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תקציר
המיומנות במספר  הגבוהה של  היא החשיבות  בעולם המודרני  ההנחות הבסיסיות  אחת 
גלובאלית  לכלכלה  והמעבר  הידע  בפרט  עם התפתחות  האנגלית  ובשפה  בכלל,  שפות 
בעשורים האחרונים נוצר צורך משמעותי בידיעת השפה האנגלית על בוריה, שלא היה 
קיים בעבר  לאור זאת, קשה לדמיין כיום סטודנט באוניברסיטה, מנהיג פוליטי, מדען או 
איש עסקים, שכישוריו בשפה האנגלית אינם גבוהים  לאור זאת מבקש מחקר זה לבחון 
את לימודי האנגלית בחינוך הממלכתי-דתי, נושא שלא נידון כמעט בעבר בצורה ממוקדת  

תקציר חלק א: הישגים
במקצוע  הממלכתי-דתי  החינוך  תלמידי  הישגי  את  סוקר  המחקר  של  הראשון  החלק 
האנגלית בבחינות המיצ"ב )חינוך יסודי וחטיבת ביניים(, בבחינות הבגרות )חטיבה עליונה( 

ובבחינה הפסיכומטרית )לאחר סיום לימודי התיכון בדרך כלל(:
בחינות המיצ"ב: ממצאי בחינות המיצ"ב שנערכו בכיתות ה' ובכיתות ח' במהלך השנים 
האנגלית  במקצוע  הממלכתי-דתי  החינוך  תלמידי  הישגי  כי  מלמדים  תשס"ב-תשע"ג 
סוגי  שני  בין  לפערים  ובהשוואה  הממלכתי,  החינוך  לתלמידי  בהשוואה  מאוד  נמוכים 
הפיקוח במקצועות האחרים: כך, בשנת תשע"ג עמד הפער בין שני סוגי הפיקוח באנגלית 
בקרב נבחני כיתות ה' על 33 נקודות )ציון של 550 לחינוך הממלכתי לעומת 517 לחינוך 
הממלכתי-דתי( לעומת פער של 14 נקודות במדע וטכנולוגיה, 10 נקודות בעברית ו-4 
נקודות במתמטיקה  בכיתות ח' עמד הפער בין שני סוגי הפיקוח באנגלית על 41 נקודות 
)ציון של 546 לחינוך הממלכתי לעומת 505 לחינוך הממלכתי-דתי( לעומת פער של 18 

נקודות במדע וטכנולוגיה, 10 נקודות במתמטיקה ו-4 נקודות בעברית  
גם לאחר פילוח הנתונים לפי הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים ניתן לראות כי הישגי 
תלמידי החינוך הממלכתי גבוהים באופן משמעותי מהישגי תלמידי החינוך הממלכתי-
דתי, אך הפערים קטנים יותר במעט  כמו כן, הפערים הגבוהים ביותר הם דווקא בהשוואה 
בין הקבוצות מרקע חברתי-כלכלי גבוה  פילוח הנתונים לפי מגדר מלמד כי בעוד בחינוך 
ניתן  הממלכתי-דתי  בחינוך  לחלוטין,  כמעט  זהים  הבנות  וציוני  הבנים  ציוני  הממלכתי 
לראות הן בכיתות ה' והן בכיתות ח' פער של 14-12 נקודות לטובת הבנות  פילוח נתוני 
הנהוגה  המגדרית  ההפרדה  לפי  תשע"ב-תשע"ג  בשנים  היסודי  הממלכתי-דתי  החינוך 
בבית הספר מלמד כי על אף האחוז הגבוה יותר של תלמידים מרקע נמוך בקרב בתי ספר 
מעורבים, ציוני התלמידים בבתי ספר אלו במקצוע האנגלית דווקא גבוהים בפער ניכר של 
התלמידים  הישגי  במתמטיקה  השוואה,  לשם  הנפרדים.  הספר  בבתי  מאשר  נקודות   14
בבתי הספר המעורבים גבוהים ב-8 נקודות ובמדע וטכנולוגיה הפער עומד על 5, ואילו 

בעברית, הישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים גבוהים בפער של 6 נקודות 
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בחינות הבגרות: המחקר סקר את בחינות הבגרות באנגלית בשנים 2013-1995 והראה כי 
במהלך שני עשורים אלו נרשם באופן קבוע פער משמעותי בין תלמידי החינוך הממלכתי 
לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי  בבחינות הבגרות הפער לא מתבטא בציונים )שהנם זהים 
כמעט לחלוטין ברמות השונות של הבחינה(, אלא בקושי של הבחינה שבה נבחן התלמיד  
כך, בשנת 2013 עמד אחוז הניגשים לבחינת חמש יחידות באנגלית מבין הנבחנים בבחינות 
הבגרות בחינוך הממלכתי על 46.1% לעומת 36.5% בחינוך הממלכתי-דתי, כאשר מנגד 
אחוז הניגשים לבחינה של ארבע יחידות באנגלית בחינוך הממלכתי-דתי עמד על 7% 36 
לעומת 1% 29 בחינוך הממלכתי  כמו כן, אחוז הניגשים לבחינת שלוש יחידות באנגלית 
גבוה יותר בחינוך הממלכתי-דתי )17.8% בממלכתי לעומת 19.2% בממלכתי-דתי(, וכך 
ניגשו לבחינת הבגרות באנגלית על אף שניגשו לבחינות  גם אחוז התלמידים שכלל לא 
הבגרות )7% בחינוך הממלכתי לעומת 8.6% בחינוך הממלכתי-דתי(. לנתונים אלו חשיבות 
לא מבוטלת כיוון שתלמידים שעברו את בחינת הבגרות בשלוש יחידות באנגלית אמנם 

זכאים לתעודת בגרות, אך תעודה זו אינה עומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות  
כי  לראות  ניתן  התלמידים  של  החברתי-כלכלי  הרקע  לפי  הנתונים  פילוח  לאחר  גם 
הניגשים לרמות השונות של  )הנמדדים כאמור באחוז  הישגי תלמידי החינוך הממלכתי 
גבוהים בפער משמעותי מהישגי תלמידי החינוך הממלכתי-דתי, אך הפערים  הבחינה( 
קטנים יותר במעט  כמו בבחינות המיצ"ב, גם בבחינות הבגרות הפערים הגבוהים ביותר 
הם דווקא בהשוואה בין הקבוצות מרקע חברתי-כלכלי גבוה  פילוח הנתונים לפי מגדר 
מצביע גם כן על מגמות דומות למגמות בבחינות המיצ"ב: כך, בשני סוגי הפיקוח הישגי 
הבנות גבוהים במעט מהישגי הבנים והפערים בין הבנות בחינוך הממלכתי-דתי לבין הבנים 
בחינוך הממלכתי-דתי גבוהים מהפערים בין הבנות בחינוך הממלכתי לבין הבנים בחינוך 

הממלכתי  
הבחינה הפסיכומטרית: הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית נע בין 50 ל-150 
נקודות  בין השנים 2012-2000 הממוצע בקרב בוגרי החינוך הממלכתי עומד על 114.6 
נקודות לעומת ממוצע של 102.5 נקודות בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, פער של 13.1 
נקודות בממוצע. לשם השוואה, במהלך השנים הללו, הציון של בוגרי החינוך הממלכתי 
בפרק החשיבה הכמותית עמד על 2 4 נקודות יותר מאשר בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, 
ובפרק החשיבה המילולית אף הגיעו בוגרי החינוך הממלכתי-דתי להישגים מעט גבוהים 

יותר משל בוגרי החינוך הממלכתי, בפער קל של 8 0 נקודות 
גם לאחר פילוח הנתונים לפי הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים ניתן לראות כי הישגי 
תלמידי החינוך הממלכתי גבוהים בפער משמעותי מהישגי תלמידי החינוך הממלכתי-דתי, 
אך הפערים קטנים יותר במעט  בניגוד למצב בבחינות המיצ"ב ובבחינות הבגרות – שבהן 
קבוצת הרקע הגבוה בחינוך הממלכתי-דתי הגיעה להישגים הנמוכים ביותר באופן יחסי – 
בבחינה הפסיכומטרית קבוצת הרקע הבינוני הגיעה להישגים הנמוכים ביותר באופן יחסי  
ולבחינות הבגרות, בבחינה  בניגוד לבחינות המיצ"ב  כי  פילוח הנתונים לפי מגדר מלמד 
הפסיכומטרית הישגי הגברים גבוהים בהרבה מהישגי הנשים, ובפער משמעותי  כמו כן, 
בניגוד לבחינות המיצ"ב ולבחינות הבגרות - שבהן הפערים בין הבנות בחינוך הממלכתי-
הממלכתי  בחינוך  הבנות  בין  מהפערים  גבוהים  הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנים  לבין  דתי 
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לבין הבנים בחינוך הממלכתי, כך שבאופן יחסי הבנות בחינוך הממלכתי-דתי עדיפות על 
הבנים – בבחינה הפסיכומטרית השוואה לחינוך הממלכתי מלמדת כי הפער בין הבוגרים 

לבוגרות בחינוך הממלכתי-דתי גבוה מהפער המקביל בחינוך הממלכתי  

תקציר חלק ב: הוראה
הוראת  ובוחן את שעות  הספר,  בבתי  בהוראת המקצוע  עוסק  השני של המחקר  החלק 
בחינוך  האנגלית  הוראת  כוחות  ואת  הממלכתי-דתי  בחינוך  בפועל  הנלמדות  האנגלית 

הממלכתי-דתי  
שעות הוראה: סקרי שעות ההוראה במקצוע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 
תשע"א, תשע"ב ותשע"ד הראו כי מספר שעות ההוראה הגבוה ביותר בפועל במקצוע 
בין  ההשוואה  העל-יסודי   בחינוך  והן  היסודי  בחינוך  הן  הערבי,  בחינוך  הוא  האנגלית 
החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי דתי מלמדת שבעוד בסקרים של תשע"א ותשע"ב, 
בחינוך היסודי מספר שעות ההוראה הממוצע לכיתה בחינוך הממלכתי היה גבוה יותר, 
גבוה  הממלכתי-דתי  בחינוך  לכיתה  הממוצע  ההוראה  שעות  מספר  העל-יסודי  בחינוך 
במעט  לעומת זאת, בסקר של שנת תשע"ד ניתן לראות כי ממוצע שעות ההוראה לכיתה 
באנגלית גבוה יותר בחינוך הממלכתי בכל שכבות הגיל, אך בפערים קטנים מאוד: בחינוך 
היסודי, 2 3 שעות בממוצע בחינוך הממלכתי לעומת 3 בחינוך הממלכתי-דתי, בחטיבת 

הביניים 4 3 לעומת 2 3 ובחטיבה העליונה 7 3 לעומת 6 3  
כמו כן, בדיקות שונות העלו כי בחינוך הממלכתי-דתי ישנם מספר בתי ספר שכלל לא 
מבקר המדינה ציין כי בדיקה פנימית של ִמנהל החינוך הדתי ב-2010  מלמדים אנגלית  
מצאה שבעה בתי ספר יסודיים שאינם מלמדים אנגלית. סקר בקרת התקן בחינוך היסודי 
פחות  של  מדגם  על   )2013-2012( תשע"ג  הלימודים  בשנת  שבוצע  החינוך  משרד  של 
מ-20% מבתי הספר היסודיים בארץ מצא כי בשבעה בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי 
דתי, שהם כ-9% מבתי הספר שהשתתפו במדגם, לא נלמד מקצוע האנגלית בשכבה אחת 
או יותר שבהן היה אמור להילמד. בחינוך הממלכתי, לעומת זאת, נמצא רק בית ספר יסודי 
אחד שלא לימד אנגלית. בשנת הלימודים שבה נערך הסקר המדגמי של משרד החינוך 
הרי  מייצג  שהמדגם  שבהנחה  כך  יסודיים,  ספר  בתי   409 הממלכתי-דתי  בחינוך  פעלו 
ש-9% מהווים למעשה כ-37 בתי ספר בחינוך הממלכתי-דתי  תופעה זו קיימת גם בחינוך 
העל-יסודי: סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת תשע"ב הצביע על כך ש-7% 
מהתלמידים בחינוך הממלכתי-דתי העל-יסודי שבתי הספר שלהם השתתפו במדגם לא 
למדו בשנת תשע"ב את מקצוע האנגלית. בחינוך הממלכתי לא נמצאו בסקר זה תלמידים 

שלא למדו אנגלית ובחינוך הערבי נמצא כי רק 1% מהתלמידים לא למד אנגלית.
בחינוך  אקדמי  תואר  בעלי  לאנגלית  המורים  אחוז  החינוך  שלבי  בכל  הוראה:  כוחות 
הממלכתי-דתי נמוך יותר מאשר בחינוך הממלכתי אך גבוה יותר מאשר בחינוך הערבי. עם 
זאת, כאשר בוחנים את תחום הדעת שבו נעשה התואר ניתן לראות שבחינוך הממלכתי-
דתי ישנה ההתאמה הנמוכה ביותר בין תחום התואר האקדמי ובין מקצוע האנגלית  מגמה 
המקצועות  שברוב  כך  על  שהצביעו  האחרונות  בשנים  פרסומים  במספר  גם  זוהתה  זו 
הנלמדים בבתי הספר, אחוז המורים בחינוך הממלכתי-דתי שהוכשרו ללמד את המקצוע 
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שאותו הם מלמדים הוא הנמוך ביותר )מלבד החינוך החרדי(  כך, על פי נתוני משרד החינוך 
לשנת תשע"ה, בחינוך הערבי הוכשרו ללמד את מקצוע האנגלית 86% מהמורים לאנגלית 
בחינוך היסודי ו-81% מהמורים לאנגלית בחטיבה העליונה, בחינוך הממלכתי עמד אחוז 
זה על 76% הן בחינוך היסודי והן בחטיבה העליונה, ואילו בחינוך הממלכתי-דתי הוכשרו 
לאנגלית  מהמורים  ו-65%  היסודי  בחינוך  לאנגלית  מהמורים  המקצוע 63%  את  ללמד 
בחטיבת העליונה  דוח מבקר המדינה לשנת 2008 מצא כי 64% מהמורים לאנגלית בבתי 
ספר בחינוך הממלכתי דיווחו שהשתתפו בהשתלמויות באנגלית לעומת 57% מהמורים 

בבתי ספר בחינוך הממלכתי-דתי שדיווחו שהשתתפו בהן  
הגיל הממוצע של המורים לאנגלית בחינוך הממלכתי-דתי מצוי בתווך בין החינוך הערבי 
יותר מאשר המורים  הממלכתי: המורים לאנגלית בחינוך הממלכתי-דתי צעירים  לחינוך 
הערבי.  בחינוך  לאנגלית  המורים  מאשר  יותר  מבוגרים  אך  הממלכתי,  בחינוך  לאנגלית 
מגמה זו זהה למגמה שנצפתה גם במקצועות אחרים  באשר למגדר, בכל מערכת החינוך 
נשים מהוות את רובו המוחלט של כוח ההוראה באנגלית, כאשר בחינוך הממלכתי-דתי 
אחוז המורות מבין כוח ההוראה הכולל באנגלית נע בין 7% 93 בחינוך היסודי ל-9% 85 
בחטיבה העליונה, אחוז גבוה יותר מאשר בחינוך הערבי, אך נמוך מאשר בחינוך הממלכתי, 

שבו אף בחטיבה העליונה נשים מהוות למעלה מ-90% מכוח ההוראה באנגלית  

תקציר חלק ג: דיון והמלצות
החלק השלישי של המחקר מנתח את הממצאים שהוצגו בשני החלקים הראשונים של 
המחקר, ובפרט בחלק הראשון שהראה כי הישגי תלמידי החינוך הממלכתי-דתי במקצוע 

האנגלית נמוכים מאוד, ומבקש להציג המלצות לאור הניתוח  
טכניים  גורמים  של  בסדרה  הפערים  את  לתלות  שניסה  המדינה  מבקר  לדברי  בניגוד 
כדוגמת עדיפות הניתנת ללימודי הקודש, כוח הוראה לא מוכשר כראוי, תמיכה ביתית 
נמוכה או אדישות של הנהלת חינוך הדתי, המחקר מנסה לטעון שהגורם המרכזי לחולשת 
החברה הדתית-לאומית במקצוע האנגלית הוא תרבותי בעיקרו, כך שהגורמים הטכניים 
השונים הם רק ביטוי של תופעה תרבותית רחבה יותר. באופן כללי, החברה הדתית היא 
לשפה  פחות  חשופה  גם  ולפיכך  החיצונית,  התרבות  כלפי  יותר  סגורה  חברה  מטבעה 
האנגלית באופן טבעי, ובמקרים מסוימים אף מנסה לחסום את עצמה מאלמנטים תרבותיים 
מערביים המבוטאים בדרך כלל בשפה האנגלית. התופעה המצויה בשולי החברה של מספר 
בתי ספר שאינם מלמדים כלל אנגלית היא רק הביטוי הקיצוני יותר של תפיסה תרבותית 
זו, שהיא לדעתנו מאפיין תרבותי המשותף לחלקים נרחבים בחברה הדתית-לאומית, גם 
אם בעוצמות שונות  כך למשל, רבים בחברה הדתית-לאומית מתנגדים להאזנה למוסיקה 
לועזית או לצפייה בסרטים, וגם אם חלק גדול מהנוער הדתי-לאומי מאזין למוסיקה וצופה 
בסרטים בשפה האנגלית, ככל הנראה הוא עושה זאת במינון נמוך יותר מאשר בני הנוער 

בחינוך הממלכתי 
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המנסה  התרבותית  העמדה  את  שיפוטית  בצורה  בוחנת  שאינה  עמדה  מתוך  דווקא 
לצמצם את כניסתם של אלמנטים תרבותיים זרים, מתבקש לחזק עוד יותר את לימודי 
ִמנהל  של  החינוכית  לתפיסה  מנוגדת  שאינה  בצורה  הממלכתי-דתי  בחינוך  האנגלית 
החינוך הדתי, וזאת כגורם מפצה על החשיפה הטבעית הפחותה לשפה האנגלית בחברה 
הדתית-לאומית  בין ההמלצות השונות מוצע לאכוף בצורה חזקה וברורה את קיומם של 
כוח  לימודי האנגלית המהווים חלק מרכזי בתכנית הליבה של משרד החינוך, לחזק את 
ההוראה באנגלית באמצעות השתלמויות ולהקים תכנית מסודרת לחיזוק לימודי האנגלית 
בחינוך הממלכתי-דתי על בסיס הרציונל של תכנית "מתמטיקה תחילה" הפועלת בשנים 

האחרונות בכלל מערכת החינוך במקצוע המתמטיקה. 
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הקדמה
המיומנות במספר  הגבוהה של  היא החשיבות  בעולם המודרני  ההנחות הבסיסיות  אחת 
שפות בכלל ובשפה האנגלית בפרט  אם בעבר בני אדם היו נולדים ומתים באותו אזור, 
המציאות  המודרני  שבעולם  הרי  במקומן,  מדוברות  שאינן  שפות  ללמוד  צורך  מבלי 
עוד  משמעותי  שינוי  התבצע  האחרונות  השנים  בעשרות  למעשה,  לגמרי   השתנתה 
נוצר צורך משמעותי  זה  עם התפתחות הידע והמעבר לכלכלה גלובאלית  יותר בתחום 
בידיעת השפה האנגלית על בוריה, שלא היה קיים כל כך בשנות השישים והשבעים של 
האחרונים,  העשורים  של  הגדולות  הטכנולוגיות  ההתפתחויות  אף  על  העשרים   המאה 
עדיין לא נראה באופק פתרון טכנולוגי שיאפשר תקשור ברמה גבוהה בין שני בני אדם 
שאינם דוברים שפה משותפת  לאור זאת, קשה לדמיין כיום סטודנט באוניברסיטה, מנהיג 
בעבר  אם  כך,  גבוהים   אינם  האנגלית  בשפה  שכישוריו  עסקים,  איש  או  מדען  פוליטי, 
רבים את  כיום מחשיבים  החינוך,  ביותר במערכת  נחשבה המתמטיקה למקצוע החשוב 

מקצוע האנגלית למקצוע החשוב ביותר  
החינוך  ובוגרי  תלמידי  של  המיומנות  את  לבחון  אותנו  הביאה  זו  חדשה  מציאות 
הממלכתי-דתי באנגלית  רוב המחקרים העוסקים בהישגי התלמידים במקצועות השונים 
מציגים נתונים רק על אודות חתך גיל מסוים, ובדרך כלל אינם עוסקים בצורה מובחנת 
בהישגי תלמידי ובוגרי החינוך הממלכתי-דתי  מטרתו של מחקר זה תהיה להתמקד דווקא 
בחינוך הממלכתי-דתי מתוך השוואה לחינוך הממלכתי )היהודי( בישראל  למעשה, כבר 
עסקנו בעבר במחקרים שונים במצב האנגלית בחינוך הממלכתי-דתי,1 אך מחקר זה הנו 

מקיף בהרבה, ועוסק בסוגיות רבות שבהן לא דנו בעבר 
המחקר מחולק לשלושה חלקים:

