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דברי פתיחה
תנועת "נאמני תורה ועבודה" הוקמה בשנת  0671על רקע דאגתם של הורים ממגמות ותהליכים
אשר ביקשו להרחיק את החינוך הממלכתי דתי ממשנתו המקורית ,משנת "תורה ועבודה".
במשך כ 05-שנה מאז ,עסקו פעילי התנועה בהעלאה תמידית של סוגיות ,וביצירת שיח פנים
מגזרי למען תיקון ובניית מערכת החינוך הממלכתית דתית .לשיח זה התווספה עשייה שכללה
בניית קבוצות מחנכים ,הורים ,יצירת תכנים חינוכיים ופעילות ציבורית ענפה למען אותה
מטרה.
בשנה זו בחרנו להתמקד בבדיקה מסודרת של עובדות ונתונים אודות אופיו והרכבו של
החמ"ד ותלמידיו ,כשדגש מיוחד הושם על ניתוח ההישגים הלימודיים של תלמידי החמ"ד
בחינוך היסודי והעל-יסודי .הדבר נעשה על מנת להבין את תמונת המצב לאשורה ולא בהתבסס
על שמועות או תחושות ,על מנת שאפשר יהיה למקד את השיח המגזרי סביב סוגיות שיש להן
משמעות ציבורית רחבה וארוכת טווח.
ההנחייה לעורך המחקר היתה אחת :לבדוק את המציאות בשטח  -האם חלה נסיגה או נסיקה
בחמ"ד בתחומים אותם בחרנו לבדוק.
לשמחתנו ולגאוותנו ,מסקנות המחקר מציגות תמונה יפה המעוררת הערכה רבה ביחס
לחינוך הממלכתי דתי .תמונה זו מעוררת כבוד רב במיוחד עקב האתגר המורכב ,המבקש לחנך
לתורה ולהשכלה גם יחד ,במקביל ללקיחת אחריות חברתית לעילא .עם זאת ,המחקר מצביע גם
על מספר בעיות ומעלה נקודות ומגמות חשובות בקרב החמ"ד והציבור הדתי ,שחובה עלינו
לתת עליהן את הדעת ולדון בהן .המחקר מקפיד שלא להיכנס לביקורת אישית ופרסונלית אלא
להצביע על מגמות ותהליכים רחבים המצריכים חשיבה .שאיפתנו הינה לתקף את המחקר
באופן תמידי במהלך השנים הקרובות ובכך לבחון בצורה מקצועית את התהליכים העוברים על
החמ"ד .כמו כן ,מטבע הדברים מחקר זה התמקד בתחומים מסוימים ,על אף שישנם עוד
תחומים רבים בחמ"ד הראויים למחקר .אנו שואפים להציג בשנים הקרובות מחקרים נוספים
בדבר המתרחש בתחומים נוספים בחמ"ד.
אנו מודים לכל אישי ונשות החינוך הרבים אשר עזרו לנו בביצוע מחקר זה ,מהם ששמם ניזכר
ומהם שבחרו לעמוד מאחורי הקלעים .וכמובן ברכת יישר כוח לאריאל פינקלשטיין אשר ניצח
במקצועיות רבה על המשימה.
תהילה נחלון ,יו"ר

שמואל שטח ,מנכ"ל

חלק א
החינוך הממלכתי-דתי –
תמונת מצב ומגמות

מבוא לחלק א
בחלק הראשון של מחקר זה ננסה למפות מכיוונים שונים את החינוך הממלכתי-דתי בישראל
(להלן :חמ"ד) ,ולבחון התפתחויות ומגמות שונות מהשנים האחרונות .בפרק הראשון נצביע
על מגמות בכמות התלמידים בחמ"ד במהלך השנים ,לפי גילאים ,מוסדות ומחוזות .הפרק השני
יעסוק במאפייני אוכלוסיית החמ"ד והרקע החברתי-כלכלי שלה .בפרק השלישי נבחן את
המוסדות השונים הקיימים בחמ"ד בחינוך העל-יסודי ואת ההתפתחויות שלהם בשנים
האחרונות .בפרקים הרביעי והחמישי נבדוק לאן ממשיכים בוגרי ובוגרות החמ"ד לאחר סיום
כיתה י"ב ,נצביע על התפתחויות מעניינות בתחום זה במהלך השנים ונציג את מדיניות החמ"ד
בעניין.
בסיומו של כל פרק נערוך סיכום קצר של הנקודות המרכזיות עליהן הצבענו בפרק ונצביע
על נקודות חשובות לדיון ולהעמקה העולות מן הפרק.

פרק ראשון :מגמות בכמות התלמידים בחמ"ד
 .1כמות התלמידים בחמ"ד ואחוז הנושרים

בשנת הלימודים התשע"א למדו במערכת החינוך בישראל (כולל המגזר הערבי) ,מגן טרום
חובה ועד כיתה י"ב  0.57מליון תלמידים ,כאשר  )07%( 299,111מתוכם למדו במערכות של
1
החינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד).
אחוז גבוה זה של תלמידים מושפע מהכמות הגבוהה של התלמידים בגני החמ"ד ,אך בבתי
הספר עצמם כמות התלמידים יורדת ל .01%-כך למשל ,בשנת תשס"ט מתוך  0.17מליון
תלמידים בבתי הספר בישראל למדו בחמ"ד  211,111תלמידים המהווים כאמור  01%מכלל
2
התלמידים 05% .נוספים למדו בחינוך החרדי והיתר ( )70%למדו בחינוך הממלכתי.
נתונים אלו מלמדים על נשירה גדולה מהחמ"ד בתווך שבין הגן ובין בית הספר היסודי:
הנתונים המדויקים מלמדים כי בעוד מספר הילדים בגנים בחמ"ד עומד על כ 01%-מהחינוך
היהודי (ללא הערבים) ,בבתי הספר היסודיים רק  21%מהתלמידים היהודיים לומדים בחמ"ד,
נשירה המתרחשת במעבר מהגן לכיתה א' 3.תהליך הנשירה מהחמ"ד ממשיך גם לאחר מכן,
כפי שהעיד לאחרונה ראש מינהל החמ"ד ,אברהם ליפשיץ ,בועדת החינוך של הכנסת:
"(...מקרב) תלמידים שהתחילו בכיתה א' וסיימו כיתה י"ב בשלוש השנים האחרונות ,תשס"ח,
4
תשס"ט ותש"ע ,החינוך הדתי הפסיד בין ."21%-01%
הנושא הדאיג מאוד את הממונים במשרד החינוך ובחמ"ד ובאמצע שנת  2101הטיל ראש
מינהל החמ"ד על מפקח מחוז הדרום בחמ"ד לעמוד בראש ועדה ארצית לנושא ושמה
"והעמידו תלמידים הרבה" .רוב חברי הוועדה היו מפקחים ובין חבריה  -גם עוזרו של ראש
מינהל החמ"ד .על הוועדה הוטל להכין תכנית שתבטיח שכל תלמיד בחינוך הממ"ד יישאר
במוסדות חינוך ממ"ד בכל שנות לימודיו .הועדה הראתה שרק  11%מתלמידי כיתות ו' בשנת
הלימודים התש"ע המשיכו ללמוד בבתי ספר ממ"ד בכיתה ז' בשנת הלימודים התשע"א .מתוך
 09%הנותרים הרוב המוחלט ( )02%עברו לחינוך הממלכתי שאיננו דתי 2% ,עברו למוסדות
5
אחרים (כולל המוכר שאינו רשמי) ,ועוד  2%שהועדה לא הציגה נתונים לגביהם.

 1דוח מבקר המדינה ( 2102דוח ביקורת שנתי  92לשנת  2100ולחשבונות שנת הכספים  ,)2101עמ' .700
 2יובל וורגן ואיתי פלדמן ,מערכת החינוך בישראל  -סוגיות מרכזיות בעבודתה של ועדת החינוך ,הכנסת – מרכז
המחקר והמידע ,תשס"ט ,עמ' .7
 3מתתיהו דגן ,החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה ,משרד הביטחון – ההוצאה לאור ,תשס"ו ,עמ' .90
 4פרוטוקול מס'  , 05ישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך התרבות והספורט לחינוך דתי ותרבות תורנית ,ט"ז
באב תשע"א.
 5דוח מבקר המדינה  ,2102עמ'  .701בהקשר זה ראה (שם) את ביקורתו של מבקר המדינה על פעילות הועדה
והתבססותה על מסד נתונים לא מלא.
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אם כן ,הנתונים מלמדים כי מרבית התלמידים עוברים לחינוך הממלכתי ומקצתם לחינוך
החרדי .את סיבת הנשירה לחינוך הממלכתי יש לתלות בעיקר בכך שמלכתחילה רבים מתלמידי
החמ"ד מגיעים מבתים מסורתיים .הדבר נוגע במיוחד לגני הילדים כפי שתיאר מתי דגן ,בעברו
ראש מינהל החמ"ד:
גני הילדים הדתיים מושכים אליהם הרבה הורים מסורתיים ואף הורים חילוניים,
משום שגיל ילדיהם וערכי היהדות המוקנים בגן ,אינם מאיימים על אורח החיים
של ההורים .משום שהחלק הגלוי של קיום המצוות לגילאים אלה הוא מצומצם,
6
עובדה זו אינה יוצרת לחצים על בית ההורים לשנות את אורח חייהם.
בנוסף ,כאמור לעיל מעט מן התלמידים עוברים מן החמ"ד לחינוך החרדי .יש התולים את
הסיבות לכך בתהליך התחרדות שעוברת החברה הדתית-לאומית וברצון של חלק מההורים
לחינוך בגוון חרדי יותר .אחרים ,כמו חבר הכנסת זבולון אורלב המכהן כיו"ר ועדת המשנה של
ועדת החינוך לחינוך דתי ,טוענים שהסיבה היא בעיקרה טכנית וכלכלית .לדברי אורלב "הסיבה
העיקרית לנשירה היא ההטבות החומריות והכספיות שהחינוך המוכר שאינו רשמי ושאינו ציוני
מפתה בהם את ההורים .להורים אלה מציעים הסעות מבית התלמיד לבית הספר ובחזרה ,יום
7
לימודים ארוך ,הארכת שנת הלימודים בקיץ ,קייטנות להורים ולתלמידים והטבות נוספות".
אורלב תולה את היכולות הכלכליות הללו בניצול מעמדן הפוליטי של המפלגות החרדיות.
על מנת להילחם בתופעת הנשירה מהחמ"ד החליטו במשרד החינוך להפעיל תוכנית חדשה
בעלות של מיליוני שקלים שמטרתה לחזק את הקרבה לדת של התלמידים והוריהם .התוכנית
מכוונת בעיקר למשפחות מסורתיות ביישובי הפריפריה ,שבהם יוקמו מרכזים מיוחדים לשעות
8
אחר הצהריים.
לסיום הדברים ראוי להעיר כי ישנם המשתמשים במונח "נשירה" במובן שונה מהשימוש בו
השתמשנו אנו :הם משתמשים בו על מנת לתאר תלמידים שעזבו את בית הספר ,אך לא עברו
ללמוד במסגרת חינוך פורמאלית אחרת .אפיון הנושרים מאפשר איתור אוכלוסיות הנמצאות
בסכנת נשירה וחיזוקן על ידי משרד החינוך .נשירה במובן זה מהווה מדד חשוב עבור משרד
החינוך לבעיות חברתיות ועבריינות נוער .תופעה נשירה מהסוג הזה זו הינה זניחה ביותר
בחינוך הממלכתי היהודי ( 0.0%תלמידים מהחינוך הממלכתי ו 0%מהחמ"ד) והיא גדולה
בהרבה בחינוך החרדי ( )0.0%ובחינוך הערבי ( ,)0.1%כשבכל סוגי החינוך רוב מוחלט של
9
הנושרים עושים זאת בגילאי העל-יסודי.
 .2התפלגות התלמידים בחינוך היהודי בישראל במהלך השנים

הלוח הבא מציג את התפלגות התלמידים בחינוך היהודי בישראל בין הפיקוח הממלכתי,
הפיקוח הממלכתי דתי והפיקוח החרדי בארבע קטגוריות :כיתות א ,בתי ספר יסודיים (א-ו),
חטיבות ביניים ותיכונים ,החל משנת תש"כ ( )0691ועד היום:
 6דגן ,החינוך הציוני דתי במבחן הזמן והתקופה ,עמ' .92
' 7אורלב" :הנשירה מהחמ"ד – בגלל המוסדות החרדיים"' ,אתר כיפה ,ה' אב תשע"ב.
 8עמרי מניב' ,ניסיון לעצור את נטישת החינוך הממלכתי דתי' ,מעריב .21.7.2102 ,ע
 9פני החברה בישראל  -דוח מספר  ,1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,חשון תשע"ב ,עמ' .091-099
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לוח מס'  :1תלמידי בתי הספר בחינוך היהודי לפי פיקוח וסוג חינוך (באחוזים)

כיתות א
פיקוח
מספר
התלמידים ממלכתי ממ"ד
תש"ך
תש"ל
תש"ם
תש"ן
תש"ס
תשס"ה
תשס"ז
תשס"ח

47,988
48,369
65,498
69,848
84,151
89,842
95,168
91,831

64.2
67.9
76.1
71.5
60.9
57.8
56.6
56.5

28.2
25.9
19
22.2
19.7
19.5
19.5
19

חטיבות הביניים
פיקוח
מספר
התלמידים ממלכתי ממ"ד
תש"ל
תש"ם
תש"ן
תש"ס
תשס"ה
תשס"ז
תשס"ח

חרדי
7.6
6.2
4.9
6.3
19.4
22.7
23.9
24.5

חרדי

בתי ספר יסודיים (א-ו)
פיקוח
מספר
התלמידים ממלכתי ממ"ד
357,644
375,534
424,173
461,790
549,558
565,640
589,007
595,869

66.9
65.6
74.2
71.1
60.4
56
54.6
54.1

26.5
27.8
20.1
21.3
19.2
18.9
18.9
18.9

בתי ספר תיכוניים
פיקוח
מספר
התלמידים ממלכתי ממ"ד

21.9
74.4
129,436
37.5
62.5
7,900
22.2
73.8
143,810
1.4
23
75.6
72,792
18.4
75.9
205,139
0.6
16.1
83.3
120,608
17.2
68
270,862
0.2
18.5
81.3
193,903
16.8
64.2
279,751
0.1
19.7
8.2
187,789
17
62.2
277,620
0.1
20
79.9
185,217
17.3
62.2
275,197
20
80
182,611
* על פי "השנתון הסטטיסטי לישראל  ,"2111הלשכה המרכזים לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

חרדי
6.6
6.6
5.7
7.6
20.4
25.1
26.5
27

חרדי
3.7
4
5.7
14.8
19
20.8
20.5

הלוח מראה כי החמ"ד שומר במהלך השנים על יציבות (באופן יחסי) של כ 21%-מן התלמידים
במגזר היהודי בכל קטגוריה ,כך שכיום  01.6%מתלמידי החינוך היסודי היהודי לומדים
בחמ"ד 21% ,מבין תלמידי חטיבות הביניים היהודים ,ו 07.0%-מבין תלמידי התיכון היהודים.
העלייה המרשימה המוצגת בלוח היא כמובן של החינוך החרדי שהיווה אחוז מזערי בשנת
 0691ואילו כיום הוא מהווה כרבע ממערכת החינוך היהודי בישראל .דעות מומחים חלוקות
בנוגע לגורמים לגידול במספר התלמידים בחינוך החרדי .יש הטוענים שמספר התלמידים
העוברים מבתי ספר של החינוך הממלכתי אל המוסדות החרדיים הינו קטן ולכן עיקר הצמיחה
מקורה בגידול הטבעי של האוכלוסייה החרדית 10,ואילו מומחים אחרים מצביעים על כך
ששיעורי גידול התלמידים בבתי הספר החרדיים עולים במדיה ניכרת על הגידול הטבעי של
האוכלוסייה החרדית ,ולפיכך הם תולים את הצמיחה בכמות התלמידים בבתי הספר החרדיים
 10המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל ,הקצאת משאבים לשירותים חברתיים ,2111 ,עורך :יעקב קופ,
ירושלים ,נובמבר .2111
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בכך שהורים לא חרדים שולחים את ילדיהם למוסדות חרדיים ,בייחוד למוסדות "מעיין החינוך
התורני" של רשת ש"ס 11.הצמיחה העצומה של מערכת החינוך החרדי בין שנת תש"ן ()0661
לשנת תש"ס ( ,) 2111בדיוק בשיא פריחתה של תנועת ש"ס ,מלמדת כנראה כי הצדק עם הטענה
השנייה שהצגנו ,על אף שברור שגם לריבוי הטבעי יש תפקיד חשוב בגידול של בתי הספר
12
החרדיים.
 .3חלוקה למחוזות

מערכת החינוך בישראל מחולקת למחוזות שונים ותלמידי החמ"ד מפוזרים בצורה לא סימטרית
בין המחוזות השונים .התרשים הבא מציג את יחסי האחוזים שבין החינוך הממלכתי (כולל
החינוך הערבי) לבין החמ"ד בכל מחוז:
תרשים מס'  :1יחסי האחוזים שבין החינוך הממלכתי לבין החינוך הממלכתי-דתי

* ע"פ דוח מבקר המדינה ( 2102דוח ביקורת שנתי  )92עמ' .700

בתרשים הבא ניתן לראות את התפלגות תלמידי החמ"ד בלבד לפי המחוזות השונים:

 11ורדה שיפר ,מערכת החינוך החרדי בישראל – תקצוב ,פיקוח ובקרה ,מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,
ירושלים אוגוסט .0661
 12נתון נוסף שמסביר את הצמיחה הגדולה הוא העובדה שהחוקרים מציינים שהחל מתשנ"ט החלו למנות גם
תלמודי תורה בחינוך החרדי היסודי .עם זאת ,נתון זה לא יכול להסביר את הצמיחה הגדולה לבדו ,כיוון שגם
בגילאים העל-יסודיים ניתן לראות צמיחה גדולה בתקופה זו.
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תרשים מס'  :2התפלגות התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי לפי המחוזות השונים

* ע"פ דוח מבקר המדינה ( 2102דוח ביקורת שנתי  )92עמ' .700

ניתן לראות שרבע מתלמידי החמ"ד מגיעים מאזור ירושלים (מחוזות ירושלים ומנח"י –
מינהלת חינוך ירושלים) ,קצת יותר משליש מגיעים מאזור גוש דן (מחוזות תל אביב והמרכז)
והיתר (כ )11%-מפוזרים במחוזות דרום ,צפון ,חיפה ובחינוך ההתיישבותי.
 .4סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו את כמות התלמידים בחמ"ד במהלך השנים וראינו כי בשלושים השנים
האחרונות החמ"ד שומר על יציבות יחסית של כ 21%-מהחינוך היהודי בישראל ,בזמן
שהחינוך החרדי התעצם והחינוך הממלכתי נחלש .כמו כן ,בחנו את התפלגות החמ"ד בתוך
המחוזות השונים וראינו שרוב תלמידי החמ"ד לומדים באזור המרכז ובאזור ירושלים.
ההתפתחות המעניינת עליה הצבענו בפרק זה היא הנשירה הגדולה של תלמידים מן החמ"ד
המתרחשת בעיקר במעבר מהגן לכיתה א' ובמעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים .הראנו
כי על אף שיש הסוברים שהתלמידים עוזבים ברובם לחינוך החרדי ,למעשה רק מיעוט עובר
לחינוך החרדי ,ואילו הרוב המוחלט של התלמידים עוזב לחינוך הממלכתי .לפיכך נראה שאת
רוב המאמצים במלחמה בנשירה צריך החמ"ד למקד בדו-שיח עם הגורמים המסורתיים ולא
בהכרח עם הגורמים בעלי הנטיות החרדיות.

פרק שני :מאפייני אוכלוסיית החמ"ד והרקע החברתי-
כלכלי שלה
אוכלוסיית התלמידים בחמ"ד לא מגיעה מרקע אחיד ,וניתן למפות אותה בדרכים שונות
ובצורות שונות .בפרק זה נתחיל במבט כללי על התפלגות התלמידים בחמ"ד לפי מאפיינים
כללים ביותר ולאחר מכן ,נתמקד ברקע החברתי-כלכלי של אוכלוסיית התלמידים בחמ"ד
לעומת הרקע החברתי-כלכלי של אוכלוסיית התלמידים דוברי העברית שבחינוך הממלכתי.
להבדלים הללו יש השלכות חשובות על החלק השני של מחקר זה בו נתמקד בהישגים
הלימודיים של תלמידי החמ"ד ונעמוד עליהן בהמשך.
 .1חלוקה לפי מאפיינים כלליים

לפי הנתונים של ראש מינהל החמ"ד לשעבר ,מתי דגן ,ניתן לחלק את אוכלוסיית התלמידים
בחמ"ד למספר קבוצות מרכזיות בחלוקה הבאה:
תרשים מס'  :3חלוקת אוכלוסיית התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי

* מעובד על פי מתתיהו דגן" ,החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה" ,משרד הביטחון – ההוצאה לאור,
תשס"ו ,עמ' .000-002

בצורה יותר מפורטת מסביר דגן כך:
כ 91%-מתלמידי החמ"ד הינם ילדים לאוכלוסיה דתית-לאומית בהשקפתה ובאורח חייה,
המזדהה עם משנת החמ"ד .תלמידים אלו לומדים בעיקר במסגרות היוקרתיות כמו בתי ספר
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יסודיים הקולטים אוכלוסיות מבוססות ,וחלקם לומד במוסדות תורניים יותר כדוגמת רשת
"נועם".
כ 25%-מהתלמידים מגיעים מבתים מסורתיים או חילוניים ,ורובם יוצאי עדות המזרח
ומגיעים מרקע חברתי-כלכלי נמוך .בשנים האחרונות פחת החלק של אוכלוסיה זו בקרב
החמ"ד כאשר חלק פנו למוסדות החינוך של ש"ס ומנגד אחרים פנו למוסדות של החינוך
הממלכתי שאיננו דתי.
שתי קבוצות קטנות יותר שהגודל המשוער של כל אחת מהן הוא בין  5%ל 01%-הן ,על פי
דגן ,הקבוצה החרדית-לאומית והקבוצה החרדית .הקבוצה החרדית-לאומית היא קבוצה דתית
בתפיסתה הציונית ביחסה למדינה ,אך נוטה להסתגר ולהתבדל מבחינה חברתית .הקבוצה
החרדית מאופיינת במשפחות חרדיות שאינן ציוניות השולחות את הילדים לחמ"ד מטעמי
נוחות וכלכלה .עם קבוצה זו נמנים למשל חלק מחסידי חב"ד ובעיקר משפחות ממוצא אנגלו-
סקסי המחפשות מסגרות חינוכיות המשלבות לימודים כלליים.
 .2חלוקה לפי רקע חברתי-כלכלי ומדדי טיפוח

סיווג תלמידי מערכת החינוך בישראל לפי הרקע החברתי-כלכלי שלהם ומדד הטיפוח שלהם
במה לך השנים הינו מורכב למדי .הסיבה לכך היא שאין למערכת החינוך מדד אחיד לפיו
מחושבים עשירוני הטיפוח של התלמידים ולאור כך ,מחקרים שונים מציגים נתונים שונים
בתחום .בעמודים הבאים נסקור מחקרים וממצאים שונים שהובאו בנושא בעשורים האחרונים
ונראה שעל אף שהמחקרים השונים מחושבים לאור מדדי טיפוח שונים ,כולם מלמדים כי
הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי החמ"ד הינו נמוך בצורה משמעותית מאשר הרקע החברתי-
כלכלי של התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי המהווה את ליבת החינוך בישראל.
א .הפערים בעבר
מחקרים שונים שנערכו בשנות השבעים (ורבים נוטים להסתמך עליהם גם כיום) ,מציגים
חלוקה של התלמידים לשתי קטגוריות בלבד :מבוססים וטעוני טיפוח .לפי נתונים שהביא
אגוזי 13,בשנות השבעים  70%מתלמידי החמ"ד היו טעוני טיפוח ,לעומת  27%שהיו תלמידים
מבוססים .מנגד ,מינקוביץ ואחרים 14הראו בשנת  0677כי בחינוך היהודי ממלכתי ההתפלגות
עומדת על  00%טעוני טיפוח לעומת  97%מבוססים ,מה שמלמד כי בסוף שנות השבעים למדו
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)
לטעוני טיפוח שנקבע בעקבות ועדת שילד (הוועדה הציבורית לבדיקת בחינות הבגרות ותעודת
הבגרות שקמה בשנת  )0676אחוז התלמידים טעוני הטיפוח בחמ"ד הינו  21%לעומת 02%

 13משה אגוזי ,השפעת ההרכב החברתי של הכיתה על ההישגיים הלימודים של התלמידים משכבות חברתיות
שונות ,ירושלים ,משרד החינוך והתרבות .דבריו הובאו אצל חיים גזיאל ,מדיניות החינוך על פרשת דרכים – בין
שינוי לבין המשכיות :החינוך בישראל בעשור האחרון ,ירושלים ,ספטמבר  ,0660עמ' .17
 14אברהם מינקוביץ ,דן דיוויס ויוסף באשי ,הערכת ההישגים החינוכיים בבית הספר היסודי בישראל ,בית הספר
לחינוך האוניברסיטה העברית ירושלים.0677 ,
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בחינוך הכללי 15.ברור כמובן שזהו מדד שונה לחלוטין ,אך ניתן לראות שגם במדד זה אחוז
התלמידים טעוני הטיפוח גבוה בחמ"ד פי שניים.
ב .רקע חברתי-כלכלי בחינוך היסודי
בשנת תשס"ד פרסמה ועדת דברת נתונים מדויקים בדבר מדד הטיפוח בבתי הספר היסודיים.
על פי חלוקה של התלמידים במערכת החינוך לעשרה עשירוני טיפוח כשעשירון  0הוא
העשירון העליון ועשירון  01הוא העשירון התחתון ,מציג הלוח הבא את אחוז התלמידים מכל
עשירון בחינוך היהודי הלומדים בחינוך הממלכתי-דתי והלומדים בחינוך הממלכתי:
לוח מס'  : 2פיזור תלמידי בתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי היהודי על פי עשירוני טיפוח

עשירון
ממלכתי
ממ"ד

0
67
0

2
60
7

0
15
05

1
71
22

5
77
20

9
72
21

7
70
26

1
97
00

6
91
11

01
51
51

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

ניתן לראות מהלוח בבירור שמבין העשירונים הגבוהים ישנם יותר תלמידים בחינוך הממלכתי
ואילו מבין העשירונים הנמוכים ישנם יותר תלמידים בחמ"ד .התרשימים הבאים מציגים את
התפלגות העשירונים בתוך כל פיקוח בפני עצמו ומראים כמה אחוז מהתלמידים בכל פיקוח
מגיעים מכל עשירון:
תרשים מס'  : 4התפלגות התלמידים בחינוך הממלכתי על פי עשירוני טיפוח

עשירון אחוז
01
0
00
2
00
0
01
1
01
5
6
9
6
7
6
1
1
6
7
01
* על פי ועדת דברת" ,התכנית הלאומית לחינוך" :חלק ב – נספחים ,משרד החינוך ,אייר תשמ"ד ,עמ' .261

 15מתתיהו דגן' ,הישגי החינוך הדתי במבחני המשוב' ,הד החינוך סו ,גליון ה ,עמ' .01
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תרשים מס'  :5התפלגות התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי על פי עשירוני טיפוח

עשירון
0
2
0
1
5
9
7
1
6
01

אחוז
0
0
9
6
6
00
02
00
09
21

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

ניתן לראות שבחמ"ד ככל שהעשירון גבוה יותר אחוז התלמידים ממנו קטן יותר ,ואילו בחינוך
הממלכתי המגמה הפוכה וככל שהעשירון גבוה יותר אחוז התלמידים ממנו דווקא גדול יותר.
במחקר אחר המבוסס על נתוני משרד החינוך משנת  2110הוצגו הבדלי הרקע החברתי-
כלכלי בין שני סוגי הפיקוח על סמך הטענה כי אחוז התלמידים בחמ"ד משני העשירים
העליונים הינו  01.9%לעומת אחוז התלמידים משני העשירונים התחתונים שהינו  ,26.1%ואילו
בחינוך הממלכתי הנתונים הפוכים בדיוק :אחוז התלמידים משני העשירים העליונים הינו
16
 26.9%לעומת אחוז התלמידים משני העשירונים התחתונים שהינו .01.5%
אם כן ,הנתונים מראים בוודאות כי קיים פער משמעותי בין הרקע החברתי-כלכלי של
תלמידי החמ"ד בחינוך היסודי ובין הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים המקבילים בחינוך
הממלכתי היהודי.
ג .רקע חברתי-כלכלי בחינוך העל-יסודי
כפי שהראנו בפרק הקודם ,בין בית הספר ליסודי לבית הספר העל-יסודי ישנה נשירה
משמעותית מהחמ"ד שמתרחשת ברובה בקרב האוכלוסייה המסורתית בעלת הרקע החברתי-
כלכלי הנמוך יותר .ניתן לחשוב כי תופעה זו תגרום להיעלמותם של הפערים החברתיים-
כלכליים בין תלמידי העל-יסודי בחמ"ד ובין תלמידי העל-יסודי בחינוך הממלכתי היהודי ,אך
בפועל עדיין קיימים פערים משמעותיים .כך למשל ,הלוח הבא סוקר נתונים שונים על הרקע
החברתי-כלכלי של תלמידי י"ב ,כפי שהוצגו על ידי חטיבת המחקר של בנק ישראל:

 16ירדנה אלון ,המשתנים הקשורים להישגים לימודיים בבתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי –
המקרה של מחוז הצפון ,בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן ,סיוון תשס"ו ,עמ' .15
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לוח מס'  :3פילוח הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי היהודי בשנת
תשס"ה

חינוך ממלכתי חינוך ממלכתי דתי
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
הכנסה משפחתית בחודש לנפש תקנית (במחירי 2550 )2111
07.0
09.7
( 5תחתון)
21
02.9
1
התפלגות חמישון הכנסה
20.2
01.5
0
משפחתית לנפש תקנית ()%
22.0
20.1
2
06.1
21.1
( 0עליון)
2.1
1.1
( 0-2תחתון)
02.6
07.0
0-1
התפלגות אשכול חברתי-כלכלי
07
00.1
5-9
של יישוב מגורים ()%
27.1
17.2
7-1
1.0
0.1
( 6-01עליון)
1.1
5.5
מתגוררים בעיירות פיתוח
* על פי נעם זוסמן ושי צור" ,ההרכב החברתי-כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות",
בנק ישראל – חטיבת המחקר ,אוקטובר  ,2111עמ' .1

