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פרק שלישי    חטיבה עליונה

פרק שלישי
חטיבה עליונה

הקדמה ומבוא מתודולוגי

האחרונות  בשנים  השונות  המגמות  את  לבחון  היא  זה  פרק  של  מטרתו 
בחינוך  העליונה  בחטיבה  המדויקים  והמדעים  המתמטיקה  בלימודי 
הממלכתי-דתי, עם דגש על ההישגים בבחינות הבגרות  נתונים ראשוניים 
מידע  מקורות  על  התבססו  הם  אך  בעבר,12  ידינו  על  פורסמנו  זה  בנושא 
לעומקו   הנושא  את  לבחון  היכולות  על  שהקשה  דבר  ביותר,  חלקיים 
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 והחינוך הערבי, ורוב 

הנתונים המובאים בפרק זה מבוססים על נתונים אלו 
בפרק זה בחרנו לבחון את הישגי תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בחטיבה 
העליונה בחמישה מקצועות: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעי 
המחשב  המקצוע החריג מבין החמישה הוא מקצוע המתמטיקה המהווה 
מקצוע חובה שבלעדיו לא ניתן לקבל זכאות לתעודת בגרות  כידוע, מקצוע 
זה מחולק לשלוש דרגות עיקריות של קושי: חמש יחידות, ארבע יחידות 
ושלוש יחידות  כיוון שמטרת פרק זה היא לבדוק את ההיבטים של מצוינות 
במקצוע המתמטיקה נתמקד בעיקר בבחינת חמש יחידות ונעסוק גם באופן 

חלקי בבחינת ארבע יחידות 
לגשת  החינוך  משרד  מבחינת  חובה  אין  שהוזכרו,  המקצועות  בשאר 
חמש  לימודי  של  מגמה  במסגרת  אותם  ללמוד  ניתן  אך  בגרות,  לבחינת 

אריאל פינקלשטיין, החינוך הממלכתי-דתי: תמונת מצב, מגמות והישגים – חלק ב',   12
הוצאת נאמני תורה ועבודה, ניסן תשע"ד – אפריל 2014, עמ' 71-49  
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יחידות 13 כך, אחוז התלמידים שבוחרים לגשת לכל אחת מהבחינות הללו 
תלוי בהחלטות וברצונות של התלמיד וכמובן במקצועות הנלמדים בבית 

הספר שבו התלמיד לומד 
כאמור, רובו של פרק זה עוסק בבחינות הבגרות האינטרניות במתמטיקה 
ובמדעים מדויקים בשנים 2013-2005  הנתונים המוצגים על בחינות הבגרות 
מבוססים על עיבודי המחבר לנתונים שהתקבלו עבורנו במיוחד מהלשכה 
נוספים המוצגים בפרק זה מבוססים על  המרכזית לסטטיסטיקה  נתונים 
נתונים שהובאו במסמך שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במאי 
2015 בשם "מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, 2000-

 "2014
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  כך, בקבוצת התלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך מצויים התלמידים 
שאימם לא השלימה 12 שנות לימוד, בקבוצת התלמידים מרקע חברתי-
12 שנות לימוד )סיימה  כלכלי בינוני מצויים התלמידים שִאמם השלימה 
לימודי תיכון( אך אין לה השכלה גבוהה יותר, ואילו בקבוצת התלמידים 
מ-12  יותר  למדה  התלמידים שאימם  מצויים  גבוה  חברתי-כלכלי  מרקע 

שנות לימוד )מי שלמדה לימודים אקדמיים( 

הלומדים  אחד(  פחות מאחוז  )ברוב המקצועות  מאוד של תלמידים  נמוך  אחוז  ישנו   13
את המקצועות הללו במסגרת של שלוש יחידות לימוד  במסגרת פרק זה לא נתייחס 
לקבוצה זו, שכן אנחנו מתמקדים בתחום המצוינות  להצגת נתונים על אחוז התלמידים 
הניגשים למקצועות אלו במסגרת של שלוש יחידות ראו החמ"ד במספרים – על יסודי, 

הוצאת מינהל החינוך הדתי, תשע"ה 
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1. מתמטיקה

א. מבוא
ציבורי  לדיון  כשנה  לפני  עלתה  בישראל  המתמטיקה  לימודי  סוגיית 
בעקבות דו"ח מבקר המדינה לשנת 2014, שהצביע על ירידה של 35%)!( 
ממצא  במתמטיקה 14  יחידות  חמש  של  בגרות  לבחינת  הניגשים  באחוז 
המדעי-טכנולוגי  שהבסיס  הטענה  בשל  רחבה  ציבורית  ביקורת  עורר  זה 
לפיתוחה של ישראל מצוי בעתודת תלמידים רחבה בעלת יכולות מתמטיות 
גבוהות  בחינת חמש היחידות נחשבת לחוד החנית של לימודי המתמטיקה, 
זאת,  זו  עם  זה בבחינה  גם אנו נמקד את הפרק העוסק במקצוע  ולפיכך 
כ"מצוינות מתמטית" את  יש המחשיבים במשרד החינוך  במדדים שונים 
אנו  גם  ולפיכך  יחידות,15  חמש  תלמידי  עם  ביחד  יחידות  ארבע  תלמידי 

נקדיש חלק מהפרק לבחינת ארבע יחידות 

ב. בחינות הבגרות: אחוז ניגשים וממוצע ציונים
התרשים הבא מציג את אחוז הניגשים לבחינת חמש יחידות במתמטיקה 

בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:

 ,2012 הכספים  שנת  ולחשבונות   2013 לשנת  64ג  שנתי  דו"ח  המדינה,  מבקר   14
התשע"ד-2014, עמ' 996-943  

האסטרטגית  התכנית  החינוך:  משרד  של  החדשה  האסטרטגית  בתכנית  למשל  ראו   15
2016-2013 – מדריך התכנון למוסד החינוכי, ירושלים, אייר תשע"ה – אפריל 2015, 

עמ' 21  
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תרשים מס' 13: אחוז הניגשים לבחינת חמש יחידות 
 במתמטיקה מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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מאמצע  החל  החינוך  מערכת  בכלל  חדה  ירידה  על  מצביע  התרשים 
לבחינת חמש  הניגשים  2012 באחוז התלמידים  ועד שנת  העשור הקודם 
המדינה  מבקר  דו"ח  למעשה  הצביע  שעליה  ירידה  במתמטיקה,  יחידות 
לשנת 2013 שהוזכר במבוא  התרשים מלמד כי הירידה חדה במיוחד בחינוך 
היא  הממלכתי  בחינוך  ואילו  הממלכתי-דתי,  בחינוך  מכן  לאחר  הערבי, 

המתונה ביותר 
בשנת 2013 ניתן לראות שינוי מגמה הכולל עלייה באחוז הניגשים לבחינת 
הממלכתי-דתי   ובחינוך  הערבי  בחינוך  בעיקר  במתמטיקה  יחידות  חמש 
כך, בשנת 2013 אחוז הניגשים לבחינה זו בחינוך הממלכתי-דתי מתוך כלל 
הנבחנים לבחינות הבגרות עמד על 2% 14 )לעומת 25% 12 בשנת 2012( 
– אחוז זהה כמעט לחלוטין לזה של החינוך הממלכתי, שעמד בשנת 2013 
על 46% 14  )מן הראוי לציין כי תרשים זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מן 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאינם תואמים לנתונים שפרסם מינהל 
החינוך הדתי בעצמו במהלך השנה האחרונה 16 נתוני מינהל החינוך הדתי 
בחנו את אחוז הניגשים מתוך כלל תלמידי השנתון – ולא מתוך הנבחנים 
-2010 בבחינות הבגרות – בשנים תש"ע-תשע"ג שהנם למעשה השנים 
2013  לפי הנתונים שפורסמו, בשנת תשע"ג אחוז הנבחנים בבחינת חמש 

החמ"ד במספרים – על יסודי, הוצאת מינהל החינוך הדתי, תשע"ה, עמ' 4    16
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 9 4% על  עמד  הממלכתי-דתי  בחינוך  השנתון  מתוך  במתטיקה  יחידות 
לעומת 9% 11 בחינוך הממלכתי  ניתן לכאורה להלום את ההבדלים בין שני 
הממצאים באמצעות ירידה משמעותית באחוז הנבחנים בבחינות הבגרות 
בחינוך הממלכתי-דתי בשנת 2013, אך מכיוון שירידה מעין זו לא נרשמה – 
אלא דווקא נרשמה עלייה משמעותית באחוז הנבחנים – נראה שיש צורך 

