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 4        הישגים במבחני המיצ"ב

  פתח דבר

מדידה  - פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה" )ראמ"ההרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (

. התפיסה המובילה ספרי-ליעדים הלימודיים ולחזון הביתהמיועדת לתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה, תוך הלימה 

 אלא כלים בשירות הלמידה. כחלק מתפיסה זו, הרואה בבית ,עצמהלכששמבחנים אינם מטרה  של ראמ"ה היא

מתכונת ההערכה הארצית, והיא משלבת הערכה פנימית  זתשס"הספר את מוקד העשייה החינוכית, עודכנה בשנת 

  :על מתכונת ההערכה אפשר למצוא באתר ראמ"ה פרטים נוספים .(מיצ"ב חיצוני) כה חיצוניתצד הערל(מיצ"ב פנימי) 
http://rama.education.gov.il.    

ברמת עומדים יסודי וחטיבת הביניים ת הספר המידה תלמידי ביבאיזו במיצ"ב נועדו לבחון  מבחני ההישגים

 אם-אנגלית, שפתמדע וטכנולוגיה,  :הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה

    .ב'בחינה גם בכיתה  נערכהעברית וערבית אם -שפתב .ח'-וה' בשתי דרגות כיתה:  ,מתמטיקהו, (עברית/ערבית)

ומייצגות של בתי ספר,  שקולותהיסודיים וחטיבות הביניים לארבע קבוצות  בתי הספרחולקו ז "תשסשנת החל מ

מבחני  הועברו תשע"גבשנת בארץ. המכונות "אשכולות". כל אשכול בתי ספר נבחר כך שיַיצג את כלל בתי הספר 

חיצוני במקצועות הבמיצ"ב  נבחנו 'גבאשכול בתי ספר  '.ג-' ואלאשכולות המיצ"ב החיצוני בבתי הספר המשתייכים 

נבחנו  'אבאשכול תי ספר . ב(ערבית/עברית) ובמתמטיקה אם-שפתפנימי בה, ובמיצ"ב מדע וטכנולוגיה ואנגלית

בתי ספר מדע וטכנולוגיה ואנגלית. פנימי במקצועות הובמיצ"ב  ,ומתמטיקה אם-שפתחיצוני במקצועות הבמיצ"ב 

  .2013 מאי-ץמר בחודשיםבכל ארבעת המקצועות במיצ"ב הפנימי. הבחינות התקיימו נבחנו  'ד-' ובבאשכולות 

המתרגם  ,המבחנים של ציוניסטטיסטי  מערך כיול של ציוני המיצ"ב, הנהיגה ראמ"ה שנתית-השוואה רב לאפשר כדי

חדש הסולם ה. שנתי-סולם מיצ"ב רב -לסולם חדש ובכל דרגת כיתה  תחום דעתכל בבכל שנה הציון הגולמי את 

 שנת הבסיס ., באותו המקצוע ודרגת הכיתהשניםה ם במבחני המיצ"ב לאורךאפשר השוואה תקפה של הישגילנועד 

ח) הציון "שנתי נקבע כך שבשנת הבסיס (תשס-. סולם המיצ"ב הרבח"תשסשנתית נקבעה להיות -להשוואה הרב

. הציונים בכל שנה מכויילים ומדווחים 100 -, וסטיית התקן 500 היה של כל תחום דעת, בכל דרגת כיתה,הממוצע 

  שנתי זה.-על סולם רב

. נוהל העברת המבחנים כולל הנחיות קפדניות לשמירה על בהקפדה על טוהר בחינותראמ"ה רואה חשיבות עליונה 

טוהר הבחינות. הליך חישוב נתוני המיצ"ב כולל בדיקה נרחבת לאיתור ההפרה של טוהר בחינות. נתוני התלמידים 

של אותו מבחן בכל הרמות  הנתונים אינם נכללים בחישובבבתי ספר בהם עלה חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 

-המדווחות. בתי ספר בהם נמצאה עדות לפגיעה בטוהר הבחינות מטופלים על פי נוהל משמעתי, כנדרש. הדוח הבית

  ספרי מכיל הערה ברורה בדבר הפרה של טוהר הבחינות.

האקלים החברתי בדבר היבטים שונים של  ת מצבבמיצ"ב נועדו לספק תמונ האקלים והסביבה הפדגוגיתסקרי 

והתהליכים הפדגוגיים בבתי הספר, בהתבסס על נתונים המתקבלים משאלונים שמולאו ע"י תלמידים ומראיונות 

   '.ג-' ואבבתי ספר המשתייכים לאשכולות  - 2013 מרץ-ינוארהחודשים במהלך  שנערכו עם מורים

החשובים  ממדיםמידע מקיף ורלוונטי על המהם  הפיקלאפשר יהיה ש כדיהשאלונים עודכנו והורחבו בשנת תשס"ז 

דיונים עם , תובנות שעלו בקבוצות מיקוד עם מורים ומנהליםמספר מקורות:  סמך עלנקבעו  וממדים אלבתחום זה. 

  ספרות עדכנית.  ה שלוסקיר ,במטה משרד החינוך, היוועצות עם חוקרים מהאקדמיהוסמכים המהגורמים 

השנה חטיבה העליונה. שאלון זה הועבר זו תלמידי היבה פדגוגית שמיועד לאקלים וסב נבנה שאלון תש"עבשנת 

 בנוסף, בדוח זה. מוצגים ג"תשע-ע"תש בהעברה ארצית מדגמית, והתוצאות בנוגע אליו בעבור השנים רביעיתה

, במתכונת ות העליונותשאלוני אקלים וסביבה פדגוגית בקרב מורים בחטיבבשנת תשע"ב החלה ראמ"ה בהעברת 

תשע"ג, -תמונת האקלים והסביבה הפדגוגית בחטיבה העליונה בשנים תשע"ב לראשונהארצית מדגמית. השנה תוצג 

  כפי שהיא מצטיירת מדיווחי המורים בשכבת גיל זו. 

במיצ"ב  השתתפולמנהלי בתי הספר שתלמידיהם  המיצ"ב דוחותאלו מופצים בימים  - ספרי -דוח מיצ"ב בית

מערכת מדדים  המורים צוותולמספק למנהל  ספרי-הביתהמיצ"ב דוח . ג"תשע שנת הלימודיםלקראת סוף  חיצוניה

 ספרי-ביתהמשאבים. הדוח ת בקרה, ניטור התהליך הלימודי והקצאשם ספריים ל-המסייעים בקביעת יעדים בית

של ההישגים הלימודיים בדבר . לצד דיווח אקלים וסביבה פדגוגיתשאלוני  ;מבחני הישגים שני חלקים:מורכב מ

 התלמידיםכלל רלוונטיות: השוואה לוש קבוצות ששל  הנתוניםספרי -הביתבדוח  צגיםמוהספר,  ביתתלמידי 

 בתיב השתתפוש התלמידיםכלל ו ;אם-אותה שפתספר דוברי  בתיב השתתפוש התלמידיםכלל  בארץ; השתתפוש

ספר נושאים המכוונים להעמקה בקריאת הנתונים מוצעים מספרי -. בסוף הדוח הביתכלכלי דומה-רקע חברתימ ספר

יוכל לקבל תמונה מקיפה  בית הספרשכדי הספר, והמיצ"ב נועד לשרת בראש ובראשונה את בית . בבית הספרולדיון 

מניתוח , המתמקד במיצ"ב החיצוני, גם את התובנות ספרי -הביתלנתוני הדוח  המנהל יצרףשרצוי  ,על כל התחומים

  . םאחרי ספריים-ומכלי הערכה פנים בית מיצ"ב הפנימיה ממצאי



 

 5        הישגים במבחני המיצ"ב

מוצגים נתונים ראשוניים מעיבוד מבחני המיצ"ב (חלק א') ושאלוני האקלים והסביבה  זהבדוח  - דוח מיצ"ב ארצי

מוצגים לצד נתונים משנים קודמות, וזאת כדי  ג"תשענתוני ההישגים במבחני  .ג"תשעהפדגוגית (חלק ב') לשנת 

כך, הנתונים מדווחים במונחי סולם המיצ"ב  משוםלעמוד על מגמות שינוי בהישגיהם של תלמידי ישראל לאורך זמן. 

 -ז "תשסלהישגים במבחנים אלו בשנים  מושווים ג"בתשע ה'לכיתות  שנתי האמור. ההישגים במבחני המיצ"ב-הרב

, זאת בשל בלבד ב"תשע - ח"תשסשנים בלהישגים  מושווים ג"בתשעהתלמידים הישגי ח',  כיתותב. בתשע"

   .יסודיים)-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב בשנת תשס"ז (במיצ"ב שיעורי ההשתתפות הנמוכים 

חלוקות שונות  לפי שנתיות מוצגים בדוח ניתוחי פערים בהישגי תלמידים מקבוצות שונות,-רבהשוואות  לענוסף 

חלוקה לפי סוג עברית ודוברי ערבית),  דובריבתי ספר מגזר שפה ( לפי המאפיינות את החברה בישראל: חלוקה

דתי), חלוקה לפי מגזרים בבתי ספר דוברי ערבית -פיקוח בבתי ספר דוברי עברית (פיקוח ממלכתי ופיקוח ממלכתי

  מגדר. לפי  חלוקהו(גבוה, בינוני ונמוך)  כלכלי-חברתיה לפי רקע חלוק ,(מגזר ערבי, מגזר דרוזי ומגזר בדואי בדרום)

מגזר חלוקה לפי ארצית וב-אף הם ברמה כלל מדווחים ג"תשעבשנת הנתונים מסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית 

), י"א-וכיתות י' ט'-כיתות ז', ו'-שכבות (כיתות ה'חלוקה לפי שפה. הנתונים שהתקבלו משאלוני התלמידים מוצגים ב

דיווח  ).וחטיבה עליונה ת בינייםביחט, (יסודישלב חינוך חלוקה לפי שאלוני המורים מוצגים בם שהתקבלו מנתוניהו

   שנתית.-נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית כולל אף הוא השוואה רב

(דוח ארצי,  והדוחות המערכתיים הנלווים אליהם ספריים-ב הבית"מערך המיצ"ב בכללותו, דוחות המיצ -  תודות

מאומצת מקצועית, פרי עבודה כל אלה הם  –תחום דעת, ניתוחי פערים ועוד)  לפי -דוחות מחוזיים ורשותיים, דוחות

וכן אנשי  שכללו את המפמ"ר או נציגו,(בכל תחום דעת  ועדות היגוישותפים רבים:  מועִ ו צוות ראמ"השל וקפדנית 

 טלדור(פיתוח המבחנים), מטח  - ; חברות זכייניות)נציגים ממטה המשרד ומדריכים ומורים ממגזרים שוניםאקדמיה, 

   ממאגר המומחים של ראמ"ה. יועצים(עיבוד הנתונים);  המרכז הארצי לבחינות ולהערכהו(תפעול המבחנים) 

של לפרופ' מיכל בלר המנכ"לית המייסדת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך מבקשת להביע תודה מיוחדת 

. תודתנו לפרופ' בלר על החזון והתוויית הדרך, על המנהיגות והמקצועיות, על 2013 - 2005הרשות בין השנים 

  המסירות אין קץ ועל התרומה הגדולה והייחודית שלה למערכת החינוך בישראל.

