
 
 
 
 

 מ"דבח האנגלית לימודי מצבשביעי:  פרק
 
 

 באנגלית ב"המיצ מבחני. 1

מאז שנת תשס"ב נבחנים מדי שנה תלמידי החמ"ד עם כלל התלמידים בישראל בתחום 
 האנגלית במבחני המיצ"ב.

כמבואר באריכות במבוא לחלק זה, מבחני המיצ"ב נערכו עד היום בשתי מתכונות: בין 
ברו כיול ורמת הקושי בהם והמבחנים לא ע 011-ל 1תשס"ו ציון המבחן נע בין -השנים תשס"ב

-לא הייתה אחידה, כך שלא ניתן להשוות בין שנה לקודמתה. לאחר מכן, בין השנים תשס"ז
תשע"א שונתה מתכונת הבחינות ונערך כיול כך שניתן להשוות )לכאורה( בין מבחני השנים 

החינוך השונות. אנו נסקור את הנתונים הללו מתוך השוואה בין תלמידי החמ"ד ובין תלמידי 
 הממלכתי היהודי.  

 
 תשס"ו-א. תשס"ב

 
: הישגי התלמידים באנגלית בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ה' 29מס' לוח 

 תשס"ו-ובכיתות ח' בשנים תשס"ב

 כיתות ח כיתות ה 

ממוצע בפיקוח  
 הממלכתי

ממוצע בפיקוח 
 הממ"ד

ממוצע בפיקוח 
 הממלכתי

ממוצע בפיקוח 
 הממ"ד

 71.0 71.1 96.1 75.1 ס"בתש
 71.5 11.7 96 77 ג"תשס
 99.2 71.5 99.1 72.0 ד"תשס

 99.2 71 79.2 12.6 תשס"ה
 90.0 96.0 75.7 76.1 תשס"ו

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

 
הלך השנים, מלוח הציונים ניתן לראות כי על אף שרמת הקושי של המבחן לא הייתה אחידה במ

 6-ל 9הפער בין החינוך הממלכתי ובין החמ"ד נשאר יציב יחסית כאשר בכיתות ח' הוא נע בין 
נקודות  1-ל 1נקודות, ואילו בכיתות ה' הפער נע בין  7.1נקודות כשבממוצע הוא עומד על 

נקודות. בניגוד לשאר תחומי הידע שנבדקו במבחני המיצ"ב  9.05כאשר בממוצע הוא עומד על 
)אותם נסקור בהמשך( בהם הפער היה קטן הרבה יותר, כאן התגלה פער משמעותי. לאור 
הפערים המשמעותיים באנגלית בין תלמידי החינוך הממלכתי לתלמידי החמ"ד הקדיש משרד 

לבחינת הפערים ולמסקנותיו  2111שיצא בשנת מבקר המדינה פרק נכבד בדוח השנתי שלו 
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יחס לטענה אחת העולה מדבריו: בשנים אלו לא פורסמו נתייחס בהמשך, אך בינתיים נתי
 כלכלי-רקע חברתיממצאים המראים את הבדלי הציונים בין החינוך הממלכתי ובין החמ"ד לפי 

המפקחים המחוזיים במנח"י ובמחוזות צפון, דרום וחיפה, ולפיכך מציין מבקר המדינה כי "
ממ"ד נמוך לעומת זה של תלמידים חברתי של התלמידים בבתי ספר -הסבירו שהרקע הכלכלי
לאור טענות אלו בדק מבקר  , ומכך לדעתם נבעו הפערים בציונים."בבתי הספר הממלכתיים

 המדינה את ציוני התלמידים לפי חמש רמות של טעוני טיפוח ושלל את קביעת המפקחים:

כלכליות שונות שנקבעו לפי -בדיקת ההישגים של בתי הספר לפי רמות חברתיות
הטיפוח העלתה שבארבע מחמש רמות הטיפוח הציון הממוצע של מדד 

ממ"ד נמוך מהציון הממוצע של תלמידי בתי ספר  התלמידים בבתי ספר
הציונים שווים. מכאן שציונם הממוצע של  -ממלכתיים, וברמה החמישית 

תלמידים בבתי ספר ממ"ד נמוך גם מזה של תלמידים בבתי ספר ממלכתיים 
לית שווה, ולכן טענתם של ארבעת המפקחים המחוזיים כלכ-שרמתם החברתית

  61אינה מתיישבת עם נתוני המשרד.

 
 תשע"א–ב. תשס"ז 

 
: הישגי התלמידים באנגלית בבחינות המיצ"ב בחינוך הממלכתי היהודי בכיתות ה' 30מס' לוח 

 תשע"א-בשנים תשס"ז

 
ממוצע בפיקוח 

 הממלכתי
ממוצע בפיקוח 

 הממ"ד
 רב שנתי על פי פיקוחממוצע בסולם מיצ"ב 

 192 501 ז"תשס

510
519

529 529
543

462
480 483 490

499

350

400

450

500

550

600

650

                        

 
  
  
  
 
 
  
 
  
 

 
 
 
  

-
  
  

         

          
 

 111 506 ח"תשס
 110 526 ט"תשס
 161 526 תש"ע
 166 510 א"תשע

 

 
 

