
 
 
 
 

 מ"דבח הבגרות בחינות: שישי פרק
 
 

 מבוא. 1

כמו בנושאים רבים בהם אנו דנים במחקר זה גם את תחום הזכאות לתעודת בגרות קשה לבחון 
מתוך השוואה לעבר: תופעה מעניינת היא שבמהלך העשורים האחרונים עלה במאות אחוזים 

ישראל במבחנים  מספר הזכאים לתעודת בגרות בישראל, אך יחד עם זאת צנחו הישגי מדינת
הבינלאומיים. את הסיבה לעלייה החדה באחוז הזכאים לתעודת בגרות בישראל יש לייחס, אם 
כן, לא רק לשיפור החינוך בישראל, אלא גם לתרגילים פוליטיים. ועדת דברת עמדה על כך לפני 

 מספר שנים:

עולה השאלה כיצד... עלו אחוזי הזכאים לתעודת הבגרות במדינה בשנים 
ניתוח המגמות של הזכאות לתעודת בגרות מלמד, שאמנם חלק  רונות. האח

מהגידול בזכאות נובע מעלייה מתמשכת ומרשימה במספר הלומדים בכיתה י"ב 
ובמספר הניגשים לבחינות הבגרות, המבטאת התקדמות חינוכית של ממש, אך 

מידה, חלק אחר מקורו בשינויים אירגוניים וטכניים בבחינות )הגרלות, מיקוד ל
ת במספר מועדים חוזרים וכו'(, הקלות ללקויי למידה )שהביאו לעלייה דרמטי

 47( וגיוון רב מאוד באפשרויות הבחינה.הזכאים להתאמות ולהקלות

 :2111מבקר המדינה הציג ביקורת נוקבת הרבה יותר בדוח משנת 

, כולל הבכירים החינוך(-) במשך השנים ביקשו כל ממלאי התפקידים במשרד
ן שינו בקביעות את מבנה להצביע על שיפורים בהישגי התלמידים ועל כ תר,ביו

והבחינות והקלו אותם על התלמידים. ההקלות היו בעיקר בבחינות  הלימודים
הבגרות בדרך של יצירת שיטת הצבירה, המיקוד, מאגר השאלות לבחינות ועוד. 

הולך  כל אנשי המקצוע סבורים שבשל השיטות האלה הידע של התלמידים
 48.ופוחת

מעבר לבעיה העקרונית של פגיעה בהשכלה בישראל, תופעה זו מקשה גם על היכולת להשוות 
בין שנים שונות ולמדוד התקדמות או ירידה במערכת החינוך בישראל ובחמ"ד בפרט. לאור 
זאת הציעו חוקרים שונים לבחון את מערכת החינוך מתוך השוואות פנימיות. כך למשל הציעו 

 ם בולטים של תחום החינוך מחטיבת המחקר של בנק ישראל:חוקרי

                                                           
 .29, משרד החינוך, אייר תשס"ד, עמ' התכנית הלאומית לחינוך: חלק אועדת דברת,  47
הדוח  .150, עמ' (2119ולחשבונות שנת הכספים  2117ב לשנת 51)דוח ביקורת שנתי  2111 המדינהדוח מבקר  48

 מתאר שיטות נוספות להעלאת אחוז הזכאים בבגרות, בעיקר בתחום המתמטיקה.
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דרגות קושי( של תוצאות בחינות הבגרות, הדגש בניתוח הוא על -בהיעדר כיול )
תלמידים על פני  התפתחות ההבדלים בהישגים בבחינות הבגרות בין קבוצות

 49.זמן

היהודי בלבד. ללא אנו נלך גם כן, בדרך זו, ונעסוק בעיקר בהשוואה של החינוך הממלכתי )
דתי, מתוך הבנה כי בחינה של מערכת החינוך הדתי מתוך -המגזר הערבי( לחינוך הממלכתי

עצמה ואל מול עצמה במהלך השנים תראה גרף התקדמות שלא בהכרח מייצג את ההתפתחות 
 האמיתית בשטח. 