הנתונים מצביעים על כך שההכנסה הממוצעת לנפש בקרב משפחות התלמידים בחינוך
הממלכתי הינה גבוהה בצורה משמעותית בכ 551-ש"ח .בהקשר זה חשוב לציין שהפער נובע
בין השאר מכך שבמשפחה ממוצעת בחמ"ד יש יותר ילדים מאשר במשפחה ממוצעת בחינוך
הממלכתי (כפי שעולה מהלוח) ,אך למעשה ,קיים גם פער כאשר אנו בוחנים את ההכנסה
הממוצעת למשפחה :ההכנסה המשפחתית החודשית מכל המקורות לשנת ( 2111במחירי
17
 )2111הייתה  05,191ש"ח בחינוך הממלכתי היהודי ו 02,610-ש"ח בחינוך הממלכתי-דתי.
כמו כן ,ניתן לראות שכמות התלמידים המגיעים מעיירות פיתוח גבוהה בהרבה בחמ"ד (1.1%
לעומת  ) 5.5%ושבאופן כללי תלמידי החמ"ד מגיעים מישובים מבוססים פחות מאשר תלמידי
החינוך הממלכתי .מאידך ,הלוח מראה כי אחוז המשפחות החד הוריות בקרב תלמידי החינוך
הממלכתי גבוה בהרבה מאשר בקרב תלמידי החמ"ד ( 01.0%לעומת  .)1.0%לגבי שנות
ההשכלה הממוצעת של אם התלמיד הטבלה מציגה כמעט שוויון מוחלט אך היא למעשה
"מסתירה" נתון מעניין שהוצג על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) על שנות השכלת
האם והאב של כל תלמיד בחמ"ד ובחינוך הממלכתי היהודי:

 17נתון זה לא הופיע במחקרם של זוסמן וצור ,אך נמסר באדיבותם לצורך מחקר זה.
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לוח מס'  :4מאפיינים חברתיים-כלכליים של תלמידי החינוך הממלכתי היהודי בשנת 2002

חינוך ממלכתי
אשכול חברתי-כלכלי
השכלת אב  +00שנות לימוד ()%
השכלת אם  +00שנות לימוד ()%

9.2
01.7
11.7

חינוך ממלכתי-דתי
5.0
10.7
15.1

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

הלוח מראה כי אחוז תלמידי כיתות י"ב שלהוריהם יש שלוש עשרה שנות השכלה או יותר
(נתון המלמד שהם למדו באקדמיה ולא רק סיימו את בית הספר העל-יסודי) גבוה יותר בחמ"ד
הן אצל האבות והן אצל האמהות .ניתן להסביר את ההבדל בין נתון זה ובין הנתון שהוצג לעיל
מחטיבת המחקר של בנק ישראל ,בכך שחטיבת המחקר של בנק ישראל בחנה את ממוצע שנות
הלימוד וכנראה שממוצע שנות הלימוד האקדמיות של נשים חילוניות שלמדו באקדמיה גבוה
יותר מאשר של נשים דתיות שלמדו באקדמיה ,ולכן יש שוויון בשנות הלימוד הממוצעות על
אף שבפועל אחוז האמהות של תלמידי החמ"ד שעברו באקדמיה הינו גבוה יותר .מנגד ,הטבלה
מראה כי בדירוג של האשכול החברתי-כלכלי תלמיד כיתה י"ב מהחינוך הממלכתי מגיע
בממוצע מאשכול חברתי-כלכלי בדירוג  9.2ואילו תלמיד כיתה י"ב מהחמ"ד מגיע בממוצע
מאשכול חברתי-כלכלי בדירוג  ,5.0כאשר ככל שהאשכול גבוה יותר הרקע החברתי-כלכלי טוב
יותר.
אם כן ,גם בחינוך העל-יסודי ניתן לראות שיש פערים משמעותיים בין הרקע החברתי-
הכלכלי בפיקוח הממלכתי ובין הפיקוח הממלכתי-דתי ,על אף שבתחומים מסוימים היה יתרון
דווקא לפיקוח הממלכתי-דתי.
ד .נתונים נוספים :מוצא עדתי ועומק טיפוח
על אף שרבים מעדיפים להתעלם מהיחס בין המוצא העדתי ובין הרקע החברתי-כלכלי של
התלמיד ,קשה שלא להתייחס לעובדה שהרקע החברתי-כלכלי הנמוך יותר של תלמידי החמ"ד
קשור לכך שבקרב תלמידי החמ"ד ישנו אחוז גבוה בהרבה של תלמידים ממוצא מזרחי :בעוד
בפיקוח הממלכתי היהודי כ 51%-מן התלמידים הינם ממוצא מזרחי ,בפיקוח הממלכתי-דתי
18
אחוז התלמידים ממוצא מזרחי נע בין  91%ל.71%-
כמו כן ,ישנם כמובן פערים משמעותיים בין הרקע החברתי-כלכלי של תלמידים במוסדות
שונים בחמ"ד ,כך שהרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המקיפים שונה בצורה מובהקת מהרקע
החברתי-כלכלי ונעמוד על כך בנפרד להלן בפרק על החינוך העל-יסודי בחמ"ד.
לסיום ,נתון נוסף שחושב לציין בעניין הרקע החברתי-כלכלי קשור לעומק הטיפוח של
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
בחינוך הדתי נמנים עם השכבות החברתיות החלשות יותר לעומת התלמידים הטעונים טיפוח

 18דגן ,החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה ,עמ' .020
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בחינוך הכללי" 19.טענה זו הוצגה גם על ידי מתי דגן כאשר כיהן כראש מינהל החמ"ד ונדרש
20
להסביר את הציונים הנמוכים יותר של תלמידי החמ"ד במבחני המשוב בהבנת הנקרא.
 .3קליטת תלמידים עולים

קליטת העלייה במערכת החינוך בישראל עברה שינויים משמעותיים בשני העשורים האחרונים.
בשנת תשנ"ג עמדה כמות העולים החדשים בקרב תלמידי י"ב בחמ"ד על כ 00%-לעומת 6.0%
בלבד בחינוך המלכתי דובר העברית ,ואילו בשנת תשס"ה עלה אחוז העולים בקרב תלמידי י"ב
החמ"ד ל 01.1%ואילו אחוז העולים בקרב תלמידי י"ב בחינוך הממלכתי הכפיל את עצמו
ועמד על  21.01.0%הקפיצה העצומה הזאת הינה כמובן תוצאה של העלייה הגדולה מברית
המועצות שברובה הגדול הגיעה לחינוך הממלכתי ,בעוד קליטת העלייה בחמ"ד מבוססת
בעיקר על העלייה מאתיופיה .הלוח הבא מתאר את אחוז הלומדים כל סוג פיקוח מבין העליות
השונות בחינוך היסודי והעל-יסודי בישראל בשנים תשנ"ה ,תשנ"ח ,תשס"א ותשס"ד:
לוח מס'  : 5תלמידים עולים בחינוך היהודי ,והתפלגותם בסוגי הפיקוח השונים לפי ארץ לידה
ומגדר ,בשנים תשס"ד ,תשס"א ,תשנ"ח ו-תשנ"ה (באחוזים)

שנה

פיקוח

תשס"ד

ממלכתי
ממ"ד
חרדי
ממלכתי
ממ"ד
חרדי
ממלכתי
ממ"ד
חרדי
ממלכתי
ממ"ד
חרדי

תשס"א

תשנ"ח

תשנ"ה

בריה"מ לשעבר
בנות
בנים
11.9
11.1
7.0
7
1.0
1.2
17.9
17.7
1
7.9
1.5
1.7
17
17.7
6.0
1.9
0.7
0.1
11.9
15.5
02.9
02.0
2.1
2.1

אתיופיה
בנים
01.7
91.2
0.0
01.1
91.7
1.6
21.7
71.7
1.9
21.0
76.2
1.7

בנות
27.2
72.1
1.1
27.5
72.2
1.2
22.5
77.0
1.2
01
16.1
1.0

אחר
בנים
52.7
20.1
25.6
50.7
20.1
21.6
55.2
20
20.6
52.7
20.0
21.0

בנות
55.9
20.2
20.2
57.1
22.5
21.0
56.2
21.6
05.6
51.7
25.7
05.7

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

 19גזיאל ,מדיניות החינוך על פרשת דרכים ,עמ'  .11גזיאל מפנה בהקשר זה גם למאמרו של פרופ' יוסף שוורצולד,
'הרפורמה בחינוך הדתי :חזון ומציאות' ,מגמות  ,)0615( 26עמ' .070
 20דגן" ,הישגי החינוך הדתי במבחני המשוב" ,הד החינוך סו ,גליון ה ,עמ' .01
 21נעם זוסמן ושי צור ,ההרכב החברתי-כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות ,בנק ישראל
– חטיבת המחקר ,אוקטובר  ,2111עמ' .1-7
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על פי נתוני הלוח כמעט  61%מבני העלייה הרוסית לומדים בחינוך הממלכתי ,ומנגד כמעט
 71%מבני העלייה האתיופית לומדים בחמ"ד ,כאשר כמות הבנות העולות מאתיופיה בחמ"ד
גבוהה ב 1%-מכמות הבנים העולים מאתיופיה בחמ"ד.
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
זה מ 02%-ל 7%-כשעלייה מקבילה נרשמה בקליטת העולים מברית המועצות בחינוך
הממלכתי (ואף עלייה קטנה בחינוך החרדי) ,ואחוז העולים מאתיופיה ירד בצורה דרסטית,
ביותר מ ,05%-כך שבשנת תשס"ד הוא עומד על כ( 71%-בנים ובנות יחד) לעומת שנת תשנ"ה
בה הוא עמד על כ( 15%-בנים ובנות יחד).
בהקשר זה חשוב לציין שיש הבדלים גדולים בין התלמידים ממוצא אתיופי שנולדו
בישראל ובין אלו שעלו מאתיופיה .רוב התלמידים ממוצא אתיופי שנולדו בארץ לומדים
בחינוך הממלכתי 50% :מחתך אוכלוסיה זה המצוי בגילאי החינוך היסודי ו 99%-מחתך
אוכלוסיה זה המצוי בגילאי החינוך העל-יסודי .לעומת זאת מבין התלמידים ממוצא אתיופי
שלא נולדו בארץ הרוב המוחלט לומד בחמ"ד 10% :מחתך אוכלוסיה זה המצוי בגילאי החינוך
היסודי ו 72%-מחתך אוכלוסיה זה המצוי בגילאי החינוך העל-יסודי 22.כנראה שנתון זה הינו
פועל יוצא של החלטת הרבנות הראשית לחייב רבים מעולי אתיופיה ללמוד במערכת החינוך
הדתית.
מכל מקום ,נתונים אחרים מלמדים שבכל סוגי הפיקוח ישנה בעיה באינטגרציה .כך למשל,
בקרב תלמידי כיתות י"ב בשנת תשס"ד היוו עולי ברית המוצעות  00.5%ועולי אתיופיה 2%
והצפי היה שזה גם יהיה אחוז העולים מברית המועצות ואתיופיה בכל כיתה ,אך בפועל הדבר
היה רחוק מלהיות כך :בחמ"ד ,למשל ,עולה מאתיופיה למד בכיתה בה כרבע מהתלמידים
( ) 21.2%היו עולים מאתיופיה גם כן ,ואילו עולה מברית המועצות למד בכיתה בה כשליש
מהתלמידים ( ) 02.7%היו גם הם עולים מברית המועצות .תופעה זה אינה ייחודית לחמ"ד והיא
23
מאפיינת גם את שאר סוגי הפיקוח ברמה זו או אחרת.
 .4סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו מאפיינים מרכזיים של תלמידי החמ"ד .בתחילה עמדנו על כך שרק 91%
מתלמידי החמ"ד מגיעים ממשפחות המזדהות במובהק עם ערכי החמ"ד ואילו  25%מגיעים
ממשפחות מסורתיות או חילוניות ו 05%-מגיעים ממשפחות חרדיות או חרדיות-לאומיות.
לאחר מכן הראנו באריכות ,על סמך מדדים שונים ,כי כמות התלמידים טעוני הטיפוח בחמ"ד
הינה גבוהה בהרבה מכמות זו בחינוך הממלכתי וזאת מכיוון שהרקע החברתי-כלכלי הממוצע
של תלמידי החמ"ד הינו נמוך יחסית .בסוף הפרק סקרנו את קליטת העלייה הנעשית בחמ"ד,
בעיקר של עולים ממוצא אתיופי.

 22תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בישראל בראי נתוני המיצ"ב תשס"ז  -תש"ע ,הרשות הארצית למדידה
בחינוך (ראמ"ה) ,אפריל  ,2100עמ' .9
 23החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה  ,2111-0665הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ,ירושלים תשס"ז ,עמ'
.007-009
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החשיבות של הממצאים הללו היא ראשית בכך שהם מצביעים על מגמה מבורכת
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
בחמ"ד הינם נמוכים יותר.

פרק שלישי :החינוך העל-יסודי בחמ"ד
 .1החלוקה של מוסדות החינוך העל-יסודי בחמ"ד לסוגיהם

בחמ"ד קיימים כיום ארבעה סוגים מרכזיים של מוסדות בחינוך העל-יסודי :ישיבות תיכוניות,
אולפנות ,תיכונים עיוניים ותיכונים מקיפים .במובן הטכני ההבדל המרכזי בין סוגי המוסדות
הוא שבישיבות ובאולפנות נלמדים מקצועות היהדות במספר גדול יותר של שעות הוראה
ובאיכות גבוהה יותר ,מאשר בתיכונים העיוניים והמקיפים ,אך כמובן שההבדלים הינם
משמעותיים יותר כפי שנראה להלן.
על מנת להבין את ההבדלים בין בתי הספר ניעזר רבות ב"סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך
הממלכתי-דתי" שנערך בשנת תשנ"ט על ידי החוקרים ישראל ריץ' ואברהם לסלוי .על המטרות
החינוכיות השונות של בתי הספר ועל הדגשים בכל אחד מה ניתן ללמוד מהלוחות הבאים
הסוקרים את דעתם של התלמידים על המטרות החשובות והדגשים המרכזיים של בית הספר בו
הם לומדים ,ועל מידת ההזדהות שלהם עם המטרות והדגשים הללו:
לוח מס'  : 6אחוז התלמידים שבחרו במטרות החינוכיות המוצגות בלוח כחשובות ביותר בעיני
המוסד ובעיני התלמיד לפי סוג בית הספר בשנת תשנ"ט

מטרות חינוכיות
לקיים מצוות
לאהוב כל יהודי גם אם דעותיו
שונות משלך
למנוע ככל האפשר פילוג בעם
ישראל
לסובלנות וכיבוד דעתו ואורח חייו
של הזולת
להמשך לימודים תורניים
לכבד את רשויות החוק והמשפט
להישגים תורניים גבוהים
להישגים גבוהים בלימודים כלליים
לכבד כל אדם (גם ערבי) באשר הוא
להערכת השכלה כללית (ספרות,
מוזיקה ואומנות)
להתנחל בכל חלקי ארץ ישראל

תיכון מקיף
תיכון עיוני
ישיבה תיכונית
המוסד התלמיד המוסד התלמיד המוסד התלמיד
29.5 17.0 20.0 05.6
01 52.9
07.0

50.2

05.6

15

15.2

11.7

26.1

17.9

00.0

00

20.2

02

21.0

10.6

12.2

55.6

19.0

01.0

95.9
5.5
06.1
09
0.1

07.6
00.9
00.1
06.7
01.2

21.7
22.7
02.9
01.6
29.1

7.2
27.5
7.7
21.7
11.9

01.1
20.0
00
12.2
22.0

01.0
27.0
02.2
10
01.5

2.1

09.0

21.0

20.0

07.0

01.6

20.9

21.0

9.0

00.9

9.0

01.9

* על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ' " ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי" ,בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .70
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לוח מס'  : 7אחוז התלמידות שבחרו במטרות החינוכיות המוצגות בלוח כחשובות ביותר בעיני
המוסד ובעיני התלמידה לפי סוג בית הספר בשנת תשנ"ט

מטרות חינוכיות
לקיים מצוות
לאהוב כל יהודי גם אם דעותיו
שונות משלך
למנוע ככל האפשר פילוג בעם
ישראל
לסובלנות וכיבוד דעתו ואורח
חייו של הזולת
להמשך לימודים תורניים
לכבד את רשויות החוק
והמשפט
להישגים תורניים גבוהים
להישגים גבוהים בלימודים
כלליים
לכבד כל אדם (גם ערבי)
באשר הוא
להערכת השכלה כללית
(ספרות ,מוזיקה ואומנות)
להתנחל בכל חלקי ארץ
ישראל

תיכון מקיף
תיכון עיוני
אולפנה
המוסד התלמידה המוסד התלמידה המוסד התלמידה
26.2 51.0
27.1 17.0
09.1
90
17.5

59.7

01.9

17.1

10.7

19.1

00.7

10.2

20.1

11.1

21.1

29.6

10.6

52.5

50

95.6

51.0

51.1

22.2

7.5

06.2

1.9

02

00

5

02.5

02.5

00.0

00.1

00.6

21.7

00

07.1

5.7

02.5

01

21.2

06

50.0

07.0

11.7

07.5

7.1

21.1

01.5

06.5

20.0

12.5

1

21.0

20.2

21

05

20.1

07.7

01.1

2.6

02.2

1.2

1.0

* עובד על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ'" ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי" ,בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .71

ניתן לראות שבעוד שבקרב הישיבות התיכוניות והאולפנות יש דגשים גבוהים יותר על המשך
לימודים תורניים ,הישגיים תורניים גבוהים או התנחלות בארץ ישראל ,הדגש בקרב התיכונים
העיוניים והמקיפים הוא גבוה יותר דווקא בתחומים הנתפסים כתחומי חולין :סובלנות לזולת,
הישגים גבוהים בלימודים כלליים ,כיבוד רשויות החוק והמשפט והערכה להשכלה כללית.
הלוח מציג גם פערים מעניינים בין השקפות התלמידים ובין האופן שבו הם תופסים את
השקפת המוסד בו הם לומדים ,אך נושא זה חורג מחום עיסוקנו ולכן לא נעמיק בו.
 .2מאפייני התלמידים במוסדות השונים

הרקע החברתי-כלכלי של אוכלוסיית התלמידים בישיבות ובאולפנות גבוה בצורה משמעותית
מהרקע החברתי-כלכלי של תלמידי התיכונים כפי שמלמד הלוח הבא:
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לוח מס'  : 8אחוז התלמידים והתלמידות לפי סוג בית הספר ורמה חברתית-כלכלית של המוסד
בשנת תשנ"ט

רמה חברתית-כלכלית
תלמידים
ישיבה תיכונית/אולפנה
תיכון
סה"כ

גבוהה
02.9
06.1
52.1

תלמידות

נמוכה
07.1
01.2
17.9

גבוהה
21.6
25.7
51.9

נמוכה
01.0
00.0
16.1

* על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ' " ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי" ,בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .21

נתוני הלוח מציגים את הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי התיכונים העיוניים והמקיפים ביחד,
אך חשוב להבין שאוכלוסיית התלמידים בתיכונים העיוניים מייצגת חתך אוכלוסיה דומה למדי
לאוכלוסיית התלמידים בישיבות ובאולפנות ,ואוכלוסיית התלמידים במקיפים היא המייצגת
בעיקר את התלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך יותר.
נתון נוסף שמציג את ההבדל בין המוסדות השונים הוא המוצא העדתי של האב בקרב
הבנים והבנות במוסדות השנים:
לוח מס'  : 9אחוז התלמידים והתלמידות לפי מוצא עדתי של האב וסוג בית הספר על פי סקר
תלמידי כיתות י"ב שנת תשנ"ט

מוצא עדתי של האב
תלמידות
תלמידים
מזרחי מערבי מזרחי/מערבי מזרחי מערבי מזרחי/מערבי
0.6 11.0 50.6
2.0
ישיבה תיכונית/אולפנה 59 10.6
2.1 11.6 11.0
0.6 15.5 52.9
תיכון עיוני
2.9
1.1 11.7
0.6
1.1 16.7
תיכון מקיף
* על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ' " ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי" ,בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .27-21

אם כן ,בעוד בקרב המקיפים כ 61%-מבין התלמידים הינם ממוצא מזרחי ,בקרב תלמידי
הישיבות ,האולפנות והתיכונים העיוניים רק כ 51%-הינם ממוצא זה.
סקר תלמידי כיתות י"ב מאפשר לנו לבחון את עולמם הדתי של התלמידים במוסדות
השונים .הסקר בחן את ההקפדה של התלמידים על מצוות בסיסיות כדוגמת כשרות ,שבת
ותפילין ,ואת האמונות הדתיות שלהם כדוגמת האמונה בקב"ה ,במעמד הר סיני ,בסגולת
ישראל ,בהשגחה פרטית ,בביאת המשיח ועוד .הממצאים מלמדים על הקפדה במצוות גבוהה
מכולם בקרב תלמידי הישיבות והאולפנות ,ומנגד על הקפדה במצוות דומה יחסית בין הבנים
בתיכונים העיוניים והמקיפים ,לעומת הקפדה במצוות גבוהה הרבה יותר אצל בנות התיכונים
העיוניים לעומת בנות המקיפים 24.לעומת זאת ,בתחום האמונה הדתית הממצאים הראו
 24אברהם לסלוי וישראל ריץ' ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי דתי ,בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר-
אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .09-02
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שדווקא הבנים והבנות במקיפים מצהירים על אמונות דתיות באופן יותר נרחב מאשר בתיכונים
העיוניים :במקיפים בין  11%ל 65%-מהתלמידים הצהירו על עצמם כמאמינים בתחומי
האמונה השונים עליהם נשאלו כמפורט לעיל ,ואילו בתיכונים העיוניים בין  55%ל11%-
הצהירו כך .בישיבות התיכוניות המצב היה דומה לזה שבמקיפים ואילו באולפנות אחוז
המאמינות היה הגבוה ביותר :בין  61%ל 011%-הצהירו שהן מאמינות בתחומי האמונה
השונים 25.נתונים אלו מלמדים על האופי המסורתי של תלמידי המקיפים :מחד ,רמת האמונה
הדתית של התלמידים במוסדות אלו הינה גבוהה ,אך מאידך ,רבים מהתלמידים הללו לא
מלווים את האמונה הזו בקיום מצוות.
הדרך הפשוטה ביותר לבחון את ההבדלים הדתיים בין בתי הספר היא כנראה לראות את
ההגדרה הדתית של התלמידים עצמם:
לוח מס'  : 10התפלגות התלמידים באחוזים לפי הגדרה עצמית ולפי סוג בית הספר בסקר
תלמידי כיתות י"ב בשנת תשנ"ט

דתי מאוד
ישיבה תיכונית
תיכון עיוני
תיכון מקיף
סה"כ

22.1
5.0
1.6
01.1

דתי
12.5
07.7
26.0
01

די דתי
07
29
22.9
21.1

לא כל כך
דתי
02.0
07.7
26.0
07.7

לא דתי
1.5
00.9
00.0
7.1

מאוד לא
דתי
0.0
0.6
0
0.1

* עובד על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ'" ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי" ,בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .12
לוח מס'  :11התפלגות התלמידות באחוזים לפי הגדרה עצמית ולפי סוג בית הספר בסקר
תלמידות כיתות י"ב בשנת תשנ"ט

אולפנה
תיכון עיוני
תיכון מקיף
סה"כ

דתיה
מאוד
25
6.7
5
01.1

דתיה
51.5
91
10.6
50.6

די דתיה
00.2
02.1
09.7
00.0

לא כל כך
דתיה
9.1
02.1
20.7
00.5

לא דתיה
2.2
0.1
01.7
5.2

מאוד לא
דתיה
1.7
0.0
2
0.0

* עובד על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ'" ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי" ,בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .11

הלוחות מלמדים כצפוי שבישיבות ואולפנות אחוז המגדירים את עצמם כדתיים הוא הגבוה
ביותר ,לאחר מכן נמצאים התיכונים העיוניים ולבסוף המקיפים .המעניין הוא שבכל אחד מסוג
בתי הספר ניתן לראות שבקרב הבנות יש אחוז גבוה יותר של בנות המגדירות את עצמן כדתיות,
אלא שבעוד הפערים בין האולפנות והישיבות ,וביו הבנים והבנות במקיפים נעים סביב ה,01%-
בתיכונים העיוניים ניתן לראות פער עצום :בעוד שפחות מ 10%-מהבנים מגדירים את עצמם
כ"דתי מאוד" או "דתי" ,בקרב הבנות אחוז המגדירות את עצמם כך הוא .71%
 25שם ,עמ' .10-07
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 .3התפלגות התלמידים בין המוסדות השונים

התפלגות התלמידים בין המוסדות השונים עברה התפתחות מעניינת בעשרים השנים
האחרונות .כפי שמציין מתי דגן ,בעבר ראש מינהל החמ"ד ,עד שנות התשעים "בתי הספר
המקיפים קלטו למעלה מחמישים אחוזים מכלל אוכלוסיית התלמידים בחינוך העל יסודי הדתי.
עם התפשטותו של החינוך התורני ליישובי הפריפריה ,צומצם מספרם של בתי הספר
המקיפים" 26.התהליך שדגן מתאר הינו בעצם הקמת מוסדות תיכוניים ישיבתיים ואולפנות
רבות באזורי הפריפריה בהם היו בעבר רק תיכונים .כך למשל ,בסוף שנות התשעים ובתחילת
העשור שלאחריהן ,קמו ישיבות תיכוניות באופקים ,נתיבות ,שדרות ,ירוחם ,בית שאן ,ובעוד
אזורי פריפריה רבים ,ובמקומות רבים קמו גם אולפנות .הדבר הוביל לתהליך מהיר בו הישיבות
התיכוניות והאולפנות "לקחו את הבכורה" בחינוך העל-יסודי בחמ"ד.
כך למשל ,כבר באמצע שנות התשעים ניתן לראות שהמקיפים כבר אינם מהווים 51%
מאוכלוסיית החמ"ד ,וניתן לראות את תחילת עלייתן של הישיבות התיכוניות והאולפנות:
לוח מס'  :12חלוקה של מוסדות החינוך העל-יסודי לסוגיהם בשנת תשנ"ו

מספר מוסדות
ישיבות תיכוניות
אולפנות
בתי ספר עיוניים
בתי ספר מקיפים
סך הכל

91
52
01
11
219

מספר תלמידים
01,059
1,697
29,121
21,110
71,011

אחוזים
21.5
02.1
07.9
26.0
011

* מעובד על פי מתתיהו דגן" ,החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה" ,משרד הביטחון – ההוצאה לאור,
תשס"ו ,עמ' .70

ניתן לראות שהישיבות התיכוניות והאולפנות מהוות בדיוק שליש מאוכלוסיית התלמידים
בחינוך העל-יסודי בחמ"ד .נתון מעניין שעולה מהטבלה הינו היחס ההפוך בין כמות המוסדות
ובין כמות התלמידים :כמות הישיבות התיכוניות גדולה בהרבה מכמות התיכונים העיוניים או
המקיפים ,על אף שמספר התלמידים בישיבות תיכוניות קטן יותר ,וכך קורה גם עם האולפנות.
סיבה מרכזית לכך היא ההפרדה של בתי הספר בישיבות ובאולפנות בניגוד לתיכונים בהם גם
אם הכיתות מופרדות (וגם זה לא תמיד) הבנים ובנות לומדים לעתים באותו המוסד תחת אותה
קורת גג.
בחוזר מינהל החמ"ד של שנת תשס"ח התפרסמו נתונים עדכניים לאמצע העשור הקודם
ומהם ניתן לראות התחזקות מרשימה של הישיבות התיכוניות והאולפנות הנובעת מהתחזקות
המגמות שתיאר דגן ,ומהפיכתם של תיכונים אחדים לישיבות תיכוניות .הנתונים מייצגים את
תלמידי כיתות י"ב בלבד ,אך לטענת שמואל בורקש שכיהן עד לאחרונה כמפקח הארצי על

 26דגן ,החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה ,עמ' .96
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החינוך העל-יסודי בחמ"ד ,אין הבדל משמעותי בין האחוזים של שנתון אחד ובין האחוזים של
27
ששת השנתונים השונים בחינוך העל-יסודי ,כיוון שאין נשירות משמעותיות בשלבי התיכון.
תרשים מס'  :6מספר ואחוז התלמידים בחינוך העל-יסודי לפי סוג המוסד בשנת תשס"ה

* עובד על פי חוזר מינהל החינוך הדתי התשס"ח( 0/אייר) ,עמ' .10

נתונים דומים על השנים האחרונות נמסרו על ידי שמואל בורקש :לדבריו כמות התלמידים
בכיתה י"ב בחמ"ד עומדת כיום על כ 01,111-כאשר כ 51%-מהם לומדים בישיבות התיכוניות
ובאולפנות (כ 0511-תלמידים בכל אחד מהם) ,כ( 01%-כ 1011-תלמידים) לומדים במקיפים,
וכ( 21%-כ 2611-תלמידים) לומדים בתיכונים העיוניים .התפתחות זו בחינוך העל-יסודי
השפיעה גם על ישיבות ההסדר והמכינות כפי שנראה בפרק הבא של מחקר זה.
 .4סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו את המוסדות העל-יסודיים השונים הקיימים בחמ"ד וניסינו להצביע על
ההבדלים המרכזים ביניהם ועל ההבדלים המרכזיים בין אוכלוסיית התלמידים של כל אחד
מהם  .הראנו כי בעוד הישיבות התיכוניות והאולפנות שמות דגש על לימודים תורניים ועל
מגמות דתיות ,בתיכונים העיוניים ובמקיפים ישנו דגש חזק יותר על תחומים כמו דרך ארץ
והשכלה כללית .כמו כן ,הראנו כי אוכלוסיית התלמידים במקיפים מגיעה בממוצע מרקע
חברתי-כלכלי נמוך יותר מאשר תלמידי המוסדות האחרים .בסיום הפרק עמדנו על מגמה
המתרחשת בעשרים השנים האחרונות של התחזקות הישיבות התיכוניות והאולפנות על חשבון
התיכונים העיוניים והמקיפים ,כך שכיום בישיבות התיכוניות ובאולפנות לומדים כחצי
מתלמידי החינוך העל-יסודי בחמ"ד.

 27על בסיס ראיון עם שמואל בורקש עבור מחקר זה מיום כ"א סיון תשע"ב.