החלק הראשון עוסק בהישגי תלמידי ובוגרי החינוך הממלכתי-דתי במקצוע האנגלית  
חלק זה כולל שלושה פרקים: הפרק הראשון בוחן את הישגי תלמידי החינוך הממלכתי-
הנערכות  באנגלית  המיצ"ב  בחינות  בסיס  על  הביניים  ובחטיבת  היסודי  בחינוך  דתי 
תלמידי  הישגי  את  בוחן  השני  הפרק  תשס"ב-תשע"ג   בשנים  ח'  ובכיתות  ה'  בכיתות 
החינוך הממלכתי-דתי בחטיבה העליונה בבחינות הבגרות באנגלית בשנים 2013-1995  
בבחינה  האנגלית  בפרק  הממלכתי-דתי  החינוך  בוגרי  הישגי  את  בוחן  השלישי  הפרק 

הפסיכומטרית בשנים 2012-2000  
החלק השני עוסק בהוראת מקצוע האנגלית בבתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי, והוא 
כולל שני פרקים: הפרק הרביעי של המחקר, העוסק בשעות הוראת האנגלית הנלמדות 
בפועל בחינוך הממלכתי-דתי בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי, והפרק החמישי העוסק 

בכוחות הוראת האנגלית בחינוך הממלכתי-דתי  

אריאל פינקלשטיין, החינוך הממלכתי-דתי: תמונת מצב, מגמות והישגים, הוצאת נאמני תורה ועבודה,   1
אלול התשע"ב – ספטמבר 2012, עמ' 74-63; אריאל פינקלשטיין, לימודי האנגלית בחינוך הממלכתי-

דתי, הוצאת נאמני תורה ועבודה, כסלו התשע"ד – נובמבר 2013  



החלק השלישי והמסכם של המחקר כולל גם הוא שני פרקים: הפרק השישי, המנתח 
את הגורמים לממצאים המוצגים בשני החלקים הראשונים של המחקר, והפרק השביעי, 

המבקש להציע המלצות מדיניות לקידום לימודי האנגלית בחברה הדתית-לאומית 
בתחילת כל אחד מחמשת הפרקים הראשונים של המחקר ישנו מבוא מתודולוגי המסביר 
והמחקרים  הנתונים  מסדי  את  וסוקר  שלו,  הדיון  גבולות  ואת  הפרק  נושא  את  בקצרה 

שעליהם מבוססים הנתונים המוצגים בפרק 
למרים  ובפרט  לפרסום  המחקר  בהתקנת  והמסייעות  המסייעים  לכל  להודות  ברצוני 

דורפצאון, מונה שרייבר ושלומית שטרן-חזן  
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חלק א     הישגים    פרק ראשון: בחינות המיצ"ב

חלק א  •  הישגים

 פרק ראשון:
בחינות המיצ"ב

הקדמה ומבוא מתודולוגי
היסודי  בחינוך  הממלכתי-דתי  החינוך  תלמידי  הישגי  את  נבחן  זה  בפרק 

באנגלית על בסיס בחינות המיצ"ב 
בחינות המיצ"ב )מדד יעילות וצמיחה בית-ספרית( נערכו בישראל באופן 
במקצועות  ח'  וכיתות  ה'  בכיתות  תשס"ב-תשע"ג  השנים  במהלך  מקיף 
ומדע  מתמטיקה  אנגלית,  הערבי(,  בחינוך  )ערבית  עברית  הבאים: 
ומסייעות  הישגי התלמידים  וטכנולוגיה  תוצאות הבחינות משקפות את 
אוכלוסייה  לקבוצות  המשתייכים  תלמידים  בין  לימודיים  פערים  באיתור 
שונות בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים  במסמך זה נתמקד בהצגת הישגי 

התלמידים בבחינות הנערכות באנגלית 
בשנים תשס"ב-תשס"ו נערכו הבחינות כך שמחצית מתלמידי השכבה 
והתלמידים במחצית  לימודים אחת,  נבחנו בשנת  ח'  ובכיתות  ה'  בכיתות 
הבחינות  בניתוח  שלאחריה   בשנה  נבחנו  הספר  בתי  של  המשלימה 
המתייחס לשנים הללו יש להביא בחשבון כי ההבדלים בציונים בין הבחינות 
הציונים  סולמות  בין  התאמה  נעשתה  שלא  לכך  קשורים  להיות  עשויים 
ברמות  הבדל  בהכרח  משקף  אינו  בציונים  ההבדל  ולפיכך  הבחינות,  של 
הידע של התלמידים, אלא עשוי לנבוע משוני ברמת הקושי של הבחינות  
בשנת תשס"ז שונתה מתכונת בחינות המיצ"ב, ומשנה זו ואילך מתבססות 
הבחינות על חקירת מדגם של רבע מתלמידי השכבה בכל שנת לימודים  
מערך  הונהג  הציונים,  של  רב-שנתית  השוואה  לאפשר  מנת  על  כן,  כמו 
כיול סטטיסטי של ציוני הבחינות, המתרגם את הציון הגולמי בכל שנה בכל 
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תחום דעת ובכל דרגת כיתה לסולם חדש - סולם מיצ"ב רב-שנתי  הסולם 
לאורך  המיצ"ב  בחינות  הישגי  של  תקפה  השוואה  לאפשר  נועד  החדש 
השנים, באותו מקצוע ובאותה דרגת 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 500, וסטיית 
התקן - 100  הציונים מכוילים מדי שנה ומדווחים על סולם רב-שנתי זה  
לפער  נחשב  בהישגים  הבדל  כל  לא  זה  מדידה  בסולם  כי  להדגיש  חשוב 
)הרשות  ראמ"ה  שמפרסמת  המסכמים  בדוחות  לראות  וניתן  משמעותי, 
הארצית למדידה והערכה בחינוך( כי היחס לפערים של עד סדר גודל של 

10 נקודות הוא יחס של פער קל בלבד 
הנתונים המובאים להלן בנוגע לבחינות המיצ"ב בשנים תשס"ב-תשס"ו 
בשנים  לישראל  הסטטיסטי  בשנתון  שהתפרסמו  נתונים  על  מבוססים 
שונות  הנתונים בנוגע לבחינות שנערכו בשנים תשס"ז-תשע"ג מבוססים 

על שלושה דוחות שפרסמה ראמ"ה בשנים האחרונות 2 
כמו כן, מעבר להצגת הנתונים הבסיסיים בחרנו להציג ולנתח את הנתונים 
בשני פילוחים נוספים: פילוח לפי מגדר ופילוח לפי רקע חברתי-כלכלי  כמו 
שאר הנתונים בפרק זה, פילוחים אלו מבוססים על דוחות ראמ"ה העוסקים 
העובדה  בשל  נעשה  חברתי-כלכלי  רקע  לפי  הפילוח  המיצ"ב   בבחינות 
ולכן  לימודיים,  לבין הישגים  בין רמה חברתית-כלכלית  הדוק  שיש קשר 
משרד החינוך נוהג לפרסם את דוחות בחינות המיצ"ב עם פילוח של חלוקה 
בין שלוש קבוצות רקע חברתי-כלכלי שונות  מכיוון שבחינוך הממלכתי-
דתי ישנו שיעור גבוה יותר של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך, ומנגד 
שיעור נמוך יותר של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה, ישנה חשיבות 
להשוואה בין שני סוגי הפיקוח ביחד עם השוואה לפי רקע חברתי-כלכלי  

נתונים כלליים  .1
בתרשים הבא מוצגים הישגי התלמידים בבחינות המיצ"ב באנגלית בכיתות 

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

)ראמ"ה(,  בחינוך  והערכה  למדידה  הארצית  הרשות  א,  חלק  תשע"ג,  מיצ"ב  דו"ח   2
חשון תשע"ד; דו"ח מיצ"ב תשע"ב, חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 
למדידה  הארצית  הרשות  א,  חלק  תשע"א,  מיצ"ב  דו"ח  תשע"ג;  תשרי  )ראמ"ה(, 

והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב 
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תרשים מס' 1: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב באנגלית 
 בכיתות ה' בשנים תשס"ב-תשס"ו, 

בחלוקה לפי פיקוח

85

80

75

70

65

60
תשס"התשס"ו

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"בתשס"גתשס"ד

ניתן לראות שבכיתות ה' הפער איננו יציב והוא נע מ-6 נקודות בשנת 
תשס"ב ל-1 8 נקודות בשנת תשס"ג ועד ל-4 נקודות בשנת תשס"ו  

כאמור לעיל, בחינות המיצ"ב התקיימו במהלך השנים בשתי מתכונות 
שונות: בין השנים תשס"ב-תשס"ו הציון נע בין 0 ל-100 ואילו החל משנת 
תשס"ז הציון הממוצע עמד על 500  בתרשים הבא מוצגים ציוני התלמידים 
בבחינות המיצ"ב באנגלית בכיתות ה' בשנים תשס"ז-תשע"ג, בחלוקה לפי 

פיקוח:

תרשים מס' 2: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב באנגלית 
 בכיתות ה' בשנים תשס"ז-תשע"ג, 

בחלוקה לפי פיקוח

ממלכתי־דתיממלכתי

570

550

530

510

490

470

450
תשע"א תשע"ב תשס"זתשס"חתשס"טתש"עתשע"ג
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ניתן לראות שיפור משמעותי בציוני התלמידים במהלך השנים הן בחינוך 
הממלכתי-מעט  בחינוך  השיפור  הממלכתי-דתי   בחינוך  והן  הממלכתי 
דתי גדול יותר, כך שהפערים בין שני סוגי הפיקוח צומצמו במהלך השנים 
מפער של 48 נקודות בשנת תשס"ז עד לפער של 32 נקודות בשנת תשע"ג  
באנגלית  המיצ"ב  בבחינות  התלמידים  הישגי  מוצגים  הבא  בתרשים 

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

תרשים מס' 3: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב באנגלית 
 בכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו, 

בחלוקה לפי פיקוח

ממלכתי־דתיממלכתי

85

80

75

70

65

60
תשס"בתשס"גתשס"דתשס"התשס"ו

ניתן לראות שבכיתות ח' הפער יורד בהדרגתיות מ-7 8 נקודות בשנת 
תשס"ב עד ל-6 נקודות בשנת תשס"ו  

באנגלית  המיצ"ב  בבחינות  התלמידים  ציוני  מוצגים  הבא  בתרשים 
בכיתות ח' בשנים תשס"ח-תשע"ג,3 בחלוקה לפי פיקוח:

בשל שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז )עקב שביתות   3
לכלול את שנת תשס"ז  היה  אי אפשר  ועיצומים מצד ארגון המורים העל-יסודיים( 

בהשוואה בין השנים בשכבת גיל זו  
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תרשים מס' 4: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב באנגלית 
 בכיתות ח' בשנים תשס"ח-תשע"ג, 

בחלוקה לפי פיקוח

560

550

540

530

520

510

500

490

480

470
תשע"א תשע"ב תש"עתשע"ג

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"חתשס"ט

בתרשים זה ניתן לראות שבמהלך השנים תשס"ח-תשע"ג הפער נשאר 
יציב והוא אף עלה במקצת מפער של 39 נקודות בשנת תשס"ח לפער של 

41 נקודות בשנת תשע"ג 
החינוך  בין  פערים  ישנם  שבו  היחיד  המקצוע  איננו  האנגלית  מקצוע 
שני  זאת,  עם  המיצ"ב   בבחינות  הממלכתי-דתי  לחינוך  הממלכתי 
תשס"ז-תשע"ג  בשנים  הפערים  גובה  את  המציגים  הבאים,  התרשימים 
בבחינות המיצ"ב השונות, מלמדים כי באנגלית הפערים הם המשמעותיים 

ביותר:
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תרשים מס' 5: גובה הפערים בין החינוך הממלכתי לחינוך 
הממלכתי-דתי בבחינות המיצ"ב השונות בכיתות ה' בשנים 

תשס"ז-תשע"ג

אנגליתמדע וטכנולוגיהמתמטיקהעברית

60

50

40

30

20

10

0
תשע"א תשע"ב תשס"זתשס"חתשס"טתש"עתשע"ג

תרשים מס' 6: גובה הפערים בין החינוך הממלכתי לחינוך 
הממלכתי-דתי בבחינות המיצ"ב השונות בכיתות ח' בשנים 

תשס"ח-תשע"ג

אנגליתמדע וטכנולוגיהמתמטיקהעברית

 50
 45
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
 5
0

תשע"א תשע"ב תשס"חתשס"טתש"עתשע"ג
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ניתן לראות כי בכיתות ה' ישנו צמצום פערים הדרגתי בכל המקצועות, 
אך בכל השנים הפערים באנגלית הם הגבוהים והמשמעותיים ביותר, כך 
שבשנת תשע"ג הפער באנגלית עומד על 33 נקודות לעומת פער של 14 

נקודות במדע וטכנולוגיה, 10 נקודות בעברית ו-4 נקודות במתמטיקה  
התרחבות  של  מגמה  תשס"ח-תשע"א  בשנים  לראות  ניתן  ח'  בכיתות 
בשנים  ומנגד  באנגלית,  פערים  וצמצום  ובמתמטיקה  בעברית  הפערים 
תשע"א-תשע"ג ניתן לראות מגמה כללית של צמצום הפערים בעברית, 
הפערים  התרחבות  של  מגמה  ומנגד  וטכנולוגיה,  ובמדע  במתמטיקה 
לחינוך  הממלכתי  החינוך  בין  הפער  תשע"ג,  שבשנת  כך  באנגלית, 
הממלכתי-דתי באנגלית עומד על 41 נקודות לעומת פער של 18 נקודות 

במדע וטכנולוגיה, 10 נקודות במתמטיקה ו-4 נקודות בעברית  

רקע חברתי-כלכלי  .2
לאור הפערים המשמעותיים בין תלמידי החינוך הממלכתי לתלמידי החינוך 
הממלכתי-דתי במקצוע האנגלית הקדיש משרד מבקר המדינה פרק נכבד 
נתייחס  הדוח  זו  למסקנות  לסוגיה   2008 בדוח השנתי שלו שיצא בשנת 
בהקשר  בו  שנבחנה  לטענה  נתייחס  בינתיים  אך  השישי,  בפרק  בהרחבה 
הבדלי  את  המראים  ממצאים  פורסמו  לא  אלו  בשנים  החברתי-כלכלי  
הציונים 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",4 ומכך לדעתם נבעו הפערים בציונים 
מבקר המדינה עצמו בדק את ציוני התלמידים לפי חמש רמות של טעוני 

טיפוח ושלל את קביעת המפקחים:
חברתיות- רמות  לפי  הספר  בתי  של  ההישגים  "בדיקת 
כלכליות שונות שנקבעו לפי מדד הטיפוח העלתה שבארבע 
מחמש רמות הטיפוח הציון הממוצע של התלמידים בבתי 
ספר  בתי  תלמידי  של  הממוצע  מהציון  נמוך  ממ"ד  ספר 
מכאן  שווים   הציונים   - החמישית  וברמה  ממלכתיים, 
גם  נמוך  ממ"ד  ספר  בבתי  תלמידים  של  הממוצע  שציונם 
מזה של תלמידים בבתי ספר ממלכתיים שרמתם החברתית-

מבקר המדינה, דוח ביקורת שנתי 58ב לשנת 2007 ולחשבונות שנת הכספים 2006,   4
התשס"ח-2008, עמ' 868 
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כלכלית שווה, ולכן טענתם של ארבעת המפקחים המחוזיים 
אינה מתיישבת עם נתוני המשרד" 5

החל משנת תשע"א, החלה ראמ"ה )הרשות הארצית למדידה והערכה 
בחינוך( לפרסם פילוח פנימי של בחינות המיצ"ב לפי פיקוח ורקע חברתי-
כלכלי, על בסיס שלוש רמות של קבוצות רקע חברתי-כלכלי  בלוח הבא 
ציוני  בין  הציונים(6  ללא  בלבד,  הנקודות  פער  )בהצגת  הפערים  מוצגים 
הממלכתי- בחינוך  התלמידים  ציוני  לבין  הממלכתי  בחינוך  התלמידים 
דתי לפי חלוקה לרקע חברתי-כלכלי נמוך, בינוני וגבוה, בבחינות המיצ"ב 

בשנים תשע"א-תשע"ג לכיתות ה' במתמטיקה:

לוח מס' 1: גובה הפערים בין החינוך הממלכתי לחינוך 
הממלכתי-דתי בבחינות המיצ"ב באנגלית בכיתות ה' ובכיתות 

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

תשע"גתשע"בתשע"א כיתות ה'

363720רקע נמוך

292519רקע בינוני

494641רקע גבוה

תשע”גתשע”בתשע”א כיתות ח'

385721רקע נמוך

181831רקע בינוני

303443רקע גבוה

המגמה העולה מן הנתונים היא שגם כאשר בוחנים את ההישגים בפילוח 
בפער  גבוהים  הממלכתי  החינוך  תלמידי  הישגי  עדיין  חברתי-כלכלי 
קטנים  הפערים  אך  הממלכתי-דתי,  החינוך  תלמידי  מהישגי  משמעותי 
ישנו  תשע"א-תשע"ג  השנים  במהלך  כי  לראות  גם  ניתן  במעט   יותר 

שם, שם   5

הסיבה לכך היא שראמ"ה לא פרסמה את נתוני הציונים בפילוח לפי רקע חברתי-כלכלי   6
אלא רק את הפערים 
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צמצום פערים משמעותי מאוד בקרב קבוצת הרקע החברתי-כלכלי הנמוך, 
מרקע  הקבוצות  בין  בהשוואה  דווקא  הם  ביותר  הגבוהים  שהפערים  כך 
באנגלית,  המיצ"ב  בחינות  פי  על  אחרות,  במילים  גבוה   חברתי-כלכלי 
הממלכתי-דתי  בחינוך  חברתית-כלכלית  מבחינה  ביותר  החזקה  הקבוצה 
היא הקבוצה בעלת ההישגים הנמוכים ביותר באופן יחסי לחינוך הממלכתי  

מגדר  .3
ח'  ובכיתות  ה'  בכיתות  התלמידים  ציוני  את  מציגים  הבאים  התרשימים 
פיקוח  לפי  בחלוקה  תשע"א-תשע"ג,  בשנים  באנגלית  המיצ"ב  בבחינות 

ולפי מגדר:

תרשים מס' 7: הישגי התלמידים בבחינות המיצ"ב באנגלית 
בכיתות ה' בשנים תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי פיקוח ולפי 

מגדר

560

550

540

530

520

510

500

490
תשס"אתשס"בתשס"ג

בנים ממלכתי־דתי
בנות ממלכתי

בנות ממלכתי־דתי
בנים ממלכתי
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תרשים מס' 8: הישגי התלמידים בבחינות המיצ"ב באנגלית 
בכיתות ח' בשנים תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי פיקוח ולפי 

מגדר

בנים ממלכתי־דתי
בנות ממלכתי

בנות ממלכתי־דתי
בנים ממלכתי

560

550

540

530

520

510

500

490
תשס"אתשס"בתשס"ג

הבנות  הישגי  ה'  בכיתות  הממלכתי  שבחינוך  מלמדים  התרשימים 
בשנים  נקודות   2 של  )פער  הבנים  מהישגי  במעט  רק  גבוהים  באנגלית 
הבנים  ציוני  ח'  ובכיתות  תשע"ב(,  בשנת  נקודות   5 של  ופער  תשע"א 
ניתן  הממלכתי-דתי  בחינוך  זאת,  לעומת  לחלוטין   כמעט  זהים  והבנות 
לראות פערים משמעותיים לטובת הבנות  בכיתות ה' בשנת תשע"א לא 
היו פערים בין בנים ובנות בחינוך הממלכתי באנגלית, אך בשנים תשע"ב-
תשע"ג נפתחו פערים של 14-12 נקודות, ואילו בכיתות ח' הפער בשנת 
תשע"ב-תשע"ג  ובשנים  נקודות(,   28( ביותר  הגדול  היה  דווקא  תשע"א 

הוא עומד גם כן על 14-12 נקודות  
מגמה  לראות  ניתן  המיצ"ב  בבחינות  המקצועות  בשאר  שגם  לציין  יש 
מהישגי  יותר  גבוהים  הבנות  הישגי  הפיקוח  סוגי  בשני  בעברית,  דומה: 
הבנים, אך בחינוך הממלכתי-דתי הפער בין הבנות לבין הבנים גבוה בהרבה  
באשר למתמטיקה ולמדע וטכנולוגיה, בעוד שבחינוך הממלכתי, הן בכיתות 
ה' והן בכיתות ח', ציוני הבנים גבוהים מציוני הבנות, בחינוך הממלכתי-דתי 
ניתן לראות מגמות שונות בכיתות ה' ובכיתות ח': בכיתות ה' ישנו יתרון קל 

לבנים בבחינות המיצ"ב, אך בכיתות ח', לעומת זאת, ישנו יתרון לבנות 7 

המתמטיקה  לימודי   - תשכיל  למען  פינקלשטיין,  אריאל  ראו:  זה  בנושא  להרחבה   7
אלול  ועבודה,  תורה  נאמני  הוצאת  הדתית-לאומית,  בחברה  המדויקים  והמדעים 