לבחון היטב את הנתונים( 
עם זאת, ישנן שתי מגמות בעלות היבטים שליליים המתלוות לעלייה 
באחוז הניגשים לבחינת חמש יחידות במתמטיקה בחינוך הממלכתי-דתי  

מגמה אחת מתבטאת בציוני התלמידים, כפי שמופיע בתרשים הבא:

תרשים מס' 14: ממוצע ציון בחינת הבגרות הסופי בבחינת חמש 
יחידות במתמטיקה בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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התרשים מלמד שבמהלך השנים 2013-2005 ציוני התלמידים בבחינת 
החינוך   מערכת  בכלל  בירידה  היו  במתמטיקה  יחידות  בחמש  הבגרות 
במהלך השנים 2012-2005 ציוני תלמידי החינוך הממלכתי-דתי היו זהים 
 2013 בשנת  זאת,  עם  הממלכתי   החינוך  תלמידי  לציוני  לחלוטין  כמעט 
ציוני תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בחמש יחידות מתמטיקה ירדו באופן 
בציון,  נקודות  מ-3  למעלה  של  ירידה  ל-3 79,  נקודות  מ-4 82  דרסטי 
זאת בשעה שהציון של תלמידי החינוך הממלכתי ירד בתקופה זה מ-6 82 
בממוצע  שהירידה  לשער  ניתן  בהרבה   מתונה  ירידה  ל-9 81,  נקודות 
הציונים מהווה תמונת מראה לעלייה המרשימה של אחוז הניגשים לחמש 
תלמידים  של  יותר  גבוהה  שכמות  ככל  הממלכתי-דתי:  בחינוך  יחידות 

ניגשת לבחינת הבגרות הקשה, סביר להניח שהממוצע ירד 
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יחידות  לחמש  הניגשים  באחוז  לעלייה  הקשור  אחר  נוסף  היבט 
במתמטיקה נעוץ בירידה באחוז הניגשים לבחינת ארבע יחידות במתמטיקה, 

כפי שמופיע בתרשים הבא:

תרשים מס' 15: אחוז הניגשים לבחינת ארבע יחידות 
 במתמטיקה מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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התרשים מלמד שאחוז תלמידי החינוך הממלכתי-דתי שניגשים לבחינת 
ארבע יחידות במתמטיקה הייתה גבוהה במהלך השנים באופן ניכר מהאחוז 
הממלכתי- החינוך  בין  הפער  הערבי   ובחינוך  הממלכתי  בחינוך  המקביל 
 ,2012-2005 השנים  במהלך  כ-4%-6%  סביב  נע  הממלכתי  לחינוך  דתי 
ארבע  לבחינת  הניגשים  באחוז  משמעותית  ירידה  ישנה   2013 בשנת  אך 
בשנת  ל-95% 20   2012 בשנת  הממלכתי-דתי, מ-1% 26  בחינוך  יחידות 
2013, כאשר האחוז המקביל בחינוך הממלכתי בשנת 2013 עמד על 19%  
חלק מהירידה הזאת היא למעשה מבורכת ונובעת מהמעבר של תלמידים 
לבחינת חמש יחידות: כפי שראינו לעיל, מתוך הניגשים לבחינת הבגרות 
לבחינת  לניגשים  נוספים   2%  2013 בשנת  נוספו  הממלכתי-דתי  בחינוך 
נוספים הוא למעשה מעבר   3% יחידות במתמטיקה  אך מעבר של  חמש 
הניגשים  באחוז  העלייה  אף  על  כך,  במתמטיקה   יחידות  שלוש  לבחינת 
לבחינת חמש יחידות במתמטיקה בחינוך הממלכתי-דתי בשנת 2013, אחוז 
התלמידים הכולל בחינוך הממלכתי-דתי שניגש לבחינה ברמה של ארבע 
או חמש יחידות דווקא ירד מ-4% 38 בשנת 2012 ל-15% 35 בשנת 2013 
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יחידות  וחמש  ארבע  לבחינת  הניגשים  אחוז  את  מסכם  הבא  התרשים 
במתמטיקה )ביחד(:

תרשים מס' 16: אחוז הניגשים המשותף לבחינות הבגרות ארבע 
יחידות וחמש יחידות במתמטיקה מתוך הניגשים לבחינות 

הבגרות בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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הניגשים  באחוז  הפיקוח  סוגי  בכל  הדרגתית  ירידה  מציג  התרשים 
המשותף לבחינת ארבע וחמש יחידות במתמטיקה, כאשר הירידה החדה 
ביותר הייתה בחינוך הערבי  ניתן לראות בתרשים את אשר תיארנו לעיל 
בנוגע לחינוך הממלכתי-דתי: על אף העלייה הניכרת בשנת 2013 באחוז 
הניגשים  באחוז  גדולה  ירידה  הייתה  זו  בשנה  יחידות,  לחמש  הניגשים 
לארבע יחידות, כך שבסך הכולל נרשמה ירידה משמעותית באחוז הניגשים 
המשותף לבחינת ארבע וחמש יחידות  עם זאת, לאורך כל תקופת השנים 
הגבוה  הוא  הממלכתי-דתי  בחינוך  המשותף  הניגשים  אחוז   2013-2005
ביותר, ובשנת 2013 הוא עמד על 15% 35 לעומת 4% 33 בחינוך הממלכתי 

ג. רקע חברתי-כלכלי
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי:
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תרשים מס' 17: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות בחמש יחידות 
 מתמטיקה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2005–2013, בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

יחס גבוה/נמוךגבוהבינונינמוך

01 78%4 24%24 18%10 6ממלכתי

68 86%3 85%20 67%9 5ממלכתי-דתי

14 16%5 61%34 64%15 6ערבי

ערביממלכתי־דתי ממלכתי
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בהשוואה על בסיס רקע חברתי-כלכלי, החינוך הערבי נמצא במצב הטוב 
הכלליים  שהנתונים  אף  על  החברתי-כלכלי,  הרקע  קבוצות  בכל  ביותר 
מלמדים כי תלמידי החינוך הערבי ניגשים הכי פחות לבחינת חמש יחידות 
במתמטיקה  הסיבה לפער בין שני הנתונים הללו היא הכמות הנמוכה של 
תלמידי החינוך הערבי מרקע גבוה ומרקע בינוני  בנוסף, התרשים מלמד כי 
בכל קבוצות הרקע החברתי-כלכלי תלמידי החינוך הממלכתי-דתי ניגשים 
יחידות במתמטיקה, כאשר הפערים  יותר לבחינת חמש  נמוכים  באחוזים 
בקבוצת הרקע הנמוך והרקע הבינוני הם זניחים, ואילו הפער המרכזי נרשם 
הגבוה שבה כ-8% 24 מתלמידי החינוך הממלכתי  דווקא בקבוצת הרקע 

ניגשו לבחינה זו לעומת 85% 20 בחינוך הממלכתי-דתי 
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שבה,  בלבד,   2013 שנת  לגבי  הנתונים  אותם  את  מציג  הבא  התרשים 
הממלכתי  בחינוך  יחידות  חמש  לבחינת  הניגשים  אחוז  לעיל,  כאמור 

והממלכתי-דתי היה כמעט זהה:

תרשים מס' 18: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות בחמש יחידות 
מתמטיקה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנת 2013, 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

יחס גבוה/נמוךגבוהבינונינמוך

67 69%3 86%22 18%8 6ממלכתי

60 40%3 87%20 67%10 5ממלכתי-דתי

32 70%4 10%28 64%12 6ערבי

ערביממלכתי־דתי ממלכתי
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החינוך  תלמידי  בין  בהשוואה  שונה  מעט  תמונה  מציג  זה  תרשים 
הממלכתי לממלכתי-דתי: בעוד בקבוצת הרקע הנמוך נשמרת המגמה של 
יתרון קל לתלמידי החינוך הממלכתי על תלמידי החינוך הממלכתי-דתי, 
הממלכתי- החינוך  לתלמידי   2% של  יתרון  ישנו  הבינוני  הרקע  בקבוצת 
2% אחוזים לתלמידי החינוך  דתי, ובקבוצת הרקע הגבוה ישנו יתרון של 