 .59* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א", חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ' 

 
 
 

                                                           
 .191עמ'  ,2111המדינה דוח מבקר  61 
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' ח בכיתות היהודי הממלכתי בחינוך ב"המיצ בבחינות באנגלית התלמידים הישגי: 31' מס לוח
 א"תשע-ח"תשס בשנים

 
ממוצע בפיקוח 

 הממלכתי
ממוצע בפיקוח 

 הממ"ד
 ממוצע בסולם מיצ"ב רב שנתי על פי פיקוח

 111 527 ח"תשס

527
541 538 544

488 494
505 512

350

400

450

500

550

600

650

                         

 
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  

-
  
  

         

           

 161 510 ט"תשס

 515 501 תש"ע

 502 511 א"תשע

 

 
 

 .57ידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ' * על פי דוח "מיצ"ב תשע"א", חלק א, הרשות הארצית למד

 
הטבלאות מראות שיפור דרסטי בציוני התלמידים במהלך השנים הן בפיקוח הממלכתי והן 

דתי, אך מכיוון שהשינוי הוא בשני סוגי הפיקוח נראה שהשיפור בציונים לא -בפיקוח הממלכתי
ספר למדו את השנים בתי ה העובדה שבמהלךמשקף בהכרח התקדמות, אלא הוא משקף את 

התופעה תוארה היטב בביטאון  ליהם.אן את התלמידים יוהחלו להכמבנה בחינות המיצ"ב 
 הסתדרות המורים בישראל:

המנהלים נוקטים פעולות כגון הוספת שעות הוראה להכנה לבחינה והעברת 
מורים 'מוצלחים' מהוראה בכיתות שלא נבחנות לכיתות נבחנות. במקרים 

ים, תלמידים שהישגיהם נמוכים לא מורשים להשתתף בבחינה כדי שלא קיצוני
 62הספר.של בית יפגעו בציון הממוצע 

שיעור התלמידים שנבחנו במבחני המיצ"ב בהקשר זה גם ראוי לציין שהנתונים מעלים כי "
 -בתי ספר דוברי עברית בפיקוח הממ"ד נמוך במעט מהשיעור בבתי ספר בפיקוח הממלכתי ב
אך ספק אם יש  63",, בהתאמה60%לעומת  11%, ובכיתות ח' 60%לעומת  62%ה' כיתות ב

 לתת לנתונים אלו משמעות מרחיקת לכת. 
מכל מקום, אם נשווה בין שני סוגי הפיקוח נראה שהן בכיתות ה' והן בכיתות ח' הפער 

ת, נקודו 51-ל 11בכיתות ה' הפער נע בין  גבוה, אך הוא צומצם מעט במהלך השנים: נשאר

                                                           
 7פא, גליון  20-אל המאה ה –הד החינוך אבו אלהיג'א, -'הערכת המונים: סיכונים וסכנות', ד"ר פאדיה נאסו 62

פרופ' מיכל בלר, "אין תרופת . תופעה זו מתארת גם במאמרה של מנכ"ל ראמ"ה, 06(, עמ' 2117)אייר תשס"ז, יוני 
 . 02פלא, יש ראמ"ה", שם, עמ' 

 .50חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ'  מיצ"ב תשע"א, 63
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בכיתות ח'  נקודות. 00-נקודות, והחינוך הממלכתי עלה ב 07-ב המהלך השנים החמ"ד עלבכש
 . כשבמהלך השנים02-ל 06-מהלך השנים מהפער בניתן לראות תהליך הדרגתי של צמצום 

 נקודות. 07-הממלכתי עלה ב בעוד החינוך נקודות, 21-החמ"ד עלה ב
למדידה והערכה בחינוך( בתשרי תשע"ב בדוח מיוחד שפרסמה ראמ"ה )הרשות הארצית 

 לוחב. הנמוך יותר של תלמידי החמ"דכלכלי -רקע החברתינבדקה ההשערה שהפער נובע מה
הפערים בין הישגי תלמידים בפיקוח הממלכתי לבין הישגי תלמידים  בנפרדמוצגים הבא 

א "יצ"ב תשעהמ כלכלי נמוך, בינוני וגבוה, במבחני-רקע חברתיעל פי דתי -בפיקוח הממלכתי
 באנגלית:לכיתות ה' ולכיתות ח' 

 
ב "המיצ במבחני דתי-הממלכתי לעומת הפיקוח הממלכתי בפיקוח בהישגים : הפערים32מס' לוח 

 א"תשע באנגלית בשנת

 כלכלי גבוה-רקע חברתי כלכלי בינוני-רקע חברתי כלכלי נמוך-רקע חברתי 
 16 26 09 כיתות ה'
 01 01 01 כיתות ח'

 .70דוח "מיצ"ב תשע"א", חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ' * על פי 

 
-הנתונים מראים שכאשר מחלקים את התלמידים בכל פיקוח לשלוש קבוצות של רקע חברתי

נקודות, וכפי שציינו  51-ל 21כלכלי עדיין ניתן לראות פערים עצומים לרעת החמ"ד הנעים בין 
 הדוח:מחברי 

באנגלית נמצא פער משמעותי בהישגים לטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי בכל 
כלכלי, כאשר הפער הגדול ביותר נרשם בקרב -קבוצות הרקע החברתי שלוש