 
 

 . נתוני הזכאות לתעודת הבגרות2

בגרות בחינוך בישראל, נבחן את כמות אחוזי הזכאים לתעודת בטרם נפנה לראות את 
 התלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בכל פיקוח במשך העשור האחרון:

 
 ב בחינוך הממלכתי היהודי": אחוז הנבחנים בבחינות הבגרות מבין תלמידי כיתות י19לוח מס' 

 בעשור האחרון

 2111 2110 2112 2110 2111 2115 2119 2119 2111 2116 2101 
 פיקוח

 ממלכתי
17.7 11.2 11.1 61 61.7 60.0 60.6 62.2 60.6 62.0 60.0 

פיקוח 
 ממ"ד

11.7 11.6 60.1 60.1 62.0 60.9 62.5 60.1 62.5 62.9 61.0 

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

 
ן לראות שכמות התלמידים הניגשת לבחינות הבגרות בחמ"ד הינה גבוהה יותר במקצת נית

ונתון זה כבר מציב את החמ"ד בעמדת פתיחה טובה יותר לגבי  מאשר בחינוך הממלכתי
 הזכאות לתעודת בגרות. 

בטבלה הבאה מוצג אחוז הזכאים לתעודת בגרות בחינוך הממלכתי ובחמ"ד בעשור 
 מתוך כלל התלמידים ולא מתוך הניגשים לבחינות בלבד: האחרון. האחוז מוצג

 
בעשור  ב בחינוך הממלכתי היהודי"בגרות מבין תלמידי כיתות י הזכאים לתעודת: אחוז 20לוח מס' 

 האחרון

 2111 2110 2112 2110 2111 2115 2119 2119 2111 2116 2101 
פיקוח 

 ממלכתי
57.1 90.1 90.2 90.9 92.9 92.0 92.1 92 92.0 91.0 99.0 

פיקוח 
 ממ"ד

90.0 99.0 99.0 97.2 95.0 90.5 92 90.7 92.1 95.7 91.1 

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

                                                           
 .0עמ'  ,כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות-ההרכב החברתיצור, וזוסמן  49



 55|   ד"בחמ הבגרות בחינות: שישי פרק 

 

שלושה לחמישה אחוזים  בשנים הראשונות של העשור ניתן לראות פער משמעותי של כבין
הבגרות בחינוך הממלכתי עלה במעט על  אחר מכן שתי שנים בהן אחוז זכאילטובת החמ"ד, ל

אחוז הזכאים בחמ"ד ולקראת סוף העשור נראית שוב התחזקות של החמ"ד על פני החינוך 
 הממלכתי. 

בעקבות הירידה המשמעותית בשנת תשס"ה הקים מינהל החמ"ד ועדה מיוחדת ובלתי 
תלויה על מנת לבחון את הסיבות לירידה ולהמליץ על מסקנות לשיפור המצב. הועדה, בראשות 

אילן, בחנה לעומק את הנתונים ושללה את האפשרות -פרופ' זמירה מברך מאוניברסיטת בר
שהירידה נגרמה בעקבות תוכנית ההתנתקות שהתרחשה באותו הזמן. הועדה הצביעה על מגוון 

בכדי לגרום לירידה בשיעורי הזכאות ולאור כך המליצה על מספר של גורמים שהיה בהם 
כפי שניתן לראות, הלקחים הופקו  50מסקנות על מנת לשפר את אחוז הזכאים לבגרות בחמ"ד.

ומהר מאוד חל שיפור הדרגתי בזכאות לבגרות בחמ"ד שגם חזר להיות הפיקוח המוביל באחוז 
 הזכאים לבגרות.

ליו קשור להשלמת בגרויות הנערכת לאחר התיכון. כידוע, נתון נוסף שחשוב להתייחס א
תלמידים רבים נוהגים לשפר את ציוני הבגרות לאחר סיום כיתה י"ב, אך בתחום זה אין פער 
משמעותי בין בוגרי שני סוגי הפיקוח. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי במהלך 

, קרוב לשליש מהלא זכאים בפיקוח 2101בחינוך העברי השלימו בגרות עד עשור זה, "
בהתאמה(, והעלו את שיעורי הזכאות  26%-ו 01%הממלכתי ובפיקוח מינהל החינוך הדתי )

 51."11%-בכל אחת ממערכות הפיקוח ל
 
 

