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 'חלק ג –מבוא 
 
 

, עד כה .בארץ ד"החממכלל תלמידי  02%-בעיירות הפיתוח מהווים כ ד"החמתלמידי 
ד או מכלל "אלא רק כחלק מכלל תלמידי החמ, ן נפרדלא נחקרה באופ זואוכלוסיית תלמידים 

הוא בהצגת נתונים ובניתוח ראשוני של פלח  זה ייחודו של מחקר. התלמידים בעיירות הפיתוח
 . היסודי בעיירות הפיתוח ד"החמתלמידי  –מרכזי באוכלוסיית תלמידים זו 

עשורים שראלית בבחברה הירעו ישא בחינה זו מעניינת במיוחד על רקע מספר התפתחויות
 : להיות להם השפעה על מערכת החינוך בעיירות הפיתוח הושעשוי, האחרונים

 מברית המועצות  למעלה ממיליון איש עלו: העלייה הגדולה מברית המועצות
רבים מהעולים התיישבו בעיירות . ה בסוף שנות השמוניםעם התפרקות( לשעבר)

 . הפיתוח

 שייסדה רשת חינוך חדשה, ס"מה תנועת שהוק באמצע שנות השמונים: ס"ש הקמת :
דתיים , חרדים: פנתה לקשת רחבה של אוכלוסיותהרשת  .'מעיין החינוך התורני'

 .ומסורתיים

  החל משנות התשעים התרחבה פעילותם של : התרחבות הגרעינים התורניים
הגרעינים הביאו . ובמיוחד בעיירות הפיתוח, הגרעינים התורניים בכל רחבי הארץ

מוקד פעילות  . לאומיים לעיירות הפיתוח-ירה של מאות זוגות צעירים דתייםלהג
     .        מרכזי של הגרעינים הינו תחום החינוך

 
כמות נעסוק במגמות המרכזיות הנוגעות לשינויים ב( ביעיפרק ש) זה בפרק הראשון של חלק

 .תהיסודי בעיירות הפיתוח בחמש עשרה השנים האחרונו ד"בחמ התלמידים
היסודי בעיירות הפיתוח  ד"בחמנעסוק בהתרחבות ההפרדה המגדרית ( שמיניפרק )בפרק השני 

 .דתיים-ובהשלכותיה על רמת האינטגרציה בבתי הספר הממלכתיים
בעיירות  ד"החמ ההישגים והאתגרים שלנציג נתונים אודות ( תשיעיפרק )בפרק השלישי 

 .     בית ספרי וגודל הכיתות והמוסדותהאקלים ה, ההישגים הלימודיים בתחומי הפיתוח
 

 .מסד הנתונים והמתודולוגיהלפרקים אלו נקדים הסבר על בניית 
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  'חלק ג –מסד הנתונים והמתודולוגיה 
 
 

 יש להכלילהיא אלו יישובים  המחקרעבור  לה נדרשנו החשובה ביותר ההחלטה המתודולוגית
ום רשימה סגורה מוסכמת של עיירות הפיתוח שכן אין כי ,"עיירות הפיתוח"תחת הקטגוריה 

יצרנו את הרשימה למחקר זה על בסיס שלוש רשימות של עיירות פיתוח , לפיכך 63.בישראל
כאשר כל יישוב שהופיע לפחות בשתיים מהרשימות נכנס לרשימה בה השתמשנו  64,שאיתרנו

לפי ) בישראלעיירות פיתוח  55הרשימות הביאה לרשימה חדשה של  תהצלבת שלוש. מחקרב
 (:'ב' סדר א

 עיירות הפיתוח בישראל: 33' לוח מס
 

 קריית שמונה מצפה רמון יבנה אופקים
 רמלה נצרת עילית ירוחם אילת

 שדרות נתיבות כרמיאל בית שאן
 שלומי ערד לוד בית שמש
  קריית גת מגדל העמק דימונה

  קריית מלאכי תרשיחא-מעלות חצר הגלילית
 

 הכללנוולא , בחינוך היסודי' ו-'הקפדנו להתייחס אך ורק לתלמידי כיתות אלאורך כל המחקר 
ו תמיד רק לתלמידים נהתייחס, כמו כן. הלומדים בחינוך היסודי' ח-'את תלמידי כיתות ז

וזאת בשל המבנה השונה , תוך השמטה של תלמידי החינוך המיוחד, הלומדים בכיתות רגילות
 . המיוחד והמאפיינים הייחודיים של החינוך

מהמערכת האינטרנטית של משרד  נשאבו בחלק זה הכמותיים בהם השתמשנו מרבית הנתונים
המספקת נתונים כמותיים אודות כמות , "מספרים על מערכת החינוך –במבט רחב "החינוך 
הועברו אלינו נתונים , לבקשתנו, בנוסף. כיתות ומוסדות לימוד לפי פילוחים שונים, תלמידים
  65.משרד החינוךב מינהל תקשוב ומערכות מידעוספים שנדרשו עבור המחקר מכמותיים נ

, ההישגים הלימודיים, אקונומית של התלמידים-הנתונים הנוגעים להתפלגות הסוציו
 ב"על בסיס נתוני המיצ המוטיבציה ללמידה והאקלים הבית ספרי נלקחו ממסד הנתונים שנבנה

השלכות חברתיות : היסודי ד"ה המגדרית בחמההפרד: 'חלק אעבור  ג"תשע-ב"לשנים תשע
חות מערכתיים שמפרסמת הרשות הארצית "בתוספת נתונים משלימים מדו, ותוצאות חינוכיות
  66.למדידה והערכה

                                                           
אין הגדרה אחידה , למעשה: "שחקר את עיירות הפיתוח בישראל, אלישע אפרת' ראה על כך דבריו של פרופ 63