הממלכתי 
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כמו כן, הממצאים מלמדים כי בקרב קבוצת הרקע הנמוך בחינוך הממלכתי 
יחידות במתמטיקה  הניגשים לבחינת חמש  החלה להירשם עלייה באחוז 
 2013 לעומת שנת  כ-4%,  על  הניגשים  אחוז  אז עמד   ,2010 החל משנת 
שבה אחוז הניגשים עמד על כ-6%  בקבוצות הרקע הבינוני והגבוה בחינוך 
הממלכתי-דתי המגמה מקבילה למגמה הכללית של ירידה בשנים 2005-
בשנת  הבינוני  הרקע  בקבוצת  שהעלייה  אלא   ,2013 בשנת  ועלייה   2012
2013 הייתה עלייה חדה )מ-35% 8 ל-9% 12(, לעומת קבוצת הרקע הגבוה 

שבה העלייה הייתה קטנה יותר )מ-7% 18 ל-4% 20( 

ד. מגדר
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי מגדר:

תרשים מס' 19: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות בחמש יחידות 
 במתמטיקה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנותבנים

26 62%1 18%13 17ממלכתי

39 52%1 06%11 16ממלכתי-דתי

89 37%0 15%11 10ערבי
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הבנים  אחוז  הממלכתי-דתי  ובחינוך  הממלכתי  שבחינוך  לראות  ניתן 
משמעותי,  באופן  יותר  גבוה  במתמטיקה  יחידות  חמש  לבחינת  שניגש 
ואילו בחינוך הערבי אחוז הבנות שניגש גבוה במעט מאחוז הבנים  השוואה 
של  קל  יתרון  על  מלמדת  הממלכתי-דתי  לחינוך  הממלכתי  החינוך  בין 
כ-1% לבנים תלמידי החינוך הממלכתי על בנים תלמידי החינוך הממלכתי-
דתי, לעומת יתרון של כ-2% לבנות תלמידות החינוך הממלכתי על בנות 

תלמידות החינוך הממלכתי-דתי 
שבה,  בלבד,   2013 שנת  לגבי  הנתונים  אותם  את  מציג  הבא  התרשים 
במתמטיקה  יחידות  חמש  לבחינת  הכולל  הניגשים  אחוז  לעיל,  כאמור 

בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי היה כמעט זהה:

תרשים מס' 20: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות בחמש יחידות 
במתמטיקה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנת 2013, 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנותבנים

34 37%1 59%12 16ממלכתי

47 64%1 17%11 17ממלכתי-דתי

81 46%0 46%10 8ערבי
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התרשים מלמד על יתרון קל בשנת 2013 באחוז הנבחנים בבחינת חמש 
יחידות במתמטיקה של בנים בחינוך הממלכתי-דתי על פני בנים בחינוך 
הממלכתי )פחות מ-1%(, ומנגד יתרון קל של בנות בחינוך הממלכתי על 
בנות בחינוך הממלכתי-דתי )גם כאן פחות מ-1%(  בחינת הנתונים לאורך 
לבחינת  הניגשים  באחוז   2013 בשנת  שהגידול  כך  על  מצביעה  השנים 
גידול  נובע בעיקר בשל  יחידות במתמטיקה בחינוך הממלכתי-דתי  חמש 
ניגשים  2012 ל-2% 17  ניגשים בשנת  )מ-3% 14  הניגשים  באחוז הבנים 
בשנת 2013(, כאשר הגידול בקרב אחוז הבנות הניגשות לבחינה זו בחינוך 
הממלכתי-דתי היה נמוך יותר )מ-5% 10 ניגשות בשנת 2012 ל-65% 11 

ניגשות בשנת 2013( 
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2. פיסיקה

א. מבוא: אחוז בתי הספר המלמדים פיסיקה
המלמדים  העליונה  בחטיבה  הספר  בתי  אחוז  את  מציג  הבא  התרשים 
גם  כולל  התרשים  פיקוח 17  לפי  בחלוקה   ,2014-2000 בשנים  פיסיקה 
בתי ספר שבהם ישנם לימודי פיסיקה שלא במסגרת לימודי חמש יחידות 

בפיסיקה )תופעה הנפוצה בחטיבה העליונה בעיקר בכיתות י'( 

תרשים מס' 21: אחוז בתי הספר בחטיבה העליונה המלמדים 
פיסיקה בשנים 2014-2000, בחלוקה לפי פיקוח
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ערביממלכתי־דתי ממלכתי

התרשים מלמד כי האחוז הנמוך ביותר של בתי ספר המלמדים פיסיקה 
במגמת  נמצא  אף  והוא  הממלכתי-דתי,  בחינוך  נמצא  העליונה  בחטיבה 
ירידה: מ-5% 60 בתי ספר בשנת 2000 ל-25% 52 בתי ספר בשנת 2014  
בתי הספר המלמדים  באחוז  יותר  קטנה  ירידה  נרשמה  בחינוך הממלכתי 
פיסיקה )מ-3% 74 בתי ספר בשנת 2000 ל-4% 71 בתי ספר בשנת 2014( 
ובחינוך הערבי הייתה ירידה גדולה יותר )מ-2% 87 בתי ספר בשנת 2000 
ל-9% 70 בתי ספר בשנת 2014(  כך, כיום ישנו פער של כמעט 20% באחוז 

למסמך  שצורפו  אקסל  לטבלאות  המחבר  של  עיבוד  מהווים  זה  בתרשים  הנתונים   17
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, 2014-2000, הודעה לתקשורת, 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 11 במאי 2015  
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בחטיבה  הספר  בתי  בין  העליונה  בחטיבה  פיסיקה  המלמדים  הספר  בתי 
ובין בתי הספר בחטיבה העליונה בחינוך  העליונה בחינוך הממלכתי-דתי 

הממלכתי ובחינוך הערבי 

ב. בחינת הבגרות: אחוז ניגשים וממוצע ציונים
התרשים הבא מציג את אחוז הניגשים לבחינת הבגרות בפיסיקה בשנים 

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:

תרשים מס' 22: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
בפיסיקה מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, 

בחלוקה לפי פיקוח
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בחינוך  הניגשים  אחוז   2013-2005 השנים  לאורך  כי  מלמד  התרשים 
הממלכתי-דתי לבחינת בגרות בפיסיקה הוא הנמוך ביותר, והוא עומד כיום 
על 8% לעומת 5% 7 בשנת 2005  בחינוך הערבי ירד אחוז הניגשים בשנים 
הדגרתית  עלייה  הייתה  בחינוך הממלכתי  ומנגד  אלו מ-7% 10 ל-9% 8, 
מ-3% 9 ניגשים ל-3% 10, כך שכיום ישנו פער של 3% 2 באחוז הניגשים 

בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי לטובת החינוך הממלכתי 
בפיסיקה  הסופי  הבגרות  בחינת  ציון  ממוצע  את  מציג  הבא  התרשים 

בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:
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תרשים מס' 23: ממוצע ציון בחינת הבגרות הסופי בפיסיקה 
בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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התרשים מלמד שציוני תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בבחינת הבגרות 
פיסיקה הם הנמוכים ביותר: ממוצע תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בשנת 
2013 הוא 4 82, לעומת ממוצע של 6 84 בחינוך הממלכתי ו-4 86 בחינוך 
הערבי  התרשים מלמד כי בשנים 2007-2006 הממוצע של תלמידי החינוך 
הממלכתי והחינוך הממלכתי-דתי היה זהה, אך מאז נפתח פער יציב של 

כשתי נקודות 

ג. רקע חברתי-כלכלי
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי:

תרשים מס' 24: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
 בפיסיקה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

יחס גבוה/נמוךגבוהבינונינמוך

12 75%4 29%15 82%6 3ממלכתי

40 29%4 47%12 80%5 2ממלכתי-דתי

99 47%4 39%29 91%13 5ערבי
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נמוךבינוניגבוה
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כי בכל קבוצות הרקע החברתי-כלכלי תלמידי החינוך  התרשים מלמד 
בפיסיקה   בגרות  לבחינת  יותר  נמוכים  באחוזים  ניגשים  הממלכתי-דתי 
כל תלמיד מרקע  ניתן לראות, שעל  נמוך  גבוה לרקע  בין רקע  בהשוואה 
נמוך בחינוך הממלכתי שניגש לבגרות בפיסיקה ישנם כארבעה תלמידים 
מרקע גבוה, בחינוך הממלכתי-דתי היחס הוא 5 4 תלמידים, ובחינוך הערבי 