פרק רביעי :לאן ממשיכים בוגרי החמ"ד? – ישיבות,
מכינות וצבא
 .1סקירה כללית של האופציות השונות

התלמידים הבנים בכיתות י"ב בחמ"ד עומדים בפני ההחלטה היכן להמשיך בסיום התיכון :הם
יכולים להמשיך ישירות לגיוס צבאי או מנגד להמשיך ללימודים במכינות קדם צבאיות או
בישיבות .גם המכינות והישיבות מציעות מסלולים שונים :רוב בוגרי החינוך הדתי הממשיכים
לישיבה עושים זאת במסלול ישיבות ההסדר ,מסלול של חמש שנים שבמהלכו מתגייסים
התלמידים לגיוס צבאי של שנה וארבעה חודשים .אחוז לא מבוטל מהתלמידים שמתחילים
לימודים בישיבת הסדר מתגייס לבסוף לשירות צבאי מלא .אופציה ישיבתית אחרת הינה מסלול
הישיבה הגבוהה בו רוב התלמידים לומדים מספר רב יותר של שנים ומתגייסים לתקופה קצרה,
אך חלק מתגייסים גם כן לשירות קרבי מלא .גם המכינות אינן עשויות מקשה אחת :רוב בוגרי
החמ"ד הממשיכים למכינה עושים זאת במסגרות של מכינות קדם צבאיות תורניות ,אך ישנו גם
אחוז לא מבוטל הממשיך במכינות כלליות שאינן בגוון דתי ויש בהן גם תלמידים (ותלמידות)
בוגרי החינוך הממלכתי.
הניסיון לבדוק את התפלגות המוסדות אליהם ממשיכים בוגרי החינוך הדתי לאחר כיתה
י"ב מעלה בעיה :ישנם מוסדות שלא מנהלים רישומים מסודרים בדבר בוגרי החינוך הדתי
המגיעים אליהם (ישיבות ההסדר וישיבות גבוהות) או שאינם מפרסמים את הנתונים הללו
(הצבא) .ישנם נתונים שהחמ"ד מרכז מהמוסדות התיכוניים ,אך לדעת שמואל בורקש ,שכיהן
עד לאחרונה כמפקח הארצי על החינוך העל יסודי בחמ"ד ,הנתונים הללו רחוקים מלהיות
מדויקים ,והם בדרך כלל מעצימים את כמות התלמידים שממשיכה לישיבות או למכינות
תורניות 28.לפיכך ,הנתונים השונים המפורסמים בעניין אינם עקביים וקשה להבין מהי התמונה
האמיתית .אף על פי כן ,ננסה לעשות מעט סדר בנתונים .כמו כן ,אחוז התלמידים הממשיכים
במוסדות אלו השתנה במהלך השנים ולכן לא נבחן רק נתונים של שנה ספציפית אלא ננסה
להצביע על המגמות המרכזיות בתחום במהלך העשור האחרון.
 .2התפלגות הבוגרים בין המוסדות השונים

נתונים שנוהגים לצטט בעניין הם נתונים שהציג בשנת תש"ס יעקב הדני ,ראש מינהל החמ"ד
לשעבר .הדני הציג נתונים משנת תשנ"ח (מבלי לציין על סמך מה מבוססים הנתונים) ולדבריו
מתוך  9,071הבנים בוגרי החמ"ד בשנת תשנ"ח  0221( 21.5%תלמידים) בוגרי כיתות י"ב
 28על בסיס ראיון עם שמואל בורקש עבור מחקר זה מיום כ"א סיון תשע"ב.
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המשיכו לישיבות הסדר וישיבות גבוהות (מתוכם  02.5%בישיבות הסדר ו 1%-בישיבות
גבוהות) 01.1% ,המשיכו למכינות קדם צבאיות ( 951תלמידים) ו 91% -התגייסו ישירות
לצבא 29.מנגד ,במחקר שערכו ד"ר אברהם לסלוי ופרופ' ישראל ריץ' על תלמידי כיתות י"ב
בשנת תשנ"ט הם שאלו בין השאר את התלמידים על התכנון שלהם לאחר כיתה י"ב .לפי
תשובות התלמידים  00.0%תכננו להמשיך לישיבות (מתוכם  21.2%בישיבות הסדר ו00.0%
בישיבות גבוהות) 06.1% ,תכננו להמשיך למכינות ו 16.2%-תכננו להמשיך לשרות צבאי מיד
30
לאחר כיתה י"ב.
הפערים העצומים בין שני המחקרים לא נראים הגיוניים .קשה להאמין שכמות התלמידים
בישיבות הסדר ובמכינות הוכפלה בתוך שנה אחת בלבד ,ונראה שהפערים מלמדים על חוסר
הדיוק הרב שבאיסוף הנתונים בתחום .ניתן גם לציין שלסלוי וריץ' ערכו מחקר במהלך כיתה
י"ב ויכול להיות שחלק מהתלמידים שינו את דעתם לאחר המחקר ,אך קשה לייחס לכך פערים
כה משמעותיים.
שמואל בורקש ,שכיהן עד לאחרונה כמפקח הארצי על החינוך העל יסודי בחמ"ד ,טוען כי
לאור הנתונים שהוא מכיר ניתן לשער כי כיום ,בשנת תשע"ב ,מתוך כ 7111-בנים המסיימים
את כיתה י"ב כ 01%-ממשיכים לישיבות הסדר וישיבות גבוהות (כ 2111-תלמידים) כ05%-
(כ 0111-תלמידים) ממשיכים למכינות קדם צבאיות ,וכ( 55%-כ 1111-תלמידים) ממשיכים
31
לגיוס צבאי מיד לאחר כיתה י"ב.
נתונים קרובים אך שונים במעט נותן איתן עוזרי ,מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר .לדבריו ,אין
לו נתונים מסודרים בתחום על תלמידי ישיבות ההסדר ,אך ההשערה שלו היא שמתוך כ7111-
בנים המסיימים את כיתה י"ב בישיבות הסדר לומדים כ 0711-תלמידים ובישיבות גבוהות עוד
כ 111-תלמידים ,במכינות  0111תלמידים ,והיתר (כ )51%-מתגייס ישירות לצבא.
נתונים מסודרים בתחום המכינות מוסר יוחנן בן יעקב ,הממונה על תחום המכינות הקדם-
צבאיות במשרד החינוך .לדברי בן יעקב כמות תלמידי שנה א' במכינות התורניות בשנת
תשע"ב עמדה על  0116תלמידים (רובם ככולם כמובן בוגרי החמ"ד) ,נתונים שתואמים את
דברי בורקש ועוזרי.
אם כן ,על אף שאין נתונים מדויקים לגמרי ניתן לשער כי כיום מתוך  7111בנים המסיימים
את הלימודים התיכוניים בחמ"ד כבין  2111ל 2511-ממשיכים למוסדות ישיבתיים ,עוד כ-
 0111ממשיכים במכינות קדם צבאיות ,והיתר כבין  0511ל( 1111-כ )51%-מתגייסים מיד
לאחר כיתה י"ב.
על פי המחקר שערכו לסלוי וריץ' בתשנ"ט שהוצג לעיל ניתן לראות פערים משמעותיים בין
המוסדות העל-יסודיים השונים ,כפי שמוצג בלוח הבא:

 29יעקב הדני' ,מייעודים מנוגדים לייעוד משותף על חשיבות ההכנה לצה"ל בחינוך הדתי' ,מים מדליו ( 00תש"ס),
עמ' .99-90
 30לסלוי וריץ' ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי דתי ,עמ' .11
 31על בסיס ראיון עם שמואל בורקש עבור מחקר זה מיום כ"א סיון תשע"ב.
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לוח מס'  :13התפלגות של תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי בשנת תשנ"ט לפי תכניות
עתיד לאחר סיום כיתה י"ב ולפי סוג בית הספר בו הם לומדים (באחוזים)

ישיבה (הסדר/שילוב/גבוהה)
בוגרי ישיבות תיכוניות 51.2
בוגרי תיכונים עיוניים 00.5
9.0
בוגרי מקיפים

מכינה קדם צבאית שירות צבאי
21.7
25.0
92.1
20.7
61.0
0.1

* עובד על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ'" ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי" ,בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .11

הלוח מראה כי בעוד שבמקיפים רוב מוחלט של התלמידים לא ממשיך במסגרות תורניות אלא
מתגייס לצבא מיידית ,בישיבות התיכוניות המגמה הפוכה ורק כרבע מהבוגרים מתגייסים לצבא
מיידית ,כאשר התיכונים העיוניים מצויים בתווך.
 .3כיווני התפתחות בעשור האחרון

בעשור האחרון היו מספר מגמות של התפתחות בתחומי המכינות והישיבות וננסה לגעת בהם
בקצרה.
על אף שאין לנו נתונים מדויקים על כמות התלמידים בישיבות בעבר ,נראה שבעשור
האחרון חל גידול בכמות התלמידים ,אך גידול משמעותי יותר התרחש בקרב המכינות .המכינה
הקדם צבאית הראשונה קמה בשנת תשמ"ח בישוב עלי .בשנת תשס"א למדו במכינות הקדם
צבאיות התורניות  102תלמידים (שנה א' ו-ב' ביחד) ,בשנת תשס"ו למדו במכינות 0096
תלמידים (מתוכם  751בשנה א' ו 105-בשנה ב') ואילו בשנת תשע"ב כמות התלמידים עמדה
כבר על ( 0106מתוכם  0116בשנה א' ו 101-בשנה ב').
נתון נוסף בהקשר זה שיש לו חשיבות עבור החמ"ד הוא הצמיחה הגדולה בעשור האחרון
של המכינות קדם צבאיות הכלליות .אלו מכינות מעורבות (בנים ובנות) שאינן מיועדות לבני
הציבור הדתי בלבד ורוב התלמידים בהן הינם בוגרי החינוך הממלכתי .המכינה הכללית
הראשונה היא מכינת "נחשון" שקמה בישוב נילי בשנת תשנ"ח ומאז הקמתה חל מידי שנה
גידול עצום בכמות המכינות ובמספר התלמידים בהם :בשנת תשס"א עמדה כמות התלמידים
במכינות הכלליות על  219תלמידים (רובם המוחלט תלמידי שנה א') ,בשנת תשס"ו למדו בהן
כבר  171תלמידים ( 115בשנה א' ו 00-בשנה ב') ובשנת תשע"ב עמדה כמות התלמידים על
32
 0072תלמידים ( 0012בשנה א' ו 71-בשנה ב').
לדברי יוחנן בן יעקב ,הממונה על תחום המכינות הקדם צבאיות במשרד החינוך ,המכינות
הכלליות לא מחזיקות נתונים מסודרים על כמות בוגרי החמ"ד שמגיעה אליהן ,אך מהיכרותו
האישית עם המכינות הוא משער שכ 25%-מתלמידי המכינות הללו הינם בוגרי החמ"ד ,מה
שאומר שמדי שנה כ 251-011-תלמידים ותלמידות בוגרות החמ"ד ממשיכים ללימודים
במכינות כלליות.

 32הנתונים נמסרו על ידי יוחנן בן יעקב ,הממונה על תחום המכינות הקדם-צבאיות במשרד החינוך.
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כיוון התפתחות חשוב נוסף קשור לתלמידי המקיפים .לוח מס'  00הראה שבשנת תשנ"ט אחוז
מזערי מהתלמידים הללו המשיכו את דרכם במוסדות ישיבתיים או במכינות ,ומעל 61%
המשיכו ישירות לצבא .בעשור האחרון חלו שינויים רבים בתחום זה ,הרבה בשל הפעילות
הענפה של ארגון "מעגלים" הפועל במקיפים הדתיים .כך למשל מופיע בסקירה כללית של
המכינות הקדם צבאיות לשנת תשע"א" :בשנים האחרונות בולטת יוזמה להקמת מכינות קד"צ
תורניות ,עבור אוכלוסיות תלמידים מיישובי הפריפריה ,בוגרי בתי-ספר "מקיפים" שלא נקלטו
עד כה בהיקפים משמעותיים במכנות הותיקות" 33.מכינות תורניות כאלה הן למשל מכינות
קרית מלאכי ,כרמי חייל ,ו"תמיר" (קצרין) .גם בקרב המכינות הכלליות הבינו את הצרכים
הייחודים של בוגרי המקיפים :בתשס"ט קמה מכינה כללית ראשונה המיועדת לבוגרי מקיפים,
מכינת "גל" בעכו ,ומאז קמו כבר עוד שתי מכינות כלליות כאלה.
גם ישיבות ההסדר לא שקטו על שמריהן בתחום זה וכיום קיימות כבר מספר ישיבות
המיועדות לבוגרי מקיפים ,כדוגמת ישיבת "נתיב טפחות" בישוב טפחות וישיבת "לב לדעת"
בשדרות .לדברי שמואל בורקש שכיהן עד לאחרונה כמפקח הארצי על החינוך העל יסודי
בחמ"ד ,תופעה זו ,יחד עם התחזקות המגמות התורניות בתיכונים המקיפים ,הביאה לעלייה
משמעותית בכמות התלמידים בישיבות ההסדר בשנים האחרונות.
 .4סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו בקצרה את האופציות השונות העומדות בפני בוגר כיתה י"ב בחמ"ד והראנו
מהן המגמות כיום בקרב בוגרי החמ"ד .כפי שראינו ,ישנם הבדלים גדולים בין המוסדות
השונים בחמ"ד כאשר בעבר בוגרי המקיפים מיעטו ללכת למוסדות המשך תורניים ,אך בשנים
האחרונות נפתחו מכינות קדם-צבאיות וישיבות הסדר המיועדות לבוגרי מקיפים ,ואלה הצליחו
להגדיל את אחוז בוגרי המקיפים הממשיכים במוסדות תורניים .מגמה נוספת עליה הצבענו היא
גידול משמעותי בעשור האחרון במכינות הקדם-צבאיות ובתלמידיהן ,בעיקר במכינות הקדם
צבאיות הכלליות בהם כרבע מהתלמידים הינם בוגרי החמ"ד.

 33מכינות קדם-צבאיות ,סקירה כללית – תשע"א ,מדינת ישראל משרד החינוך ,מינהל כ"א בהוראה ,תיאום
ובקרה ,ב' אדר תשע"א.

פרק חמישי :לאן ממשיכות בוגרות החמ"ד? – צבא
ושירות לאומי
 .1סקירה כללית של האופציות השונות

תלמידות כיתה י"ב בחמ"ד עומדות גם הן בפני החלטה חשובה בסיום התיכון :עליהן להחליט
האם הן מתגייסות לצה"ל או שמא הן ממשיכות לשירות לאומי ,כשרק אחוז קטן מאוד מהבנות
בוחר שלא לעשות כלל שירות צבאי או לאומי.
בפני הבנות עומדת גם האופציה של שנת לימודים במדרשה תורנית כאשר רוב הלומדות
במדרשות התורניות עושות זאת לאחר השירות הלאומי ,ומיעוטן עושות זאת טרם השירות.
מדרשות עין הנצי"ב ,ברוריה (בירושלים) ובאר (בירוחם) מציעות מסלול המשלב בין תקופה
של לימודים תורניים ותקופה של שירות צבאי ,וקיימות גם מספר מדרשות המציעות שילוב בו
זמנית של לימודים במדרשה עם שירות לאומי .כמו כן ,החל משנת תשס"ז פועלת במשואות
יצחק מכינה קדם צבאית לבנות בשם "צהלי" ,ובפני הבנות פתוחה גם האופציה של המכינות
הכלליות המעורבות (בנים ובנות) שאינן מיועדות בהכרח לבוגרות החמ"ד .במחקר זה נתמקד
בדיל מה המרכזית העומדת בפני הבנות בין שירות צבאי ושירות לאומי ונסקור את הנתונים
השונים בתחום ואת מדיניות מוסדות החמ"ד ומדיניות צה"ל בנידון.

 .2מדיניות החמ"ד

מדיניות החמ"ד בתחום בוגרות כיתה י"ב מפורטת בחוברת "קווים מנחים למדינות החינוך
הממלכתי-דתי":
החמ"ד יחנ ך את תלמידיו לחובת שירות פעיל בצה"ל ואת תלמידותיו לשירות
לאומי התנדבותי בן שנתיים .החמ"ד יעודד את הבנות לשירות לאומי בתחומי
החינוך והסיוע בהוראה ובמסגרות המבטיחות את המשך הקיום של אורח
34
החיים הדתי.
בהתאם לכך ,קובע שמואל בורקש ,עד לאחרונה המפקח הארצי על החינוך העל-יסודי בחמ"ד:

 34חוברת זו ראתה אור לראשונה בשנת תשמ"ט ) (1988ונכתבה על ידי ד"ר מתי דגן ,ראש מינהל החינוך הדתי דאז,
מר מנחם לאבל ,סגן ראש מינהל החינוך הדתי דאז ,וד"ר נתן גרינבוים ,מפקח ארצי על החינוך העל-יסודי בחמ"ד.
אנו מתייחסים כאן למהדורה המעודכנת שיצאה לאור בשנת תשס"ח.
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עמדתו העקרונית של מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך היא התנגדות לשירות
צבאי של תלמידותיו ...משמעותה של עמדה זו היא שככלל ,מינהל החינוך
הדתי אינו מעודד את תלמידותיו להתגייס לשירות צבאי ואינו מתיר את עריכתם
של כנסי הסברה המיועדים לבנות בבתי-הספר הממלכתיים-דתיים ,אם מטעם
35
צה"ל ואם מטעם גורמים אחרים כגון עמותת 'אלומה'.
בורקש מתייחס בדבריו לארגון "אלומה" העוסק בעזרה והכוונה של בנות החמ"ד המעוניינות
לשרת בצה"ל ,טרם הגיוס ואף במהלך השירות עצמו .הארגון ,שאיננו גוף צבאי ,פועל בשיתוף
פעולה עם צה"ל ,אך עושה את עיקר עבודתו מחוץ לכותלי בתי הספר כיון שכאמור ,רוב בתי
הספר בחמ"ד אינם מאפשרים לו להיכנס.
עם זאת ,חוזר מנכ"ל משרד החינוך תש"ס(1/א) מציין כי משרד החינוך מחייב את בתי
הספר העל-יסודיים להפעיל תוכנית חינוכית רב-שלבית המיועדת להכין את התלמידים לקראת
שירותם לצה"ל ,וכחלק מתוכנית זו מציין החוזר כי ישנה מטרה לטפח בקרב הבנות בבתי-
הספר הממלכתיים-דתיים את הנכונות לשירות משמעותי ותורם בשירות הלאומי ,אך יחד עם
זאת מציין החוזר כי יש להכין באופן פרטני את בנות החמ"ד המעוניינות בשירות בצה"ל.
לדברי בורקש ,ההכוונה הפרטנית הזאת מתבצעת באמצעות שיחות אישיות שעורכים המחנכים
36
עם תלמידות ,אך כאמור ללא כניסת גורמים מבחוץ ,לפחות לא בהסכמת מינהל החמ"ד.
בפועל ,לטענת פעילות "אלומה" ,ברבים מבתי הספר לא מתבצעת הכוונה כזו ,ובנות רבות אף
מסתירות מבתי הספר את רצונן להתגייס בשל חשש שהדבר יצור חיכוך בינן לבין בית הספר.
 .3אחוז המתגייסות

לרגל יום עיון בנושא "צה"ל והבת הדתית" שהתקיים בכנסת בשבט תשס"ז ביקש יו"ר
ועדת החינוך ,הרב מיכאל מלכיאור ,ממכון המחקר והמידע של הכנסת לערוך מחקר בדבר
שירות הבנות הדתיות בצה"ל .המחקר הראה את הנתונים הבאים:
לוח מס'  :14מספר בוגרות החינוך הממלכתי-דתי שהתגייסו לצה"ל בשנים 2000-2005

שיעות המתגייסות מקרב
מספר בוגרות בתי-הספר
שנת גיוס מספר המתגייסות
הבוגרות באותה שנה
התיכוניים בפיקוח ממלכתי-דתי
21.1%
9,111
0,961
2111
20.1%
9,915
0,509
2110
22.9%
9,611
0,571
2112
22.1%
7,070
0,919
2110
20.7%
7,511
0,901
2111
20.2%
7,195
0,510
2115
22.5%
12,915
6,920
סה"כ
* על פי "שירות בנות דתיות בצה"ל :תמונת מצב ומדיניות מערכת החינוך" ,הכנסת – מרכז המחקר והמידע ,שבט
תשס"ז ,עמ' .0
 35אורלי לוטן ויובל וורגן ,שירות בנות דתיות בצה"ל :תמונת מצב ומדיניות מערכת החינוך ,הכנסת – מרכז
המחקר והמידע ,שבט תשס"ז ,עמ' .6
 36שם ,שם.
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הלוח מציג ירידה הדרגתית קטנה באחוז הגיוס הבנות לצבא מ 21.1%-עד ל 20.2%מקרב
בוגרות החינוך הממלכתי-דתי .בדיון שנערך בועדת הכנסת בנושא (הדיון שלמענו הוזמן
המחקר) טען הרב מלכיאור כי יש לסייג את ממצאי המחקר" :בסטטיסטיקה של מרכז המחקר
והמידע של הכנסת ...כלולים כל בתי הספר החרדים .הסטטיסטיקה כאן לא כוללת את בוגרי
המדרשות עם עוד  211בנות" .הרב מלכיאור מפנה לטענת החוקרים המוזכרת בטבלה שהציגו
כי "חלק מבוגרות בתי-הספר התיכוניים מתגייסות לשירות צבאי לאחר שנת סיום לימודיהן
(עקב דחיית שירות או במסגרת מחזור גיוס מאוחר יותר) ולכן אינן נכללות בחישוב שיעור
המתגייסות באותה שנה " ,וטוען כי מספר הבנות הללו עולה לכמה מאות .ניתן לשער כי כמות
הבנות במדרשות כמו ברוריה ,עין הנצי"ב ,באר ומגדל עוז ,שמתגייסות לצה"ל לאחר לימודן
במדרשה עומד על כ 051-בנות ,אך הרב מלכיאור טוען (ללא ביסוס כלשהו) כי מלבד בנות
המדרשות ישנן עוד  211בנות כאלה שלא מופיעות בנתונים ,ונראה שבכך הוא מתכוון לכמות
בוגרות החמ"ד הלומדות להערכתו במכינות קדם-צבאיות .בנוסף ,הרב מלכיאור טוען כי
מחברי המחקר החשיבו חלק מהפיקוח החרדי בתוך הפיקוח הממ"ד מה שהוביל לירידה של
המספרים ,אך לא ברור למה כוונתו ,שכן על פי נתוני משרד החינוך בשנים  2110-2111שהגיעו
לידינו ,מספר הבנות בכיתה י"ב בחמ"ד אכן זהה למספר המופיע במחקר .עם זאת ,טענתו של
הרב מלכיאור תואמת את טענתו של שמואל בורקש ,עד לאחרונה המפקח הארצי על החינוך
העל-יסודי בחמ"ד ,הטוען כי ככל הידוע לו אחוז המתגייסות מתקרב ל 01%-מהבנות .אף על
פי כן ,נראה כי הרב מלכיאור הפריז מעט באחוזים הגבוהים עליהם דיבר ולא בטוח שכמות
המתגייסות עולה על .25%
בנוסף ,על פי נתונים שנמסרו לנו מאכ"א עבור מחקר זה מאז שנת  2115חלו תנודות
משמעותיות בכמות המתגייסות .החל מ 2115-חלה ירידה הדרגתית בכמות המתגייסות עד שב-
 2111הגיעה כמות המתגייסות לכ ,0011-ואילו החל מ 2111-ישנה שוב עלייה משמעותית
בכמות המתגייסות עד שבשנת  2101עמדה כמות המתגייסות שוב על כ .0511-לטענת עירית
צווייג מעמותת "אלומה" ,הירידה החל משנת  2115משקפת את השפעותיה של תוכנית
ההתנתקות שגרמה לירידה במוטיבציה של הבנות הדתיות לשירות הצבאי ,במיוחד לאור
העובדה שצה"ל הורה לרבות מהבנות הדתיות להשתתף באופן פעיל בפינוי .העובדה שמספר
שנים לאחר ההתנתקות אנו רואים שוב עלייה בכמות ובאחוז המתגייסות יכולה להצדיק את
טענתה של צווייג.
מכל מקום ,קשה לתת מספר מדויק על אחוז בוגרות החמ"ד המתגייסות לצה"ל מדי שנה,
אך ככל הנראה מדובר על כבין  21%ל 01%-מהבוגרות ,כשסביר להניח שמדובר במספר
הקרוב ל.25%-
נתון חשוב נוסף בתחום הוא כמות הבנות שמחליטות לעבור את ההליך הראשוני של הצו
הראשון ואף מעבר לכך .בנות החמ"ד יכולות להצהיר על היותן דתיות ולקבל פטור משירות
צבאי אף לפני הצו הראשון ,אך מתברר שרבות בוחרות שלא לעשות זאת ,על אף שבסופו של
דבר הן אינן מתגייסות .על פי התרשים הבא (שנמסר מדובר צה"ל) כמות הבנות הזו במהלך
העשור האחרון עומדת סביב  2511בנות:
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תרשים מס'  :7תלמידות בחינוך הממלכתי דתי שהתייצבו לצו ראשון בעשור האחרון

* על פי נתונים שעובדו באגף כוח אדם בצה"ל ,עבור מחקר זה.

התרשים מלמד שכ 2511-בנות בכל שנה בוחרות להתחיל את תהליכי ההתמיינות מול הצבא
על אף שכ 0111-מהן בוחרות בסופו של דבר לקבל פטור משירות צבאי ולבצע שירות לאומי.
נראה שנתון זה חושף למעשה את כמות הבנות המתלבטות בין שירות צבאי ושירות לאומי
במהלך כיתה י"א וי"ב ,ובוחרות בסופו של דבר לוותר על השירות הצבאי לטובת השירות
הלאומי.
 .4מאפייני המתגייסות

ככל הנראה ,הסיפור המעניין סביב גיוס בוגרות החמ"ד לצה"ל בשנים האחרונות מצוי דווקא
מאחורי המספרים .בעבר ,רוב בנות החמ"ד שהתגייסו הגיעו מקרב התיכונים כפי שניתן לראות
בטבלה הבאה המציגה מחקר שנעשה בשנת תשנ"ט על תלמידות כיתות י"ב ושאל אותן על
התוכנית העתידית שלהם לאחר כיתה י"ב:
לוח מס'  :15התפלגות של תלמידות כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי בשנת תשנ"ט לפי
תכניות עתיד לאחר סיום כיתה י"ב ולפי סוג בית הספר בו הם לומדות (באחוזים)

בוגרות אולפנות
בוגרות תיכונים עיוניים
בוגרות מקיפים

שירות צבאי
02.1
17
09.0

שירות לאומי
19.0
52.1
92.5

ללא שירות
0.2
1.9
0.0

* עובד על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ'" ,סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי-דתי" ,בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן ,שבט תשס"א ,עמ' .10

עירית צווייג מעמותת "אלומה" טוענת שבשנים האחרונות ישנה מגמה של שינוי במאפייני
בנות החמ"ד שמתגייסות :בקרב בנות התיכונים ישנה ירידה בהליכה לשירות לצבאי ואילו
בקרב בנות האולפנות והתיכונים היוקרתיים ישנה דווקא עלייה באחוז המתגייסות.
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תזוזה זו באה לידי ביטוי גם באיכות השירות של הבנות הדתיות .כך למשל ,באופן שיטתי
במהלך השנים אחוז בוגרות החינוך הדתי שיוצאות לקצונה גבוה מאחוז כלל הבנות בצה"ל,
אך במהלך השנים היה זה פער קטן כפי שניתן לראות בלוח הבא:
לוח מס'  :16שיעור היוצאות לקצונה בכלל צה"ל ובקרב בוגרות החמ"ד בשנים 2000-2005

שנת שחרור
2111
2110
2112
2110
2111
2115

זרם מוסד לימוד
בוגרות החינוך הממלכתי-דתי
1.7
01.0
6.5
00
6.2
6.7
6.9
01
6
6.1
9.6
7.5

כלל החיילות

* על פי "שירות בנות דתיות בצה"ל :תמונת מצב ומדיניות מערכת החינוך" ,הכנסת – מרכז המחקר והמידע ,שבט
תשס"ז ,עמ' .1

לעומת זאת ,בשנים האחרונות אחוז הקצינות מקרב בוגרות החמ"ד עלה בהרבה על אחוז
הקצינות מקרב שאר החיילות .כך למשל ,לפני מספר חודשים התפרסמו נתונים בנושא על שנת
 ,2101והתברר כי  00.1%מהחיילות בוגרות החמ"ד יצאו לקצונה לעומת  7.1%מקרב שאר
37
החיילות.
איכות השירות של בוגרות החמ"ד מתבטאת גם באופי השירות שלהן .התרשים הבא מציג
את התפלגות השיבוץ של בוגרות החמ"ד בצה"ל ,כפי שנמסרו עבור מחקר זה מדובר צה"ל:
תרשים מס'  :8שיבוץ בוגרות החמ"ד בצה"ל בשנת  ,2012על פי חלוקה לתחומים:

* על פי נתונים שעובדו באגף כוח אדם בצה"ל ,עבור מחקר זה.

 37חנן גרינברג' ,ירידה בשיעור החיילות שיוצאות לקורס קצינים' ,אתר .05.2.2102 ,NRG
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ניתן לראות כי אחוז גבוה במיוחד של בוגרות החמ"ד משתבץ לשירות בחיל המודיעין ובחיל
חינוך ,חילות שהשירות בהם נחשב כאיכותי במיוחד.
 .5מדוע בנות רבות בוחרות להתגייס?

מחקר פנימי שנערך לאחרונה בתוך החמ"ד העמיד בפני הבנות המתגייסות את השאלה מדוע
38
הן מעוניינות להתגייס והראה שתי תשובות מרכזיות בקרב הבנות:
הסיבה הראשונה היא שיותר ויותר בנות רואות בשירות צבאי ביטוי למימוש צורך
אידיאולוגי דתי מאשר בשירות לאומי .הבנות טוענות כי לא רק שאין חשש להתקלקל בצבא
אלא שהן אף יכולות לקדש בצבא שם שמים .ממצא זה עולה בקנה אחד עם טענתנו לעיל בדבר
השינוי באופי בוגרות החמ"ד המתגייסות לצה"ל.
סיבה שנייה שהעלו הבנות לגיוס לצבא הינה פחות מהותית אלא יותר טכנית :חוסר
שביעות רצון של הבנות מהשירות הלאומי .מעבר לכך שממצא זה מתאר כנראה את אכזבתן
של הבנות מתפקידים רבים המוצעים בשירות לאומי ,נראה שיש כאן גם ביטוי להליך המתיש
אותו צריך לעבור בשירות הלאומי :כידוע ,בת הרוצה להתקבל לשירות לאומי איכותי
ומשמעותי צריכה לעבור מיונים וראיונות ,ומסתבר שדווקא צה"ל מסביר פנים יותר לבנות
הדתיות ומאפשר להן להגיע למסגרות איכותיות בפרוצדורה פשוטה יותר כפי שיפורט להלן.
 .6האם הבנות אכן "מתקלקלות" בצבא?