 64.נקודות 16 -תלמידים מרקע גבוה 

 
 

 . בחינות הבגרות באנגלית2

הספר שבפיקוח הבאים מוצגים ציוני בחינות הבגרות באנגלית של תלמידי בתי  לוחותב
, 0665ממלכתי )ללא החינוך הערבי( לעומת תלמידי בתי הספר שבפיקוח ממלכתי דתי בשנים 

 , הניגשיםלימוד יחידות 5-קטגוריות: הניגשים ל שלוש. הנתונים מחולקים ל2101, 2115, 2111
ע מופי 2101-ו 2115מוצע הציונים בשנים מ יחידות לימוד. 0-יחידות לימוד והניגשים ל 1-ל

אין ממוצע מדויק של ציונים, אך ניתן לראות מהו אחוז  2111-ו 0665במדויק ואילו בשנים 
 , וכן הלאה. 10-61, 60-011התלמידים בכל פיקוח שקיבל ציון הנע בין 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .71שם, עמ'  64
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 בשנים חינוך עברי, –נבחנים באנגלית לפי פיקוח, מספר יחידות לימוד וציונים : 33מס' לוח 

 2000-ו 1995

 
 מספר
 יחידות

סה"כ 
 נבחנים

 ציונים

 60-011 10-61 70-11 90-71 55-91 51עד  סה"כ

0665 

פיקוח 
 ממלכתי

0 9,995 011.1 01.1 6.9 21.1 00.6 09.9 0.0 
1 02,122 011.1 01.1 02.6 00.1 00.1 00.2 1.7 
5 07,912 011.1 0.6 1.7 20.6 00.1 21.1 02.2 

פיקוח 
ממלכתי 

 דתי

0 2,017 011.1 01.1 02.0 26.0 29.6 00.1 0.7 
1 0,167 011.1 6.1 00.0 02.6 26.1 01.2 0.2 
5 2,971 011.1 1.9 0.9 01.0 00.2 02.2 01.0 

2111 

פיקוח 
 ממלכתי

0 7,000 011.1 1.2 7.1 20.1 01.6 27.0 5.0 
1 01,116 011.1 9.2 7.1 27.0 07.0 21.2 0.9 
5 22,509 011.1 2.1 2.0 01.5 26.6 01.1 07.0 

פיקוח 
ממלכתי 

 דתי

0 2,110 011.1 01.0 00.2 20.0 29.6 21.0 1.2 
1 0,161 011.1 9.0 6.1 26.1 01.1 06.0 2.2 
5 1,102 011.1 2.1 2.7 00.1 26.1 00.5 01.5 

 למ"ס.הוראה של ה וכוחות השכלה, חינוך – א * על פי נתונים שעובדו עבור מחקר זה, על ידי גב' יפה שיף מאגף

 
 בשנים חינוך עברי, –נבחנים באנגלית לפי פיקוח, מספר יחידות לימוד וציונים : 34מס' לוח 

 2010-ו 2005

 פיקוח ממלכתי דתי פיקוח ממלכתי מס' יחידות
 ציון ממוצע מספר נבחנים ציון ממוצע מספר נבחנים 

2115 

0 1,691 75.1 2,107 70.0 
1 01,701 11.5 1,157 76.7 
5 20,750 15.2 1,100 15.0 

2101 
0 1,701 70.7 2,150 70.0 
1 01,101 76.7 5,112 11.0 
5 22,797 15.7 1,960 17.1 

 הוראה של הלמ"ס. וכוחות השכלה, חינוך – א * על פי נתונים שעובדו עבור מחקר זה, על ידי גב' יפה שיף מאגף

 
יחידות יש פער קל לטובת תלמידי  0-מניתוח הנתונים עולה כי באופן כללי בקרב הניגשים ל

יחידות יש פער קל לטובת תלמידי החינוך  5-החינוך הממלכתי, בעוד בקרב הניגשים ל
דתי, אך אלו הם פערי נקודות זניחים ביותר שקשה לייחס להם משמעות. הסיבה -הממלכתי

ד ניגש לפערים הזניחים נובעת מכך שמכיוון שיש אפשרות לגשת לרמות קושי שונות, כל תלמי
התואמת את יכולתו הלימודית, ולכן הנתון החשוב לגבי בחינות הבגרות הוא לא ברמה לבחינה 
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בהכרח גובה הציון אלא דווקא כמות הניגשים לכל רמת קושי. נתונים אלו מפורטים בטבלה 
 יחידות( 0-יחידות ו 1, יחידות 5הבאה כאשר כאן מלבד שלוש הקטגוריות שצוינו לעיל )

או שעשו שלא ניגשו לכלל לבגרות באנגלית  וריה נוספת הכוללת את התלמידיםמצורפת קטג
  65יחידות. 0-בגרות מיוחדת של פחות מ

 

חלוקת התלמידים ליחידות לימוד בבגרות באנגלית בחינוך הממלכתי היהודי,  :35מס' לוח 
 )באחוזים( 2010-ו 2005, 2000, 1995בשנים 