תשע"ה - אוגוסט 2015, עמ' 51 



23

חלק א     הישגים    פרק ראשון:בחינות המיצ"ב

הפרדה מגדרית  .4
הממלכתי  החינוך  תלמידי  בין  נעשו  לעיל  שנערכו  השונות  ההשוואות 
לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי  בתת-פרק זה נבקש להשוות בין סוגים 
ההפרדה  פי  על  עצמו  הממלכתי-דתי  החינוך  בתוך  ספר  בתי  של  שונים 
המגדרית הנהוגה בהם, וזאת על בסיס ממצאי מחקריו של אייל ברגר, עמית 
שבחטיבת  מכיוון  ועבודה"   תורה  "נאמני  בתנועת  החינוך  בתחום  מחקר 
הביניים נהוגה הפרדה מגדרית ברוב בתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי, בחר 
ברגר להציג חלוקה על פי הפרדה מגדרית על הישגי התלמידים בבחינות 

המיצ"ב הנערכות בבתי הספר היסודיים בלבד )כיתות ה'( 
באמצעות  הממלכתי-דתי  היסודי  בחינוך  הספר  בתי  את  לאפיין  ניתן 

חלוקה לחמישה סוגים מרכזיים של הפרדה מגדרית:8
)1( רק בנים: בתי ספר לבנים בלבד

)2( רק בנות: בתי ספר לבנות בלבד

כל הכיתות  נפרדות: בתי ספר מעורבים שבהם  כיתות   )3(
נפרדות

הנמוכות  הכיתות  מעורבים, שבהם  ספר  בתי  מתחלף:   )4(
היא  ההפרדה  )לרוב  נפרדות  הגבוהות  והכיתות  מעורבות 

החל מכיתה ד' או מכיתה ה'(

)5( מעורב: בתי ספר שבהם כל הכיתות מעורבות

הרי  ל"תורניות",9  סמל  הינה  הממלכתי-דתי  בחינוך  שההפרדה  מכיוון 
שההשוואה בין בתי ספר מסוגים שונים לא מלמדת בהכרח על ההשפעות 
שנובעות  השפעות  על  גם  אלא  הלימודיים,  ההישגים  על  ההפרדה  של 
מתפיסה דתית שונה  לאור זאת בחר ברגר ליצור חלוקה מצומצמת יותר 

למעשה, ישנם עוד שלושה סוגים של בתי ספר: בתי ספר מעורבים שבהם הכיתות   8
הנמוכות נפרדות והכיתות הגבוהות מעורבות; בתי ספר מעורבים, שבהם בכל שכבת 
חלק  שבהם  מעורבים  ספר  ובתי  נפרדות  מהן  וחלק  מעורבות  מהכיתות  חלק  גיל 
מהכיתות מעורבות וחלק מהן נפרדות ללא כל סדר קוהרנטי  מכיוון שכמות בתי הספר 
משלושת הסוגים הללו היא מזערית בחר ברגר שלא להתייחס אליהם במחקר שערך 

על מנת לפשט את הנתונים 

שמדובר  לסמן  אלא  הללו,  הספר  בתי  של  בתורניות  לזלזל  אינה  הגרשיים  מטרת   9
בהשקפה סובייקטיבית בלבד, כיוון שיש הטוענים כי בתי ספר מעורבים הנם תורניים 

לא פחות מאשר בתי הספר הללו 
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בין שני סוגים שונים של בתי ספר, בלשונו:
הרגילים  הממ"דים  שבין  בהבדלים  המבט  מיקוד  "לצורך 
הנ"ל  הקטגוריות  חמש  קובצו  ה'תורניים'  הספר  בתי  לבין 
נפרדים'  ספר  'בתי  עיקריות:  קבוצות  לשתי  הצורך  לעת 
ספר  ו'בתי  נפרדות"(  ו"כיתות  בנות"  "רק  בנים",  )"רק 
על  מבוססת  זו  חלוקה  ו"מעורב"(   )"מתחלף"  מעורבים' 
פי שבבתי הספר בקטגוריה "מתחלף"  כי אף על  ההערכה 
אינם  הם  נפרד  באופן  הגבוהות  הכיתות  תלמידי  לומדים 
שייכים על פי רוב לזרם החינוכי ה'תורני', ואילו בתי הספר 
בקטגוריה "כיתות נפרדות" משתייכים לרוב לזרם חינוכי זה 

אף שהמוסד בכללותו מעורב מבחינה מגדרית" 10

מכיוון שנמצא באופן מובהק כי ככל שההפרדה המגדרית חזקה יותר כך 
אחוז התלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך יורד,11 הרי שגם כאן יש צורך 

להציג את ההשוואה לפי הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים  
תשע"ב  בשנים  התלמידים  הישגי  את  מציגים  הבאים  הלוחות  שני 
בסיס  על  ספרם,  בבית  הנהוגה  המגדרית  ההגדרה  לפי  בחלוקה  ותשע"ג 
רבע  נבחנו  מהשנים  אחת  שבכל  מכיוון  לעיל   שתוארו  החלוקות  שתי 
מהתלמידים הרי שהנתונים מוצגים על כמחצית מן התלמידים הלומדים 

בבתי הספר 12

אייל ברגר, החינוך הממלכתי-דתי: תמונת מצב, מגמות והישגים, חלק ג', הוצאת נאמני   10
תורה ועבודה, אב התשע"ה – יולי 2015, עמ' 25 

ברגר )שם, עמ' 32( מצא כי בבתי ספר שבהם לומדים רק בנים או רק בנות הרי שאחוז   11
התלמידים מרקע נמוך עומד על 13% ו-12% )בהתאמה(  הן בבתי ספר שבהם הכיתות 
נמוך,  כי 16% מהתלמידים הם מרקע  נמצא  והן בבתי ספר מסוג “מתחלף"  נפרדות 
ואילו בבתי ספר שבהם כל הכיתות מעורבות נמצא כי 30% מהתלמידים הם מרקע 

נמוך 

שני הלוחות על פי מחקרו של ברגר, שם, עמ' 45  כמו כן, חשוב לציין כי בשל מדיניות   12
פרסום הציונים של משרד החינוך לא מפורסמים ציוני קבוצת תלמידים המונה פחות 

מ-6 תלמידים 
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לוח מס' 2: ציוני התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי בבחינות 
המיצ"ב באנגלית בכיתות ה' בשנים תשע"ב-תשע"ג )מאוחד(, 
בחלוקה לפי שיטת ההפרדה המגדרית בבית הספר ולפי רקע 

חברתי-כלכלי )מפורט(

בתי ספר 
לבנים

בתי ספר 
לבנות

כיתות 
מעורבמתחלףנפרדות

114017142530כמות נבחנים - רקע נמוך

2833567721461,083כמות נבחנים - רקע בינוני

310295679303558כמות נבחנים - רקע גבוה

6657261,6845002,310כמות כלל הנבחנים

422490507491491ציון ממוצע - רקע נמוך

484512519502529ציון ממוצע - רקע בינוני

467492538555550ציון ממוצע - רקע גבוה

485504523533522ציון ממוצע כלל הנבחנים

לוח מס' 3: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב באנגלית בכיתות 
ה' בשנים תשע"ב-תשע"ג )מאוחד(, בחלוקה לפי שיטת 
ההפרדה המגדרית בבית הספר ולפי רקע חברתי-כלכלי 

)מצומצם(

 
בתי ספר 

נפרדים
)ממלכתי-דתי(

בתי ספר 
מעורבים

)ממלכתי-דתי(
ממלכתי

2225721,984כמות נבחנים - רקע נמוך

1,4111,2297,288כמות נבחנים - רקע בינוני

1,28486112,808כמות נבחנים - רקע גבוה

3,0752,81022,194כמות כלל הנבחנים

500491527ציון ממוצע - רקע נמוך

510526536ציון ממוצע - רקע בינוני

510552567ציון ממוצע - רקע גבוה

510524552ציון ממוצע כלל הנבחנים
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של  יותר  הגבוה  האחוז  אף  על  כי  בולט  באופן  מלמדים  הלוחות  שני 
בבתי  התלמידים  ציוני  מעורבים,  ספר  בתי  בקרב  נמוך  מרקע  תלמידים 
ספר אלו במקצוע האנגלית דווקא גבוהים בפער ניכר מאשר בבתי הספר 
הנפרדים  באופן ספציפי יותר ניתן לראות שהישגי התלמידים בבתי ספר 
שבהם הכיתות נפרדות אך בית הספר מעורב קרובים להישגים של בתי ספר 
מסוג "מתחלף" ושל בתי ספר שבהם כל הכיתות מעורבות, כך שהחולשה 
המרכזית של בתי הספר הנפרדים היא בקרב בתי הספר המופרדים לחלוטין: 
בתי ספר לבנים בלבד או לבנות בלבד  עם זאת, עדיין ישנו פער משמעותי 
בין ההישגים של תלמידי בתי הספר המעורבים ובין ההישגים של תלמידי 

החינוך הממלכתי  
הפער שנמצא בין בתי ספר מעורבים לבין בתי ספר נפרדים עומד על 14 
נקודות, ולמעשה, בהשוואה למקצועות האחרים, זהו הפער הגדול ביותר 
נפרדים במחקר של ברגר   בין בתי ספר מעורבים לבין בתי ספר  שנמצא 
גבוהים  המעורבים  הספר  בבתי  התלמידים  הישגי  המקצועות  במרבית 
יותר:  נמוכים  הפערים  אך  הנפרדים,  הספר  בבתי  התלמידים  מהישגי 
במתמטיקה הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים גבוהים ב-8 נקודות 
מהישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים ובמדע וטכנולוגיה הפער עומד 
על 5, ואילו בעברית דווקא הישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים גבוהים 

יותר בפער של 6 נקודות 13
הספר  בבתי  גבוה  מרקע  תלמידים  של  יחסית  הגבוה  האחוז  כי  ייתכן 
הנפרדים שהנם חלשים יותר באנגלית הוא אחד הגורמים לממצא שהצגנו 
הגיעו  הממלכתי-דתי  בחינוך  גבוה  מרקע  התלמידים  כי  המלמד  לעיל, 
להישגים הנמוכים ביותר באופן יחסי לחינוך הממלכתי  על כל פנים, על 
משמעותם של ממצאים אלו נעמוד להלן כאשר נערוך ניתוח של הסיבות 
להישגים הנמוכים של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי במקצוע האנגלית  

שם, עמ' 8   13
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 פרק שני: 
בחינות הבגרות

הקדמה ומבוא מתודולוגי
האחרונות  בשנים  השונות  המגמות  את  לבחון  היא  זה  פרק  של  מטרתו 
בלימודי האנגלית בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי-דתי, באמצעות עיון 
מעמיק בהישגי התלמידים בבחינות הבגרות האינטרניות  נתונים ראשוניים 
בנושא זה פורסמו על ידנו בעבר בנוגע לשנת 1995 ולשנת 14,2000 אך הם 
אינם מעודכנים לגבי השנים האחרונות ולא הייתה בהם הצגה של הנתונים 
בפילוחים פנימיים, דבר שהקשה על היכולות לבחון את הנושא לעומקו  
לפיכך, לצורך בחינה מעמיקה של הנושא נעשתה פנייה ללשכה המרכזית 
החינוך  תלמידי  הישגי  על  מפורטים  נתונים  קבלת  לשם  לסטטיסטיקה 
הממלכתי-דתי בהשוואה לתלמידי החינוך הממלכתי בשנים 2013-2005  
שהתקבלו  אלו  קבצים  על  בעיקר  מבוססים  זה  בפרק  המובאים  הנתונים 
מהחומרים  מעט  ועל   2015 באפריל  לסטטיסטיקה  המרכזית  מהלשכה 

שפרסמנו בעבר  
לא  שבלעדיו  חובה  מקצוע  מהווה  העליונה  בחטיבה  האנגלית  מקצוע 
ניתן לקבל זכאות לתעודת בגרות  כידוע, מקצוע זה מחולק לשלוש דרגות 
עיקריות של קושי: חמש יחידות, ארבע יחידות ושלוש יחידות  כמו כן, יש 
לציין כי קיימת בחינת בגרות באנגלית בהיקף של פחות משלוש יחידות, 
אך כמות התלמידים הניגשים אליה זניחה, ולפיכך נהוג להחשיב אותם יחד 
וכך נעשה גם  ניגשו כלל לבחינת הבגרות באנגלית,  עם התלמידים שלא 
זה  בהקשר זה חשוב לציין כי תלמיד שניגש לבחינת בגרות  אנו במסמך 
של שלוש יחידות באנגלית זכאי אמנם לתעודת בגרות, אך תעודה זו אינה 
ייבחן  התלמיד  כי  הדורשות  האוניברסיטאות  של  הסף  בדרישת  עומדת 

בבחינה של ארבע יחידות באנגלית לפחות 

הוצאת  והישגים,  מגמות  מצב,  תמונת  הממלכתי-דתי:  החינוך  פינקלשטיין,  אריאל   14
נאמני תורה ועבודה, אלול התשע"ב – ספטמבר 2012, עמ' 69-66  הנתונים שהובאו 
במסמך זה שחלק קטן מהם יוצג להלן מבוססים על נתונים שהועברו אלינו מהלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה במרץ 2012 
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המרכזית  מהלשכה  שהתקבלו  הנתונים  את  להציג  בחרנו  שבו  האופן 
לסטטיסטיקה הוא הצגת אחוז הנבחנים בכל פיקוח מתוך מספר הנבחנים 
בבחינות הבגרות בפיקוח זה באותה שנה  הסיבה שבחרנו להציג את אחוז 
הנבחנים לאורך השנים ולא את המספר שלהם נובעת מכך שישנם שינויים 
במספר התלמידים בכל פיקוח בכל שנה, ולכן חשוב לבדוק את האחוזים 

ולא את המספרים המוחלטים  
כמו כן, מעבר להצגת הנתונים הבסיסיים בנוגע לאחוז הנבחנים בחרנו 
לפי  ופילוח  לפי מגדר  פילוח  נוספים:  פילוחים  הנתונים בשני  להציג את 
רקע חברתי-כלכלי  הפילוח לפי מגדר הוא פילוח פשוט המפריד את הישגי 
בסיס  על  נעשה  חברתי-כלכלי  רקע  לפי  הפילוח  הבנים   מהישגי  הבנות 
השכלת האם בהתאם למאגרי המידע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
מדד זה הוא מדד מקובל לבחינת הרקע החברתי-כלכלי, ומחקרים שונים 
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וארגון ה-OECD משתמשים בו לשם 
כך  על פי פילוח זה, בקבוצת התלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך מצויים 
התלמידים  בקבוצת  לימוד,  שנות   12 השלימה  לא  שִאמם  התלמידים 
12 שנות  מרקע חברתי-כלכלי בינוני מצויים התלמידים שִאמם השלימה 
לימוד )סיימה לימודי תיכון( אך אין לה השכלה גבוהה מזו, ואילו בקבוצת 
למדה  שִאמם  התלמידים  מצויים  גבוה  חברתי-כלכלי  מרקע  התלמידים 

יותר מ-12 שנות לימוד )מי שלמדה לימודים אקדמיים(  

נתונים כלליים  .1
 1995 בשנת  באנגלית  הבגרות  לבחינת  הניגשים  אחוז  מוצג  הבא  בלוח 

ובשנת 2000, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מספר יחידות:



29

חלק א     הישגים    פרק שני: בחינות הבגרות

לוח מס' 4: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות באנגלית בשנת 1995 
ובשנת 2000, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מספר יחידות

ממלכתי-דתיממלכתימספר יחידותשנה

1995

5%10% 8לא ניגשו

5% 5%25 16שלוש

5% 31%34ארבע

44%30%חמש

2000

5%10% 9לא ניגשו

5% 15%23שלוש

27%33%ארבע

5% 46%33חמש

ממצאי הלוח מלמדים על כך שאחוז הניגשים לבחינת חמש יחידות גבוה 
יותר באופן משמעותי בחינוך הממלכתי, הן בשנת 1995 והן בשנת 2000  
בשנת 2000 עמד אחוז זה בחינוך הממלכתי על 46% לעומת 5% 33 בחינוך 
הממלכתי-דתי  כמו כן, אחוז הניגשים לבחינה של שלוש יחידות גבוה יותר 
לבחינת  ניגשו  לא  התלמידים שכלל  אחוז  גם  וכך  בחינוך הממלכתי-דתי 
הבגרות באנגלית  כאמור במבוא לפרק, לנתון זה ישנה חשיבות רבה כיוון 
שתלמידים שלא ניגשו לבחינה באנגלית אינם זכאים לתעודת בגרות, ואילו 
אך  בגרות,  לתעודת  זכאים  יחידות  שלוש  של  לבחינה  שניגשו  תלמידים 
האוניברסיטאות  של  הסף  בדרישות  עומדת  אינה  הבגרות שלהם  תעודת 

המחייבות לפחות ארבע יחידות לימוד באנגלית  
כאמור במבוא לפרק, נתונים מפורטים התקבלו בנוגע לבחינת הבגרות 
הניגשים  אחוז  את  מציג  הבא  התרשים    2003-1995 בשנים  באנגלית 
בשנים  הבגרות  לבחינות  הניגשים  מתוך  באנגלית  יחידות  חמש  לבחינת 

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:
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תרשים מס' 9: אחוז הניגשים לבחינת חמש יחידות באנגלית 
מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, בחלוקה 

לפי פיקוח

50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%

20112010 2012 201320092008200720062005

ממלכתי־דתיממלכתי

ממצאי התרשים מצביעים על כך שגם בשנים 2013-2005 אחוז הניגשים 
לבחינה של חמש יחידות באנגלית היה גבוה בהרבה בחינוך הממלכתי  בשני 
הניגשים  באחוז   2007-2005 השנים  במהלך  עלייה  הייתה  הפיקוח  סוגי 
שוב  האחרונות  ובשנים  ירידה,  מכן  ולאחר  יחידות,  חמש  של  לבחינה 
יחידות  לבחינת חמש  הניגשים  דברים, אחוז  סיכומם של  עלייה   נרשמת 
הנבחנים  מבין   46 1% על   2013 בשנת  עמד  הממלכתי  בחינוך  באנגלית 

בבחינות הבגרות לעומת 5% 36 בחינוך הממלכתי-דתי  
באופן טבעי, האחוז הגבוה של ניגשים לבחינה של חמש יחידות באנגלית 
בחינוך הממלכתי גורם לכך שאחוז הניגשים לבחינה של ארבע יחידות גבוה 
יותר דווקא בחינוך הממלכתי-דתי, כפי שמראה התרשים הבא, המציג את 
לבחינות  הניגשים  מתוך  באנגלית  יחידות  ארבע  לבחינת  הניגשים  אחוז 

הבגרות בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:
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תרשים מס' 10: אחוז הניגשים לבחינת ארבע יחידות באנגלית 
מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, בחלוקה 

לפי פיקוח

40%
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%

20112010 2012 201320092008200720062005

ממלכתי־דתיממלכתי

זה מלמדים על כך שאחוז הניגשים לבחינה של ארבע  ממצאי תרשים 
כך  השנים,  במהלך  הפיקוח  סוגי  בשני  קל  באופן  עלה  באנגלית  יחידות 
זו בחינוך הממלכתי-דתי נשאר  שהאחוז הגבוה יותר של ניגשים לבחינה 
גבוה יותר לאורך השנים  כך, אחוז הניגשים לבחינת ארבע יחידות באנגלית 
בחינוך הממלכתי-דתי עמד בשנת 2013 על 7% 36 מבין הנבחנים בבחינות 

הבגרות לעומת 1% 29 בחינוך הממלכתי 
באחוז  הפיקוח  סוגי  שני  בין  האחוזים  פער  כי  לראות  ניתן  זאת,  עם 
באחוז  הניגשים  פער  מאשר  יותר  גדול  יחידות  חמש  לבחינת  הניגשים 
הניגשים לבחינת ארבע יחידות  הדבר מביא לכך שאחוז הניגשים לבחינת 
בדרישות  עומדת  אינה  שלהם  הבגרות  תעודת  )ולפיכך  יחידות  שלוש 
לבחינת  ניגשו  לא  שכלל  התלמידים  ואחוז  האוניברסיטאות(  של  הסף 
בחינוך  יותר  גדול  בגרות(  לתעודת  זכאים  אינם  )ולפיכך  באנגלית  בגרות 

הממלכתי-דתי, כפי שניתן לראות בשני התרשימים הבאים  
התרשים הבא מציג את אחוז הניגשים לבחינת שלוש יחידות באנגלית 

מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:
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תרשים מס' 11: אחוז הניגשים לבחינת שלוש יחידות באנגלית 
מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, בחלוקה 

לפי פיקוח

22%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
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20112010 2012 201320092008200720062005

ממלכתי־דתיממלכתי

שלוש  לבחינת  הניגשים  אחוז  כי  מלמדים  התרשים  ממצאי  כאמור, 
יחידות באנגלית גדול יותר בחינוך הממלכתי-דתי, אך מאידך ניתן ללמוד 
מהם כי בעוד בחינוך הממלכתי אחוז הניגשים לבחינת שלוש יחידות עלה 
במעט, מ-8% 16 בשנת 2005 ל-8% 17 בשנת 2013, בחינוך הממלכתי-
דתי אחוז הניגשים לבחינת שלוש יחידות דווקא ירד מ-4% 21 בשנת 2005 

ל-2% 19 בשנת 2013  
בגרות  לבחינת  ניגשו  שלא  התלמידים  אחוז  את  מציג  הבא  התרשים 
באנגלית מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי 

פיקוח:
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תרשים מס' 12: אחוז התלמידים שלא ניגשו לבחינת בגרות 
באנגלית מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, 

בחלוקה לפי פיקוח

14%

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6% 20112010 2012 201320092008200720062005