ם, עליההמדידה וההערכה האחרים שראמ"ה אמונה  לימכב, והמיצ"נתוני שהתובנות העולות מ מקווים ואנ לסיכום,

ם פערים בחברה וצמצהביא לידי ול יכולתם יסייעו למערכת החינוך לאפשר לכל ילדה וילד בישראל למצות את מיטב

  הישראלית.

  

    

  , ב ב ר כ ה 

 

  ד"ר חגית גליקמן 

  ראמ"ה בפועל, מנכ"לית 
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  ממצאים עיקריים

דים במבחני המיצ"ב בהשוואה לשנה הלימודים תשע"ג נרשמו על פי רוב עליות בהישגי התלמיבשנת  ••••

  בקרב כלל התלמידים ובשני מגזרי השפה בנפרד ,תשע"ב קודמת

o אם ערבית; דומים -בכיתות ה', הישגי התלמידים גבוהים יותר במדע וטכנולוגיה, מתמטיקה ושפת

 אם עברית. -באנגלית; ונמוכים יותר בשפת

o אם עברית; במבחן זה -בכיתות ח', הישגי התלמידים גבוהים יותר בכל תחומי הדעת, למעט שפת

 ההישגים דומים להישגים בשנה קודמת. 

 לאורך השנים תשס"ז ואילך נרשמו בכל המקצועות ודרגות הכיתה עליות מצטברות קלות עד גדולות מאד ••••

 פה בנפרדבקרב כלל התלמידים ובשני מגזרי הש בהישגי התלמידים,

o  ,במיוחד, במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' ניכרת מגמה עקבית של עלייה בהישגים לאורך השנים

 ובסך הכול ההישגים עלו במידה רבה מאד. 

o  עליות גדולות מאד לאורך השנים נרשמו  אם ערבית לכיתות ה'-במתמטיקה ושפתבמבחנים גם

 בהישגים

o 'השינויים לאורך השנים מתונים מאד. במבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ח  

דתי במקצועות מדע -שנת תשע"ג מתאפיינת בעליות בהישגי תלמידים הלומדים בפיקוח הממלכתי ••••

ח', ובצמצום פערים בינם לבין חבריהם דוברי העברית הלומדים בפיקוח -וטכנולוגיה ומתמטיקה לכיתות ה' ו

 הממלכתי 

o  דתי, בהשוואה לשינויים -חלו השנה עליות בולטות בהישגי תלמידים בפיקוח הממלכתיבמדע וטכנולוגיה

בשנים קודמות, וזאת בשתי דרגות הכיתה.  בקרב הפיקוח הממלכתי חלו שינויים מתונים יותר, ופערי 

 ההישגים בין שני סוגי הפיקוח הצטמצמו.  

o תי דרגות הכיתה, במתמטיקה ה' אם עברית הצטמצמו מאד פערי ההישגים בש-גם במתמטיקה ובשפת

 ובעברית ח' פערים אלו אף נסגרו.

o  באנגלית לא חל שינוי משמעותי בפערי ההישגים בין שני סוגי הפיקוח לאורך השנים; הישגיהם של

 תלמידים בפיקוח הממלכתי גבוהים יותר.

o ח, הפערים כלכלי של התלמידים בשני סוגי הפיקו-כאשר מביאים בחשבון את ההבדלים ברקע החברתי

בהישגים לטובת הפיקוח הממלכתי מצטמצמים במידה ניכרת, ועל פי רוב נעלמים. רק באנגלית לכיתות 

 כלכלי של האוכלוסיות. -ח' נותרים פערים ניכרים גם לאחר שמביאים בחשבון את ההרכב החברתי-ה' ו

-ונות של רקע חברתיבכל המבחנים ובכל השנים נמצאו פערים ניכרים בהישגיהם של תלמידים מרמות ש ••••

 כלכלי גבוה יותר, כך ההישגים גבוהים יותר -כלכלי: ככל שהרקע החברתי

o אם לכיתות ה', עברית וערבית, נרשמו בשנתיים האחרונות פערי הישגים נמוכים במעט -במבחנים בשפת

 מהפערים שנרשמו בשנים קודמות. 

o ים האחרונות נרשמה התרחבות בפערי מאידך, במבחנים במדע וטכנולוגיה ובמתמטיקה לכיתות ח', בשנ

כלכלי שונה, זאת הן בקרב דוברי העברית והן בקרב דוברי -ההישגים בין תלמידים מרקע חברתי

 הערבית.

o  במבחן במתמטיקה לכיתות ח', חלה עלייה מצטברת בהישגי דוברי העברית אך ורק בקרב תלמידים

כלכלי נמוך נותרו ללא שינוי של ממש -חברתיכלכלי גבוה ובינוני. הישגי תלמידים מרקע -מרקע חברתי

  לאורך כל שש השנים שנמדדו.

  

מידים דוברי בשלושת המקצועות מדע וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה, קיים פער עקבי בהישגים לטובת תל ••••

 הם דוברי הערבית חבריעברית בהשוואה ל

o  ,ל צמצום פערים בין שני במרבית המקצועות ודרגות הכיתה אין מגמה ברורה שבמבט לאורך שנים

נרשמו בשנים האחרונות פערים קטנים יותר  מגזרי השפה. רק במדע וטכנולוגיה ובמתמטיקה לכיתות ה'

 בהשוואה לעבר. 
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o כלכלי של התלמידים, הפערים בהישגים בין תלמידים דוברי -כאשר מביאים בחשבון את הרקע החברתי

כלכלי -מרקע חברתי במידה ניכרת. בקרב תלמידיםעברית לבין תלמידים דוברי ערבית מצטמצמים 

 , נמצא כי בחלק מן המבחנים הישגי דוברי הערבית גבוהים במעט מהישגי דוברי העברית.בינוני

 בכל המקצועות ודרגות הכיתה הישגי התלמידים במגזר הבדואי בדרום נמוכים במיוחד ••••

o ר הבדואי בדרום לבין שאר דוברי בכל השנים נרשמו פערי הישגים גדולים מאד בין תלמידים במגז

 הערבית. 

o אם ערבית לכיתות ח' הישגי הבנים במגזר -ממצא זה בולט במיוחד בקרב הבנים. למשל, במבחן בשפת

 סטיית תקן). למעלה משנתי מממוצע כלל דוברי הערבית (-רבהנק' בסולם  100-הבדואי נמוכים ב

o  רוב, עליות מצטברות גדולות בהישגים לאורך בקרב תלמידים במגזרים הערבי והדרוזי חלו, על פי

 השנים
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  מבחני ההישגים –' אחלק 
  

  הקדמה לדיווח על ההישגים במבחני המיצ"ב

  ג"תשע"ב מיצההישגים במבחני אודות  על

את מידת עמידתם של  דוקלב, נועדו הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), בפיתוחה של מבחני המיצ"ב

תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות 

   התוויבכל מקצוע לאת פיתוח המבחנים . (עברית/ערבית) אם-שפתו מתמטיקהאנגלית, מדע וטכנולוגיה,  :ליבהה

 מדריכים ומורים להוראת המקצועכן ו אקדמיהאנשי ועדת היגוי שכללה את המפמ"ר להוראת המקצוע או את נציגו, 

 :באתר האינטרנט של ראמ"ה יםצגמו ניםהמבח ימפרטהמבחנים, המחוונים ו .ממגזרים שונים

http://rama.education.gov.il ," אם -ח', ובשפת-ה' ו לכיתותהועברו המבחנים  ".מבחני מדףבחלונית

  ב'. לכיתותהועבר מבחן גם  /ערבית)עברית(

על אוכלוסיית היעד של המיצ"ב חולקו בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לארבע מייצג מידע כל שנה בכדי לקבל 

מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הוא למעשה  אשכולכל  ."אשכולות" דלן, המכונותובג שקולותומייצגות קבוצות 

משתתפים בכל מבחן מיצ"ב בשנה מדי שנה ). לוקה לאשכולות נמצא באתר האינטרנט של ראמ"ה(פירוט נוסף על הח

  בתי ספר המשתייכים לאשכול אחר. חיצוני 

בבתי ספר  ח'-ה' ותלמידי כיתות  במדע וטכנולוגיה ובאנגלית המיצ"ב החיצוני במבחני השתתפו גתשע"בשנת 

בבתי ספר  'ח-ה' ו תלמידי כיתותהשתתפו (עברית/ערבית)  אם-במתמטיקה ושפתבמבחנים  .'גבאשכול הנכללים 

 .'אבאשכול בבתי הספר  ב'תלמידי כיתות גם  השתתפו(עברית/ערבית)  אם-בשפתבמבחנים  .'א באשכולהנכללים 

  .2013מאי -ץמרחודשים בנערכו הבחינות 

חינוך הרגיל: עולים חדשים רגילות ב כיתותבהלומדים  תלמידים בעלי צרכים מיוחדיםגם השתתפו ב במבחני המיצ"

ותלמידים בשפה העברית, תלמידים בעלי לקויות למידה  מתקשים ועדייןשנים בין שנה לשלוש הנמצאים בארץ 

נוסחי מבחן כמו עמיתיהם  באותם השתתפו). תלמידים אלו "משולבים"המקבלים תמיכה מתכנית השילוב (להלן 

  בהם התלמידים נבחנים ללא כל התאמות). שאם, -מבחנים בשפתהוציא למותאמים (אך בתנאי היבחנות  ,לכיתה

תלמידי רשת "מעין החינוך  השתתפו בתשע"ג משתתפים במיצ"ב באורח חלקי. תי ספר חרדייםבבתלמידים 

בתי ספר מרשת זו השתתפו בבחינות בעברית ומתמטיקה בכיתה ה' וכן בבחינה  59המיצ"ב. במבחני  "התורני

בתי  211בתי ספר חרדיים שאינם משתייכים לרשתות. לא השתתפו במיצ"ב  54 השתתפובעברית בכיתה ב'. בנוסף, 

במבחני המיצ"ב אינם מתפרסמים  בתשע"ג השתתפונתוני התלמידים החרדיים ש הספר של "מרכז החינוך העצמאי".