נראה שקשה לבחון בצורה חד משמעית את התהליכים הרוחניים שעוברים על בוגרות החמ"ד
בצבא ובשירות הלאומי .אף על פי כן ,מחקר שהתפרסם לאחרונה על ידי מכללת "אורות"
באלקנה ,ונערך על ידי ד"ר יחיאל פריש וד"ר משה סטופל ממכללת "שאנן" בחיפה השווה בין
 51מורות חיילות ו 12-בנות שירות לאומי שעסקו בתחום החינוך וההוראה בין השנים תשס"ו-
תשס"ז וניסה לתת תשובה בנושא 39.הלוחות הבאים מראים כי אחוז גבוה יותר של מורות
חיילות השתתפו בפעילות תורנית תומכת במהלך השירות ,ושאחוז גבוה יותר של מורות
חיילות עברו תהליך של התחזקות בקיום המצוות .מנגד ,אחוז גבוה יותר של בנות בשירות
הלאומי ציינו כי עברו תהליך של ירידה ברמת קיום המצוות:
לוח מס'  : 17השתתפות בפעילות תורנית תומכת של הגופים המפעילים בקרב בנות השירות
הלאומי והמורות החיילות (באחוזים)

השתתפו
בנות שירות לאומי
מורות חיילות

72%
65%

לא השתתפו
21%
5%

* על פי יחיאל פריש ומשה סטופל' ,מורה חיילת או שירות לאומי בהוראה' ,בתוך" :עמדו"ת" כרך א – הכיפה
והכומתה ,מכללת "אורות ישראל" ,תש"ע ,עמ' .059

 38ממצאי המחקר מתפרסמים כאן באדיבותו של מר שמואל בורקש.
' 39מורה חיילת או שירות לאומי בהוראה' ,יחיאל פריש ומשה סטופל ,עמדו"ת כרך א – הכיפה והכומתה ,מכללת
"אורות ישראל" ,תש"ע ,עמ' .056-006
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לוח מס'  : 18שינויים ברמת קיום המצוות במהלך השירות הלאומי והשירות הצבאי
בתפקידי הוראה

עלתה
האחוז מכלל בנות השירות הלאומי 25%
00%
האחוז מכלל המורות החיילות

לא השתנתה
51%
11%

ירדה
20%
06%

* על פי יחיאל פריש ומשה סטופל' ,מורה חיילת או שירות לאומי בהוראה' ,בתוך" :עמדו"ת" כרך א – הכיפה
והכומתה ,מכללת "אורות ישראל" ,תש"ע ,עמ' .057

נתון נוסף חשוב שעולה מהמחקר היא שביעות הרצון הגבוהה יותר מהעשייה במהלך השירות
של המורות החיילות 07% :מהמורות החיילות הגדירו את מידת שביעות הרצון שלהן
מהשירות כטובה מאוד לעומת  21%מבנות השירות הלאומי ,ו 07%-מהמורות החיילות הגדירו
את מידת שביעות הרצון שלהן מהשירות כטובה לעומת  09%מבנות השירות הלאומי .מנגד,
רק  9%מהמורות החיילות הגדירו את מידת שביעות הרצון שלהם מהשירות כמאכזבת לעומת
 01%מבנות השירות הלאומי 40.נתון זה עולה בקנה אחד עם הנתון שראינו לעיל על חוסר
שביעות הרצון שהביעו בנות החמ"ד מהשירות הלאומי שגרם לחלקן להתגייס לצה"ל.
עם זאת ,יש לקחת בעירבון מוגבל את ממצאי המחקר כיוון שהמורות החיילות אינן מדגם
המייצג בצורה מושלמת את התפקידים בהם משרתות בנות דתיות בצבא ,אך בכל זאת נראה
שיש בנתון זה כדי לערער על התפיסה הרווחת בציבור הדתי-לאומי כי בנות נוהגות להיחלש
בצבא מבחינה רוחנית .לאור נתון זה ,ולאור העבודה הדומה למדי שמבצעות מורות חיילות
ובנות שירות-לאומי העוסקות בתחום ההוראה ,קשה להבין עדיין מדוע  61%ממנהלי בתי
41
הספר במוסדות החמ"ד מונעים הסברה על המסלול של מורה חיילת בבית ספרם.
 .7מדיניות צה"ל ופעילות "אלומה"

בשנים האחרונות זיהה צה"ל את בנות החינוך הדתי כאוכלוסיה איכותית ולפיכך הוא מקדיש
משאבים רבים על מנת לעודד את הבנות להתגייס ועל מנת להציע להם תפקידים מעניינים
ומאתגרים .כחלק מתהליך זה הוקם מדור "בת חיל" באגף כוח אדם בצה"ל ,מדור שהוקצו לו
מספר קצינות העוסקות במענה לפנייה של בנות ,ייעוץ לאגף כוח אדם בתחום ,שיווק הגיוס
לבנות דתיות ועוד .כמו כן ,הוקצתה קצינה מטעם הרבנות הצבאית המשמשת כמענה לבנות
דתיות המשרתות בצבא .צה"ל הנהיג מדיניות שמטרתה לסייע לבנות דתיות להקל את תקופת
השירות :בהוראת ראשי הצבא ,כל בת המבקשת לעבור מתפקידה מתוקף סיבות דתיות תורשה
לעשות זאת .כמו כן ,צה"ל החליט ללכת לקראת הבנות הדתיות ולאפשר להן לשרת במסגרות
הומוגניות או להשתבץ בקבוצות של שתי חיילות דתיות לפחות לאותו תפקיד או קורס ,לרבות
קורסי הכשרה ופיקוד .כחלק מהתהליך שבו צה"ל הולך לקראת הבנות הדתיות אושר לבנות
ללבוש חצאיות במדי ב' ,והן אף זכאיות למספר ימי עיון בשנה לבנות דתיות המתקיימים
בשיתוף עם הרבנות הצבאית ועמותת "אלומה".

 40שם ,עמ' .051
 41שם ,עמ' .056
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עמותת "אלומה" הינה עמותה העוסקת בליווי והכוונה של בנות דתיות בעת היותן
מועמדות לגיוס ובעת תקופת שירותן בצה"ל .העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל ואחוז
גבוה מהבנות הדתיות המתגייסות עוברות דרכה .מכיוון שכאמור לעיל ,מדיניות החמ"ד לא
מאפשרת לעמותה לפעול בשטח בתי הספר (על אף שבחלק קטן מבתי הספר מאפשרים
לפעילות העמותה לדבר עם הבנות) 42העמותה פועלת בעיקר בייעוץ פרטני ובמפגשים וחוגי
בית הנעשים מחוץ לכותלי בית הספר לבקשת בנות .לטענת פעילות העמותה ,הן אינן עוסקות
כלל בניסיונות לשכנע בנות להתגייס לצה"ל ,אלא רק בהכוונה של בנות המעוניינות להתגייס
או מתלבטות בנושא .מנהלי החמ"ד טוענים כי הכנסת העמותה וגורמי הצבא לתוך בית הספר
תהווה לגיטימציה לשירות צבאי הנתפס בעיניהם כפסול.
הביקורת הרווחת בצה"ל על מדיניות החמ"ד שמה את הדגש על הפגיעה של מדיניות זה הן
בצבא והן בבנות .לעיל הבאנו את הנתונים על כך שרבות מבוגרות החמ"ד מתגייסות לחיל
המודיעין ולחיל חינוך ,אך בסופו של דבר מדובר עדיין רק ברבע מהבנות ,ורבות אחרות
משובצות בתפקידי פקידות והנהלה ,על אף שלטענת הצבא בוגרות החמ"ד מסוגלות להגיע
לתפקידים איכותיים הרבה יותר .בדיון שנערך בכנסת בנושא "צה"ל והבת הדתית" בשנת
תשס"ז האשים תא"ל נסים ברדה ,ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם באכ"א לשעבר ,את
מדיניות החמ"ד כגורם המרכזי לכך:
הבנות משרתות יותר במערך הפקידות והמינהלה וזאת מאחר שלצערי מערכת
החינוך לא נותנת לנו להיכנס לבתי הספר ,לא נותנת לנו להסביר לבנות את
האופציה להתגייס לצה"ל ,והאופציה הזו מתגלה להן די באיחור והן מגיעות
לצבע לתפקידים שנשארו פנויים .אם הן היו מגיעות בתהליך הרגיל והמקובל,
היינו מצליחים לשלב אותן על פי האיכויות שלהן ואז הכול היה פתוח בפניהן
ושם הייתי יכול לעשות מהפיכה .אני אומר לכם באחריות מלאה שאם היו
מאפשרים לי להיכנס לבתי ספר ולהסביר בצורה טובה ,היינו מגיעים להיקף
בנות הרבה יותר גדול וכמובן בתפקידים הרבה יותר משמעותיים .אני חושב
שיש כאן איזושהי אמירה שכדאי שנצא אתה מהוועדה הזאת ונאפשר זאת.
בעוד צה"ל מלין בעיקר על כך שמדיניות החמ"ד מונעת ממנו לנצל בצורה מיטבית את כוח
האדם שלו ,בעמותת אלומה מצביעים דווקא על בעיה דתית שיוצרת מדיניות החמ"ד .פעילות
העמותה מצביעות על כך שחלק מבוגרות החמ"ד מגיעות לתפקידים שאינן מתאימים לבנות
דתיות או מסורתיות ,ולדבריהם הסיבה לכך היא שהחמ"ד מתעלם מהשירות הצבאי ואין גורם
שיכווין את הבנות המתגייסות לתפקידים התואמים יותר את אמונותיהן הדתיות.
על אף הטענות הללו ,הנהלת החמ"ד ורוב מנהלי בתי הספר מעדיפים כאמור לא לתת
לעמותת אלומה או לגורמים הצבאיים מדרס רגל ,מהחשש שהדבר יצור לגיטימציה לשירות
צבאי בקרב הבנות ,ויעלה את אחוז המתגייסות אף יותר.
יחד עם זאת ,גורמים שונים בציבור הדתי מבינים כי בשנים האחרונות ישנה מגמה של
עלייה בכמות המתגייסות לצבא ועלייה באיכות הבנות המתגייסות ,ופועלים על מנת למנוע
זאת :כך למשל ,החל מהשנה הבאה יפעלו באולפנות ובתיכונים הדתיים בנות שירות לאומי
שתפקידן יהיה להניא בנות מלהתגייס לצבא ולגרום להן להמשיך לשירות הלאומי.
 42בדיון בועדת הכנסת בנושא "צה"ל והבת הדתית" משנת תשס"ז טענה יפעת סלע ,נציגת אלומה ,שמתוך  97בתי
ספר אלומה מורשית לדבר ב 25-בתי ספר.
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 .8שירות לאומי ומדרשות

כאמור לעיל ,רוב מוחלט של הבנות שאינן מתגייסות לשירות צבאי ממשיכות לאחר כיתה י"ב
לשירות לאומי ,כאשר אחוז מזערי בוחר שלא להמשיך גם בשירות הלאומי .לאור זאת ,מהוות
בנות החמ"ד ,כבין  15%ל 61%-ממערך השירות האזרחי-לאומי .עם זאת ,מתוך כלל בוגרות
החמ"ד המבצעות שנת שירות ראשונה כ 25%-בלבד ממשיכות לשנת שירות שנייה וחלקן אף
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מבצעות את השנה השנייה במסגרת חלקית תוך כדי שילוב שנת לימוד במדרשה.
בשני העשורים האחרונים התפתחו מאוד המדרשות התורניות ,מוסדות לימוד תורה לבנות
דתיות .על פי נתוני "פורום המדרשות התורניות לבנות" המאגד בתוכו את המדרשות השונות
קיימות כיום כ– 25מדרשות תורניות לבנות ברחבי הארץ ,בהן לומדות כ –  0111בנות ,לפני
ואחרי שרות לאומי וצבאי ,בתוכנית מלאה ,ועוד כ– 2511נשים ונערות בתוכניות חלקיות.
התפתחות זו של המדרשות התורניות חורגת מתחומי מחקר זה המתמקד בחמ"ד ובמדיניותו.
 .9סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו את המגמות השונות בקרב בוגרות כיתה י"ב בחמ"ד וראינו פער משמעותי בין
ההכוונה בחמ"ד ובין המציאות בשטח .בעוד הקווים המנחים של החמ"ד טוענים כי "החמ"ד
יחנך את תלמידיו לחובת שירות פעיל בצה"ל ואת תלמידותיו לשירות לאומי התנדבותי בן
שנתיים" ,בפועל הראנו כי פחות מ 21%-מבוגרות החמ"ד עומדות ביעד זה :מחד ,כרבע
מבוגרות החמ"ד משרתות בצה"ל ,ומאידך כ 75%-מהבנות המשרתות בשירות הלאומי
מסתפקות בשנת שירות אחת ואינן ממשיכות לשנה שנייה.
את רובו של הפרק מיקדנו בעיסוק בגיוס בוגרות החמ"ד לצה"ל .הראינו כי בוגרות רבות
של החמ"ד משרתות בתפקידים הנחשבים כאיכותיים ובהתאם לכך גם אחוזי הקצונה בקרב
בוגרות החמ"ד הינם גבוהים בהרבה מהממוצע הצה"לי .תופעה זו מלמדת על השינוי בסוג
בוגרות החמ"ד המתגייסות לצה"ל עליו הצביעו פעילות עמותת אלומה :עלייה באחוז
המתגייסות דווקא בקרב בנות האולפנות והתיכונים היוקרתיים.
כמו כן ,עמדנו בפרק זה על המאבק המתנהל בין מוסדות הצבא ועמותת אלומה ובין מינהל
החמ"ד על הזכות לעמוד מול הבנות בבתי הספר :מוסדות החמ"ד מתנגדים לגיוס הבנות
לצה"ל וחוששים כי כניסה של גורמים המזוהים עם השירות הצבאי לבתי הספר תיתן
לגיטימציה לגיוס ,ומנגד אנשי הצבא ופעילות אלומה טוענים כי בלאו הכי רבות מבוגרות
החמ"ד מתגייסות ,כך שהמדיניות של בתי הספר פוגעת בסופו של דבר בבנות עצמן ומעלה את
הסיכויים שהן ישרתו בתפקיד שאינו מביא לידי ביטוי את יכולותיהן (לטענת גורמי הצבא) או
שאינו תואם את עולמן הדתי (לטענת פעילות אלומה) .ככל הנראה ,מאבק זה רק הולך להתגבר
בשנים הקרובות ,ולאור הנתונים השונים שהצגנו יכול להיות שהגיע הזמן לחשיבה מחודשת
על הנושא במינהל החמ"ד.
 43על פי נתונים שנמסרו על ידי מר ליאור שוחט ,הממונה על קשרי החוץ ופניות הציבור במנהלת השירות האזרחי-
לאומי במשרד ראש הממשלה.

חלק ב
החינוך הממלכתי-דתי –
הישגים לימודיים

מבוא לחלק ב
את החלק השני של מחקר זה אנו מקדישים לסקירה של הישגי החמ"ד במבחני ההערכה
השונים הנערכים במדינת ישראל ,ולניתוח של תוצאות המבחנים הללו.
בעשור האחרון התעצמה בישראל המגמה של מבחני הערכה המודדים את הידע של
התלמידים ומציבים לבתי הספר סטנדרטים בהם צריך לעמוד .תופעה זה ,שיש המייחסים אותה
למסקנותיה של ועדת דוברת ,זכתה לביקורת בקרב אנשי חינוך רבים בישראל .הסתדרות
המורים הקדישה לפני מספר שנים את ביטאונה "הד החינוך" לסוגיה זו ,ובגיליון זה ,שקיבל
44
את השם "הזנב שמכשכש בכלב – בגרויות מיצ"בים ,סטנדרטים – מה הם עושים לחינוך?",
הוטחו ביקורות שונות על התגברות מבחני ההערכה .יש הממקדים את ביקורתם בטענה שעיקר
מטרתה של מערכת החינוך הוא החינוך לערכים ולא הקנייה של ידע והישגים לימודיים.
ביקורת אחרת הושמעה דווקא מתוך מי שעסקו בעצמם רבות בתחום ההערכה :כך למשל,
פרופ' דוד נבו שהיה בעבר המדען הראשי של משרד החינוך ועסק רבות בתחום ההערכה ,תקף
את המגמות של מבחני ההערכה הרבים הנערכים כיום המגיעים לדבריו מתוך תפיסה של
אחריותיות ,תפיסה הדורשת מהמורה ומבית הספר לתת דין וחשבון על הישגי תלמידיהם ,אך
מסירה כל אחריות מהמערכת המנהלת ומתקצבת אותם .לטענתו ,מבחני ההערכה השונים
(הבגרויות ,המיצ"ב והמבחנים הבינלאומיים) בודקים רק גזרה צרה של תכניות הלימודים,
ויוצרים מצב בו מה שבוחנים הופך להיות העיקר ,למרות שהוא לא בהכרח חשוב 45.הביקורת
על העיסוק הרב במבחני ההישגים חזקה אף יותר בעולם הדתי השם במרכז את הלימוד לשם
שמים כדוגמת לימוד התורה ,ולא לימוד לשם הצלחה במבחנים.
בבחירתנו במחקר זה לעסוק בתוצאות מבחני ההישגים איננו מבקשים בהכרח להזדהות עם
המגמות המעצימות את מבחני ההישגים לכדי המטרה המרכזית של מערכת החינוך ,אך מנגד
אנו מבקשים לומר שאנו רואים חשיבות לבחינה של הישגי החינוך הדתי גם במקצועות שאינם
מוגדרים כלימודי קודש .אמנם ,את התחומים החשובים ביותר בהם עוסקת מערכת החינוך –
התחומים הרוחניים והערכיים – לא ניתן למדוד ,אך אין זה אומר שיש לזלזל בתחומי ההישגים
אותם ניתן למדוד ברמה מסוימת .מבלי לנקוט עמדה במחלוקת שהוזכרה לעיל על ריבוי מבחני
ההישגים בעשור האחרון ,נשתמש במבחנים הללו על מנת לסקור את מצב החינוך הדתי
בתחומי הידע השונים :אנגלית ,מתמטיקה ,מדעים ,עברית והבנת הנקרא.
כפי שנבאר בהרחבה בתחילת הפרק הראשון של חלק זה ,בשל שינויים תכופים באופי
הבחינות ובצורת הלמידה ,יש קושי רב לבחון את ההתקדמות בהישגי החמ"ד מתוך השוואה
בין הישגיו כיום להישגיו בעבר ,ולכן נבחן את הישגי החמ"ד בעיקר מתוך השוואה למערכת
החינוך המקבילה לו בישראל ,מערכת החינוך הממלכתי היהודי.
כהקדמה אחרונה לחלק זה נעבור על סוגי המבחנים המרכזיים אותם נסקור בחלק זה ואת
המאפיינים המרכזיים שלהם על אף שנתייחס בקצרה גם למספר מבחנים אחרים:
 44הד החינוך –אל המאה ה ,20-כרך פא ,גליון ( 7אייר תשס"ז ,יוני .)2117
 45שם ,עמ' .25
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 .0מבחני המיצ"ב :מבחני המיצ"ב (מדד יעילות וצמיחה בית ספרית) הם מבחנים הנערכים
בישראל מאז שנת תשס"ב בכיתות ה' וכיתות ח' בתחומי הדעת הבאים :עברית (ערבית בחינוך
הערבי) ,אנגלית ,מתמטיקה ומדעים .תוצאות המבחנים משקפות את הישגי התלמידים
ומסייעות באיתור פערים לימודים בין תלמידים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות בחינוך
היסודי ובחטיבת הביניים .בשנים תשס"ב-תשס"ו נערכו המבחנים כך שמחצית מתלמידי
השכבה בכיתות ה' ובכיתות ח' נבחנו בשנת לימודים אחת ,והתלמידים במחציתם המשלימה
של בתי הספר נבחנו בשנה שלאחריה .בניתוח המבחנים המתייחס לשנים אלו יש להביא
בחשבון כי ההבדלים בציונים בין השנים עשויים להיות קשורים לכך שלא נעשתה התאמה בין
סולמות הציונים של המבחנים ולפיכך ההבדל בציונים אינו משקף בהכרח הבדל ברמות הידע
של התלמידים ,אלא עשוי לנבוע משוני ברמת הקושי של המבחנים .בשנת תשס"ז שונתה
מתכונת מבחני המיצ"ב והחל משנה זו ואילך המבחנים מתבססים על חקירת מדגם של רבע
מתלמידי השכבה בכל שנת לימודים .כמו כן ,על מנת לאפשר השוואה רב-שנתית של הציונים,
הונהג מערך כיול סטטיסטי של ציוני המבחנים ,המתרגם את הציון הגולמי בכל שנה בכל תחום
דעת ובכל דרגת כיתה לסולם חדש  -סולם מיצ"ב רב-שנתי .הסולם החדש נועד לאפשר
השוואה תקפה של הישגים במבחני המיצ"ב לאורך השנים ,באותו המקצוע ודרגת הכיתה .שנת
הבסיס להשוואה הרב-שנתית נקבעה להיות תשס"ח .סולם המיצ"ב הרב-שנתי נקבע כך
שבשנת הבסיס הציון הממוצע של כל תחום דעת ,בכל דרגת כיתה ,היה  ,511וסטיית התקן -
 .011הציונים בכל שנה מכויילים ומדווחים על סולם רב-שנתי זה .בשל שיעורי ההשתתפות
הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (עקב שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העל-
יסודיים) לא התאפשר לכלול את שנת תשס"ז בהשוואה בין השנים בשכבת גיל זו.
 .2בחינות הבגרות :תעודת בגרות היא תעודה מטעם משרד החינוך המעידה על הצלחה
בבחינות הבגרות בהיקף מינימלי של  20יחידות לימוד .הצלחה בבחינות הבגרות המתקיימות
בשלהי התיכון מהווה מדד עיקרי להשכלתו התיכונית של אדם במדינת ישראל ומהווה יחד עם
ציון הפסיכומטרי את המרכיב המרכזי בתנאי הקבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
בניגוד לרוב הפרקים בחלק זה העוסקים בתחום ידע מוגדר כמו אנגלית או מדעים ,לבחינות
הבגרות הקדשנו פרק עצמאי הסוקר אותן במבט כולל ,אך גם בפרקים העוסקים בלימודי
האנגלית והמתמטיקה הוקדש מקום נרחב להישגי בחינות הבגרות.
 .0מבחן  :TIMSSתלמידי ישראל נבחנים החל משנת  0665במבחן  TIMSSשהינו מבחן
בינלאומי הבוחן את ידיעת התלמידים בכיתות ח' בכ 51-מדינות ברחבי העולם בתחומי
המתמטיקה והמדעים .בישראל נבחנים במבחן  TIMSSרוב התלמידים בכיתות ח' ומהם
נדגמים כ 051-בתי ספר לשם מתן תוצאות ,כאשר כמות התלמידים שנבדקת מבתי הספר
בחמ"ד הינה גבוהה יותר מאשר אחוז תלמידי החמ"ד באוכלוסיה ,וזאת על מנת לתת לתוצאות
המדגם תוקף חזק.
הנתונים על מבחנים אלו מפורסמים בשתי מתכונות של ציונים :ציוני סבירות וציוני
אחוזים .ציוני הסבירות הם הציונים הרשמיים של המבחן והם מהווים טרנספורמציה של הציון
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לסולם שנע מ 1-עד  0111עם ממוצע בינלאומי של  511בדומה למתכונת מבחני המיצ"ב מאז
46
שנת תשס"ז .ציוני האחוזים חושבו בצורה מעט שונה והם מהווים ציון הנע בין  1ל.011-
בניגוד למבחנים שנערכו בשנים  0665ו ,0666-על המבחנים שנערכו בשנים  2110ו2117-
פורסמו נתונים מדויקים המשווים בין תלמידי החינוך הממלכתי (היהודי) לתלמידי החינוך
הממלכתי-דתי ולפיכך נתמקד בהצגת התוצאות בשני המבחנים הללו.
 .1מבחן  :PISAתלמידי ישראל בני ה 05-נבחנו בשנים  2119 ,2111ו 2116-במבחני פיז"ה
( )PISAהבינלאומיים שבחנו את אוריינות הקריאה ,אוריינות המדעים ואוריינות המתמטיקה.
בניגוד למבחנים אחרים מבחן זה לא בודק את התלמידים בשכבה כיתתית מסוימת אלא לפני
שנתון הגיל .במדינת ישראל  15%מבני ה 05-לומדים בכיתה י' 01% ,לומדים בכיתה ט' ומיעוט
קטן של  0%בכיתות אחרות.
בעקבות המבחנים של שנת  2111ו 2119-התפרסמו דוחות המנתחים את הציונים של
תלמידי ישראל במבחנים אלו ,אך הדוח על מבחן  2116עדיין לא התפרסם ,ולכן לא נתייחס
למבחן זה במחקרנו .ציון המבחן מהווה טרנספורמציה לסולם שנע מ 1-עד  0111עם ממוצע
בינלאומי של  511בדומה למתכונת מבחני המיצ"ב מאז שנת תשס"ז .בניגוד למבחני TIMSS
בתוצאות המחקר של מבחנים אלו לא פורסמו הציונים לאור הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי
החמ"ד והחינוך הממלכתי ולכן נאלץ להסתפק בתוצאות המבחנים בלבד.

 46על חישוב שני סוגי הציונים ניתן לראות אצל :רות זוזובסקי ,הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח
במתמטיקה ובמדעים ,וההקשר החינוכי של הוראתם בישראל :ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי
 ,2003אוניברסיטת ת"א 2115 ,עמ' .56-57

TIMSS-

פרק שישי :בחינות הבגרות בחמ"ד
 .1מבוא

כמו בנושאים רבים בהם אנו דנים במחקר זה גם את תחום הזכאות לתעודת בגרות קשה לבחון
מתוך השוואה לעבר :תופעה מעניינת היא שבמהלך העשורים האחרונים עלה במאות אחוזים
מספר הזכאים לתעודת בגרות בישראל ,אך יחד עם זאת צנחו הישגי מדינת ישראל במבחנים
הבינלאומיים .את הסיבה לעלייה החדה באחוז הזכאים לתעודת בגרות בישראל יש לייחס ,אם
כן ,לא רק לשיפור החינוך בישראל ,אלא גם לתרגילים פוליטיים .ועדת דברת עמדה על כך לפני
מספר שנים:
עולה השאלה כיצד ...עלו אחוזי הזכאים לתעודת הבגרות במדינה בשנים
האחרונות .ניתוח המגמות של הזכאות לתעודת בגרות מלמד ,שאמנם חלק
מהגידול בזכאות נובע מעלייה מתמשכת ומרשימה במספר הלומדים בכיתה י"ב
ובמספר הניגשים לבחינות הבגרות ,המבטאת התקדמות חינוכית של ממש ,אך
חלק אחר מקורו בשינויים אירגוניים וטכניים בבחינות (הגרלות ,מיקוד למידה,
מועדים חוזרים וכו') ,הקלות ללקויי למידה (שהביאו לעלייה דרמטית במספר
47
הזכאים להתאמות ולהקלות) וגיוון רב מאוד באפשרויות הבחינה.
מבקר המדינה הציג ביקורת נוקבת הרבה יותר בדוח משנת :2111
במשך השנים ביקשו כל ממלאי התפקידים במשרד (-החינוך) ,כולל הבכירים
ביותר ,להצביע על שיפורים בהישגי התלמידים ועל כן שינו בקביעות את מבנה
הלימודים והבחינות והקלו אותם על התלמידים .ההקלות היו בעיקר בבחינות
הבגרות בדרך של יצירת שיטת הצבירה ,המיקוד ,מאגר השאלות לבחינות ועוד.
כל אנשי המקצוע סבורים שבשל השיטות האלה הידע של התלמידים הולך
48
ופוחת.
מעבר לבעיה העקרונית של פגיעה בהשכלה בישראל ,תופעה זו מקשה גם על היכולת להשוות
בין שנים שונות ולמדוד התקדמות או ירידה במערכת החינוך בישראל ובחמ"ד בפרט .לאור
זאת הציעו חוקרים שונים לבחון את מערכת החינוך מתוך השוואות פנימיות .כך למשל הציעו
חוקרים בולטים של תחום החינוך מחטיבת המחקר של בנק ישראל:

 47ועדת דברת ,התכנית הלאומית לחינוך :חלק א ,משרד החינוך ,אייר תשס"ד ,עמ' .29
 48דוח מבקר המדינה ( 2111דוח ביקורת שנתי 51ב לשנת  2117ולחשבונות שנת הכספים  ,)2119עמ'  .150הדוח
מתאר שיטות נוספות להעלאת אחוז הזכאים בבגרות ,בעיקר בתחום המתמטיקה.
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בהיעדר כיול (-דרגות קושי) של תוצאות בחינות הבגרות ,הדגש בניתוח הוא על
התפתחות ההבדלים בהישגים בבחינות הבגרות בין קבוצות תלמידים על פני
49
זמן.
אנו נלך גם כן ,בדרך זו ,ונעסוק בעיקר בהשוואה של החינוך הממלכתי (היהודי בלבד .ללא
המגזר הערבי) לחינוך הממלכתי-דתי ,מתוך הבנה כי בחינה של מערכת החינוך הדתי מתוך
עצמה ואל מול עצמה במהלך השנים תראה גרף התקדמות שלא בהכרח מייצג את ההתפתחות
האמיתית בשטח.
 .2נתוני הזכאות לתעודת הבגרות

בטרם נפנה לראות את אחוזי הזכאים לתעודת בגרות בחינוך בישראל ,נבחן את כמות
התלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בכל פיקוח במשך העשור האחרון:
לוח מס'  : 19אחוז הנבחנים בבחינות הבגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי היהודי
בעשור האחרון

2101 2116 2111 2119 2119 2115 2111 2110 2112 2110 2111
פיקוח
ממלכתי
פיקוח
61.0 62.9 62.5 60.1 62.5 60.9 62.0 60.1 60.1 11.6 11.7
ממ"ד
61 11.1 11.2 17.7

60.0 62.0 60.6 62.2 60.6 60.0 61.7

* מעובד על פי "השנתון הסטטיסטי לישראל" במהלך השנים וקובץ "נתוני בחינות בגרות תש"ע –  ,"2101משרד
החינוך ,ירושלים ,אב תשע"א.

נית ן לראות שכמות התלמידים הניגשת לבחינות הבגרות בחמ"ד הינה גבוהה יותר במקצת
מאשר בחינוך הממלכתי ונתון זה כבר מציב את החמ"ד בעמדת פתיחה טובה יותר לגבי
הזכאות לתעודת בגרות.
בטבלה הבאה מוצג אחוז הזכאים לתעודת בגרות בחינוך הממלכתי ובחמ"ד בעשור
האחרון .האחוז מוצג מתוך כלל התלמידים ולא מתוך הניגשים לבחינות בלבד:
לוח מס'  :20אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי היהודי בעשור
האחרון

2101 2116 2111 2119 2119 2115 2111 2110 2112 2110 2111
99.0 91.0 92.0
92 92.1 92.0 92.9 90.9 90.2 90.1 57.1

פיקוח
ממלכתי
פיקוח 92 90.5 95.0 97.2 99.0 99.0 90.0
ממ"ד

91.1 95.7 92.1 90.7

* מעובד על פי "השנתון הסטטיסטי לישראל" במהלך השנים וקובץ "נתוני בחינות בגרות תש"ע –  ,"2101משרד
החינוך ,ירושלים ,אב תשע"א.