ממלכתי־דתיממלכתי

התרשים מלמד כי בשנת 2005 עמד אחוז התלמידים שלא ניגשו לבחינת 
בגרות באנגלית מבין הנבחנים בבחינות הבגרות על כ-2% 11 בשני סוגי 
הפיקוח  לאורך השנים חלה ירידה הדרגתית באחוז זה בשני סוגי הפיקוח, 
אך הירידה בחינוך הממלכתי הייתה חדה יותר, כך שבשנת 2013 עמד אחוז 
התלמידים שלא ניגשו לבחינת בגרות באנגלית בחינוך הממלכתי על 7% 

לעומת 6% 8 בחינוך הממלכתי-דתי  
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ציונים  .2
ו-2000    1995 בשנים  באנגלית  הבגרות  בחינות  ציוני  מוצגים  הבא  בלוח 
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לשנים אלו אינם מאפשרים 
של  שונות  בקטגוריות  התלמידים  אחוז  את  אלא  ציונים  ממוצע  להציג 

ציונים:

לוח מס' 5: ציוני התלמידים בבחינת הבגרות באנגלית בשנת 
1995 ובשנת 2000, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מספר יחידות 

55-6061-7071-8081-9091-100עד 54מספר יחידות

1995

 ממלכתי

1% 6%1 9%16 8%33 6%28 10%9שלוש יחידות

7% 2%0 8%31%11 9%33 4%12 10ארבע יחידות

2% 4%28%12 9%31 7%21 9%4 1חמש יחידות

ממלכתי-
דתי

7% 8%1 9%11 1%26 1%29 4%12 18שלוש יחידות

2% 2%1 4%14 9%29 3%32 9%13ארבע יחידות

1% 2%14 2%32 3%31 6%18 6%3 0חמש יחידות
2000

ממלכתי

3% 3%5 9%27 4%21%30 2%7 8שלוש יחידות

6% 2%1 3%20 3%37 4%27 2%7 6ארבע יחידות

3% 9%34%17 5%29 3%14 2%2חמש יחידות

ממלכתי-
דתי

2% 1%4 9%20 3%26 2%23 3%11 14שלוש יחידות

2% 1%2 4%29%34%19 3%9 6ארבע יחידות

5% 5%18 4%33 4%29 7%13 4%2 2חמש יחידות

ממצאי הלוח מצביעים על כך שאין הבדל משמעותי בציוני התלמידים בין 
החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי-דתי, אך בשל העובדה שאין ממוצעים 
המרכזית  הלשכה  מיוחד של  דוח  מאידך,  ברור   באופן  זאת  לקבוע  קשה 
תלמידי  בציוני  ירידה  על  הצביע   2006 בדצמבר  שפורסם  לסטטיסטיקה 
החינוך הממלכתי-דתי בבגרות באנגלית בשנים אלו  הדוח בדק את ציוני 
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התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בלבד והגיע למסקנה הבאה:
במבחני  הממלכתי-דתי  בפיקוח  הזכאים  של  "ציוניהם 
בפיקוח  הזכאים  של  מציוניהם  יותר  נמוכים  האנגלית 
תלמידי  של  ציוניהם  היו  למשל,  בתשס"א  כך  הממלכתי  
מציוניהם  נקודות  ב-2-3  נמוכים  הממלכתי-דתי  הפיקוח 
של תלמידי הפיקוח הממלכתי, ברם, בתשנ"ה לא היה קיים 

הבדל זה" 15 

מחברי הדוח אף מראים שפער הציונים באנגלית של 3-2 נקודות שנוצר 
בקרב התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בשנת תשס"א נותר על כנו גם 

בשנת תשס"ד 
הלוח הבא מציג את ממוצע ציוני התלמידים בבחינת הבגרות באנגלית 

בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מספר יחידות:

לוח מס' 6: ממוצע ציוני התלמידים בבחינת הבגרות באנגלית 
בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מספר יחידות 

  200520062007200820092010201120122013

שלוש 
יחידות

 4 74  5 73  2 73  7 73  2 74  2 74  73  8 72  75 ממלכתי

 8 72  73  3 72  1 73  4 73  6 73  3 72  1 71  1 73 ממלכתי-דתי

ארבע 
יחידות

 3 81  7 80  8 79  7 79  79  8 77  5 78  5 78  5 80 ממלכתי

 2 81  3 80  4 80  3 80  6 79  9 78  79  3 78  7 79 ממלכתי-דתי

חמש 
יחידות

 2 87  3 87  3 86  7 85  86  5 85  86  6 86  2 85 ממלכתי

 1 88  8 87  87  87  8 86  5 86  6 86  7 86  3 85 ממלכתי-דתי

זניחים בכל  לוח זה מלמד כי ההבדלים בין הציונים בשני סוגי הפיקוח 
הרמות של הבחינה  בבחינת חמש יחידות, הציון הממוצע של התלמידים 
יותר במהלך השנים 2013-2005 ב-7 0  גבוה  בחינוך הממלכתי-דתי היה 
נקודות בממוצע, בבחינת ארבע יחידות הציון הממוצע של תלמידי החינוך 
שלוש  בבחינת  ואילו  בממוצע,  נקודות  ב-2 0  גבוה  היה  הממלכתי-דתי 
אחת  בנקודה  יותר  גבוה  הממלכתי  החינוך  תלמידי  של  הציון  יחידות 

בממוצע  

בראי  בישראל  החינוך  חברתיים:  אינדיקטורים  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה   15
הסטטיסטיקה בשנים: 2004-1995, טבת תשס"ז – דצמבר 2006, עמ' 99 
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למעשה, הדבר אינו מפתיע מכיוון שבבחינת הבגרות באנגלית התלמידים 
יחידות(  או שלוש  )חמש, ארבע  ניגשים  הם  הבחינה שאליה  בוחרים את 
לפי רמת הידע שלהם  לאור זאת, ההבדלים ברמה של התלמידים באנגלית 
הבחינה  רמת  את  שלהם  בבחירה  אלא  שלהם,  בציונים  מתבטאים  אינם 

שאליה הם ניגשים  

רקע חברתי-כלכלי  .3
כלל  מבין  באנגלית  הבגרות  לבחינת  הניגשים  אחוז  את  מציג  הבא  הלוח 
הניגשים לבחינות הבגרות בכלל השנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח, 

לפי מספר יחידות לימוד ולפי רקע חברתי-כלכלי:

לוח מס' 7: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות באנגלית מבין כלל 
הניגשים לבחינות הבגרות בכלל השנים 2013-2005, בחלוקה 
לפי פיקוח, לפי מספר יחידות לימוד ולפי רקע חברתי-כלכלי

גבוהבינונינמוך 

לא ניגשו
6% 2%3 2%10 17ממלכתי

6% 3%4 5%10 16ממלכתי-דתי

שלוש יחידות
9% 6%6 6%21 31ממלכתי

4%10% 3%23 32ממלכתי-דתי

ארבע יחידות
9% 3%22 3%33 30ממלכתי

7% 6%34 5%40 35ממלכתי-דתי

חמש יחידות
6% 21%35%66ממלכתי

7% 7%50 7%25 15ממלכתי-דתי

נתוני הלוח מלמדים כי גם כאשר בוחנים את בחינות הבגרות באנגלית 
החינוך  תלמידי  בין  הגבוהים  הפערים  נשמרים  חברתי-כלכלי  בפילוח 
הממלכתי לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי  עם זאת, ניתן לראות הבדלים 
בבחינות  כמו  כאשר  השונות  הפיקוח  קבוצות  בין  בהשוואה  מסוימים 
המיצ"ב, גם בבחינות הבגרות הפערים המשמעותיים ביותר הם בהשוואה 
בין קבוצות הרקע הגבוה  אחוז התלמידים בחינוך הממלכתי מרקע גבוה 
בהרבה מהאחוז המקביל  גבוה  אנגלית  יחידות  לבחינה של חמש  שניגשו 



37

חלק א     הישגים    פרק שני: בחינות הבגרות

בקבוצת הרקע הגבוה בחינוך הממלכתי-דתי  כמו כן, אחוז התלמידים שלא 
ניגשו כלל לבחינת הבגרות באנגלית ואחוז התלמידים שניגשו לבחינה של 
יותר  גבוה  הממלכתי-דתי  בחינוך  הגבוה  הרקע  בקבוצת  יחידות  שלוש 
מאשר בחינוך הממלכתי, כאשר השוואה בין קבוצות הרקע החברתי-כלכלי 

האחרות מצביעה על פערים קטנים בהרבה  

מגדר  .4
כלל  מבין  אנגלית  הבגרות  לבחינת  הניגשים  אחוז  את  מציג  הבא  הלוח 
הניגשים לבחינות הבגרות בכלל השנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח, 

לפי מספר יחידות לימוד ולפי מגדר:

לוח מס' 8: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות באנגלית מבין כלל 
הניגשים לבחינות הבגרות בכלל השנים 2013-2005, בחלוקה 

לפי פיקוח, לפי מספר יחידות לימוד ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנים
בנות

לא ניגשו
33 12%9%1ממלכתי

91 3%1 14%7ממלכתי-דתי

שלוש יחידות
02 6%1 9%16 16ממלכתי

07 6%1 7%19 20ממלכתי-דתי

ארבע יחידות
89 6%0 3%29 26ממלכתי

85 1%0 4%38 32ממלכתי-דתי

חמש יחידות
98 9%0 9%45 44ממלכתי

94 2%0 9%35 32ממלכתי-דתי

הבגרות  בבחינות  גם  המיצ"ב,  בבחינות  כמו  כי  מלמדים  הלוח  נתוני 
מגמה  מהבנים   גבוהים  להישגים  מגיעות  הבנות  הפיקוח  סוגי  בשני 
הבגרות  בבחינות  עצמה  על  וחוזרת  המיצ"ב  בבחינות  שנצפתה  נוספת 
בחינוך  הבנים  לבין  הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנות  בין  שהפערים  היא 
הממלכתי-דתי גבוהים במעט מהפערים בין הבנות בחינוך הממלכתי לבין 
ניגשו  בולט בעיקר בקרב תלמידים שלא  הבנים בחינוך הממלכתי  הדבר 



לימודי האנגלית בחברה הדתית-לאומית

38

כלל לבחינה: בעוד בחינוך הממלכתי-דתי אחוז הבנים שלא ניגשו לבחינת 
שניים  פי  כמעט  גבוה  הבגרות  בבחינות  הנבחנים  מבין  באנגלית  הבגרות 
מהאחוז המקביל בקרב הבנות )14% לעומת 3% 7(, בחינוך הממלכתי אחוז 
הבנים שלא ניגשו לבחינה מבין הנבחנים בבחינות הבגרות גבוה רק בשליש 

מהאחוז המקביל בקרב הבנות  
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 פרק שלישי: 
הבחינה הפסיכומטרית

הקדמה ומבוא מתודולוגי
 ,1981 משנת  החל  בישראל  הנערכת  בחינה  היא  הפסיכומטרית  הבחינה 
כוללת  הבחינה  ולמכללות   לאוניברסיטאות  לכניסה  מיון  כלי  ומשמשת 
שלושה פרקים: פרק חשיבה כמותית, פרק חשיבה מילולית ופרק אנגלית  
ניהול הבחינות נתון בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מוסד ללא כוונת 
רווח אשר הוקם בשנת 1981 על סמך החלטת ועד ראשי האוניברסיטאות 
בלימודים  הצלחה  לחיזוי  מבחנים  מערכת  של  והפעלה  בנייה  לצורך 
אקדמיים; מערכת שתסייע בתהליך הבררה והמיון של מועמדים למוסדות 

להשכלה גבוהה בישראל 16
הישגי  על  נתונים  שנה  מדי  מפרסם  ולהערכה  לבחינות  הארצי  המרכז 
דיווח  )לפי  שונים  ופילוחים  בחתכים  הפסיכומטרית  לבחינה  הניגשים 
להבדלים  ביחס  נתונים  פרסם  לא  מעולם  הוא  כה  עד  אך  הניגשים(,  של 
במחקר  הממלכתי-דתי   החינוך  בוגרי  ובין  הממלכתי  החינוך  בוגרי  שבין 
שפרסמנו באפריל 2015 הצגנו לראשונה פילוחים מסוג זה שהתבססו על 
נתונים שהתקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 17 מכיוון שרוב התכנים 
של הבחינה הפסיכומטרית אינם קשורים למקצוע האנגלית, בחרנו בפרק 
ולהציג  הפסיכומטרית,  בבחינה  האנגלית  פרק  נתוני  בהצגת  להתמקד  זה 
את יתר הנתונים בתמציתיות בלבד  בדומה לכך, בפרק המבוא של המחקר 
המלא הארכנו לעמוד על הרקע של הבחינה הפסיכומטרית והיחס בינה ובין 
בחינות הבגרות, אך לא נעשה זאת בפרק זה  המעוניינים להעמיק בנושא 

יוכלו לפנות אל המחקר המלא 

הבחינה  וסוגיית  גבוהה  להשכלה  למוסדות  בקבלה  המיון  טשנר,  ונעמה  וינינגר  אסף   16
הפסיכומטרית, הכנסת – מרכז המחקר והמידע, שבט תשע"ד – ינואר 2014, עמ' 3 

אריאל פינקלשטיין, הישגי בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בבחינה הפסיכומטרית בשנים   17
2012-2000, הוצאת נאמני תורה ועבודה, אייר התשע"ה – אפריל 2015 
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ולהערכה מקיים חמישה  מבחינה מתודולוגית, המרכז הארצי לבחינות 
מועדי בחינה פסיכומטרית בכל שנה,18 ולשם הנוחות מרוכזים הנתונים של 
כל שנה בנפרד  הנתונים שיוצגו בפרק זה מתייחסים לתקופה של שלוש 

עשרה שנים – 2012-2000 
כמותית,  חשיבה  חלקים:  משלושה  מורכבת  בחינה  כל  לעיל,  כאמור 
חשיבה מילולית ואנגלית  בבחינה עצמה, לפרק האנגלית ישנו משקל של 
20% בציון הסופי, ולשני הפרקים האחרים יש משקל של 40% כל אחד  
נורמלית   בהתפלגות  נקודות  ל-150   50 שבין  בטווח  נע  פרק  בכל  הציון 
במהלך השנים שנבדקו בעבודה זו )2012-2000( לא חלו שינויים בתכנים 
החשיבה  פרק  זאת,  עם  הכמותית   החשיבה  ופרק  האנגלית  פרק  של 
המילולית השתנה במעט בסוף התקופה, כך שהחל ממועד אוקטובר 2012 
החשיבה  בפרק  מהציון   25% המהווה  חיבור,  כתיבת  של  פרק  מכיל  הוא 

המילולית  
הפסיכומטרית  לבחינה  ניגשו   2012-2000 השנים  בין  כללי,  באופן 
והממלכתי-דתי  הממלכתי  החינוך  בוגרי  ותלמידות  תלמידים   458,411
בישראל, כמות של כ-35,000 נבחנים בממוצע לשנה  מתוכם, 372,084 הם 
בוגרי החינוך הממלכתי )כ-28,500 בממוצע לשנה( ו-86,327 בוגרי החינוך 
הממלכתי-דתי )כ-6,500 בממוצע לשנה(  אחוז הניגשים המשוער לבחינה 
על  ועומד  הפיקוח  סוגי  בשני  דומה  התיכון  מסיימי  מבין  הפסיכומטרית 

כ-50% ממסיימי התיכון 19 
מעבר להצגת הנתונים הכלליים בחרנו להציג את הנתונים בשני פילוחים 
לפי  הפילוח  חברתי-כלכלי   רקע  לפי  ופילוח  מגדר  לפי  פילוח  מרכזיים: 
רקע חברתי-כלכלי בפרק זה נעשה על בסיס החלוקה של הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה את הרשויות המקומיות השונות ואת האזורים השונים בתוך 
כך למשל,  רשויות מעל 10,000 תושבים לאשכולות חברתיים-כלכליים  
ההתייחסות לנבחנים מירושלים איננה על בסיס עירוני, אלא בהתאם לרקע 
המרכזית  הלשכה  בעיר   ואזור  אזור  בכל  התושבים  של  החברתי-כלכלי 
לסטטיסטיקה קבעה עשרה אשכולות: הנמוך ביותר )1( מאפיין אזורים מן 

אך  נוספות  שפות  במספר  נערכת  הבחינה  העברית   בשפה  נערכים  מועדים  חמישה   18
ובנוסח  בצרפתית  ברוסית,  בשנה;  פעמים  ארבע   – בערבית  יותר:  נמוכה  בתדירות 

משולב )אנגלית/עברית( – פעמיים בשנה; בספרדית – פעם אחת בשנה 

ראו על כך בהרחבה: אריאל פינקלשטיין, הישגי בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בבחינה   19
 – התשע"ה  אייר  ועבודה,  תורה  נאמני  הוצאת   ,2012-2000 בשנים  הפסיכומטרית 

אפריל 2015, עמ' 12-11 
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הרקע החברתי-כלכלי החלש ביותר, והגבוה ביותר )10( מאפיין אזורים מן 
הרקע החברתי-כלכלי הגבוה ביותר  בעבודה זו חולקו האשכולות השונים 
אשכולות  נמוך,  כלכלי  חברתי  רקע   –  4-1 אשכולות  קבוצות:  לשלוש 
כלכלי  חברתי  רקע   –  10-7 אשכולות  בינוני,  כלכלי  חברתי  רקע   –  6-5
גבוה  כפי שנראה להלן, אשכולות 6-5 מרכזים כמחצית מהתלמידים הן 
בחינוך הממלכתי והן בחינוך הממלכתי-דתי  יש לציין כי שיעור התלמידים 
הוא  הפסיכומטרית  לבחינה  הניגשים  מקרב  בינוני  חברתי-כלכלי  מרקע 
המשמעותי ביותר בשני סוגי הפיקוח, והוא דומה בשניהם ועומד על כ- 
50% )בחינוך הממלכתי 51% ובחינוך הממלכתי-דתי 48%(  לעומת זאת, 
לעומת   36% על  עומד  הממלכתי  בחינוך  גבוה  מרקע  התלמידים  שיעור 
20% בחינוך הממלכתי-דתי, ואילו שיעור התלמידים מרקע נמוך בחינוך 

הממלכתי עומד על 13% לעומת 32% בחינוך הממלכתי-דתי  
בנוגע לפילוח לפי מגדר יש לציין כי בין השנים 2012-2000 אחוז הנשים 
מבין כלל בוגרי החינוך הממלכתי-דתי שניגשו לבחינה הפסיכומטרית עומד 
על 61%, לעומת אחוז הגברים שעומד על 39% מבין הניגשים  לעומת זאת, 

בקרב בוגרי החינוך הממלכתי הנשים מהוות 54% לעומת 46% גברים 

ציון כללי  .1
לבחינה  הניגשים  של  האנגלית  בפרק  הציון  מוצג  הבא  בתרשים 

הפסיכומטרית בשנים 2012-2000, בחלוקה לפי פיקוח:

תרשים מס' 13: הציון בפרק האנגלית של הניגשים לבחינה 
 הפסיכומטרית בשנים 2012-2000, 

בחלוקה לפי פיקוח

2000 2001 2002 2003 2004 20082005 20092006 20102007 2011 2012

115

110

105

100

95

120 ממלכתי
ממלכתי דתי
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התמונה הכללית המסתמנת במקצוע האנגלית היא פער של כ-11 נקודות 
בשנת 2000, שנשאר יציב יחסית עד לשנת 2004, אך מעמיק בשנת 2005 
ומגיע לשיאו בשנת 2006 – אז הפער עומד על כ-15 נקודות  לאחר מכן 

יש מגמה הדרגתית קלה של צמצום הפער עד ל-12 נקודות בשנת 2012  
החינוך  בוגרי  בקרב  הממוצע   2012-2000 השנים  בין  דבר,  של  סיכומו 
הממלכתי עומד על 6 114 נקודות לעומת ממוצע של 5 102 נקודות בקרב 

בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, פער של 1 13 נקודות בממוצע  
המגמות בציון הכללי בפרק החשיבה הכמותית ובפרק החשיבה המילולית 
אינן זהות למגמות שנצפו בפרק האנגלית: בפרק החשיבה הכמותית, כמו 
בפרק האנגלית, הישגי בוגרי החינוך הממלכתי גבוהים מהישגי בוגרי החינוך 
הממלכתי אך בפערים נמוכים בהרבה  סיכום נתוני כל השנים 2012-2000 
ביחד מעלה כי ישנו פער של 2 4 לטובת בוגרי החינוך הממלכתי )7 114 
לעומת 5 10(  בפרק החשיבה המילולית , לעומת זאת, הישגי בוגרי החינוך 
הממלכתי-דתי גבוהים במעט מהישגי בוגרי החינוך הממלכתי  סיכום נתוני 
כל השנים 2012-2000 ביחד מעלה כי ישנו פער קל מאוד של 8 0 נקודות 

לטובת בוגרי החינוך הממלכתי-דתי )8 111 לעומת 111(  

רקע חברתי-כלכלי  .2
בלוח הבא מוצג הציון בפרק האנגלית של הניגשים לבחינה הפסיכומטרית 

בכלל השנים 2012-2000 בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי:

לוח מס' 9: הציון בפרק האנגלית של הניגשים לבחינה 
הפסיכומטרית בכלל השנים 2012-2000 בחלוקה לפי פיקוח 