ולכל מוסד ממשלתי או ציבורי שעסק בנושא זה הייתה הגדרה משלו על פי קריטריונים , לעיירת הפיתוח בישראל
עיירות הפיתוח , אלישע אפרת" )חברתיים ולפעמים גם פוליטיים, משיקולים כלכליים, בדרך כלל, שנבחרו, שונים

 (.12' עמ, 5115, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי, (עורכים)ואחרים  צבי צמרת, עיירות הפיתוח: בתוך, בישראל

הוצאת , (עורכים)צבי צמרת ואחרים , עיירות הפיתוח: בתוך, חמישים שנות חינוך: עיירות הפיתוח, צבי צמרת 64
 –קיפדיה וי ;5110, בנק ישראל, הגירה פנימית בישראל, קובי ברוידא וגיא נבון ;5115ירושלים , יד יצחק בן צבי

 .'עיירת פיתוח'

 . שירז יצחקי ממשרד החינוך' הנתונים הועברו בעזרתם האדיבה של מר יגאל דוכן וגב 65
ד שנבחנו "בתי הספר היסודיים בחמ 211-מתוך כ, 'לחלק אשפורטו במבוא המתודולוגי , מסיבות שונות 66

, בסך הכל. יםיו לגביהם נתונים חלקב ישנם מספר בתי ספר שלא פורסמו לגביהם נתונים כלל או שפורסמ"במיצ



 ('ק גחל)מגמות והישגים , תמונת מצב –דתי -החינוך הממלכתי|  25

 

היסודי  ד"חמב כמות התלמידים: ביעיפרק ש

 בעיירות הפיתוח 
 
 

       :עיירות הפיתוחהיסודי ב ד"מבחכמות התלמידים מגמות ב. 1

0222-0214 

תלמידים בחינוך היסודי  11,111-למדו בעיירות הפיתוח כ( 5102)ד "בשנת הלימודים התשע
 11%-כ, מהתלמידים למדו במסגרת החינוך הממלכתי העברי 21%-קרוב ל. בתי ספר 111-בכ

מהם למדו  01%-וקרוב ל, ד"בחמקרוב לרבע מהם למדו , מהם למדו במוסדות החינוך החרדי
התפלגות התלמידים והמוסדות בחינוך היסודי בעיירות הפיתוח לפי . במוסדות המגזר הערבי

 .12' מגזר ולפי פיקוח מוצגת בלוח מס
 

, לפי פיקוח ומגזר, מספר מוסדות ותלמידים בחינוך היסודי בעיירות הפיתוח: 34' מסלוח 

0214 

 

 אחוז תלמידים אחוז מוסדות כמות תלמידים מוסדות מספר פיקוח4מגזר

 15% 15% 52,202 50 (דייהו)ממלכתי 

 51% 55% 00,221 01 ממלכתי דתי

 11% 20% 50,502 051 חרדי

 2% 2% 2,120 02 ערבי

 15,051 110 כ"סה

 

 

011% 011% 

 
למעלה , מהחינוך היסודי בעיירות הפיתוח 51%-מהווה כיום כ ד"החמהנתונים מלמדים כי 

ון את המגמות המאפיינות את על מנת לבח, עתה(. 02%-כ)מחלקו בכלל החינוך היסודי 
נתוני  2' יוצגו להלן בתרשים מס ,בעשור וחצי האחרונים היסודי בעיירות הפיתוח ד"החמ

לפי , (ד"תשע-ס"תש) 5111-5102לשנים , במגזר היהודי בעיירות הפיתוח' תלמידי כיתות א
שהם  בלבד נובעת מכך' הבחירה להתמקד מכאן ואילך בתלמידי כיתות א(. אחוזים)פיקוח 

 .   מבטאים בצורה מדויקת יותר את השינויים העכשוויים והיקפם
 

 

 

                                                                                                                                              
 11)בתי ספר  012-במדעים ב, (בעיירות הפיתוח 15)בתי ספר  512-נאספו נתוני הנבחנים במתמטיקה ובעברית ב

 121-וכן נתוני המשיבים לשאלוני האקלים ב, (בעיירות הפיתוח 10)בתי ספר  011-ובאנגלית ב( בעיירות הפיתוח
' חלק אלב ודרך איסוף נתונים ראה במבוא המתודולוגי "להרחבה על נתוני המיצ. (בעיירות הפיתוח 02)בתי ספר 

 .השלכות חברתיות ותוצאות חינוכיות: היסודי ד"ההפרדה המגדרית בחמ –
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 0222-0214 ,לפי פיקוח, במגזר היהודי בעיירות הפיתוח' תלמידי כיתות א :8' מס תרשים

 (אחוזים)

 

 
 

ביחס לחינוך , קבוע לאורך השניםיחסי שומר על גודל  ד"החמניתן לראות בתרשים כי 
חלקו של החינוך החרדי בעיירות , לעומת זאת(. 52%-כ)חרדי הממלכתי העברי והחינוך ה

 12%-ל 5111בשנת  01%-מ)הפיתוח נמצא במגמת גידול משמעותית בעשור וחצי האחרונים 
 20%-מ)ואילו חלקו של החינוך הממלכתי העברי נמצא במגמת ירידה כללית , (5102בשנת 
שנים האחרונות מלמדים כי מגמות ה תנתוני שלוש, עם זאת(. 5102בשנת  25%-ל 5111בשנת 

 .הצמיחה בחינוך החרדי והפיחות בחינוך הממלכתי העברי נבלמו
בצד מגמה של תחלופה , היסודי בעיירות הפיתוח ד"החממלמד על יציבות של  2' תרשים מס