 49זוסמן וצור ,ההרכב החברתי-כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות ,עמ' .0
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בשנים הראשונות של העשור ניתן לראות פער משמעותי של כבין שלושה לחמישה אחוזים
לטובת החמ"ד ,לאחר מכן שתי שנים בהן אחוז זכאי הבגרות בחינוך הממלכתי עלה במעט על
אחוז הזכאים בחמ"ד ולקראת סוף העשור נראית שוב התחזקות של החמ"ד על פני החינוך
הממלכתי.
בעקבות הירידה המשמעותית בשנת תשס"ה הקים מינהל החמ"ד ועדה מיוחדת ובלתי
תלויה על מנת לבחון את הסיבות לירידה ולהמליץ על מסקנות לשיפור המצב .הועדה ,בראשות
פרופ' זמירה מברך מאוניברסיטת בר-אילן ,בחנה לעומק את הנתונים ושללה את האפשרות
שהירידה נגרמה בעקבות תוכנית ההתנתקות שהתרחשה באותו הזמן .הועדה הצביעה על מגוון
של גורמים שהיה בהם בכדי לגרום לירידה בשיעורי הזכאות ולאור כך המליצה על מספר
מסקנות על מנת לשפר את אחוז הזכאים לבגרות בחמ"ד 50.כפי שניתן לראות ,הלקחים הופקו
ומהר מאוד חל שיפור הדרגתי בזכאות לבגרות בחמ"ד שגם חזר להיות הפיקוח המוביל באחוז
הזכאים לבגרות.
נתון נוסף שחשוב להתייחס אליו קשור להשלמת בגרויות הנערכת לאחר התיכון .כידוע,
תלמידים רבים נוהגים לשפר את ציוני הבגרות לאחר סיום כיתה י"ב ,אך בתחום זה אין פער
משמעותי בין בוגרי שני סוגי הפיקוח .מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי במהלך
עשור זה" ,בחינוך העברי השלימו בגרות עד  ,2101קרוב לשליש מהלא זכאים בפיקוח
הממלכתי ובפיקוח מינהל החינוך הדתי ( 01%ו 26%-בהתאמה) ,והעלו את שיעורי הזכאות
51
בכל אחת ממערכות הפיקוח ל."11%-
 .3הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי י"ב בחמ"ד ובחינוך הממלכתי

בפרק השני במחקר זה סקרנו באריכות את הרקע החברתי-כלכלי הגבוה יותר בממוצע של
תלמידי החינוך הממלכתי ,ומנגד את אחוז התלמידים טעוני הטיפוח הגבוה יותר בקרב החמ"ד,
והבאנו נתונים בעניין מבנק ישראל ומהלמ"ס על תלמידי כיתות י"ב .מכיוון שאנו עוסקים כעת
בבחינות הבגרות המתקיימות בסיום התיכון ,נחזור על חלק מהנתונים הללו וננתח אותם
בהקשר של בחינות הבגרות.
כפי שהראנו ,פערי הרקע החברתי-כלכלי בין שני סוגי הפיקוח עולים ישירות מדירוג
האשכול החברתי-כלכלי :על פי נתוני הלמ"ס ,תלמיד כיתה י"ב מהחינוך הממלכתי מגיע
בממוצע מאשכול חברתי-כלכלי בדירוג  9.2ואילו תלמיד כיתה י"ב מהחמ"ד מגיע בממוצע
מאשכול חברתי-כלכלי בדירוג ( 5.0כאשר ככל שהאשכול גבוה יותר הרקע החברתי-כלכלי
טוב יותר) .כמו כן ,נתוני בנק ישראל הראו שההכנסה הממוצעת לנפש בקרב משפחות תלמידי
כיתות י"ב בחינוך הממלכתי הינה גבוהה בצורה משמעותית .לנתון זה ישנה חשיבות כיוון
שהממצאים מצביעים על כך ש"עלייה של  01אחוזים בהכנסה המשפחתית לנפש מעלה את

 50בין היתר הצביעה הועדה על הגורמים הבאים לירידה בשיעור הזכאות :שיעור גבוה של תלמידים שלא ניגשו
לבחינות הבגרות ,הדגשת יתר של המימד הערכי בחינוך ,שינויים בהרכב אוכלוסיית התלמידים והמורים בחמ"ד,
שינויים בתוכניות הלימודים ובהרכב הבחינות ושינויים בתקציב .לממצאי הועדה ולמסקנותיה ראה :חוזר מינהל
החינוך הדתי התשס"ח( 0/אייר) ,עמ' .51-06
 51הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הודעה לעיתונות ,ירושלים ו' אלול תשע"א.
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שיעור הזכאות ב 1.1-נקודת אחוז בממוצע" 52.היה ניתן גם לראות שכמות התלמידים המגיעים
מעיירות פיתוח גבוהה בהרבה בחמ"ד ( 1.1%לעומת  )5.5%ושבאופן כללי תלמידי החמ"ד
מגיעים מישובים מבוססים פחות מאשר תלמידי החינוך הממלכתי .מאידך ,הנתונים הראו כי
אחוז המשפחות החד הוריות בקרב תלמידי החינוך הממלכתי גבוה בהרבה מאשר בקרב
תלמידי החמ"ד ( 01.0%לעומת  .)1.0%על החשיבות של נתון זה בהקשר של בחינות הבגרות
ניתן ללמוד מכך שישנה "ירידה ניכרת בשיעור הזכאות לתעודת בגרות של תלמידים במשפחות
חד-הוריות בהשוואה לתלמידים במשפחות עם שני הורים" 53.כמו כן ,הראנו שאחוז ההורים
בעלי ההשכלה האקדמאית גבוה יותר בכמה אחוזים דווקא בחמ"ד.
מכל מקום ,באופן כולל ניתן לראות שתלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי מגיעים מרמה
חברתית-כלכלית גבוהה יותר באופן מובהק מאשר תלמידי החמ"ד .נתון זה מאיר באור חיובי
במיוחד את הנתון הקודם בדבר אחוז הזכאות לתעודת בגרות הגבוה יותר בקרב תלמידי
החמ"ד.
 .4תעודת הבגרות מבחינת המוסדות להשכלה גבוהה

נתון פחות מעודד מבחינת החמ"ד עולה מתוך מבט על איכות תעודת הבגרות של תלמידי
החמ"ד .קריטריון מרכזי למדידת איכות תעודת הבגרות הינו האם תעודת הבגרות עומדת
בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה (האוניברסיטאות) בישראל .כך למשל ,תלמיד
שניגש לבגרות של  0יחידות לימוד באנגלית ,או לבגרות של פחות מ 0-יחידות לימוד
במתמטיקה ,אם עבר את הבחינה הרי שהוא זכאי לקבל תעודת בגרות ,אך תעודה זו אינה
עומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,ותלמיד זה לא יוכל להגיש את
מועמדותו ללימודים באוניברסיטאות .הלוח הבא מציג את אחוז התלמידים (מכלל תלמידי י"ב,
ולא מתוך הזכאים) הזכאים לתעודת בגרות בחמ"ד ובחינוך הממלכתי לצד אחוז התלמידים
(מכלל תלמידי י"ב) שתעודת הבגרות שלהם עומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה
גבוהה בישראל:

 52זוסמן וצור ,ההרכב החברתי-כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות ,עמ' .01
 53שם ,שם.
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לוח מס'  :21אחוז התלמידים ,מכלל תלמידי כיתות י"ב ,הזכאים לתעודת בגרות העומדת
בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל בחינוך הממלכתי היהודי לעומת אחוז
הזכאים לתעודות בגרות בעשור האחרון

שנה

2111
2110
2112
2110
2111
2115
2119
2117
2111
2116

אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין כלל
תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי
היהודי
פיקוח ממלכתי

פיקוח ממלכתי-דתי

57.1
90.1
90.2
90.9
92.9
92.0
92.1
92
92.0
91.0

90.0
99.0
99.0
97.2
95.0
90.5
92
90.7
92.1
95.7

אחוז התעודות העומדות בדרישות הסף
של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל
בחינוך הממלכתי היהודי
פיקוח ממלכתי
51.0
50
51.9
51.7
50.9
55.0
59.0
55.5
55.0
59.0

פיקוח ממלכתי-
דתי
17.9
51.0
50.1
52.0
16.1
50.0
52.0
51
52.7
51.9

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

על אף שבקרב תלמידי החמ"ד יש כמות גבוהה יותר של תלמידים הזכאים לבגרות ,בקרב
תלמידי החינוך הממלכתי יש כמות גבוהה בכ 0%-בממוצע של תלמידים שהתעודה שלהם
עומדות בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל .הלוח הבא מציג את הנתונים
הללו מזווית שונה והוא בוחן את אחוז התלמידים שהתעודה שלהם עומדת בדרישות הסף של
המוסדות להשכלה גבוהה מתוך אחוז הזכאים לבגרות (ולא מתוך כלל תלמידי י"ב):
לוח מס'  :22אחוז העומדים בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה מתוך הזכאים
לתעודות בגרות בחינוך הממלכתי היהודי בשנים 2010-1997

פיקוח ממלכתי
פיקוח ממ"ד

0667
60
12.0

0666
60.1
12.2

2110
61.2
10.0

2110
11.7
11.9

2115
16.5
10.7

2117
61.5
15.9

2111
61.0
15.9

2101
11.9
10.7

* על פי דוח "זכאות לתעודת בגרות על פי יישוב  ,"2111-2117מרכז אדוה ,תל-אביב ,אוק'  ,2116עמ'  ;01ועל פי
הקובץ "נתוני בחינות בגרות תש"ע –  ,"2101משרד החינוך ,ירושלים ,אב תשע"א.

כפי שניתן לראות ,אחוז זה גבוה בצורה משמעותית בחינוך הממלכתי ,ועל אף שיש התקדמות
בחמ"ד במהלך השנים האחרונות וניתן לראות צמצום של הפער ,הוא נשאר עדיין גבוה מאוד.
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אם כן ,על אף שאחוז הזכאים לתעודת בגרות גבוה יותר בחמ"ד ,חשוב להבחין בכך
שדווקא אחוז התלמידים שיש להם תעודת בגרות איכותית שתאפשר להם להמשיך ללמוד
במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הינו נמוך יותר בחמ"ד מאשר בחינוך הממלכתי.
 .5איכות תעודת הבגרות – מדדים נוספים

בניגוד לממצא בדבר הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה
גבוהה ,נתונים אחרים שפורסמו בדבר איכות תעודת הבגרות מצביעים דווקא על איכות גבוהה
יותר של התעודות בקרב תלמידי החמ"ד .משרד החינוך לא נוהג לפרסם את ציוני התלמידים
בבחינת הבגרות 54,אך הוא מפרסם נתונים אחרים המאפשרים לבחון את איכות תעודת הבגרות.
הטבלאות הבאות מציגות התפלגויות שונות של כמות היחידות בכל פיקוח כפי שפורסמו
בדוחות שונים ,בשנת תשס"א ובשנת תש"ע:
לוח מס'  :23התפלגות הזכאים  -לפי
יחידות לימוד בשנת הלימודים תש"ע

מס'
יחידות
21-25
29-21
26-01
00+

פיקוח
ממלכתי
07.1
22.9
22.9
07.1

פיקוח
ממלכתי-דתי
1.1
20.1
07.7
59.5

* על פי הקובץ "נתוני בחינות בגרות תש"ע –
 ,"2101משרד החינוך ,ירושלים ,אב תשע"א.

לוח מס'  :24התפלגות הזכאים  -לפי יחידות
לימוד בשנת הלימודים תשס"א

מס'
יחידות
עד 22
20-25
29-21
26+

פיקוח
ממלכתי
21.1
25.7
29.1
20.2

פיקוח
ממלכתי-דתי
0.1
02.1
21.0
90.6

* על פי "החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה
 ,"2111-0665הלמ"ס ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .19

ניתן לראות שתלמיד ממוצע בחמ"ד עושה בצורה משמעותית יותר יחידות מאשר מקבילו
בחינוך הממלכתי .מספר המקצועות הממוצע בתעודת בגרות של תלמיד בחמ"ד עומד על 6.5
לעומת  6.2בקרב תלמידי החינוך הממלכתי ,ומספר יחידות הלימוד הממוצע בתעודה של
תלמיד בחמ"ד עומד על  00.9לעומת  27.2בקרב תלמידי החינוך הממלכתי (מספר יחידות
הלימוד המינימאלי הנדרש לקבלת תעודת בגרות הוא  20יחידות לימוד) .ההסבר המרכזי לפער
הזה טמון כנראה במקצועות הקודש :תלמיד ממוצע בחמ"ד ניגש לכמות גבוהה יותר של
יחידות בתלמוד ובתנ"ך והדבר משפיע על מספר היחידות הגבוה בחמ"ד .הדבר מגובה כמובן
בכך שבחמ"ד ישנה כמות גבוהה יותר של שעות למידה ,אך מנגד הוא גם יוצר עומס גדול יותר
על התלמידים במהלך השנה ובתקופת מבחני הבגרות.
נתון אחר המודד את איכות תעודת הבגרות בוחן את הרכב התעודה לפי שלוש רמות:
מקצועות ברמה רגילה ,מקצועות ברמה גבוהה שאינם מדעיים ,ומקצועות ברמה גבוהה שהינם
מדעיים .התרשימים הבאים מראים את ההתפלגות השונה של מקצועות אלו בשני סוגי הפיקוח
בשנת תש"ע:
 54עם זאת ,בהמשך המחקר ,בפרקים המיוחדים על לימודי האנגלית והמתמטיקה בחמ"ד ,נתייחס לציוני
התלמידים בבגרות במקצועות אנגלית ומתמטיקה כפי שעובדו עבור מחקר זה על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
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תרשים מס'  :9התפלגות רמת הלימוד וסוג המקצוע – לפי פיקוח בשנת הלימודים תש"ע

* על פי הקובץ "נתוני בחינות בגרות תש"ע –  ,"2101משרד החינוך ,ירושלים ,אב תשע"א.

ניתן לראות שבאופן כללי הבגרות בחמ"ד הינה ברמה גבוהה יותר באופן משמעותי מאשר
בחינוך הממלכתי ,אך ספציפית בתחום המדעים הבגרות בחינוך הממלכתי ברמה גבוהה מעט
יותר .אלא שלמעשה ישנו פער משמעותי יותר בתחום המדעי :דוח מיוחד של הלמ"ס מציג
נתונים מפורטים לגבי אחוז הניגשים בכל פיקוח לבגרות בתחום מדעי כלשהו בשנת תשס"ט,
ולגבי כמות התלמידים הניגשים לבגרות בשני תחומים מדעיים:
לוח מס'  : 25אחוז הנבחנים בבחינות הבגרות ברמה מוגברת במקצועות המדעיים (מתוך כלל
הנבחנים) בחינוך הממלכתי היהודי בשנת 2009

פיזיקה
פיקוח ממלכתי
פיקוח ממלכתי דתי

6.6
1.2

כימיה
1.0
2.1

ביולוגיה
01.7
09.2

מדעי
המחשב
1
7.2

מספר מקצועות
+2
0
6.6
21.5
1.0
27.1
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* על פי "פני החברה בישראל  -דוח מספר  ,"1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,חשון תשע"ב ,עמ' .050

הנתונים מצביעים על פערים קלים בין שני סוגי הפיקוח במקצועות פיסיקה ,ביולוגיה
ומחשבים :בעוד שבפיסיקה ובמחשבים אחוז הניגשים גבוה במעט בחינוך הממלכתי,
בביולוגיה אחוז הניגשים גבוה במעט בחמ"ד .הנתון המעניין ביותר בהקשר זה הוא בתחום
 55רובם הגדול של הנבחנים בשני מקצועות ומעלה מהמקצועות המדעיים ,נבחנו בשני מקצועות ומיעוטם
בשלושה מקצועות :בכלל החינוך הממלכתי היהודי (כולל החמ"ד) נבחנו  7.7%ב 2-מקצועות מדעיים ו1.1%-
בשלושה מקצועות.
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הכימיה :כמות התלמידים הניגשת לבגרות בתחום זה בחמ"ד הינה מזערית ועומדת על 2.1%
בלבד (לעומת  1.0%בחינוך הממלכתי) ,כאשר כמות גבוהה פי שבעה של תלמידים בחמ"ד
ניגשת לבגרות בביולוגיה .ד"ר צבי צמרת ,שכיהן עד לאחרונה כיו"ר המזכירות הפדגוגית
במשרד החינוך ,טוען כי הסיבה לכמות הנמוכה של תלמידים הניגשת לבגרות בכימיה בחמ"ד
טמונה בכך שבגרות זו נחשבת לבגרות קשה יחסית לעומת הבגרות בביולוגיה ,ומכיוון
שלדבריו ברבים ממוסדות החמ"ד (אך לא בכולם) אין מאמץ אמיתי ,ישנה העדפה ברורה
בחמ"ד לתחום הביולוגיה הנחשב כקל יחסית ולתחום המחשבים הנחשב גם הוא כקל יחסית
בין התחומים הריאליים 56.טענה זו יכולה להסביר גם מדוע כמות הניגשים לבגרות בפיסיקה
(הנחשבת גם היא לבגרות קשה) גבוהה בכמעט שני אחוזים בחינוך הממלכתי .ממחקר שנערך
בשנת  0616על תוכניות הלימודים בבתי הספר עולה תמונה דומה בנוגע למקצועות המדעיים.
המחקר בחן ,בין השאר ,את אחוז בתי הספר בהם מלמדים את מקצועות המדעים במתכונת של
מגמה ובגרות:
לוח מס'  :26אחוז בתי-הספר התיכוניים בחינוך הממלכתי היהודי ,המלמדים מקצועות
לימוד ברמה מוגברת ( 5-4יחידות) ,בשנת 1989

פיקוח ממלכתי
פיקוח ממלכתי דתי

ביולוגיה
12
96

כימיה
91
01

פיזיקה
77
11

מדעי המחשב
07
20

* על פי נועה רש ואהרן בן-אבות" ,מה מלמדים בבית-הספר למעשה? שונות ואחידות ביישום תכנית הלימודים
הרשמית בחטיבות-ביניים בישראל" ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,עמ' .20

נתון מעניין נוסף שניתן לראות מהלוח הקודם (לוח מס'  )25הוא שבעוד כמות הניגשים לבגרות
במקצוע מדעי אחד גבוהה באופן משמעותי יותר בחמ"ד ( 27.1%בחמ"ד לעומת 21.5%
בחינוך הממלכתי) ,כמות הניגשים לבגרות בשני מקצועות מדעיים או יותר ,דווקא גבוהה
בהרבה בחינוך הממלכתי ( 6.6%בחינוך הממלכתי לעומת  1.0%בחמ"ד).
אם כן ,ניתן לראות שעל אף שבאופן כללי רמת הבגרות בחמ"ד נחשבת לגבוהה הן לאור
כמות היחידות והן לאור הרכב המקצועות ,בתחום הספציפי של המדעים שנחשב לתחום
למרכזי וחשוב מאוד ,הרמה בחמ"ד הינה נמוכה (אך לא באופן גורף) מאשר בחינוך הממלכתי.
 .6הצטיינות בתעודות הבגרות

הלוח הבא סוקר את אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בהצטיינות בפיקוח הממלכתי,
הממלכתי דתי ,ובחינוך הערבי .הנתונים מופיעים בשלוש דרכים :כאחוז מתוך כלל תלמידי
י"ב ,כאחוז מתוך אחוז הזכאים לבגרות ,וכאחוז מתוך הזכאים לבגרות שעומדת בדרישות הסף
של המוסדות להשכלה גבוהה:

 56הדברים על בסיס ראיון עם ד"ר צבי צמרת מיום כ"ג באייר התשע"ב.
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לוח מס'  :27זכאים לתעודת בהצטיינות לפי מגזר ופיקוח בשנת 2009

בחינוך הממלכתי
בחינוך הממ"ד
בחינוך הערבי

מבין תלמידי
כיתות י"ב
2.7
9.9
0.6

אחוז המצטיינים
מבין העומדים בדרישות הסף של
מבין הזכאים
האוניברסיטאות
1.7
1.0
02
01
00.1
1.7

* על פי "פני החברה בישראל  -דוח מספר  ,"1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,חשון תשע"ב ,עמ' .059

ראשית ,ניתן לראות שישנו פער עצום ומפתיע בין אחוז המצטיינים בחמ"ד ובין אחוז
המצטיינים בחינוך הממלכתי :כ 9.9%-מצטיינים בחמ"ד לעומת  2.7%בלבד בחינוך
הממלכתי .נתון זה מפתיע במיוחד לאור כך שכאמור לעיל ,אחוז התלמידים המגיעים מרקע
חברתי-כלכלי נמוך (ובכיתות י"ב בפרט) הינו גבוה בהרבה בחמ"ד מאשר בחינוך הממלכתי.
בשאר נתוני ההישגים שאנו בודקים במחקר זה לא הבאנו את נתוני המגזר הערבי בישראל
כיוון שבמגזר זה הנתונים באופן קבוע נמוכים בהרבה מאשר נתוני החינוך הממלכתי
והממלכתי-דתי ,בין השאר בגלל הרקע החברתי-כלכלי הנמוך באופן משמעותי מאוד של מגזר
זה .עם זאת ,כאן צרפנו את נתוני המגזר הערבי ,כיוון שבמפתיע אחוז המצטיינים במגזר זה
( )0.6%גבוה יותר מאשר אחוז המצטיינים בחינוך הממלכתי ,מה שיכול ללמד אולי על כך
שהנתונים מצביעים על כישלון משמעותי של החינוך הממלכתי יותר מאשר על הצלחה של
מערכות החינוך האחרות .עם זאת ,נראה שאין בכך כדי לבטל את ההישג המשמעותי של
החמ"ד שמצליח להעמיד אחוז מצטיינים גבוה בהרבה מהממוצע הארצי ,על אף שהרקע
החברתי-כלכלי של תלמידיו הינו דווקא נמוך יחסית.
 .7נתוני בחינות הבגרות במוסדות השונים בחמ"ד

בתי הספר העל-יסודיים בחמ"ד הניגשים לבגרות מסווגים לארבע קבוצות שאת ההבדלים
ביניהן סקרנו בפרק השלישי של מחקר זה :ישיבות תיכוניות ,אולפנות ,תיכונים עיוניים
ומקיפים .המעניין הוא שאחוזי הזכאות לבגרות בחמ"ד אינם יציבים והם משתנים בין מוסד
למוסד .בטבלה הבאה מובא אחוז הזכאים בבגרות בכל מוסד (מלבד המקיפים) בשנים תשס"א
ותשס"ה בהם היה אחוז הזכאים הכולל בחמ"ד  99.0%ו 90.5%-בהתאמה:
לוח מס'  : 28אחוז הזכאים לתעודת בגרות באולפנות ,בישיבות התיכוניות ובתיכונים העיוניים
בשנים תשס"א ותשס"ה

אולפנות
ישיבות תיכוניות
תיכונים עיוניים

הזכאים לתעודת בגרות בשנת
תשס"א
11
91
75

הזכאים לתעודת בגרות בשנת
תשס"ה
77.9
90
97.5

* על פי חוזר מינהל החינוך הדתי התשס"ח( 0/אייר) ,עמ' .10
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הנתונים מראים שבשלושה סוגי המוסדות הללו שהאוכלוסייה בהם היא מרקע חברתי-כלכלי
גב וה יחסית אחוז הזכאות גבוה מהממוצע של החמ"ד ,מה שאומר כמובן שאחוז הזכאות
במקיפים הינו נמוך בצורה משמעותית .הנתון המפתיע שמופיע בטבלה הוא הפער העצום בין
הישיבות התיכוניות והאולפנות .הועדה המיוחדת שהקים החמ"ד בשנת תשס"ה לבחינת
הזכאות לבגרות בראשות פרופ' זמירה מברך טענה שנתון זה דורש טיפול מיידי כיוון שאין לו
הסבר שהרי הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי המוסדות הללו הינו דומה ביותר 57.למעשה,
קיימים פערים בכלל החינוך בישראל בין בנים ובנות בזכאות לתעודת בגרות ,אך פערים קטנים
בהרבה .כך למשל ,בשנת תשס"ה בה הפער בין הישיבות והאולפנות עמד על כ 01.9%-עמדו
הפערים הממוצעים בחינוך היהודי (כולל החמ"ד) על  91.9%( 00%בקרב הבנות ו50.9%
בקרב הבנים) 58,ומכיוון שהפער אצל הדתיים המהווים כ 21%-מהחינוך היהודי הוא גבוה
במיוחד הרי שהפער בחינוך הממלכתי שאיננו דתי בין הבנים לבנות הוא כנראה סביב ה.01%-
במפתיע ,הפערים בין הישיבות התיכוניות והאולפנות תואמים דווקא את הפערים בין הבנים
והבנות במגזר הערבי הנעים במהלך השנים גם כן בין  05%ל 59.09%-ניתן להעלות את
ההשערה ,כי הפער הגבוה בין הישיבות התיכוניות והאולפנות ,הוא תוצאה של ההפרדה בין
הבנים לבנות :מחקרים רבים בעולם הראו שהפרדה מגדרית תורמת לשיפור ההישגים בקרב
הבנות ,בעוד שבקרב הבנים נתגלו ממצאים אמביוולנטיים ולא חד-משמעיים ,ויכול להיות
60
שההפרדה המגדרית דווקא גורעת מהישגיהם הלימודיים.
 .8סיכום ודיון

נתוני תעודת הבגרות של תלמידי החמ"ד שסקרנו בחלק זה מציגים תמונה טובה למדי ,במיוחד
לאור אחוז התלמידים הגבוה בחמ"ד של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ,אך מצביעים גם
על כמה נקודות חולשה מרכזיות שניתן לשפר .הנתונים המעודדים מבחינת החמ"ד הינם אחוז
הזכאות הגבוה לבגרות ,הרמה הגבוהה יותר של המקצועות בתעודות הבגרות בחמ"ד ואחוז
המצטיינים הגבוה .מנגד ,נתונים שניתן לשפר באופן משמעותי בחמ"ד הינם האחוז הנמוך
יחסית של הזכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה
בישראל ,ותחום המדעים בו החמ"ד נופל במעט מהחינוך הממלכתי.

 57חוזר מינהל החינוך הדתי התשס"ח( 0/אייר) ,עמ' .51
 58יובל וורגן ,פערים בין המגדרים בהישגי התלמידים במגזר הערבי ,הכנסת – מרכז המחקר והמידע ,אב תשס"ט,
עמ' .0
 59שם ,שם.
 60סיכום ספרות המחקר בנושא מובא אצל טוביה פרי' ,חינוך או פעילות מעורבת בגיל ההתבגרות – שיקולים
פסיכולוגיים' ,בתוך :על דרך האבות :שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג – קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך
(עורך :הרב אמנון בזק) ,אלון שבות תשס"א ,עמ' .075-090

פרק שביעי :מצב לימודי האנגלית בחמ"ד
 .1מבחני המיצ"ב באנגלית

מאז שנת תשס"ב נבחנים מדי שנה תלמידי החמ"ד עם כלל התלמידים בישראל בתחום
האנגלית במבחני המיצ"ב.
כמבואר באריכות במבוא לחלק זה ,מבחני המיצ"ב נערכו עד היום בשתי מתכונות :בין
השנים תשס"ב-תשס"ו ציון המבחן נע בין  1ל 011-והמבחנים לא עברו כיול ורמת הקושי בהם
לא הייתה אחידה ,כך שלא ניתן להשוות בין שנה לקודמתה .לאחר מכן ,בין השנים תשס"ז-
תשע"א שונתה מתכונת הבחינות ונערך כיול כך שניתן להשוות (לכאורה) בין מבחני השנים
השונות .אנו נסקור את הנתונים הללו מתוך השוואה בין תלמידי החמ"ד ובין תלמידי החינוך
הממלכתי היהודי.
א .תשס"ב-תשס"ו
לוח מס'  : 29הישגי התלמידים באנגלית בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ה'
ובכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו

כיתות ה
ממוצע בפיקוח
הממלכתי
תשס"ב
תשס"ג
תשס"ד
תשס"ה
תשס"ו

75.1
77
72.0
12.6
76.1

ממוצע בפיקוח
הממ"ד
96.1
96
99.1
79.2
75.7

כיתות ח
ממוצע בפיקוח
הממלכתי
71.1
11.7
71.5
71
96.0

ממוצע בפיקוח
הממ"ד
71.0
71.5
99.2
99.2
90.0

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

מלוח הציונים ניתן לראות כי על אף שרמת הקושי של המבחן לא הייתה אחידה במהלך השנים,
הפער בין החינוך הממלכתי ובין החמ"ד נשאר יציב יחסית כאשר בכיתות ח' הוא נע בין  9ל6-
נקודות כשבממוצע הוא עומד על  7.1נקודות ,ואילו בכיתות ה' הפער נע בין  1ל 1-נקודות
כאשר בממוצע הוא עומד על  9.05נקודות .בניגוד לשאר תחומי הידע שנבדקו במבחני המיצ"ב
(אותם נסקור בהמשך) בהם הפער היה קטן הרבה יותר ,כאן התגלה פער משמעותי .לאור
הפערים המשמעותיים באנגלית בין תלמידי החינוך הממלכתי לתלמידי החמ"ד הקדיש משרד
מבקר המדינה פרק נכבד בדוח השנתי שלו שיצא בשנת  2111לבחינת הפערים ולמסקנותיו
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נתייחס בהמשך ,אך בינתיים נתייחס לטענה אחת העולה מדבריו :בשנים אלו לא פורסמו
ממצאים המראים את הבדלי הציונים בין החינוך הממלכתי ובין החמ"ד לפי רקע חברתי-כלכלי
ולפיכך מציין מבקר המדינה כי "המפקחים המחוזיים במנח"י ובמחוזות צפון ,דרום וחיפה,
הסבירו שהרקע הכלכלי-חברתי של התלמידים בבתי ספר ממ"ד נמוך לעומת זה של תלמידים
בבתי הספר הממלכתיים" ,ומכך לדעתם נבעו הפערים בציונים .לאור טענות אלו בדק מבקר
המדינה את ציוני התלמידים לפי חמש רמות של טעוני טיפוח ושלל את קביעת המפקחים:
בדיקת ההישגים של בתי הספר לפי רמות חברתיות-כלכליות שונות שנקבעו לפי
מדד הטיפוח העלתה שבארבע מחמש רמות הטיפוח הציון הממוצע של
התלמידים בבתי ספר ממ"ד נמוך מהציון הממוצע של תלמידי בתי ספר
ממלכתיים ,וברמה החמישית  -הציונים שווים .מכאן שציונם הממוצע של
תלמידים בבתי ספר ממ"ד נמוך גם מזה של תלמידים בבתי ספר ממלכתיים
שרמתם החברתית-כלכלית שווה ,ולכן טענתם של ארבעת המפקחים המחוזיים
61
אינה מתיישבת עם נתוני המשרד.
ב .תשס"ז –תשע"א
לוח מס'  : 30הישגי התלמידים באנגלית בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ה'
בשנים תשס"ז-תשע"א

תשס"ז
תשס"ח
תשס"ט
תש"ע
תשע"א

ממוצע בפיקוח ממוצע בפיקוח
הממ"ד
הממלכתי
192
501
111
506
110
526
161
526
166
510

ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח
650
600
543

529

529

490

483

519

550
510
500

499

480

-

462

450
400
350

* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א" ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .59

61

דוח מבקר המדינה  ,2111עמ' .191
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לוח מס'  :31הישגי התלמידים באנגלית בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ח'
בשנים תשס"ח-תשע"א

תשס"ח
תשס"ט
תש"ע
תשע"א

ממוצע בפיקוח ממוצע בפיקוח
הממ"ד
הממלכתי
111
527
161
510
515
501
502
511

ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח
650
600
544

538

512

505

541

527

550
500

494

488

450
-

400
350

* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א" ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .57

הטבלאות מראות שיפור דרסטי בציוני התלמידים במהלך השנים הן בפיקוח הממלכתי והן
בפיקוח הממלכתי-דתי ,אך מכיוון שהשינוי הוא בשני סוגי הפיקוח נראה שהשיפור בציונים לא
משקף בהכרח התקדמות ,אלא הוא משקף את העובדה שבמהלך השנים בתי הספר למדו את
מבנה בחינות המיצ"ב והחלו להכין את התלמידים אליהם .התופעה תוארה היטב בביטאון
הסתדרות המורים בישראל:
המנהלים נוקטים פעולות כגון הוספת שעות הוראה להכנה לבחינה והעברת
מורים 'מוצלחים' מהוראה בכיתות שלא נבחנות לכיתות נבחנות .במקרים
קיצוניים ,תלמידים שהישגיהם נמוכים לא מורשים להשתתף בבחינה כדי שלא
62
יפגעו בציון הממוצע של בית הספר.
בהקשר זה גם ראוי לציין שהנתונים מעלים כי "שיעור התלמידים שנבחנו במבחני המיצ"ב
ב בתי ספר דוברי עברית בפיקוח הממ"ד נמוך במעט מהשיעור בבתי ספר בפיקוח הממלכתי -
בכיתות ה'  62%לעומת  ,60%ובכיתות ח'  11%לעומת  ,60%בהתאמה" 63,אך ספק אם יש
לתת לנתונים אלו משמעות מרחיקת לכת.
מכל מקום ,אם נשווה בין שני סוגי הפיקוח נראה שהן בכיתות ה' והן בכיתות ח' הפער
נשאר גבוה ,אך הוא צומצם מעט במהלך השנים :בכיתות ה' הפער נע בין  11ל 51-נקודות,
' 62הערכת המונים :סיכונים וסכנות' ,ד"ר פאדיה נאסו-אבו אלהיג'א ,הד החינוך – אל המאה ה 20-פא ,גליון 7
(אייר תשס"ז ,יוני  ,)2117עמ'  .06תופעה זו מתארת גם במאמרה של מנכ"ל ראמ"ה ,פרופ' מיכל בלר" ,אין תרופת
פלא ,יש ראמ"ה" ,שם ,עמ' .02
 63מיצ"ב תשע"א ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .50
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כשבמהלך השנים החמ"ד עלה ב 07-נקודות ,והחינוך הממלכתי עלה ב 00-נקודות .בכיתות ח'
ניתן לראות תהליך הדרגתי של צמצום הפער במהלך השנים מ 06-ל .02-כשבמהלך השנים
החמ"ד עלה ב 21-נקודות ,בעוד החינוך הממלכתי עלה ב 07-נקודות.
בדוח מיוחד שפרסמה ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) בתשרי תשע"ב
נבדקה ההשערה שהפער נובע מהרקע החברתי-כלכלי הנמוך יותר של תלמידי החמ"ד .בלוח
הבא מוצגים בנפרד הפערים בין הישגי תלמידים בפיקוח הממלכתי לבין הישגי תלמידים
בפיקוח הממלכתי-דתי על פי רקע חברתי-כלכלי נמוך ,בינוני וגבוה ,במבחני המיצ"ב תשע"א
לכיתות ה' ולכיתות ח' באנגלית:
לוח מס'  :32הפערים בהישגים בפיקוח הממלכתי לעומת הפיקוח הממלכתי-דתי במבחני המיצ"ב
באנגלית בשנת תשע"א

כיתות ה'
כיתות ח'

רקע חברתי-כלכלי נמוך רקע חברתי-כלכלי בינוני רקע חברתי-כלכלי גבוה
16
26
09
01
01
01

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

הנתונים מראים שכאשר מחלקים את התלמידים בכל פיקוח לשלוש קבוצות של רקע חברתי-
כלכלי עדיין ניתן לראות פערים עצומים לרעת החמ"ד הנעים בין  21ל 51-נקודות ,וכפי שציינו
מחברי הדוח:
באנגלית נמצא פער משמעותי בהישגים לטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי בכל
שלוש קבוצות הרקע החברתי-כלכלי ,כאשר הפער הגדול ביותר נרשם בקרב
64
תלמידים מרקע גבוה  16 -נקודות.