ולפי רקע חברתי-כלכלי

פערממלכתי-דתיממלכתי

07 5113 58102 115ממוצע כולל
33 8610 1999 110נמוך
37 4512 82100 112בינוני
39 059 44112 121גבוה

נתוני הלוח מלמדים כי כאשר משווים בין קבוצות הרקע החברתי-כלכלי 
הפער מצטמצם במעט אך עדיין נשאר גבוה מאוד  בקבוצות הרקע הנמוך 
מצטמצם  הפער  הגבוה  הרקע  ובקבוצת  נקודות  ב-8 2  מצטמצם  הפער 
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ב-7 3 נקודות, ואילו בקבוצת הרקע הבינוני – שבה, כאמור לעיל, מצויים 
כן,  אם  הכלליים   לפערים  זהים  כמעט  הפערים   – מהתלמידים  כמחצית 
בניגוד לבחינות המיצ"ב ולבחינות הבגרות, שבהן בלט כי הפער המשמעותי 
קבוצת  בקרב  מצוי  הממלכתי-דתי  לחינוך  הממלכתי  החינוך  בין  ביותר 
ודווקא  הרקע הגבוה, בבחינה הפסיכומטרית מסתמנת מגמה מעט שונה 

קבוצת הרקע הגבוה היא הקבוצה החזקה יחסית  
בדומה לכך, גם בפרק החשיבה הכמותית וגם בפרק החשיבה המילולית 
להישגים  הבינוני  הרקע  מקבוצת  הממלכתי-דתי  החינוך  בוגרי  הגיעו 
החינוך  בוגרי  בקרב  להם  המקבילה  הקבוצה  לעומת  ביותר  הנמוכים 
הגיעו  גבוה  האנגלית התלמידים מרקע  בפרק  בעוד  זאת,  עם  הממלכתי  
להישגים הקרובים ביותר לקבוצה המקבילה להם בחינוך הממלכתי, בפרק 
החשיבה המילולית ובפרק החשיבה הכמותית קבוצת הרקע הנמוך הגיעה 
גם  זאת, כמו בפרק האנגלית,  יחסי  עם  ביותר באופן  להישגים הגבוהים 
השונות  חברתי-כלכלי  הרקע  קבוצות  בקרב  המגמות  האחרים  בפרקים 
בבחינות  שנצפו  למגמות  הפוכות  ואף  שונות  הפסיכומטרית  בבחינה 

המיצ"ב  

מגדר  .3
הלוח הבא מציג את סיכום הישגי הניגשים לבחינה הפסיכומטרית בכלל 

השנים 2012-2000 בפרק האנגלית, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר: 

לוח מס' 10: הציון בפרק האנגלית של הניגשים לבחינה 
הפסיכומטרית בכלל השנים 2012-2000, בחלוקה ולפי פיקוח 

ולפי מגדר

פערממלכתי-דתיממלכתי

07 5113 58102 115ממוצע כולל
39 1111 5109 120גברים
06 2813 3498 111נשים

נתוני הלוח מלמדים כי הישגי הגברים בוגרי החינוך הממלכתי במקצוע 
בין  זאת, הפערים הגבוהים  גבוהים בהרבה מהישגי הנשים  עם  האנגלית 
בוגרי החינוך הממלכתי דתי ובין בוגרי החינוך הממלכתי במקצוע האנגלית 
בקרב  אך  הנשים,  בין  בהשוואה  וגם  הגברים  בין  בהשוואה  גם  קיימים 
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של  פער  לעומת  נקודות   11 4 על  ועומד  יותר  קטן  מעט  הפער  הגברים 
1 13 בין הנשים  אם כן, בניגוד לבחינות המיצ"ב ולבחינות הבגרות שבהן 
הבנות בחינוך הממלכתי-דתי הגיעו להישגים גבוהים יותר מהבנים בחינוך 
גבוהים  להישגים  מגיעים  הבנים  הפסיכומטרית  בבחינה  הממלכתי-דתי, 

יותר  
ובחינות  המיצ"ב  בחינות  ובין  הפסיכומטרית  הבחינה  בין  אלו  הבדלים 
תופעה  אינם  הממלכתי-דתי  בחינוך  מגדר  לפי  הנתונים  בפילוח  הבגרות 
בפרק  וגם  הכמותית  החשיבה  בפרק  גם  האנגלית   למקצוע  ייחודית 
החשיבה המילולית הישגי הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי היו גבוהים 
בהרבה מאשר הישגי הנשים בוגרות החינוך הממלכתי-דתי, בניגוד בולט 
למגמה המסתמנת בבחינות המיצ"ב  יתרה מכך: בפרק החשיבה המילולית 
הישגי הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי היו גבוהים אף מהישגי הגברים 
והנשים בוגרי החינוך הממלכתי, ובפרק החשיבה הכמותית הישגי הגברים 
בוגרי החינוך הממלכתי-דתי משתווים כמעט להישגי הגברים בוגרי החינוך 
במחקר  הממלכתי   החינוך  בוגרות  הנשים  הישגי  על  ועולים  הממלכתי 
המקיף שעסק בבחינה הפסיכומטרית ניסינו לשלול את ההשערה שהדבר 
הממלכתי-דתי  החינוך  בוגרות  של  הבנים(  )לעומת  הגבוה  מהאחוז  נובע 
שהדבר  ההשערה  את  העלינו  ומנגד  הפסיכומטרית,  לבחינה  הניגשות 
נובע – לפחות באופן חלקי - מכך שבוגרות החינוך הממלכתי-דתי אינן 
את  מכוונות  שהן  מכיוון  בפסיכומטרי  גבוהים  ציונים  להשיג  מתאמצות 

עצמן לתחומים אקדמיים שתנאי הסף שלהם אינם גבוהים 20
לבחינה  הניגשים  של  האנגלית  בפרק  הציון  מוצג  הבא  בתרשים 
ולפי  פיקוח  לפי  בחלוקה   2012-2000 מהשנים  אחת  בכל  הפסיכומטרית 

מגדר:

שם, עמ' 33-32   20
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חלק א     הישגים    פרק שלישי: הבחינה הפסיכומטרית

תרשים מס' 14: הציון בפרק האנגלית של הניגשים לבחינה 
הפסיכומטרית בכל אחת מהשנים 2012-2000, בחלוקה לפי 

פיקוח ולפי מגדר

2000 2001 2002 2003 2004 20082005 20092006 20102007 2011 2012

120

110

115

100

105

90

95

נשים ממלכתי
נשים ממלכתי דתי

גברים ממלכתי
125גברים ממלכתי דתי

נרשם   ,2009 משנת  החל  ובעיקר  השנים,  שבמהלך  מלמד  התרשים 
שיפור במקצוע האנגלית בקרב הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, זאת 
דרסטית  ירידה  שמציגות  הממלכתי-דתי  החינוך  בוגרות  הנשים  לעומת 

בשנת 2005 ולאחר מכן יציבות  
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חלק ב  •  הוראה 

 פרק רביעי: 
שעות הוראה בבתי הספר

הקדמה ומבוא מתודולוגי
ללימוד  הזמן המוקצה  הוראות משרד החינוך המסדירות את פרק  פי  על 
המקצועות השונים, מקצוע האנגלית הוא מקצוע חובה לכלל התלמידים 
תכנית  במסגרת  ומעלה   ד'  מכיתה  והממלכתי-דתי  הממלכתי  בפיקוח 
הליבה, בחינוך היסודי מוקדשות ללימודי האנגלית ארבע שעות שבועיות 

בכל שנה, ללא הבחנה בין המגזרים וסוגי הפיקוח השונים 21
למעשה, ישנו פער בין נוהלי משרד החינוך ובין המציאות בפועל  בכדי 
ניעזר בסקרי שעות ההוראה שערכה הלשכה המרכזית  לעמוד על הפער 
לסטטיסטיקה בשנים האחרונות  סקרים אלו נערכים על מדגם משמעותי 
של בתי ספר, והם בוחנים את הנעשה בבתי הספר בפועל  בפרק זה נתבסס 
בשנים  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  שערכה  סקרים  שלושה  על 

תשע"א, תשע"ב ותשע"ד כמבואר להלן:
שעות  סקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ערכה  תשע"א  בשנת 
290 בתי הספר שנדגמו  הוראה בבתי הספר היסודיים בלבד, כאשר מבין 
הלשכה  ערכה  תשע"ב  בשנת  הספר 22  מבתי  מ-98%  תשובה  התקבלה 

משרד החינוך - המינהל הפדגוגי, מתנ"ה מארז תכנון, ניהול והיערכות לחינוך היסודי -   21
תשע"ה, אפריל 2014; משרד החינוך, חוזר מנכ"ל משרד החינוך, 3.1-25: תוכנית יסוד 

)ליבה( לחינוך היסודי במדינת ישראל 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות: סקר שעות הוראה במקצוע בבתי   22
ספר יסודיים, ג' בכסלו תשע"ב - 29 בנובמבר 2011
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העל-יסודיים  הספר  בבתי  הוראה  שעות  סקר  לסטטיסטיקה  המרכזית 
לא  זה  בסקר  שנדגמו   הספר  מבתי  בו תשובות מ-77%  והתקבלו  בלבד, 
פורסמה החלוקה בין חטיבות הביניים לחטיבות העליונות 23 בשנת תשע"ד 
כלל  הוראה מקיף על  ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר שעות 
מערכת החינוך, החל בבתי הספר היסודיים וכלה בחטיבות העליונות  בסקר 
זה התבצעה חלוקה בין חטיבות הביניים לחטיבות העליונות, ומתוך 1,000 

בתי ספר שנדגמו התקבלו תשובות מ-70% מבתי הספר 24 

שעות הוראה בממוצע  .1
הלוח הבא מציג את מספר שעות הוראת האנגלית הממוצע לכיתה בחינוך 
לפי  בחלוקה  תשע"ב,  בשנת  העל-יסודי  ובחינוך  תשע"א  בשנת  היסודי 

פיקוח:

לוח מס' 11: מספר שעות הוראת האנגלית הממוצע לכיתה 
בחינוך היסודי בשנת תשע"א ובחינוך העל-יסודי בשנת 

תשע"ב, בחלוקה לפי פיקוח

על-יסודי )תשע"ב(יסודי )תשע"א( 

2 44 3ממלכתי

3 24 3ממלכתי-דתי

6 84 3ערבי

האנגלית  במקצוע  ביותר  הגבוה  ההוראה  שעות  מספר  כי  לראות  ניתן 
הוא בחינוך הערבי, הן בחינוך היסודי והן בחינוך העל-יסודי  בחינוך היסודי 
מאשר  גבוה  הממלכתי  בחינוך  לכיתה  הממוצע  ההוראה  שעות  מספר 
בחינוך הממלכתי-דתי - 4 3 לעומת 2 3  לעומת זאת, בחינוך העל-יסודי 
מספר שעות ההוראה הממוצע לכיתה בחינוך הממלכתי-דתי עומד על 3 4, 
גבוה במעט מאשר בחינוך הממלכתי שבו מספר שעות ההוראה הממוצע 
לכיתה עומד על 2 4  עם זאת, מכיוון שהסקר התייחס רק לבתי ספר שבהם 
מצא  הסקר  שונה   האמתי  שהנתון  הרי  האנגלית,  מקצוע  את  מלמדים 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות: סקר שעות הוראה במקצוע בחינוך   23
העל-יסודי, כ"ה בתשרי תשע"ג - 11 באוקטובר 2012 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת: סקר שעות הוראה למקצוע בשנת   24
תשע"ד )2014/13(, כ"א שבט תשע"ה – 10 בפברואר 2015 
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שבחינוך הממלכתי-דתי העל-יסודי ישנם מספר בתי ספר שבהם כלל לא 
מלמדים אנגלית )ראו על כך בהרחבה להלן(, כך שאם מחשיבים את בתי 
הממלכתי-דתי  בחינוך  לכיתה  ההוראה  שעות  שממוצע  הרי  הללו  הספר 

העל-יסודי יורד מ-3 4 ל-4  
בסקר שעות ההוראה האחרון, שנערך בתשע"ד, לא הייתה התייחסות 
לבתי ספר שלא מלמדים כלל אנגלית, אך בסקר זה ניתן לראות כי המגמה 

בחינוך היסודי ממשיכה גם בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה:

לוח מס' 12: מספר שעות הוראת האנגלית הממוצע לכיתה 
 במערכת החינוך בשנת תשע"ד, 

בחלוקה לפי פיקוח

חטיבה עליונהחטיבת בינייםיסודי 

7 43 23 3ממלכתי

6 23 33ממלכתי-דתי

14 74 3ערבי

בסקר זה ניתן לראות כי מספר שעות הוראת האנגלית הממוצע לכיתה 
קטן יותר בכל סוגי הפיקוח מאשר בשנים תשע"א ותשע"ב  כמו כן, הסקר 
הערבי  בחינוך  לכיתה  הממוצע  האנגלית  הוראת  שעות  מספר  כי  מלמד 
והן  הביניים  בחטיבת  הן  היסודי,  בחינוך  הן  ביותר  הגבוה  להיות  ממשיך 
בחטיבה העליונה  הפער בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי קטן 
יחסית, אך גם הוא קיים בסקר זה לאורך כל שנות הלימודים: החל בחינוך 

היסודי וכלה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה  

בתי ספר שאינם מלמדים אנגלית  .2
מעבר למספר שעות ההוראה, תופעה שיש לתת עליה את הדעת היא קיומם 
של בתי ספר שכלל אינם מלמדים אנגלית  מבין סקרי שעות ההוראה, רק 
הסקר שנערך בשנת תשע"ב בבתי הספר העל-יסודיים התייחס למציאות 
הממלכתי-דתי  בחינוך  מהתלמידים  ש-7%  כך  על  הצביע  זה  סקר  זו  
שבתי הספר שלהם השתתפו במדגם לא למדו בשנת תשע"ב את מקצוע 
האנגלית  בחינוך הממלכתי, לעומת זאת, לא נמצאו תלמידים בחינוך העל-
יסודי שלא למדו כלל אנגלית ובחינוך הערבי רק 1% מהתלמידים לא למד 

אנגלית בחינוך העל-יסודי בשנת תשע"ב 25 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות: סקר שעות הוראה במקצוע בחינוך   25
העל-יסודי, כ"ה בתשרי תשע"ג - 11 באוקטובר 2012, עמ' 2 
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הספר  בבתי  שנערכו  שונים  סקרים  בשני  גם  נמצאה  דומה  מציאות 
באוקטובר  כי  צוין   2012 במאי  שפורסם  המדינה  מבקר  בדוח  היסודיים: 
2010 בדק המפקח הארצי על בתי הספר היסודיים בִמנהל החינוך הדתי אם 
יש בתי ספר שאין מלמדים בהם אנגלית  הבדיקה העלתה שבעה בתי ספר 
שאינם מלמדים אנגלית, וזאת על אף שאלו בתי ספר בחינוך הממלכתי-
דתי הרשמי המחויבים בלימודי ליבה מלאים על פי תכנית משרד החינוך, 

ואף מתוקצבים בשעות ייעודיות ללימודי אנגלית 26 
דוח מבקר המדינה חושף טפח מהסיבות לכך שבתי הספר הללו אינם 
שהעלה  הנימוקים  את  המבקר  דוח  מתאר  למשל,  כך,  אנגלית   מלמדים 
מנהל אחד מבתי הספר הללו להעדר לימודי אנגלית בבית ספרו: "ציבור 
ממשיכים  הספר  בית  בוגרי  אנגלית;  ללימוד  עקרונית  מתנגד  ההורים 
החינוכי  הצוות  בלבד;  קודש  לימודי  נלמדים  שבהן  בישיבות  בלימודים 
מורכב ממורים גברים בלבד ואין בנמצא מורים גברים להוראת האנגלית; 

חסרים ספרי לימוד שמותאמים לאוכלוסיית התלמידים הזאת" 27
כיצד בית ספר מעין זה ממשיך להתקיים במסגרת החינוך הממלכתי-
דתי, על אף שהוא אינו עומד בנהלים הבסיסיים של תכנית הליבה? מבקר 
כתב   2010 ביוני  המנהל,  של  האמור  המכתב  בעקבות  כי  מראה  המדינה 
המפקח על בית הספר למנהל ִמנהל החינוך הדתי בנוגע לבתי ספר לבנים 
לטובת  אותם  נאבד  לקיר,  אותם  נלחץ  "אם  כי  אנגלית  מלמדים  שאינם 
המוכר שאינו רשמי או מוסדות פטור ואז מקצועות אלו לא יילמדו כלל" 28 
אינם  המפקחים  יותר,  רחבה  מגמה  מייצג  שהוא  שייתכן  זה,  מכתב  לפי 
רוצים שבתי הספר הללו יעזבו את ִמנהל החינוך הדתי ויהפכו לבתי ספר 

פרטיים, ולכן הם מוכנים לקבל את המציאות הזו  
כבר במאי 2010 הבהיר מנכ"ל משרד החינוך דאז, שמעון שושני, ליו"ר 
ִמנהל החינוך הדתי כי מציאות זו הינה בעייתית, ולדעתו יש להוציא את בתי 
הספר הללו ממסגרת החינוך הממלכתי-דתי  נושא בתי הספר הרשמיים 
שקיבל  בתלונה  מעיסוק  כחלק  גם  במשרד  נדון  אנגלית  מלמדים  שאינם 
המנכ"ל בינואר 2011  בעקבות כך כתב המנכ"ל ליו"ר ִמנהל החינוך הדתי כי 
"לדעתי נצטרך להחליט כי כל בי"ס בחינוך הרשמי שאינו מלמד מקצועות 
הליבה דינו להיסגר  אי אפשר ליהנות מכל העולמות"  בפועל, צעד זה לא 

 ,2010 ולחשבונות שנת הכספים   2011 62 לשנת  ביקורת שנתי  דוח  מבקר המדינה,   26
התשע"ב-2012, עמ' 733 

שם, שם   27

שם, שם   28
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ננקט כלפי בתי הספר ובאפריל 2011 הורה מנכ"ל משרד החינוך ליו"ר ִמנהל 
החינוך הדתי להפחית את תקצוב השעות המיועדות ללימודי אנגלית בבתי 
ספר אלו  כך גם בדצמבר 2011 השיב שר החינוך למשרד מבקר המדינה 
כי הנחה את עובדי המשרד להטיל סנקציות כספיות על מוסדות החינוך 

הממלכתי-דתי שאינם מלמדים את תכנית הליבה במלואה 29 
 )2012-2011 הלימודים  שנת  במהלך  )שפורסם  המדינה  מבקר  מדוח 
החינוך  ממשרד  שקיבלנו  מתשובה  התממשה   זו  סנקציה  האם  ברור  לא 
שאינם  יסודיים  ספר  בתי  שבעה  כיום  ישנם  כי  עולה   2015 באוקטובר 
מלמדים אנגלית ומורידים מהם את תקצוב שעות האנגלית בהתאם 30 על 
כל פנים, המבקר עצמו התלבט האם היא סנקציה זו תביא למיגור התופעה 

של הפרות דומות של הנהלים מצד בתי ספר נוספים:
"משרד מבקר המדינה מעיר למשרד כי קיום העיקרון היסודי 
הליבה  מקצועות  של  הלימוד  חובת  בדבר  שקבע  האמור 
מחייב בחינה של כל מקרה ותגובה החלטית על כל מקרה 
שבו בבית ספר רשמי אין לימודי ליבה בהיקף של 100% על 
פי ההוראה שנקבעה בנושא  על המשרד לבחון אם גריעת 
שעות התקן של מקצוע ליבה שלא נלמד במוסד ממלכתי 
מבטיחה יישום מלא של העיקרון שנקבע ומניעה של הפרות 

דומות מצד בתי ספר נוספים" 31

בשנת  שבוצע  החינוך  משרד  של  היסודי  בחינוך  התקן  בקרת  סקר 
המדינה  מבקר  של  חששותיו  כי  הראה   )2013-2012( תשע"ג  הלימודים 
היו מוצדקים  בסקר - שהתבצע על מדגם של פחות מ-20% מבתי הספר 
- נמצא כי בשבעה בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי דתי, שהם כ-9% 
מבתי הספר שהשתתפו במדגם, לא נלמד מקצוע האנגלית בשכבה אחת 
חובה  מקצוע  זהו  לעיל,  )כאמור  להילמד  אמור  היה  הוא  שבהן  יותר  או 
החל מכיתה ד'(  בחינוך הממלכתי, לעומת זאת, נמצא רק בית ספר אחד 
פעלו  המדגמי  הסקר  נערך  שבה  הלימודים  בשנת  אנגלית 32  לימד  שלא 

שם, עמ' 734   29

מכתב, קרן יעקב, מרכזת פניות ותלונות הציבור במשרד החינוך, 2015 10 15   30

שם, שם   31

משרד החינוך, בקרת התקן בחינוך היסודי, שנת הלימודים תשע""ג - דוח מסכם, אייר   32
תשע"ד - מאי 2014  הדוח עצמו לא התפרסם, אך הנתונים שהוזכרו הובאו אצל אתי 
וייסבלאי, לימודי השפה האנגלית במערכת החינוך, כ"ג בחשוון תשע"ה – 16 בנובמבר 

