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 במתמטיקה ב"המיצ מבחני. 1

ה תלמידי החמ"ד עם כלל התלמידים בישראל בתחום מאז שנת תשס"ב נבחנים מדי שנ
 המתמטיקה במבחני המיצ"ב.

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

-ות בין שנה לקודמתה. לאחר מכן, בין השנים תשס"זלא הייתה אחידה, כך שלא ניתן להשו
תשע"א שונתה מתכונת הבחינות ונערך כיול כך שניתן להשוות )לכאורה( בין מבחני השנים 
השונות. אנו נסקור את הנתונים הללו מתוך השוואה בין תלמידי החמ"ד ובין תלמידי החינוך 

 הממלכתי היהודי.  
 

 תשס"ו-א. תשס"ב
 

 בכיתות היהודי הממלכתי בחינוך ב"המיצ בבחינות במתמטיקה התלמידים שגיהי: 37' מס לוח
 ו"תשס-ב"תשס בשנים' ח ובכיתות' ה

 כיתות ח כיתות ה 

ממוצע בפיקוח  
 הממלכתי

ממוצע בפיקוח 
 הממ"ד

ממוצע בפיקוח 
 הממלכתי

ממוצע בפיקוח 
 הממ"ד

 19.1 50.0 70.9 75.9 תשס"ב
 55.1 51.1 91.9 75.2 ג"תשס
 59.9 91.1 96.6 70.0 ד"תשס

 92.5 99.0 70.0 75.2 תשס"ה
 59.6 90.0 71.0 70.0 תשס"ו

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

 
באופן כללי ניתן לראות מהלוח שהן בכיתות ה' והן בכיתות ח' ישנו פער קבוע לאורך השנים 

-מלכתי, כאשר בכיתות ה' הפער הממוצע עומד על כנקודות לטובת החינוך המ 1.5-ל 2של בין 
 נקודות.  1-ובכיתות ח' הפער הממוצע עומד על כ 0.15

בניגוד לפערים שראינו באנגלית, הפערים כאן הינם קטנים בהרבה, ומכיוון שבשנים אלו 
כלכלי של אוכלוסיית התלמידים בכל פיקוח, קשה לתת -לא נבחנו הציונים לאור הרקע החברתי

 משמעות יתירה. להם 
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 תשע"א–ב. תשס"ז 
 

 בכיתות היהודי הממלכתי בחינוך ב"המיצ בבחינות במתמטיקה התלמידים הישגי: 38' מס לוח
 א"תשע-ז"תשס בשנים' ה

 
ממוצע בפיקוח 

 הממלכתי
ממוצע בפיקוח 

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

 160 501 ז"תשס

514
526 533

554
563

491
507 504

531
544

350

400

450

500

550

600

650

                        

 
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  

-
  
  

          

          
 

 517 529 ח"תשס
 511 500 ט"תשס
 500 551 תש"ע
 511 590 א"תשע

 

 
 

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

 
 בכיתות היהודי הממלכתי בחינוך ב"המיצ בבחינות במתמטיקה התלמידים הישגי: 39' מס לוח

 א"תשע-ח"תשס בשנים' ח

 
יקוח ממוצע בפ

 הממלכתי
ממוצע בפיקוח 

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

 515 500 ח"תשס

513
522 529 536

505 511
503

519
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-
  
  

          

           

 500 522 ט"תשס

 510 526 תש"ע

 506 509 א"תשע

 

 
 

 .56* על פי דוח "מיצ"ב תשע"א", חלק א, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, תשרי תשע"ב, עמ' 
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(, הלוחות אמנם מציגים שיפור בציוני 00דם בהרחבה )בניתוח לוח מס' כמבואר בפרק הקו
דתי, אך מכיוון -התלמידים במהלך השנים הן בפיקוח הממלכתי והן בפיקוח הממלכתי

 שהשינוי הוא בשני סוגי הפיקוח נראה שהשיפור בציונים לא משקף בהכרח התקדמות.
ה ישנו פער הן בכיתות ה' והן בכיתות אם נשווה בין שני סוגי הפיקוח נראה כי גם במתמטיק