חמישה תלמידים 
כמו כן, הממצאים מלמדים כי במהלך השנים 2013-2005 הייתה ירידה 
הרקע  קבוצות  בכל  הערבי  בחינוך  בפיסיקה  לבגרות  הניגשים  באחוז 
הניגשים  באחוז  ירידה  הייתה  הממלכתי-דתי  בחינוך  החברתי-כלכלי  
 ,2013 בשנת  ניגשים  ל-2%   2005 בשנת  ניגשים  מ-3%  נמוך,  מרקע 
גם  גבוה   ורקע  בינוני  מרקע  הניגשים  בכמות  יציבות  הייתה  ובמקביל 
בחינוך הממלכתי הייתה יציבות באחוז הניגשים מרקע בינוני ומרקע גבוה, 
אך באחוז הניגשים מרקע נמוך הייתה דווקא עלייה מ-3% 3 ניגשים בשנת 

2005 ל-4% ניגשים בשנת 2013 

ד. מגדר
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי מגדר:
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תרשים מס' 25: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
 בפיסיקה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנותבנים

58 46%2 06%5 14ממלכתי

93 13%2 11%4 12ממלכתי-דתי

16 85%1 27%8 10ערבי

ממלכתיממלכתי-דתיערבי
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הבגרות  לבחינת  שניגשו  הבנים  אחוז  הפיקוח  סוגי  שבכל  לראות  ניתן 
הערבי  החינוך  בקרב  בעוד  זאת,  עם  הבנות   מאחוז  יותר  גבוה  בפיסיקה 
הבנים  אחוז  הממלכתי  בחינוך  משמעותי  אינו  לבנות  הבנים  בין  ההבדל 
אחוז  הממלכתי–דתי  בחינוך  ואילו  הבנות,  מאחוז   2 5 פי  גבוה  הניגשים 

הבנים שניגשו גבוה פי 3 מאחוז הבנות 
כמו כן, הממצאים מלמדים כי במהלך השנים 2013-2005 הייתה יציבות 
באחוז הבנים ובאחוז הבנות שניגשו לבחינת הבגרות הפיסיקה הן בחינוך 
אחוז  זאת,  לעומת  הערבי  בחינוך  הממלכתי   בחינוך  והן  הממלכתי-דתי 
הבנות אמנם נשאר יציב, אך אחוז הבנים שניגשו במהלך השנים הללו ירד 
ב-30%: מ-45% 12 ניגשים בשנת 2005 עד ל-7% 8 ניגשים בשנת 2013 
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3. כימיה

א. מבוא: אחוז בתי הספר המלמדים כימיה
המלמדים  העליונה  בחטיבה  הספר  בתי  אחוז  את  מציג  הבא  התרשים 
גם בתי  כולל  פיקוח 18 התרשים  לפי  כימיה בשנים 2014-2000, בחלוקה 
ספר שבהם ישנם לימודי כימיה שלא במסגרת לימודי חמש יחידות בכימיה 

)תופעה הנפוצה בחטיבה העליונה בעיקר בכיתות י'( 

תרשים מס' 26: אחוז בתי הספר בחטיבה העליונה המלמדים 
כימיה בשנים 2014-2000, בחלוקה לפי פיקוח
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התרשים מלמד כי האחוז הנמוך ביותר של בתי ספר המלמדים כימיה 
ירידה חדה  והוא במגמת  נמצא בחינוך הממלכתי-דתי,  בחטיבה העליונה 
במיוחד: מ-9% 42 בשנת 2000 ל-16% בלבד בשנת 2014  למעשה, מדובר 
בירידה של 7% 62)!( באחוז בתי הספר בחטיבה העליונה המלמדים כימיה, 
כאשר בחינוך הממלכתי ובחינוך הערבי נרשמה ירידה מינורית בהרבה  כך, 
בעוד בחינוך הממלכתי-דתי אחוז בתי הספר בחטיבה העליונה המלמדים 
כימיה עמד בשנת 2014 על 16%, בחינוך הממלכתי עמד אחוז בתי הספר 

הללו על 4% 55 )פי 5 3( ובחינוך הערבי על 8% 72 )פי 5 4( 

למסמך  שצורפו  אקסל  לטבלאות  המחבר  של  עיבוד  מהווים  זה  בתרשים  הנתונים   18
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, 2014-2000, הודעה לתקשורת, 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 11 במאי 2015  
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ב. בחינת הבגרות: אחוז ניגשים וממוצע ציונים
התרשים הבא מציג את אחוז הניגשים לבחינת הבגרות בכימיה בשנים 

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:

תרשים מס' 27: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
בכימיה מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, 

בחלוקה לפי פיקוח
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בחינוך  הניגשים  אחוז   2013-2005 השנים  לאורך  כי  מלמד  התרשים 
הממלכתי-דתי לבחינת בגרות בכימיה הוא הנמוך ביותר ובפער משמעותי 
קלה  ירידה  הייתה  השנים  במהלך  הממלכתי   והחינוך  הערבי  מהחינוך 
בשנת  ניגשים  מ-1% 3  הממלכתי-דתי,  בחינוך  לכימיה  הניגשים  באחוז 
2005 ל-7% 2 ניגשים בשנת 2013, ואילו בחינוך הממלכתי הייתה עלייה 
קלה, מ-5% 7 ניגשים בשנת 2005 ל-05% 8 ניגשים בשנת 2013  בחינוך 
בשנת  ניגשים  מ-3% 14  שנים,  באותן  יותר  גבוהה  עלייה  הייתה  הערבי 
2005 ל-15% 16 ניגשים בשנת 2013  בסיכומם של דברים, אחוז הניגשים 
 3 פי  גבוה  הללו  השנים  בכלל  הממלכתי  בחינוך  בכימיה  בגרות  לבחינת 
מאשר בחינוך הממלכתי-דתי, ואחוז הניגשים בחינוך הערבי גבוה פי 6)!( 

מאשר בחינוך הממלכתי-דתי 
התרשים הבא מציג את ממוצע ציון בחינת הבגרות הסופי בכימיה בשנים 

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:
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תרשים מס' 28: ממוצע ציון בחינת הבגרות הסופי בכימיה 
בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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הם  בכימיה  הממלכתי-דתי  החינוך  תלמידי  שציוני  מלמד  התרשים 
2013 הוא  הגבוהים ביותר: ממוצע תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בשנת 
הערבי   בחינוך  ו-4 80  הממלכתי  בחינוך   83 7 של  ממוצע  לעומת   85 1
הנמוך מאוד של תלמידי  הנראה, תוצאה של האחוז  ככל  הוא,  זה  ממצא 

החינוך הממלכתי-דתי שניגשים לבחינת הבגרות בכימיה 

ג. רקע חברתי-כלכלי
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי:

תרשים מס' 29: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
 בכימיה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

יחס גבוה/נמוךגבוהבינונינמוך

96 52%2 63%11 89%5 3ממלכתי

92 10%2 16%4 40%2 1ממלכתי-דתי

43 25%2 90%31 87%21 12ערבי
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כי בכל קבוצות הרקע החברתי-כלכלי תלמידי החינוך  התרשים מלמד 
לבגרות  משמעותי  באופן  יותר  נמוכים  באחוזים  ניגשים  הממלכתי-דתי 
לבגרות  ניגשים  של  מאוד  הנמוכים  האחוזים  בולטים  בעיקר  בכימיה  
בכימיה מרקע נמוך ובינוני בחינוך הממלכתי-דתי  בהשוואה בין רקע גבוה 
לרקע נמוך ניתן לראות שאחוז התלמידים מרקע גבוה בחינוך הממלכתי-
בקרב תלמידים מרקע  זה  3 מאחוז  פי  גבוה  בכימיה  לבגרות  שניגש  דתי 

נמוך, וכך גם בחינוך הממלכתי 
כמו כן, הממצאים מלמדים כי במהלך השנים 2013-2005 נרשמה יציבות 
גבוהה מאוד באחוז הניגשים לבגרות בכימיה בכל קבוצות הרקע החברתי-
כלכלי בכל סוגי הפיקוח, מלבד ירידה משמעותית באחוז הניגשים לבגרות 
בשנת  בעוד  הממלכתי-דתי:  בחינוך  נמוך  חברתי-כלכלי  מרקע  בכימיה 
2005 עמד אחוז הניגשים לבגרות בכימיה מרקע נמוך בחינוך הממלכתי-

דתי על 85% 1, בשנת 2013 עמד אחוז זה על 75% 0 בלבד 

ד. מגדר
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי מגדר:
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תרשים מס' 30: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
 בכימיה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנותבנים

79 49%0 69%8 6ממלכתי

40 75%0 48%3 1ממלכתי-דתי

59 26%0 32%19 11ערבי
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הבגרות  לבחינת  שניגשו  הבנות  אחוז  הפיקוח  סוגי  שבכל  לראות  ניתן 
בכימיה  לבגרות  שניגשו  הבנות  אחוז  הבנים   מאחוז  יותר  גבוה  בכימיה 
בחינוך  המקביל  מהאחוז  בהרבה  נמוך   )3 75%( הממלכתי-דתי  בחינוך 
עדיין  אך   ,)5 פי   ,19 26%( הערבי  ובחינוך   )2 25 פי   ,8 49%( הממלכתי 
כאשר משווים בכל פיקוח את אחוז הניגשות לעומת אחוז הניגשים ניתן 
של  ביותר  הגבוה  היחסי  האחוז  את  יש  הממלכתי-דתי  שבחינוך  לראות 
הבגרות  לבחינת  שניגש  ממלכתי-דתי  מהחינוך  בן  כל  שעל  כך  ניגשות, 
בכימיה ישנם 5 2 בנות מהחינוך הממלכתי-דתי שניגשות  הסיבה לכך היא 
כמובן האחוז הנמוך מאוד של בנים בחינוך הממלכתי-דתי הניגשים לבחינת 
הבגרות בכימיה, כ-5% 1 ניגשים, נמוך פי 5 4 מאשר בחינוך הממלכתי ופי 

5 7 מאשר בחינוך הערבי 
נרשמה   2013-2005 השנים  במהלך  כי  מלמדים  הממצאים  כן,  כמו 
עלייה קלה באחוז הבנים בחינוך הממלכתי-דתי הניגשים לבגרות בכימיה, 
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מ-4% 1 ניגשים בשנת 2005 ל-6% 1 בשנת 2013, ובמקביל הייתה ירידה 
באחוז הבנות הניגשות בחינוך הממלכתי-דתי מ-55% 4 ניגשות ל-6% 3 
ניגשות  בחינוך הממלכתי נרשמה עלייה קלה בתקופה זו גם באחוז הבנים 
יציבות  הייתה  בחינוך הערבי  ואילו  הניגשות,  הבנות  וגם באחוז  הניגשים 

באחוז הבנים הניגשים ועלייה משמעותית באחוז הבנות הניגשות 



76

למען תשכיל • לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית

4. ביולוגיה

א. מבוא: אחוז בתי הספר המלמדים ביולוגיה
המלמדים  העליונה  בחטיבה  הספר  בתי  אחוז  את  מציג  הבא  התרשים 
גם  כולל  התרשים  פיקוח 19  לפי  בחלוקה   ,2014-2000 בשנים  ביולוגיה 
בתי ספר שבהם ישנם לימודי ביולוגיה שלא במסגרת לימודי חמש יחידות 

בביולוגיה )תופעה הנפוצה בחטיבה העליונה בעיקר בכיתות י'( 

תרשים מס' 31: אחוז בתי הספר בחטיבה העליונה המלמדים 
ביולוגיה בשנים 2014-2000, בחלוקה לפי פיקוח
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התרשים מלמד כי כמו בתחום הכימיה, גם האחוז הגבוה ביותר של בתי 
ספר המלמדים ביולוגיה בשנת 2014 נמצא בחינוך הערבי )3% 82(, לאחר 
מכן החינוך הממלכתי-דתי )1% 76(, ובפער קטן אחריו החינוך הממלכתי 
)95% 74(  עם זאת, דווקא בחינוך הערבי הייתה ירידה באחוז בתי הספר 
המלמדים ביולוגיה בתחילת העשור הקודם, ואילו בחינוך הממלכתי-דתי 

ובחינוך הממלכתי ניתן לראות במהלך העשור מגמת עלייה קלה 

למסמך  שצורפו  אקסל  לטבלאות  המחבר  של  עיבוד  מהווים  זה  בתרשים  הנתונים   19
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה, 2014-2000, הודעה לתקשורת, 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 11 במאי 2015  
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ב. בחינת הבגרות: אחוז ניגשים וממוצע ציונים
התרשים הבא מציג את אחוז הניגשים לבחינת הבגרות בביולוגיה בשנים 

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:

תרשים מס' 32: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
בביולוגיה מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, 

בחלוקה לפי פיקוח
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התרשים מלמד כי בכל סוגי הפיקוח הייתה עלייה במהלך השנים באחוז 
הניגשים לבחינת בגרות בביולוגיה: בחינוך הערבי הייתה עלייה מ-85% 27 
הממלכתי- בחינוך   ,2013 בשנת  ניגשים  ל-3% 33   2005 בשנת  ניגשים 
דתי הייתה עלייה מ-8% 13 ניגשים ל-8% 16 ניגשים, ובחינוך הממלכתי 
הניגשים  אחוז  כך,  ניגשים   ל-2% 15  ניגשים  מ-95% 11  עלייה  נרשמה 
בחינוך  מאשר  במעט  גבוה  הממלכתי-דתי  בחינוך  בביולוגיה  לבגרות 
בחינוך  מאשר   2 פי  גבוה  הניגשים  אחוז  הערבי  בחינוך  ואילו  הממלכתי, 

הממלכתי-דתי 
בביולוגיה  הסופי  הבגרות  בחינת  ציון  ממוצע  את  מציג  הבא  התרשים 

בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:
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תרשים מס' 33: ממוצע ציון בחינת הבגרות הסופי בביולוגיה 
בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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גבוה  אחוז  הביולוגיה  בתחום  גם  הכימיה,  במקצוע  לעיל  שראינו  כמו 
של ניגשים עומד במתאם ניכר עם ממוצע ציונים נמוך יותר, כך שבחינוך 
החינוך הממלכתי-דתי  מכן  לאחר  ביותר,  הטובים  הם  הציונים  הממלכתי 
סוגי  שבכל  שלמרות  מלמד  התרשים  זאת,  עם  הערבי   החינוך  ולבסוף 
הפיקוח הייתה עלייה באחוז הניגשים במהלך השנים 2013-2005, מגמת 
נותר  הציונים לא הייתה אחידה: בעוד בחינוך הממלכתי ממוצע הציונים 
 80 של  מממוצע  ירידה  הייתה  הערבי  בחינוך  נקודות,  כ-84  על  כשהיה 
הייתה  הממלכתי-דתי  בחינוך  ואילו  נקודות,   77 2 של  לממוצע  נקודות 

עלייה מממוצע של 6 81 נקודות ל-1 83 נקודות 

ג. רקע חברתי-כלכלי
לפי  בחלוקה   2013-2005 השנים  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי:
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תרשים מס' 34: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
 בביולוגיה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

יחס גבוה/נמוךגבוהבינונינמוך 

99 00%1 55%18 05%11 9ממלכתי

56 01%1 16%19 16%15 12ממלכתי-דתי

48 99%1 10%42 13%39 29ערבי

נמוךבינוניגבוה
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כי בכל קבוצות הרקע החברתי-כלכלי תלמידי החינוך  התרשים מלמד 
הממלכתי-דתי ניגשים לבגרות בביולוגיה באחוזים גבוהים במעט מאשר 
הערבי  בחינוך  הערבי   בחינוך  מאשר  בהרבה  ונמוכים  הממלכתי,  בחינוך 
לבחינת  שניגשו  גבוה  מרקע  התלמידים  אחוז  הממלכתי-דתי  ובחינוך 
הבגרות בביולוגיה גבוה פי 5 1 מהאחוז בקרב התלמידים מרקע נמוך, ואילו 

בחינוך הממלכתי הפער הנו פי 2 לטובת התלמידים מרקע גבוה 
כמו כן, הממצאים מלמדים כי פילוח חברתי-כלכלי מראה כי בעוד בחינוך 
-2005 הערבי העלייה הניכרת באחוז הניגשים לבגרות בביולוגיה בשנים 
2013 נרשמה בקרב התלמידים מרקע נמוך, בחינוך הממלכתי והממלכתי-
דתי נרשמה עלייה גבוהה דווקא באחוז הניגשים בקרב התלמידים מרקע 
ניגשים(, ואילו בקרב התלמידים מרקע  ניגשים לכ-20%  גבוה )מכ-15% 

נמוך ובינוני נרשמה יציבות באחוז הניגשים 
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ד. מגדר
לפי  בחלוקה   2013-2005 השנים  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי מגדר:

תרשים מס' 35: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
 בביולוגיה מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנותבנים

63 39%0 27%16 10ממלכתי

85 94%0 44%16 14ממלכתי-דתי

66 40%0 86%37 24ערבי

ממלכתיממלכתי-דתיערבי
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הבגרות  לבחינת  שניגשו  הבנות  אחוז  הפיקוח  סוגי  שבכל  לראות  ניתן 
בביולוגיה גבוה יותר מאחוז הבנים  עם זאת, בחינוך הממלכתי-דתי אחוז 
הבנים שניגשו לבחינת הבגרות בביולוגיה קרוב מאוד לאחוז הבנות, ואילו 

בחינוך הערבי והחינוך הממלכתי אחוז הבנות גבוה פי 5 1 מאחוז הבנים 
כמו כן, הממצאים מלמדים כי העלייה במהלך השנים 2013-2005 באחוז 
הניגשים לבגרות בביולוגיה התבטאה הן בעלייה באחוז הבנים הניגשים בכל 
אחד מסוגי הפיקוח והן בעלייה מקבילה באחוז הבנות הניגשות בכל אחד 

מסוגי הפיקוח 
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5. מדעי המחשב

א. מבוא
בחינת הבגרות במדעי המחשב הנה יוצאת דופן במקצועות שאנו בוחנים 
בפרק זה: היא אינה נחשבת עבור תעודה מדעית טכנולוגית כמקצוע ליבה 
זו כמקצוע שני )בנוסף  מדעי, על אף שהיא יכולה להיחשב עבור תעודה 
ללימודי פיסיקה, כימיה או ביולוגיה(  עם זאת, בשל החשיבות שקנה לעצמו 
ענף המחשבים בעשורים האחרונים, ובשל החשיבה הריאלית הנדרשת על 
מנת להצליח בו, נכלל מקצוע זה תחת כותרת העל של "מתמטיקה ומדעים 
זה, במקצוע  בניגוד לשאר המקצועות שנסקרו בפרק  כן,  כמו  מדויקים"  
זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא פרסמה נתונים על אחוז בתי הספר 
נפנה ישר להצגת הנתונים על  ולפיכך  בחטיבה העליונה המלמדים אותו, 

הישגי התלמידים בבחינות הבגרות במקצוע זה 

ב. בחינת הבגרות: אחוז ניגשים וממוצע ציונים
התרשים הבא מציג את אחוז הניגשים לבחינת הבגרות במדעי המחשב 

בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:

תרשים מס' 36: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
 במדעי המחשב מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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על  שומר  המחשב  במדעי  לבגרות  הניגשים  אחוז  כי  מלמד  התרשים 
יציבות במהלך השנים בכל אחד מסוגי הפיקוח  אחוז הניגשים הנמוך ביותר 
במקצוע מדעי המחשב הוא בקרב תלמידי החינוך הערבי, והוא עומד על 
כ-4% ניגשים, זאת לעומת כ-7% בחינוך הממלכתי-דתי וכ-5% 8 בחינוך 

הממלכתי 
התרשים הבא מציג את ממוצע ציון בחינת הבגרות הסופי במדעי המחשב 

בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:

תרשים מס' 37: ממוצע ציון בחינת הבגרות הסופי במדעי 
המחשב בשנים 2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח
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ערביממלכתי־דתי ממלכתי

התרשים מלמד על כך שציוני הבגרות במדעי המחשב בחינוך הממלכתי 
ובחינוך הממלכתי-דתי כמעט זהים לחלוטין, ובשני סוגי הפיקוח במהלך 
השנים ישנה עלייה של כ-5 1 נקודות  בחינוך הערבי, לעומת זאת, נרשמה 
החינוך  תלמידי  של  הציונים  ממוצע  שכיום  כך  נקודות  כ-2  של  ירידה 
הערבי במדעי המחשב עומד על כ-88, נמוך בכ-5 1 נקודות לעומת ממוצע 

הציונים של תלמידי החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי 

ג. רקע חברתי-כלכלי
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי:
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תרשים מס' 38: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
במדעי המחשב מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

יחס גבוה/נמוךגבוהבינונינמוך

91 51%3 10%12 20%6 3ממלכתי

94 40%2 84%10 54%5 3ממלכתי-דתי

58 54%4 36%10 30%5 2ערבי

נמוךבינוניגבוה
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גבוה  מרקע  התלמידים  אחוז  הממלכתי-דתי  בחינוך  כי  לראות  ניתן 
שניגשים לבגרות במדעי המחשב גבוה פי 3 מאחוז התלמידים מרקע נמוך, 
4 לטובת התלמידים מרקע גבוה, ובחינוך  בחינוך הממלכתי היחס הנו פי 

הערבי היחס הנו פי 5 4 

ד. מגדר
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי מגדר:
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תרשים מס' 39: אחוז הניגשים לבחינת הבגרות )חמש יחידות( 
במדעי המחשב מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 

2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנותבנים

90 18%2 11%4 12ממלכתי

07 81%2 94%4 9ממלכתי-דתי

23 35%1 11%3 4ערבי

ממלכתיממלכתי-דתיערבי
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הבגרות  לבחינת  שניגשו  הבנים  אחוז  הפיקוח  סוגי  שבכל  לראות  ניתן 
בעוד  זאת,  עם  זו   לבחינה  שניגשו  הבנות  מאחוז  גבוה  המחשב  במדעי 
בחינוך הערבי אחוז הבנים גבוה רק במעט מאחוז הבנות, בחינוך הממלכתי-

דתי הוא גבוה פי 2, ובחינוך הממלכתי הוא גבוה פי 3 
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6. לימודי מדעים מדויקים מוגברים

א. תעודה מדעית-טכנולוגית איכותית
כדי לבחון את שיעור המצטיינים בתחומים הללו הוגדר המושג "תעודת 
העומדת  בגרות  בתעודת  מדובר  איכותית"   מדעית-טכנולוגית  בגרות 

בשלוש הדרישות הבאות:
א  חמש יחידות לימוד במתמטיקה 

ב  חמש יחידות לימוד )לימודי מגמה( במדעי הטבע: פיסיקה, כימיה או 
ביולוגיה 

העיוני  בנתיב  נוספות:  טכנולוגיות  מדעיות  לימוד  יחידות  חמש  ג  
 – הטכנולוגי  בנתיב  המחשב;  מדעי  או  ביולוגיה  פיסיקה,  כימיה,   –

אלקטרוניקה, תוכנה, מכטרוניקה או ביוטכנולוגיה 

הנחת המוצא של משרד החינוך היא שישנה חשיבות עליונה לטיפוחה 
של קבוצה בעלת מצוינות גבוהה מאוד בלימודי המדעים המדויקים ובעלת 

ידע בתחומים שונים )מולטי-דיסציפלינרי( של המדעים המדויקים 
שבחן  מחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  פרסמה   2012 באפריל 
את סוגיית הזכאות לתעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית בישראל  
המחקר הציג ממצאים בחלוקה לפי פיקוח ומגדר המעודכנים לשנת 20:2007

תרשים מס' 40: אחוז הזכאים לתעודת בגרות מדעית-
טכנולוגית איכותית בשנת 2007, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנותבנים

81 90%1 70%5 10ממלכתי

88 70%3 60%1 6ממלכתי-דתי

23 50%2 80%3 7ערבי

עופר רימון ודימטרי רומנוב, דורכים על יהלומים – פוטנציאל המצוינות הלא ממומש   20
של ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפריל 2012, עמ' 20  
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ממלכתיממלכתי-דתיערבי
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הזכאים  אחוז  הבנים  בקרב  והן  הבנות  בקרב  הן  כי  מלמדים  הממצאים 
לתעודה מדעית-טכנולוגית איכותית הוא הנמוך ביותר בחינוך הממלכתי-
החינוך  תלמידות  של  מאוד  הנמוך  האחוז  במיוחד  בולט  זאת,  עם  דתי  
הממלכתי-דתי הזכאיות לתעודה זו: רק 7% 1  כך, בעוד בחינוך הממלכתי 
אחוז הבנים הזכאים לתעודה זו גבוה פי 8 1 מאשר אחוז הבנות, ובחינוך 
מאחוז   3 9 פי  גבוה  הבנים  אחוז  הממלכתי-דתי  בחינוך   ,2 25 פי  הערבי 
הממלכתי-דתי  בחינוך  שתלמידות  מכאן,  זו   לתעודה  הזכאיות  הבנות 
מסתפקות בבגרות מדעית אחת, בעוד בקרב הבנים אחוז הלומדים מגמות 
בתחומי המדעים המדויקים אמנם לא גבוה באופן ניכר מאחוז הבנות, אך 
מתוך הניגשים ישנו אחוז גבוה יותר הניגש לשתי בגרויות מעין אלו, בנוסף 