2014, עמ' 4 
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בחינוך הממלכתי-דתי 409 בתי ספר יסודיים,33 כך ש-9% מהווים למעשה 
הנראה  שככל  מכאן  ללמוד  ניתן  הממלכתי-דתי   בחינוך  ספר  בתי  כ-37 
ִמנהל החינוך הדתי הוריד את תקצוב שעות האנגלית רק בעקבות הפנייה 
רבים  ספר  בתי  ישנם  אך  המבקר,  דוח  בשל  החינוך  ממשרד  שנעשתה 
נוספים שאינם מלמדים אנגלית לפחות בשכבה אחת שבה המקצוע אמור 

היה להילמד המקצוע, אך אינם נפגעים כלכלית בשל כך  

אריאל פינקלשטיין, החינוך הממלכתי דתי: תמונת מצב, מגמות והישגים - חלק ב',   33
הוצאת נאמני תורה ועבודה, ניסן התשע"ד – אפריל 2014, עמ' 26 
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 פרק חמישי: 
כוחות ההוראה 

הקדמה ומבוא מתודולוגי
בחינוך  באנגלית  ההוראה  כוחות  על  שונים  נתונים  מוצגים  זה  בפרק 
הממלכתי-דתי בהשוואה לחינוך הממלכתי ולחינוך הערבי  בתחילת הפרק 
יוצגו  מכן  לאחר  פיקוח;  בכל  המורים  של  האבסולוטיים  המספרים  יוצגו 
נתונים על הכשרתם של המורים ולבסוף יוצגו נתונים על הגיל ועל המגדר 

של המורים  
הפרק מתמקד באיכות ההכשרה של המורים ללמד את מקצוע האנגלית  
ההכשרה שיש למורים במקצוע שאותו הם מלמדים היא אינדיקטור חשוב 
יותר  בקי  שהמורה  שככל  היא  ההנחה  שכן  בהוראה,  האדם  כוח  לאיכות 
יותר, זאת על  במקצוע שהוא מלמד כך סיכוייו להצליח בהוראתו טובים 
אף שלא קיימת הסכמה על מרכיב בודד או על קבוצה של גורמים הקובעים 

בלעדית, או באופן עיקרי, את איכות ההוראה של המורה 34 
הנתונים מבוססים על מספר מחקרים ומסמכים שונים שפורסמו בשנים 
נתונים ממשרד החינוך או מהלשכה המרכזית  האחרונות שבהם התקבלו 
לסטטיסטיקה  בכל הנוגע להכשרת המורים ללמד את המקצוע ניתן לראות 
נתונים שאינם תואמים לנתונים שפורסמו  שבמחקרים מסוימים פורסמו 
הראתה  שכבר  שכפי  מכך  הנראה  ככל  נובע  הדבר  אחרים   במחקרים 
וייסבלאי, "יש חוסר אחידות וריבוי הנחיות בכל הנוגע לתנאים הנדרשים 
להעסקת מורה בכלל, ולהגדרת ההתאמה בין השכלתו של מורה למקצוע 
שהוא מלמד בפועל בפרט" 35 כך, מכיוון שמחקרים שונים הגדירו בצורה 
שונה מהי "התאמה ללימוד המקצוע", הרי שגם הממצאים הסופיים שלהם 
המרכזית  הלשכה  ידי  על  שפורסמו  הנתונים  שברוב  מכיוון  זהים   אינם 
לסטטיסטיקה ומשרד החינוך לא ניתן פירוט על הגדרת "התאמה ללימוד 

אתי וייסבלאי, התאמה בין תחום ההכשרה לתחום ההוראה של מורים – תמונת מצב,   34
הכנסת: מרכז המחקר והמידע, י"ג טבת תשע"ג – 26 בדצמבר 2012, עמ' 4 

שם, עמ' 7   35
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המקצוע", קשה להבין ממה בדיוק נובעים ההבדלים בנתונים  כמו כן, ייתכן 
המרכזית  הלשכה  ובין  החינוך  משרד  בין  הנתונים  במסד  פערים  שישנם 
לסטטיסטיקה  עם זאת, כפי שנראה להלן, הכיוון הכללי וההבדלים בין סוגי 

הפיקוח השונים אינם שונים מהותית בפרסומים השונים 

הכשרת המורים  .1

א. מספר המורים
בטרם נדון בממצאים השונים על אודות מאפייני המורים לאנגלית במערכת 
החינוך, נציג את מספר המורים במקצוע זה  עם זאת, נדגיש מראש כי אין 
לייחס לנתונים הללו חשיבות גבוהה כאשר באים לבחון את היקף הלימודים 
פיקוח  כל  של  היחסי  בגודל  מתחשבים  אינם  הנתונים  שכן  פיקוח,  בכל 

ובחלקיות המשרה של כל אחד מהמורים  
תשע"ד,  הלימודים  בשנת  לאנגלית  המורים  מספר  מוצג  הבא  בלוח 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי שכבת גיל:36

לוח מס' 13: מספר המורים לאנגלית בשנת הלימודים תשע"ד, 
בחלוקה לפי פיקוח ולפי שכבת גיל

חטיבה עליונהחטיבת בינייםיסודי 

1,8782,0652,702ממלכתי

8107941,083ממלכתי-דתי

1,555811933ערבי

הוא  ביותר  הגבוה  לאנגלית  המורים  מספר  כי  מלמדים  הלוח  נתוני 
בחינוך  ביותר   הגבוה  התלמידים  אחוז  גם  שבו  הממלכתי,  בחינוך  כמובן 
הערבי מספר המורים לאנגלית בחינוך היסודי גבוה בהרבה מאשר בחינוך 
המורים  מספר  העליונה  ובחטיבה  הביניים  בחטיבת  אך  הממלכתי-דתי, 

בחינוך הערבי ובחינוך הממלכתי-דתי קרוב מאוד  

הכנסת:  החינוך,  במערכת  האנגלית  השפה  לימודי  וייסבלאי,  על  מבוססים  הנתונים   36
מרכז המחקר והמידע, כ"ג בחשון תשע"ה – 16 בנובמבר 2014, עמ' 17 
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ב. הכשרת המורים ללימוד המקצוע
הלוח הבא מציג את אחוז המורים לאנגלית בשנת תש"ע שהוכשרו ללמד 
הלשכה  נתוני  פי  על  פיקוח,  ולפי  גיל  שכבת  לפי  בחלוקה  המקצוע,  את 

המרכזית לסטטיסטיקה:37

תרשים מס' 15: אחוז המורים לאנגלית שהוכשרו ללמד את 
המקצוע, בחלוקה לפי שכבת גיל ולפי פיקוח - נתוני הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה לשנת הלימודים תש"ע )2010-2009(

חטיבה עליונהחטיבת בינייםיסודי

83%91%89%ממלכתי

72%86%81%ממלכתי-דתי

84%93%92%ערבי

ערביממלכתי־דתי ממלכתי

חטיבת ביניים יסודיחטיבה עליונה
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ניתן לראות כי אחוז המורים לאנגלית בחינוך הממלכתי-דתי שהוכשרו 
ללמד את המקצוע נמוך בפער ניכר מאשר בחינוך הממלכתי ובחינוך הערבי  
התרשים הבא מציג את נתוני הכשרת המורים לאנגלית בשנת תשע"ב של 

ִמנהל תקשוב מערכות מידע במשרד החינוך:38

הנתונים מבוססים על וייסבלאי, שם, עמ' 10   37

הנתונים מבוססים על וייסבלאי, שם, עמ' 13   38
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תרשים מס' 16: אחוז המורים לאנגלית שהוכשרו ללמד את 
המקצוע, בחלוקה לפי שכבת גיל ולפי פיקוח – נתוני משרד 

החינוך לשנת הלימודים תשע"ב )2012-2011(

חטיבה עליונהחטיבת בינייםיסודי 

83%91%89%ממלכתי

75%83%82%ממלכתי-דתי

88%95%93%ערבי

חטיבת ביניים יסודיחטיבה עליונה

ערביממלכתי־דתי ממלכתי
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תרשים זה מציג נתונים דומים מאוד לנתונים שהציגה הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה בנוגע לשנת תש"ע  

יותר, העוסקים בהכשרת המורים  התרשים הבא מציג נתונים עדכניים 
במשרד  בהוראה  כוח-אדם  אגף  נתוני  פי  על  תשע"ה,  בשנת  לאנגלית 
סיבות  בשל  הביניים  לחטיבות  התייחסות  אין  אלו  בנתונים  החינוך 39 

טכניות 40

הכנסת:  החינוך,  במערכת  האנגלית  השפה  לימודי  וייסבלאי,  על  מבוססים  הנתונים   39
מרכז המחקר והמידע, כ"ג בחשון תשע"ה – 16 בנובמבר 2014, עמ' 17 

על פי משרד החינוך, הנתונים מתייחסים למורים עובדי בעלויות בלבד ולא למורים   40
בעלויות  עובדי  לאנגלית  מורים  על  דיווח  קיבל  לא  המשרד  החינוך   משרד  עובדי 

בחטיבת הביניים ולכן נתונים אלו לא הוצגו 
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תרשים מס' 17: אחוז המורים לאנגלית שהוכשרו ללמד את 
המקצוע, בחלוקה לפי שכבת גיל ולפי פיקוח – נתוני משרד 

החינוך לשנת תשע"ה 

חטיבה עליונהיסודי 

76%76%ממלכתי

63%65%ממלכתי-דתי

86%81%ערבי

יסודיחטיבה עליונה

ערביממלכתי־דתי ממלכתי
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לעומת נתוני התרשים הקודם, נתונים אלו מצביעים על אחוז נמוך יותר 
של מורים לאנגלית שהוכשרו ללמד את המקצוע, בכל סוגי הפיקוח ובכל 
שלבי החינוך  ככל הנראה, הסיבה לכך אינה ירידה באחוז המורים שהוכשרו 
נתונים  בין שנת תשע"ב לשנת תשע"ה, אלא מאגרי  ללמד את המקצוע 
שונים והגדרות שונות למונח "הוכשר ללמד את המקצוע", כאמור במבוא 
לפרק  על כל פנים, גם נתונים אלו מצביעים על כך שאחוז המורים לאנגלית 
שהוכשרו ללמד את המקצוע נמוך יותר באופן ניכר בחינוך הממלכתי-דתי: 
לאנגלית  מהמורים   86% המקצוע  את  ללמד  הוכשרו  הערבי  בחינוך  כך, 
בחינוך  העליונה,  בחטיבה  לאנגלית  מהמורים  ו-81%  היסודי  בחינוך 
הממלכתי עמד אחוז זה על 76% הן בחינוך היסודי והן בחטיבה העליונה, 
ואילו בחינוך הממלכתי הוכשרו ללמד את המקצוע 63% מהמורים לאנגלית 

בחינוך היסודי ו-65% מהמורים לאנגלית בחטיבת הביניים 
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שכבר  כפי  האנגלית   למקצוע  ייחודית  אינה  זו  שתופעה  לציין  יש 
הראינו במחקר קודם, ברוב המקצועות אחוז המורים שהוכשרו ללמד את 
ובחינוך  בחינוך הערבי  יותר מאשר  נמוך  בחינוך הממלכתי-דתי  המקצוע 
הממלכתי, ובדרך כלל הפערים אף גבוהים יותר 41 רק במקצועות המדעים 
המדויקים, שבהם בכלל מערכת החינוך אחוז ניכר של המורים הוכשר ללמד 
את  ללמד  שהוכשרו  הממלכתי-דתי  בחינוך  המורים  אחוז  המקצוע,  את 
בחינוך הממלכתי  באופן משמעותי מהאחוז המקביל  אינו שונה  המקצוע 

ובחינוך הערבי 42

ג. אקדמאים
בלוח הבא מוצגים נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת הלימודים 
לפי  בחלוקה  לאנגלית,  המורים  של  האקדמיים  ללימודים  באשר  תש"ע 

פיקוח ולפי שכבת גיל:

אריאל פינקלשטיין, למען תשכיל – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה   41
2015 – אלול התשע"ה, עמ'  ועבודה, אוגוסט  הדתית-לאומית, הוצאת נאמני תורה 

 99-98

שם, עמ' 101-100   42
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לוח מס' 14: לימודים אקדמיים של מורים לאנגלית, בחלוקה לפי 
פיקוח ולפי שכבת גיל – נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

לשנת תש"ע )2010-2009(

בעלי תואר אקדמי 

מתוכם: 
בעלי תעודה 

או רישיון 
במקצוע

מתוכם: בעלי 
תואר אקדמי 

באנגלית

יסודי

92%73%30%ממלכתי

90%63%19%ממלכתי-דתי

73%60%33%ערבי
חטיבת ביניים

96%86%41%ממלכתי

93%76%38%ממלכתי-דתי

92%85%45%ערבי
חטיבה עליונה

91%76%36%ממלכתי

87%66%26%ממלכתי-דתי

83%65%53%ערבי

על פי נתוני הלוח, בכל שלבי החינוך אחוז המורים לאנגלית בעלי תואר 
אקדמי בחינוך הממלכתי-דתי נמוך יותר מאשר בחינוך הממלכתי אך גבוה 
יותר מאשר בחינוך הערבי  עם זאת, כאשר בוחנים את תחום הדעת שבו 
נעשה התואר ניתן לראות שבחינוך הממלכתי-דתי ישנה ההתאמה הנמוכה 
עולה  זה  ממצא  האנגלית   מקצוע  ובין  האקדמי  התואר  תחום  בין  ביותר 
בקנה אחד עם האחוז הנמוך באופן יחסי של מורים בחינוך הממלכתי-דתי 

שהוכשרו ללמד את מקצוע האנגלית, כפי שהראינו לעיל  
הלוח הבא מציג נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע לשנת 
הלימודים תשע"ד, על דרגת השכר האקדמית של מורים לאנגלית במערכת 
החינוך  דרגת השכר מעידה על התואר שקיבל המורה, אם כי ישנם מורים 
בעלי דרגת שכר מקבילה )אקוויוולנטית( אף ללא התואר המדובר  בנתונים 

אלו ישנה גם התייחסות לבעלי דרגת שכר של תואר שני:
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לוח מס' 15: דרגת שכר של מורים לאנגלית, בחלוקה לפי פיקוח 
ולפי שכבת גיל – נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

תשע"ד )2014-2013(

 
בעלי תואר 

אקדמי
בעלי תואר 

בעלי תואר שניראשון

יסודי

1% 1%22 2%67 89ממלכתי

7% 4%20 1%67 88ממלכתי-דתי

1% 6%13 7%80 93ערבי
חטיבת ביניים

0% 9%37 9%58 95ממלכתי

8% 6%34 4%61 96ממלכתי-דתי

1% 8%21 9%75 96ערבי
חטיבה עליונה

3% 1%43 4%52 95ממלכתי

93%56%37%ממלכתי-דתי

4% 4%25 8%70 95ערבי

נתוני לוח זה מלמדים שלפי דרגת השכר דווקא בחינוך הערבי ישנו האחוז 
הגבוה ביותר של מורים לאנגלית בעלי תואר אקדמי  עם זאת, רוב מוחלט 
של המורים לאנגלית בחינוך הערבי הנם בעלי דרגת שכר של תואר ראשון, 
כך שבחינוך הערבי ישנו מיעוט של מורים בעלי דרגת שכר של תואר שני 
לעומת החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי-דתי  בכל שלבי החינוך אחוז 
המורים לאנגלית בעלי דרגת שכר של תואר שני בחינוך הממלכתי גבוה 

במעט מאשר בחינוך הממלכתי-דתי  

ד. השתלמויות
דוח מבקר המדינה לשנת 2008 הראה גם הוא כי רמת ההכשרה של המורים 
לאנגלית בחינוך הממלכתי-דתי הנה נמוכה יותר  לאור זאת בדק המבקר 
הממלכתי-דתי  בחינוך  לאנגלית  המורים  של  ההשתתפות  אחוז  את  גם 
בהשתלמויות והראה כי על פי נתוני ראמ"ה, 64% מהמורים לאנגלית בבתי 
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דיווחו שהשתתפו בהשתלמויות באנגלית לעומת  ספר בחינוך הממלכתי 
57% מהמורים בבתי ספר בחינוך הממלכתי-דתי שדיווחו שהשתתפו בהן  
לאור זאת ציין המבקר כי "יוצא שאף ששיעור המורים לאנגלית בבתי 
ספר ממ"ד שלא הוכשרו ללמד מקצוע זה הוא גדול, רק חלק מהם השלימו 

את החסר באמצעות השתלמויות" 43

גיל ומגדר  .2

א. גיל המורים
בשנת  היסודי  בחינוך  לאנגלית  המורים  גילאי  את  מציג  הבא  התרשים 

תשע"ד, בחלוקה לפי פיקוח:44

תרשים מס' 18: גילאי המורים לאנגלית בחינוך היסודי בשנת 
תשע"ד, בחלוקה לפי פיקוח

ערביממלכתי־דתי ממלכתי

עד 40-4930-3925-2924 מעל 50
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שם, שם   43

הכנסת:  החינוך,  במערכת  האנגלית  השפה  לימודי  וייסבלאי,  על  מבוססים  הנתונים   44
מרכז המחקר והמידע, כ"ג בחשון תשע"ה – 16 בנובמבר 2014, עמ' 13 
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התרשים מלמד כי בחינוך היסודי המורים לאנגלית בחינוך הממלכתי-
דתי צעירים יותר מאשר המורים לאנגלית בחינוך הממלכתי, אך מבוגרים 
יותר מן המורים בחינוך הערבי  הנתון הבולט הוא בקבוצת המורים לאנגלית 
50: בעוד בחינוך הערבי 5% 12 מהמורים לאנגלית נמנים עם  גיל  שמעל 
הקטגוריה זו, בחינוך הממלכתי-דתי מדובר ב-6% 22, ובחינוך הממלכתי 
דומה של  אחוז  לראות  ניתן  המורים שבגילאי 49-40  בקטגורית    25 7%
בחינוך  כאשר  הערבי,  ובחינוך  הממלכתי-דתי  בחינוך  לאנגלית  מורים 
תמונת  זו   בקטגוריה  גם  מורים  של  בהרבה  ניכר  אחוז  ישנו  הממלכתי 
המראה של נתונים אלו היא בקרב המורים הצעירים לאנגלית, שם האחוז 
של המורים בחינוך הערבי הוא הגבוה ביותר, לאחר מכן החינוך הממלכתי-
דתי, ולבסוף אחוז נמוך מאוד של מורים צעירים לאנגלית בחינוך הממלכתי  
כפי שניתן לראות בשני התרשימים הבאים, המגמות בחינוך העל-יסודי 

בתחום זה אינן שונות באופן ניכר:45

תרשים מס' 19: גילאי המורים לאנגלית בחטיבת הביניים בשנת 
תשע"ד, בחלוקה לפי פיקוח

ערביממלכתי־דתי ממלכתי

עד 40-4930-3925-2924 מעל 50
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תרשים מס' 20: גילאי המורים לאנגלית בחטיבת הביניים בשנת 
תשע"ד, בחלוקה לפי פיקוח

ערביממלכתי־דתי ממלכתי

עד 40-4930-3925-2924 מעל 50
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כמו בחינוך היסודי, גם בחטיבת הביניים וגם בחטיבה העליונה ניתן לראות 
שהמורים לאנגלית בחינוך הערבי צעירים באופן ניכר מאשר בחינוך ביתר 
מערכת החינוך  כמו כן, המורים לאנגלית בחינוך הממלכתי-דתי צעירים 
יותר מאשר בחינוך הממלכתי  עם זאת, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה 
פערי הגילאים מהחינוך הערבי התרחבו מאוד  אחוז המורים לאנגלית מעל 
הביניים  לחטיבת  במעבר  ניכר  באופן  משתנה  לא  הערבי  בחינוך   50 גיל 
ולחטיבה העליונה ועומד על כ-16%-12%  לעומת זאת, בחינוך הממלכתי-
דתי בעוד בחינוך היסודי אחוז המורים לאנגלית מעל גיל 50 עמד על 6% 22 
בחטיבת הביניים האחוז עולה ל-2% 30 ובחטיבה העליונה הוא עומד כבר 
היסודי  בחינוך  שבו  הממלכתי  בחינוך  גם  מסתמנת  זו  מגמה  על 4% 40  
אחוז המורים לאנגלית מעל גיל 50 עומד על 7% 25, בחטיבת הביניים הוא 
עולה ל-2% 36 ובחטיבה העליונה הוא קופץ עד ל-4% 45 - הווה אומר, 
הממלכתי  בחינוך  העליונה  בחטיבה  לאנגלית  מהמורים  כמחצית  כמעט 

ובחינוך הממלכתי-דתי הנם מעל גיל 50  
שערכנו  קודם  מחקר  האנגלית   למקצוע  ייחודיים  אינם  אלו  ממצאים 
המורים  אחוז  המדויקים  והמדעים  המתמטיקה  בתחומי  גם  כי  הראה 
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ניכר 46  באופן  גבוה  הממלכתי-דתי  ובחינוך  הממלכתי  בחינוך  הוותיקים 
בהתאם לכך, משרד החינוך מתריע מזה מספר שנים על מחסור משמעותי 

במורים למתמטיקה, לאנגלית ולמקצועות המדעים המדויקים 47 
עם זאת, מעניין לציין כי על אף שבכל שלבי הגיל אחוז המורים לאנגלית 
מעל גיל 40 בחינוך הממלכתי-דתי גבוה יותר, הוותק של המורים לאנגלית 
שמראה  כפי  הממלכתי,  בחינוך  מאשר  נמוך  אינו  הממלכתי-דתי  בחינוך 