 כלכלי של תלמידי י"ב בחמ"ד ובחינוך הממלכתי-. הרקע החברתי3

וה יותר בממוצע של כלכלי הגב-בפרק השני במחקר זה סקרנו באריכות את הרקע החברתי
תלמידי החינוך הממלכתי, ומנגד את אחוז התלמידים טעוני הטיפוח הגבוה יותר בקרב החמ"ד, 
והבאנו נתונים בעניין מבנק ישראל ומהלמ"ס על תלמידי כיתות י"ב. מכיוון שאנו עוסקים כעת 

אותם בבחינות הבגרות המתקיימות בסיום התיכון, נחזור על חלק מהנתונים הללו וננתח 
 בהקשר של בחינות הבגרות.

כלכלי בין שני סוגי הפיקוח עולים ישירות מדירוג -כפי שהראנו, פערי הרקע החברתי
כלכלי: על פי נתוני הלמ"ס, תלמיד כיתה י"ב מהחינוך הממלכתי מגיע -האשכול החברתי

 ואילו תלמיד כיתה י"ב מהחמ"ד מגיע בממוצע 9.2כלכלי בדירוג -בממוצע מאשכול חברתי
כלכלי -)כאשר ככל שהאשכול גבוה יותר הרקע החברתי 5.0כלכלי בדירוג -מאשכול חברתי

טוב יותר(. כמו כן, נתוני בנק ישראל הראו שההכנסה הממוצעת לנפש בקרב משפחות תלמידי 
כיתות י"ב בחינוך הממלכתי הינה גבוהה בצורה משמעותית. לנתון זה ישנה חשיבות כיוון 

אחוזים בהכנסה המשפחתית לנפש מעלה את  01עלייה של כך ש"שהממצאים מצביעים על 

                                                           
על הגורמים הבאים לירידה בשיעור הזכאות: שיעור גבוה של תלמידים שלא ניגשו  בין היתר הצביעה הועדה 50

לבחינות הבגרות, הדגשת יתר של המימד הערכי בחינוך, שינויים בהרכב אוכלוסיית התלמידים והמורים בחמ"ד, 
חוזר מינהל שינויים בתוכניות הלימודים ובהרכב הבחינות ושינויים בתקציב. לממצאי הועדה ולמסקנותיה ראה: 

 . 51-06)אייר(, עמ'  0התשס"ח/ החינוך הדתי
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות, ירושלים ו' אלול תשע"א 51
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היה ניתן גם לראות שכמות התלמידים המגיעים  52.נקודת אחוז בממוצע" 1.1-שיעור הזכאות ב
( ושבאופן כללי תלמידי החמ"ד 5.5%לעומת  1.1%מעיירות פיתוח גבוהה בהרבה בחמ"ד )

הממלכתי. מאידך, הנתונים הראו כי  מגיעים מישובים מבוססים פחות מאשר תלמידי החינוך
אחוז המשפחות החד הוריות בקרב תלמידי החינוך הממלכתי גבוה בהרבה מאשר בקרב 

(. על החשיבות של נתון זה בהקשר של בחינות הבגרות 1.0%לעומת  01.0%תלמידי החמ"ד )
משפחות ניתן ללמוד מכך שישנה "ירידה ניכרת בשיעור הזכאות לתעודת בגרות של תלמידים ב

כמו כן, הראנו שאחוז ההורים  53הוריות בהשוואה לתלמידים במשפחות עם שני הורים".-חד
 בעלי ההשכלה האקדמאית גבוה יותר בכמה אחוזים דווקא בחמ"ד.

מכל מקום, באופן כולל ניתן לראות שתלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי מגיעים מרמה 
אשר תלמידי החמ"ד. נתון זה מאיר באור חיובי כלכלית גבוהה יותר באופן מובהק מ-חברתית

במיוחד את הנתון הקודם בדבר אחוז הזכאות לתעודת בגרות הגבוה יותר בקרב תלמידי 
 החמ"ד.