נקודות כאשר  01-ל 21ח' לטובת החינוך הממלכתי, אך בעוד הפער בכיתות ה' עומד על כבין 
, בכיתות ח' הפערים קטנים הרבה יותר כאשר הממוצע עומד כל 22.9הפער הממוצע עומד על 

 נקודות בלבד.  05.5
ההשערה שהפער נובע מהרקע בדוח מיוחד שפרסמה ראמ"ה בתשרי תשע"ב נבדקה 

הפערים בין הישגי  בנפרדמוצגים הבא  לוחב. הנמוך יותר של תלמידי החמ"דכלכלי -החברתי
-רקע חברתיעל פי דתי -תלמידים בפיקוח הממלכתיהתלמידים בפיקוח הממלכתי לבין הישגי ה

 קה:במתמטיא לכיתות ה' ולכיתות ח' "המיצ"ב תשע כלכלי נמוך, בינוני וגבוה, במבחני
 

 ב"המיצ במבחני דתי-הממלכתי הפיקוח לעומת הממלכתי בפיקוח בהישגים הפערים: 40' מס לוח
 א"תשע בשנת במתמטיקה

 כלכלי גבוה-רקע חברתי כלכלי בינוני-רקע חברתי כלכלי נמוך-רקע חברתי 
 7 00 21 כיתות ה'
 21 0 -00 כיתות ח'

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

כלכלי של התלמידים עדיין ישנו -ניתן לראות שכאשר בודקים את הנתונים לאור הרקע החברתי
 01-פער לטובת תלמידי הממלכתי, אך הפער מצטמצם באופן משמעותי: בכיתות ה' הוא יורד ל

נקודות בממוצע. בהתחשב  0.0-א עומד על כנקודות, ואילו בכיתות ח' הפער כמעט נעלם והו
שהפער בכיתות ח' הינו זניח הרי  511-תשס"א נקבע ל-בכך שהציון הממוצע בשנים תשס"ז

 למדי.
 
 

 המשוב הארצי למערכת החינוך. 2

. במתמטיקה הארצי המשוב במבחן בישראל' ח וכיתות' ד כיתות תלמידי נבחנו 0669 ביוני
 הרלוונטיות בכיתות הלימוד לתוכניות בהתאם במתמטיקה יםהתלמיד יכולות את בחן המבחן

 גם. ובכללם תלמידי החמ"ד היהודי הממלכתי החינוך מתלמידי 01%-כ של מדגם בסיס על
' ד בכיתות. הגבוהות לכיתות הנמוכות הכיתות בין משמעותי שינוי לראות היה ניתן זה במבחן

 75.0 של ממוצע ציון) דתי-הממלכתי וךלחינ הממלכתי החינוך בין נקודות 0.0 של פער היה
 ציון) נקודות 0 של פער היה' ח ובכיתות( דתי-הממלכתי בחינוך 70.1 לעומת הממלכתי בחינוך
 בחנו שכאשר אלא(. דתי-הממלכתי בחינוך 57.2 לעומת הממלכתי בחינוך 91.2 של ממוצע

 ההישגים את לאמוד מנת על הפיקוח סוגי בין ההבדלים על הטיפוח מדד השפעת את החוקרים
' ד בכיתות: אחרת תמונה התגלתה שונה היה הספר בתי של הטיפוח מדד לו נצפים שהיו

 בחינוך 70.5 לעומת הממלכתי בחינוך 70.6 של ממוצע ציון) נקודות 1.1-ל הפער הצטמצם
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 דתי הממלכתי החינוך לטובת דווקא נקודות 0.6 של פער נפתח' ח ובכיתות( דתי-הממלכתי
 82(.דתי-הממלכתי בחינוך 91 לעומת הממלכתי בחינוך 51.0 של וצעממ ציון)

 
 

 מבחן בינלאומי – TIMSSמבחן . 3

 
 א. רקע על המבחן

שהינו מבחן   TIMSS, תלמידי ישראל נבחנים בשנים האחרונות במבחןכאמור במבוא לחלק זה
חומי מדינות ברחבי העולם בת 51-בינלאומי הבוחן את ידיעת התלמידים בכיתות ח' בכ

המתמטיקה והמדעים. המבחן במתמטיקה בודק את הצלחת התלמידים בחמישה תחומים: 
מושג המספר )מספרים שלמים, שברים ועוד(, אלגברה, מדידה )תכונות ויחידות מדידה, כלים 
ושיטת מדידה(, נתונים )איסוף נתונים וארגונם, אי ודאות והסתברות, ועוד( וגיאומטריה. 