 וח ממלכתי דתיפיק פיקוח ממלכתי מספר יחידות שנה

0665 

 01 1.5 ומטה 2
0 09.5 25.5 
1 00 01.5 
5 11 01 

2111 

 01 6.5 ומטה 2
0 05 20.5 
1 27 00 
5 19 00.5 

2115 

 00 00 ומטה 2
0 09.5 20.5 
1 27.5 01 
5 11.5 00.5 

2101 

 01 01 ומטה 2
0 07 21.5 
1 21.5 09 
5 11.5 00.5 

 הוראה של הלמ"ס. וכוחות השכלה, חינוך – א נים שהתקבלו מגב' יפה שיף מאגף* עובד מתוך נתו
 

בלוח זה כבר ניתן לראות פער גדול בין החמ"ד ובין החינוך הממלכתי. הפער מתבטא בכך 
בעוד כמות הניגשים למספר  15%-יחידות נעה סביב ה 5-שכמות הניגשים בחינוך החילוני ל
. מהכיוון 00.5%באופן קבוע בעשר השנים האחרונות על יחידות לימוד זה בחמ"ד עומדת 

יחידות לימוד בחמ"ד הינה  0-יחידות לימוד ו 1השני ניתן לראות שכמות הניגשים לבגרות של 
גבוהה יותר מאשר בחינוך הממלכתי, בעוד שכמות התלמידים שלא ניגשה לבגרות סטנדרטית 

נתון שיש לייחס לו חשיבות גבוהה הוא  .01%-באנגלית דומה ועומדת בשני סוגי הפיקוח על כ
יחידות לימוד, וזאת כיוון שתלמידים שעשו בחינה זו אמנם מקבלים תעודת  0-כמות הניגשים ל

בדרישות הסף של המוסדות להשכלה  תעומד השאינבגרות, אך זוהי תעודת בגרות אינה עומדת 
ד כמות התלמידים הניגשים בישראל, ולפיכך ערכה יורד באופן משמעותי. כאמור, בחמ" גבוהה

יחידות לימוד הינה גבוהה יותר, אך ניתן לראות נתון מעודד בכך שלאורך השנים  0לבגרות של 
יחידות לימוד נותרה יחסית קבועה סביב  0-בעוד כמות התלמידים בחינוך הממלכתי הניגשים ל

, 2101שנת ב 21.5%עד  0665בשנת  25.5%-, בחמ"ד ניתן לראות ירידה הדרגתית מ07%-ה

                                                           
יחידות היא זניחה ביותר ורוב המצויים בקטגוריה זו לא עשו  0-כמות התלמידים שניגשת לבגרות של פחות מ 65

 בגרות באנגלית. כלל 
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יחידות לימוד עולה בשיעור דומה. נתון זה מלמד  5-ו 1-ומאידך כמות התלמידים הניגשת ל
 של איכות הבגרות של תלמידי החמ"ד. קטן כאמור על שיפור הדרגתי

מאידך, דוח מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשם "החינוך בישראל בראי 
רידה בציוני תלמידי החמ"ד בבגרות באנגלית. " מצביע על י0665-2111הסטטיסטיקה בשנים 

 הדוח בדק את ציוניהם של התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בלבד והגיע למסקנה הבאה:

דתי במבחני האנגלית נמוכים יותר -ציוניהם של הזכאים בפיקוח הממלכתי
מציוניהם של הזכאים בפיקוח הממלכתי. כך בתשס"א למשל, היו ציוניהם של 

נקודות מציוניהם של תלמידי  2-0-דתי נמוכים ב-הממלכתי יקוחתלמידי הפ
 66.ברם, בתשנ"ה לא היה קיים הבדל זההפיקוח הממלכתי, 

נקודות שנוצר בקרב התלמידים  2-0( שפער הציונים באנגלית של 60מחברי הדוח מראים )עמ' 
ער שפער הזכאים לתעודת בגרות בשנת תשס"א נותר גם בשנת תשס"ד בעינו. אפשר אולי לש

הציונים שנוצר הוא הצד השני של המטבע של התופעה שתוארה לעיל המצביעה על ירידת 
יחידות  5-ו 1-יחידות לימוד בחמ"ד ועלייה בכמות הניגשים ל 0-בכמות התלמידים שניגשת ל

יחידות, החליטו שעדיף  0-לימוד. סביר להניח שתלמידים שבעבר הצליחו להוציא ציון גבוה ב
בדרישות הסף של במספר יחידות גבוה יותר שיזכה אותם בתעודת בגרות העומדת ציון נמוך 

 בישראל, וכך נוצרה ירידה כללית בציונים.  המוסדות להשכלה גבוהה
 

 

 המשוב הארצי למערכת החינוך. 3

 את בחן המבחן. באנגלית הארצי המשוב במבחן בישראל' ח כיתות תלמידי נבחנו 0667 ביוני
 פה בעל הבעה, בכתב הבעה, הנקרא הבנת, הנשמע הבנת בתחומי באנגלית התלמידים יכולות
ובכללם תלמידי  היהודי הממלכתי החינוך מתלמידי 01%-כ של מדגם בסיס על, הלשון וידיעת
 הציון ואילו 97.1 על עמד במבחן דתי-הממלכתי החינוך תלמידי של הממוצע הציון. החמ"ד
 מאוד גבוה פער על שמלמד מה 79.7 על עמד הודיהי הממלכתי החינוך תלמידי של הממוצע