 
 

 . תעודת הבגרות מבחינת המוסדות להשכלה גבוהה4

נתון פחות מעודד מבחינת החמ"ד עולה מתוך מבט על איכות תעודת הבגרות של תלמידי 
ריון מרכזי למדידת איכות תעודת הבגרות הינו האם תעודת הבגרות עומדת החמ"ד. קריט

בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה )האוניברסיטאות( בישראל. כך למשל, תלמיד 
יחידות לימוד  0-יחידות לימוד באנגלית, או לבגרות של פחות מ 0שניגש לבגרות של 

לקבל תעודת בגרות, אך תעודה זו אינה במתמטיקה, אם עבר את הבחינה הרי שהוא זכאי 
עומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ותלמיד זה לא יוכל להגיש את 

לוח הבא מציג את אחוז התלמידים )מכלל תלמידי י"ב, עמדותו ללימודים באוניברסיטאות. המו
אחוז התלמידים  ולא מתוך הזכאים( הזכאים לתעודת בגרות בחמ"ד ובחינוך הממלכתי לצד

)מכלל תלמידי י"ב( שתעודת הבגרות שלהם עומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה 
 גבוהה בישראל:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 הזכאים לתעודות בגרות בעשור האחרון

 שנה

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

 היהודי

אחוז התעודות העומדות בדרישות הסף 
של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

 בחינוך הממלכתי היהודי

 פיקוח ממלכתי דתי-פיקוח ממלכתי פיקוח ממלכתי
-פיקוח ממלכתי

 דתי
2111 57.1 90.0 51.0 17.9 
2110 90.1 99.0 50 51.0 
2112 90.2 99.0 51.9 50.1 
2110 90.9 97.2 51.7 52.0 
2111 92.9 95.0 50.9 16.1 
2115 92.0 90.5 55.0 50.0 
2119 92.1 92 59.0 52.0 
2117 92 90.7 55.5 51 
2111 92.0 92.1 55.0 52.7 
2116 91.0 95.7 59.0 51.9 

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

 
על אף שבקרב תלמידי החמ"ד יש כמות גבוהה יותר של תלמידים הזכאים לבגרות, בקרב 

בממוצע של תלמידים שהתעודה שלהם  0%-תלמידי החינוך הממלכתי יש כמות גבוהה בכ
ה בישראל. הלוח הבא מציג את הנתונים עומדות בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוה

הללו מזווית שונה והוא בוחן את אחוז התלמידים שהתעודה שלהם עומדת בדרישות הסף של 
 המוסדות להשכלה גבוהה מתוך אחוז הזכאים לבגרות )ולא מתוך כלל תלמידי י"ב(:

 
ים עומדים בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה מתוך הזכא: אחוז ה22לוח מס' 

 2010-1997לתעודות בגרות בחינוך הממלכתי היהודי בשנים 

 0667 0666 2110 2110 2115 2117 2111 2101 

 11.9 61.0 61.5 16.5 11.7 61.2 60.1 60 פיקוח ממלכתי
 10.7 15.9 15.9 10.7 11.9 10.0 12.2 12.0 ממ"דפיקוח 
; ועל פי 01, עמ' 2116אביב, אוק' -מרכז אדוה, תל ,"2111-2117ודת בגרות על פי יישוב זכאות לתע"דוח  * על פי

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

 
כפי שניתן לראות, אחוז זה גבוה בצורה משמעותית בחינוך הממלכתי, ועל אף שיש התקדמות 

 וא נשאר עדיין גבוה מאוד. בחמ"ד במהלך השנים האחרונות וניתן לראות צמצום של הפער, ה
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אם כן, על אף שאחוז הזכאים לתעודת בגרות גבוה יותר בחמ"ד, חשוב להבחין בכך 
שדווקא אחוז התלמידים שיש להם תעודת בגרות איכותית שתאפשר להם להמשיך ללמוד 

 במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הינו נמוך יותר בחמ"ד מאשר בחינוך הממלכתי. 
 