 .2בחינות הבגרות באנגלית

בלוחות הבאים מוצגים ציוני בחינות הבגרות באנגלית של תלמידי בתי הספר שבפיקוח
ממלכתי (ללא החינוך הערבי) לעומת תלמידי בתי הספר שבפיקוח ממלכתי דתי בשנים ,0665
 .2101 ,2115 ,2111הנתונים מחולקים לשלוש קטגוריות :הניגשים ל 5-יחידות לימוד ,הניגשים
ל 1-יחידות לימוד והניגשים ל 0-יחידות לימוד .ממוצע הציונים בשנים  2115ו 2101-מופיע
במדויק ואילו בשנים  0665ו 2111-אין ממוצע מדויק של ציונים ,אך ניתן לראות מהו אחוז
התלמידים בכל פיקוח שקיבל ציון הנע בין  ,10-61 ,60-011וכן הלאה.

 64שם ,עמ' .71
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לוח מס'  :33נבחנים באנגלית לפי פיקוח ,מספר יחידות לימוד וציונים – חינוך עברי ,בשנים
 1995ו2000-

פיקוח
ממלכתי
פיקוח
ממלכתי
דתי
פיקוח
ממלכתי
פיקוח
ממלכתי
דתי

מספר
יחידות

סה"כ
נבחנים

סה"כ

0
1
5
0
1
5

9,995
02,122
07,912
2,017
0,167
2,971

011.1
011.1
011.1
011.1
011.1
011.1

0
1
5
0
1
5

7,000
01,116
22,509
2,110
0,161
1,102

011.1
011.1
011.1
011.1
011.1
011.1

ציונים
עד 10-61 70-11 90-71 55-91 51
0665
09.9 00.6 21.1
6.9 01.1
00.2 00.1 00.1 02.6 01.1
21.1 00.1 20.6
1.7
0.6
00.1 29.6 26.0 02.0 01.1
01.2 26.1 02.6 00.0
6.1
02.2 00.2 01.0
0.9
1.9
2111
27.0 01.6 20.1
7.1
1.2
21.2 07.0 27.0
7.1
9.2
01.1 26.6 01.5
2.0
2.1
21.0 29.6 20.0 00.2 01.0
06.0 01.1 26.1
6.1
9.0
00.5 26.1 00.1
2.7
2.1

60-011
0.0
1.7
02.2
0.7
0.2
01.0
5.0
0.9
07.0
1.2
2.2
01.5

* על פי נתונים שעובדו עבור מחקר זה ,על ידי גב' יפה שיף מאגף א – חינוך ,השכלה וכוחות הוראה של הלמ"ס.
לוח מס'  :34נבחנים באנגלית לפי פיקוח ,מספר יחידות לימוד וציונים – חינוך עברי ,בשנים
 2005ו2010-

פיקוח ממלכתי
מס' יחידות
ציון ממוצע
מספר נבחנים
2115
75.1
1,691
0
11.5
01,701
1
15.2
20,750
5
2101
70.7
1,701
0
76.7
01,101
1
15.7
22,797
5

פיקוח ממלכתי דתי
ציון ממוצע
מספר נבחנים
2,107
1,157
1,100

70.0
76.7
15.0

2,150
5,112
1,960

70.0
11.0
17.1

* על פי נתונים שעובדו עבור מחקר זה ,על ידי גב' יפה שיף מאגף א – חינוך ,השכלה וכוחות הוראה של הלמ"ס.

מניתוח הנתונים עולה כי באופן כללי בקרב הניגשים ל 0-יחידות יש פער קל לטובת תלמידי
החינוך הממלכתי ,בעוד בקרב הניגשים ל 5-יחידות יש פער קל לטובת תלמידי החינוך
הממלכתי-דתי ,אך אלו הם פערי נקודות זניחים ביותר שקשה לייחס להם משמעות .הסיבה
לפערים הזניחים נובעת מכך שמכיוון שיש אפשרות לגשת לרמות קושי שונות ,כל תלמיד ניגש
לבחינה ברמה התואמת את יכולתו הלימודית ,ולכן הנתון החשוב לגבי בחינות הבגרות הוא לא
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בהכרח גובה הציון אלא דווקא כמות הניגשים לכל רמת קושי .נתונים אלו מפורטים בטבלה
הבאה כאשר כאן מלבד שלוש הקטגוריות שצוינו לעיל ( 5יחידות 1 ,יחידות ו 0-יחידות)
מצורפת קטגוריה נוספת הכוללת את התלמידים שלא ניגשו לכלל לבגרות באנגלית או שעשו
65
בגרות מיוחדת של פחות מ 0-יחידות.
לוח מס'  :35חלוקת התלמידים ליחידות לימוד בבגרות באנגלית בחינוך הממלכתי היהודי,
בשנים  2005 ,2000 ,1995ו( 2010-באחוזים)

שנה
0665

2111

2115

2101

מספר יחידות
 2ומטה
0
1
5
 2ומטה
0
1
5
 2ומטה
0
1
5
 2ומטה
0
1
5

פיקוח ממלכתי
1.5
09.5
00
11
6.5
05
27
19
00
09.5
27.5
11.5
01
07
21.5
11.5

פיקוח ממלכתי דתי
01
25.5
01.5
01
01
20.5
00
00.5
00
20.5
01
00.5
01
21.5
09
00.5

* עובד מתוך נתונים שהתקבלו מגב' יפה שיף מאגף א – חינוך ,השכלה וכוחות הוראה של הלמ"ס.

בלוח זה כבר ניתן לראות פער גדול בין החמ"ד ובין החינוך הממלכתי .הפער מתבטא בכך
שכמות הניגשים בחינוך החילוני ל 5-יחידות נעה סביב ה 15%-בעוד כמות הניגשים למספר
יחידות לימוד זה בחמ"ד עומדת באופן קבוע בעשר השנים האחרונות על  .00.5%מהכיוון
השני ניתן לראות שכמות הניגשים לבגרות של  1יחידות לימוד ו 0-יחידות לימוד בחמ"ד הינה
גבוהה יותר מאשר בחינוך הממלכתי ,בעוד שכמות התלמידים שלא ניגשה לבגרות סטנדרטית
באנגלית דומה ועומדת בשני סוגי הפיקוח על כ .01%-נתון שיש לייחס לו חשיבות גבוהה הוא
כמות הניגשים ל 0-יחידות לימוד ,וזאת כיוון שתלמידים שעשו בחינה זו אמנם מקבלים תעודת
בגרות ,אך זוהי תעודת בגרות אינה עומדת שאינה עומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה
גבוהה בישראל ,ולפיכך ערכה יורד באופן משמעותי .כאמור ,בחמ"ד כמות התלמידים הניגשים
לבגרות של  0יחידות לימוד הינה גבוהה יותר ,אך ניתן לראות נתון מעודד בכך שלאורך השנים
בעוד כמות התלמידים בחינוך הממלכתי הניגשים ל 0-יחידות לימוד נותרה יחסית קבועה סביב
ה ,07%-בחמ"ד ניתן לראות ירידה הדרגתית מ 25.5%-בשנת  0665עד  21.5%בשנת ,2101
 65כמות התלמידים שניגשת לבגרות של פחות מ 0-יחידות היא זניחה ביותר ורוב המצויים בקטגוריה זו לא עשו
כלל בגרות באנגלית.
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ומאידך כמות התלמידים הניגשת ל 1-ו 5-יחידות לימוד עולה בשיעור דומה .נתון זה מלמד
כאמור על שיפור הדרגתי קטן של איכות הבגרות של תלמידי החמ"ד.
מאידך ,דוח מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשם "החינוך בישראל בראי
הסטטיסטיקה בשנים  "0665-2111מצביע על ירידה בציוני תלמידי החמ"ד בבגרות באנגלית.
הדוח בדק את ציוניהם של התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בלבד והגיע למסקנה הבאה:
ציוניהם של הזכאים בפיקוח הממלכתי-דתי במבחני האנגלית נמוכים יותר
מציוניהם של הזכאים בפיקוח הממלכתי .כך בתשס"א למשל ,היו ציוניהם של
תלמידי הפיקוח הממלכתי-דתי נמוכים ב 0-2-נקודות מציוניהם של תלמידי
66
הפיקוח הממלכתי ,ברם ,בתשנ"ה לא היה קיים הבדל זה.
מחברי הדוח מראים (עמ'  )60שפער הציונים באנגלית של  2-0נקודות שנוצר בקרב התלמידים
הזכאים לתעודת בגרות בשנת תשס"א נותר גם בשנת תשס"ד בעינו .אפשר אולי לשער שפער
הציונים שנוצר הוא הצד השני של המטבע של התופעה שתוארה לעיל המצביעה על ירידת
בכמות התלמידים שניגשת ל 0-יחידות לימוד בחמ"ד ועלייה בכמות הניגשים ל 1-ו 5-יחידות
לימוד .סביר להניח שתלמידים שבעבר הצליחו להוציא ציון גבוה ב 0-יחידות ,החליטו שעדיף
ציון נמוך במספר יחידות גבוה יותר שיזכה אותם בתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של
המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,וכך נוצרה ירידה כללית בציונים.
 .3המשוב הארצי למערכת החינוך

ביוני  0667נבחנו תלמידי כיתות ח' בישראל במבחן המשוב הארצי באנגלית .המבחן בחן את
יכולות התלמידים באנגלית בתחומי הבנת הנשמע ,הבנת הנקרא ,הבעה בכתב ,הבעה בעל פה
וידיעת הלשון ,על בסיס מדגם של כ 01%-מתלמידי החינוך הממלכתי היהודי ובכללם תלמידי
החמ"ד .הציון הממוצע של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי במבחן עמד על  97.1ואילו הציון
הממוצע של תלמידי החינוך הממלכתי היהודי עמד על  79.7מה שמלמד על פער גבוה מאוד
של  1.6נקודות .עם זאת ,כדי לאמוד את ההישגים שהיו נצפים בשני סוגי הפיקוח לו מדד
הטיפוח של בתי הספר הכלולים בהם היה שווה בוצע ניתוח שונות משותפת שבו שימש מדד
הטיפוח כמשתנה בקרה .לאחר בקרת מדד הטיפוח נמצא כי הפער ביו שני סוגי הפיקוח
הצטמצם לכדי  0.1נקודות :ציון ממוצע של  70.9בחינוך הממלכתי-דתי לעומת  70.1בחינוך
הממלכתי היהודי 67.ממצאי מחקר זה הצביעו גם על פערים משמעותיים בתחום האנגלית בין
הבנים לבנות :בעוד שבחינוך הממלכתי היהודי עמד הפער בין הבנים לבנות על  1.5נקודות
כאשר ציון הבנות הממוצע היה  71.7וציון הבנים הממוצע היה  ,71.2בחינוך הממלכתי-דתי
עמד הפער בין הבנים לבנות על  01.0נקודות כאשר ציון הבנות הממוצע היה  72.5ואילו ציון
68
הבנים הממוצע היה .92.1

 66החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה  ,2111-0665עמ' .66
 67המשוב הארצי למערכת החינוך ,מבחן הישגים באנגלית לתלמידי כיתות ח' – יוני  ,0667משרד החינוך,
ירושלים  ,0666עמ' .025-021
 68שם ,עמ' .021
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 .4האם הפערים התקיימו גם בעבר?

נתוני בחינות הבגרות ובחינות המיצ"ב שהצגנו עד כה מלמדים על פערים גדולים לאורך השנים
בין תלמידי החמ"ד לתלמידי החינוך הממלכתי במקצוע האנגלית .שאלה מעניינת היא האם
הפערים הללו נוצרו רק בעשרים השנים האחרונות ,או שמא הם היו קיימים מאז ומעולם.
מכיוון שלא ניתן להשיג נתונים מדויקים על ציוני בחינות הבגרות טרם שנת  ,0662ומכיוון
שבעבר לא התקיימו בחינות כדוגמת בחינות המיצ"ב נראה שיהיה קשה לתת תשובה נחרצת
לשאלה שהעלינו .עם זאת ,מחקר מקיף שהתקיים בשנת תשמ"ז ( )0617בכיתות ו' ב 95-בתי
ספר ממלכתיים ו 02-בתי ספר ממלכתיים-דתיים ,יכול לעזור לנו לתת תשובה לכך .פרופ' אריה
לוי ורות רז שניתחו את ממצאי המחקר הציגו את הלוח הבא:
לוח מס'  : 36ממוצעי התלמידים בסקר ההישגים באנגלית בכיתות ו' בחינוך הממלכתי היהודי
לפי רמת הטיפוח של בית הספר ,שנת תשמ"ז

הסטטיסטיקות
רמה גבוהה ()1-09
רמה בינונית ()07-01
רמה נמוכה ( 05והלאה)
סך הכל

פיקוח ממלכתי
תלמידים
ס"ת
ממוצע
770 00.7
70.7
516 01.2
91.9
129
09
90.1
0719
05
91.0

פיקוח ממלכתי-דתי
תלמידים
ס"ת
ממוצע
50
1.2
71.2
010 01.5
96.5
102 21.1
57.9
119 01.1
90.6

* על פי אריה לוי ורות רז' ,רמת ההישגים בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים' ,בתוך" :הלכה למעשה
בתכנון לימודים" ,גיליון  ,0662 ,7עמ' .10

הנתונים הסופיים מלמדים על פער של  1.1נקודות בין החינוך הממלכתי לחמ"ד ( 91.0לעומת
 ,) 90.6אך ניתן לראות שהפער נובע כתוצאה מכך שכמות התלמידים בחמ"ד שהינם טעוני
טיפוח ומגיעים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ,הינה גדולה בהרבה במדגם זה .לעומת זאת ,כאשר
משווים בלוח בין הקבוצות השונות במדגם לפי רמת הטיפוח של התלמידים ניתן לראות
שבקרב התלמידים המגיעים מרקע חברתי-כלכלי גבוה או בינוני ישנו פער משמעותי דווקא
לטובת תלמידי החמ"ד ,ואילו רק ברמה החברתית-כלכלית הנמוכה ישנה עדיפות לתלמידי
החינוך הממלכתי .כשהחוקרים מנסים ליצור ציון כללי סופי שישקף את רמות הטיפוח השונות
הם קובעים כי "הממוצע המותאם להפרשי אחוז התלמידים ברמות טיפוח שונות גבוה יותר
בחינוך הדתי מאשר בחינוך הממלכתי –  91.1לעומת  69,"99.2ובכך טוענים למעשה שמצב
לימודי האנגלית בחמ"ד הינו טוב מאשר בחינוך הממלכתי.
לאור זאת ,ישנה אחיזה לטענה כי הפערים הגדולים באנגלית בין תלמידי החינוך הממלכתי
ובין תלמידי החמ"ד הם תוצר של ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים ,אך נראה שקשה
לקבוע זאת בוודאות.

 69אריה לוי ורות רז' ,רמת ההישגים בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים' ,בתוך :הלכה למעשה בתכנון
לימודים ,גיליון  ,0662 ,7עמ' .12
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 .5סיבות אפשריות לרמת האנגלית הירודה בחמ"ד

כאמור לעיל ,לאור מבחני המיצ"ב הקדיש דוח מבקר המדינה לשנת  2111פרק נכבד לרמת
האנגלית הירודה בחמ"ד .כבר אז שלל הדוח את האפשרות שרמת הציונים הנמוכה היא תוצאה
של הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה יותר של תלמידי החמ"ד ,וכפי שהראנו דוח מסודר שיצא
בעניין בשנה האחרונה ובחן את מבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז-תשע"א שלל זאת גם כן .עם
זאת ,ניתן להצביע על מספר גורמים אחרים לרמת האנגלית הירודה בחמ"ד ,שחלקן הועלו על
ידי מבקר המדינה:
א .עדיפות ללימודי הקודש :על פי דוח מבקר המדינה ,רמת לימודי האנגלית נמוכה בשל
העדיפות שנותנים בתי הספר הדתיים ללימודי הקודש:
המפקחים המחוזיים במנח"י ובמחוזות חיפה ,תל אביב והדרום ציינו שאף
שבתי הספר הממ"ד מייחסים חשיבות רבה ללימודי אנגלית ,הם נותנים עדיפות
ללימודי קודש .לכן בחלק מבתי הספר הממ"ד העל-יסודיים השעות שלפני
הצהריים ,שהן שעות לימוד איכותיות יותר ,מאחר שהתלמידים רעננים בהן
יחסית ,מיועדות בעיקר ללימודי קודש ,ואילו לימודי אנגלית מתקיימים בשעות
המפקח הארצי בממ"ד מסר
מאוחרות יותר שבהן התלמידים כבר עייפים.
שבישיבות התיכוניות ובאולפנות מתקיימים לימודי אנגלית בשעות אחר
הצהריים שבהם התלמידים כבר רעננים פחות ,וכי לעתים אף מצרפים שתי
70
שעות לימוד יחד לצורך לימוד אנגלית.
תופעה זו מתייחסת לבעיות בלימוד האנגלית בבתי הספר העל-יסודיים ,אך מסתבר שגם בבתי
הספר היסודיים יש לה ביטוי באופן שונה .באוקטובר  2101בדק המפקח הארצי על בתי הספר
היסודיים במינהל החינוך הדתי אם יש בתי ספר בחמ"ד שאין מלמדים בהם אנגלית .הבדיקה
העלתה שבעה בתי ספר ,שאינם מלמדים אנגלית כלל וכלל 71.המדובר ככל הנראה בתלמודי
תורה המסופחים לחמ"ד (תתמ"ד – תלמוד תורה ממלכתי דתי) .בעקבות הממצאים כתב מנכ"ל
משרד החינוך למנהל מינהל החינוך הדתי כי "לדעתי נצטרך להחליט כי כל בית ספר בחינוך
הרשמי שאינו מלמד מקצועות הליבה דינו להיסגר .אי אפשר ליהנות מכל העולמות" 72,כיוון
שישנה חובה לבתי הספר הנמצאים במסגרת החמ"ד ללמד את לימודי הליבה ,הכוללים את
לימודי השפה האנגלית .מנגד ,מפקחים בחמ"ד הצדיקו את המצב בטענה כי "אם נלחץ אותם
לקיר ,נאבד אותם לטובת המוכר שאינו רשמי או מוסדות פטור ואז מקצועות אלו לא יילמדו
כלל" 73.מכל מקום ,בפועל הסתפק המנכ"ל בהוראה להוריד את הכספים המיועדים לשעות
לימודי האנגלית בבתי הספר הללו ולהעבירם לחיזוק המקצוע בבתי ספר אחרים בחינוך הדתי
המלמדים אנגלית.
אם כן ,ניתן לתלות  -לפחות בצורה חלקית  -את חוסר ההצלחה של תלמידי החמ"ד
במקצוע האנגלית בדגש הרב המושם בחלק מבתי הספר בחמ"ד על לימודי הקודש .עם זאת,
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כפי שנראה בהמשך ,במקצועות חול אחרים הפער בין החמ"ד לחינוך הממלכתי הינו נמוך
בהרבה ולעתים אף החמ"ד מצליח יותר ,ולכן קשה לראות את העדיפות הניתנת ללימודי
הקודש על פני לימודי החול כגורם בלעדי לרמת האנגלית הירודה בחמ"ד.
ב .איכות המורים :בדיקה מיוחדת העלתה פערים גם ברמת ההשכלה של המורים לאנגלית
בחינוך הממלכתי ובחמ"ד:
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים,
עולה שבבתי ספר ממ"ד היה שיעור מורי האנגלית שהוכשרו ללמד אנגלית
74
במכללות נמוך במידה ניכרת לעומת שיעורם בבתי ספר ממלכתיים.
נתון שהיה יכול לפצות על תופעה זו הוא ריבוי השתלמויות באנגלית בחמ"ד ,אך נתוני הרשות
הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) בנושא מלמדים כי ההפך הוא הנכון:
על פי נתוני ראמ"ה 91% ,מהמורים לאנגלית בבתי ספר ממלכתיים דיווחו
שהשתתפו בהשתלמויות באנגלית בשנת הלימודים התשס"ו ,אולם רק 57%
מהמורים בבתי ספר ממ"ד דיווחו שהשתתפו בהן .יוצא שאף ששיעור המורים
לאנגלית בבתי ספר ממ"ד שלא הוכשרו ללמד מקצוע זה הוא גדול ,רק חלק
75
מהם השלימו את החסר באמצעות השתלמויות.
ג .תמיכה ביתית ושיעורים פרטיים :כיוון אחר של הסבר טוען שהפערים לא נגרמים בשל
הבדלים בין בתי הספר וסוגי הפיקוח .על פי הממצאים ,תלמידי החינוך הממלכתי זוכים
לתמיכה ביתית גבוהה יותר מתלמידי החמ"ד:
בשנת הלימודים התשס"ו דיווחו  21%מהתלמידים בכיתות ה' בבתי הספר
הממלכתיים שנעזרו במורה פרטי לאנגלית ,ובבתי הספר הממ"ד  20% -בלבד;
בכיתות ו'  00% -ו 20%-מהתלמידים ,בהתאמה; ובכיתות ח'  01% -ו20%-
76
מהתלמידים ,בהתאמה".
ניתן לומר שהסיבה לכך היא הרקע חברתי-כלכלי הנמוך של תלמידי החמ"ד ,אך מחקר שנערך
בשנת תשמ"ז ( )0617בקרב בתי ספר בהם רוב התלמידים הינם מרקע חברתי-כלכלי גבוה
מוכיח כי אין זה נכון .על פי המחקר ,בבתי ספר אלו  29%מתלמידי החמ"ד סווגו כמקבלי
77
תמיכה ביתית באנגלית לעומת  01%מתלמידי החינוך הממלכתי בבתי ספר מסוג זה.
לתמיכה ביתית ולשיעורים פרטיים ישנה חשיבות אף מעבר לעזרה הקונקרטית מכיוון שהם
משדרים לילד מסר על חשיבות לימודי האנגלית עבור ההורים ,ובכך גורמים לו להשקיע יותר
במקצוע זה.
ד .ההיחשפות לאנגלית :השערה נוספת שניתן להעלות ,שלא מוזכרת בדברי מבקר המדינה,
טוענת שהפערים אינם תוצר של ליקויים במערכת החינוך הדתית ,אלא הם תוצר של הבדלים
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תרבותיים :לפי טיעון זה ,החברה הדתית הינה חברה שמטבעה סגורה יותר כלפי התרבות
החיצונית ,ולפיכך גם חשופה פחות לשפה האנגלית .נראה שיהיה קשה לטעון כך כלפי רובו
המוחלט של ציבור ה תלמידים בחמ"ד ,אך עדיין ישנו אחוז לא מבוטל של תלמידים שהשערה
זו יכולה להיות נכונה לגביהם.
מעבר לארבע הסיבות שהעלינו הצביע מבקר המדינה על סיבה שלדעתנו היא מרכזית ביותר
והיא אולי כוללת ומקיפה את הסיבות השונות .הכוונה היא לזלזול שיטתי מערכתי של מינהל
החינוך הדתי במקצוע האנגלית:
נמצא שהמפקח הארצי על החינוך העל-יסודי במינהל לא ידע מה הן תוצאות
בחינות המיצ"ב באנגלית ,בכללן התוצאות שבמישור הארצי ,מאחר שכלל לא
עיין בהן .עוד נמצא כי בדיונים בנושא הישגי התלמידים באנגלית ,שבהם
השתתפו חברי הנהלת המשרד וכן בעלי תפקידים רבים במשרד ,נפקד דרך קבע
78
מקומו של נציג המינהל ,וכי המינהל לא היה מעורב בנושא".
מבקר המדינה לא קיבל את הסבריהם של אנשי מינהל החינוך הדתי לממצאים הללו ,והטיל על
מנהל החינוך הדתי לתקן את הליקויים המערכתיים בתחום האנגלית:
בשל התעלמותו של המינהל מתוצאות בחינות המיצ"ב באנגלית ,נבצר ממנו
לעמוד בעוד מועד על ליקויים בתהליך הלמידה ועל הדרכים לתיקונם ...תוצאות
בחינות המיצ"ב מלמדות שיש צורך לנקוט פעולות לשיפור ההישגים באנגלית
79
בבתי הספר הממ"ד.
לאור זאת" ,ביולי  ,2111כחודשיים לאחר פרסום דוח מבקר המדינה האמור ,התכנסה ישיבה
של נציגי הנהלת החמ"ד דאז עם מפקחת מרכזת (מפמ"רית) המופקדת על הוראת האנגלית
שכפופה ליו"ר המזכירות הפדגוגית .מטרת הפגישה הייתה להפיק לקחים מדוח מבקר המדינה
בנוגע לטיפול בתוצאות בחינות המיצ"ב באנגלית בחינוך הממ"ד .בסיום הישיבה נקבעו כמה
המלצות ובהן כי תיקבע פגישה של הנהלת המינהל המורחבת עם המפמ"רית לאנגלית ,שבה
היא תציג את 'מצב האנגלית בחמ"ד' ,וכי מנהל המינהל יבדוק את התכנית להוראת
האנגלית" 80.מבקר המדינה החליט לבדוק כעבור מספר שנים האם אכן ראשי מינהל החינוך
הדתי שינו את גישתם למקצוע האנגלית ,אך מסקנותיו היו שליליות:
המפמ"רית להוראת האנגלית מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2100כי
מאז אותה פגישה ביולי  ,2111לא היו עוד פגישות בינה ובין הנהלת המינהל (-
של החינוך הדתי) וכי אין לה קשרי עבודה רציפים עמה .זאת ,לדבריה ,אף על
פי שבחינוך הממ"ד קיימות בעיות רבות בלימוד האנגלית ,ויש לדון בהן
ולמצוא דרכים לפתרונן .היא הדגישה כי למרות ההישגים הנמוכים באנגלית
בחינוך הממ"ד ,לא פנה אליה המינהל ולא ביקש את עזרתה...
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בשתי הלשכות  -זו של יו"ר המזכירות הפדגוגית וזו של מנהל המינהל ,לא
נמצאו מסמכים המעידים על פעולות כלשהן בכל אלה .יוצא אפוא שגם בעקבות
פרסום ממצאי מבקר המדינה בשנת  ,2111לא עשו המינהל והמזכירות
הפדגוגית עבודת מטה לשם גיבוש תכנית פעולה לשיפור הישגי התלמידים
באנגלית בחינוך הממ"ד.
המינהל (-של החינוך הדתי) לא בדק כיאות את נושא ההישגים בשפה האנגלית
בבתי הספר הממ"ד ואת הצורך בבחינת דרכים להעלאת ההישגים בבחינות
המיצ"ב בחינוך הממ"ד ,צורך שעלה בעבר בדוח מבקר המדינה .על המינהל
לקיים את הבחינות האמורות ועל פי מסקנותיהן לנקוט פעולות שיובילו לשיפור
81
התוצאות.
חוסר המעש של החמ"ד בתחום האנגלית מתחדד במיוחד לאור הקמת ועדה מיוחדת בחמ"ד
בתשס"ה (שאת פועלה סקרנו בפרק על בחינות הבגרות) שדנה בגורמים לירידה בתחום הזכאות
לבגרות ,והגישה מסקנות שגרמו לשיפור מהיר בתחום הזכאות לבגרות .מכך ניתן ללמוד שיש
ביכולתו של החמ"ד להקים וועדות וליישם את מסקנותיהן במהרה.