 מדד לו הפיקוח סוגי בשני נצפים שהיו ההישגים את לאמוד כדי, זאת עם. נקודות 1.6 של
 מדד שימש שבו משותפת שונות ניתוח בוצע שווה היה בהם הכלולים הספר בתי של הטיפוח
 הפיקוח סוגי שני ביו הפער כי נמצא הטיפוח מדד בקרת לאחר. בקרה כמשתנה הטיפוח
 בחינוך 70.1 לעומת דתי-הממלכתי בחינוך 70.9 של ממוצע ציון: נקודות 0.1 לכדי הצטמצם
 בין האנגלית בתחום משמעותיים פערים על גם הצביעו זה מחקר ממצאי 67.היהודי הממלכתי

 נקודות 1.5 על לבנות הבנים בין הפער עמד היהודי הממלכתי שבחינוך בעוד :לבנות הבנים
 דתי-הממלכתי בחינוך, 71.2 היה הממוצע הבנים וציון 71.7 היה הממוצע הבנות ציון אשרכ

 ציון ואילו 72.5 היה הממוצע הבנות ציון כאשר נקודות 01.0 על לבנות הבנים בין הפער עמד
 92.1.68 היה הממוצע הבנים
 
 

                                                           
 .66, עמ' 2111-0665החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה  66
משרד החינוך, , 0667יוני  –המשוב הארצי למערכת החינוך, מבחן הישגים באנגלית לתלמידי כיתות ח'  67

 .021-025, עמ' 0666ירושלים 
 .021שם, עמ'  68
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 האם הפערים התקיימו גם בעבר?. 4

שהצגנו עד כה מלמדים על פערים גדולים לאורך השנים נתוני בחינות הבגרות ובחינות המיצ"ב 
בין תלמידי החמ"ד לתלמידי החינוך הממלכתי במקצוע האנגלית. שאלה מעניינת היא האם 
הפערים הללו נוצרו רק בעשרים השנים האחרונות, או שמא הם היו קיימים מאז ומעולם. 

, ומכיוון 0662בגרות טרם שנת מכיוון שלא ניתן להשיג נתונים מדויקים על ציוני בחינות ה
שבעבר לא התקיימו בחינות כדוגמת בחינות המיצ"ב נראה שיהיה קשה לתת תשובה נחרצת 

בתי  95-בבכיתות ו' ( 0617לשאלה שהעלינו. עם זאת, מחקר מקיף שהתקיים בשנת תשמ"ז )
ופ' אריה דתיים, יכול לעזור לנו לתת תשובה לכך. פר-בתי ספר ממלכתיים 02-ספר ממלכתיים ו

 לוי ורות רז שניתחו את ממצאי המחקר הציגו את הלוח הבא:
 

בחינוך הממלכתי היהודי  ': ממוצעי התלמידים בסקר ההישגים באנגלית בכיתות ו36מס' לוח 
 לפי רמת הטיפוח של בית הספר, שנת תשמ"ז

 הסטטיסטיקות
 דתי-פיקוח ממלכתי פיקוח ממלכתי

 למידיםת ס"ת ממוצע תלמידים ס"ת ממוצע
 50 1.2 71.2 770 00.7 70.7 (1-09רמה גבוהה )
 010 01.5 96.5 516 01.2 91.9 (07-01רמה בינונית )
 102 21.1 57.9 129 09 90.1 והלאה( 05רמה נמוכה )

 119 01.1 90.6 0719 05 91.0 סך הכל
הלכה למעשה ", בתוך: 'דתיים-תי ספר ממלכתיים וממלכתייםרמת ההישגים בב* על פי אריה לוי ורות רז, '

 .10, עמ' 0662, 7, גיליון "בתכנון לימודים

 
לעומת  91.0נקודות בין החינוך הממלכתי לחמ"ד ) 1.1הנתונים הסופיים מלמדים על פער של 

(, אך ניתן לראות שהפער נובע כתוצאה מכך שכמות התלמידים בחמ"ד שהינם טעוני 90.6
הינה גדולה בהרבה במדגם זה. לעומת זאת, כאשר  כלכלי נמוך,-טיפוח ומגיעים מרקע חברתי

משווים בלוח בין הקבוצות השונות במדגם לפי רמת הטיפוח של התלמידים ניתן לראות 
כלכלי גבוה או בינוני ישנו פער משמעותי דווקא -שבקרב התלמידים המגיעים מרקע חברתי

ה עדיפות לתלמידי כלכלית הנמוכה ישנ-לטובת תלמידי החמ"ד, ואילו רק ברמה החברתית
החינוך הממלכתי. כשהחוקרים מנסים ליצור ציון כללי סופי שישקף את רמות הטיפוח השונות 
הם קובעים כי "הממוצע המותאם להפרשי אחוז התלמידים ברמות טיפוח שונות גבוה יותר 

ובכך טוענים למעשה שמצב  69",99.2לעומת  91.1 –בחינוך הדתי מאשר בחינוך הממלכתי 
 י האנגלית בחמ"ד הינו טוב מאשר בחינוך הממלכתי. לימוד

לאור זאת, ישנה אחיזה לטענה כי הפערים הגדולים באנגלית בין תלמידי החינוך הממלכתי 
ובין תלמידי החמ"ד הם תוצר של ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים, אך נראה שקשה 

 לקבוע זאת בוודאות. 
 