בעיירות  ד"החמהשוואת מצבו של  ,עם זאת .בין החינוך הממלכתי העברי והחינוך החרדי
מציג  5' תרשים מס. מלמדת כי התמונה מורכבת יותר, בכל הארץ ד"החמ הפיתוח למצבו של

בעיירות הפיתוח ובכל בארץ בין השנים  ד"בחמ' את ההתפתחות במספר תלמידי כיתות א
בעיירות הפיתוח שומר על  ד"בחמ' מספר תלמידי כיתות א, כפי שניתן להתרשם. 5111-5102

גדל באופן  ד"החמבה בעת שבכל הארץ , (-1.2%צמיחה שלילית של )יציבות לאורך השנים 
בהנחה ששיעור הצמיחה הארצי מבטא בעיקר את (. 52.2%צמיחה חיובית של )משמעותי 

נתונים אלו מלמדים על ירידה ריאלית משמעותית , ד"הריבוי הטבעי של אוכלוסיית החמ
 .היסודי בעיירות הפיתוח ד"בחמבכמות התלמידים 
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 0222-0214, בכל הארץ ובעיירות הפיתוח ד"בחמ' תלמידי כיתות א כמות :9' מס תרשים

 

 
 

ניתוח לפי  - ד היסודי בעיירות הפיתוח"בחמכמות התלמידים . 0

 יישובים

משתנה כאשר , התמונה הסטטית העולה מנתוני המאקרו על מספרי התלמידים בעיירות הפיתוח
יישובים מלמד כי חלו תמורות בכמות ניתוח לפי . היישוב –בוחנים את הנתונים ברמת המיקרו 

יישובים נרשמה צמיחה גבוהה בכמות תלמידי  0-ב: בעיירות הפיתוח ד"בחמ' תלמידי כיתות א
מהם נרשמה צמיחה חיובית אך נמוכה מהצמיחה  2-ב, (52%-למעלה  מ) ד"בחמ' כיתות א

מציג את  12' לוח מס. מהם נרשמה צמיחה שלילית 2-וב, (52%-1.0%)ד "הארצית של החמ
בעיירות הפיתוח בתחילת שנות האלפיים  ד"בחמ' כמות התלמידים הממוצעת בכיתות א

' וכן את שיעורי השינוי בכמות תלמידי כיתות א, (5105-5102)ובשנים האחרונות ( 5111-5115)
לנטרל  על מנת. לפי יישוב, בחינוך הממלכתי העברי ובחינוך החרדי בעיירות הפיתוח, ד"בחמ

שיעורי השינוי חושבו כיחס שבין ממוצע כמות התלמידים בשנים האחרונות  ,קריותהשפעות מ
, כמו כן(. 5111-5115)לבין ממוצע כמות התלמידים בתחילת שנות האלפיים ( 5105-5102)

המציגים באופן מפורט את  (יא01-א01 מיםתרשי) סדרת תרשימים בסוף הפרקצרפנו 
 .  לפי יישוב, בעיירות הפיתוח ד"בחמ 'ההתפתחות בכמות תלמידי כיתות א
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, בעיירות הפיתוח במגזר היהודי' שיעור השינוי בכמות התלמידים בכיתות א: 35' לוח מס

0222-0214, לפי פיקוח ולפי יישוב
67
 

 

שם 
 היישוב

ד"בחמ' ממוצע תלמידי כיתות א שיעור שינוי  
 (ד"חמ)

 שיעור שינוי
 (ממלכתי)

 שיעור שינוי
 5105-5102 5111-5115 (חרדי)

-10% 21 050 אופקים  55%-  55% 

-51% 011 022 רמלה  05%-  502% 

-50% 005 000 יבנה  0%-  50% 

-00% 000 010 דימונה  5%-  15%-  

-02% 002 055 בית שאן  05%-  11% 

חצור 
 הגלילית

15 02 00%-  1% 1% 

-0% 550 520 גת קריית  11%-  02% 

-0% 515 551 נתיבות  5%-  000% 

-20% 1% 220 225 ת שמשבי  520% 

 52% 2% 1% 20 21 כרמיאל

נצרת 
 עילית

01 15 1% 22%-  - 

 012% 5% 00% 12 02 אילת

 - 11% 01% 21 22 שלומי
מצפה 
 רמון

01 00 02% 51%-  120% 

 קריית
 שמונה

25 50 02% 00%-  - 

 קריית
 מלאכי

512 522 05% 21%-  0% 

-מעלות
 תרשיחא

25 10 52% 5%-  20% 

-02% 15% 55 01 ערד  10% 

-12% 12% 012 55 שדרות  10%-  

-01% 01% 015 02 ירוחם  51%-  

-20% 00% 522 021 לוד  15% 

מגדל 
 העמק

15 22 25% 11%-  1%-  

כלל עיירות 
 הפיתוח

5,125 5,225 1% 05%-  50% 

 22% 02% 52% 51,500 00,151 כל הארץ

                                                           
לא למדו ביישוב כלל תלמידים בכיתות ( 5111-5115)משמעו כי לכל הפחות במהלך שנות הבסיס '  –' הסימון 67
, ביישוב שלומי: מצב זה התרחש בשלושה יישובים בפיקוח החרדי. שב את שיעור השינויולכן לא ניתן היה לח', א

ובקריית שמונה , במוסדות חרדיים לא בשנות המוצא ולא בשנים האחרונות' בו לא למדו תלמידים בכיתות א
 .  במוסדות חרדיים בשנות המוצא' בהן לא למדו תלמידים בכיתות א, ובנצרת עילית
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 5111-5102הפיתוח נרשמה בין השנים מעיירות  52%-מלמדים כי בכ 12' הנתונים בלוח מס
הגבוהה מהצמיחה הארצית של , ד"בחמ' צמיחה חיובית משמעותית בכמות תלמידי כיתות א

