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פרק שני
חטיבת ביניים

הקדמה ומבוא מתודולוגי

בפרק זה נבחן את הישגי תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בחטיבות הביניים 
המיצ"ב  בחינות  בסיס  על  המדויקים  המדעים  ובמקצועות  במתמטיקה 
הנערכים  הבינלאומיים  המבחנים  בסיס  ועל  הביניים,  בחטיבת  הנערכות 

בחטיבת הביניים או זמן קצר לאחר סיום הלימודים בחטיבת הביניים 
מבוא מתודולוגי לבחינות המיצ"ב הופיע בתחילת הפרק הקודם  בפרק 
זה נוסיף כי בשל שיעורי ההשתתפות הנמוכים בבחינות המיצ"ב לכיתות ח' 
בשנת תשס"ז )עקב שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העל-יסודיים( 
אי אפשר היה לכלול את שנת תשס"ז בהשוואה בין השנים בשכבת גיל זו 

שני המבחנים הבינלאומיים, מבחן TIMSS ומבחן פיז"ה )PISA(, נערכים 
המתמטיקה  בתחומי  בהם  נבחנים  ישראל  ותלמידי  שנים,  לכמה  אחת 

והמדעים המדויקים 
מבחן    1995 בשנת  הראשונה  בפעם  בישראל  נערך   TIMSS מבחן 
בינלאומי זה נערך בקרב מדגם של תלמידי כיתות ח' בכחמישים מדינות 
המתמטיקה  בתחומי  התלמידים  של  הידע  את  בוחן  והוא  העולם,  ברחבי 

והמדעים 
תחומים:  בחמישה  התלמידים  הצלחת  את  בודק  במתמטיקה  המבחן 
מושג המספר )מספרים שלמים, שברים ועוד(, אלגברה, מדידה )תכונות 
ויחידות מדידה, כלים ושיטת מדידה(, נתונים )איסוף נתונים וארגונם, אי-
נוספו   2007 בשנת  שנערך  במבחן  וגיאומטריה   ועוד(  והסתברות,  ודאות 
שלושה תחומים: ידיעה, יישום וחשיבה  המבחן במדעים בודק את הצלחת 
פיסיקה,  כימיה,  )ביולוגיה(,  החיים  מדעי  תחומים:  בחמישה  התלמידים 
מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה  התחומים הללו נמדדים בשלושה מדדים 
קוגניטיביים: ידע עובדתי, הבנה מושגית וחשיבה וניתוח  במבחן שהתקיים 
בשנת 2007 לא נבחנו התלמידים בתחום מדעי הסביבה אלא רק בארבעת 
התחומים האחרים  במסמך זה נציג את הנתונים על מבחני TIMSS שנערכו 

בשנים 1999, 2003, 2007 ו-2011 
מדגם של תלמידי ישראל בגיל 15 )בכיתות ט' ובכיתות י'( נבחן בשנים 
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2000, 2006 ו-2012 במבחני פיז"ה הבינלאומיים הבוחנים, בין היתר, את 
אוריינות המתמטיקה והמדעים  תחום אוריינות המתמטיקה מבקש לבחון 
את היכולת של התלמיד לזהות ולהבין את התפקיד שממלאת המתמטיקה 
בה  ולעסוק  במתמטיקה  ולהשתמש  מבוססים  שיפוטים  לערוך  בעולם, 
במבחן  לראשונה  שנכלל  חדש  תחום  בחייו   לדרישות  שעונים  באופנים 
פיז"ה 2012 הוא מבחן ממוחשב במתמטיקה, הבוחן את היכולות המתמטיות 
של התלמידים באמצעות מבחן ממוחשב )ולא מבחן מודפס(  המבחן הזה 
מאפשר לבחון כישורים נוספים של התלמידים באמצעים שונים כדוגמת 
פעולות  הכוללות  תגובות  וכדומה(,  וידאו  )אנימציות,  דינמיות  תצוגות 
גומלין של הנבחן ועוד  תחום אוריינות המדעים מבקש לבחון את היכולות 
של התלמיד להשתמש במושגים מדעיים, לזהות שאלות מדעיות, להבין 
את מהות המחקר המדעי ולהשתמש בראיות מדעיות ובתקשורת מדעית 
כדי להסביר היבטים אלו  במסמך זה נציג את הנתונים של מבחני פיז"ה 

שנערכו בשנים 2000, 2006 ו-2012 
לגבי מבחני TIMSS, הנתונים המובאים בפרק זה מבוססים על שלושה 
למבחני  באשר  וראמ"ה 8  נחמיאס  רפי  זוזובסקי,  רות  שפרסמו  דו"חות 