 נוספו עוד שלושה תחומים: ידיעה, יישום וחשיבה. 2117בשנת  במבחן האחרון שנערך
 

 0666ב. מבחן 
, לגבי מבחן זה אין נתונים מפורטים לגבי הפיקוח הממלכתי כאמור במבוא לחלק זה

 117דתי, אך הציון הכולל של כל פיקוח ידוע: הציון בחינוך הממלכתי עמד על -והממלכתי
הציון של כלל האוכלוסייה בישראל עמד  157.83על  ואילו הציון בחינוך הממלכתי דתי עמד

 הכולל.  21-)כולל המגזר הערבי( וישראל הייתה במקום ה 199
 

 2110ג. מבחן 
במבחן זה ביצעה ישראל קפיצה מרשימה בתחום המתמטיקה והיא הייתה בין שלוש המדינות 

-ל 199-לה מהציון הממוצע בישראל ע 84היחידות שניתן היה לראות בהן שיפור משמעותי.
 , כאשר עיקר השינוי היה בחמ"ד ובחינוך הערבי כפי שניתן לראות בלוח הבא: 169

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ,0669יוני  –מבחן הישגים במתמטיקה לתלמידי כיתות ח'  –המשוב הארצי למערכת החינוך : הנתונים על בסיס 82

מבחן הישגים במתמטיקה  –המשוב הארצי למערכת החינוך  ;66-110, עמ' 0661משרד החינוך, ירושלים 
  .60מ , ע0661משרד החינוך, ירושלים , 0669יוני  –לתלמידי כיתות ד' 

הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים, וההקשר החינוכי של הוראתם זוזובסקי,  83
 .76, עמ' TIMSS-2003בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי 

 .2מרכז מחקר ומידע, התשס"ה, עמ'  -, הכנסת TIMMSהישגי ישראל במבחני עמי, -נעמי מי 84
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בחינוך הממלכתי היהודי,   TIMSS-2003: הישגי התלמידים במתמטיקה במבחן41מס' לוח 
 בציוני סבירות ובציוני אחוזים

 בציוני אחוזים  בציוני סבירות

פיקוח  
 ממלכתי

פיקוח 
 ממ"ד

 

 
יקוח פ

 ממלכתי
פיקוח 
 ממ"ד

 51 17 ציון כולל 509 512 ציון כולל
 50 50 מושג המספר 506 516 מושג המספר

 51 17 אלגברה 507 511 אלגברה
 10 11 מדידה 161 110 מדידה

 11 17 גיאומטריה 517 165 גיאומטריה
 50 16 נתונים 521 519 נתונים

מודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים, וההקשר החינוכי של הישיגהם הלי"* על פי רות זוזובסקי, 
 .70-71, עמ' 2115אוניברסיטת ת"א,  ",TIMSS-2003הוראתם בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי 

 
ישנה  TIMSS 2003, במבחן TIMSS 1999כפי שניתן לראות, בניגוד למבחני המיצ"ב ולמבחן 

נקודות, ולפי ציוני  01ד. לפי ציוני הסבירות הפער עומד על עדיפות דווקא לתלמידי החמ"
נקודות. ניתן לראות גם שהפער הוא קבוע יחסית בכל חמשת תחומי  0האחוזים הפער עומד על 

נקודות מהמבחן הקודם, החמ"ד  05-המתמטיקה שנבחנו. בעוד החינוך הממלכתי השתפר ב
 נקודות)!(.  56-השתפר במבחן זה ב

גודל ההישג של החמ"ד מעניין לבחון את מיקומו בין כלל המדינות שנבחנו.  כדי להבין את
בין כלל המדינות,  06-במבחן זה עמד החינוך בישראל בכללותו )כולל החינוך הערבי( במקום ה
הכללי ואילו הציון  05-כאשר הציון של דוברי העברית בחינוך הממלכתי היה מספיק למקום ה