  במדגם חלקי ולא מייצג של אוכלוסייה זו. במסגרת דוח זה, שכן מדובר

. נוהל העברת המבחנים כולל הנחיות קפדניות לשמירה על בהקפדה על טוהר בחינותראמ"ה רואה חשיבות עליונה 

של טוהר בחינות. נתוני התלמידים  טוהר הבחינות. הליך חישוב נתוני המיצ"ב כולל בדיקה נרחבת לאיתור ההפרה

ה בטוהר הבחינות אינם נכללים בחישוב הנתונים של אותו מבחן בכל הרמות עבבתי ספר בהם עלה חשד לפגי

-המדווחות. בתי ספר בהם נמצאה עדות לפגיעה בטוהר הבחינות מטופלים על פי נוהל משמעתי, כנדרש. הדוח הבית

לא נכללו בחישוב נתוני המבחנים   תשע"גהלימודים בשנת טוהר הבחינות. ספרי מכיל הערה ברורה בדבר הפרה של 

מהכיתות שנבחנו במגזר  0.3%כיתות בבתי"ס דוברי עברית ( 14 (באופן כולל, על פני תחומי הדעת ודרגות הכיתה):

  .1מהכיתות שנבחנו במגזר זה) 7.8%כיתות בבתי"ס דוברי ערבית ( 161 -זה), ו

  שנתוניהן מדווחיםקבוצות האוכלוסייה 

בתי (מגזר שפה חלוקה לפי בו ארצית-ברמה כלל ,תחום דעת בכל דרגת כיתה כללבנפרד מוצגים בדוח זה ממצאים ה

ספר דוברי עברית בפיקוח הממלכתי ובפיקוח -, לפי סוג פיקוח (בתי)ספר דוברי עברית ובתי ספר דוברי ערבית

                                            
 
1
נתוני כלל הכיתות בשכבה לא  כאשר עלה חשד לפגיעה בטוהר בחינות בבית ספר במבחן מסוים בכיתה אחת או יותר,יובהר כי  

נכללו בחישוב הנתונים עבור אותו מבחן. כאשר עלה חשד לפגיעה בטוהר בחינות בשני מבחנים באותה שכבה בבית ספר, הן 
  נכללו פעמיים במניין הכיתות שלעיל.  
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להלן פירוט  .2ערבית (מגזר ערבי, מגזר דרוזי ומגזר בדואי בדרום)ספר דוברי -דתי) ולפי מגזרים בקרב בתי-הממלכתי

   קבוצות הנבחנים המדווחות:של 

 כלל התלמידים בבתי הספר .1

  ובבתי ספר דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידים בבתי ספר .2

  דתי-בפיקוח הממלכתי ובפיקוח הממלכתי דוברי עברית כלל התלמידים בבתי ספר. 3

 ערבית במגזרים הערבי, הדרוזי והבדואי בדרוםדוברי  התלמידים בבתי ספרכלל . 4

-רקע חברתיו בנות)ו (בנים מגדר :מאפייני התלמידיםהמתייחסים למשתני רקע חלוקה לפי בגם ים צגמוהממצאים 

 משתניתוצאה בין -על קשרי סיבה ולהסיק מניתוחים אלאין יש לציין כי  ).נמוךו, בינוני גבוהשל התלמידים ( יכלכל

  .  בין ההישגיםלהרקע 

של כל התלמידים בקבוצות אלו שהשיבו נתוני ההישגים של התלמידים בקבוצות הדיווח שלעיל כוללים את נתוניהם 

בתי הספר החרדיים, עולים הנמצאים בארץ בין ב םתלמידילהוציא  ,על שאלה אחת לפחות מתוך כלל שאלות המבחן

תלמידים בבתי ספר בהם נמצאה פגיעה בנוסף, נתוני ההישגים אינם כוללים  .משולביםתלמידים ושנה לשלוש שנים, 

   .בטוהר בחינות

  סולמות הציונים

היא האם חל שיפור בהישגים בהשוואה  ,לנוכח נתוני המיצ"ב ,שנהמדי שנה בהמתעוררת אחת השאלות המרכזיות 

סולם ציוני להתבסס על  אפשר-איזו  על שאלה חשובה כדי לענותאו שמא חלה נסיגה.  ,להישגים בשנים קודמות

  .שנתי-סולם המיצ"ב הרב ובמקומו פותח ,הגלם

של המיצ"ב מבטאים את סך הנקודות שצברו הנבחנים בתשובותיהם על שאלות המבחן,  סולם ציוני הגלםבהציונים 

ם במבחני המיצ"ב לאורך שוואה תקפה של הישגיהנקודות האפשריות בכל מבחן. סולם זה אינו מאפשר ה 100מתוך 

שינוי בציון אפשר לקבוע אם -ואי ,ברמת הקושי של המבחנים משנה לשנהמסוימים הבדלים , משום שייתכנו השנים

ברמות הקושי של המבחנים, או שניהם  , או משקף הבדליםהגלם משקף שינוי אמיתי ברמת ההישגים הלימודיים

  גם יחד.

 ,ראמ"ה ספרית וברמה ארצית הנהיגה-שנתית של ציוני המיצ"ב בכל תחום דעת ברמה בית-לאפשר השוואה רבכדי 

 ציוני הגלם לתרגם אתמאפשר נים השונים. מערך זה מבחב ניםציוהשל  סטטיסטי כיולמערך  ז,תשס"החל משנת 

 עבור כל מבחן בכל דרגת כיתה,ב, בחשבון מביאכיול המערך . שנתי-סולם מיצ"ב רב - אחיד בכל שנה לסולם

והוא מאפשר "למקם" את ההישגים שהתקבלו  ,בשנים שונות שהועברוהמבחנים נוסחי הבדלים ברמות הקושי של 

  בשנים אלו על פני אותו סולם מדידה. 

לקביעת אמות  שימשו ח"תשס, ונתוני למדידת ההישגים בסולם החדש שנת הבסיס שימשה תשס"חשנת הלימודים 

נקבעה שלהם  סטיית התקןו ,500 על הנבחניםשל ציוני ארצי -הממוצע הכללבשנה זו נקבע  המידה של סולם זה:

   .בנפרד דרגות הכיתהאחת מ, וזאת בכל אחד ממקצועות המיצ"ב ובכל 100 להיות

מדדים סטטיסטיים מקובלים:  מדווחים בנוגע אליהםו ,במבחןבדוח זה הם נתוני הציון הכולל  המוצגיםנתוני ההישגים 

שינויים שחלו ברמות ההישגים שנתי מאפשר ללמוד על -דיווח ההישגים במונחי הסולם הרב .3סטיית תקןוממוצע 

  .4בשנה הנוכחיתהשנים האחרונות, זאת במקביל לתמונת המצב המפורטת בדבר ההישגים  ששבמיצ"ב ב

, לא במונחי הציונים בסולם ציוני במקצועות השונים הציונים הממוצעיםישירות בין  השוואות עשותל איןנדגיש כי 

פיות בכל ישונות לצ הגדרותובשונים שמדובר בתכנים משום זאת ו ,שנתי-הגלם ולא במונחי הציונים בסולם הרב

 לעשותאפשר  לעומת זאתהמבחנים זהה בכל המקצועות. רמת הקושי של דרך להבטיח כי משום שאין ומקצוע, 

  המגמות לאורך השנים. דרגות כיתה מבחינתבין השוואה בין מקצועות שונים ו

                                            
 
2
אוכלוסיות יתכנו הבדלים קלים בין הנתונים בדוח זה לבין פרסומים מקבילים. הבדלים אלו נובעים מהתאמת -תתבעבור  

   משקלות לרמת הניתוח (כלל המדינה, מחוז או רשות).

3
 בתי הספר אוכלוסייתהרכב קלים ב שינוייםחישוב המדדים כלל הליך התאמה של מדגם האשכולות לאוכלוסייה כולה, זאת בשל  

. בעקבות עדכונים תשע"ב-ס"זתשבשנים  שנעשה , בדומה להליךג"תשענתוני הן על  נעשההתאמה זה . הליך בכל אשכול
 לעומת פרסומים קודמיםבדוח זה  המוצגיםח בדלים קלים בנתוני תשס"ז ותשס"תכנו הי, ישנערכו בשנת תשס"טמתודולוגיים 

  ).3(ר' נספח  אלה בנוגע לשנים השל ראמ"

4
  .  2שנתי מוצגים בנספח -ממוצעי ההישגים בסולם ציוני הגלם ופירוט המרתם לסולם הרב 



 

 10        הישגים במבחני המיצ"ב

. האם ערבית-בשפת םלבין הציונים במבחניהאם עברית -בשפת םבמבחני םציוניהבין  השוואה לעשות איןכמו כן, 

מצופה ה לשצוותים מקצועיים נפרדים ומתוך הגדרה נפרדת  בידיבנפרד,  אלה נעשההמבחנים הפיתוחם של שני 

את  מייחדאלא בנויים מתוך התייחסות ל משפה אחת לאחרת,אם אלו. המבחנים אינם מתורגמים -משפות תבכל אח

   .ןמודים הייחודית לכל אחת מהיב) ולפי תכנית הל"השפות (אוצר מילים, תחביר וכיושתי מ אחתכל 

ם מדווחים במונחי הנתוניכיול בין שנים, ועל כן  הליך נעשהלא  אם (עברית/ערבית) לכיתות ב'-בשפתבמבחנים 

  . שנתית-ואינם כוללים השוואה רב 100-0סולם ציוני הגלם 

  מבנה הדוח

של דוח המיצ"ב כולל שלושה פרקים מרכזיים: הישגים במבחני המיצ"ב בכלל בתי הספר ולפי מגזר חלק ההישגים 

(ממלכתי  ; הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח(דוברי עברית ודוברי ערבית) שפה

הערבי, הדרוזי והבדואי (המגזר  ; והישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי ערבית לפי מגזריםדתי)-וממלכתי

הישגים במבחני המיצ"ב לכיתות  :לצד נתוני השנים הקודמות 5'ח-מוצגים נתוני תשע"ג  בכיתות ה' ותחילה, . בדרום)

 ג"בתשע, והישגים במבחני המיצ"ב לכיתות ח' ג"תשע-ז"תשסמושווים להישגים במבחנים אלו בשנים  ג"בתשעה' 