פיז"ה, הנתונים מבוססים על שלושה דו"חות שפרסמה ראמ"ה 9
פיקוח,  לפי  בחלוקה  לציונים  בנוגע  הבסיסיים  הנתונים  להצגת  מעבר 
בחרנו להציג את הנתונים בשני פילוחים נוספים: פילוח לפי מגדר ופילוח 
השונים  הדו"חות  על  מבוססים  אלו  נתונים  גם  חברתי-כלכלי   רקע  לפי 

שהוזכרו לעיל 

ובמדעים,  במתמטיקה  ח'  כיתות  תלמידי  של  הלימודיים  הישגיהם  זוזובסקי,  רות   8
השלישי  הבינלאומי  המחקר  ממצאי  בישראל:  הוראתם  של  החינוכי  וההקשר 
ההישג  זוזובסקי,  ורות  נחמיאס  רפי   ;2005 אוניברסיטת תל-אביב,   ,TIMSS-2003
ובמדעים:  במתמטיקה  בישראל  ח'  כיתות  תלמידי  של  החינוכי  וההקשר  הלימודי 
טימס   ;2009 תל-אביב,  אוניברסיטת   ,TIMSS-2007 הבינלאומי  המחקר  ממצאי 
2011: מחקר בין-לאומי להערכת הידע והמיומנות של תלמידי כיתה ח' במתמטיקה 

ובמדעים, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( 

 – ובמתמטיקה  בקריאה  במדעים,   15 בני  תלמידים  אוריינות   –  2000 פיז"ה  מחקר   9
מבט ישראלי, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(; מחקר פיז"ה 2006 
– אוריינות תלמידים בני 15 במדעים, בקריאה ובמתמטיקה – מבט ישראלי, הרשות 
הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(; מחקר פיז"ה 2012 – אוריינות תלמידים 
למדידה  הארצית  הרשות  ישראלי,  מבט   – ובמתמטיקה  בקריאה  במדעים,   15 בני 

והערכה בחינוך )ראמ"ה( 



37

פרק שני    חטיבת ביניים

1. מתמטיקה

א. נתונים כלליים
מתכונות  בשתי  השנים  במהלך  התקיימו  המיצ"ב  בחינות  לעיל,  כאמור 
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 במתמטיקה בכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו בחלוקה 

לפי פיקוח:

תרשים מס' 7: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב במתמטיקה 
בכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו, בחלוקה לפי פיקוח
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40
תשס"התשס"ו

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"בתשס"גתשס"ד

ניתן לראות שבכיתות ח' ישנו פער יציב יחסית במהלך השנים בין החינוך 
הממלכתי לבין החינוך הממלכתי-דתי, והוא עומד על כ-4 נקודות לטובת 

החינוך הממלכתי 
במתמטיקה  המיצ"ב  בבחינות  התלמידים  ציוני  מוצגים  הבא  בתרשים 

בכיתות ח' בשנים תשס"ח-תשע"ג10 בחלוקה לפי פיקוח:

בשל שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז )עקב שביתות   10
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' 8: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב במתמטיקה 
בכיתות ח' בשנים תשס"ח-תשע"ג, בחלוקה לפי פיקוח
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תשע"ב תשע"אתשע"ג

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"חתשס"טתש"ע

ניתן לראות שיפור בציוני התלמידים במהלך השנים הן בחינוך הממלכתי 
והן בחינוך הממלכתי-דתי, אך תלמידי החינוך הממלכתי הגיעו כל השנים 
ועד שנת  נקודות   8 יותר: בשנת תשס"ח עמד הפער על  גבוהים  לציונים 
תש"ע הוא עלה בהדרגה ל-26 נקודות, ומאז ירד הפער בהדרגה עד לפער 

של 10 נקודות בשנת תשע"ג 
בישראל  הממלכתי-יהודי  החינוך  תלמידי  ציוני  את  מציג  הבא  הלוח 
לפי  בחלוקה   ,2011-1999 בשנים  שנערכו  במתמטיקה   TIMSS במבחני 

פיקוח:

לוח מס' 3: ציוני תלמידי החינוך הממלכתי־יהודי בישראל 
 במבחני TIMSS במתמטיקה שנערכו בשנים 2011-1999, 