התרשים הבא:48

תרשים מס' 21: אחוז המורים לאנגלית שהנם בעלי ותק של 
 למעלה מעשרים שנה בשנת תשע"ד, 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי שכבת גיל

ערביממלכתי־דתי ממלכתי

חטיבת ביניים יסודיחטיבה עליונה
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אריאל פינקלשטיין, למען תשכיל – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה   46
עמ'   ,2015 אוגוסט   - אלול התשע"ה  ועבודה,  תורה  נאמני  הוצאת  הדתית-לאומית, 

 108-106

המחקר  מרכז   – הכנסת  החינוך,  במערכת  במורים  מחסור  פלדמן,  ואיתי  וורגן  יובל   47
והמידע, אוגוסט 2008, עמ' 2 

הכנסת:  החינוך,  במערכת  האנגלית  השפה  לימודי  וייסבלאי,  על  מבוססים  הנתונים   48
מרכז המחקר והמידע, כ"ג בחשון תשע"ה – 16 בנובמבר 2014, עמ' 13 
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ממצאי התרשים מלמדים כי בחינוך הערבי אחוז המורים בעלי ותק של 
למעלה מעשרים שנה נמוך בהרבה מאשר ביתר מערכת החינוך, אך בחינוך 
הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי אחוז המורים בעלי ותק זה זהה כמעט 
לחלוטין, זאת על אף שכפי שראינו לעיל המורים בחינוך הממלכתי-דתי 
צעירים יותר  סיבות אפשריות לפער זה בין נתוני הגיל ובין נתוני הוותק 
יכולות להיות כניסה של מורים לאנגלית בחינוך הממלכתי-דתי בגיל צעיר 
בחינוך הממלכתי, שבמסגרתה  לאנגלית  מורים  גבוהה של  ו/או תחלופה 
נכנסים למערכת מורים מבוגרים שביצעו הסבה להוראה, ולכן על אף גילם 

המבוגר יחסית, הוותק שלהם נמוך  

ב. אחוז המורות
התרשים הבא מציג את אחוז המורות מבין כלל המורים לאנגלית בשנת 

תשע"ד, בחלוקה לפי פיקוח ולפי שכבת גיל:49

תרשים מס' 22: אחוז המורות מבין כלל המורים לאנגלית בשנת 
תשע"ד,  בחלוקה לפי פיקוח ולפי שכבת גיל

ערביממלכתי־דתי ממלכתי

חטיבת ביניים יסודיחטיבה עליונה
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ממצאי התרשים מלמדים כי בכל מערכת החינוך נשים מהוות את רובו 
המוחלט של כוח ההוראה באנגלית, כאשר ככל ששכבת הגיל נמוכה יותר, 
הוא  המורות  אחוז  הממלכתי  בחינוך  כן,  כמו  יותר   גבוה  המורות  אחוז 
העליונה   בחטיבה  ל-1% 90  היסודי  בחינוך  בין 2% 97  ונע  ביותר  הגבוה 
בחינוך הממלכתי-דתי אחוז המורות נע בין 7% 93 בחינוך היסודי ל-9% 85 
בחטיבה העליונה, ובחינוך הערבי אחוז המורות נע בין 1% 89 בחינוך היסודי 

ל-75% בחטיבה העליונה  
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חלק ג  •  דיון והמלצות

 פרק שישי: 
מהם הגורמים לפערים באנגלית?

גורמים טכניים  .1
האנגלית  לימודי  במצב  דן   2008 לשנת  המדינה  מבקר  דוח  לעיל,  כאמור 
בחינוך הממלכתי-דתי  המבקר שלל את האפשרות שרמת הציונים הנמוכה 
היא תוצאה של הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה יותר של תלמידי החינוך 
הממלכתי-דתי, וכפי שהרחבנו להראות בחלק א' גם כיום לא ניתן לתלות 

את הפערים ברמה חברתית-כלכלית שונה  
החינוך  תלמידי  של  הנמוכה  לרמה  הסיבות  להיות  יכולות  כן  אם  מה 
הממלכתי-דתי באנגלית? מבקר המדינה הצביע בדבריו על מספר גורמים 
בחינוך  לאנגלית  שהמורים  כך  על  המבקר  הצביע  היתר  בין  אפשריים: 
בחינוך  מהמורים  המקצוע  את  ללמד  הוכשרו  פחות  הממלכתי-דתי 
ורמת  זהה  הממלכתי, אך כפי שהראינו, ברוב המקצועות האחרים המצב 
הכשרת המורים בחינוך הממלכתי-דתי נמוכה יותר, אך הדבר לא בא לידי 
הצביע המבקר  נוספת שעליה  נקודה  בציונים   גבוהים  כה  בפערים  ביטוי 
היא התמיכה הביתית  על פי הנתונים שהציג המבקר, "בשנת הלימודים 
הממלכתיים  הספר  בבתי  ה'  בכיתות  מהתלמידים   28% דיווחו  התשס"ו 
שנעזרו במורה פרטי לאנגלית, ובבתי הספר הממ"ד - 21% בלבד; בכיתות 
ו-21%   30%  - ח'  ובכיתות  בהתאמה;  מהתלמידים,  ו-23%   31%  - ו' 
מהתלמידים, בהתאמה"  למעשה, נראה כי קשה להיתלות בפער זה כגורם 
מה  באנגלית,  הממלכתי-דתי  החינוך  תלמידי  של  הנמוכה  לרמה  המרכזי 
גם שלפחות חלק מהפער בתמיכה הביתית ניתן לתלות ברמה החברתית-

כלכלית הנמוכה יותר של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי  
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נראה כי הסיבה המרכזית שעליה הצביע המבקר היא העדיפות הניתנת 
בחינוך הממלכתי-דתי ללימודי הקודש  כך קבע המבקר:

אביב  תל  חיפה,  ובמחוזות  במנח"י  המחוזיים  "המפקחים 
והדרום ציינו שאף שבתי הספר הממ"ד מייחסים חשיבות 
קודש   ללימודי  עדיפות  נותנים  הם  אנגלית,  ללימודי  רבה 
השעות  העל-יסודיים  הממ"ד  הספר  מבתי  בחלק  לכן 
שלפני הצהריים, שהן שעות לימוד איכותיות יותר, מאחר 
יחסית, מיועדות בעיקר ללימודי  בהן  רעננים  שהתלמידים 
מאוחרות  בשעות  מתקיימים  אנגלית  לימודי  ואילו  קודש, 
יותר שבהן התלמידים כבר עייפים  המפקח הארצי בממ"ד 
לימודי  מתקיימים  ובאולפנות  התיכוניות  שבישיבות  מסר 
אנגלית בשעות אחר הצהריים שבהם התלמידים כבר רעננים 
פחות, וכי לעתים אף מצרפים שתי שעות לימוד יחד לצורך 

לימוד אנגלית" 50

ניתן לתלות - לפחות בצורה חלקית - את חוסר ההצלחה של  כן,  אם 
המושם  הרב  בדגש  האנגלית  במקצוע  הממלכתי-דתי  החינוך  תלמידי 
בחלק מבתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי על לימודי הקודש  עם זאת, כפי 
שהראינו לעיל, במקצועות חול אחרים הפער בין החינוך הממלכתי לחינוך 
הממלכתי-דתי נמוך בהרבה, ולעתים אף אין כלל פערים, ולכן קשה לראות 
את העדיפות הניתנת ללימודי הקודש על פני לימודי החול כגורם בלעדי 

לרמת האנגלית הירודה בחינוך הממלכתי-דתי 

גורמים תרבותיים  .2
משרד מבקר המדינה, בשל היותו בעל אופי משפטי מובהק, נוטה לדעתנו 
יותר,  כוללים  בהיבטים  מבחין  לא  אך  וספציפיים,  קונקרטיים  להסברים 
מבניות  סיבות  אחר  תר  המדינה  מבקר  בעוד  כך,  ותרבותיים   עקרוניים 
במערכת החינוך הממלכתי-דתי הגורמות לחולשה במקצוע האנגלית, הרי 
שורשיים  ולפיכך  תרבותיים,  הם  זה  למצב  המרכזיים  הגורמים  שלדעתנו 
הנדרשים,  הליקויים  מתיקון  המערכת  את  בכך  לפטור  כוונתנו  אין  יותר  
אלא להצביע על כך שהליקויים הללו עצמם הם חלק מהלכי רוח ציבוריים 

רחבים יותר  

מבקר המדינה, דוח ביקורת שנתי 58ב לשנת 2007 ולחשבונות שנת הכספים 2006,   50
התשס"ח-2008, עמ' 868 
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באופן כללי, החברה הדתית היא מטבעה חברה סגורה יותר כלפי התרבות 
החיצונית, ולפיכך גם חשופה פחות לשפה האנגלית באופן טבעי, ובמקרים 
סמל  המהווה  האנגלית  מהשפה  עצמה  את  לחסום  מנסה  אף  מסוימים 
חברה  למעשה  היא  הדתית-לאומית  החברה  כידוע,  המערבית   התרבות 
לדעתנו  אך  אחת,  כמקשה  אליה  להתייחס  ניתן  שלא  כך  גוונים,  מרובת 
ההיחשפות הנמוכה יותר לאנגלית היא מאפיין תרבותי המשותף לחלקים 

נרחבים בחברה הדתית-לאומית  
הביטוי החזק ביותר של ההיבט התרבותי הזה הוא קיומם של בתי ספר 
בחינוך הממלכתי-דתי הנמנעים באופן מוחלט מלימודי אנגלית, אף בחינוך 
היסודי  יש לשים לב שבניגוד לדברי מבקר המדינה, שהבליט את העדיפות 
אלו  ספר  בתי  הירודה,  האנגלית  לרמת  כגורם  הקודש  ללימודי  הניתנת 
אינם מלמדים אנגלית לא רק בשל סיבה זאת, שהרי מקצועות חול אחרים 
כדוגמת מתמטיקה ומדעים דווקא כן נלמדים בבתי הספר הללו  כפי שציין 
אנגלית  מלמד  אינו  הספר  בית  הרביעי,  בפרק  שצוטט  הספר  בית  מנהל 
מכיוון ש"ציבור ההורים מתנגד עקרונית ללימוד אנגלית"  התנגדות מעין 
זו, יש לציין, לא נרשמה בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי-דתי כלפי 

מקצועות חול אחרים  
הממלכתי- בחינוך  הספר  בתי  וברוב  קיצונית,  דוגמה  כמובן  זוהי 
גדול  חלק  הללו  הספר  בבתי  שגם  סבורים  אנו  אך  אנגלית,  לומדים  דתי 
מהתלמידים הללו חשוף פחות לאנגלית בחיי היום-יום  כך למשל, רבים 
לצפייה  או  לועזית  למוסיקה  להאזנה  מתנגדים  הדתית-לאומית  בחברה 
בסרטים, וגם אם חלק גדול מהנוער הדתי-לאומי מאזין למוסיקה לועזית 
וצופה בסרטים בשפה האנגלית, ככל הנראה הוא עושה זאת במינון נמוך 
ניתן לראות  זו  ביטוי להשפעה  בני הנוער בחינוך הממלכתי   יותר מאשר 
החינוך  תלמידי  של  הציון  כי  המלמד  ראשון,  בפרק  שהראינו  בממצא 
בבחינות  )מגדרית(  נפרדים  יסודיים  ספר  בבתי  הלומדים  הממלכתי-דתי 
המיצ"ב באנגלית נמוך ב-14 נקודות מהציון של תלמידי החינוך הממלכתי-
הספר  שבבתי  אף  על  וזאת  מעורבים,  יסודיים  ספר  בבתי  הלומדים  דתי 
אמנם  בהרבה   גבוהה  התלמידים  של  החברתית-כלכלית  הרמה  הנפרדים 
בתי  לטובת  פערים  היו  המדויקים  והמדעים  המתמטיקה  במקצועות  גם 
הספר המעורבים, אך הם היו נמוכים יותר, כך שנראה שההבדלים באנגלית 
הספר  בתי  כללי,  באופן  תרבותיות   מסיבות  בחלקם  לפחות  נובעים 
הנפרדים הם בתי ספר בעלי השקפת עולם דתית שמרנית יותר, והדבר בא 
לידי ביטוי לדעתנו בהישגים הנמוכים שלהם בבחינות באנגלית  עם זאת, 
חשוב לציין שגם הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים באנגלית עדיין 
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נמוכים בהרבה מהישגי תלמידי החינוך הממלכתי באנגלית, כך שלדעתנו 
הגורמים התרבותיים אינם נחלתם של בתי ספר הנפרדים בלבד, גם אם בהם 

ההשפעות התרבותיות על מקצוע האנגלית חזקות יותר  
חשיבות  מייחסת  הדתית-לאומית  שהחברה  נראה  יותר  כללי  באופן 
השורש  גם  שזהו  ייתכן  תרבותיות   מסיבות  האנגלית  למקצוע  פחותה 
לגורמים שמצא המבקר כדוגמת הכמות הנמוכה יותר של שיעורים פרטיים 
מורי  של  השתתפות  מיעוט  או  הדתי-לאומי,  בציבור  ביתית  ותמיכה 
החינוך הממלכתי-דתי בהשתלמויות באנגלית  עיון בדוחות מבקר המדינה 
החינוך  מוסדות  של  בזלזול  הגובלת  מערכתית  אדישות  על  גם  מצביע 
הדתי במקצוע האנגלית )גם אם המבקר עצמו לא תיאר זאת כגורם לרמת 

האנגלית הנמוכה(  הדבר מוצג על ידי המבקר כבר בדוח משנת 2008: 
במינהל  העל-יסודי  החינוך  על  הארצי  שהמפקח  "נמצא 
)-של החינוך הדתי( 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 
וכן  המשרד  הנהלת  חברי  השתתפו  שבהם  באנגלית, 
של  מקומו  קבע  דרך  נפקד  במשרד,  רבים  תפקידים  בעלי 
בשל  בנושא     מעורב  היה  לא  המינהל  וכי  המינהל,  נציג 
התעלמותו של המינהל מתוצאות בחינות המיצ"ב באנגלית, 
נבצר ממנו לעמוד בעוד מועד על ליקויים בתהליך הלמידה 

ועל הדרכים לתיקונם" 51 

המדינה  מבקר  דוח  פרסום  לאחר  כחודשיים   ,2008 ביולי  זאת,  לאור 
עם המפקחת  דאז  הדתי  החינוך  ִמנהל  נציגי  ישיבה של  האמור, התכנסה 
ליו"ר  בכפיפות  האנגלית  הוראת  על  המופקדת  )מפמ"רית(  המרכזית 
מדוח  לקחים  להפיק  הייתה  הפגישה  מטרת  הפדגוגית   המזכירות 
בחינוך  באנגלית  המיצ"ב  בחינות  בתוצאות  לטיפול  בנוגע  המדינה  מבקר 
הממלכתי-דתי  בסיום הישיבה נקבעו כמה המלצות ובהן כי תיקבע פגישה 
תציג  היא  שבה  לאנגלית,  המפמ"רית  עם  המורחבת  הִמנהל  הנהלת  של 
את "מצב האנגלית בחמ"ד", וכי מנהל הִמנהל יבדוק את התכנית להוראת 
האנגלית  דוח מבקר המדינה לשנת 2012 בדק האם אכן שינו ראשי ִמנהל 

החינוך הדתי את גישתם למקצוע האנגלית, ומסקנותיו היו שליליות: 
"המפמ"רית להוראת האנגלית מסרה למשרד מבקר המדינה 

שם, עמ' 867   51
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בפברואר 2011 כי מאז אותה פגישה ביולי 2008, לא 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 
כי למרות  היא הדגישה  דרכים לפתרונן   ולמצוא  בהן  לדון 
ההישגים הנמוכים באנגלית בחינוך הממ"ד, לא פנה אליה 
המינהל ולא ביקש את עזרתה     יוצא אפוא שגם בעקבות 
פרסום ממצאי מבקר המדינה בשנת 2008, לא עשו המינהל 
והמזכירות הפדגוגית עבודת מטה לשם גיבוש תכנית פעולה 
לשיפור הישגי התלמידים באנגלית בחינוך הממ"ד  המינהל 
ההישגים  נושא  את  כיאות  בדק  לא  הדתי(  החינוך  )-של 
בבחינת  הצורך  ואת  הממ"ד  הספר  בבתי  האנגלית  בשפה 
דרכים להעלאת ההישגים בבחינות המיצ"ב בחינוך הממ"ד, 
צורך שעלה בעבר בדוח מבקר המדינה  על המינהל לקיים 
פעולות  לנקוט  פי מסקנותיהן  ועל  האמורות  הבחינות  את 

שיובילו לשיפור התוצאות" 52

חוסר המעש של ִמנהל החינוך הדתי בתחום האנגלית, העולה באופן חריף 
הִמנהל  הענפה של  פעולתו  לאור  במיוחד  המדינה, מתחדד  מדברי מבקר 
בעקבות  למשל,  כך,  בעייתי:  למצב  שנקלעו  אחרים  לימודיים  בתחומים 
והביקורות  תשס"ה  בשנת  לבגרות  הזכאות  בתחום  משמעותית  ירידה 
הציבורית שהוטחה בנידון, הקים ִמנהל החינוך הדתי ועדה מיוחדת ובלתי 
לירידה  לבחון את הסיבות  זמירה מברך, על מנת  תלויה, בראשות פרופ' 
ניתן  הוועדה  הקמת  חשיבות  את  המצב   לשיפור  מסקנות  על  ולהמליץ 
הדבר  ומידי   משמעותי  באופן  במהרה  עלה  הזכאים  שאחוז  בכך  לראות 
מלמד שאת השיפור יש לייחס לא רק ליישום המלצות הוועדה, אלא גם 
בעיקר לשדר שהעבירה הקמת הוועדה לבתי הספר שהתבטא בכך שמורים 
ומנהלים מספרים על הלחץ הכבד שהופעל עליהם מלמעלה באותה תקופה 

בתחום הזכאות לבגרות  
התיאור המערכתי המתואר כאן מסמן לכאורה את ִמנהל החינוך הדתי 
כגורם מרכזי למצב האנגלית בחינוך הממלכתי-דתי, אך כפי שטענו לעיל, 
זוהי רק חלק מהתמונה  ִמנהל החינוך הדתי מהווה למעשה תמונת ראי של 

 ,2010 ולחשבונות שנת הכספים   2011 62 לשנת  ביקורת שנתי  דוח  מבקר המדינה,   52
התשע"ב-2012, עמ' 736 
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הציבור, והוא משקף את הלכי הרוח בציבור הדתי-לאומי  הירידה בתחום 
הדתי  החינוך  לִמנהל  שגרמה  ציבורית,  לביקורת  הביאה  לבגרות  הזכאות 
להבין את חשיבות העניין ולהקים ועדה שתעסוק בנושא, אך המצב העגום 
באנגלית והדוחות של מבקר המדינה בשנים 2008 ו-2012 כלל לא עוררו 

הד ציבורי  
החינוך  ובוגרי  תלמידי  של  החולשה  כי  נראה  דברים,  של  סיכומם 
תרבותיים  גורמים  שבשל  מכך  נובעת  האנגלית  במקצוע  הממלכתי-דתי 
החברה הדתית-לאומית נחשפת פחות לשפה האנגלית באופן טבעי, ואף 
אלמנטים  של  חדירתם  את  לצמצם  או  למנוע  מסוימים  בתחומים  מנסה 
תרבותיים זרים בשפה האנגלית, כדוגמת המוסיקה והקולנוע  נראה כי בשל 
כך החברה הדתית-לאומית אינה מייחסת למקצוע האנגלית את החשיבות 

המיוחסת לו בחינוך הממלכתי  
אין בכוונתנו במחקר זה לבחון בצורה שיפוטית את העמדה התרבותית 
המנסה לצמצם את כניסתם של אלמנטים תרבותיים זרים, אך אנו סבורים 
שעל כל פנים, דווקא בשל הגורמים התרבותיים הללו יש לחזק עוד יותר 
את לימודי האנגלית בחינוך הממלכתי-דתי בצורה שאינה מנוגדת לתפיסה 
החינוכית של ִמנהל החינוך הדתי, וזאת כגורם מפצה על החשיפה הטבעית 

הפחותה לשפה האנגלית בחברה הדתית-לאומית  
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 פרק שביעי: 
המלצות

אכיפת שעות ההוראה באנגלית  .1
הלשכה  של  שונים  סקרים  פי  על  כי  העלה  זה  מחקר  של  הרביעי  הפרק 
בתי  של  מבוטל  לא  אחוז  ישנו  החינוך  ומשרד  לסטטיסטיקה  המרכזית 
או שאינם מלמדים  אנגלית  בחינוך הממלכתי-דתי שאינם מלמדים  ספר 
אנגלית לפחות בשכבה אחת שבה המקצוע אמור להילמד: כ-7% בחינוך 
העל-יסודי וכ-9% בחינוך היסודי  עם זאת, על פי תשובת משרד החינוך 
סנקציות  הופעלו  ספר  בתי  מעט  כלפי  רק  כי  התברר  בנושא  לשאלתנו 
ספר  בתי  כשבעה  רק  ישנם  הממלכתי-דתי  בחינוך  זה:  בנושא  כלכליות 
יסודיים )כ-7% 1 מבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי-דתי( שמורידים 
מהם שעות המתוקצבות עבור לימודי אנגלית אך לא נלמדות בפועל  ככל 
הנראה, ִמנהל החינוך הדתי הוריד את תקצוב שעות האנגלית רק בעקבות 
יזם  לא  הוא  אך  המבקר,  דוח  בעקבות  החינוך  ממשרד  שנעשתה  הפנייה 
הורדת תקצוב לבתי ספר נוספים שאינם מלמדים אנגלית או מלמדים רק 