 בנוסף,. לאורך השניםבמקצוע . בכך מתאפשרת בחינה של מגמות השינוי 6ג"תשע-ח"תשס בשנים מושווים להישגים

  : קבוצות אוכלוסייה שונות ם שלפערים בהישגי ניתוח פרקים אלה כוללים

כלכלי -ברתיבעבור כלל התלמידים ובנפרד בעבור שלוש רמות של רקע ח - מגזר שפה לפי פערים בהישגים �

 (גבוה, בינוני ונמוך)

בעבור כלל התלמידים ובנפרד בעבור שלוש רמות  -בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח פערים בהישגים  �

 כלכלי (גבוה, בינוני ונמוך)-של רקע חברתי

 פערים בהישגים בבתי ספר דוברי ערבית לפי מגזרים �

לפי סוג  ובבתי ספר דוברי עברית לפי מגזר שפהבחלוקה  בנפרד  - כלכלי-רקע חברתי לפי פערים בהישגים �

  פיקוח

בבתי ספר דוברי , מגזר שפהלפי בחלוקה בעבור כלל התלמידים ובנפרד  - של בנים ובנות םפערים בהישגי  �

  לפי מגזרים בבתי ספר דוברי ערבית לפי סוג פיקוח ועברית 

ציוני , ג"תשע-מהשנים תשס"ז םנתוניהפירוט ובו נתונים משלימים הכוללים, בין היתר,  נספחיםהדוח נחתם בפרק 

   .שנתי-רבפירוט המעבר מציוני גלם לציונים בסולם הוגלם, 

    

                                            
 
5
ועל כן הדיווח על ההישגים בכיתות  אם (עברית/ערבית) לכיתות ב' לא נעשה הליך כיול בין שנים-כאמור לעיל, במבחנים בשפת 

 ב' מדווחים במתכונת שונה במעט.
6
-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל 

 השוואה בין השנים בשכבת גיל זו.את שנת תשס"ז ב לכלולהתאפשר יסודיים) לא 
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  הישגים במבחני המיצ"ב

  בכלל בתי הספר גתשע"

לפי מגזר שפהו  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 12         הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה

   החיצוני במבחני המיצ"במשתתפים ה

-בתי 1,131 סך הכל –' ג-' ואמאשכולות  פרס השתתפו בהם בתי .2013מאי -ץמרנערכו במבחני המיצ"ב החיצוני 

במיצ"ב פנימי בכל  שתתפוה' ד-' ובאשכולות מכך, בתי הספר  לע נוסף תלמידים. 113,854-וכיתות  4,361ספר, 

 וממילאמבתי הספר  אינם נאספיםם אלו הספר. נתוני יונתוניהם משמשים לצרכים פנימיים של בת ,תחומי הדעת

   אינם מדווחים כאן.

 ,באחוזיםח' -ב', ה' ו שכבותתלמידים בהמתוך כלל ם יהושיעור ני המיצ"בחהנבחנים במב ימספרמוצגים  1בלוח 

ח' כוללים נבחנים -נתוני שכבות ה' ו .7)דוברי ערביתמגזר שפה (דוברי עברית/חלוקה לפי וב בעבור כלל בתי הספר

אם (עברית/ערבית) -כמחצית מאוכלוסיית בתי הספר בארץ. מבחני המיצ"ב בשפת הםש ,'ג-' ואב מאשכולות המיצ"

   כוללים כרבע מבתי הספר בארץ. ה זושכב ם שלנתוניהועל כן  ,'אבתי הספר שבאשכול ברק לכיתות ב' הועברו 

וגם תלמידים  שולביםמתלמידים עולים ו, והם כוללים גם 8לכלל התלמידים שנבחנו מתייחסיםנתוני ההשתתפות 

אינם כוללים את הדוח (נתוני ההישגים המוצגים בהמשך  בחינותהלומדים בכיתות בהן נמצא חשד לפגיעה בטוהר 

 פועל חושב מתוך כלל התלמידים בשכבות אלו בבתי הספרבנבחנו התלמידים ששיעור  .ציוניהם של תלמידים אלה)

  .שהשתתפו בפועל במיצ"ב

  

מגזר  לפי - ח'-וה' ב', בשכבות ושיעוריהם (באחוזים)  ג"תשע במספרי הנבחנים במבחני המיצ": 1  לוח 
   שפה

 שכבה המגזר
 מספר 
  בתיה"ס
 שנבחנו

מספר 
הכיתות 
 שנבחנו

מספר 
התלמידים 

 שנבחנו

שיעור 
 התלמידים

 שנבחנו

  יתברדוברי ע

 94% 17,500 673 303 ב'*  

 93% 32,332 1,270 607 ה'

 91% 30,819 1,136 326  ח'

 92% 80,651 3,079 852  כלל השכבות

  יתבדוברי ער

 93% 6,904 247 99  ב'*  

 93% 13,934 566 212 ה'

 89% 12,365 469 123  ח'

 91% 33,203 1,282 279  כלל השכבות

  כלל בתיה"ס

 94% 24,404 920 402 *'ב  

 93% 46,266 1,836 819 ה'

 90% 43,184 1,605 449  ח'

 92% 113,854 4,361 1,131  כלל השכבות

 ה זושכב ם שלנתוניהועל כן  ,'אשבאשכול בתי הספר רק בהועברו (עברית/ערבית) לכיתות ב' אם -בשפתמבחני המיצ"ב  *
  כרבע מבתי הספר בארץ. רק כוללים

 כיתות, ב94%ב' הוא  כיתותבמבחני המיצ"ב בכלל בתי הספר ב השתתפומעלה כי שיעור התלמידים ש 1עיון בלוח 

לא ה' -תות ב' ויבכ. ב"לאלו שנרשמו בתשע דומים ג"בתשעההשתתפות שיעורי . 90% -ח'  כיתות, וב93% -ה' 

שיעור בכיתות ח'  .ערביתודוברי  בשיעורי ההשתתפות בין שני מגזרי השפה, דוברי עברית ממש שלנמצאו הבדלים 

, 91%לעומת  89%משיעור ההשתתפות בקרב דוברי העברית ( נמוך במעטבקרב דוברי הערבית ההשתתפות 

   בהתאמה).

-ח' בשנים תשס"ז לכיתותה' ו לכיתותבפרק הבא מובא דיווח על תוצאות מבחני ההישגים בכל אחד ממבחני המיצ"ב 

   שנתי.-סולם המיצ"ב הרבבמונחי  ג"תשע

                                            
 
7
שתתפות במבחן במדע לצורך פישוט הדיווח על מספרי הנבחנים, נתוני ההשתתפות במבחנים המדווחים לעיל מבוססים על הה 

אם)  ותלמידים -בחישוב נתוני הטבלה, בתי ספר, כיתות (כלומר כיתות .'אם באשכול א-ובמבחן בשפת 'וטכנולוגיה באשכול ג
 נספרים פעם אחת למרות שנבחנו בשני מבחנים.

8
  .כמשתתפים במבחנים נחשבים כל התלמידים שהשיבו על שאלה אחת לפחות מתוך כלל שאלות המבחן 



 

 13         בכיתות ה' ובכיתות ח' הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ח'  כיתותבה' ו כיתותבהישגים   

 לפי מגזר שפה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 14        הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

  ח' כיתותבה' ו כיתותב תשע"גהישגים במבחני המיצ"ב 
  במדע וטכנולוגיה נים המבח

  כיתות ה'

חשיבה של ומיומנויות  ,ה'-, ד' וג' לכיתותהמבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' בדק ידע והבנה בנושאי לימוד הנלמדים 

טיוטת מסמך  ;תשנ"ט מדעית וטכנולוגית. המבחן התבסס על תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

: חומרים בנושאים הבאיםפריטים  וכלל ,לפי שנות גילהסטנדרטים (תשס"ד) ומסמך ההמלצה לפריסת ציוני דרך 

ואיכות חייו  התנהגותו, בריאותו ,האדם ;עולם היצורים החיים ;כדור הארץ והיקום ;עולם מעשה ידי האדםה וואנרגי

ברמות שונות: מיומנויות חשיבה מסדר  מיומנויות חשיבהשאלות המבחן בדקו ומערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה. 

 ;ניסויימיומנויות חשיבה מסדר בינוני (הבנה ויישום), ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה (חקר  ;נמוך (ידע /איתור מידע)
  והסקת מסקנות). בניית הנמקות ;ניתוח נתונים

  בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפהבמדע וטכנולוגיה לכיתות ה' סטיות תקן ממוצעים ו : 2  לוח

  מדע וטכנולוגיה ה'
  דוברי ערבית עבריתדוברי   כלל בתי הספר

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 118 454 5,502 87 521 13,182 102 501 18,684  ז"תשס

 111 444 6,941 84 524 14,466 100 500 21,407 ח"תשס

 106 496 5,857 80 536 14,787 91 524 20,644 ט"תשס

 101  506 5,786 77 532 13,379 86 524  19,165 ע"תש

 81 519 5,670 73 537 13,961 76 532 19,631  א"תשע

 82 498 6,265 70 541 13,957 77 528 20,222  ב"תשע

 77 518 5,476 65 553 14,613 71 542 20,089  תשע"ג

   לכיתות ה' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפה מדע וטכנולוגיהבן הכולל הציוממוצעי  :1תרשים 

  כיתות ה'   - כלל בתיה"ס כיתות ה'  - דוברי עברית ודוברי ערבית 
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 15        בכיתות ה' ובכיתות ח' לפי מגזר שפה הישגים במבחני המיצ"ב

  
  

    -כי מעלה עיון בנתונים 

' השגי התלמידים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות היב ודותנק 14של  מתונה עלייהחלה  ג"תשעבשנה"ל  �
 .ב"בהשוואה לתשע בכלל בתיה"ס

 ,שנתי-סולם הרבב ודותנק 41של מתונה מצטברת עלייה חלה  ג"תשעלשבין תשס"ז השנים  ששבמהלך  �
 .לשנה ודותנק 6.8בממוצע 

, סך הכל .ב"תשעב הישגים שנמדדומנקודות  12-ב גבוהים ג"בתשע דוברי העבריתהישגי התלמידים  �
, בממוצע הישגי התלמידים דוברי העבריתב ודותנק 32של  מתונהעלייה מצטברת חלה  שניםה ששבמהלך 

  .לשנה ודותנק 5.3
 .אבתשע" בהשוואה לתשע"ב והם חזרו לרמה שנמדדה עלו ג"בתשעדוברי הערבית התלמידים  הישגי �

, בעיקר הישגי התלמידים דוברי הערביתב ודותנק 64של  גדולהמצטברת עלייה  נרשמה השנים ששבמהלך 
 לשנה. ודותנק 10.7-בממוצע עלו ההישגים ב .בין השנים תשס"ח לתשס"ט

הפער עמד  ג"תשעבשנה"ל  .ערביתהדוברי מהישגי התלמידים  גבוהים דוברי העבריתהישגי התלמידים  �
 .שנתי-בסולם הרבודות נק 35על עברית הלטובת דוברי 

במידה פיזור הציונים  הצטמצםבמהלך השנים  .בבפיזור הציונים (ס"ת) בהשוואה לתשע" ירידה החל ג"תשעב �
 .  ובשני מגזרי השפה בתיה"סבקרב כלל  ,רבה

  
 .בתי ספר) עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 17כיתות ( 48-מ ציוניהם של תלמידיםאת  אינם כוללים ג"תשעמדע וטכנולוגיה ה' נתוני  הערה:

  בבתי ספר דוברי ערבית. 292כיתות מתוך  42 -בבתי ספר דוברי עברית ו  664כיתות מתוך  6  -מסך הכיתות  5%כיתות אלו הן 
  

  



 

 16        בכיתות ה' ובכיתות ח' לפי מגזר שפה הישגים במבחני המיצ"ב

  כיתות ח'
ח' ומיומנויות חשיבה -ז' ו כיתותבהנלמדים המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' בדק ידע והבנה בנושאי לימוד 

מפרט המבחן התבסס על תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה לחטיבת ואוריינות מדעית וטכנולוגית. 

: הבאים בנושאיםהמבחן כלל פריטים  ז' (תשע"ב) ומסמך האב לכיתה ח' (תשע"ג) .הביניים, מסמך האב לכיתה 

מיומנויות שאלות המבחן בדקו  .מערכות אקולוגיותו ביצורים חייםתהליכים מערכות ו ;, כוחות ותנועהאנרגיה ;חומרים

מיומנויות חשיבה מסדר בינוני (הבנה  ;ברמות שונות: מיומנויות חשיבה מסדר נמוך (ידע /איתור מידע) חשיבה

  בניית הנמקות והסקת מסקנות). ;ניתוח נתונים ;ויישום), ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה (חקר ניסויי

  ' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפהחמדע וטכנולוגיה לכיתות ב סטיות תקןממוצעים ו: 3 לוח

  'חמדע וטכנולוגיה 
  דוברי ערבית דוברי עברית  הספרכלל בתי 

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 107 466  5,920  94 513  12,948 100 500 18,868  ח"תשס

  106  459 5,087  99 525  13,501  106  506 18,588 ט"תשס

 105  494 5,090 95 534 13,782 100 522 18,872  תש"ע

 112 525 3,910 97 547 13,339 102 541 17,249 א"תשע

 100 512 4,666 100 549 13,998 101 539 18,664  ב"תשע

 101 527 5,311 104 573 14,410 106 559 19,721  תשע"ג

  ' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפהחלכיתות  מדע וטכנולוגיהבן הכולל הציוממוצעי  :2תרשים 

  כיתות ח'   - כלל בתיה"ס כיתות ח'  -דוברי עברית ודוברי ערבית  

    

התאפשר  יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*
  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
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 17        בכיתות ה' ובכיתות ח' לפי מגזר שפה הישגים במבחני המיצ"ב

  

    -כי עיון בנתונים מעלה 

 ח'שגי התלמידים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות היב נקודות 20של  מתונה עלייה החל ג"תשעבשנה"ל  �
  .ב"תשעבהשוואה ל בכלל בתיה"ס

-בסולם הרבודות נק 59של  גדולה מאדעלייה מצטברת חלה  ג"תשעשבין תשס"ח להשנים חמש במהלך  �
  .לשנה ודותנק 11.8, בממוצע שנתי

 ודוברי הערבית דוברי העבריתהישגי התלמידים תמונת השינויים בהישגים דומה בשני מגזרי השפה.  �
שבין השנים  חמש. במהלך נק', בהתאמה) 15-בונק'  24-(ב בתשע"הישגים שנמדדו במה גבוהים ג"בתשע

שני כל אחד מבהישגי התלמידים ב נקודות 60-כ של גדולה מאד עלייה מצטברת נרשמהתשס"ח לתשע"ג 
 . לשנה נקודות 12-בממוצע כ, מגזרים

הפער לטובת עמד  ג"בתשע .ערביתהגבוהים מהישגי התלמידים דוברי הישגי התלמידים דוברי העברית  �
 שנתי.-נק' בסולם הרב 46על עברית הדוברי 

קלה בפיזור הציונים בקרב  התרחבותלמעט , בפיזור הציונים (ס"ת) לאורך השנים לא חלו שינויים משמעותיים �
 .דוברי העברית

  
בטוהר בתי ספר) עקב חשד לפגיעה  7כיתות ( 34 -את ציוניהם של תלמידים שנבחנו ב אינם כוללים ג"תשעמדע וטכנולוגיה ח' נתוני  הערה:

  הכיתות שנבחנו בבתי ספר דוברי ערבית. 249הכיתות הן מתוך  34כל  -מסך הכיתות שנבחנו  4%כיתות אלו הן  .הבחינות
.  



  

 18        הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

   באנגליתנים המבח
  כיתות ה'

 הלימודים תכנית מתוך מרכזיים בדק את מידת שליטתם של התלמידים בנושאים המבחן באנגלית לכיתות ה'

הבנת הנקרא  ;)Access to Information from Spoken Textsהבנת הנשמע ( :היוהנושאים במבחן . באנגלית

)Access to Information from Written Textsוהבעה בכתב ( )Written Presentation.(  שאלות ההבנה במבחן כללו

הסקה  ;)Integrationאינטגרציה ( ;)Literal Comprehension: הבנת המשמעות הגלויה (הבנה ממדי ארבעה

)Inference( ) והבעת דעה אישיתPersonal Response(.  

  ' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפההלכיתות  באנגליתממוצעים וסטיות תקן  : 4 לוח

  אנגלית ה'
  דוברי ערבית דוברי עברית  כלל בתי הספר

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 106 471  5,532 100 499 12,925 103 491 18,457 ז"תשס

 107 478 6,926 96 509 14,408 100 500 21,334 ח"תשס

 104 483 6,099 97 517 14,986 100 507 21,085 ט"תשס

 103  481 5,912 95 519 13,436 99 508 19,348 תש"ע

 85 511 6,273 92 532 13,680 91  525 19,953 א"תשע

 89 514 6,181 89 545 13,824 90 535 20,005  ב"תשע

 91 518 5,767 88 542 14,726 90 534 20,493  תשע"ג

  לכיתות ה' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפה ן הכולל באנגליתהציוממוצעי  :3תרשים 

  כיתות ה'   - כלל בתיה"ס כיתות ה'  -דוברי עברית ודוברי ערבית  
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 19        הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

   -כי מעלה עיון בנתונים 

 בכלל בתיה"ס באנגלית לכיתות ה'שגי התלמידים במבחן היב לא חל שינוי של ממשבשנה"ל תשע"ג  �
 . קודמותשנים בבהישגים שהושגה  העלייה ונשמרה, ב"השוואה לתשעב

בהישגי תלמידים בכלל  ודותנק 43של  ניכרתמצטברת עלייה חלה  ג"תשעלשבין תשס"ז השנים  ששבמהלך  �
 . לשנה נקודות 7.2, בממוצע בתיה"ס

להישגים בשני המגזרים  דומיםבתשע"ג הישגי התלמידים תמונת השינוי בהישגים דומה בשני מגזרי השפה.  �
דוברי הישגי ב נקודות 43של  ניכרת מצטברת עלייהבמהלך שש השנים חלה בסה"כ, . "בעתששנמדדו ב

, לשנה ודותנק 7.8-ונק'  7.2-עלו ההישגים ב בממוצע ,דוברי הערביתבהישגי  ודותנק 47-ו העברית
 .בהתאמה

 הפער לטובת דוברי העברית. ערביתהדוברי מהישגי התלמידים  עברית גבוהיםהדוברי הישגי התלמידים  �
   נק' בסולם הרב שנתי. 24על  ג"בתשע עומד

הצטמצם שקדמו במהלך השנים  .בלא חל שינוי משמעותי בפיזור הציונים (ס"ת) בהשוואה לתשע" ג"בתשע �
  .קלות פיזור הציונים

 

  
כיתות  .בתי ספר) עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 10כיתות ( 31 -את ציוניהם של תלמידים מ אינם כוללים ג"תשעאנגלית ה' נתוני  הערה:

  הכיתות שנבחנו בבתי ספר דוברי ערבית. 292הכיתות הן מתוך  31כל  -מסך הכיתות  3%אלו הן 



  

 20        הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

  כיתות ח'
 הלימודים תכנית מתוךמרכזיים  שליטתם של התלמידים בנושאים בדק את מידת המבחן באנגלית לכיתות ח'

הבנת הנקרא  ;)Access to Information from Spoken Textsהבנת הנשמע ( :הנושאים במבחן היו. באנגלית

)Access to Information from Written Textsוהבעה בכתב ( )Written presentation .( שאלות ההבנה במבחן כללו

הסקה  ;)Integrationאינטגרציה ( ;)Literal Comprehension: הבנת המשמעות הגלויה (הבנה ממדי ארבעה

)Inference( ) והבעת דעה אישיתPersonal Response(.  

  ' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפהחלכיתות  באנגליתסטיות תקן ו ממוצעים : 5 לוח  

  אנגלית ח'
  דוברי ערבית דוברי עברית  כלל בתי הספר

N  ס"ת  ממוצע  N   ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 86 452  5,853 99 519 13,142  100 500 18,995 ח"תשס

 87 449 5,329 95 531 13,754 100 507 19,083 ט"תשס

 95  470 5,180 92 530 14,089 97  513 19,269 תש"ע

  80 491 5,069 83 537 13,197 85 523 18,266 א"תשע

 82 467 5,350 85 530 13,967 89 511 19,317  ב"תשע

 84 472 5,668 88 537 14,351 92 517 20,019  תשע"ג

  ' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפהחלכיתות  ן הכולל באנגליתהציוממוצעי  :4תרשים 

  כיתות ח'   - כלל בתיה"ס כיתות ח'  -דוברי עברית ודוברי ערבית  

    
התאפשר  יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

   בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
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 21        הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

   -כי עיון בנתונים מעלה 
 בכלל בתיה"סבמבחן באנגלית לכיתות ח'  התלמידים הישגיב ודותנק 6של  קלהעלייה בשנה"ל תשע"ג חלה  �

 .בבהשוואה לתשע"
, שנתי-בסולם הרב ודותנק 17של  קלהמצטברת  עלייהנרשמה  ג"תשעלשבין תשס"ח  השנים חמשבמהלך  �

  .לשנה ודותנק 3.4בממוצע 
בהשוואה  ג"בתשע במעט עלו דוברי העברית התלמידים הישגי. דוברי העבריתבקרב נרשמה מגמה דומה  �

 3.6, בממוצע השנים חמשבמהלך  ודותנק 18של  קלה מצטברת עלייה נמדדה וסך הכל, נק') 7-ב(ב "עלתש
 . לשנה ודותנק

ב, זאת לאחר ירידה "עבהשוואה לתש ודותנק 5של חלה בתשע"ג עלייה מזערית  דוברי הערבית גם בהישגי �
, בממוצע ודותנק 20של  קלהעלייה מצטברת השנים שנמדדו נרשמה  חמשבמהלך  .ניכרת בשנה הקודמת

  .לשנה נקודות 4.0
 הפער לטובת דוברי העברית .מהישגי התלמידים דוברי הערבית גבוהיםהישגי התלמידים דוברי העברית  �

  .ס"חבתש לפער שנרשםוהוא דומה בגודלו , ודותנק 65על  ג"בתשע עומד
 םנרש שנים חמש במהלך. בסה"כ, ב"עדומה לזה שנרשם בתש ג"בתשעהציונים בשני מגזרי השפה פיזור  �

  .בקרב כלל בתי הספר בפיזור הציונים ודותנק 8של  צמצום

. הבחינות בטוהר לפגיעה חשד עקב) ספר בתי 7( כיתות 31 -שנבחנו ב תלמידיםאת ציוניהם של  אינם כוללים ג"תשעאנגלית ח' נתוני  הערה:

  .ערבית דוברי ספר בבתי 249 מתוך כיתות 23 -ו עברית דוברי ספר בבתי  602 מתוך כיתות  8 –מסך הכיתות שנבחנו  4%כיתות אלו הן 
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  במתמטיקה  ניםמבחה
  כיתות ה'

במתמטיקה תכנית הלימודים המבחן במתמטיקה לכיתות ה' בדק את מידת שליטתם של התלמידים בנושאים מתוך 

המשקפות את הנושאים והעקרונות המופיעים בתכנית הלימודים  שאלותהמבחן כלל  ).2006-(שפורסמה בהתשס"ו 

: מספרים במבחן היו הנושאים ה'.-א' לכיתותהנלמדות ואשר בדקו את ההבנה והשליטה במיומנויות מתמטיות 

חשיבה  ;ברמות שונות: ידע וזיהוי מיומנויות חשיבהשאלות המבחן בדקו  גיאומטריה ומדידות. ;שברים ;שלמים

  חיפוש פתוח והנמקה.ו  חשיבה תהליכית (יישום ותובנה חשבונית) ;אלגוריתמית

  ' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפההלכיתות  במתמטיקה וסטיות תקןממוצעים  : 6 לוח

  מתמטיקה ה'
  דוברי ערבית דוברי עברית  כלל בתי הספר

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 96 445 5,642 93 508 14,184 98 490 19,826  ז"תשס

 97 450 5,941 93 521 13,884 100 500 19,825 ח"תשס

 95 465 6,039 93 526 13,642 98 508 19,681 ט"תשס

 99 487 6,876 84 548 14,164 93 529 21,040  תש"ע

 86 520 6,708 78 558 15,352 82 546 22,060 א"תשע

 91 511 5,718 82 556 13,218 88 542 18,936  ב"תשע

 89 518 5,748 82 562 13,433 86 549 19,181  תשע"ג

  לכיתות ה' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפה ן הכולל במתמטיקההציוממוצעי  :5תרשים 

  כיתות ה'   - כלל בתיה"ס כיתות ה'  -דוברי עברית ודוברי ערבית  
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   -כי עיון בנתונים מעלה  

 בכלל בתיה"סבמתמטיקה לכיתות ה' בהישגי התלמידים  נקודות 7של  קלה עלייהה חל ג"תשעשנה"ל ב �
  .בבהשוואה לתשע"

שנתי, -בסולם הרב נקודות 59של  גדולהמצטברת  עלייהג נרשמה "במהלך שש השנים שבין תשס"ז לתשע �
 תשע"א.לשנים תשס"ז ם התרחשה בעיקר בין הלשנה. העלייה בהישגי נקודות 9.8בממוצע 

סך . נק') 6-"ב (בעתשבלהישגים שנרשמו בהשוואה  עלו במעט ג"בתשע דוברי העברית םהישגי התלמידי �
 . לשנה נקודות 9.0, בממוצע נקודות 54של  ניכרתעלייה השנים נרשמה  שש, במהלך הכל

נרשמה השנים  ששבמהלך . נק') 7-בהשוואה לתשע"ב (ב עלו במעט בתשע"ג דוברי הערבית גם הישגי �
  לשנה. נקודות 12.2, בממוצע שנתי-בסולם הרב נקודות 73של  גדולה מאדעלייה מצטברת 

 הפער לטובת דוברי העבריתערבית. העברית גבוהים מהישגי התלמידים דוברי ההישגי התלמידים דוברי  �
 60 -כבהשוואה לפער של  , זאתנקודות 44על  ג"בתשע עומדהוא והאחרונות  לוש השניםבש הצטמצם

 . תש"ע-שנים תשס"זמהלך הבנקודות 
שנים נרשם  שש. בסה"כ, במהלך בדומה לזה שנרשם בתשע" ג"בתשעבשני מגזרי השפה פיזור הציונים  �

  בפיזור הציונים בקרב כלל התלמידים.  נקודות 12צמצום של 

 .בתי ספר) עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 3כיתות ( 9-את ציוניהם של תלמידים שנבחנו ב אינם כוללים ג"תשעמתמטיקה ה' נתוני  הערה:
ערבית. ידובר ספר בבתי שנבחנו הכיתות 274הן מתוך  הכיתות 9כל  -הכיתות שנבחנו  מסך 1%כיתות אלו הן 



  

 24        בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה 

  כיתות ח'
 החדשהתכנית הלימודים המבחן במתמטיקה לכיתות ח' בדק את מידת שליטתם של התלמידים בנושאים מתוך 

כיתות ז' ב התכנית החדשה החלה לפעול .ח'-ז' לכיתותהנלמדים  /תחומיםתוך התמקדות בנושאים במתמטיקה

העיקריים  התחומיםאת  יםהמשקפ פריטיםהמבחן כלל בשנה"ל תש"ע ונלמדה לראשונה בכיתות ח' בתשע"א. 

נוסחו ברוח תכנית הלימודים שאלות המבחן  .ותחום גיאומטרי תחום אלגברי ;תחום מספרי :תכנית הלימודיםב

חיפוש פתוח  ;חשיבה תהליכית ;חשיבה אלגוריתמית ;ברמות שונות: ידע וזיהוי מיומנויות חשיבהבדקו החדשה ו

  והנמקה.

  ' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפהחלכיתות  סטיות תקן במתמטיקהו ממוצעים : 7 לוח

  מתמטיקה ח'
  דוברי ערבית דוברי עברית  כלל בתי הספר

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 89 471 4,758 102 512 13,475 100 500 18,233 ח"תשס

 94 488 5,124 100 520 13,221 99 510 18,345 ט"תשס

  92  479 5,905 101 523 13,399  101  511 19,304 תש"ע

 92 498 5,867 97 532 14,470 97  522  20,337 א"תשע

 95 468 4,931 97 514 14,490 99 501 19,421  ב"תשע

 101 487 5,195 98 533 13,543 101 519 18,738  ג"תשע

  ' בכלל בתי הספר ולפי מגזרי שפהחלכיתות  ן הכולל במתמטיקההציוממוצעי  :6תרשים 

  כיתות ח'   - כלל בתיה"ס כיתות ח'  -דוברי עברית ודוברי ערבית  

  
 התאפשר  יסודיים) לא-ועיצומים מצד ארגון המורים העלשביתות עקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
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   -כי עיון בנתונים מעלה  

שגי התלמידים במבחן היב מתונה יהיעל בהישגים בשנה"ל תשע"ב, נרשמה בתשע"ג ניכרתלאחר ירידה  �
בהשוואה לתשע"ב,  נקודות 18-עלו ב בכלל בתיה"סההישגים  לשנה קודמת.בהשוואה  ח'לכיתות  מתמטיקה

  .וחזרו לרמה שנמדדה בתשע"א
בסולם  ודותנק 19של  קלהמצטברת  עלייהנרשמה  ג"לתשעשבין תשס"ח  השנים חמשבמהלך , סך הכל �

לאורך השנים תשס"ח עד עיקר לשנה. כאמור, העלייה בהישגים התרחשה ב ודותנק 3.8שנתי, בממוצע -הרב
  תשע"א.

 19 -ב הישגי התלמידים עלו ג"בתשע ,דוברי העברית בקרב בקרב שני מגזרי השפה. ממצאים דומים נרשמו �
במהלך חמש השנים שנמדדו . א"עוהם דומים ברמתם להישגים שנמדדו בתש ,ב"שנת תשעל בהשוואה נקודות

 לשנה. ודותנק 4.2שנתי, בממוצע -בסולם הרב ודותנק 21של  קלהעלייה מצטברת נרשמה 
, אך הם עדיין בבהשוואה לתשע" נקודות 19-ב עלו ג"בתשעהישגי התלמידים  ,דוברי הערביתבקרב גם  �

 16של  קלהעלייה מצטברת במהלך חמש השנים שנמדדו נרשמה . נמוכים מההישגים שנרשמו בתשע"א
 לשנה. נקודות 3.2שנתי, בממוצע -ודות בסולם הרבנק

לטובת  הפערעמד  ג"בתשעערבית. המהישגי התלמידים דוברי  גבוהיםהישגי התלמידים דוברי העברית  �
 .ים שנרשמו בשנים קודמותלפערדומה ב נקודות 46על  דוברי העברית

  השנים. במהלך(ס"ת) פיזור הציונים ב משמעותילא חל שינוי בשני מגזרי השפה  �

בתי ספר) עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות.  2כיתות ( 8 -שנבחנו באינם כוללים את ציוניהם של תלמידים  תשע"גמתמטיקה ח' נתוני הערה: 
ערבית. יבבתי ספר דובר הכיתות שנבחנו 220הכיתות הן מתוך  8כל  -מסך הכיתות שנבחנו  1%כיתות אלו הן 



  

 26        הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

  בעברית  ניםהמבח

  כיתות ה'

תכנית סמך המבחן בעברית לכיתות ה' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך הלשוני על 

 נושא .לשון-לשון ומטהובכתב  הבעה ;הנקרא : הבנתבמבחן היו הנושאים הלימודים בעברית לבית הספר היסודי.