בחלוקה לפי פיקוח

1999200320072011

487502483544ממלכתי

457516486513ממלכתי-דתי

נתוני הלוח מציגים מגמה לא אחידה  בשנת 1999 ובשנת 2011 נרשמו 
פערים גבוהים לטובת החינוך הממלכתי - 30 נקודות ו-31 נקודות בהתאמה 
- ואילו בשנת 2003 ו-2007 נרשמו פערים לטובת החינוך הממלכתי-דתי, 
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אך מדובר בפערים נמוכים יותר: 14 נקודות ב-2003 ו-3 נקודות ב-2007 
בישראל  הממלכתי-יהודי  החינוך  תלמידי  ציוני  את  מציג  הבא  הלוח 
בחלוקה  ו-2012   2006  ,2000 בשנים  במתמטיקה שנערכו  פיז"ה  במבחני 

לפי פיקוח:

לוח מס' 4: ציוני תלמידי החינוך הממלכתי-יהודי בישראל 
במבחני פיז"ה במתמטיקה שנערכו בשנים 2000, 2006 ו-2012, 

בחלוקה לפי פיקוח

2012 - ממוחשב2012 - מודפס20002006

440461500479ממלכתי
480460488466ממלכתי-דתי

למגמה  דומה  מגמה  נצפתה  פיז"ה  במבחני  כי  מלמדים  הלוח  נתוני 
החינוך  הישגי  הקודם  העשור  בתחילת   :TIMSS במבחני  שנצפתה 
שווים,  כמעט  הציונים  העשור  באמצע  יותר,  גבוהים  היו  הממלכתי-דתי 
ואילו בתחילת העשור הנוכחי הישגי החינוך הממלכתי גבוהים יותר  עם 
זאת, בניגוד למבחני TIMSS, הפער לטובת החינוך הממלכתי-דתי במבחני 
פיז"ה בתחילת העשור הקודם היה גבוה בהרבה מהפער בתחילת העשור 

הנוכחי לטובת החינוך הממלכתי )40 נקודות לעומת 12 נקודות( 

ב. רקע חברתי-כלכלי
בלוח הבא מוצגים הפערים )בהצגת פער הנקודות בלבד, ללא הציונים( בין 
ציוני התלמידים בחינוך הממלכתי לבין ציוני תלמידים בחינוך הממלכתי-
דתי לפי חלוקה לרקע חברתי-כלכלי נמוך, בינוני וגבוה, בבחינות המיצ"ב 

בשנים תשע"א-תשע"ג לכיתות ח' במתמטיקה:

לוח מס' 5: גובה הפערים בין החינוך הממלכתי לחינוך 
הממלכתי-דתי בבחינות המיצ"ב במתמטיקה בכיתות ח' בשנים 

תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי רקע חברתי-כלכלי

תשע”גתשע”בתשע”א

131811-רקע נמוך
36-16רקע בינוני
201216רקע גבוה
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בשנת  הממלכתי-דתי  לחינוך  יתרון  יש  אמנם  כי  מלמדים  הלוח  נתוני 
תשע"ג בקבוצת הרקע הבינוני ובשנת תשע"א בקבוצת הרקע הנמוך, אך 
ברוב השנים ההשוואה בין קבוצות הרקע החברתי-כלכלי מצביעה על יתרון 
קל לחינוך הממלכתי  בעוד שבבחינות המיצ"ב שהתקיימו בחינוך היסודי 
בלט כי הקבוצה החלשה ביותר באופן יחסי במתמטיקה בחינוך הממלכתי-
דתי היא קבוצת הרקע הנמוך, כאן נראה כי הקבוצה החלשה באופן יחסי 

היא דווקא קבוצת הרקע הגבוה 
במתמטיקה   TIMSS במבחני  התלמידים  ציוני  את  מציג  הבא  הלוח 
שנערכו בשנים 2003, 2007 ו-2011 בחינוך הממלכתי היהודי, בחלוקה לפי 

פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי:

לוח מס' 6: ציוני התלמידים במבחני TIMSS במתמטיקה שנערכו 
בשנים 2003, 2007 ו-2011 בחינוך הממלכתי היהודי, בחלוקה 

לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

200320072011

ממלכתי-דתיממלכתיממלכתי-דתיממלכתיממלכתי-דתיממלכתי

454508423414504487רקע נמוך
503529482497529502רקע בינוני
526555495503569540רקע גבוה

המגמות בקבוצות הרקע החברתי-כלכלי השונות אינן אחידות: בשנים 
יחסי על פני  והגבוה עדיפות באופן  ו-2007 קבוצות הרקע הבינוני   2003
קבוצת הרקע הנמוך )על בסיס השוואה לפערים מהחינוך הממלכתי(, אך 

בשנת 2011 קבוצת הרקע הנמוך עדיפה יותר באופן יחסי 
נתונים בפילוח לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי במבחן פיז"ה פורסמו 

רק בנוגע למבחן שנערך בשנת 2012, והם מוצגים בלוח הבא:

לוח מס' 7: ציוני התלמידים במבחן פיז"ה 2012 במתמטיקה, 
בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

ממוחשבמודפס

ממלכתי-דתיממלכתיממלכתי-דתיממלכתי

453437433413רקע נמוך
491491470464רקע בינוני
539531516509רקע גבוה
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בחינוך  בינוני  מרקע  התלמידים  שקבוצת  לראות  ניתן  זה  במבחן 
הקבוצה  להישגי  הקרובים  הם  שהישגיה  הקבוצה  היא  הממלכתי-דתי 
המקבילה בחינוך הממלכתי; מנגד, קבוצת הרקע הנמוך מגיעה להישגים 

הנמוכים ביותר 

ג. מגדר
התרשים הבא מציג את ציוני התלמידים בכיתות ח' במתמטיקה בבחינות 

המיצ"ב בשנים תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר:

תרשים מס' 9: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב במתמטיקה 
בכיתות ח' בשנים תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

בנים ממלכתי־דתי
בנות ממלכתי

בנות ממלכתי־דתי
בנים ממלכתי
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תשע"א תשע"ב תשע"ג

הציונים  הביניים  בחטיבת  גם  היסודי,  בחינוך  כמו  כי  מלמד  התרשים 
הממלכתי,  בחינוך  הבנים  קבוצת  של  הם  השנים  לאורך  ביותר  הטובים 
אלא שבעוד שבחינוך היסודי קבוצת הבנים בחינוך הממלכתי-דתי הייתה 
הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנים  קבוצת  כאן  ביותר,  אליה  הקרובה  הקבוצה 
היא הקבוצה החלשה ביותר, ובפער משמעותי  בשנת תשע"ג עמד הציון 
לקבוצת   532 לעומת   513 על  הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנים  קבוצת  של 
הבנות בחינוך הממלכתי, 535 לקבוצת הבנות בחינוך הממלכתי-דתי ו-539 

לקבוצת הבנים בחינוך הממלכתי 
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במתמטיקה  הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנות  הישגי  שלפיה  זו,  מגמה 
בחטיבת הביניים גבוהים מהישגי הבנים, בשעה שבחינוך הממלכתי הישגי 
הבנות נמוכים מהישגי הבנים, באה לידי ביטוי גם במבחן TIMSS  נתונים 
בפילוח לפי פיקוח ולפי מגדר במבחני TIMSS פורסמו רק בנוגע למבחן 

שנערך בשנת 2011, והם מוצגים בלוח הבא:

לוח מס' 8: ציוני התלמידים במבחן TIMSS 2011 במתמטיקה, 
בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

ציון

550בנים ממלכתי

537בנות ממלכתי

496בנים ממלכתי-דתי

534בנות ממלכתי-דתי

ממצאי הלוח מצביעים על מגמה זהה למגמה שנצפתה בבחינות המיצ"ב 
ביותר  הגבוהים  להישגים  מגיעים  הממלכתי  בחינוך  הבנים  ח':  בכיתות 
ולאחריהן הבנות בשני סוגי הפיקוח עם ציונים כמעט שווים, והציון הנמוך 
ביותר שייך לבנים בחינוך הממלכתי-דתי  אלא שבמבחני TIMSS הפערים 
בין הבנים והבנות בחינוך הממלכתי-דתי גבוהים עוד יותר מאשר בבחינות 
המיצ"ב: בעוד שבבחינות המיצ"ב היה פער של 22 נקודות לטובת הבנות, 

במבחן TIMSS עומד הפער על 38 נקודות 
לפי  בפילוח  נתונים  שונות   מגמות  נצפו  זאת,  לעומת  פיז"ה,  במבחן 
פיקוח ולפי מגדר פורסמו בנוגע למבחני פיז"ה שנערכו בשנת 2006 ושנת 

2012, והם מוצגים בלוח הבא:

לוח מס' 9: ציוני התלמידים במבחן פיז"ה 2006 ו-2012 
במתמטיקה, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

2012 - ממוחשב2012 – מודפס2006

470512487בנים ממלכתי

451489471בנות ממלכתי

472495462בנים ממלכתי-דתי

446478471בנות ממלכתי-דתי
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גם במבחן זה ניתן לראות כי הישגי הבנים בחינוך הממלכתי הם הגבוהים 
 2012 ובשנת   2006 בשנת  שנערכו  המודפסים  שבמבחנים  אלא  ביותר  
לתוצאות  ביותר  הקרובות  היו  הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנים  תוצאות 
הבנים בחינוך הממלכתי, והבנות בחינוך הממלכתי-דתי מצויות בפער של 
זאת,  לעומת    2012 נקודות בשנת  ו-17   2006 נקודות מהבנים בשנת   26
במבחן הממוחשב של שנת 2012 נצפתה מגמה דומה לזו שנצפתה בבחינות 
הציונים  בעלי  הם  הממלכתי  בחינוך  הבנים   :TIMSS ובמבחן  המיצ"ב 
הטובים ביותר, אחריהם הבנות בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי, 