 המכובד.  01-במקום השל החמ"ד היה ממקם מדינה 
כלכלי שלהם, ניתן -בנוסף, כאשר בוחנים את הישגי התלמידים בחמ"ד לפי הרקע החברתי

לראות שלמעשה הפער בין החמ"ד לחינוך הממלכתי הינו גדול בהרבה. הטבלה הבאה מתארת 
את בתי הספר והתלמידים במדגם לפי שלוש דרגות של עשירוני טיפוח: מבוססים, בינוניים 

 ים:וחלש
 

: התפלגותם של התלמידים ובתי הספר בהישגים במתמטיקה בחינוך הממלכתי 42מס' לוח 
 , לפי עשירוני טיפוח TIMSS-2003היהודי במדגם של מבחן

 עשירוני טיפוח
 דתי-פיקוח ממלכתי פיקוח ממלכתי

 מספר תלמידים מספר בתי ספר מספר תלמידים מספר בתי ספר
 005 5 126 27 (0-0מבוססים )
 211 9 901 20 (9-1בינוניים )
 912 20 509 07 (01-7חלשים )

 615 01 0675 95 סה"כ
הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים, וההקשר החינוכי של "* על פי רות זוזובסקי, 

 .70מ' , ע2115אוניברסיטת ת"א,  ",TIMSS-2003הוראתם בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי 
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 עו דווקא מקבוצת החלשים, בניגודניתן לראות שבמדגם המתואר רוב תלמידי החמ"ד הגי
לחינוך הממלכתי בו קבוצה זו הינה הקבוצה הכי קטנה. לפיכך, כשמשווים בין סוגי הפיקוח 

 השונים לפי שלוש הקבוצות השונות ניתן לראות שהפערים הינם גדולים בהרבה:
 

בחינוך הממלכתי היהודי, לפי   TIMSS-2003מידים במתמ' במבחן: הישגי התל43מס' לוח 
 עשירוני טיפוח בציוני סבירות ובציוני אחוזים

 בציוני אחוזים  בציוני סבירות

 
פיקוח 
 ממלכתי

פיקוח 
 ממ"ד

 

 
פיקוח 
 ממלכתי

פיקוח 
 ממ"ד

 90 50 מבוססים 555 529 מבוססים
 50 17 בינוניים 526 510 בינוניים
 11 09 חלשים 511 151 חלשים

הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים, וההקשר החינוכי של "* על פי רות זוזובסקי, 
 .75-71, עמ' 2115אוניברסיטת ת"א,  ",TIMSS-2003הוראתם בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי 

 
ה במצב זה מאשר הפער בציון הסופי בציוני הסבירות ניתן לראות שהפערים הינם גבוהים בהרב

נקודות בלבד כפי שראינו לעיל. הפער גדול במיוחד כשמשווים בין קבוצת  01שעמד על 
נקודות)!(. בציוני האחוזים ניתן לראות את הפער כפי שהוא נראה  51החלשים והוא עומד על 

נקודות  02-נוניים לנקודות בקבוצת הבי 9, וניתן לראות שהפער נע בין 011-ל 1בציון של בין 
 בקבוצת החלשים. מכל מקום, אלו הם פערים ממש עצומים. 

 
 2117ד. מבחן 

במבחן זה ניתן לראות ירידה כוללת של ציוני המתמטיקה בישראל, אך החמ"ד הוא עדיין 
 האוכלוסייה בעלת הציונים הטובים ביותר, כפי שניתן ללמוד מהטבלה הבאה:

 
בחינוך הממלכתי היהודי   TIMSS-2007במתמטיקה במבחן: הישגי התלמידים 44מס' לוח 

 )בציוני סבירות(

 פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי 

 119 110 מתמטיקה כללי
 161 119 מספרים
 115 111 אלגברה

 157 150 גיאומטריה
 161 165 נתונים והסתברות

 171 179 ידיעה
 161 162 יישום

 116 111 חשיבה
ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה "ת זוזובסקי, * על פי רפי נחמיאס ורו

 .07, עמ' 2116אוניברסיטת ת"א,  ",TIMSS-2007ובמדעים: ממצאי המחקר הבינלאומי 

 
כאשר הציונים נמדדים בציוני אחוזים הפער נעלם כמעט לגמרי ושני סוגי הפיקוח עומדים על 