ללימודי 5 יחידות במתמטיקה 

ב. לימוד שני מקצועות מדעיים
כיוון שהנתונים שהוצגו לעיל בנוגע לתעודה מדעית-טכנולוגית איכותית 
מעודכנים רק לשנת 2007, בחרנו להציג בפרק זה נתונים מעודכנים יותר  
בשל מגבלות שונות הנובעות מכך שמסד הנתונים של הלשכה המרכזית 
משרד  מאשר  שונה  באופן  טכנולוגיים  מקצועות  מגדיר  לסטטיסטיקה 
מדעית-טכנולוגית  לתעודה  הזכאים  נתוני  את  לבחון  קושי  יש  החינוך, 
איכותית  בשל כך, נציג בפרק זה נתונים על התלמידים שלמדו לפחות שתי 
מגמות מדעיות מתוך ארבעת מקצועות המדעים המדויקים שנסקרו לעיל: 

פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעי המחשב 
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בשנים  בגרויות מדעיות  הניגשים לשתי  אחוז  הבא מציג את  התרשים 
2013-2005, בחלוקה לפי פיקוח:

 תרשים מס' 41: אחוז הניגשים לשתי בגרויות מדעיות 
 לפחות מתוך הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, 

בחלוקה לפי פיקוח
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התרשים מלמד כי בנוגע לחינוך הממלכתי-דתי הנתונים קרובים לנתוני 
הזכאים לתעודה מדעית-טכנולוגית איכותית: רק כ-3% מתלמידי החינוך 
בחינוך  כ-10%  לעומת  מדעיים,  מקצועות  שני  לומדים  הממלכתי-דתי 

הממלכתי, וכ-14% בחינוך הערבי 

ג. רקע חברתי-כלכלי
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי:
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תרשים מס' 42: אחוז הניגשים לשתי בגרויות מדעיות לפחות 
מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

יחס גבוה/נמוךגבוהבינונינמוך

43 65%3 54%14 27%6 4ממלכתי

23 01%4 23%5 19%2 1ממלכתי-דתי

20 37%3 92%33 42%19 10ערבי

נמוךבינוניגבוה
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התרשים מלמד כי בכל קבוצות הרקע החברתי-כלכלי ממעטים תלמידי 
מדעיים   מקצועות  בשני  לבחינות  ולגשת  ללמוד  הממלכתי-דתי  החינוך 
נמוך  שאחוז  הממלכתי-דתי  בחינוך  הנמוך  הרקע  קבוצת  בולטת  בעיקר 
מאוד שלה )19% 1( ניגש לשתי בחינות בגרות מדעיות  כך, בעוד בחינוך 
בגרות  בחינות  לשתי  הניגשים  גבוה  מרקע  התלמידים  אחוז  הממלכתי 
מדעיות גבוה פי 5 3 מהאחוז המקביל בקרב קבוצת הרקע הנמוך, בחינוך 

הממלכתי-דתי מדובר על יחס של פי 25 4 
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ד. מגדר
לפי  בחלוקה  השנים 2013-2005,  כלל  נתוני  את  מסכם  הבא  התרשים 

פיקוח ולפי מגדר:

תרשים מס' 43: אחוז הניגשים לשתי בגריות מדעיות לפחות 
מבין כלל הניגשים לבחינות הבגרות בשנים 2013-2005, 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

יחס בנים/בנותבנותבנים

57 24%1 36%7 11ממלכתי

24 26%4 34%1 5ממלכתי-דתי

65 50%0 75%16 10ערבי

ממלכתיממלכתי-דתיערבי

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

בנים בנות

התרשים מלמד כי בהשוואה לחינוך הממלכתי ולחינוך הערבי, הן הבנים 
בגרות  בחינות  לשתי  לגשת  ממעטים  הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנות  והן 
מדעיות  עם זאת, כמו בנתוני תעודה מדעית-טכנולוגית איכותית, בולט 
שתי  הלומדות  הממלכתי-דתי  בחינוך  בנות  של  היחסי  המיעוט  מאוד 
בגרויות מדעיות – 26% 1 בלבד  בעוד בקרב הבנים, אחוז הניגשים לשתי 
בחינות בגרות מדעיות בחינוך הממלכתי ובחינוך הערבי גבוה פי 2 מאשר 
בחינוך הממלכתי-דתי, בקרב הבנות אחוז הניגשות לשתי בחינות בגרות 
הממלכתי-דתי,  בחינוך  מאשר   5 75 פי  גבוה  הממלכתי  בחינוך  מדעיות 
13! כך, בעוד בחינוך הממלכתי אחוז הבנים  ובחינוך הערבי הוא גבוה פי 
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הניגשים לשתי בחינות בגרות מדעיות גבוה פי 5 1 מאחוז הבנות הניגשות 
לכך, בחינוך הממלכתי-דתי אחוז הבנים הניגשים גבוה פי 25 4, וזאת בזמן 
שבחינוך הערבי דווקא אחוז הבנות הניגשות לשתי בגרויות מדעיות גבוה 

מאחוז הבנים, פי 5 1 
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סיכום ודיון

בחלק סיכום זה נחזור בקצרה על הממצאים המרכזיים של פרק זה, ונדון 
בהם באופן מעמיק יותר מעבר להצגת הנתונים הבסיסיים:

1. מתמטיקה: הממצא המרכזי במקצוע המתמטיקה הוא עלייה משמעותית 
הממלכתי-דתי  בחינוך  יחידות  חמש  לבחינת  הניגשים  באחוז  שנרשמה 
זהה  הניגשים כמעט  כך שכיום אחוז  2013, מ-25% 12 ל-2% 14,  בשנת 
לאחוז הניגשים בחינוך הממלכתי  כפי שהראינו, ממצא זה מתואם עם שני 
נתונים שליליים: ירידה משמעותית של 1 3 נקודות בממוצע הציונים של 
תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בבחינת חמש יחידות )לעומת ירידה קלה של 
7 0 נקודות בחינוך הממלכתי(, ובמקביל ירידה משמעותית באחוז הניגשים 
כך  ל-95% 20,  מ-1% 26  הממלכתי-דתי,  בחינוך  יחידות  ארבע  לבחינת 
שאחוז הניגשים המשותף לבחינות ארבע וחמש יחידות דווקא ירד בשנת 
2013 לעומת השנים הקודמות  עם זאת, אחוז הניגשים המשותף לבחינות 
בהשוואה  הממלכתי-דתי  בחינוך  במעט  גבוה  עדיין  יחידות  וחמש  ארבע 

לחינוך הממלכתי )15% 35 לעומת 4% 33( 
לאור זאת, נראה שיש צורך לבחון בשנים הקרובות האם העלייה באחוז 
הניגשים לבחינת חמש יחידות במתמטיקה היא עלייה שנתית וחד פעמית 
או שמא מדובר בתחילתה של מגמה מבורכת  כמו כן, יש צורך לבחון כיצד 
ניתן לעצור את זליגתם של תלמידים מבחינת ארבע יחידות במתמטיקה 

לבחינת שלוש יחידות במתמטיקה 

2. מדעים מדויקים )פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב(: אחוז הניגשים 
לבחינות הבגרות בפיסיקה ובכימיה בשנים 2013-2005 בחינוך הממלכתי-
דתי הוא הנמוך ביותר מכל סוגי הפיקוח: בפיסיקה הוא עמד בשנת 2013 
על 8%, לעומת 9% 8 בחינוך הערבי ו-3% 10 בחינוך הממלכתי, ובכימיה 
בחינוך הממלכתי  לעומת 05% 8  בלבד,  על 7% 2   2013 בשנת  הוא עמד 
)פי 3( ו-15% 16 בחינוך הערבי )פי 6(  בביולוגיה, אחוז הניגשים בחינוך 
הממלכתי-דתי עומד על 8% 16, נמוך פי 2 לעומת החינוך הערבי )3% 33(, 
אך גבוה במעט מאשר בחינוך הממלכתי )2% 15(  במקצוע מדעי המחשב 
מהחינוך  יותר  גבוה   ,7% על  עומד  בחינוך הממלכתי-דתי  הניגשים  אחוז 