 .6סיכום ודיון

הנתונים השונים שהוצגו בפרק זה מלמדים על ההישגים הנמוכים של תלמידי החמ"ד בתחום
לימודי האנגלית במבחני המיצ"ב ובבחינות הבגרות .הצבענו על גורמים שונים למצב זה כמו
קביעת שעות לימוד בשעות לא מתאימות ,העסקת מורים רבים לאנגלית שלא הוכשרו ללמד
תחום זה ,תמיכה ביתית לא מספקת ,ועוד .לדעתנו ,החוט המקשר בין הגורמים השונים הוא
החשיבות הפחותה שמייחסים בחמ"ד ובעולם הדתי למקצוע האנגלית ,אף מעבר לטענות
הספציפיות שהעלה משרד מבקר המדינה כלפי החמ"ד .כך למשל ,נראה שאין זה מקרי שכמות
המורים בחמ"ד שהוכשרה ללימודי אנגלית הינה נמוכה מאשר בחינוך הממלכתי ,אלא הדבר
הינו תוצאה ישירה של ייחוס חשיבות נמוכה לאנגלית בחמ"ד .הנתונים שהוצגו על התמיכה
הביתית הנמוכה יותר בחמ"ד למקצוע האנגלית והשערתנו בדבר החשיפה הפחותה לשפה
האנגלית בקרב תלמידי החינוך הדתי ,משתלבים עם הטענות הללו ,ומהווים אולי סיבה ותוצאה
שלהם בו זמנית .בעקבות החשיבות העולה בעשורים האחרונים של השימוש בשפה האנגלית,
נראה שהיחס ללימודי השפה האנגלית בקרב הציבור הדתי והחינוך הדתי חייב לעבור שידוד
מערכות רציני.
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פרק שמיני :מצב לימודי המתמטיקה בחמ"ד
 .1מבחני המיצ"ב במתמטיקה

מאז שנת תשס"ב נבחנים מדי שנה תלמידי החמ"ד עם כלל התלמידים בישראל בתחום
המתמטיקה במבחני המיצ"ב.
כמבואר באריכות במבוא לחלק זה ,מבחני המיצ"ב נערכו עד היום בשתי מתכונות :בין
השנים תשס"ב-תשס"ו ציון המבחן נע בין  1ל 011-והמבחנים לא עברו כיול ורמת הקושי בהם
לא הייתה אחידה ,כך שלא ניתן להשוות בין שנה לקודמתה .לאחר מכן ,בין השנים תשס"ז-
תשע"א שונתה מתכונת הבחינות ונערך כיול כך שניתן להשוות (לכאורה) בין מבחני השנים
השונות .אנו נסקור את הנתונים הללו מתוך השוואה בין תלמידי החמ"ד ובין תלמידי החינוך
הממלכתי היהודי.
א .תשס"ב-תשס"ו
לוח מס'  :37הישגי התלמידים במתמטיקה בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות
ה' ובכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו

כיתות ה
ממוצע בפיקוח
הממלכתי
תשס"ב
תשס"ג
תשס"ד
תשס"ה
תשס"ו

75.9
75.2
70.0
75.2
70.0

כיתות ח

ממוצע בפיקוח
הממ"ד
70.9
91.9
96.6
70.0
71.0

ממוצע בפיקוח
הממלכתי
50.0
51.1
91.1
99.0
90.0

ממוצע בפיקוח
הממ"ד
19.1
55.1
59.9
92.5
59.6

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

באופן כללי ניתן לראות מהלוח שהן בכיתות ה' והן בכיתות ח' ישנו פער קבוע לאורך השנים
של בין  2ל 1.5-נקודות לטובת החינוך הממלכתי ,כאשר בכיתות ה' הפער הממוצע עומד על כ-
 0.15ובכיתות ח' הפער הממוצע עומד על כ 1-נקודות.
בניגוד לפערים שראינו באנגלית ,הפערים כאן הינם קטנים בהרבה ,ומכיוון שבשנים אלו
לא נבחנו הציונים לאור הרקע החברתי-כלכלי של אוכלוסיית התלמידים בכל פיקוח ,קשה לתת
להם משמעות יתירה.
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ב .תשס"ז –תשע"א
לוח מס'  :38הישגי התלמידים במתמטיקה בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות
ה' בשנים תשס"ז-תשע"א

תשס"ז
תשס"ח
תשס"ט
תש"ע
תשע"א

ממוצע בפיקוח ממוצע בפיקוח
הממ"ד
הממלכתי
160
501
517
529
511
500
500
551
511
590

ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח
650
600
563

554

533
544

526

550
514

531

500

504

507
491
450
-

400
350

* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א" ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .51
לוח מס'  :39הישגי התלמידים במתמטיקה בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות
ח' בשנים תשס"ח-תשע"א

תשס"ח
תשס"ט
תש"ע
תשע"א

ממוצע בפיקוח ממוצע בפיקוח
הממ"ד
הממלכתי
515
500
500
522
510
526
506
509

ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח
650
600
536

529

522

503

511

519

550
513

500
505
450

400
350

* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א" ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .56
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כמבואר בפרק הקודם בהרחבה (בניתוח לוח מס'  ,)00הלוחות אמנם מציגים שיפור בציוני
התלמידים במהלך השנים הן בפיקוח הממלכתי והן בפיקוח הממלכתי-דתי ,אך מכיוון
שהשינוי הוא בשני סוגי הפיקוח נראה שהשיפור בציונים לא משקף בהכרח התקדמות.
אם נשווה בין שני סוגי הפיקוח נראה כי גם במתמטיקה ישנו פער הן בכיתות ה' והן בכיתות
ח' לטובת החינוך הממלכתי ,אך בעוד הפער בכיתות ה' עומד על כבין  21ל 01-נקודות כאשר
הפער הממוצע עומד על  ,22.9בכיתות ח' הפערים קטנים הרבה יותר כאשר הממוצע עומד כל
 05.5נקודות בלבד.
בדוח מיוחד שפרסמה ראמ"ה בתשרי תשע"ב נבדקה ההשערה שהפער נובע מהרקע
החברתי-כלכלי הנמוך יותר של תלמידי החמ"ד .בלוח הבא מוצגים בנפרד הפערים בין הישגי
התלמידים בפיקוח הממלכתי לבין הישגי התלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי על פי רקע חברתי-
כלכלי נמוך ,בינוני וגבוה ,במבחני המיצ"ב תשע"א לכיתות ה' ולכיתות ח' במתמטיקה:
לוח מס'  :40הפערים בהישגים בפיקוח הממלכתי לעומת הפיקוח הממלכתי-דתי במבחני המיצ"ב
במתמטיקה בשנת תשע"א

כיתות ה'
כיתות ח'

רקע חברתי-כלכלי נמוך רקע חברתי-כלכלי בינוני רקע חברתי-כלכלי גבוה
7
00
21
21
0
-00

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

ניתן לראות שכאשר בודקים את הנתונים לאור הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים עדיין ישנו
פער לטובת תלמידי הממלכתי ,אך הפער מצטמצם באופן משמעותי :בכיתות ה' הוא יורד ל01-
נקודות ,ואילו בכיתות ח' הפער כמעט נעלם והוא עומד על כ 0.0-נקודות בממוצע .בהתחשב
בכך שהציון הממוצע בשנים תשס"ז-תשס"א נקבע ל 511-הרי שהפער בכיתות ח' הינו זניח
למדי.
 .2המשוב הארצי למערכת החינוך

ביוני  0669נבחנו תלמידי כיתות ד' וכיתות ח' בישראל במבחן המשוב הארצי במתמטיקה.
המבחן בחן את יכולות התלמידים במתמטיקה בהתאם לתוכניות הלימוד בכיתות הרלוונטיות
על בסיס מדגם של כ 01%-מתלמידי החינוך הממלכתי היהודי ובכללם תלמידי החמ"ד .גם
במבחן זה ניתן היה לראות שינוי משמעותי בין הכיתות הנמוכות לכיתות הגבוהות .בכיתות ד'
היה פער של  0.0נקודות בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי (ציון ממוצע של 75.0
בחינוך הממלכתי לעומת  70.1בחינוך הממלכתי-דתי) ובכיתות ח' היה פער של  0נקודות (ציון
ממוצע של  91.2בחינוך הממלכתי לעומת  57.2בחינוך הממלכתי-דתי) .אלא שכאשר בחנו
החוקרים את השפעת מדד הטיפוח על ההבדלים בין סוגי הפיקוח על מנת לאמוד את ההישגים
שהיו נצפים לו מדד הטיפוח של בתי הספר היה שונה התגלתה תמונה אחרת :בכיתות ד'
הצטמצם הפער ל 1.1-נקודות (ציון ממוצע של  70.6בחינוך הממלכתי לעומת  70.5בחינוך

 | 71החינוך הממלכתי-דתי – תמונת מצב ,מגמות והישגים

הממלכתי-דתי) ובכיתות ח' נפתח פער של  0.6נקודות דווקא לטובת החינוך הממלכתי דתי
82
(ציון ממוצע של  51.0בחינוך הממלכתי לעומת  91בחינוך הממלכתי-דתי).
 .3מבחן  – TIMSSמבחן בינלאומי

א .רקע על המבחן
כאמור במבוא לחלק זה ,תלמידי ישראל נבחנים בשנים האחרונות במבחן  TIMSSשהינו מבחן
בינלאומי הבוחן את ידיעת התלמידים בכיתות ח' בכ 51-מדינות ברחבי העולם בתחומי
המתמטיקה והמדעים .המבחן במתמטיקה בודק את הצלחת התלמידים בחמישה תחומים:
מושג המספר (מספרים שלמים ,שברים ועוד) ,אלגברה ,מדידה (תכונות ויחידות מדידה ,כלים
ושיטת מדידה) ,נתונים (איסוף נתונים וארגונם ,אי ודאות והסתברות ,ועוד) וגיאומטריה.
במבחן האחרון שנערך בשנת  2117נוספו עוד שלושה תחומים :ידיעה ,יישום וחשיבה.
ב .מבחן 0666
כאמור במבוא לחלק זה ,לגבי מבחן זה אין נתונים מפורטים לגבי הפיקוח הממלכתי
והממלכתי-דתי ,אך הציון הכולל של כל פיקוח ידוע :הציון בחינוך הממלכתי עמד על 117
ואילו הציון בחינוך הממלכתי דתי עמד על  83.157הציון של כלל האוכלוסייה בישראל עמד
( 199כולל המגזר הערבי) וישראל הייתה במקום ה 21-הכולל.
ג .מבחן 2110
במבחן זה ביצעה ישראל קפיצה מרשימה בתחום המתמטיקה והיא הייתה בין שלוש המדינות
היחידות שניתן היה לראות בהן שיפור משמעותי 84.הציון הממוצע בישראל עלה מ 199-ל-
 ,169כאשר עיקר השינוי היה בחמ"ד ובחינוך הערבי כפי שניתן לראות בלוח הבא:

 82הנתונים על בסיס :המשוב הארצי למערכת החינוך – מבחן הישגים במתמטיקה לתלמידי כיתות ח' – יוני ,0669
משרד החינוך ,ירושלים  ,0661עמ'  ;011-66המשוב הארצי למערכת החינוך – מבחן הישגים במתמטיקה
לתלמידי כיתות ד' – יוני  ,0669משרד החינוך ,ירושלים  ,0661עמ .60
 83זוזובסקי ,הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים ,וההקשר החינוכי של הוראתם
בישראל :ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי  ,TIMSS-2003עמ' .76
 84נעמי מי-עמי ,הישגי ישראל במבחני  ,TIMMSהכנסת  -מרכז מחקר ומידע ,התשס"ה ,עמ' .2
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לוח מס'  :41הישגי התלמידים במתמטיקה במבחן  TIMSS-2003בחינוך הממלכתי היהודי,
בציוני סבירות ובציוני אחוזים

בציוני סבירות
פיקוח
ממלכתי
512
ציון כולל
מושג המספר 516
511
אלגברה
110
מדידה
גיאומטריה 165
519
נתונים

פיקוח
ממ"ד
509
506
507
161
517
521

בציוני אחוזים
פיקוח
ממלכתי
17
ציון כולל
מושג המספר 50
17
אלגברה
11
מדידה
גיאומטריה 17
16
נתונים

פיקוח
ממ"ד
51
50
51
10
11
50

* על פי רות זוזובסקי" ,הישיגהם הלי מודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים ,וההקשר החינוכי של
הוראתם בישראל :ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי  ,"TIMSS-2003אוניברסיטת ת"א ,2115 ,עמ' .70-71

כפי שניתן לראות ,בניגוד למבחני המיצ"ב ולמבחן  ,TIMSS 1999במבחן  TIMSS 2003ישנה
עדיפות דווקא לתלמידי החמ"ד .לפי ציוני הסבירות הפער עומד על  01נקודות ,ולפי ציוני
האחוזים הפער עומד על  0נקודות .ניתן לראות גם שהפער הוא קבוע יחסית בכל חמשת תחומי
המתמטיקה שנבחנו .בעוד החינוך הממלכתי השתפר ב 05-נקודות מהמבחן הקודם ,החמ"ד
השתפר במבחן זה ב 56-נקודות(!).
כדי להבין את גודל ההישג של החמ"ד מעניין לבחון את מיקומו בין כלל המדינות שנבחנו.
במבחן זה עמד החינוך בישראל בכללותו (כולל החינוך הערבי) במקום ה 06-בין כלל המדינות,
כאשר הציון של דוברי העברית בחינוך הממלכתי היה מספיק למקום ה 05-הכללי ואילו הציון
של החמ"ד היה ממקם מדינה במקום ה 01-המכובד.
בנוסף ,כאשר בוחנים את הישגי התלמידים בחמ"ד לפי הרקע החברתי-כלכלי שלהם ,ניתן
לראות שלמעשה הפער בין החמ"ד לחינוך הממלכתי הינו גדול בהרבה .הטבלה הבאה מתארת
את בתי הספר והתלמידים במדגם לפי שלוש דרגות של עשירוני טיפוח :מבוססים ,בינוניים
וחלשים:
לוח מס'  : 42התפלגותם של התלמידים ובתי הספר בהישגים במתמטיקה בחינוך הממלכתי
היהודי במדגם של מבחן  ,TIMSS-2003לפי עשירוני טיפוח

פיקוח ממלכתי
עשירוני טיפוח
מספר בתי ספר מספר תלמידים
126
מבוססים (27 )0-0
901
בינוניים (20 )9-1
509
חלשים (07 )01-7
0675
95
סה"כ

פיקוח ממלכתי-דתי
מספר בתי ספר מספר תלמידים
005
5
211
9
912
20
615
01

* על פי רות זוזובסקי" ,הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים ,וההקשר החינוכי של
הוראתם בישראל :ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי  ,"TIMSS-2003אוניברסיטת ת"א ,2115 ,עמ' .70
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ניתן לראות שבמדגם המתואר רוב תלמידי החמ"ד הגיעו דווקא מקבוצת החלשים ,בניגוד
לחינוך הממלכתי בו קבוצה זו הינה הקבוצה הכי קטנה .לפיכך ,כשמשווים בין סוגי הפיקוח
השונים לפי שלוש הקבוצות השונות ניתן לראות שהפערים הינם גדולים בהרבה:
לוח מס'  :43הישגי התלמידים במתמ' במבחן  TIMSS-2003בחינוך הממלכתי היהודי ,לפי
עשירוני טיפוח בציוני סבירות ובציוני אחוזים

מבוססים
בינוניים
חלשים

בציוני סבירות
פיקוח
ממלכתי
529
510
151

פיקוח
ממ"ד
555
526
511

מבוססים
בינוניים
חלשים

בציוני אחוזים
פיקוח
ממלכתי
90
50
50
17
11
09

פיקוח
ממ"ד

* על פי רות זוזובסקי" ,הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים ,וההקשר החינוכי של
הוראתם בישראל :ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי  ,"TIMSS-2003אוניברסיטת ת"א ,2115 ,עמ' .75-71

בציוני הסבירות ניתן לראות שהפערים הינם גבוהים בהרבה במצב זה מאשר הפער בציון הסופי
שעמד על  01נקודות בלבד כפי שראינו לעיל .הפער גדול במיוחד כשמשווים בין קבוצת
החלשים והוא עומד על  51נקודות(!) .בציוני האחוזים ניתן לראות את הפער כפי שהוא נראה
בציון של בין  1ל ,011-וניתן לראות שהפער נע בין  9נקודות בקבוצת הבינוניים ל 02-נקודות
בקבוצת החלשים .מכל מקום ,אלו הם פערים ממש עצומים.
ד .מבחן 2117
במבחן זה ניתן לראות ירידה כוללת של ציוני המתמטיקה בישראל ,אך החמ"ד הוא עדיין
האוכלוסייה בעלת הציונים הטובים ביותר ,כפי שניתן ללמוד מהטבלה הבאה:
לוח מס'  :44הישגי התלמידים במתמטיקה במבחן  TIMSS-2007בחינוך הממלכתי היהודי
(בציוני סבירות)

פיקוח ממלכתי
מתמטיקה כללי
מספרים
אלגברה
גיאומטריה
נתונים והסתברות
ידיעה
יישום
חשיבה

110
119
111
150
165
179
162
111

פיקוח ממ"ד
119
161
115
157
161
171
161
116

* על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי " ,ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה
ובמדעים :ממצאי המחקר הבינלאומי  ,"TIMSS-2007אוניברסיטת ת"א ,2116 ,עמ' .07

כאשר הציונים נמדדים בציוני אחוזים הפער נעלם כמעט לגמרי ושני סוגי הפיקוח עומדים על
כ 15-נקודות .ישראל ממוקמת מבין כלל המדינות המשתתפות במדגם במקום ה ,25-ואילו
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ציוני החינוך הממלכתי היו מספיקים עבור המקום ה 21-בעוד שציוני החמ"ד היו מביאים
למקום ה.06-
במבחן  ,2117בניגוד למבחן  ,2110היה הייצוג של בתי הספר לפי שלוש הרמות של
עשירוני טיפוח מאוזן יותר כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:
לוח מס'  : 45התפלגות התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי במדגם  ,TIMSS-2007על פי הרמה
החברתית-כלכלית של בתי הספר שבהם הם לומדים (באחוזים)

פיקות ממלכתי
בתי ספר "מבוססים"
בתי ספר "בינוניים"
בתי ספר "נמוכים"

16
11
01

פיקוח ממלכתי-דתי
11
11
09

* על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי " ,ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה
ובמדעים :ממצאי המחקר הבינלאומי ,"TIMSS-2007אוניברסיטת ת"א ,2116 ,עמ' .01

לפיכך ,כאשר משווים את הציונים בין שלוש הרמות השונות של עשירוני הטיפוח ניתן לראות
שהפעם דווקא ברמה הנמוכה החינוך הממלכתי עדיף על החמ"ד אך בשתי הרמות האחרות
ישנה עדיין עדיפות לחמ"ד:
לוח מס'  :46הישגי התלמידים במתמטיקה במבחן  TIMSS-2007בחינוך הממלכתי היהודי ,על
פי הרמה החברתית-כלכלית של בתי הספר שבהם הם לומדים

"מבוססים"
"בינוניים"
"נמוכים"

פיקוח ממלכתי
165
112
120

פיקוח ממלכתי-דתי
510
167
101

* על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי " ,ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה
ובמדעים :ממצאי המחקר הבינלאומי  ,"TIMSS-2007אוניברסיטת ת"א ,2116 ,עמ' .01

אם כן ,בניגוד למבחני המיצ"ב בהם ראינו מגמה יציבה יחסית המצביעה על פער קל של
החינוך הממלכתי על החמ"ד ,במבחנים הבינלאומיים אנו רואים תנודות גבוהות וקושי להצביע
על מגמה אחידה .עם זאת ,באופן כללי ניתן לומר שהחמ"ד מספק במבחנים אלו תוצאות
עדיפות על החינוך הממלכתי ,במיוחד כשמסתכלים על הרמות השונות של הרקע החברתי-
כלכלי של התלמידים.
 .4מבחן  – PISAמבחן בינלאומי

כאמור במבוא לחלק זה ,תלמידי ישראל בגיל  05נבחנו בשנים  2111ו 2119-במבחני פיז"ה
( ) PISAהבינלאומיים הבוחנים בין השאר את אוריינות המתמטיקה .תחום אוריינות המתמטיקה
מבקש לבחון את היכולת של התלמיד לזהות ולהבין את התפקיד שממלאת המתמטיקה בעולם,
לערוך שיפוטים מבוססים ,ולהשתמש במתמטיקה ולעסוק בה באופנים שעונים לדרישות
בחייו.
תוצאות המבחן של שנת  2111במתמטיקה מראות פער משמעותי לטובת החמ"ד :בעוד
ממוצע תלמידי מדינות ה OECD-עמד על  511הציון הממוצע של תלמידי החינוך הממלכתי
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היהודי עמד על  ,111לעומת הציון הממוצע של תלמידי החמ"ד שעמד על  85.111לעומת זאת,
במבחני  2119אנו עדים לעלייה של החינוך הממלכתי לעומת ירידה של החמ"ד ,כך שציון
החמ"ד עמד על  191והחינוך הממלכתי עמד על  .190במבחנים אלו גם התפרסמו ציוני הבנים
והבנות בכל פיקוח ,והנתונים מראים פערים גבוהים לטובת הבנים .בחינוך הממלכתי הציון
הממוצע של הבנים עמד על  171לעומת  150אצל הבנות ,ואילו בחמ"ד הציון הממוצע של
86
הבנים עמד על  172לעומת  119אצל הבנות.
 .5בחינות הבגרות במתמטיקה

בלוחות הבאים מוצגים ציוני בחינות הבגרות במתמטיקה של תלמידי בתי הספר שבפיקוח
ממלכתי (ללא החינוך הערבי) לעומת תלמידי בתי הספר שבפיקוח ממלכתי דתי בשנים ,0665
 .2101 ,2115 ,2111הנתונים מחולקים לשלוש קטגוריות :הניגשים ל 5-יחידות לימוד ,הניגשים
ל 1-יחידות לימוד והניגשים ל 0-יחידות לימוד .ממוצע הציונים בשנים  2115ו 2101-מופיע
במדויק ואילו בשנים  0665ו 2111-אין ממוצע מדויק של ציונים ,אך ניתן לראות מהו אחוז
התלמידים בכל פיקוח שקיבל ציון הנע בין  ,10-61 ,60-011וכן הלאה:
לוח מס'  :47נבחנים במתמטיקה לפי פיקוח ,מספר יחידות לימוד וציונים – חינוך עברי ,בשנים
 1995ו2000-

פיקוח
ממלכתי
פיקוח
ממלכתי
דתי
פיקוח
ממלכתי
פיקוח
ממלכתי
דתי

מספר
יחידות

סה"כ
נבחנים

סה"כ

0
1
5
0
1
5

06,210
6,101
7,226
1,907
2,011
0,201

011.1
011.1
011.1
011.1
011.1
011.1

0
1
5
0
1
5

20,002
01,717
7,500
5,000
0,011
0,519

011.1
011.1
011.1
011.1
011.1
011.1

ציונים
עד 10-61 70-11 90-71 55-91 51
0665
01.5 01.6 09.6 05.1 01.6
29.1 21.5 09.2
1.1
0.0
26.0 20.0 01.9
0.2
2.2
06.0 09.0 09.1 07.0 00.1
27.7 20.5 00.9
5.7
2.0
00.0 21.9
1.7
2.1
0.5
2111
25.2 06.1 01.9
5.7 02.0
26.1 20.1 02.5
1.5
9.0
21.9 07.1 01.0
0.1
5.0
21.0 06.2 01.5
9.0 02.2
21.1 06.9 00.1
1.0
1.7
26.0 07.9
6.0
0.1
1.6

60-011
05.1
20.1
00.0
06.6
26.1
05.0
20.1
29.6
05.1
20.7
01.7
05.7

* על פי נתונים שעובדו עבור מחקר זה ,על ידי גב' יפה שיף מאגף א – חינוך ,השכלה וכוחות הוראה של הלמ"ס.

 85מחקר פיזה  – 2111אוריינות תלמידים בני  05במדעים ,בקריאה ובמתמטיקה – מבט ישראלי ,הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,עמ' .06
 86מחקר פיזה  – 2119אוריינות תלמידים בני  05במדעים ,בקריאה ובמתמטיקה – מבט ישראלי ,הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,עמ' .017
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לוח מס'  :48נבחנים במתמטיקה לפי פיקוח ,מספר יחידות לימוד וציונים – חינוך עברי ,בשנים
 2005ו2010-

פיקוח ממלכתי
מס' יחידות
ציון ממוצע
מספר נבחנים
2115
76.1
22,121
0
10.1
02,111
1
17.7
1,911
5
2101
77.9
20,970
0
11.0
00,015
1
11.1
7,119
5

פיקוח ממלכתי דתי
ציון ממוצע
מספר נבחנים
1,665
0,900
0,671

10.0
11.5
19.1

9,106
0,750
0,711

71.9
11.6
11.2

* על פי נתונים שעובדו עבור מחקר זה ,על ידי גב' יפה שיף מאגף א – חינוך ,השכלה וכוחות הוראה של הלמ"ס.

בשנים  2115ו 2101-ניתן לראות שישנו פער קטן מאוד בציונים לטובת החמ"ד ,בעיקר בקרב
הנבחנים ב 0-ו 1-יחידות .לעומת זאת ,בשנים  0665ו 2111-אין ציונים מדויקים ,אך ניתן
לראות גם שם שציוני החמ"ד עדיפים ,במיוחד בשנת  .0665עם זאת ,כפי שציינו לגבי בחינות
הבגרות באנגלית ,הסיבה לפערים הזניחים נובעת מכך שמכיוון שיש אפשרות לגשת לרמות
קושי שונות ,כל תלמיד ניגש לבחינה התואמת את יכולתו הלימודית ,ולכן הנתון החשוב לגבי
בחינות הבגרות הוא לא בהכרח גובה הציון אלא דווקא כמות הניגשים לכל רמת קושי .נתונים
אלו מפורטים בטבלה הבאה כאשר כאן מלבד שלוש הקטגוריות שצוינו לעיל ( 5יחידות1 ,
יחידות ו 0-יחידות) מצורפת קטגוריה נוספת הכוללת את התלמידים שלא ניגשו לכלל לבגרות
במתמטיקה או שעשו בגרות מיוחדת של פחות מ 0-יחידות:
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לוח מס'  :49חלוקת התלמידים ליחידות לימוד בבגרות במתמטיקה בחינוך הממלכתי היהודי,
בשנים  2005 ,2000 ,1995ו( 2010-באחוזים)

שנה
0665

2111

2115

2101

מספר יחידות
 2ומטה
0
1
5
 2ומטה
0
1
5
 2ומטה
0
1
5
 2ומטה
0
1
5

פיקוח ממלכתי
01.5
11
20.5
01
06
10.5
22
05.5
21
10
22.5
09
21.5
12.5
22.5
01.5

פיקוח ממלכתי דתי
6.5
50.5
25.5
00.5
05.5
11.5
27
00
06.5
01
27.5
05
07.5
10
27
02.5

* עובד מתוך נתונים שהתקבלו מגב' יפה שיף מאגף א – חינוך ,השכלה וכוחות הוראה של הלמ"ס.

בניגוד לפערים שראינו לעיל בתחום האנגלית כאן ניתן לראות פערים קטנים יותר ולמעשה
מסתמנות מגמות שונות :בחינוך הממלכתי ישנו אחוז גבוה יותר (בשני אחוזים) של תלמידים
הניגשים לבגרות של  5יחידות ,ואילו בחמ"ד ישנו אחוז גבוה יותר (בחמישה אחוזים) של
תלמידים הניגשים ל 1-יחידות .נתון משמעותי נוסף בהקשר זה הינו אחוז התלמידים שאינו
ניגש כלל לבגרות של  0יחידות ומעלה :ניתן לראות שאחוז זה קטן יותר (בשני אחוזים
בממוצע) בקרב תלמידי החמ"ד .לנתון זה חשיבות רבה כיוון שתלמיד שאינו ניגש לבגרות של
 0יחידות ומעלה ,מקבל אמנם תעודת בגרות ,אך היא אינה עומדת בדרישות הסף של המוסדות
להשכלה גבוהה בישראל ולפיכך ערכה נמוך יותר .האחוז הקטן יותר של תלמידים כאלה בקרב
החמ"ד מלמד לפיכך ,על מגמה מבורכת.
בתעודות הבגרות אין נתונים על הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים ,אך מכיוון שהנתונים
מצביעים על יתרון קל לטובת החמ"ד ,ניתן לשער בבטחה שמכיוון שהרקע החברתי-כלכלי של
התלמידים בחמ"ד הינו נמוך הרבה יותר ,למעשה הפער האמיתי בתחום זה בין החמ"ד
לממלכתי הינו גבוה הרבה יותר.
 .6סיכום ודיון

מסקירת מבחני ההישגים של תלמידי החמ"ד במתמטיקה ניתן לראות כיוונים שונים .ממבחני
המיצ"ב של כיתות ה' וכיתות ח' ניתן לראות עדיפות קטנה של החינוך הממלכתי על החמ"ד הן
בציון הרגיל ,והן כשמשווים בין התלמידים לפי רקע חברתי-כלכלי ,אך זהו פער מזערי למדי.
מאידך ,מבחן  TIMSSהבינלאומי הנערך בכיתות ח' ,מבחן פיז"ה הבינלאומי הנערך בקרב בני
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ה 05-ומבחני הבגרות הנערכים בכיתות י"א וי"ב מצביעים על הצלחה גדולה יותר של החמ"ד.
ניתן אולי להסביר את ההב דלים בנתונים בכך שבכיתות הנמוכות רמת המתמטיקה בחמ"ד
נמוכה בהשוואה לרמת המתמטיקה בכיתות הגבוהות ,ולכן במיצ"ב החמ"ד מצליח פחות
מאשר במבחנים הנערכים בתקופת התיכון .מכל מקום ,מכיוון שלתעודות הבגרות ישנה
חשיבות גדולה בהרבה מאשר למבחני המיצ"ב ניתן לומר שמצבו של החמ"ד במתמטיקה
במיוחד לאור הרקע החברתי-כלכלי של תלמידיו הינו סביר ביותר .גם השוואה בין-לאומית
מלמדת על מצב סביר ביותר בחמ"ד :בחלק מהמבחנים הבין-לאומיים ,החמ"ד ממוקם מעט
מעל הממוצע של מדינות ה ,OECD-ובחלק אחר הוא ממוקם מעט מתחת לממוצע זה.