. טקסט מידע וטקסט שימושי ;סיפורהבנת הנקרא נבדק באמצעות שאלות המתייחסות לטקסטים משלוש סוגות: 

 זה מבחן יישום, הערכה וביקורת. ;פרשנות והיסק; איתור מידע : ממדי הבנהשאלות ההבנה במבחן בדקו שלושה 

  .בלבד עברית לדוברי ועברה
  

  'הלכיתות  סטיות תקן בעבריתוממוצעים : 8 לוח

  עברית ה'
 דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  

 106 492 13,899 ז"תשס

 100 500 13,904  ח"תשס

 91 513 13,653 ט"תשס

 82 521 14,138 תש"ע

 72 528 15,406 א"תשע

 68 539 13,265  ב"תשע

 69 532 13,445  תשע"ג

  ' הלכיתות  ן הכולל בעבריתהציוממוצעי  :7תרשים 

   כיתות ה'  -דוברי עברית 

 
  

   -כי מעלה עיון בנתונים  

נק'  7-בהשוואה לתשע"ב (ב ירדו במעטבשנה"ל תשע"ג, הישגי התלמידים במבחן בעברית לכיתות ה'  �
 קודמות. השנים כל היה עקבית ורציפה שנרשמה בישנתי), זאת לאחר על-בסולם הרב

בממוצע , נקודות 40של  מתונה ה מצטברתיעליחלה ג "השנים שבין תשס"ז לתשע ששבמהלך  סך הכל, �
 .  לשנה נקודות 6.7

ניכר  צמצוםחל במהלך חמש השנים  סך הכל,. בתשע"ג דומה לזה שנרשם בתשע"ב(ס"ת) פיזור הציונים  �
   .בפיזור הציונים נקודות 37של 
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  כיתות ח'

תכנית סמך המבחן בעברית לכיתות ח' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך הלשוני על 

הבנת  נושא .לשון-לשון ומטהובכתב  הבעה ;הנקרא : הבנתבמבחן היו הנושאים. יסודי-העל ת הספרהלימודים לבי

טקסט מידע וטקסט  ;טיעון/שכנוע: טקסט הנקרא נבדק באמצעות שאלות המתייחסות לטקסטים משלוש סוגות

: איתור מידע וארגונו מחדש; פרשנות והיסק; הערכה ממדי הבנהשאלות ההבנה במבחן בדקו שלושה  .שימושי

  .בלבד עברית לדוברי ועברה זה מבחן וביקורת.

  'חלכיתות  סטיות תקן בעבריתו ממוצעים: 9 לוח

  עברית ח'
 דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  

 100 500 13,933 ח"תשס

 98 535 13,376 ט"תשס

 92 538 13,445 תש"ע

 92 551 14,528  א"תשע

 87 539 14,520  ב"תשע

 89 537 13,499  תשע"ג

  ' חלכיתות  ן הכולל בעבריתהציוממוצעי  :8תרשים 

   'כיתות ח  -דוברי עברית 

 
התאפשר יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
  

   -כי עיון בנתונים מעלה 

  ב. ע"תשלבהשוואה  לכיתות ח'במבחן בעברית התלמידים בהישגי  שינוי של ממש לא חל ג"תשעשנה"ל ב �
, שהתרחשה שנתי-נקודות בסולם הרב 37של  ניכרתמצטברת עלייה חלה  במהלך חמש השנים שנמדדו �

 הישגי התלמידים בשנת תשע"ג דומים ברמתם להישגים שנרשמו בתשס"ט. .בין השנים תשס"ח לתשס"ט
 ודותנק 11חלה ירידה של  סך הכל,. בתשע"ג דומה לזה שנרשם בתשע"בפיזור הציונים (ס"ת) במבחן זה  �

 .בפיזור הציונים במהלך השנים
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  ית בבער ניםהמבח
  ות ה'כית

תכנית סמך על תחום החינוך הלשוני המבחן בערבית לכיתות ה' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים ב

הבנת הנקרא  נושא לשוני. בכתב וידע הבעה ;הנקרא הבנתהנושאים במבחן היו:  .לביה"ס היסודי הלימודים בערבית

שאלות  טקסט מידע וטקסט שימושי. ;טקסט נרטיבינבדק באמצעות שאלות המתייחסות לטקסטים משלוש סוגות: 

: הבנת המשמעות הגלויה בטקסט; הבנת המשתמע מתוך הטקסט; הבנהממדי ההבנה במבחן מייצגות ארבעה 

 .והטקסטואליים תפקידם של הרכיבים הלשוניים וזיהוי של התוכן פרשנות, מיזוג ויישום של רעיונות מידע; הערכה

  .בלבד ערבית לדוברי ועברה זה מבחן

    'הלכיתות  סטיות תקן בערביתו ממוצעים : 10 לוח

  ערבית ה'
 דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  

 103 496 5,597 ז"תשס

 100 500 6,097 ח"תשס

 95 533 6,058 ט"תשס

 95 539 6,882  תש"ע

  84 571 6,659 א"תשע

 83 560 5,931  ב"תשע

 78 574 5786  תשע"ג

   'הלכיתות  ן הכולל בערביתהציוממוצעי  :9תרשים 

   כיתות ה'  - ערבית דוברי

  
  

   -כי עיון בנתונים מעלה 

במבחן בערבית לכיתות ה' שגי התלמידים היב ודותנק 14של מתונה  יהיעלנרשמה  ג"תשעבשנה"ל  �
 ב, והם חזרו לרמה שנמדדה בתשע"א."בתשעם הבהשוואה להישגי

הישגי בודות נק 78של  גדולה מאדמצטברת עלייה  נרשמה ג"תשעל תשס"זשבין השנים  ששבמהלך  �
 .לשנה ודותנק 13, בממוצע התלמידים במבחן זה

 25ירידה של  . בסה"כ נרשמהבבתשע" מדדזה שנמ נמוך ג"בתשעשל התלמידים פיזור הציונים (ס"ת)  �
   תשס"ז.ל בהשוואה ג"בתשעפיזור הציונים ב ודותנק

 .בתי ספר) עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 3כיתות ( 10 -של תלמידים שנבחנו ב את ציוניהם אינם כוללים ג"תשעערבית ה' נתוני  הערה:

   ערבית. יהכיתות שנבחנו בבתי ספר דובר 274מתוך  4%כיתות אלו הן 
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  כיתות ח'

תכנית סמך על תחום החינוך הלשוני ' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בחהמבחן בערבית לכיתות 

הבנת  נושא לשוני. בכתב וידע הבעה ;הנקרא הבנתהנושאים במבחן היו:  .יסודי-העל בית הספרל הלימודים בערבית

. שכנועיוטקסט  טקסט מידע ;טקסט נרטיביהנקרא נבדק באמצעות שאלות המתייחסות לטקסטים משלוש סוגות: 

 הערכה וביקורת.פרשנות והיסק;  ;וארגונו מחדש: איתור מידע שלושה ממדי הבנהבדקו שאלות ההבנה במבחן 

  .בלבד ערבית לדוברי ועברה זה מבחן

  

  'חלכיתות  סטיות תקן בערביתו ממוצעים: 11 לוח

  ערבית ח'
 דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  

 100 500 4,971  ח"תשס

 80 523 5,374 ט"תשס

 88 513 6,031 תש"ע

 90 527 5,913 א"תשע

 95 533 5,226  ב"תשע

 93 546 5,434  תשע"ג

  ' חלכיתות  ן הכולל בערביתהציוממוצעי  :10תרשים 

   כיתות ח'  - דוברי ערבית

 
 התאפשר  יסודיים) לא-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
  

   -כי עיון בנתונים מעלה 

' חבמבחן בערבית לכיתות שגי התלמידים בהי ודותנק 13של  מתונה יהיעלנרשמה  ג"ל תשעבשנה" �
 .ב"בתשעבהשוואה להישגיהם 

 בהישגי ודותנק 46של  גדולהמצטברת עלייה  נרשמה ג"לתשעח תשס"שבין השנים  חמשבמהלך  �
 .לשנה ודותנק 9.2, בממוצע התלמידים במבחן זה

פיזור מההוא נמוך במעט דומה לזה שנרשם בתשע"ב, ושל התלמידים (ס"ת) פיזור הציונים  ג"תשעבשנת  �
   .שנת הבסיס תשס"חב

 .כיתות (בית ספר אחד) עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 4 -את ציוניהם של תלמידים שנבחנו ב אינם כוללים ג"תשעערבית ח' נתוני  הערה:

  ערבית. יהכיתות שנבחנו בבתי ספר דובר 220מתוך  2%כיתות אלו הן 
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 30        הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

  ח' לכיתותה' ו לכיתות תשע"גמיצ"ב ההישגים במבחני סיכום ה

 הלשנבהשוואה  בהישגי התלמידים במבחני המיצ"ב עליותעל פי רוב  ונרשמ ג"תשעבשנת הלימודים 
 :הקודמת

 ערבית,אם - שפתו מדע וטכנולוגיה, מתמטיקהביותר  גבוהים, הישגי התלמידים בכיתות ה'
   אם עברית- בשפת יותר ונמוכים באנגלית דומים

 במבחן ;אם עברית-בכל תחומי הדעת, למעט שפת יותר גבוהים הישגי התלמידים, 'חבכיתות 
   בבתשע" הישגיםל דומיםזה ההישגים בתשע"ג 

בהישגי  מאד גדולותעד  ותקל תומצטבר ותעלי מקצועות ודרגות הכיתהבכל הלאורך השנים נרשמו 
  התלמידים.  

