
 
 
 
 

 ד"בחמ הנקרא והבנת העברית לימודי מצב: עשירי פרק
 
 

 בעברית ב"המיצ מבחני. 1

כמבואר באריכות במבוא לחלק זה, מבחני המיצ"ב נערכו עד היום בשתי מתכונות: בין השנים 
והמבחנים לא עברו כיול ורמת הקושי בהם לא  011-ל 1ע בין תשס"ו ציון המבחן נ-תשס"ב

תשע"א -הייתה אחידה, כך שלא ניתן להשוות בין שנה לקודמתה. לאחר מכן, בין השנים תשס"ז
שונתה מתכונת הבחינות ונערך כיול כך שניתן להשוות )לכאורה( בין מבחני השנים השונות. 

ן תלמידי החמ"ד ובין תלמידי החינוך הממלכתי אנו נסקור את הנתונים הללו מתוך השוואה בי
 היהודי.  

 
 תשס"ו-א. תשס"ב

 
ה' בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות  עברית: הישגי התלמידים ב58מס' לוח 

 תשס"ו-ובכיתות ח' בשנים תשס"ב

 כיתות ח כיתות ה 

ממוצע בפיקוח  
 הממלכתי

ממוצע בפיקוח 
 הממ"ד

ממוצע בפיקוח 
 כתיהממל

ממוצע בפיקוח 
 הממ"ד

 92.0 91.0 72.0 71.1 תשס"ב
 91.0 97.6 91.6 72.7 ג"תשס
 91.7 95.2 91.2 71.2 ד"תשס

 75.9 77.2 71.1 71.0 תשס"ה
 77.1 71.0 75.0 79.5 תשס"ו

 במהלך השנים. "השנתון הסטטיסטי לישראל"* מעובד על פי נתוני 

 
 1-נקודות ל 0.5לטובת החינוך הממלכתי הנע בין בכיתות ה' ניתן לראות פער בתחום העברית 

נקודות. בכיתות ח' הפער קטן יותר  2.9נקודות במהלך השנים כשבממוצע הפער עומד על 
ועומד בממוצע על פחות מנקודה, כשבשנת תשס"ג הציון הממוצע בחמ"ד אף גבוה יותר 

 במעט.
לי של אוכלוסיית כלכ-מכיוון שבשנים אלו לא נבחנו הציונים לאור הרקע החברתי

התלמידים בכל פיקוח, קשה לתת משמעות יתירה לפערים שנצפו בין החמ"ד ובין החינוך 
 הממלכתי. 
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 תשע"א-תשס"זב. 
 

' ה בכיתות היהודי הממלכתי בחינוך ב"המיצ בבחינות בעברית התלמידים הישגי: 59' מס לוח
 א"תשע-ז"תשס בשנים

 
ממוצע בפיקוח 

 הממלכתי
ממוצע בפיקוח 

 ממ"דה
 ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח

 177 167 ז"תשס

497 504
520 525 532

477
489 495
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515
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-
  
  

        

           

 116 511 ח"תשס
 165 521 ט"תשס
 517 525 תש"ע
 505 502 א"תשע

 

 
 

 .91' עמ, ב"תשע תשרי(, ה"ראמ) בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות, א חלק", א"תשע ב"מיצ" דוח פי על* 
 

' ח בכיתות היהודי הממלכתי בחינוך ב"המיצ בבחינות בעברית התלמידים הישגי: 60' מס לוח
 א"תשע-ח"תשס בשנים

 
ממוצע בפיקוח 

 הממלכתי
ממוצע בפיקוח 

 הממ"ד
 ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח

 511 511 ח"תשס

500

536 540
555

500

533 527
537
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 500 509 ט"תשס

 527 511 תש"ע

 507 555 א"תשע

 

 
 

 .90א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ'  * על פי דוח "מיצ"ב תשע"א", חלק
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( הטבלאות מראות אמנם שיפור 00כמבואר בפרק השביעי בהרחבה )בניתוח של לוח מס' 
דתי, אך מכיוון -בציוני התלמידים במהלך השנים הן בפיקוח הממלכתי והן בפיקוח הממלכתי

 השיפור בציונים לא משקף בהכרח התקדמות.שהשינוי הוא בשני סוגי הפיקוח נראה ש
בכיתות ה' ניתן לראות שוב פער קטן וקבוע לטובת החינוך הממלכתי שנע במהלך השנים 

נקודות. בכיתות ח' לעומת זאת, ניתן לראות שוויון בשנת  25-ל 05באופן יציב יחסית בין 
נקודות בשנת  01-המוצא )תשס"ח( ולאחריה פער שגדל במהלך השנים עד שהוא מגיע ל