 

 מדדים נוספים –ודת הבגרות . איכות תע5

בניגוד לממצא בדבר הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה 
גבוהה, נתונים אחרים שפורסמו בדבר איכות תעודת הבגרות מצביעים דווקא על איכות גבוהה 

ידים יותר של התעודות בקרב תלמידי החמ"ד. משרד החינוך לא נוהג לפרסם את ציוני התלמ
אך הוא מפרסם נתונים אחרים המאפשרים לבחון את איכות תעודת הבגרות.  54בבחינת הבגרות,

הטבלאות הבאות מציגות התפלגויות שונות של כמות היחידות בכל פיקוח כפי שפורסמו 
 בדוחות שונים, בשנת תשס"א ובשנת תש"ע:

 
 לפי - הזכאים : התפלגות23לוח מס' 

 תש"ע םהלימודי לימוד בשנת יחידות
 יחידות לפי - הזכאים : התפלגות24לוח מס'  

 תשס"א הלימודים לימוד בשנת

מס' 
 יחידות

פיקוח 
 ממלכתי

פיקוח 
 דתי-ממלכתי

 
מס' 
 יחידות

פיקוח 
 ממלכתי

פיקוח 
 דתי-ממלכתי

 0.1 21.1 22עד   1.1 07.1 21-25
29-21 22.9 20.1  20-25 25.7 02.1 
26-01 22.9 07.7  29-21 29.1 21.0 

+00 07.1 59.5  +26 20.2 90.6 
 –* על פי הקובץ "נתוני בחינות בגרות תש"ע 

 ", משרד החינוך, ירושלים, אב תשע"א.2101
* על פי "החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה  

 .19", הלמ"ס, ירושלים תשס"ז, עמ' 2111-0665

 
ות מאשר מקבילו ניתן לראות שתלמיד ממוצע בחמ"ד עושה בצורה משמעותית יותר יחיד

 6.5בחינוך הממלכתי. מספר המקצועות הממוצע בתעודת בגרות של תלמיד בחמ"ד עומד על 
בקרב תלמידי החינוך הממלכתי, ומספר יחידות הלימוד הממוצע בתעודה של  6.2לעומת 

מספר יחידות בקרב תלמידי החינוך הממלכתי ) 27.2לעומת  00.9תלמיד בחמ"ד עומד על 
(. ההסבר המרכזי לפער יחידות לימוד 20לי הנדרש לקבלת תעודת בגרות הוא אהלימוד המינימ

הזה טמון כנראה במקצועות הקודש: תלמיד ממוצע בחמ"ד ניגש לכמות גבוהה יותר של 
יחידות בתלמוד ובתנ"ך והדבר משפיע על מספר היחידות הגבוה בחמ"ד. הדבר מגובה כמובן 

שעות למידה, אך מנגד הוא גם יוצר עומס גדול יותר בכך שבחמ"ד ישנה כמות גבוהה יותר של 
 על התלמידים במהלך השנה ובתקופת מבחני הבגרות.

נתון אחר המודד את איכות תעודת הבגרות בוחן את הרכב התעודה לפי שלוש רמות: 
מקצועות ברמה רגילה, מקצועות ברמה גבוהה שאינם מדעיים, ומקצועות ברמה גבוהה שהינם 

מים הבאים מראים את ההתפלגות השונה של מקצועות אלו בשני סוגי הפיקוח מדעיים. התרשי
 בשנת תש"ע:

                                                           
על לימודי האנגלית והמתמטיקה בחמ"ד, נתייחס לציוני עם זאת, בהמשך המחקר, בפרקים המיוחדים  54

התלמידים בבגרות במקצועות אנגלית ומתמטיקה כפי שעובדו עבור מחקר זה על ידי הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה. 
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 לפי פיקוח בשנת הלימודים תש"ע –: התפלגות רמת הלימוד וסוג המקצוע 9 מס' תרשים

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

 
ופן כללי הבגרות בחמ"ד הינה ברמה גבוהה יותר באופן משמעותי מאשר ניתן לראות שבא

ך הממלכתי ברמה גבוהה מעט בחינוך הממלכתי, אך ספציפית בתחום המדעים הבגרות בחינו
אלא שלמעשה ישנו פער משמעותי יותר בתחום המדעי: דוח מיוחד של הלמ"ס מציג יותר. 