ואילו הבנים בחינוך הממלכתי-דתי הם בעלי הציון הנמוך ביותר 
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2. מדעים מדויקים

א. נתונים כלליים
בתרשים הבא מוצגים ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב במדע וטכנולוגיה 

בכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו בחלוקה לפי פיקוח:11

 תרשים מס' 10: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב 
 במדע וטכנולוגיה בכיתות ח' בשנים תשס"ב-תשס"ו, 

בחלוקה לפי פיקוח

90

85

80

75

70

65

60
תשס"התשס"ו

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"בתשס"גתשס"ד

ניתן לראות שבכיתות ח' ישנו פער יציב יחסית במהלך השנים בין החינוך 
הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי, והוא עומד על כ-5 3 נקודות 

במדע  המיצ"ב  בבחינות  התלמידים  הישגי  מוצגים  הבא  בתרשים 
וטכנולוגיה בכיתות ח' בשנים תשס"ח-תשע"ג בחלוקה לפי פיקוח:

נתוני הלוח מבוססים על נתוני השנתון הסטטיסטי לישראל במהלך השנים השונות   11
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 תרשים מס' 11: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב 
 במדע וטכנולוגיה בכיתות ח' בשנים תשס"ח-תשע"ג, 

בחלוקה לפי פיקוח

600

580

560

540

520

500

480

460

440
תשע"ב תשע"אתשע"ג

ממלכתי־דתיממלכתי

תשס"חתשס"טתש"ע

ניתן לראות שיפור משמעותי בציוני התלמידים במהלך השנים הן בחינוך 
ציוני תלמידי  כי  הנתונים מלמדים  בחינוך הממלכתי-דתי   והן  הממלכתי 
החינוך הממלכתי-דתי בתחום המדע והטכנולוגיה נמוכים מציוני תלמידי 
החינוך הממלכתי  הפער הצטמצם במעט בשנה האחרונה, והוא עומד כיום 

על 18 נקודות 
בישראל  הממלכתי-יהודי  החינוך  תלמידי  ציוני  את  מציג  הבא  הלוח 
במבחני TIMSS במדעים שנערכו בשנים 2011-1999, בחלוקה לפי פיקוח:

לוח מס' 10: ציוני תלמידי החינוך הממלכתי-יהודי בישראל 
 במבחני TIMSS במדעים שנערכו בשנים 2011-1999, 

בחלוקה לפי פיקוח

1999200320072011

484496483539ממלכתי

493496492501ממלכתי-דתי

נתוני הלוח מלמדים כי בשנים 1999, 2003 ו-2007 הייתה יציבות בציוני 
תלמידי החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי-דתי, ובשנים אלו נרשם יתרון 
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קל לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי: 9 נקודות בשנים 1999 ו-2007 ושוויון 
של  קפיצה  הייתה   2011 בשנת  זאת,  לעומת    2003 בשנת  הציונים  בין 
ישראל בציונים, שהתבטאה בשיפור קל בחינוך הממלכתי-דתי )9 נקודות( 
ובשיפור משמעותי מאוד של החינוך הממלכתי )56 נקודות(, כך שבמבחן 
זה נפתח פער של 38 נקודות בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי 

בישראל  הממלכתי-יהודי  החינוך  תלמידי  ציוני  את  מציג  הבא  הלוח 
במבחני פיז"ה במדעים שנערכו בשנים 2000, 2006 ו-2012 בחלוקה לפי 

פיקוח:

לוח מס' 11: ציוני תלמידי החינוך הממלכתי-יהודי בישראל 
במבחני פיז"ה במדעים שנערכו בשנים 2000, 2006 ו-2012, 

בחלוקה לפי פיקוח

200020062012

450465506ממלכתי

464471492ממלכתי-דתי

התלמידים  בציוני  שיפור  חל  השנים  במהלך  כי  מלמדים  הלוח  נתוני 
בחינוך היהודי בישראל במבחן פיז"ה במדעים  עם זאת, בעוד שבשנת 2000 
 2006 נקודות לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי, בשנים   14 יתרון של  היה 
ו-2012 היה יתרון קל לתלמידי החינוך הממלכתי )6 נקודות ו-14 נקודות 