 תשע"א. 
בדוח מיוחד שפרסמה ראמ"ה בתשרי תשע"ב נבדקה ההשערה שהפער נובע מהרקע 

הפערים בין  בנפרדמוצגים ם הבא בתרשי. הנמוך יותר של תלמידי החמ"דכלכלי -החברתי
רקע על פי דתי -תלמידים בפיקוח הממלכתיהתלמידים בפיקוח הממלכתי לבין הישגי ההישגי 
 בעברית:א לכיתות ה' ולכיתות ח' "המיצ"ב תשע ך, בינוני וגבוה, במבחניכלכלי נמו-חברתי
 
 ב"המיצ במבחני דתי-ממלכתיה פיקוחלעומת ה ממלכתיה פיקוחב בהישגים פעריםה: 61מס' לוח 

 א"תשע בעברית בשנת

 כלכלי גבוה-רקע חברתי כלכלי בינוני-רקע חברתי כלכלי נמוך-רקע חברתי 
 0 01 25 כיתות ה'

 09 5 9 ת ח'כיתו
 .70* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א", חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ' 

 
כלכלי נמוך בכיתות ה' ובקרב תלמידים מרקע -מהתרשים עולה שבקרב תלמידים מרקע חברתי

בהתאמה,  נקודות 09-ו 25כלכלי גבוה בכיתות ח' נשמרים פערים משמעותיים של -חברתי
נקודות לטובת החינוך  01ואילו בקרב שאר התלמידים קיימים פערים זנחים שאינם עולים על 

 הממלכתי. 
 
 

 מבחן בינלאומי – PIRLS. מבחן 2

נבחנו תלמידי ישראל במבחן פירלס הבינלאומי הבוחן את אוריינות  2119-ו 2110בשנים 
ה אחת היכולות החשובות שילדים אוריינות קריאה הינהקריאה בקרב תלמידי כיתות ד'. 

רוכשים בשנות הלימוד הראשונות שלהם בבתי הספר. יכולת זו מאפשרת את מימוש 
הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ואת השתלבותו בחברה, והיא נחשבת ביטוי לקדמה חברתית 

צמד המילים 'אוריינות החוקרים מדגישים כי " 94.ותנאי לרווחה כלכלית של הפרט והמדינה
קריאה' מכוון לכך שמדובר לא רק ביכולת לקרוא אלא גם ביכולת לעשות רפלקסיה על הנקרא 

 95ולהשתמש ביכולת זו ככלי למימוש מטרות אישיות וחברתיות של הלומדים".
בטענה הבדלים בין סוגי הפיקוח שעסקו בניתוח תוצאות המבחן מצדיקים בדיקת החוקרים 

יות הפיקוח באים לידי ביטוי בתוכנית הלימודים ובגישות "ההבדלים האידיאולוגיים בין רשוכי 

                                                           
 , מבוא. PIRLS-2006ממצאי המחקר הבינלאומי באוריינות הקריאה עירית אולשטיין ורות זוזובסקי,  94
 .5שם, עמ'  95
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שעות שבועיות ללימודי  5.5ההוראה. למשל, בבתי הספר הממלכתיים מוקדשות בכיתה ד 
  96שעות שבועיות". 1.1דתי מוקדשות לכך רק -הספר של הפיקוח הממלכתי-עברית, ואילו בבתי

תלמידי החינוך הממלכתי היהודי  מופיעים כציוני אחוזים כאשר ממוצע 2110 מבחןנתוני 
עם זאת, כאשר משווים בין  56.97בעוד ממוצע תלמידי החמ"ד עומד על  90עומד על 

כלכלי שלהם ניתן לראות שהציון הנמוך הוא פונקציה של -התלמידים על פי הרקע החברתי
 כלכלי הנמוך יותר של תלמידי החמ"ד במדגם:-הרקע החברתי

 
בחינוך הממלכתי היהודי לפי סוג  PIRLS-2001יינות קריאה במבחן : ההישגים באור62לוח מס' 

 פיקוח )בציוני אחוזים(

 פיקוח ממלכתי דתי פיקוח ממלכתי 
 97 99 מבוססים
 91 92 בינוניים
 50 52 חלשים

* על פי עירית אולשטיין ורות זוזובסקי, "הקניית אוריינות הקריאה בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי 
 .56, עמ' 2111, אוניברסיטת תל אביב, "PIRLS-2001נות הקריאה באוריי

 
 מהלוח עולה כי למעשה ישנו פער קל דווקא לטובת תלמידי החמ"ד.

ניתנו הציונים כציוני סבירות כשממוצע תלמידי החינוך הממלכתי עמד על  2119במבחן 
98(.511)כאשר ממוצע הציונים עומד על  512וממוצע תלמידי החמ"ד עמד על  551

הפער הוא  
המדינות שהשתתפו במחקר ציון תלמידי החינוך  11אמנם לא גבוה אך מסתבר שמתוך 

, מה 09-בעוד ציון תלמידי החמ"ד היה מביא למקום ה 01-הממלכתי היה מביא למקום ה
ביחס לשאר המדינות. בציוני אחוזים ממוצע  של שני סוגי הפיקוחשמלמד על רמה סבירה 