ח לבגרות בתחום מדעי כלשהו בשנת תשס"ט, נתונים מפורטים לגבי אחוז הניגשים בכל פיקו
 כמות התלמידים הניגשים לבגרות בשני תחומים מדעיים: לגביו
 

: אחוז הנבחנים בבחינות הבגרות ברמה מוגברת במקצועות המדעיים )מתוך כלל 25לוח מס' 
  2009הנבחנים( בחינוך הממלכתי היהודי בשנת 

 ביולוגיה כימיה פיזיקה 
מדעי 
 המחשב

 55קצועותמספר מ

0 2+ 

 6.6 21.5 1 01.7 1.0 6.6 פיקוח ממלכתי
 1.0 27.1 7.2 09.2 2.1 1.2 פיקוח ממלכתי דתי

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

 
, ביולוגיה הנתונים מצביעים על פערים קלים בין שני סוגי הפיקוח במקצועות פיסיקה

ומחשבים: בעוד שבפיסיקה ובמחשבים אחוז הניגשים גבוה במעט בחינוך הממלכתי, 
בביולוגיה אחוז הניגשים גבוה במעט בחמ"ד. הנתון המעניין ביותר בהקשר זה הוא בתחום 

                                                           
מקצועות ומיעוטם  שנינבחנו ב ,רובם הגדול של הנבחנים בשני מקצועות ומעלה מהמקצועות המדעיים 55
 1.1%-מקצועות מדעיים ו 2-ב 7.7%נבחנו  )כולל החמ"ד( ל החינוך הממלכתי היהודימקצועות: בכל שלושהב

 בשלושה מקצועות.
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 2.1%הכימיה: כמות התלמידים הניגשת לבגרות בתחום זה בחמ"ד הינה מזערית ועומדת על 
בחינוך הממלכתי(, כאשר כמות גבוהה פי שבעה של תלמידים בחמ"ד  1.0%בלבד )לעומת 

ניגשת לבגרות בביולוגיה. ד"ר צבי צמרת, שכיהן עד לאחרונה כיו"ר המזכירות הפדגוגית 
טוען כי הסיבה לכמות הנמוכה של תלמידים הניגשת לבגרות בכימיה בחמ"ד  ,במשרד החינוך

ית לעומת הבגרות בביולוגיה, ומכיוון טמונה בכך שבגרות זו נחשבת לבגרות קשה יחס
שלדבריו ברבים ממוסדות החמ"ד )אך לא בכולם( אין מאמץ אמיתי, ישנה העדפה ברורה 
בחמ"ד לתחום הביולוגיה הנחשב כקל יחסית ולתחום המחשבים הנחשב גם הוא כקל יחסית 

ת בפיסיקה יכולה להסביר גם מדוע כמות הניגשים לבגרו טענה זו 56בין התחומים הריאליים.
)הנחשבת גם היא לבגרות קשה( גבוהה בכמעט שני אחוזים בחינוך הממלכתי. ממחקר שנערך 

על תוכניות הלימודים בבתי הספר עולה תמונה דומה בנוגע למקצועות המדעיים.  0616בשנת 
המחקר בחן, בין השאר, את אחוז בתי הספר בהם מלמדים את מקצועות המדעים במתכונת של 

 ת:מגמה ובגרו
 

הספר התיכוניים בחינוך הממלכתי היהודי, המלמדים מקצועות -אחוז בתי: 26לוח מס' 
  1989יחידות(, בשנת  5-4) לימוד ברמה מוגברת

 מדעי המחשב פיזיקה כימיה ביולוגיה 
 07 77 91 12 פיקוח ממלכתי

 20 11 01 96 פיקוח ממלכתי דתי
 הלימודים תכנית ביישום ואחידות שונות ?למעשה הספר-בבית מלמדים אבות, "מה-* על פי נועה רש ואהרן בן
 .20בישראל", האוניברסיטה העברית, ירושלים, עמ'  ביניים-בחטיבות הרשמית

 

( הוא שבעוד כמות הניגשים לבגרות 25נתון מעניין נוסף שניתן לראות מהלוח הקודם )לוח מס' 
 21.5%בחמ"ד לעומת  27.1%קצוע מדעי אחד גבוהה באופן משמעותי יותר בחמ"ד )במ

בחינוך הממלכתי(, כמות הניגשים לבגרות בשני מקצועות מדעיים או יותר, דווקא גבוהה 
 בחמ"ד(.  1.0%בחינוך הממלכתי לעומת  6.6%בהרבה בחינוך הממלכתי )

ת בחמ"ד נחשבת לגבוהה הן לאור אם כן, ניתן לראות שעל אף שבאופן כללי רמת הבגרו
כמות היחידות והן לאור הרכב המקצועות, בתחום הספציפי של המדעים שנחשב לתחום 
 למרכזי וחשוב מאוד, הרמה בחמ"ד הינה נמוכה )אך לא באופן גורף( מאשר בחינוך הממלכתי. 