, ואילו 25-מת מבין כלל המדינות המשתתפות במדגם במקום הנקודות. ישראל ממוק 15-כ
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ציוני החמ"ד היו מביאים ש בעוד 21-ציוני החינוך הממלכתי היו מספיקים עבור המקום ה
 . 06-למקום ה

, היה הייצוג של בתי הספר לפי שלוש הרמות של 2110, בניגוד למבחן 2117במבחן 
 בטבלה הבאה: יותר כפי שניתן לראותעשירוני טיפוח מאוזן 

 

, על פי הרמה TIMSS-2007: התפלגות התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי במדגם 45מס' לוח 
 כלכלית של בתי הספר שבהם הם לומדים )באחוזים(-החברתית

 דתי-פיקוח ממלכתי פיקות ממלכתי 
 11 16 בתי ספר "מבוססים"
 11 11 בתי ספר "בינוניים"
 09 01 בתי ספר "נמוכים"

ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה "על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי, * 
 .01, עמ' 2116אוניברסיטת ת"א, ",TIMSS-2007ובמדעים: ממצאי המחקר הבינלאומי 

 

לפיכך, כאשר משווים את הציונים בין שלוש הרמות השונות של עשירוני הטיפוח ניתן לראות 
בשתי הרמות האחרות  אךדווקא ברמה הנמוכה החינוך הממלכתי עדיף על החמ"ד  שהפעם
 :עדיפות לחמ"דעדיין ישנה 

 

 על, היהודי הממלכתי בחינוך TIMSS-2007 במבחן במתמטיקה התלמידים הישגי: 46' מס לוח
 לומדים הם שבהם הספר בתי של כלכלית-החברתית הרמה פי

 דתי-פיקוח ממלכתי פיקוח ממלכתי 
 510 165 "מבוססים"
 167 112 "בינוניים"
 101 120 "נמוכים"

ההישג הלימודי וההקשר החינוכי של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה "* על פי רפי נחמיאס ורות זוזובסקי, 
 .01, עמ' 2116אוניברסיטת ת"א,  ",TIMSS-2007ובמדעים: ממצאי המחקר הבינלאומי 

 
"ב בהם ראינו מגמה יציבה יחסית המצביעה על פער קל של אם כן, בניגוד למבחני המיצ

החינוך הממלכתי על החמ"ד, במבחנים הבינלאומיים אנו רואים תנודות גבוהות וקושי להצביע 
על מגמה אחידה. עם זאת, באופן כללי ניתן לומר שהחמ"ד מספק במבחנים אלו תוצאות 

-מות השונות של הרקע החברתיעדיפות על החינוך הממלכתי, במיוחד כשמסתכלים על הר
 כלכלי של התלמידים. 

 

 מבחן בינלאומי – PISA. מבחן 4

במבחני פיז"ה  2119-ו 2111נבחנו בשנים  05, תלמידי ישראל בגיל במבוא לחלק זה אמורכ
(PISA הבינלאומיים הבוחנים בין השאר את אוריינות המתמטיקה. תחום אוריינות המתמטיקה )

של התלמיד לזהות ולהבין את התפקיד שממלאת המתמטיקה בעולם,  מבקש לבחון את היכולת
לערוך שיפוטים מבוססים, ולהשתמש במתמטיקה ולעסוק בה באופנים שעונים לדרישות 

 בחייו.  
במתמטיקה מראות פער משמעותי לטובת החמ"ד: בעוד  2111תוצאות המבחן של שנת 

וצע של תלמידי החינוך הממלכתי הציון הממ 511עמד על  -OECDממוצע תלמידי מדינות ה
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לעומת זאת,  111.85, לעומת הציון הממוצע של תלמידי החמ"ד שעמד על 111היהודי עמד על 
אנו עדים לעלייה של החינוך הממלכתי לעומת ירידה של החמ"ד, כך שציון  2119במבחני 

ני הבנים . במבחנים אלו גם התפרסמו ציו190והחינוך הממלכתי עמד על  191החמ"ד עמד על 
והבנות בכל פיקוח, והנתונים מראים פערים גבוהים לטובת הבנים. בחינוך הממלכתי הציון 