ובירוחם ( 00%)בלוד , (25%)נרשמה צמיחה גבוהה במגדל העמק , במיוחד(. 52%)ד "החמ
צפתה הצמיחה המשמעותית שנ, כי לכל הפחות בחלק מיישובים אלו, ניתן להעריך(. 01%)

קשורה לגרעינים התורניים שהתיישבו בעיירות הפיתוח והרחיבו את פעילותם באופן ניכר בשני 
ושהביאו במהלך השנים להגירה פנימית של מאות צעירים דתיים לאומיים , העשורים האחרונים
 68.לעיירות הפיתוח

הנמוכה נרשמה צמיחה שלילית או צמיחה חיובית ( 12%-כ)במרבית עיירות הפיתוח , מנגד
הצמיחה , כאמור לעיל. ד"בחמ' בכמות תלמידי כיתות א( 52%)ד "מהצמיחה הארצית של החמ

כך שמשמעות , ד"הטבעי של אוכלוסיית החמ ריבויד מבטאת בעיקר את ה"הארצית של החמ
היסודי נמצאת במגמת ירידה  ד"בחמהדברים היא שבמרבית עיירות הפיתוח כמות התלמידים 

נתונים אלו בולטים עוד יותר על רקע העובדה שגם . שנים האחרונותריאלית בחמש עשרה ה
דבר שאמור היה להגדיל באופן ישיר את כמות , ביישובים אלו פועלים גרעינים תורניים

בשל , הטבעי של האוכלוסייה ריבויהיסודי ביישובים אלו אף מעבר ל ד"בחמהתלמידים 
   . ההגירה של זוגות צעירים דתיים לאומיים אליהם

 נראה שניתן להצביע באופן ראשוני על שני כיווני פרשנות אפשריים שאינם מוציאים זה את זה
הדבר , ראשית. היסודי בעיירות הפיתוח ד"בחמלהסבר הירידה הריאלית בכמות התלמידים 

אפשר , שנית. בעיירות הפיתוח ליישובים אחרים ד"החמעשוי לנבוע מהגירה שלילית של בוגרי 
בעיירות הפיתוח  ד"החמוכן בוגרים של  ד"לחמילדיהן את בר שלחו ומשפחות שבע

הנתונים בתרשים ) ד"לחמאינם שולחים עוד את ילדיהם , הממשיכים להתגורר בעיירות הפיתוח
ס ולא למוסדות "עשויים ללמד כי התנועה העיקרית היא למוסדות חרדיים של ש 2' מס

של תהליכים ושינויים במוסדות  ,ין היתרב ,אפשרות זו עשויה להיות תוצאה(. הממלכתיים
כפי שאלו מתבטאים , בעיירות הפיתוח המובלים על ידי חלק מהגרעינים התורניים ד"החמ

על  היסודי בעיירות הפיתוח ד"מההפרדה המגדרית בח: ישמינהפרק ב בנתונים שנציג להלן
' תורניים'סדות ההתרחבות ההפרדה המגדרית בעיירות הפיתוח ועל האופי האליטיסטי של המו

  69.הנפרדים בעיירות הפיתוח
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
התיישבות של קבוצות אידיאולוגיות , אלישיב רייכנר: הגרעינים התורניים בעיירות הפיתוח ראה על התיישבות 68

 . 5115, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי, (עורכים)צבי צמרת ואחרים , עיירות הפיתוח: בתוך, בעיירות פיתוח
: דווקא שם, ישיב רייכנראל: על פעילותם האינטנסיבית של הגרעינים התורניים בשדה החינוך הדתי ראה 69

 .5101, הוצאת ידיעות אחרונות, סיפורם של אנשי ההתיישבות החברתית
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  , לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: א12' מס תרשים

0222-0214
70

 
 

 
 

 

   ,לפי יישוב לימודים, ד"בחמ בעיירות הפיתוח' כמות תלמידי כיתות א: ב12' מס תרשים

0222-0214 

 

                                                           
המסודרים לפי כמות התלמידים , תרשימים 00-עיירות הפיתוח ל 55פיצלנו את נתוני , לצורך הנוחות 70

וציר , הלימודים מבטא את שנת( אופקי) x-בכל התרשימים ציר ה. (בסדר עולה) המקסימאלית בשנים אלו ביישוב
 .     'כיתות אד ב"חממבטא את כמות התלמידים ב( אנכי) y-ה
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   ,לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' תלמידי כיתות א כמות: ג12' מס תרשים

0222-0214 

 

 
 

   ,לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: ד12' מס תרשים

0222-0214 
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   ,לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: ה12' מס תרשים

0222-0214 

 

 
 
 

    ,לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: ו12' מס תרשים

0222-0214 
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    ,לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: ז12' מס תרשים

0222-0214 

 

 
 

   ,יישוב לימודים לפי, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: ח12' מס תרשים

0222-0214 
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   ,לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: ט12' מס תרשים

0222-0214 

 

 
 

    ,לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: י12' מס תרשים

0222-0214 
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, לפי יישוב לימודים, עיירות הפיתוחד ב"חמב' כמות תלמידי כיתות א: יא12' מס תרשים

0222-0214 
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היסודי  ד"מההפרדה המגדרית בח: שמיניפרק 

 בעיירות הפיתוח
 
 

       :עיירות הפיתוחהיסודי ב ד"מחהפרדה המגדרית במגמות ב. 1

0222-0214 

בחמש , רכזיותמגמות מ –ד היסודי "הפרדה מגדרית בחמ: ראשוןהפרק כפי שהוצג בהרחבה ב
גם בעיירות . היסודי באופן ניכר ד"בחמעשרה השנים האחרונות התרחבה ההפרדה המגדרית 