באופן חלקי  
לאור זאת, מומלץ כי בשלב הראשוני יערוך משרד החינוך בדיקה מקיפה 
בחינוך  הן  הממלכתי-דתי,  בחינוך  האנגלית  הוראת  שעות  על  ומעמיקה 
על  מדויקת  מצב  תמונת  לקבל  מנת  על  העל-יסודי,  בחינוך  והן  היסודי 
השימוש בשעות הוראה המיועדות לאנגלית בחינוך הממלכתי-דתי  לאחר 
מיפוי זה, יש להורות על הפסקת התקצוב המועבר לבתי הספר עבור שעות 
אנגלית שאינן נלמדות בפועל, והעברת תקציב זה לחיזוק לימודי האנגלית 
בבתי ספר אחרים בחינוך הממלכתי-דתי  אנו סבורים שרבים מבתי הספר 
ללימודי  אלו  סנקציות  בשל  יעברו  חלקי  באופן  רק  אנגלית  המלמדים 

אנגלית במתכונת מלאה  
נושא זה קשור לסוגיה רחבה יותר שעלתה בדוח מבקר המדינה: האם יש 
לאפשר לבתי ספר שאינם מלמדים לימודי ליבה באופן מלא להישאר תחת 
מסגרת החינוך הרשמי? כפי שהראנו לעיל, בשנת 2011 כתב מנכ"ל משרד 
החינוך דאז, שמעון שושני, לראש ִמנהל החינוך הדתי כי "לדעתי נצטרך 
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הליבה  מקצועות  מלמד  שאינו  הרשמי  בחינוך  ספר  בית  כל  כי  להחליט 
דינו להיסגר", אך מדיניות זו לא יצאה לבסוף אל הפועל  מכיוון שמחקר 
זה מתמקד בסוגיית האנגלית בחרנו שלא לעסוק בסוגיה זו, אך אין ספק 
שמשרד החינוך צריך לתת עליה את הדעת ולגבש מדיניות ברורה בנושא  

טיוב שעות הוראת האנגלית הקיימות  .2
שתוארה  באנגלית  ההוראה  שעות  ייעוד  על  השמירה  לחשיבות  מעבר 
בסעיף הקודם יש צורך לטייב את שעות הלימוד הקיימות במערכת  הדבר 

יכול להיעשות בדרכים הבאות:
החינוך  ומשרד  הדתי  החינוך  ִמנהל  על  המקצוע:  חשיבות  הדגשת  א. 
להעביר שדר לבתי הספר המדגיש את חשיבות מקצוע האנגלית  שדר זה 
יכול להתבטא למשל בקביעת מדדים ובתגמול לבתי ספר שיציגו שיפור 
במקצוע האנגלית  הדגשת חשיבות המקצוע בבתי הספר גם ללא הוספת 
שעות הוראה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בצעדים פרקטיים, כדוגמת בחירה 
מושכלת של מיקום שעות הוראת האנגלית במהלך היום בשעות הנחשבות 

לאפקטיביות  
ב. קידום איכות ההוראה: כפי שהראינו בפרק החמישי, על אף שאיכות 
באופן  נמוכה  הממלכתי-דתי  בחינוך  לאנגלית  המורים  של  ההכשרה 
הממלכתי-דתי  החינוך  מורי  החינוך,  מערכת  בשאר  מאשר  משמעותי 
מומלץ  זאת,  לאור  האנגלית   במקצוע  בהשתלמויות  להשתלב  ממעטים 
החינוך  מורי  עבור  באנגלית  בהשתלמויות  ההשתתפות  את  מאוד  לקדם 
איכות  גם  ישפר  ההוראה  איכות  שקידום  הנחה  מתוך  הממלכתי-דתי, 

לימודי האנגלית בבתי הספר  
כמו כן, לטווח הארוך מומלץ כי ִמנהל החינוך הדתי ומשרד החינוך יפעלו 
כך שכמה שיותר  היסוד,  מן  בבתי הספר  הוראת האנגלית  איכות  לחיזוק 
חשובה  זו  סוגיה  האנגלית   למקצוע  מתאימה  הכשרה  בעלי  יהיו  מורים 
ובחינוך  הממלכתי  בחינוך  לאנגלית  במורים  הצפוי  המחסור  לאור  גם 
רבה  התקדמות  ישנה  האחרונה  שבשנה  לציין  הראוי  מן  הממלכתי-דתי  
בתחום זה בחינוך הממלכתי-דתי, ונראה שמינהל החינוך הדתי אכן מדגיש 

את המסר של חשיבות מקצוע האנגלית 
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תוספת שעות ייעודיות: הקמת תכנית   .3
לקידום המצוינות באנגלית

הניגש  הממלכתי-דתי  בחינוך  התלמידים  אחוז  כי  הראינו  השני  בפרק 
באופן משמעותי מאשר  נמוך  באנגלית  יחידות  בגרות של חמש  לבחינת 
הניגשים  אחוז  של  משמעותי  קידום  כי  סבורים  אנו  הממלכתי   בחינוך 
הציונים(  בממוצע  משמעותית  פגיעה  )ללא  יחידות  חמש  של  לבגרות 
הפערים  מצמצום  כחלק  הדתי  החינוך  ִמנהל  עבור  מרכזית  מטרה  הוא 

המשמעותיים בתחום זה  
עבור  ייחודית  תכנית  לאמץ  החינוך  למשרד  ממליצים  אנו  זה  בנושא 
הפועלת  תחילה"  "מתמטיקה  תכנית  בסיס  על  הממלכתי-דתי,  החינוך 
"מתמטיקה  תכנית  של  מטרתה  החינוך   מערכת  בכלל  האחרונות  בשנים 
תחילה" היא להגדיל את אחוז התלמידים הנבחנים בבחינת חמש יחידות 

במתמטיקה, באמצעות הקצאת תקציב לשעות לימוד ייעודיות בנושא 
לבצע  ממליצים  אנו  תחילה"  "מתמטיקה  תכנית  של  המבנה  בסיס  על 
)מעבר לשעות  יחידות  אנגלית לחמש  הוראת  הקצאה תוספתית לשעות 
הבסיס המתוקצבות(, לצורך הוספת שעות לימוד לכיתה קיימת או לפיצול 
הכיתה לקבוצות קטנות שמספר הלומדים בהן לא יפחת מ-12 ולא יעלה 
על 15 על מנת להקטין את מספר הלומדים בכיתה  בנוסף, הקצאה תינתן 
חמש  לקבוצת  תלמידים  יתוספו  )אם  חדשות  תלמידים  קבוצות  עבור 
יחידות באנגלית בשכבת הלימוד מעבר למספר התלמידים שלמד בשכבה 

זו בשנת הלימודים הקודמת( 53
הרמה  מרכיבים:  מספר  מחישוב  מורכב  הספר  בתי  לתקצוב  המנגנון 
תלמידים  מספר  הספר,  בית  מצוי  שבה  הרשות  של  החברתית-כלכלית 
והציון  אנגלית  יחידות  חמש  לבחינת  הניגשים  אחוז  בשכבה,  ממוצע 
מצופה  תחילה"  "מתמטיקה  לתכנית  בהתאם  כן,  כמו  בבחינה   הממוצע 

מבתי הספר לעמוד בקריטריונים הבאים:
1  הקצאת מלוא השעות הנדרשות להוראת האנגלית כיום 
במסגרת  המועברות  התוספתיות  השעות  כל  והקצאת 
התכנית, עבור לימודי אנגלית בלבד  סנקציות כספיות יוטלו 
שלא  לו  המועברות  בשעות  שימוש  שיעשה  ספר  בית  על 

עבור לימודי אנגלית  

ראו בהרחבה על מבנה תכנית “מתמטיקה תחילה" בקישור הבא:   53
http://cms education gov il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/
Matematika/ChativaElyona/kol_koree_math htm
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אנגלית  יחידות  חמש  המלמדים  המורים  השתתפות    2
בהשתלמויות לפי דרישת משרד החינוך  

נתונים לבקשת משרד החינוך, כחלק מהפיקוח  3  העברת 
על יישום התוכנית  

יוכל  הממלכתי-דתי  בחינוך  זו  מעין  תכנית  של  שיישום  סבורים  אנו 
להעצים את לימודי האנגלית ולהביא לחיזוק משמעותי של תלמידי החינוך 

הממלכתי-דתי במקצוע חשוב זה  
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that does not conflict with the educational outlook of individuals 
in higher administration in the national religious education 
system.  Among the various suggestions proposed in order to 
effectively achieve this goal, we recommend the establishment 
of a national, high profile program to strengthen English 
language learning in the national-religious school system based 
on the concept of the "Math first" national program which was 
introduced several years ago by the ministry of education and 
uses various methods to encourage students to engage in higher 
learning in mathematics.  
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Summary Part III: 

Discussion and Recommendations

The third part of the article analyzes the findings presented in 
the first two sections of the study, particularly in the first part, 
which shows that the performance of students in national-
religious schools in English is extremely low, and presents 
recommendations in view of the analysis.

Contrary to the State Comptroller's attempt to attribute the gaps 
to technical factors, such as the priority given to religious studies, 
teachers who are not properly trained, and insufficient domestic 
support by the heads / principals of religious education or their 
indifference, the study argues that the central factor causing 
the weakness of the national-religious society in English is 
primarily cultural, and the various technical factors are only an 
expression of a broader cultural issue. In general, the religious 
community is inherently more closed to outside culture, and 
therefore naturally less exposed to the English language, and 
in certain cases even attempts to barricade itself from western 
cultural elements, which are usually expressed in English. 
The marginal phenomenon, of a number of schools that do 
not teach English, is an extreme expression of this cultural 
perception, which in our opinion, is a cultural characteristic 
common to large sections of the national-religious society in 
Israel, even if in varied intensity. For example, many people in 
the national-religious society argue against being exposed to 
western popular culture such as pop music and movies. Even 
though a large part of the national-religious youth does listen 
to music and watch movies in English, it apparently does so at a 
lower rate than young people in secular public schools.

In fact, from a standpoint which does not judge the cultural 
attitude that attempts to minimize exposure to western popular 
cultural elements, the study seeks to strengthen the learning of 
English in national-religious schools. This is to be done in a way 

XI
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teachers in Israeli Arab elementary schools and 81% of English 
teachers in high schools have been trained to teach English; in 
the secular education the percentage trained to teach English 
was 76%, both in elementary and in secondary schools, while 
in national-religious schools, only 63% in elementary schools 
and 65% in high schools were trained to teach English. The 
Israeli State Comptroller's Report of 2008 found that 64% of 
English teachers in secular public schools reported that they 
participated in training courses in English, compared with 57% 
of teachers in national-religious schools.

The average age of English teachers in national-religious schools 
is midway between that of teachers in Israeli Arab schools and 
secular public schools: English teachers in national-religious 
schools are younger than their counterparts in secular public 
schools, but older than English teachers in Arab schools. 
The same trend can also be observed in other subjects. As for 
gender, in the entire educational system, women constitute the 
vast majority of the English teaching staff. In national-religious 
schools the percentage of women teachers in the total number 
of teachers of English ranges from 93.7% in primary education to 
85.9% in high schools, a higher percentage than in Israeli Arab 
schools, but lower than in secular public schools, where even in 
the higher grades in high schools, women constitute more than 
90% of English teachers.

X
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Comptroller noted that an internal probe of the Religious 
Education Administration in 2010 found seven elementary 
schools that do not teach English. A survey of elementary 
education by the Ministry of Education conducted in 2012-2013 
on a sample of less than 20% of elementary schools in the country 
found that seven schools in national-religious education, or 9% 
of the schools in the sample, did not teach English in one or 
more grades where it should have been taught. 

In secular public schools, however, only one such elementary 
school was found. In the academic year in which the survey 
was conducted by the Ministry of Education, there were 409 
elementary schools in the national-religious system, so assuming 
that the sample is demonstrative of the general group, 9% would 
actually be about 37 national-religious schools. This lack of 
English teaching altogether also occurs in secondary education: 
a survey of the Government’s Central Bureau of Statistics in 2012 
showed that 7% of students in the national-religious secondary 
schools that participated in the sample did not study English in 
2012. In this survey, in secular public schools no students were 
found not to be learning English, and in the Israeli -Arab school 
system only 1% of students did not learn English.

Teaching staff:  At every level of education, the percentage 
of English teachers in national-religious schools who hold an 
academic degree is lower than in secular public schools, but 
higher than in Israeli Arab public schools. However, when 
considering the subject of the academic degree, it can be seen 
that in the religious school system there is a minimal connection 
between the degree and teaching English. This trend was also 
identified by a number of publications in recent years which 
suggest that with regard to most subjects taught in schools, the 
percentage of teachers in national-religious schools trained 
to teach the actual subject that they teach is the lowest (other 
than in the ultra-Orthodox education system). Thus, according 
to data of the Ministry of Education for 2015, 86% of English 
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psychometric test, a comparison with secular public schools 
shows that the gap between male and female graduates of 
national-religious schools is greater than a similar gap in secular 
public schools. 

Summary Part 2 

Instruction

The second part of the study deals with the teaching profession 
in schools, and examines the number of hours English is taught 
in practice in national-religious schools and the English teaching 
resources available in national-religious schools in Israel.

Hours of instruction:  A survey of hours of instruction in 
English by the government’s Central Bureau of Statistics in the 
years 2011, 2012 and 2014 shows that the highest actual number 
of hours of instruction per class in English is in the public 
schools of the Israeli Arab sector, both in primary and secondary 
education. A comparison between Jewish sector secular public 
schools and national–religious schools shows that while in 
2011 and 2012, the average number of teaching hours per class 
in primary schools in secular public schools was higher, in 
secondary schools the average number of hours of instruction 
per class in national-religious schools was slightly higher. In 
contrast, a survey of 2014 shows that the average number of 
hours of classroom instruction in English was higher in secular 
public schools at all grade levels, but the gaps were very small: 
In primary education, 3.2 hours on average in secular public 
schools, compared with 3 hours in national-religious schools; 
3.4 hours compared to 3.2 hours in junior high schools, and 3.7 
compared to 3.6 hours in senior high schools. 

Similarly, inspections have shown that some schools in the 
national-religious sector do not teach English at all. The State 
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Breakdown of data by gender also indicates similar trends to 
those of GEMS tests: in both types of schools, the performance 
of girls is slightly higher than that of  boys, and the gaps between 
girls and boys in national-religious schools are larger than those 
between girls and boys in secular public schools.

The psychometric test:  The score in the English section of 
the psychometric test ranges from a minimum of 50 points up to 
150 points. Between the years 2000 and 2012, the average score of 
graduates of secular public schools was 114.6 points compared 
to an average of 102.5 points by graduates of national-religious 
schools, a difference of 13.1 points on average. By comparison, 
during these years the score of graduates of secular public 
schools in the mathematics section was 4.2 points higher than 
that of graduates of national-religious schools and in the section 
on Hebrew verbal reasoning, graduates of national-religious 
schools achieved slightly higher scores than graduates of secular 
public schools, a small gap of 0.8 points.

Even after segmentation of data according to the socio-
economic background of the students it can be seen that the 
score of students in secular public schools was significantly 
higher than that of students in national-religious schools, 
but the gap was slightly smaller. Unlike with GEMS and 
matriculation exams - in which the performance of the higher 
socio-economic background group of national-religious 
schools was relatively low – the performance of the middle-
socio-economic background group on the psychometric test is 
relatively the lowest. Breakdown of data by gender shows that 
contrary to the GEMS and matriculation exams, performance of 
males in psychometric tests is far higher than that of females by 
a significant margin. Also, unlike the GEMS and matriculation 
exams - in which the performance gaps between girls and boys 
from national-religious schools are higher than those between 
girls and boys from secular public schools (relatively speaking, 
girls in national-religious schools do better than boys) – in the 
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For comparison, math student achievements in co-ed schools 
are 8 points higher; in science and technology the gap is 5, 
whereas in Hebrew, performance in gender-separated schools 
is 6 points higher.

Bagrut (Matriculation) exams:  The study reviewed the 
English matriculation exams from 1995-2013 and showed that 
over the past two decades a significant gap between students in 
secular public schools and those in national-religious schools 
has been consistently recorded. In matriculation examinations, 
the gap is not reflected in the scores (which are almost identical 
at various standards of the exam), but in the level of the exam 
by which the student is tested. Thus in 2013 the percentage of 
those examined in five units (the highest level test available) in 
English from secular public schools was 46.1% compared with 
36.5% from national-religious schools, while in contrast, the 
percentage of those examined in four units in national-religious 
schools was 36.7% versus 29.1% in secular public schools. Also, 
the percentage of those examined in three units of English was 
higher in religious schools (17.8% in secular public schools, 
compared with 19.2% in religious schools), as was the percentage 
of students who did not take the matriculation exams in English 
(7% in secular public schools, compared with 8.6% in national-
religious schools). These data are of considerable importance 
because although taking the 3 units’ test grants eligibility to a 
matriculation diploma, this diploma does not meet university 
entrance requirements.

Even after segmentation of data according to socio-economic 
background of students, it can be seen that the performance 
of students in secular public schools (measured by the 
percentage of those taking the various levels of the exam) are 
significantly higher than those of students in national-religious 
schools, but the gaps are slightly smaller. As with GEMS 
tests, in matriculation exams the highest disparities are to be 
found among groups of higher socio-economic backgrounds. 
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GEMS tests:  findings from GEMS tests of fifth and eighth grades 
between 2002-2013 show that the performance of students in 
English in national-religious schools is extremely low compared 
to that of students in secular public schools and compared with 
the gap between the two types of schools in other subject areas:

In 2013 the difference between the two types of schools among 
those examined in English in the fifth grade was 33 points (score 
of 550 in secular public schools compared with 517 in national-
religious schools). For comparison, the gap between results 
in science and technology was 14 points, in Hebrew language 
skills - 10 points and in math -  4 points. By the eighth grade the 
difference between the two types of schools in English was 41 
points (score of 546, compared with 505 in the national-religious 
education) compared to a gap of 18 points in science and 
technology, 10 points in mathematics and 4 points in Hebrew.

A segmentation of data according to the socio-economic 
backgrounds of students, somewhat narrows the gap but even 
so, it is obvious that the performance of students in secular 
public schools is significantly higher than that of students in 
national-religious schools. Moreover, the highest disparities are 
in fact between those from higher socio-economic backgrounds. 
The breakdown of data by gender shows that while the scores 
of boys and girls in secular public schools are almost identical, 
in national-religious schools both in fifth grade and eighth 
grade, there is a gap of 14-12 points in favor of girls.  Another 
segmentation was the comparison between single gender 
elementary school and co-ed elementary schools in the national 
religious system in the years 2010-2013. The results show that 
despite the high percentage of low- socio-economic background 
students in national religious elementary schools that are co-ed, 
student scores in English are in fact higher, with a significant 
gap of 14 points, than in single gender schools in the national 
religious system. 
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educational institutions that has a complex relationship with 
the government - it is entitled to some funding, but is considered 
an “independent” stream of education. It will not be discussed 
in this article. As mentioned above, most of Israel’s parents send 
their children to one of the public/semi- public schools. There is 
a relatively very small number of private schools, and these are 
also not discussed in this article. 

Summary Part 1: 

Performance

The findings in this article are based on 3 nation-wide English 
tests that many or most school students take:

1. The GEMS (Growth and Effectiveness Measures for 
Schools) test - a nation-wide test that is given in several 
different areas such as math, language skills, science and 
English, to all elementary and middle school students.

2. The Matriculation test or “Bagrut”- a high school final test, 
that is given in three levels according to the Israeli system 
of “units” which represent levels of study: The English 
Bagrut can be taken at three levels: 3 Units (which allows 
eligibility to a matriculation diploma but is insufficient to 
enter any university in Israel ), 4 Units or 5 Units.

3. The Psychometric test - a standardized test generally 
taken after graduation from high school as part of the 
requirements for university. It is generally similar to the 
SAT tests, although it includes three sections: mathematics, 
language skills (“verbal reasoning” in Hebrew), and 
language skills in English.  
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Abstract

In this world of globalization, proficiency in foreign languages - 
particularly English - has become a foundational skill. It is hard 
to imagine a university student, a political leader, a scientist or 
businessman in Israel, who cannot communicate in English. 
This article, therefore, seeks to assess English teaching at 
national-religious schools in Israel, a subject that has hardly 
been focused on in the past. 

The public school system in Israel
In order to better understand the terms used in this article, it 
is important to know that the public school system in Israel 
is divided into several sectors, all of which are subject to the 
supervision and funding of the Israeli ministry of education. 
The first and the largest is the secular public school system, to 
which the vast majority of Israel’s population send their kids. 
The second and third are the national religious sector and the 
Israeli Arab sector - these are two more types of public school 
systems, which are subject to all of the rules and regulation of 
the ministry of education, with additional guidelines that are 
meant to better serve the educational needs of these two sectors. 
The Ultra-Orthodox population at large has its own sector of 
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