בהתאמה( 
דומות  במדעים  הבינלאומיים  במבחנים  המסתמנות  הכלליות  המגמות 
בתחילת  במתמטיקה:  הבינלאומיים  במבחנים  שנצפו  למגמות  מאוד 
באמצע  יותר,  גבוהים  היו  הממלכתי-דתי  החינוך  הישגי  הקודם  העשור 
העשור הציונים כמעט שווים, ואילו בתחילת העשור הנוכחי הישגי החינוך 

הממלכתי גבוהים יותר 

ב. רקע חברתי-כלכלי
בלוח הבא מוצגים הפערים )בהצגת פער הנקודות בלבד, ללא הציונים( בין 
ציוני התלמידים בחינוך הממלכתי לבין ציוני התלמידים בחינוך הממלכתי-
דתי לפי חלוקה לרקע חברתי-כלכלי נמוך, בינוני וגבוה, בבחינות המיצ"ב 

במדע וטכנולוגיה בשנים תשע"א-תשע"ג לכיתות ח':



47

פרק שני    חטיבת ביניים

לוח מס' 12: גובה הפערים בין החינוך הממלכתי לחינוך 
הממלכתי-דתי בבחינות המיצ"ב במדע וטכנולוגיה בכיתות ח' 

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

תשע”גתשע”בתשע”א

451719רקע נמוך

47525רקע בינוני

10613רקע גבוה

של  החברתי-כלכלי  הרקע  את  בוחנים  כאשר  שגם  מלמדים  הנתונים 
מלמדים  גם  הנתונים  הממלכתי   החינוך  לטובת  פער  נשמר  התלמידים 
שכפי שראינו לעיל בנוגע לכיתות ה', גם בכיתות ח' ההתקדמות של החינוך 
האחרונות  בשנים  במדעים  המיצ"ב  בבחינת  בהישגים  הממלכתי-דתי 
ובינוני,  נמוך  חברתי-כלכלי  מרקע  התלמידים  קבוצות  בקרב  נעשתה 
בחינוך  המקבילות  מהקבוצות  הפער  את  משמעותית  בצורה  שצמצמו 
הממלכתי  כך, למשל, בשנת תשע"א קיבלו תלמידים מרקע חברתי-כלכלי 
נמוך בחינוך הממלכתי ציון גבוה ב-45 נקודות מן הקבוצה המקבילה בחינוך 
הממלכתי-דתי, אך בשנת תשע"ג ירד הפער ל-19 נקודות  בקבוצת הרקע 
הגבוה, לעומת זאת, הפער אף גדל במעט, אך הוא עדיין נמוך יותר מאשר 

בקבוצות הרקע הנמוך והבינוני 
הלוח הבא מציג את ציוני התלמידים במבחני TIMSS במדעים שנערכו 
בשנים 2003, 2007 ו-2011 בחינוך הממלכתי היהודי, בחלוקה לפי פיקוח 

ולפי רקע חברתי-כלכלי:

לוח מס' 13: ציוני התלמידים במבחני TIMSS במדעים שנערכו 
בשנים 2003, 2007 ו-2011 בחינוך הממלכתי היהודי, בחלוקה 

לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

200320072011

ממלכתי-דתיממלכתיממלכתי-דתיממלכתיממלכתי-דתיממלכתי

452484427430490493רקע נמוך
496506484500528489רקע בינוני
516536492508560530רקע גבוה
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כאשר  ו-2007,   2003 בשנת  שנערכו  למבחנים  שבנוגע  מלמד  הלוח 
שהפערים  הרי  חברתי-כלכלי,  רקע  לפי  הפיקוח  סוגי  שני  את  משווים 
לטובת החינוך הממלכתי-דתי גדולים יותר מאשר בציון הכללי של המבחן  
2003 הפער המשמעותי ביותר לטובת החינוך הממלכתי-דתי היה  בשנת 
בקבוצת הרקע הנמוך )32 נקודות(, ואילו בשנת 2007 הפער בקבוצת הרקע 

הנמוך היה דווקא הכי נמוך )3 נקודות לטובת החינוך הממלכתי-דתי( 
במבחן  גבוהים  פערים  לעיל,  כאמור  נצפו,   2011 בשנת  זאת,  לעומת 
הגבוה  הרקע  בקבוצות  היטב  מתבטאים  והם  הממלכתי,  החינוך  לטובת 
והבינוני, ואילו בקבוצת הרקע הנמוך ישנו דווקא יתרון קל לקבוצת הרקע 

הנמוך בחינוך הממלכתי-דתי 
נתונים בפילוח לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי במבחן פיז"ה פורסמו 

רק בנוגע למבחן שנערך בשנת 2012, והם מוצגים בלוח הבא:

לוח מס' 14: ציוני התלמידים במבחן פיז"ה 2012 במדעים, 
בחלוקה לפי פיקוח ולפי רקע חברתי-כלכלי

ממלכתי-דתיממלכתי

460448רקע נמוך
497492רקע בינוני
544534רקע גבוה

במבחן זה ניתן לראות כי נשמר פער מינורי של 12-5 נקודות בין החינוך 
הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי בכל אחת מקבוצות הרקע השונות 

ג. מגדר
וטכנולוגיה  במדע  ח'  בכיתות  התלמידים  ציוני  את  מציג  הבא  התרשים 
בבחינות המיצ"ב בשנים תשע"א-תשע"ג, בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר:
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תרשים מס' 12: ציוני התלמידים בבחינות המיצ"ב במדע 
 וטכנולוגיה בכיתות ח' בשנים תשע"א-תשע"ג, 

בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

בנים ממלכתי־דתי
בנות ממלכתי

בנות ממלכתי־דתי
בנים ממלכתי

590

580

570

560

550

540

530

520

510

500
תשע"א תשע"ב תשע"ג

התרשים מלמד כי לאורך השנים הציונים הטובים ביותר הם של קבוצת 
הבנים בחינוך הממלכתי, ולאחריה קבוצת הבנות בחינוך הממלכתי  תלמידי 
ותלמידות החינוך הממלכתי-דתי מקבלים ציונים נמוכים יותר, אך המגמה 
בין בנים ובנות בחינוך הממלכתי-דתי הפוכה מהמגמה בחינוך הממלכתי 
ציוני  ה'  שבכיתות  בעוד  הממלכתי-דתי:  בחינוך  ה'  בכיתות  ומהמגמה 
קבוצת הבנים בחינוך הממלכתי-דתי גבוהים משל קבוצת הבנות בחינוך זה, 
בכיתות ח' ציוני הבנות גבוהים מציוני הבנים, כאשר הפער לטובת הבנות 

בכיתות ח' גדול יותר מהפער לטובת הבנים בכיתות ה' 
מגמה זו, שלפיה הישגי הבנות בחינוך הממלכתי-דתי במדעים בחטיבת 
הבנות  הישגי  הממלכתי  שבחינוך  בעוד  הבנים,  מהישגי  גבוהים  הביניים 
נמוכים מהישגי הבנים, באה לידי ביטוי גם במבחן TIMSS  נתונים בפילוח 
לפי פיקוח ולפי מגדר במבחני TIMSS פורסמו רק בנוגע למבחן שנערך 

בשנת 2011, והם מוצגים בלוח הבא:
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לוח מס' 15: ציוני התלמידים במבחן TIMSS 2011 במדעים, 
בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

ציון

546בנים ממלכתי

532בנות ממלכתי

489בנים ממלכתי-דתי

516בנות ממלכתי-דתי

ממצאי הלוח מצביעים על מגמה זהה למגמה שנצפתה בבחינות המיצ"ב 
ביותר  הגבוהים  להישגים  מגיעים  הממלכתי  בחינוך  הבנים  ח':  בכיתות 
הממלכתי-דתי  בחינוך  הממלכתי   בחינוך  הבנות  ולאחריהן  במדעים, 
הציונים נמוכים יותר, אך הבנות בחינוך הממלכתי-דתי מקבלות ציון גבוה 
הפערים  המיצ"ב  שבבחינות  בעוד  הממלכתי-דתי   בחינוך  מהבנים  יותר 
ניתן  זה  במבחן  יחסית,  קטנים  היו  הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנות  לטובת 

לראות פער משמעותי מאוד של 27 נקודות לטובת הבנות 
ובנות,  בנים  בין  בהבדלים  מובהקות  מגמות  נצפו  לא  פיז"ה  במבחני 
והפערים ביניהם היו זניחים יחסית  נתונים בפילוח לפי פיקוח ולפי מגדר 
פורסמו בנוגע למבחני פיז"ה שנערכו בשנת 2006 ושנת 2012, והם מוצגים 

בלוח הבא:

לוח מס' 16: ציוני התלמידים במבחן פיז"ה 2006 ו-2012, 
במדעים בחלוקה לפי פיקוח ולפי מגדר

20062012

476511בנים ממלכתי

465500בנות ממלכתי

467492בנים ממלכתי-דתי

462493בנות ממלכתי-דתי

גם במבחן זה ניתן לראות כי הישגי הבנים במדעים בחינוך הממלכתי הם 
באופן  גבוהים   אינם  השונות  הקבוצות  בין  הפערים  אך  ביותר,  הגבוהים 
בחינוך  הבנות  ובין  הממלכתי-דתי  בחינוך  הבנים  בין  הפערים  ספציפי, 
הממלכתי-דתי הם מינוריים לחלוטין: בשנת 2006 ניתן לראות יתרון קל 