מציג את  00' תרשים מס. אף בהיקפים נרחבים יותר, הפיתוח חלו באותה תקופה שינויים דומים
בעיירות הפיתוח ובכל  ד"בחמ 71הלומדים בכיתות נפרדות' השינויים בשיעור תלמידי כיתות א

 .5111-5102בשנים  ארץה
 

בכל הארץ ובעיירות הפיתוח הלומדים  ד"בחמ' שיעור תלמידי כיתות א :11' מס תרשים

 0222-0214, בכיתות נפרדות

 
בעיירות הפיתוח הלומדים בכיתות  ד"בחמ' שיעור תלמידי כיתות א, כפי שניתן לראות בתרשים
גידול הגבוה אף , 22%-עור של כלשי 20%-משיעור של כ 5111-5102נפרדות עלה בין השנים 

בשנים אלו גדל מספר תלמידי (. 22%-ל 21%-מ)היסודי בכל הארץ  ד"בחממהעלייה שתועדה 

                                                           
השלכות חברתיות ותוצאות : היסודי ד"ההפרדה המגדרית בחמ –' חלק אכפי שהוסבר במבוא המתודולוגי ל 71

, כמו כן. הוגדרה באופן פשוט ככיתה בה כל התלמידים משתייכים לאותו המגדר' כיתה נפרדת, 'חינוכיות
בתנאי ', כיתות נפרדות'התייחסנו לכיתות בהן כל התלמידים משתייכים לאותו המגדר להוציא תלמיד אחד כ

יתר הכיתות הוגדרו . מתוך הנחה שמדובר בטעות בנתונים הגולמיים, שבכיתה לומדים עשרה תלמידים לפחות
 .'כיתות מעורבות'כ
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 201בעיירות הפיתוח הלומדים בכיתות נפרדות בכמות אבסולוטית של  ד"בחמ' כיתות א
. תתלמידים במספר התלמידים הלומדים בכיתות מעורבו 225במקביל לירידה של , תלמידים

, הנפרד בעיירות הפיתוח' תורני'נתונים אלו מלמדים על התחזקותו המשמעותית של החינוך ה
ניתן להניח כי . היסודי בכל רחבי הארץ ד"החממהתחזקותו הכללית במוסדות  אףהגדולה 

ד בעיירות הפיתוח הוא תוצאה של התרחבותם של "שינוי זה באופיים של מוסדות החמ
 .  רות הפיתוח בשני העשורים האחרוניםהגרעינים התורניים בעיי

 
 

 ד"מוסדות החמאקונומי של -פרופיל הסוציופרדה מגדרית והה. 0

 בעיירות הפיתוח 

עיירות  55, ובהתאמה, נמוך-אקונומי בינוני-תושבי עיירות הפיתוח מאופיינים ברקע סוציו
, בהתאם לכך 72.של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-2הפיתוח במחקר משתייכות לאשכולות 

-היסודי בעיירות הפיתוח נמוך מהפרופיל הסוציו ד"החמאקונומי של תלמידי -הפרופיל הסוציו
אקונומי של -כפי שעולה מניתוח נתוני הרקע הסוציו, בכל הארץ ד"החמאקונומי של תלמידי 

היסודי בכל  ד"בחמ, לפי הנתונים 73(.'תלמידי כיתות ה)ג "תשע-ב"ב בשנים תשע"נבחני המיצ
ואילו בעיירות הפיתוח שיעורם , כלכלי נמוך-מהתלמידים מגיעים מרקע חברתי 00%-רץ כהא

  74.11%-עומד על כ
הראנו כי בתי ספר  ד היסודי"בחמ וקליטת אוכלוסיות חלשות הפרדה מגדרית: פרק השניב

אקונומי נמוך ביחס לבתי -מעורבים קולטים שיעורים גבוהים בהרבה של תלמידים מרקע סוציו
, בחינת נתוני עיירות הפיתוח מלמדת כי תופעה זו מתקיימת גם בעיירות הפיתוח 75.נפרדיםספר 

 .10' כפי שמוצג בלוח מס, ואף ביתר שאת
 
 
 
 
 
 

                                                           
-בישראל באמצעות סדרה של משתנים חברתיים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דירגה את הרשויות המקומיות 72

יולנדה גולן ואביעד , שלמה יצחקי: ראה על כך. כלכליים-וחילקה אותם לעשרה אשכולות חברתיים, כלכליים
 . 5101אוגוסט , הוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי מדד חברתי כלכלי –דירוג רשויות , סיני-טור

על פיו מחולקים כלל תלמידי , "מדד שטראוס"ל התלמידים נעשתה באמצעות אקונומי ש-מדידת הרקע הסוציו 73
להרחבה על מרכיבי המדד ואופן החישוב ראה . אקונומי שלהם-מערכת החינוך לעשירונים בהתאם לרקע הסוציו

 .ד היסודי"בחמ וקליטת אוכלוסיות חלשות הפרדה מגדרית: פרק השניב
באמצעותו מחלקים את התלמידים , "מדד שטראוס"אחד המרכיבים ב כאשר מנתחים נתונים אלו יש לזכור כי 74

 .  51%משקלו של מרכיב זה הינו . 'פריפריאליות'הוא , לעשירוני טיפוח
תוצאות חינוכיות : היסודי ד"ההפרדה המגדרית בחמ –' חלק אכפי שהוסבר בהרחבה במבוא המתודולוגי ל 75

כמוסד שבו כל התלמידים משתייכים לאותו המגדר או שכל הוגדר ' מוסד חינוכי נפרד, 'והשלכות חברתיות
הוגדר כמוסד שבו לומדים בנים ובנות בכיתות ' מוסד חינוכי מעורב'ואילו ', הכיתות בו נפרדות החל מכיתה א