פרק תשיעי :מצב לימודי המדעים בחמ"ד
 .1מבחני המיצ"ב במדעים

מאז שנת תשס"ב נבחנים מדי שנה תלמידי החמ"ד עם כלל התלמידים בישראל בתחום המדעים
והטכנולוגיה במבחני המיצ"ב.
כמבואר באריכות במבוא לחלק זה ,מבחני המיצ"ב נערכו עד היום בשתי מתכונות :בין
השנים תשס"ב-תשס"ו ציון המבחן נע בין  1ל 011-והמבחנים לא עברו כיול ורמת הקושי בהם
לא הייתה אחידה ,כך שלא ניתן להשוות בין שנה לקודמתה .לאחר מכן ,בין השנים תשס"ז-
תשע"א שונתה מתכונת הבחינות ונערך כיול כך שניתן להשוות (לכאורה) בין מבחני השנים
השונות .אנו נסקור את הנתונים הללו מתוך השוואה בין תלמידי החמ"ד ובין תלמידי החינוך
הממלכתי היהודי.
א .תשס"ב-תשס"ו
לוח מס'  :50הישגי התלמידים במדעים בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ה'
ובכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו

כיתות ה
ממוצע בפיקוח
הממלכתי
תשס"ב
תשס"ג
תשס"ד
תשס"ה
תשס"ו

75.9
75.2
70.0
75.2
70.0

ממוצע בפיקוח
הממ"ד
70.9
91.9
96.6
70.0
71.0

כיתות ח
ממוצע בפיקוח
הממלכתי
50.0
51.1
91.1
99.0
90.0

ממוצע בפיקוח
הממ"ד
19.1
55.1
59.9
92.5
59.6

* מעובד על פי נתוני השנתון הסטטיסטי לישראל במהלך השנים.

מטבלת הציונים ניתן לראות שבכיתות ה' קיים פער קבוע של בין  0ל 9-נקודות לטובת החינוך
הממלכתי ( 0.71נקודות בממוצע) .ובכיתות ח' הפער מצטמצם מעט והוא נע בין  2ל 5-נקודות
( 0.0נקודות בממוצע).
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ב .תשס"ז-תשע"א
לוח מס'  :51הישגי התלמידים במדע וטכנולוגיה בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי
בכיתות ה' בשנים תשס"ז-תשע"א

תשס"ז
תשס"ח
תשס"ט
תש"ע
תשע"א

ממוצע בפיקוח ממוצע בפיקוח
הממ"ד
הממלכתי
511
521
512
500
509
510
517
510
509
511

ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח
650
600
544

516

541

507

543

516

531

528

502

500

550
500
450

400
350

* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א" ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .51
לוח מס'  : 52הישגי התלמידים במדע וטכנולוגיה בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי
בכיתות ח' בשנים תשס"ח-תשע"א

תשס"ח
תשס"ט
תש"ע
תשע"א

ממוצע בפיקוח ממוצע בפיקוח
הממ"ד
הממלכתי
161
521
511
501
509
506
529
551

ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח
650
600
554

539

526

516

530

520

550
500

508
490
450
-

400
350

* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א" ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .55
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כמבואר בפרק השביעי בהרחבה (בניתוח לוח מס'  ,)00הלוחות אמנם מציגים שיפור בציוני
התלמידים במהלך השנים הן בפיקוח הממלכתי והן בפיקוח הממלכתי-דתי ,אך מכיוון
שהשינוי הוא בשני סוגי הפיקוח נראה שהשיפור בציונים לא משקף בהכרח התקדמות.
הנתונים מלמדים על פער קבוע של כ 01-נקודות לטובת תלמידי החינוך הממלכתי הן בכיתות
ה' והן בכיתות ח' ,כשגם כאן הפער נמוך במעט בכיתות ח' :בכיתות ה' פער של  26.2נקודות
בממוצע ובכיתות ח' פער של  25.75נקודות בממוצע.
בדוח מיוחד שפרסמה ראמ"ה בתשרי תשע"ב נבדקה ההשערה שהפער נובע מהרקע
החברתי-כלכלי הנמוך יותר של תלמידי החמ"ד .בלוח הבא מוצגים בנפרד הפערים בין הישגי
תלמידים בפיקוח הממלכתי לבין הישגי תלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי על פי רקע חברתי-
כלכלי נמוך ,בינוני וגבוה ,במבחני המיצ"ב תשע"א לכיתות ה' ולכיתות ח' במדעים
וטכנולוגיה:
לוח מס'  :53הפערים בהישגים בפיקוח הממלכתי לעומת הפיקוח הממלכתי-דתי במבחני המיצ"ב
במדע וטכנולוגיה בשנת תשע"א

כיתות ה'
כיתות ח'

רקע חברתי-כלכלי נמוך רקע חברתי-כלכלי בינוני רקע חברתי-כלכלי גבוה
21
25
26
06
07
15

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

התרשים מלמד שבקרב תלמידים הבאים מרקע חברתי-כלכלי נמוך הפערים בין תלמידי החמ"ד
ותלמידי החינוך הממלכתי גבוהים אף יותר (בעיקר אצל תלמידי כיתות ח') ,אך אצל תלמידים
מרקע חברתי-כלכלי גבוה הפערים יורדים במעט ,אך עדיין נשאר פער של כ 21-נקודות לטובת
החינוך הממלכתי.
 .2המשוב הארצי למערכת החינוך

מבחן נוסף שנערך בבתי הספר היסודיים בתחום המדעים הוא "המשוב הארצי למערכת
החינוך" שנערך ביוני  .0661מבחן זה בו נבחנו תלמידי כיתות ו' עסק בטכנולוגיה ומדעים
והתחומים הספציפיים בו היו :חומרים ותהליכים ,בעלי חיים וצמחים ,אנרגיה ,מידע ותקשורת,
אדם ,חברה וטכנולוגיה וכדור הארץ והיקום .במבחן זה היה הציון הממוצע של תלמידי החמ"ד
 90.1לעומת  90.2בבתי הספר הממלכתיים 87,כאשר בשני סוגי הפיקוח היה פער משמעותי בין
הבנים לבנות :בחינוך הממלכתי ממוצע הבנים עמד על  95.0לעומת  90.2אצל הבנות ,ואילו
88
בחמ"ד ממוצע הבנים עמד על  90.1וממוצע הבנות עד על  51.1בלבד.
החוקרים בדקו האם הפער הקטן בין החינוך הממלכתי והחמ"ד נוצר כתוצאה מהבדלי מדד
הטיפוח של התלמידים בבתי הספר ולפיכך ניסו לקבוע מה היה הציון בכל פיקוח לו מדד
הטיפוח של בתי הספר הכלולים במדגם בשני סוגי הפיקוח היה שווה .הם הגיעו למסקנה
 87המשוב הארצי למערכת החינוך – מבחן הישגים במדעים ובטכנולוגיה לתלמידי כיתות ו' – יוני  ,0661משרד
החינוך ,ירושלים  ,0666עמ' .056
 88שם ,עמ' .092
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שממוצע הציונים במצב זה בקרב תלמידי החמ"ד יעלה ל 90.0-ואילו ממוצע תלמידי החינוך
הממלכתי ירד במעט ל ,92.9-ומכאן שישנו למעשה פער קטן לטובת החמ"ד.
 .3מבחן  – TIMSSמבחן בינלאומי

א .רקע על המבחן
כאמור במבוא לחלק זה ,תלמידי ישראל נבחנים החל משנת  0665במבחן  TIMSSשהינו מבחן
בינלאומי הבוחן את ידיעת התלמידים בכיתות ח' בכ 51-מדינות ברחבי העולם בתחומי
המתמטיקה והמדעים .המבחן במדעים בודק את הצלחת התלמידים בחמישה תחומים :מדעי
החיים (ביולוגיה) ,כימיה ,פיזיקה ,מדעי כדור-הארץ ומדעי הסביבה .התחומים הללו נמדדים
בשלושה מדדים קוגנטיביים :ידע עובדתי ,הבנה מושגית וחשיבה וניתוח .במבחן  2117לא
נבחנו התלמידים בתחום מדעי הסביבה אלא רק בארבעת התחומים האחרים.
ב .מבחן 0666
כאמור במבוא לחלק זה ,לגבי מבחן זה אין נתונים מפורטים ,אך הציון הכולל של כל פיקוח
89
ידוע :הציון בחינוך הממלכתי עמד על  111ואילו הציון בחינוך הממלכתי דתי עמד על .160
חשוב לזכור שבציוני סבירות פער של  6נקודות מלמד על פער קל ולא גבוה במיוחד.
ג .מבחן 2110
לוח מס'  :54הישגי התלמידים במדעים במבחן  TIMSS-2003בחינוך הממלכתי היהודי ,בציוני
סבירות

פיקוח ממלכתי
ציון כולל
מדעי החיים
כימיה
פיזיקה
מדעי כדור הארץ
מדעי הסביבה

169
511
166
162
160
161

פיקוח ממ"ד
169
511
511
162
111
161

* על פי רות זוזובסקי" ,הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים ,וההקשר החינוכי של
הוראתם בישראל :ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי  ,"TIMSS-2003אוניברסיטת ת"א ,2115 ,עמ' 015-011

הלוח מציג שוויון מוחלט בין החמ"ד לחינוך הממלכתי כאשר הממוצע של שני סוגי הפיקוח
עומד על  ,169קרוב מאוד לממוצע הבינלאומי .עם זאת ,כאשר משווים את התלמידים בחמ"ד
ובחינוך הממלכתי לפי הרקע החברתי-כלכלי שלהם מגלים תמונה אחרת:

 89זוזובסקי ,הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים ,וההקשר החינוכי של הוראתם
בישראל :ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי  ,TIMSS-2003עמ' .002
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לוח מס'  :55הישגי התלמידים במדעים במבחן  TIMSS-2003בחינוך הממלכתי היהודי ,לפי
עשירוני טיפוח (בציוני סבירות)

מבוססים
בינוניים
חלשים

פיקוח ממ"ד
509
519
111

פיקוח ממלכתי
509
169
152

* על פי רות זוזובסקי" ,הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים ,וההקשר החינוכי של
הוראתם בישראל :ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי  ,"TIMSS-2003אוניברסיטת ת"א ,2115 ,עמ' .016-011

עתה ניתן לראות פער דווקא לטובת החמ"ד .הדבר הוא כמובן תוצאה של אחוז התלמידים
היותר גבוה בחמ"ד הבאים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ,שבא לידי ביטוי גם בקבוצת המדגם של
90
מבחן זה.
ד .מבחן 2117
לוח מס'  :56הישגי התלמידים במדעים במבחן  TIMSS-2007בחינוך הממלכתי היהודי (בציוני
סבירות)

פיקוח ממלכתי
מדעים כללי
ביולוגיה
כימיה
פיזיקה
מדעי כדור הארץ
ידיעה
יישום
חשיבה

110
161
171
111
179
119
191
511

פיקוח ממ"ד
162
161
110
117
115
115
191
516

* על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי " ,ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה
ובמדעים :ממצאי המחקר הבינלאומי  ,"TIMSS-2007אוניברסיטת ת"א ,2116 ,עמ' .55

הטבלה מציגה פער קטן ולא משמעותי לטובת תלמידי החמ"ד ,אך אין זה בהכרח מלמד על
שיפור בחמ"ד או ירידה בחינוך הממלכתי כיוון שבמדגם של מבחן זה נדגמו קבוצות יחסית
שוות מכל רקע חברתי-כלכלי בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי כפי שהראנו לעיל 91.לאור
זאת ,בניגוד למבחן של  2110בו כשהשווינו בין שני סוגי הפיקוח לאור הרקע החברתי-כלכלי
של התלמידים ראינו לפתע הבדלים גדולים בציונים ,במבחן זה השוואה לאור הרקע החברתי-
כלכלי תראה תמונה דומה למדי לתוצאות המבחן הסופיות:

 90בלוח מס'  12הצגנו את התפלגות התלמידים לפי קבוצות של עשירוני טיפוח במבחן .TIMSS-2003
 91בלוח מס'  15הצגנו את התפלגות התלמידים לפי קבוצות של עשירוני טיפוח במבחן .TIMSS-2007
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לוח מס'  :57הישגי התלמידים במדעים במבחן  TIMSS-2007בחינוך הממלכתי היהודי ,על פי
הרמה החברתית-כלכלית של בתי הספר שבהם הם לומדים

"מבוססים"
"בינוניים"
"נמוכים"

פיקוח ממלכתי
162
111
127

פיקוח ממלכתי-דתי
511
511
101

* על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי " ,ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה
ובמדעים :ממצאי המחקר הבינלאומי  ,"TIMSS-2007אוניברסיטת ת"א ,2116 ,עמ' .59

אם כן ,בניגוד למבח ני המיצ"ב שהראו פער קל לטובת החינוך הממלכתי הן במבחן עצמו והן
כשמשווים את התלמידים לפי הרקע החברתי-כלכלי שלהם ,מבחני  TIMSSמראים מגמה
הפוכה של פער קל שכזה דווקא לטובת החמ"ד .נתון מעניין נוסף הוא היציבות של החמ"ד בין
המבחנים :ציון החמ"ד נע בין  162ל 169-בשלושת המבחנים.
 .4מבחן  – PISAמבחן בינלאומי

כמבואר במבוא לחלק זה ,תלמידי ישראל בגיל  05נבחנו בשנים  2111ו 2119-במבחני פיז"ה
( ) PISAהבינלאומיים הבוחנים בין השאר את אוריינות המדעים .תחום אוריינות המדעים
מבקש לבחון את היכולות של התלמיד להשתמש במושגים מדעיים ,לזהות שאלות מדעיות,
להבין את מהות המחקר המדעי ולהשתמש בראיות מדעיות ובתקשורת מדעית כדי להסביר
היבטים אלו.
במבחן פיז"ה שנערך בשנת  2111השיגו תלמידי ישראל ציונים נמוכים בהרבה מהממוצע
הבינלאומי ( 511נקודות) ,אך הציון הממוצע של תלמידי החמ"ד היה גבוה יותר ועמד על 191
בלבד בעוד ציון תלמידי החינוך הממלכתי עמד על  151נקודות בלבד .נתון זה מעיד על הצלחה
במיוחד לאור העובדה שהתלמידים שנבחנו במדגם נשאלו גם מהי כמות הזמן בשבוע שהם
לומדים מדעים בבית הספר ,ובעוד בחמ"ד הממוצע היה  215דקות בחינוך הממלכתי הממוצע
היה  252דקות 92.בהקשר זה ראוי לציין כי לקראת השנה הבאה ישנו שינוי בשעות הלימוד של
מדע והטכנולוגיה בחמ"ד :בעוד בחינוך הממלכתי בכל כיתות בית הספר היסודי מתקיימות
שלוש שעות שבועיות במדע וטכנולוגיה בחמ"ד התקיימו השנה רק שתי שעות שבועיות
לתחום זה מלבד בכיתה ה' בה היו שלוש שעות שבועיות ,אך החל מהשנה הבאה בכיתות ג'-ו'
93
בחמ"ד תתקיימנה שלוש שבועיות בתחום המדע והטכנולוגיה.
במבחן פיז"ה שנערך בשנת  2119חל שיפור משמעותי בציוני הישגי התלמידים בישראל,
ובתחום המדעים החינוך הממלכתי אף עבר את החמ"ד :ממוצע תלמידי החמ"ד עמד על 195
ואילו ממוצע תלמידי החינוך הממלכתי עמד על  .170בשני סוגי הפיקוח הישגי הבנים היו
 92מחקר פיזה  – 2111אוריינות תלמידים בני  05במדעים ,בקריאה ובמתמטיקה – מבט ישראלי ,עמ' .11
 93הנתונים על פי מארז תכנון ,ניהול והיערכות (מתנ"ה) לשנת הלימודים תשע"ב ,משרד החינוך ,ירושלים תשע"א
עמ'  ,11-10ועל פי מארז תכנון ,ניהול והיערכות (מתנ"ה) לשנת הלימודים תשע"ג ,משרד החינוך ,ירושלים
תשע"ב ,עמ' .065-061
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גבוהים מהישגי הבנות :בחינוך הממלכתי קיבלו הבנות  195לעומת הבנים שקיבלו ,179
ובחמ"ד קיבלו הבנות  192לעומת הבנים שקיבלו  .197אם כן ,כמו במבחני המשוב הארצי ,גם
כאן ניתן לראות פערים לטובת הבנים בשני סוגי הפיקוח.
 .5סיכום ודיון

הנתונים על תוצאות מבחני המדעים והטכנולוגיה מלמדים על שוויון בין שני סוגי הפיקוח.
בחלק מהמבחנים ישנו פער קל לטובת החינוך הממלכתי ובחלק מהמבחנים ישנו פער קל
לטובת החמ"ד ,וגם כאשר בודקים את התלמידים לפי הרקע החברתי-כלכלי שלהם הפערים
נשארים קלים ולא משמעותיים .פער מעניין שמתגלה במבחנים השונים הוא בין הבנים לבנות:
בשני סוגי הפיקוח הבנים משיגים ציונים הגבוהים יותר בצורה משמעותית מאשר הבנות .נתון
חשוב נוסף בעניין לימודי המדעים הבאנו לעיל כשעסקנו בבחינות הבגרות ושם הראנו כי בקרב
תלמידי החינוך הממלכתי יש מעט יותר בגרויות ברמה גבוהה בתחום המדעים.

פרק עשירי :מצב לימודי העברית והבנת הנקרא בחמ"ד
 .1מבחני המיצ"ב בעברית

כמבואר באריכות במבוא לחלק זה ,מבחני המיצ"ב נערכו עד היום בשתי מתכונות :בין השנים
תשס"ב-תשס"ו ציון המבחן נע בין  1ל 011-והמבחנים לא עברו כיול ורמת הקושי בהם לא
הייתה אחידה ,כך שלא ניתן להשוות בין שנה לקודמתה .לאחר מכן ,בין השנים תשס"ז-תשע"א
שונתה מתכונת הבחינות ונערך כיול כך שניתן להשוות (לכאורה) בין מבחני השנים השונות.
אנו נסקור את הנתונים הללו מתוך השוואה בין תלמידי החמ"ד ובין תלמידי החינוך הממלכתי
היהודי.
א .תשס"ב-תשס"ו
לוח מס'  :58הישגי התלמידים בעברית בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ה'
ובכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו

כיתות ה

תשס"ב
תשס"ג
תשס"ד
תשס"ה
תשס"ו

ממוצע בפיקוח
הממלכתי
71.1
72.7
71.2
71.0
79.5

ממוצע בפיקוח
הממ"ד
72.0
91.6
91.2
71.1
75.0

כיתות ח
ממוצע בפיקוח
הממלכתי
91.0
97.6
95.2
77.2
71.0

ממוצע בפיקוח
הממ"ד
92.0
91.0
91.7
75.9
77.1

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

בכיתות ה' ניתן לראות פער בתחום העברית לטובת החינוך הממלכתי הנע בין  0.5נקודות ל1-
נקודות במהלך השנים כשבממוצע הפער עומד על  2.9נקודות .בכיתות ח' הפער קטן יותר
ועומד בממוצע על פחות מנקודה ,כשבשנת תשס"ג הציון הממוצע בחמ"ד אף גבוה יותר
במעט.
מכיוון שבשנים אלו לא נבחנו הציונים לאור הרקע החברתי-כלכלי של אוכלוסיית
התלמידים בכל פיקוח ,קשה לתת משמעות יתירה לפערים שנצפו בין החמ"ד ובין החינוך
הממלכתי.
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ב .תשס"ז-תשע"א
לוח מס'  :59הישגי התלמידים בעברית בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ה'
בשנים תשס"ז-תשע"א

תשס"ז
תשס"ח
תשס"ט
תש"ע
תשע"א

ממוצע בפיקוח ממוצע בפיקוח
הממ"ד
הממלכתי
177
167
116
511
165
521
517
525
505
502

ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח
650
600
532

525

515

507

550

520
504

497
500

495

489

477

450
-

400
350

* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א" ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .91
לוח מס'  :60הישגי התלמידים בעברית בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ח'
בשנים תשס"ח-תשע"א

תשס"ח
תשס"ט
תש"ע
תשע"א

ממוצע בפיקוח ממוצע בפיקוח
הממ"ד
הממלכתי
511
511
500
509
527
511
507
555

ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח
650
600

555

537

540

536

527

533

550
500
500
500
450
-

400
350

* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א" ,חלק א ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,תשרי תשע"ב ,עמ' .90
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כמבואר בפרק השביעי בהרחבה (בניתוח של לוח מס'  )00הטבלאות מראות אמנם שיפור
בציוני התלמידים במהלך השנים הן בפיקוח הממלכתי והן בפיקוח הממלכתי-דתי ,אך מכיוון
שהשינוי הוא בשני סוגי הפיקוח נראה שהשיפור בציונים לא משקף בהכרח התקדמות.
בכיתות ה' ניתן לראות שוב פער קטן וקבוע לטובת החינוך הממלכתי שנע במהלך השנים
באופן יציב יחסית בין  05ל 25-נקודות .בכיתות ח' לעומת זאת ,ניתן לראות שוויון בשנת
המוצא (תשס"ח) ולאחריה פער שגדל במהלך השנים עד שהוא מגיע ל 01-נקודות בשנת
תשע"א.
בדוח מיוחד שפרסמה ראמ"ה בתשרי תשע"ב נבדקה ההשערה שהפער נובע מהרקע
החברתי-כלכלי הנמוך יותר של תלמידי החמ"ד .בתרשים הבא מוצגים בנפרד הפערים בין
הישגי התלמידים בפיקוח הממלכתי לבין הישגי התלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי על פי רקע
חברתי-כלכלי נמוך ,בינוני וגבוה ,במבחני המיצ"ב תשע"א לכיתות ה' ולכיתות ח' בעברית:
לוח מס'  :61הפערים בהישגים בפיקוח הממלכתי לעומת הפיקוח הממלכתי-דתי במבחני המיצ"ב
בעברית בשנת תשע"א

כיתות ה'
כיתות ח'

רקע חברתי-כלכלי נמוך רקע חברתי-כלכלי בינוני רקע חברתי-כלכלי גבוה
0
01
25
09
5
9

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

מהתרשים עולה שבקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך בכיתות ה' ובקרב תלמידים מרקע
חברתי-כלכלי גבוה בכיתות ח' נשמרים פערים משמעותיים של  25ו 09-נקודות בהתאמה,
ואילו בקרב שאר התלמידים קיימים פערים זנחים שאינם עולים על  01נקודות לטובת החינוך
הממלכתי.
 .2מבחן  – PIRLSמבחן בינלאומי

בשנים  2110ו 2119-נבחנו תלמידי ישראל במבחן פירלס הבינלאומי הבוחן את אוריינות
הקריאה בקרב תלמידי כיתות ד' .אוריינות קריאה הינה אחת היכולות החשובות שילדים
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
ותנאי לרווחה כלכלית של הפרט והמדינה 94.החוקרים מדגישים כי "צמד המילים 'אוריינות
קריאה' מכוון לכך שמדובר לא רק ביכולת לקרוא אלא גם ביכולת לעשות רפלקסיה על הנקרא
95
ולהשתמש ביכולת זו ככלי למימוש מטרות אישיות וחברתיות של הלומדים".
החוקרים שעסקו בניתוח תוצאות המבחן מצדיקים בדיקת הבדלים בין סוגי הפיקוח בטענה
כי "ההבדלים האידיאולוגיים בין רשויות הפיקוח באים לידי ביטוי בתוכנית הלימודים ובגישות

 94עירית אולשטיין ורות זוזובסקי ,ממצאי המחקר הבינלאומי באוריינות הקריאה  ,PIRLS-2006מבוא.
 95שם ,עמ' .5
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ההוראה .למשל ,בבתי הספר הממלכתיים מוקדשות בכיתה ד  5.5שעות שבועיות ללימודי
96
עברית ,ואילו בבתי-הספר של הפיקוח הממלכתי-דתי מוקדשות לכך רק  1.1שעות שבועיות".
נתוני מבחן  2110מופיעים כציוני אחוזים כאשר ממוצע תלמידי החינוך הממלכתי היהודי
עומד על  90בעוד ממוצע תלמידי החמ"ד עומד על  97.56עם זאת ,כאשר משווים בין
התלמידים על פי הרקע החברתי-כלכלי שלהם ניתן לראות שהציון הנמוך הוא פונקציה של
הרקע החברתי-כלכלי הנמוך יותר של תלמידי החמ"ד במדגם:
לוח מס'  :62ההישגים באוריינות קריאה במבחן  PIRLS-2001בחינוך הממלכתי היהודי לפי סוג
פיקוח (בציוני אחוזים)

פיקוח ממלכתי
מבוססים
בינוניים
חלשים

99
92
52

פיקוח ממלכתי דתי
97
91
50

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

מהלוח עולה כי למעשה ישנו פער קל דווקא לטובת תלמידי החמ"ד.
במבחן  2119ניתנו הציונים כציוני סבירות כשממוצע תלמידי החינוך הממלכתי עמד על
 551וממוצע תלמידי החמ"ד עמד על ( 512כאשר ממוצע הציונים עומד על  98.)511הפער הוא
אמנם לא גבוה אך מסתבר שמתוך  11המדינות שהשתתפו במחקר ציון תלמידי החינוך
הממלכתי היה מביא למקום ה 01-בעוד ציון תלמידי החמ"ד היה מביא למקום ה ,09-מה
שמלמד על רמה סבירה של שני סוגי הפיקוח ביחס לשאר המדינות .בציוני אחוזים ממוצע
תלמידי החמ"ד עמד על  92וממוצע תלמידי החינוך הממלכתי עמד על  99,91מה שמלמד על
מגמת שיפור בשני סוגי הפיקוח .עם זאת ,בניגוד לתחום המדעים בו הבנים קיבלו באופן קבוע
ציונים גבוהים יותר ,כאן דווקא הבנות השיגו ציונים גבוהים יותר 559 :בחינוך הממלכתי
לעומת  515אצל הבנים ,ו 511-בחמ"ד לעומת  506אצל הבנים .השוואה של ציוני התלמידים
בחמ"ד ובחינוך הממלכתי לאור הרקע החברתי-כלכלי הראתה הפעם מגמה אמביוולנטית:
לוח מס'  :63ההישגים באוריינות קריאה במבחן  PIRLS-2006בחינוך הממלכתי היהודי לפי סוג
פיקוח (בציוני סבירות)

פיקוח ממלכתי
מבוססים
בינוניים
חלשים

591
511
527

פיקוח ממלכתי דתי
571
500
525

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

 96עירית אולשטיין ורות זוזובסקי ,ממצאי המחקר הבינלאומי באוריינות הקריאה  ,PIRLS-2001עמ' .52
 97שם ,עמ' .55
 98זוזובסקי ואולשטיין ,ממצאי המחקר הבינלאומי באוריינות הקריאה  ,PIRLS-2006עמ' .52
 99שם ,עמ' .51
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הלוח מראה שבקרב התלמידים המבוססים ישנו פער קל לטובת תלמידי החמ"ד ,אך בקרב שתי
הקבוצות האחרות (בינוניים ונמוכים) התגלה פער קל לטובת החינוך הממלכתי.
 .3מבחן  – PISAמבחן בינלאומי

כמבואר במבוא לחלק זה ,תלמידי ישראל נבחנו בשנים  2119 ,2111במבחני פיז"ה ()PISA
הבינלאומיים שבחנו את בין השאר את אוריינות הקריאה.
במבחן של שנת  2111נמצא פער משמעותי לטובת תלמידי החמ"ד :הציון הממוצע של
תלמידי החמ"ד עמד על  117לעומת  192בלבד בחינוך הממלכתי 100.הפער הוא אמנם גבוה אך
ביחס לשאר המדינות גם החמ"ד מדורג נמוך (במקום ה )22-כשהציון הוא מתחת לממוצע
במדינות ה .OECD-המעניין הוא שלפי דיווח התלמידים במבחן זה מספר הדקות השבועיות
שהוקדשו לתחום השפה היה גבוה יותר דווקא בחמ"ד ( 015לעומת .)070
במבחן  2119חלה ירידה דרסטית בחמ"ד וממוצע התלמידים שלו ירד ל 116-בלבד ,לעומת
 159בקרב תלמידי החינוך הממלכתי 101,הרחק מאחורי הציון הממוצע של מדינות ה.OECD-
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
 171לעומת הבנים בחינוך הממלכתי שציונם הממוצע עמד על  111והבנים בחמ"ד שציונם
102
הממוצע עמד על  101בלבד.
 .4סיכום ודיון

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
החברתי-כלכלי של התלמידים .המעניין הוא שהמבחנים הבינלאומיים מציגים תמונה
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
בחתום אוריינות הקריאה ביחס למדינות העולם .נתון מעניין נוסף שעולה מהמבחנים השונים
הוא פער משמעותי לטובת הבנות בתחום אוריינות הקריאה הן בחינוך הממלכתי והן בחמ"ד.

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

לוחות ותרשימים:
לוחות:
לוח מס'  :0תלמידי בתי הספר בחינוך היהודי
לפי פיקוח וסוג חינוך (באחוזים) 00 ......................
לוח מס'  :2פיזור תלמידי בתי הספר היסודיים
בחינוך הממלכתי היהודי על פי עשירוני טיפוח06 ..
לוח מס'  :0פילוח הרקע החברתי-כלכלי של
תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי היהודי בשנת
תשס"ה20 ..........................................................
לוח מס'  :1מאפיינים חברתיים-כלכליים של
תלמידי החינוך הממלכתי היהודי בשנת 22 ....2112
לוח מס'  :5תלמידים עולים בחינוך היהודי,
והתפלגותם בסוגי הפיקוח השונים לפי ארץ לידה
ומגדר ,בשנים תשס"ד ,תשס"א ,תשנ"ח ו-תשנ"ה
(באחוזים)20 ......................................................
לוח מס'  :9אחוז התלמידים שבחרו במטרות
החינוכיות המוצגות בלוח כחשובות ביותר בעיני
המוסד ובעיני התלמיד לפי סוג בית הספר בשנת
תשנ"ט27 ...........................................................
לוח מס'  :7אחוז התלמידות שבחרו במטרות
החינוכיות המוצגות בלוח כחשובות ביותר בעיני
המוסד ובעיני התלמידה לפי סוג בית הספר בשנת
תשנ"ט21 ...........................................................
לוח מס'  :1אחוז התלמידים והתלמידות לפי
סוג בית הספר ורמה חברתית-כלכלית של המוסד
בשנת תשנ"ט 26 .................................................
לוח מס'  :6אחוז התלמידים והתלמידות לפי
מוצא עדתי של האב וסוג בית הספר על פי סקר
תלמידי כיתות י"ב שנת תשנ"ט 26 ........................
לוח מס'  :01התפלגות התלמידים באחוזים
לפי הגדרה עצמית ולפי סוג בית הספר בסקר
תלמידי כיתות י"ב בשנת תשנ"ט 01 ......................
לוח מס'  :00התפלגות התלמידות באחוזים
לפי הגדרה עצמית ולפי סוג בית הספר בסקר
תלמידות כיתות י"ב בשנת תשנ"ט 01 ....................
לוח מס'  :02חלוקה של מוסדות החינוך העל-
יסודי לסוגיהם בשנת תשנ"ו00 .............................
לוח מס'  :00התפלגות של תלמידי כיתות י"ב
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