 
 

 . הצטיינות בתעודות הבגרות6

בפיקוח הממלכתי,  הצטיינותת בגרות בהלוח הבא סוקר את אחוז התלמידים הזכאים לתעוד
הממלכתי דתי, ובחינוך הערבי. הנתונים מופיעים בשלוש דרכים: כאחוז מתוך כלל תלמידי 
י"ב, כאחוז מתוך אחוז הזכאים לבגרות, וכאחוז מתוך הזכאים לבגרות שעומדת בדרישות הסף 

 של המוסדות להשכלה גבוהה:
 
 
 
 
 

                                                           
 צמרת מיום כ"ג באייר התשע"ב.צבי הדברים על בסיס ראיון עם ד"ר  56
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 2009נות לפי מגזר ופיקוח בשנת : זכאים לתעודת בהצטיי27מס' לוח 

 אחוז המצטיינים 
מבין תלמידי 
 כיתות י"ב

 מבין הזכאים
מבין העומדים בדרישות הסף של 

 האוניברסיטאות
 1.7 1.0 2.7 בחינוך הממלכתי
 02 01 9.9 בחינוך הממ"ד
 00.1 1.7 0.6 בחינוך הערבי

 .059זית לסטטיסטיקה, חשון תשע"ב, עמ' ", הלשכה המרכ1דוח מספר  -* על פי "פני החברה בישראל 

 
ראשית, ניתן לראות שישנו פער עצום ומפתיע בין אחוז המצטיינים בחמ"ד ובין אחוז 

בלבד בחינוך  2.7%מצטיינים בחמ"ד לעומת  9.9%-המצטיינים בחינוך הממלכתי: כ
מרקע  הממלכתי. נתון זה מפתיע במיוחד לאור כך שכאמור לעיל, אחוז התלמידים המגיעים

 מאשר בחינוך הממלכתי. בחמ"ד כלכלי נמוך )ובכיתות י"ב בפרט( הינו גבוה בהרבה -חברתי
בשאר נתוני ההישגים שאנו בודקים במחקר זה לא הבאנו את נתוני המגזר הערבי בישראל 
כיוון שבמגזר זה הנתונים באופן קבוע נמוכים בהרבה מאשר נתוני החינוך הממלכתי 

כלכלי הנמוך באופן משמעותי מאוד של מגזר -שאר בגלל הרקע החברתידתי, בין ה-והממלכתי
זה. עם זאת, כאן צרפנו את נתוני המגזר הערבי, כיוון שבמפתיע אחוז המצטיינים במגזר זה 

( גבוה יותר מאשר אחוז המצטיינים בחינוך הממלכתי, מה שיכול ללמד אולי על כך 0.6%)
ל החינוך הממלכתי יותר מאשר על הצלחה של שהנתונים מצביעים על כישלון משמעותי ש

מערכות החינוך האחרות. עם זאת, נראה שאין בכך כדי לבטל את ההישג המשמעותי של 
החמ"ד שמצליח להעמיד אחוז מצטיינים גבוה בהרבה מהממוצע הארצי, על אף שהרקע 

 כלכלי של תלמידיו הינו דווקא נמוך יחסית.   -החברתי
 
 

 רות במוסדות השונים בחמ"דהבגבחינות . נתוני 7

יסודיים בחמ"ד הניגשים לבגרות מסווגים לארבע קבוצות שאת ההבדלים -העל בתי הספר
ביניהן סקרנו בפרק השלישי של מחקר זה: ישיבות תיכוניות, אולפנות, תיכונים עיוניים 