נמצא מערך מורכב יותר של ( 1%-כ)במספר מצומצם של מוסדות . לכל הפחות בשכבות הנמוכות, מעורבות
ולכן נתוניהם הושמטו , מגדר או שלא יכולנו לשייכם באופן וודאי לאחת הקטגוריות הפרדה ועירוב מבוססי

 .מההשוואות בין החינוך המעורב והנפרד
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בבתי ספר יסודיים  בעיירות הפיתוח אקונומית של תלמידים-התפלגות סוציו: 36' לוח מס

ב לשנים "בבחינות המיצ' הפ נתוני הנבחנים בכיתות "ע, הפרדה המגדרית סוגלפי , ד"בחמ

 (ד"התלמידים בכל הארץ בחמ נתוני – בסוגריים)ג "תשע-ב"תשע

 

 

בתי ספר 
 נפרדים

בתי ספר 
 מעורבים

 (001) 51 (020) 11 בקטגוריה כמות בתי ספר
 (51%) 21% (02%) 50% נמוך כלכלי-חברתי ממוצע תלמידים מרקע

 (22%) 25% (22%) 20% בינוני כלכלי-חברתי ממוצע תלמידים מרקע

 (52%) 2% (12%) 51% גבוה כלכלי-חברתי ממוצע תלמידים מרקע

 
מהתלמידים מגיעים  50%-בבתי הספר הנפרדים בעיירות הפיתוח כ, כפי שניתן לראות בלוח

בתי הספר המעורבים בעיירות מקרב התלמידים ב 21%-לעומת כ, אקונומי נמוך-מרקע סוציו
אקונומי -מהתלמידים מגיעים מרקע סוציו 51%-נפרדים כבמוסדות ה, בהמשך לכךו, הפיתוח
נתונים אלו עשויים ללמד על אי . בלבד מהתלמידים במוסדות המעורבים 2%-לעומת כ, גבוה

מסורתית בעיירות -אקונומי של האוכלוסייה הדתית-התאמה מסוימת בין הפרופיל הסוציו
קונומי של התלמידים במוסדות א-לבין הפרופיל הסוציו, ד"לחמהשולחת את ילדיה , הפיתוח
   76.הנפרדים' תורניים'החינוך ה

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
אקונומי של התלמידים בבתי הספר הנפרדים -הגורמים המסבירים את ההבדלים בפרופיל הסוציו, באופן בסיסי 76

לדיון בנושא בנוגע לכלל . שר ביתר היישובים בארץהיסודי בעיירות הפיתוח לא שונים מא ד"בחמוהמעורבים 
 .ד היסודי"בחמ וקליטת אוכלוסיות חלשות הפרדה מגדרית: פרק השניהיסודי בארץ ראה ב ד"החמ
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היסודי  ד"מהחהישגים ואתגרים של : תשיעיפרק 

 בעיירות הפיתוח
 

 לימודיים םהישגי. 1

היסודי בעיירות הפיתוח נעשתה באמצעות  ד"החמבחינת ההישגים הלימודיים של תלמידי 
בהם השתתפו תלמידי , ג"תשע-ב"ם לשנים תשעב החיצוניי"הנתונים שהתקבלו ממבחני המיצ

של הרשות  שנתי-רבהמדידה הסולם הנתונים יוצגו להלן לפי . בכל בתי הספר בארץ' כיתות ה
בהם , בשונה מסולם המדידה השנתי של המבחנים .(ה"ראמ)הארצית למדידה והערכה בחינוך 

י הציונים נעים על שנת-בסולם המדידה הרב, 1-011הציונים נעים על סקאלה מוכרת של 
כי בסולם מדידה זה לא כל הבדל בהישגים  שים לבל יש. סקאלה הרבה יותר גבוהה ורחבה

ה כי הם מתייחסים "חות המסכמים שמפרסמת ראמ"וניתן לראות בדו, נחשב לפער משמעותי
  77.נקודות כפערים קלים בלבד 01לפערים של עד סדר גודל של 

ב מסוכמים בלוח "יירות הפיתוח בארבעת מקצועות המיצהיסודי בע ד"בחמהישגי התלמידים 
ניתן לראות בלוח כי , במבט כללי. בכל הארץ ד"החמלהישגי תלמידי  וזאת בהשוואה, 11' מס

-ב ד"החמהציון הממוצע של התלמידים בעיירות הפיתוח נופל מהממוצע הארצי של תלמידי 
( נקודות 51)מתמטיקה  –הריאליים הפערים הגדולים ביותר נמצאו במקצועות  .נקודות 00-55
 (. נקודות 55)ומדעים 
 

בכל הארץ ובעיירות  ד"בחמבבתי ספר ' ציון ממוצע של נבחנים בכיתות ה: 37 'לוח מס

 (מאוחד)ג "ב ותשע"תשע ,לפי מקצוע, ב"בבחינות המיצ הפיתוח

 

 עיירות הפיתוח כל הארץ מקצוע
 221 מתמטיקה

 

211 

 252 עברית 

 

201 

 202 אנגלית 

 

210 

 255 מדעים 

 

211 

  
אקונומי של -אינם לוקחים בחשבון את הרקע הסוציו 11' הנתונים המוצגים בלוח מס

שיעור , כפי שהראנו לעיל. על הישגי תלמידים תהיבט שיש לו השפעה משמעותי, התלמידים
. ד"החמאקונומי נמוך בעיירות הפיתוח הוא כפול משיעורם בכלל -התלמידים מרקע סוציו

בעיירות הפיתוח להישגי  ד"החמערכנו השוואה בין הישגי תלמידי  12' בלוח מס, לפיכך
 .אקונומי של התלמידים-תוך התייחסות לרקע הסוציו, בכל הארץ ד"החמתלמידי 