אצל הבנות, ואילו בחמ"ד הציון הממוצע של  150לעומת  171הממוצע של הבנים עמד על 
  86אצל הבנות. 119לעומת  172הבנים עמד על 

 

 . בחינות הבגרות במתמטיקה5

של תלמידי בתי הספר שבפיקוח  במתמטיקה י בחינות הבגרותהבאים מוצגים ציונ 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
מופיע  2101-ו 2115מוצע הציונים בשנים מ ד.יחידות לימו 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 

 
 בשנים, עברי וךחינ – וציונים לימוד יחידות מספר, פיקוח לפי במתמטיקה נבחנים: 47' מס 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 06,210 011.1 01.6 05.1 09.6 01.6 01.5 05.1 
1 6,101 011.1 0.0 1.1 09.2 21.5 29.1 20.1 
5 7,226 011.1 2.2 0.2 01.9 20.0 26.0 00.0 

פיקוח 
ממלכתי 

 דתי

0 1,907 011.1 00.1 07.0 09.1 09.0 06.0 06.6 
1 2,011 011.1 2.0 5.7 00.9 20.5 27.7 26.1 
5 0,201 011.1 0.5 2.1 1.7 21.9 00.0 05.0 

2111 

פיקוח 
 ממלכתי

0 20,002 011.1 02.0 5.7 01.9 06.1 25.2 20.1 
1 01,717 011.1 9.0 1.5 02.5 20.1 26.1 29.6 
5 7,500 011.1 5.0 0.1 01.0 07.1 21.9 05.1 

פיקוח 
ממלכתי 

 דתי

0 5,000 011.1 02.2 9.0 01.5 06.2 21.0 20.7 
1 0,011 011.1 1.7 1.0 00.1 06.9 21.1 01.7 
5 0,519 011.1 1.6 0.1 6.0 07.9 26.0 05.7 

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

 

                                                           
, הרשות הארצית מבט ישראלי –במדעים, בקריאה ובמתמטיקה  05אוריינות תלמידים בני  – 2111מחקר פיזה  85

 .06למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, עמ' 
, הרשות הארצית מבט ישראלי –במדעים, בקריאה ובמתמטיקה  05למידים בני אוריינות ת – 2119מחקר פיזה  86

 . 017למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, עמ' 
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 בשנים, עברי חינוך – וציונים לימוד יחידות מספר, פיקוח לפי במתמטיקה נבחנים: 48' מס לוח
 2010-ו 2005

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

2115 

0 22,121 76.1 1,665 10.0 
1 02,111 10.1 0,900 11.5 
5 1,911 17.7 0,671 19.1 

2101 
0 20,970 77.9 9,106 71.9 
1 00,015 11.0 0,750 11.6 
5 7,119 11.1 0,711 11.2 

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

 
ניתן לראות שישנו פער קטן מאוד בציונים לטובת החמ"ד, בעיקר בקרב  2101-ו 2115בשנים 

אין ציונים מדויקים, אך ניתן  2111-ו 0665יחידות. לעומת זאת, בשנים  1-ו 0-הנבחנים ב
. עם זאת, כפי שציינו לגבי בחינות 0665לראות גם שם שציוני החמ"ד עדיפים, במיוחד בשנת 

ם הזניחים נובעת מכך שמכיוון שיש אפשרות לגשת לרמות הסיבה לפערי, הבגרות באנגלית
קושי שונות, כל תלמיד ניגש לבחינה התואמת את יכולתו הלימודית, ולכן הנתון החשוב לגבי 
בחינות הבגרות הוא לא בהכרח גובה הציון אלא דווקא כמות הניגשים לכל רמת קושי. נתונים 

 1, יחידות 5הקטגוריות שצוינו לעיל )אלו מפורטים בטבלה הבאה כאשר כאן מלבד שלוש 
שלא ניגשו לכלל לבגרות  מצורפת קטגוריה נוספת הכוללת את התלמידים יחידות( 0-יחידות ו

 :יחידות 0-או שעשו בגרות מיוחדת של פחות מבמתמטיקה 
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, יהודיה הממלכתי בחינוך במתמטיקה בבגרות לימוד ליחידות התלמידים חלוקת: 49' מס לוח
 (באחוזים) 2010-ו 2005, 2000, 1995 בשנים