הערבי )4%(, אך נמוך יותר מהחינוך הממלכתי )5% 8( 
המדעים  במקצועות  בגרות  לבחינות  הניגשים  כל  סך  של  צירוף 
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בחינוך  ב-5% 34,  מדובר  הממלכתי-דתי  בחינוך  כי  מעלה  המדויקים 
הממלכתי 05% 42 ובחינוך הערבי 35% 62  כיוון שהמספרים הללו כוללים 
באחוז  מדובר  לא  מדעיות,  בגרות  בחינות  לשתי  שניגשו  תלמידים  גם 
מתחשבים  כאשר  לפיכך,  מדעית   בגרות  לבחינת  שניגשו  התלמידים 
באחוז התלמידים שניגשו לשתי בחינות בגרות מדעיות, עולה כי בחינוך 
הממלכתי-דתי ניגשו לבחינות בגרות מדעיות 5% 31 מהתלמידים )מתוכם 
3% ניגשו לשתי בחינות(, בחינוך הממלכתי 32% )מתוכם 10% ניגשו לשתי 

בחינות(, ובחינוך הערבי 35% 48 )מתוכם 14% ניגשו לשתי בחינות( 21
עולה מכך שהפער בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי באחוז 
באחוז התלמידים  לא טמון  בגרות במקצועות מדעיים  לבחינות  הניגשים 
שניגשו  התלמידים  באחוז  אלא  לפחות,  אחת  מדעית  לבגרות  שניגשו 
לשתי בגרויות מדעיות  ההבדל בין שני סוגי הפיקוח טמון אם כן בפיתוח 
המצוינות האישית של היבחנות בשתי בחינות בגרות מדעיות  מהי הסיבה 
למיעוט הניגשים לכך בחינוך הממלכתי-דתי? בקרב הבנים ניתן לתלות את 
הנתונים בעומס שמטילים לימודי הקודש על הבנים בחינוך הממלכתי-דתי, 
עומס שמקשה על האפשרות ללמוד ולהיבחן בשתי בחינות בגרות מדעיות, 
בחינוך  זה  לפי מגדר עולה שעיקר החולשה בתחום  הנתונים  אך מפילוח 
הממלכתי-דתי היא דווקא בקרב הבנות, שממעטות באופן מובהק לגשת 
לשתי בחינות בגרות מדעיות  נתונים אלו מפתיעים דווקא על רקע הנתונים 
שהוצגו בפרק הקודם לפיהם בחטיבת הביניים דווקא בחינוך הממלכתי-
דתי הבנות מגיעות להישגים גבוהים יותר מהבנים במתמטיקה ובמדעים 

מדויקים, בעוד בחינוך הממלכתי הישגי הבנים גבוהים מהישגי הבנות 
עם זאת, נראה שישנה בעייתיות מסויימת בניסיון לבחון את כל המדעים 
ניתן  בסיסו  מובהק שעל  מידה  קנה  אין  אמנם,  אחת   כמקשה  המדויקים 
להתעלם  קשה  אך  השונים,  המקצועות  בין  חשיבות  של  הירככיה  לקיים 
מכך שבמערכת החינוך נהוג להתייחס לבחינת הבגרות בפיסיקה כבחינת 
הבגרות החשובה והקשה ביותר מבין ארבעת מקצועות המדעים המדויקים, 
הבחינות  מכן  ולאחר  בכימיה,  הבגרות  בחינת  ממוקמת  לאחריה  כאשר 
ראיה  להביא  ניתן  לגבי מקצוע מדעי המחשב  ומדעי המחשב   בביולוגיה 

אחוז  את  מפרטים  אינם  לסטטיסטיקה  המרכזית  מהלשכה  שהתקבלו  הנתונים   21
התלמידים שניגשו לשלושה מקצועות מדעיים  פרסומים קודמים מלמדים כי מדובר 
באחוז זניח במיוחד של 4% 0, ולפיכך נראה שלא תהיה לכך השפעה משמעותית על 
הנתונים שהוצגו  ראו על כך בפני החברה בישראל – דו"ח מספר 4, הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, חשוון התשע"ב, עמ' 153  
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נחשב  אינו  זה  שמקצוע  מכך  החינוך,  במשרד  התפיסה  גם  שזוהי  לכך 
כמקצוע ליבה עבור תעודה מדעית–טכנולוגית איכותית, אלא רק כמקצוע 
שני  לגבי מקצוע הביולוגיה, אמנם הוא נחשב כמקצוע ליבה, אך גם בעניין 
זה עולים ספקות, כיוון שמקצוע זה נתפס כפחות ריאלי  כך למשל, ועדה 
ראש  משרד  החינוך,  ממשרד  בכירים  ובשיתוף  הכלכלה  משרד  בראשות 
הממשלה, משרד האוצר ומשרד המדע, שעסקה בין היתר בסוגיית לימודי 
את  "להרחיב  כשנה  לפני  המליצה  החינוך,  במערכת  המדויקים  המדעים 
מדעים  בלימודי  המצוינות  לחיזוק  המדעית-טכנולוגית  העתודה  תכנית 
הכללת  בחינה של  תוך  זאת  הדרגתי,  באופן  החינוך  במערכת  וטכנולוגיה 
אינו  זה  מקצוע  כי  טענה  הוועדה  התכנית" 22  במסגרת  ביולוגיה  מקצוע 
זאת  ולאור  ההנדסה,  בתחומי  אקדמיים  לימודים  לטובת  רלוונטי  בהכרח 
במקצוע  בגרות  בעידוד  הצורך  בדבר  השאלה  הוועדה  במסגרת  "עלתה 
זה",23 לעומת בחינת בגרות במקצועות הפיסיקה והכימיה שאין ספק כי הם 

מכווינים למצוינות מדעית 
לאור זאת, נראה שיש לבחון בצורה שונה את מקצועות הפיסיקה והכימיה 
לעומת מקצועות הביולוגיה ומדעי המחשב  כך, העובדה שהן בפיסיקה והן 
בכימיה אחוז הניגשים בחינוך הממלכתי-דתי הוא הנמוך ביותר – כאשר 
בכימיה מדובר בפערים גבוהים מאוד – מלמדת כנראה גם היא על כך שיש 

צורך לשפר את המצוינות המדעית בחינוך הממלכתי-דתי 
המלמדים  הספר  בתי  לאחוז  נוגע  זה  פרק  שהעלה  נוסף  חשוב  ממצא 
פיסיקה וכימיה בחטיבה העליונה  אחוז בתי הספר המלמדים כימיה בחינוך 
הממלכתי-דתי נמצא בצניחה מאז שנת 2000, וגם במקצוע הפיסיקה ישנה 
הממלכתי-דתי  בחינוך  פיסיקה  המלמדים  הספר  בתי  שאחוז  כך  ירידה, 
והערבי, על אף שהפערים באחוזי  בחינוך הממלכתי  נמוך בהרבה מאשר 
הניגשים לבגרות אינם כה גבוהים  גורם אפשרי לשונות בין הנתונים נעוץ 
בכך שהאחוז של בתי הספר המלמדים פיסיקה עשוי לכלול גם בתי ספר 
המלמדים פיסיקה בחטיבה העליונה שלא במסגרת מגמת פיסיקה )תופעה 
כך  על  מלמד  מאוד שהפער  ייתכן  זאת,  עם  י'(   בכיתות  בעיקר  הקיימת 
בשל  זאת  ממומש,  לא  הממלכתי-דתי  החינוך  של  המדעי  שהפוטנציאל 
העובדה שבבתי ספר רבים כלל לא נפתחת מגמת פיסיקה או מגמת כימיה  
מספר  לפתיחת  כלכליים  קשיים  לאור  מוסברת  להיות  יכולה  זה  תופעה 

ההיגוי,  ועדת  דו"ח   – הידע  עתירת  לתעשייה  הנדרש  מיומן  אדם  כוח  היצע  הגדלת   22
משרד הכלכלה, אוגוסט 2014, עמ' 35  

שם, עמ' 34    23
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מגמות יקרות, הנובעים ממספר תלמידים קטן שילמדו במגמה, שכן מספר 
מאשר  בהרבה  נמוך  הממלכת-דתי  בחינוך  בשכבה  הממוצע  התלמידים 
בחינוך הממלכתי ובחינוך הערבי: בעוד בשכבה ממוצעת בחינוך בחטיבה 
בחינוך  תלמידים,  כ-60  רק  לומדים  הממלכתי-דתי  בחינוך  העליונה 

הממלכתי לומדים בשכבה ממוצעת כ-140 תלמידים 