סד ומקיפים. המעניין הוא שאחוזי הזכאות לבגרות בחמ"ד אינם יציבים והם משתנים בין מו
למוסד. בטבלה הבאה מובא אחוז הזכאים בבגרות בכל מוסד )מלבד המקיפים( בשנים תשס"א 

 בהתאמה: 90.5%-ו 99.0%ותשס"ה בהם היה אחוז הזכאים הכולל בחמ"ד 
 

: אחוז הזכאים לתעודת בגרות באולפנות, בישיבות התיכוניות ובתיכונים העיוניים 28מס' לוח 
 בשנים תשס"א ותשס"ה

 
תעודת בגרות בשנת הזכאים ל

 תשס"א
הזכאים לתעודת בגרות בשנת 

 תשס"ה
 77.9 11 אולפנות

 90 91 ישיבות תיכוניות
 97.5 75 תיכונים עיוניים

 .10)אייר(, עמ'  0* על פי חוזר מינהל החינוך הדתי התשס"ח/
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כלכלי -הנתונים מראים שבשלושה סוגי המוסדות הללו שהאוכלוסייה בהם היא מרקע חברתי

וה יחסית אחוז הזכאות גבוה מהממוצע של החמ"ד, מה שאומר כמובן שאחוז הזכאות גב
במקיפים הינו נמוך בצורה משמעותית. הנתון המפתיע שמופיע בטבלה הוא הפער העצום בין 
הישיבות התיכוניות והאולפנות. הועדה המיוחדת שהקים החמ"ד בשנת תשס"ה לבחינת 

מברך טענה שנתון זה דורש טיפול מיידי כיוון שאין לו  הזכאות לבגרות בראשות פרופ' זמירה
למעשה,  57כלכלי של תלמידי המוסדות הללו הינו דומה ביותר.-הסבר שהרי הרקע החברתי

קיימים פערים בכלל החינוך בישראל בין בנים ובנות בזכאות לתעודת בגרות, אך פערים קטנים 
עמדו  01.9%-והאולפנות עמד על כ בהרבה. כך למשל, בשנת תשס"ה בה הפער בין הישיבות
 50.9%בקרב הבנות ו 91.9%) 00%הפערים הממוצעים בחינוך היהודי )כולל החמ"ד( על 

מהחינוך היהודי הוא גבוה  21%-ומכיוון שהפער אצל הדתיים המהווים כ 58בקרב הבנים(,
. 01%-ה במיוחד הרי שהפער בחינוך הממלכתי שאיננו דתי בין הבנים לבנות הוא כנראה סביב

במפתיע, הפערים בין הישיבות התיכוניות והאולפנות תואמים דווקא את הפערים בין הבנים 
ניתן להעלות את  59.09%-ל 05%והבנות במגזר הערבי הנעים במהלך השנים גם כן בין 

ההשערה, כי הפער הגבוה בין הישיבות התיכוניות והאולפנות, הוא תוצאה של ההפרדה בין 
קרים רבים בעולם הראו שהפרדה מגדרית תורמת לשיפור ההישגים בקרב הבנים לבנות: מח

משמעיים, ויכול להיות -הבנות, בעוד שבקרב הבנים נתגלו ממצאים אמביוולנטיים ולא חד
 60שההפרדה המגדרית דווקא גורעת מהישגיהם הלימודיים.
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ציגים תמונה טובה למדי, במיוחד נתוני תעודת הבגרות של תלמידי החמ"ד שסקרנו בחלק זה מ
כלכלי נמוך, אך מצביעים גם -לאור אחוז התלמידים הגבוה בחמ"ד של תלמידים מרקע חברתי

על כמה נקודות חולשה מרכזיות שניתן לשפר. הנתונים המעודדים מבחינת החמ"ד הינם אחוז 
מ"ד ואחוז הזכאות הגבוה לבגרות, הרמה הגבוהה יותר של המקצועות בתעודות הבגרות בח

המצטיינים הגבוה. מנגד, נתונים שניתן לשפר באופן משמעותי בחמ"ד הינם האחוז הנמוך 
יחסית של הזכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה 

 בישראל, ותחום המדעים בו החמ"ד נופל במעט מהחינוך הממלכתי.  
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