של 5 נקודות לבנים, ואילו בשנת 2012 ישנו יתרון קל של נקודה לבנות 
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סיכום ודיון

הפרקים  בשני  שהובאו  המרכזיים  הממצאים  את  בקצרה  נסכם  זה  בחלק 
האחרונים  הסיכום ישמש בסיס לדיון בפרקים הבאים:

1. נתונים כלליים: המגמה המסתמנת בבחינות המיצ"ב זהה הן במתמטיקה 
גבוהים במעט משל  והן במדעים: הציונים של תלמידי החינוך הממלכתי 
תלמידי החינוך הממלכתי-דתי, הן בכיתות ה' והן בכיתות ח', אך הפערים 
אינם משמעותיים מאוד ברוב הבחינות  בשנת תשע"ג ניתן לראות צמצום 
במבחנים  פער   נותר  עדיין  אך  במבחן,  ה'  בכיתות  הפער  של  משמעותי 
מגמה  לראות  ניתן  ובמדעים  במתמטיקה  ופיז"ה   TIMSS הבינלאומיים 
אחידה: בעוד שבמבחנים שנערכו בתחילת העשור הקודם הישגי החינוך 
הממלכתי-דתי היו לרוב גבוהים יותר, באמצע העשור ההישגים של שני 
סוגי הפיקוח קרובים מאוד, ואילו בתחילת העשור הנוכחי הישגי החינוך 

הממלכתי גבוהים יותר 

2. רקע חברתי-כלכלי: כאשר משווים בין שני סוגי הפיקוח בהתחשב ברקע 
לטובת  הקיימים  שהפערים  לראות  ניתן  התלמידים,  של  החברתי-כלכלי 
החינוך הממלכתי ברוב הבחינות מצטמצמים במעט, אך עדיין ישנם פערים 
ברוב המקרים  בתחום המתמטיקה בולט כי קבוצת הרקע הבינוני בחינוך 
הממלכתי-דתי היא הקבוצה שהכי קרובה להישגי הקבוצה המקבילה לה 
מובהק,  באופן  עדיפה  קבוצה  אין  בתחום המדעים  אך  בחינוך הממלכתי, 
ובכל בחינה ישנה קבוצה אחרת הקרובה ביותר להישגי הקבוצה המקבילה 

לה בחינוך הממלכתי, ולעתים אף עוברת אותה 

3. מגדר: פילוח הנתונים לפי מגדר מעלה ממצאים מעניינים בנוגע לחינוך 
ח',  והן בכיתות  ה'  הן בכיתות  הממלכתי-דתי  בעוד שבחינוך הממלכתי, 
ציוני הבנים גבוהים מציוני הבנות בכל הבחינות, בחינוך הממלכתי-דתי ניתן 
קל  יתרון  ישנו  ה'  בכיתות  ח':  ובכיתות  ה'  בכיתות  לראות מגמות שונות 
יתרון לבנות,  ישנו  זאת,  לבנים בבחינות המיצ"ב, אך בכיתות ח', לעומת 
ובפערים גבוהים יותר  מגמה דומה בחטיבת הביניים מסתמנת גם במבחנים 
במדעים,  והן  במתמטיקה  הן  ופיז"ה,   TIMSS מבחני  בכל  הבינלאומיים: 
הישגי הבנים בחינוך הממלכתי גבוהים מהישגי הבנות בחינוך הממלכתי, 
זאת בשעה שבכל המבחנים הללו, מלבד מבחן פיז"ה המודפס, הישגי הבנות 

בחינוך הממלכתי-דתי גבוהים מהישגי הבנים בחינוך הממלכתי-דתי 
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יש לציין שהתופעה הזו ייחודית לבחינות במתמטיקה ובמדעים  בבחינות 
המיצ"ב באנגלית ובעברית, לעומת זאת, הישגי הבנות הן בחינוך הממלכתי 
והן בחינוך הממלכתי-דתי גבוהים לרוב מהישגי הבנים בפיקוח שלהן, הן 
בכיתות ה' והן בכיתות ח'  בהקשר זה יש לציין כי בעוד שבשנת תשע"א 
ובשנת תשע"ג ניתן לראות פערים גדולים יותר בעברית ובאנגלית לטובת 
הבנות בחינוך הממלכתי-דתי בכיתות ח', בשנת תשע"ב דווקא בכיתות ה' 

הפערים לטובת הבנות בחינוך הממלכתי-דתי גבוהים יותר 