 

                                                           
הלכה למעשה בתכנון דתיים', בתוך: -כתייםאריה לוי ורות רז, 'רמת ההישגים בבתי ספר ממלכתיים וממל 69

 .12, עמ' 0662, 7, גיליון לימודים
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 רודה בחמ"ד. סיבות אפשריות לרמת האנגלית הי5

פרק נכבד לרמת  2111כאמור לעיל, לאור מבחני המיצ"ב הקדיש דוח מבקר המדינה לשנת 
האנגלית הירודה בחמ"ד. כבר אז שלל הדוח את האפשרות שרמת הציונים הנמוכה היא תוצאה 

כלכלית הנמוכה יותר של תלמידי החמ"ד, וכפי שהראנו דוח מסודר שיצא -של הרמה החברתית
תשע"א שלל זאת גם כן. עם -האחרונה ובחן את מבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז בעניין בשנה

זאת, ניתן להצביע על מספר גורמים אחרים לרמת האנגלית הירודה בחמ"ד, שחלקן הועלו על 
 ידי מבקר המדינה:

 
על פי דוח מבקר המדינה, רמת לימודי האנגלית נמוכה בשל  :עדיפות ללימודי הקודש. א

 בתי הספר הדתיים ללימודי הקודש: העדיפות שנותנים

המפקחים המחוזיים במנח"י ובמחוזות חיפה, תל אביב והדרום ציינו שאף 
הם נותנים עדיפות שבתי הספר הממ"ד מייחסים חשיבות רבה ללימודי אנגלית, 

יסודיים השעות שלפני -בחלק מבתי הספר הממ"ד העל . לכן ללימודי קודש
תיות יותר, מאחר שהתלמידים רעננים בהן הצהריים, שהן שעות לימוד איכו

לימודי אנגלית מתקיימים בשעות יחסית, מיועדות בעיקר ללימודי קודש, ואילו 
המפקח הארצי בממ"ד מסר  . מאוחרות יותר שבהן התלמידים כבר עייפים

בשעות אחר  ובאולפנות מתקיימים לימודי אנגלית התיכוניות שבישיבות
וכי לעתים אף מצרפים שתי רעננים פחות,  שבהם התלמידים כבר הצהריים

 70.ות לימוד יחד לצורך לימוד אנגליתשע

יסודיים, אך מסתבר שגם בבתי -תופעה זו מתייחסת לבעיות בלימוד האנגלית בבתי הספר העל
בדק המפקח הארצי על בתי הספר  2101באוקטובר הספר היסודיים יש לה ביטוי באופן שונה. 

הבדיקה שאין מלמדים בהם אנגלית. בחמ"ד אם יש בתי ספר  הדתי החינוךהיסודיים במינהל 
המדובר ככל הנראה בתלמודי  71כלל וכלל. , שאינם מלמדים אנגליתהעלתה שבעה בתי ספר

תלמוד תורה ממלכתי דתי(. בעקבות הממצאים כתב מנכ"ל  –תורה המסופחים לחמ"ד )תתמ"ד 
בחינוך  נצטרך להחליט כי כל בית ספר משרד החינוך למנהל מינהל החינוך הדתי כי "לדעתי

כיוון  72",הרשמי שאינו מלמד מקצועות הליבה דינו להיסגר. אי אפשר ליהנות מכל העולמות
שישנה חובה לבתי הספר הנמצאים במסגרת החמ"ד ללמד את לימודי הליבה, הכוללים את 

ם נלחץ אותם "אלימודי השפה האנגלית. מנגד, מפקחים בחמ"ד הצדיקו את המצב בטענה כי 
לקיר, נאבד אותם לטובת המוכר שאינו רשמי או מוסדות פטור ואז מקצועות אלו לא יילמדו 

את הכספים המיועדים לשעות להוריד מכל מקום, בפועל הסתפק המנכ"ל בהוראה  73כלל".
בחינוך הדתי  אחרים ספר לחיזוק המקצוע בבתי לימודי האנגלית בבתי הספר הללו ולהעבירם

 נגלית.המלמדים א
את חוסר ההצלחה של תלמידי החמ"ד  -לפחות בצורה חלקית  -אם כן, ניתן לתלות 

במקצוע האנגלית בדגש הרב המושם בחלק מבתי הספר בחמ"ד על לימודי הקודש. עם זאת, 

                                                           
 .191, עמ' 2111דוח מבקר המדינה  70
 700, עמ' 2102דוח מבקר המדינה  71
 .701שם, עמ'  72
 .700שם, עמ'  73
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כפי שנראה בהמשך, במקצועות חול אחרים הפער בין החמ"ד לחינוך הממלכתי הינו נמוך 
ח יותר, ולכן קשה לראות את העדיפות הניתנת ללימודי בהרבה ולעתים אף החמ"ד מצלי

 הקודש על פני לימודי החול כגורם בלעדי לרמת האנגלית הירודה בחמ"ד.
 