 פיקוח ממלכתי דתי פיקוח ממלכתי מספר יחידות שנה

0665 

 6.5 01.5 ומטה 2
0 11 50.5 
1 20.5 25.5 
5 01 00.5 

2111 

 05.5 06 ומטה 2
0 10.5 11.5 
1 22 27 
5 05.5 00 

2115 

 06.5 21 ומטה 2
0 10 01 
1 22.5 27.5 
5 09 05 

2101 

 07.5 21.5 ומטה 2
0 12.5 10 
1 22.5 27 
5 01.5 02.5 

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

 
בניגוד לפערים שראינו לעיל בתחום האנגלית כאן ניתן לראות פערים קטנים יותר ולמעשה 

: בחינוך הממלכתי ישנו אחוז גבוה יותר )בשני אחוזים( של תלמידים מסתמנות מגמות שונות
יחידות, ואילו בחמ"ד ישנו אחוז גבוה יותר )בחמישה אחוזים( של  5לבגרות של  יםהניגש

יחידות. נתון משמעותי נוסף בהקשר זה הינו אחוז התלמידים שאינו  1-תלמידים הניגשים ל
קטן יותר )בשני אחוזים  ניתן לראות שאחוז זהיחידות ומעלה:  0ניגש כלל לבגרות של 

בקרב תלמידי החמ"ד. לנתון זה חשיבות רבה כיוון שתלמיד שאינו ניגש לבגרות של בממוצע( 
יחידות ומעלה, מקבל אמנם תעודת בגרות, אך היא אינה עומדת בדרישות הסף של המוסדות  0

יותר של תלמידים כאלה בקרב  להשכלה גבוהה בישראל ולפיכך ערכה נמוך יותר. האחוז הקטן
 החמ"ד מלמד לפיכך, על מגמה מבורכת. 

כלכלי של התלמידים, אך מכיוון שהנתונים -בתעודות הבגרות אין נתונים על הרקע החברתי
כלכלי של -רון קל לטובת החמ"ד, ניתן לשער בבטחה שמכיוון שהרקע החברתיתמצביעים על י

למעשה הפער האמיתי בתחום זה בין החמ"ד התלמידים בחמ"ד הינו נמוך הרבה יותר, 
 לממלכתי הינו גבוה הרבה יותר. 

 

 ודיון . סיכום6

מבחני ההישגים של תלמידי החמ"ד במתמטיקה ניתן לראות כיוונים שונים. ממבחני מסקירת 
המיצ"ב של כיתות ה' וכיתות ח' ניתן לראות עדיפות קטנה של החינוך הממלכתי על החמ"ד הן 

כלכלי, אך זהו פער מזערי למדי. -והן כשמשווים בין התלמידים לפי רקע חברתי בציון הרגיל,
הבינלאומי הנערך בכיתות ח', מבחן פיז"ה הבינלאומי הנערך בקרב בני  TIMSSמאידך, מבחן 
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ומבחני הבגרות הנערכים בכיתות י"א וי"ב מצביעים על הצלחה גדולה יותר של החמ"ד.  05-ה
דלים בנתונים בכך שבכיתות הנמוכות רמת המתמטיקה בחמ"ד ניתן אולי להסביר את ההב

נמוכה בהשוואה לרמת המתמטיקה בכיתות הגבוהות, ולכן במיצ"ב החמ"ד מצליח פחות 
מאשר במבחנים הנערכים בתקופת התיכון. מכל מקום, מכיוון שלתעודות הבגרות ישנה 

החמ"ד במתמטיקה חשיבות גדולה בהרבה מאשר למבחני המיצ"ב ניתן לומר שמצבו של 
לאומית -גם השוואה בין. סביר ביותרכלכלי של תלמידיו הינו -במיוחד לאור הרקע החברתי

לאומיים, החמ"ד ממוקם מעט -מלמדת על מצב סביר ביותר בחמ"ד: בחלק מהמבחנים הבין
 ובחלק אחר הוא ממוקם מעט מתחת לממוצע זה. ,OECD-מעל הממוצע של מדינות ה

 