מה שמלמד על  91,99וממוצע תלמידי החינוך הממלכתי עמד על  92על  תלמידי החמ"ד עמד
הבנים קיבלו באופן קבוע בניגוד לתחום המדעים בו יפור בשני סוגי הפיקוח. עם זאת, מגמת ש

בחינוך הממלכתי  559ציונים גבוהים יותר, כאן דווקא הבנות השיגו ציונים גבוהים יותר: 
אצל הבנים. השוואה של ציוני התלמידים  506לעומת  בחמ"ד 511-אצל הבנים, ו 515לעומת 

 כלכלי הראתה הפעם מגמה אמביוולנטית:-בחמ"ד ובחינוך הממלכתי לאור הרקע החברתי
 

בחינוך הממלכתי היהודי לפי סוג  PIRLS-2006: ההישגים באוריינות קריאה במבחן 63לוח מס' 
 פיקוח )בציוני סבירות(

 תיפיקוח ממלכתי ד פיקוח ממלכתי 
 571 591 מבוססים
 500 511 בינוניים
 525 527 חלשים

* על פי עירית אולשטיין ורות זוזובסקי, "אוריינות הקריאה בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי באוריינות 
 .59, עמ' 2111, אוניברסיטת תל אביב, "PIRLS-2006הקריאה 

 

                                                           
 .52, עמ' PIRLS-2001ינלאומי באוריינות הקריאה ממצאי המחקר הבעירית אולשטיין ורות זוזובסקי,  96
 .55שם, עמ'  97
 .52, עמ' PIRLS-2006ממצאי המחקר הבינלאומי באוריינות הקריאה זוזובסקי ואולשטיין,  98
 .51שם, עמ'  99
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תלמידי החמ"ד, אך בקרב שתי הלוח מראה שבקרב התלמידים המבוססים ישנו פער קל לטובת 
 הקבוצות האחרות )בינוניים ונמוכים( התגלה פער קל לטובת החינוך הממלכתי. 

 
 

 מבחן בינלאומי – PISA. מבחן 3

( PISAבמבחני פיז"ה ) 2119, 2111כמבואר במבוא לחלק זה, תלמידי ישראל נבחנו בשנים 
 הבינלאומיים שבחנו את בין השאר את אוריינות הקריאה. 

נמצא פער משמעותי לטובת תלמידי החמ"ד: הציון הממוצע של  2111במבחן של שנת 
הפער הוא אמנם גבוה אך  100בלבד בחינוך הממלכתי. 192לעומת  117תלמידי החמ"ד עמד על 

( כשהציון הוא מתחת לממוצע 22-ביחס לשאר המדינות גם החמ"ד מדורג נמוך )במקום ה
דיווח התלמידים במבחן זה מספר הדקות השבועיות  . המעניין הוא שלפיOECD-במדינות ה

 (.070לעומת  015שהוקדשו לתחום השפה היה גבוה יותר דווקא בחמ"ד )
בלבד, לעומת  116-חלה ירידה דרסטית בחמ"ד וממוצע התלמידים שלו ירד ל 2119במבחן 

. OECD-הרחק מאחורי הציון הממוצע של מדינות ה 101בקרב תלמידי החינוך הממלכתי, 159
במחקר זה פורסמו נתונים על הבדלי הציונים בין הבנים והבנות, וגם כאן ניתן להבחין בפערים 
משמעותיים לטובת הבנות בשני סוגי הפיקוח. הבנות בשני סוגי הפיקוח קיבלו ציון ממוצע של 

והבנים בחמ"ד שציונם  111לעומת הבנים בחינוך הממלכתי שציונם הממוצע עמד על  171
 102בלבד. 101ד על הממוצע עמ

 
 

 ודיון . סיכום4

מבחני ההישגים בתחומי העברית והבנת הנקרא מציגים תמונה שווה למדי בין החמ"ד ובין 
החינוך הממלכתי כשבדרך כלל הפערים זניחים במיוחד כשבוחנים את הציונים לאור הרקע 

ונה כלכלי של התלמידים. המעניין הוא שהמבחנים הבינלאומיים מציגים תמ-החברתי
אמביוולנטית: במבחני פיז"ה מדורג החינוך העברי בישראל הרבה מתחת לממוצע ואילו 
במבחני פירלס מדורג החינוך העברי דווקא מעל הממוצע, ולכן קשה להבין היכן נמצא החמ"ד 

נתון מעניין נוסף שעולה מהמבחנים השונים נות הקריאה ביחס למדינות העולם. בחתום אוריי
 לטובת הבנות בתחום אוריינות הקריאה הן בחינוך הממלכתי והן בחמ"ד.  הוא פער משמעותי

 

                                                           
 . 06, עמ' מבט ישראלי –במדעים, בקריאה ובמתמטיקה  05אוריינות תלמידים בני  – 2111מחקר פיזה  100
 .61, עמ' מבט ישראלי –במדעים, בקריאה ובמתמטיקה  05אוריינות תלמידים בני  – 2119 מחקר פיזה 101
 שם, שם. 102