: בדיקה מיוחדת העלתה פערים גם ברמת ההשכלה של המורים לאנגלית איכות המורים. ב
 בחינוך הממלכתי ובחמ"ד:

סודיים וחטיבות ביניים, מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על בתי ספר י
עולה שבבתי ספר ממ"ד היה שיעור מורי האנגלית שהוכשרו ללמד אנגלית 

 74במידה ניכרת לעומת שיעורם בבתי ספר ממלכתיים. במכללות נמוך

נתון שהיה יכול לפצות על תופעה זו הוא ריבוי השתלמויות באנגלית בחמ"ד, אך נתוני הרשות 
 בנושא מלמדים כי ההפך הוא הנכון:הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה( 

מהמורים לאנגלית בבתי ספר ממלכתיים דיווחו  91%על פי נתוני ראמ"ה, 
 57%ו, אולם רק בהשתלמויות באנגלית בשנת הלימודים התשס" שהשתתפו 

ממ"ד דיווחו שהשתתפו בהן. יוצא שאף ששיעור המורים מהמורים בבתי ספר 
ללמד מקצוע זה הוא גדול, רק חלק לאנגלית בבתי ספר ממ"ד שלא הוכשרו 

 75מהם השלימו את החסר באמצעות השתלמויות.

: כיוון אחר של הסבר טוען שהפערים לא נגרמים בשל תמיכה ביתית ושיעורים פרטיים. ג
הבדלים בין בתי הספר וסוגי הפיקוח. על פי הממצאים, תלמידי החינוך הממלכתי זוכים 

 החמ"ד:לתמיכה ביתית גבוהה יותר מתלמידי 

מהתלמידים בכיתות ה' בבתי הספר  21%בשנת הלימודים התשס"ו דיווחו 
בלבד;  20% -הממלכתיים שנעזרו במורה פרטי לאנגלית, ובבתי הספר הממ"ד 

 20%-ו 01% -מהתלמידים, בהתאמה; ובכיתות ח'  20%-ו 00% -בכיתות ו' 
 76."מהתלמידים, בהתאמה

מחקר שנערך כלכלי הנמוך של תלמידי החמ"ד, אך -ניתן לומר שהסיבה לכך היא הרקע חברתי
 כלכלי גבוה-( בקרב בתי ספר בהם רוב התלמידים הינם מרקע חברתי0617בשנת תשמ"ז )

סווגו כמקבלי מתלמידי החמ"ד  29%בבתי ספר אלו . על פי המחקר, מוכיח כי אין זה נכון
  77פר מסוג זה.מתלמידי החינוך הממלכתי בבתי ס 01%תמיכה ביתית באנגלית לעומת 

לתמיכה ביתית ולשיעורים פרטיים ישנה חשיבות אף מעבר לעזרה הקונקרטית מכיוון שהם 
על חשיבות לימודי האנגלית עבור ההורים, ובכך גורמים לו להשקיע יותר  מסרלילד  משדרים

 במקצוע זה. 
 
דינה, השערה נוספת שניתן להעלות, שלא מוזכרת בדברי מבקר המ: ההיחשפות לאנגלית ד.

שהפערים אינם תוצר של ליקויים במערכת החינוך הדתית, אלא הם תוצר של הבדלים  תטוענ
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תרבותיים: לפי טיעון זה, החברה הדתית הינה חברה שמטבעה סגורה יותר כלפי התרבות 
החיצונית, ולפיכך גם חשופה פחות לשפה האנגלית. נראה שיהיה קשה לטעון כך כלפי רובו 

תלמידים בחמ"ד, אך עדיין ישנו אחוז לא מבוטל של תלמידים שהשערה המוחלט של ציבור ה
 יכולה להיות נכונה לגביהם. זו 
 

סיבה שלדעתנו היא מרכזית ביותר סיבות שהעלינו הצביע מבקר המדינה על ארבע המעבר ל
זלזול שיטתי מערכתי של מינהל והיא אולי כוללת ומקיפה את הסיבות השונות. הכוונה היא ל

 הדתי במקצוע האנגלית: החינוך

לא ידע מה הן תוצאות יסודי במינהל -רצי על החינוך העלנמצא שהמפקח הא
בחינות המיצ"ב באנגלית, בכללן התוצאות שבמישור הארצי, מאחר שכלל לא 
עיין בהן. עוד נמצא כי בדיונים בנושא הישגי התלמידים באנגלית, שבהם 

ם רבים במשרד, נפקד דרך קבע השתתפו חברי הנהלת המשרד וכן בעלי תפקידי
 78".מקומו של נציג המינהל, וכי המינהל לא היה מעורב בנושא

מבקר המדינה לא קיבל את הסבריהם של אנשי מינהל החינוך הדתי לממצאים הללו, והטיל על 
 מנהל החינוך הדתי לתקן את הליקויים המערכתיים בתחום האנגלית:

ות המיצ"ב באנגלית, נבצר ממנו בשל התעלמותו של המינהל מתוצאות בחינ
תוצאות ... לעמוד בעוד מועד על ליקויים בתהליך הלמידה ועל הדרכים לתיקונם