 
 

                                                           
הישגים הפרדה מגדרית ו: פרק השלישיב ושיטת איסוף וניתוח הנתונים ראה ב"להרחבה על מבחני המיצ 77

 . ד היסודי"בחמ לימודיים
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בכל הארץ ובעיירות  ד"בחמבבתי ספר ' ציון ממוצע של נבחנים בכיתות ה: 38 'לוח מס

 (מאוחד)ג "ב ותשע"תשע ,אקונומי-רקע סוציו וע ולפימקצ לפי, ב"בבחינות המיצ הפיתוח

 

 מקצוע
 רמה גבוהה רמה בינונית רמה נמוכה

כל 
 הארץ

עיירות 
 הפיתוח

כל 
 הארץ

עיירות 
 הפיתוח

כל 
 הארץ

עיירות 
 הפיתוח

 210 מתמטיקה

 

255 

 

221 

 

221 

 

210 

 

222 

 220 עברית 

 

221 

 

251 

 

250 

 

225 

 

221 

 252 אנגלית 

 

222 

 

202 

 

212 

 

251 

 

201 

 255 מדעים 

 

222 

 

252 

 

251 

 

221 

 

212 

  
אקונומי של -הכנסת משתנה הרקע הסוציו, כפי שניתן להתרשם מהנתונים המוצגים בלוח

בעיירות הפיתוח לכלל תלמידי  ד"החמהתלמידים מצמצמת את הפערים בהישגים בין תלמידי 
ביתר , בטלים למעשהלמעט במקצוע העברית בו הפערים מת, עם זאת. בארץ ד"החמ

 –כאשר הפערים המשמעותיים ביותר הינם במקצועות הריאליים , המקצועות נותרים פערים
משמעות הדברים היא שישנם פערים בהישגים הלימודיים לרעת התלמידים . מתמטיקה ומדעים
 .    אקונומי של התלמידים-גם לאחר שמנטרלים את השפעת הרקע הסוציו, בעיירות הפיתוח

 
 

 מוטיבציה ללמידהה .0

על המוטיבציה ללמידה של התלמידים בנוגע  עמודב מאפשרים לנו גם ל"מבחני המיצ
כוללים קבוצת שאלות אודות תפיסת התלמידים  המבחנים .למקצועות החול עליהם הם נבחנים

נוגעת לחשיבות המקצוע בעיני שאלה ה ובכלל זה, ב"את המקצועות עליהם הם נבחנים במיצ
שאלה זו מספקת למעשה אינדיקציה לחשיבות הסובייקטיבית שמעניקים  .התלמידים

חשוב לי "התלמידים התבקשו להתייחס להיגד כגון . התלמידים למקצועות החול השונים
" מסכים מאוד"ולדרג את מידת הסכמתם איתו על סולם הנע בין " ללמוד מדעים וטכנולוגיה

הבית ספריים מפורסם שיעור התלמידים ב "חות המיצ"בדו(. 0" )מאוד לא מסכים"ל( 2)
 (. 2או  2 –ציינו בו את אחד משני הערכים הגבוהים , כלומר)שהביעו הסכמה עם ההיגד 
בעיירות הפיתוח אודות החשיבות שהם מייחסים ללימוד כל  ד"בחמהדיווחים של התלמידים 

 .ד"החמתוך השוואתם לדיווחי כלל תלמידי , 15' אחד מהמקצועות מסוכמים בלוח מס
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ב "שדיווחו במיצ בכל הארץ ובעיירות הפיתוח ד"בחמ' שיעור תלמידי כיתות ה: 39' לוח מס

 לפי מקצוע, כי חשוב להם ללמוד את המקצוע( מאוחד)ג "ב ותשע"לשנים תשע

 

 עיירות הפיתוח כל הארץ מקצוע

 22% 22% מתמטיקה
 21% 10% מדעים
 21% 20% עברית
 50% 50% אנגלית

 
יתן לראות בלוח כי אין הבדלים משמעותיים בשיעור התלמידים בעיירות הפיתוח ובכלל נ

המקצוע היחיד בו נמצאו . השונים המדווחים כי חשוב להם ללמוד את מקצועות החול ד"החמ
בעיירות הפיתוח דיווחו כי חשוב  ד"החממתלמידי  21%-כ: פערים משמעותיים הוא במדעים

נתונים אלו מלמדים כי . ד"החממכלל תלמידי  10%-לעומת כ, גיהלהם ללמוד מדעים וטכנולו
בעיירות הפיתוח אינה נופלת מהמוטיבציה ללמידה  ד"החמהמוטיבציה ללמידה בקרב תלמידי 

 . היא אף גבוהה ממנה( מדעים וטכנולוגיה)המקצועות הריאליים מובאחד , ד"החמבכלל 
 

 

 האקלים הבית ספרי. 3

בבתי הספר בעיירות הפיתוח נעשתה באמצעות ניתוח שאלוני  בחינת האקלים הבית ספרי
והיא מסתמכת לפיכך , ב החיצוניים"במבחני המיצ' ו-'האקלים עליהם עונים תלמידי כיתות ה

לצורך המחקר התמקדנו בשישה מדדי אקלים מרכזיים אליהם  .על דיווחי התלמידים בלבד
יחסים חיוביים , יובית כלפי בית הספרתחושה כללית ח: ב"מתייחסים התלמידים במבחני המיצ
מעורבות באירועי , התנהגות נאותה של התלמידים בכיתה, בין התלמידים לחבריהם בכיתה

שלושת המדדים . קרבנות לאלימות מילולית והיעדר תחושת מוגנות של התלמידים, אלימות
חרונים נוגעים ואילו השלושה הא, הראשונים נוגעים להיבטים כלליים של האקלים הבית ספרי

