 7 ממ"ד
 20.2 25.6 1.1 0.0 1.0 1.2 חרדי

 57.1 50.7 27.5 01.1 17.9 17.7 ממלכתי תשס"א
 22.5 20.1 72.2 91.7 1 7.9 ממ"ד
 21.0 21.6 1.2 1.6 1.5 1.7 חרדי

 56.2 55.2 22.5 21.7 17 17.7 ממלכתי תשנ"ח
 21.6 20 77.0 71.7 6.0 1.9 ממ"ד
 05.6 20.6 1.2 1.9 0.7 0.1 חרדי

 51.7 52.7 01 21.0 11.9 15.5 ממלכתי תשנ"ה
 25.7 20.0 16.1 76.2 02.9 02.0 ממ"ד
 05.7 21.0 1.0 1.7 2.1 2.1 חרדי

 .0", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עמ' 2111-0665סטטיסטיקה * על פי "החינוך בישראל בראי ה

 

                                                           
. גזיאל מפנה בהקשר זה גם למאמרו של פרופ' יוסף שוורצולד, 11, עמ' דרכים מדיניות החינוך על פרשתגזיאל,  19

 .070 (, עמ'0615) 26 מגמות'הרפורמה בחינוך הדתי: חזון ומציאות', 
 .01סו, גליון ה, עמ'  הד החינוךדגן, "הישגי החינוך הדתי במבחני המשוב",  20
, בנק ישראל כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות-ההרכב החברתינעם זוסמן ושי צור,  21
 .1-7, עמ' 2111חטיבת המחקר, אוקטובר  –
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מבני העלייה הרוסית לומדים בחינוך הממלכתי, ומנגד כמעט  61%על פי נתוני הלוח כמעט 
מבני העלייה האתיופית לומדים בחמ"ד, כאשר כמות הבנות העולות מאתיופיה בחמ"ד  71%

 . מכמות הבנים העולים מאתיופיה בחמ"ד 1%-גבוהה ב
כמו כן, הטבלה מציגה את אחוז קליטת העלייה האפסי של החינוך החרדי, והיא מראה גם 
את הירידה בקליטת העלייה בחמ"ד: אחוז העולים מברית המועצות בחמ"ד ירד במהלך עשור 

כשעלייה מקבילה נרשמה בקליטת העולים מברית המועצות בחינוך  7%-ל 02%-זה מ
ורה דרסטית, וך החרדי(, ואחוז העולים מאתיופיה ירד בצהממלכתי )ואף עלייה קטנה בחינ

)בנים ובנות יחד( לעומת שנת תשנ"ה  71%-ת תשס"ד הוא עומד על כ, כך שבשנ05%-ביותר מ
 )בנים ובנות יחד(. 15%-בה הוא עמד על כ

בהקשר זה חשוב לציין שיש הבדלים גדולים בין התלמידים ממוצא אתיופי שנולדו 
עלו מאתיופיה. רוב התלמידים ממוצא אתיופי שנולדו בארץ לומדים בישראל ובין אלו ש
מחתך  99%-מחתך אוכלוסיה זה המצוי בגילאי החינוך היסודי ו 50%בחינוך הממלכתי: 

יסודי. לעומת זאת מבין התלמידים ממוצא אתיופי -אוכלוסיה זה המצוי בגילאי החינוך העל
מחתך אוכלוסיה זה המצוי בגילאי החינוך  10%שלא נולדו בארץ הרוב המוחלט לומד בחמ"ד: 

כנראה שנתון זה הינו  22יסודי.-מחתך אוכלוסיה זה המצוי בגילאי החינוך העל 72%-היסודי ו
פועל יוצא של החלטת הרבנות הראשית לחייב רבים מעולי אתיופיה ללמוד במערכת החינוך 

 הדתית. 
ה בעיה באינטגרציה. כך למשל, מכל מקום, נתונים אחרים מלמדים שבכל סוגי הפיקוח ישנ

 2%ועולי אתיופיה  00.5%בקרב תלמידי כיתות י"ב בשנת תשס"ד היוו עולי ברית המוצעות 
והצפי היה שזה גם יהיה אחוז העולים מברית המועצות ואתיופיה בכל כיתה, אך בפועל הדבר 

למידים היה רחוק מלהיות כך: בחמ"ד, למשל, עולה מאתיופיה למד בכיתה בה כרבע מהת
( היו עולים מאתיופיה גם כן, ואילו עולה מברית המועצות למד בכיתה בה כשליש 21.2%)

( היו גם הם עולים מברית המועצות. תופעה זה אינה ייחודית לחמ"ד והיא 02.7%מהתלמידים )
 23מאפיינת גם את שאר סוגי הפיקוח ברמה זו או אחרת.

 
 

 סיכום ודיון. 4

 91%רכזיים של תלמידי החמ"ד. בתחילה עמדנו על כך שרק בפרק זה סקרנו מאפיינים מ
מגיעים  25%מתלמידי החמ"ד מגיעים ממשפחות המזדהות במובהק עם ערכי החמ"ד ואילו 

לאומיות. -מגיעים ממשפחות חרדיות או חרדיות 05%-ממשפחות מסורתיות או חילוניות ו
למידים טעוני הטיפוח בחמ"ד לאחר מכן הראנו באריכות, על סמך מדדים שונים, כי כמות הת

כלכלי הממוצע -הינה גבוהה בהרבה מכמות זו בחינוך הממלכתי וזאת מכיוון שהרקע החברתי
של תלמידי החמ"ד הינו נמוך יחסית. בסוף הפרק סקרנו את קליטת העלייה הנעשית בחמ"ד, 

 בעיקר של עולים ממוצא אתיופי.

                                                           
, הרשות הארצית למדידה תש"ע -ל בראי נתוני המיצ"ב תשס"ז תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישרא 22

 .9, עמ' 2100בחינוך )ראמ"ה(, אפריל 
, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס(, ירושלים תשס"ז, עמ' 2111-0665החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה  23

007-009 . 
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צביעים על מגמה מבורכת החשיבות של הממצאים הללו היא ראשית בכך שהם מ
המתרחשת בחמ"ד של לקיחת אחריות על אוכלוסיות חלשות יותר. שנית, לממצאים אלו יש 
חשיבות גדולה לחלק השני של מחקר זה בו נתמקד בהישגי החמ"ד במבחני הערכה: כאשר 
באים לבחון את הישגי החמ"ד חשוב לזכור שנתוני הפתיחה של אוכלוסיית התלמידים הלומדת 

 "ד הינם נמוכים יותר. בחמ