בחינות המיצ"ב מלמדות שיש צורך לנקוט פעולות לשיפור ההישגים באנגלית 
 79.בבתי הספר הממ"ד

ישיבה , כחודשיים לאחר פרסום דוח מבקר המדינה האמור, התכנסה 2111ביולי לאור זאת, "
של נציגי הנהלת החמ"ד דאז עם מפקחת מרכזת )מפמ"רית( המופקדת על הוראת האנגלית 

. מטרת הפגישה הייתה להפיק לקחים מדוח מבקר המדינה המזכירות הפדגוגיתשכפופה ליו"ר 
בנוגע לטיפול בתוצאות בחינות המיצ"ב באנגלית בחינוך הממ"ד. בסיום הישיבה נקבעו כמה 

מ"רית לאנגלית, שבה יקבע פגישה של הנהלת המינהל המורחבת עם המפהמלצות ובהן כי ת
, וכי מנהל המינהל יבדוק את התכנית להוראת היא תציג את 'מצב האנגלית בחמ"ד'

מבקר המדינה החליט לבדוק כעבור מספר שנים האם אכן ראשי מינהל החינוך  80."האנגלית
 היו שליליות:הדתי שינו את גישתם למקצוע האנגלית, אך מסקנותיו 

כי  2100המפמ"רית להוראת האנגלית מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 
-) , לא היו עוד פגישות בינה ובין הנהלת המינהל2111מאז אותה פגישה ביולי 

וכי אין לה קשרי עבודה רציפים עמה. זאת, לדבריה, אף על  הדתי( של החינוך 
וד האנגלית, ויש לדון בהן קיימות בעיות רבות בלימ פי שבחינוך הממ"ד 

הדגישה כי למרות ההישגים הנמוכים באנגלית  יאולמצוא דרכים לפתרונן. ה
  ..בחינוך הממ"ד, לא פנה אליה המינהל ולא ביקש את עזרתה.
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וזו של מנהל המינהל, לא  המזכירות הפדגוגיתזו של יו"ר  -בשתי הלשכות 
. יוצא אפוא שגם בעקבות נמצאו מסמכים המעידים על פעולות כלשהן בכל אלה

והמזכירות , לא עשו המינהל 2111פרסום ממצאי מבקר המדינה בשנת 
עבודת מטה לשם גיבוש תכנית פעולה לשיפור הישגי התלמידים  הפדגוגית

 באנגלית בחינוך הממ"ד.

לא בדק כיאות את נושא ההישגים בשפה האנגלית של החינוך הדתי( -)המינהל 
ורך בבחינת דרכים להעלאת ההישגים בבחינות בבתי הספר הממ"ד ואת הצ

המיצ"ב בחינוך הממ"ד, צורך שעלה בעבר בדוח מבקר המדינה. על המינהל 
ט פעולות שיובילו לשיפור לקיים את הבחינות האמורות ועל פי מסקנותיהן לנקו

 81.התוצאות

ד חוסר המעש של החמ"ד בתחום האנגלית מתחדד במיוחד לאור הקמת ועדה מיוחדת בחמ"
שדנה בגורמים לירידה בתחום הזכאות  (בפרק על בחינות הבגרות)שאת פועלה סקרנו בתשס"ה 

לבגרות, והגישה מסקנות שגרמו לשיפור מהיר בתחום הזכאות לבגרות. מכך ניתן ללמוד שיש 
 ביכולתו של החמ"ד להקים וועדות וליישם את מסקנותיהן במהרה. 

 

 

 ודיון . סיכום6

גו בפרק זה מלמדים על ההישגים הנמוכים של תלמידי החמ"ד בתחום הנתונים השונים שהוצ
לימודי האנגלית במבחני המיצ"ב ובבחינות הבגרות. הצבענו על גורמים שונים למצב זה כמו 
קביעת שעות לימוד בשעות לא מתאימות, העסקת מורים רבים לאנגלית שלא הוכשרו ללמד 

תנו, החוט המקשר בין הגורמים השונים הוא לדעה, תמיכה ביתית לא מספקת, ועוד. תחום ז
החשיבות הפחותה שמייחסים בחמ"ד ובעולם הדתי למקצוע האנגלית, אף מעבר לטענות 
הספציפיות שהעלה משרד מבקר המדינה כלפי החמ"ד. כך למשל, נראה שאין זה מקרי שכמות 

, אלא הדבר המורים בחמ"ד שהוכשרה ללימודי אנגלית הינה נמוכה מאשר בחינוך הממלכתי
הינו תוצאה ישירה של ייחוס חשיבות נמוכה לאנגלית בחמ"ד. הנתונים שהוצגו על התמיכה 
הביתית הנמוכה יותר בחמ"ד למקצוע האנגלית והשערתנו בדבר החשיפה הפחותה לשפה 
האנגלית בקרב תלמידי החינוך הדתי, משתלבים עם הטענות הללו, ומהווים אולי סיבה ותוצאה 

ית. בעקבות החשיבות העולה בעשורים האחרונים של השימוש בשפה האנגלית, שלהם בו זמנ
נראה שהיחס ללימודי השפה האנגלית בקרב הציבור הדתי והחינוך הדתי חייב לעבור שידוד 

 מערכות רציני. 
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