כי בשלושת המדדים הראשונים שיעורי דיווח , יש להדגיש .ישירות לענייני אלימות בבית הספר
ואילו בשלושת המדדים האחרונים שיעורי , גבוהים של תלמידים מלמדים על אקלים טוב יותר

 78.דיווח גבוהים של תלמידים מלמדים על אקלים פחות טוב
בכל הארץ ובעיירות  ד"בחמ' ו-'פ דיווחי תלמידי כיתות ה"ע סיכום מדדי האקלים הבית הספרי

 .21' מוצגים בלוח מס, הפיתוח
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בכל הארץ ובעיירות  ד"בחמ' ו-'של תלמידי כיתות ה בית ספרי מדדי אקלים: 42' לוח מס

 (מאוחד)ג "ב ותשע"ב לשנים תשע"פ מבחני המיצ"ע הפיתוח

 

כל   מדד
 הארץ

עיירות 
 הפיתוח

 11% 12% לית חיובית כלפי בית הספר בקרב התלמידיםתחושה כל
 12% 12% בין תלמידים לחבריהם בכיתה יחסים חיוביים

 22% 25% בכיתה התנהגות נאותה של תלמידים
 05% 01% מעורבות באירועי אלימות
 51% 55% קרבנות לאלימות מילולית

 0% 2% של התלמידים העדר תחושת מוגנות
 

שיעורי התלמידים , י במדדים הבוחנים היבטים של אלימות בית ספריתניתן לראות בלוח כ
בעיירות הפיתוח המדווחים על מעורבות באירועי אלימות ועל העדר תחושת מוגנות דומים 

ושיעורי המדווחים על קרבנות לאלימות , ד"החמלשיעורים שדווחו על ידי כלל תלמידי 
גם , בהמשך לכך. ד"החמל ידי כלל תלמידי מילולית אף נמוכים במעט מהשיעורים שדווחו ע

דיווחו תלמידים בעיירות , במדדים הבוחנים היבטים כלליים יותר של האקלים הבית הספרי
בשניים מתוך  ד"בחמהפיתוח על אקלים בית ספרי טוב יותר ביחס לדיווחי כלל התלמידים 

התנהגות נאותה של תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר בקרב התלמידים ו)שלושה מדדים 
הפער המשמעותי ביותר נמדד בדיווחי התלמידים על התנהגות נאותה של (. תלמידים בכיתהה

 (.       25%לעומת  22%)התלמידים בכיתה 
 
 

 גודל הכיתות והמוסדות . 4

מלמד כי ( 5102)ד "היסודי בשנת הלימודים התשע ד"בחמניתוח נתוני המוסדות והכיתות 
-ממלכתיבבית ספר . בכל הארץ ד"בחמעיירות הפיתוח קטנים ביחס למצב המוסדות והכיתות ב

תלמידים בממוצע  521לעומת , תלמידים 520בעיירות הפיתוח לומדים בממוצע  79יסודי דתי
-היסודי בעיירות הפיתוח לומדים כ ד"בחמבכיתה ממוצעת . ד"חמכלל הבבבית ספר יסודי 

 0.1-פער של כ, היסודי ד"חמכלל הבה ממוצעת תלמידים בכית 52.0-לעומת כ, תלמידים 55.5
הפערים לטובת עיירות הפיתוח עקביים , 05' כפי שניתן לראות בתרשים מס. תלמידים בכיתה
 .תלמידים בכיתה 1.1-0.2ועומדים על פער של , 5111-5102לאורך השנים 

 
 
 
 
 

                                                           
. בחינוך הרגיל' ו-'התייחסנו לכל אורך המחקר רק לתלמידים בכיתות א, כפי שהוסבר במבוא המתודולוגי 79

 . ותםהנתונים שיוצגו להלן לא כוללים א', ח-'גם בבתי ספר יסודיים בהם ישנם תלמידים בכיתות ז, כלומר
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     ,ל הארץד היסודי בעיירות הפיתוח ובכ"ממוצע תלמידים בכיתה בחמ: 10' מס תרשים

0222-0214 

 
נמוך באופן משמעותי , 80תלמידים 15לומדים מעל  ןבה, שיעור הכיתות הצפופות, בהמשך לכך

תרשים (.  בהתאמה 01.1%-ו 2.1%) ד"כלל החמהיסודי בעיירות הפיתוח ביחס למצב ב ד"בחמ
ובכל היסודי בעיירות הפיתוח  ד"בחממציג את השינויים בשיעור הכיתות הצפופות  01' מס

 .5111-5102הארץ בשנים 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, 5112משנת  1151' תלמידים בהתאם להחלטת ממשלה מס 15כיתות צפופות הוגדרו ככיתות בהן לומדים מעל  80

 (. 51.0.5112מיום , 1151' החלטה ממשלה מס" )את מספר התלמידים בכיתה 15-להקטין בהדרגה ל"בה הוחלט 
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ד היסודי בעיירות "בחמ( תלמידים 15מעל )שיעור הכיתות הצפופות : 01' מס תרשים
 5111-5102, הפיתוח ובכל הארץ

 

 

 
החלה מגמה של ירידה בשיעור הכיתות  5115-5101בשנים , כפי שניתן לראות בתרשים

מגמה זו . חדה אף יותר בשיעורן בעיירות הפיתוח וירידה, היסודי בכל בארץ ד"בחמהצפופות 
בדבר הקטנה הדרגתית של  5112תוצאה של סדרת החלטות ממשלה משנת , ככל הנראה, הינה

תוך מתן עדיפות ביישום לבתי ספר חלשים מבחינה , תלמידים 15-מספר התלמידים בכיתה ל
  81.אקונומית-סוציו
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