  'ה ותכית

מגמה על  מצביעים ובמגזרי השפה התלמידיםכלל קרב ב ה' לכיתות ג"תשעבמבחני המיצ"ב  התלמידיםהישגי  �
  .קודמתהבהשוואה לשנה  השונים הדעת בתחומימעורבת 

o  12( מדע וטכנולוגיהבבמבחן  בהישגים מתונה עלייהה נרשמ דובר העבריתתלמידים במגזר הבקרב 
להישגים דומים  באנגלית ןהישגי התלמידים במבח .נק') 6( במתמטיקהבמבחן  יה קלהיעלו ')נק

  . נק') 7(בהישגים  ירידה קלהחלה  עברית אם-בשפתואילו במבחן , בשנרשמו בתשע"

o  מדע ביה מתונה יעל :בהישגים עליות על פי רוב ונרשמ דובר הערביתבקרב התלמידים במגזר
לא נרשם שינוי  נק'). 7( מתמטיקהביה קלה יועל ,נק') 14( אם ערבית-ובשפתנק')  20( וטכנולוגיה

  בהישגי התלמידים דוברי הערבית במבחן באנגלית.

  :)ג"תשע - (תשס"זשנים  ששלמגמה על פני אשר  �

o  שניםה ששבמהלך  כלל התלמידיםבהישגי  עלייה מצטברתבכל מבחני המיצ"ב לכיתות ה' נרשמה 
 השפה.משתנה בין תחומי הדעת ובין מגזרי עלייה המצטברת ה . גודלג"תשעלשבין תשס"ז 

o הובילו  ג"תשעלין השנים תשס"ז שנרשמו ב םבהישגישינויים ה ,עבריתי דובר בתי"סבקרב התלמידים ב
 40( אם עברית-בשפתנק'),  43( באנגלית יות מתונות יותרועל ,')נק 54( במתמטיקה ניכרת יהעליל

  .נק') 32( במדע וטכנולוגיהנק') ו

o הובילו  רביתעי דובר בתי"סבקרב התלמידים ב ג"תשעלבהישגים שנרשמו בין השנים תשס"ז  שינוייםה
שני מקצועות ב .נק') 64( במדע וטכנולוגיה גדולהולעלייה  נק') 47( באנגלית ניכרת כוללתעלייה ל

 .נק') 73( במתמטיקהנק') ו 78( אם ערבית-בשפת כוללת גדולה מאד: עלייהנרשמה 

  ח' ותכית

על  מצביעים מגזרי השפהשני וב כלל התלמידיםבקרב  'ח לכיתות ג"תשעבמבחני המיצ"ב  התלמידיםהישגי  �
 .בהשוואה לשנה הקודמת מרבית תחומי הדעתב יהיעל

o  24(במדע וטכנולוגיה  בהישגיםיה ניכרת יעל הנרשמ ג"בתשעעברית דוברי  בתי"סתלמידים בבקרב 
אם -בשפתבמבחן נק').  7( יה קלה באנגליתיועל נק') 19(במתמטיקה  מתונה יותריה י, עלנק')

 .בהשוואה לתשע"ב בהישגים של ממשלא נרשם שינוי  עברית

o עליות מתונות במתמטיקה :בהישגים עליות ג"בתשענרשמו  ערביתדובר  בתי"סקרב התלמידים בב 
הישגי התלמידים עלו באנגלית נק').  13( אם ערבית-ובשפתנק')  15( במדע וטכנולוגיה נק'), 19(

  נקודות). 5(עלייה מזערית של במעט 

 ):ג"תשע -ח (תשס" שנים חמש למגמה על פניאשר  �

o השניםבמהלך חמש  כלל התלמידיםבהישגי  מצטברת עלייה נרשמה מבחני המיצ"ב לכיתות ח'כל ב 
  משתנה בין תחומי הדעת ובין מגזרי השפה. העלייה המצטברת גודל .ג"תשעל ח"תשס

o במדע  דוברי העבריתהישגי התלמידים ב גדולה מאד כוללתעלייה חלה השנים האחרונות  חמשב
ובמתמטיקה  נק'), 37( ניכרת כוללת עלייהנרשמה  אם עברית-שפתב. נק') 60( וטכנולוגיה

 .נק', בהתאמה) 18-ו 21( עליות קלותנרשמו  ואנגלית

o ,עלייה  השנים חמשבנרשמה  הערביתדובר התלמידים במגזר בקרב גם  בדומה לדוברי העברית
גדולה  כוללת עלייהנרשמה  יתרבאם ע-בשפת. נק') 61( וטכנולוגיה במדע גדולה מאדמצטברת 

 נק', בהתאמה). 20-ו 16( עליות קלותנרשמו  ובמתמטיקה ואנגלית נק'), 46(
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  ח' לכיתותה' ו לכיתותב במבחני המיצ" פערים בהישגים 
  

  פערים בהישגיהם של דוברי עברית ודוברי ערבית 
מעברית לערבית בהליך מקצועי ומותאמים מבחני המיצ"ב במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיה מתורגמים נקדים ונאמר כי 

 ערבית זהות, למעט ההוראות וההנחיות לאורךגרסאות לדוברי עברית ולדוברי האנגלית, מבחנים בבומבוקר. 

מגזרי השפה  בשנים מועברילהתייחס למבחנים הבהתאמה. הליך זה מאפשר  ,בעברית ובערבית ניתנותה ,המבחן

עברית הבין דוברי  ההשוואה תקפה של ההישגים בשלושת המקצועות האל שותולע ,חנים מקביליםכאל מב

לבין אם עברית -השוואה בין תוצאות המבחנים בשפת לעשותאפשר -אי בניגוד לכך,לעמיתיהם דוברי הערבית. 

וועדות היגוי אחרות,  צוותים נפרדיםבידי , שפותח משלוכל מגזר שפה מבחן לשכן התוצאות המקבילות בערבית, 

  ומושתת על תוכניות לימודים שונות.

  

 של תלמידים דוברי עברית ודוברי ערבית נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן) הוצגו הקודם שבפרק 11-2 ותלוחב

של  הישגיםהין הפערים בבאופן גרפי מוצגים ם הבא בתרשי. ג"תשע-בשנים תשס"זח' -לכיתות ה' ובמבחני המיצ"ב 

. וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה ח' במדע-ה' ו לכיתות ג"תשע"ב תלמידים דוברי עברית ודוברי ערבית במבחני המיצ

בין שמחושבים על פי ההפרש  המדווחים הפערים. שנמדדו השנים פני על ביניהםמוצגים הפערים שלאחריו בלוח 

  . שנתי-רבההמיצ"ב , במונחי סולם יתבדוברי הערוית רדוברי העבממוצעי 

  

   ג"תשע"ב במיצ דוברי עברית לדוברי ערביתבין בהישגים  : פערים11 תרשים

  

  

35

24

44

46

65

46

מדע וטכנולוגיה  

אנגלית            

מתמטיקה        

כיתה ה

כיתה ח

כיתה ה

כיתה ח

כיתה ה

כיתה ח

ג"תשע

150 100 50 0 50 100 150

שנתי-ב הרב"גודל הפער בסולם המיצ

פער לטובת דוברי הערביתפער לטובת דוברי העברית
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  ג"תשע- זבשנים תשס" ערבית דובריל עברית דוברי בין בהישגים פערים  :12 לוח

  
  פערים בין דוברי עברית ודוברי ערבית* 

  ג"תשע  ב"תשע  א"תשע  תש"ע תשס"ט  תשס"ח תשס"ז

    מדע וטכנולוגיה 

 35 43  18 26 40 80 67 ה'

 46 37 22 40 66 47 **  ח'

    אנגלית 

 24 31 21 38 34 31 28 ה'

 65 63 46 60 82 67 **  ח'

    מתמטיקה

 44 45 38 61 61 71 63 ה'

 46 46 34 44 32 41 **  ח'

  דוברי העברית. הם של דוברי הערבית מנתוניהם של לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוני   *
    יסודיים) -בשל  שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (עקב שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העל** 
  שנת תשס"ז בהשוואה בין השנים בשכבת גיל זו.נתוני לא התאפשר לכלול את     

  

  

  

   -מעלה כי  12ולוח  11בתרשים  בנתוניםעיון 
  

  :ג"תשעל "דוברי ערבית בשנהלבין דוברי עברית בהישגים פערים 
בהשוואה  לטובת התלמידים דוברי העבריתבהישגים  עקביפער קיים ח') -וה' שתי דרגות הכיתה (ב �

  . בכל שלושת תחומי הדעת, וזאת לעמיתיהם דוברי הערבית

במדע  נקודות. 44 - במתמטיקה בהישגים לטובת דוברי העברית נמצא הפער הגדול ביותר ,ה' בכיתות �
  נקודות.  24 - לטובת דוברי העברית יותרבקטן ההפער נמצא  באנגליתו נקודות 35נרשם פער של וטכנולוגיה 

 במתמטיקהנקודות.  56 - באנגלית נמצאבהישגים לטובת דוברי העברית  ח' הפער הגדול ביותר כיתותב �
  .נקודות 46של  דומה נמצא פערנמצא  ובמדע וטכנולוגיה

 כיתות ה'.פער בבהשוואה ל גדול יותר בכיתות ח'הפער בהישגים  מדע וטכנולוגיה ואנגלית ותבמקצוע �
 .בשתי דרגות הכיתהדומה הפער לטובת דוברי העברית  מתמטיקהב

  :)12 (כמפורט בלוח בין מגזרי השפה לאורך השניםבהישגים השוואת פערים 

תמונה שנים) מעלה  שש(לפני  תשס"ח בשנת הבסיסלפערים שנמדדו  ג"בתשעשנמדדו  השוואת הפערים �
 : מעורבת

נקודות  80-מהפער קטן במדע וטכנולוגיה  :צמצום בפעריםנרשם  ובמתמטיקה לכיתות ה' במדע וטכנולוגיה �
נקודות  44-נקודות בתשס"ח ל 71-מ ובמתמטיקה ),נקודות 45(ירידה של  ג"בתשענקודות  35 -ל חבתשס"
 .)נקודות 27של קלה (ירידה  ג"בתשע

   .לפערים שנרשמו בתשס"ח דומיםהפערים בשנת תשע"ג  בשאר המקצועות ודרגות הכיתה �
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  כלכלי -לפי רקע חברתי -  פערים בהישגים
  

 לפי ,חולקו הנבחנים לשלוש קבוצותכלכלי -רקע חברתירמות שונות של נבחנים מ הישגיין לצורך ניתוח הפערים ב

הניתוח (הסבר על חישוב המדד ר' במסגרת שלהלן).  נמוך, בינוני, גבוה -כלכלי של כל אחד מהם -הרקע החברתי

אחד ממקצועות המיצ"ב  , זאת בכלתי ספר דוברי ערביתבובתי ספר דוברי עברית עבור בבנפרד  שהבפרק זה נע

  .ח')-ובכל אחת מדרגות הכיתה (ה' ו

 כלכלי ברמת התלמיד  -ישוב מדד חברתיח

 המאפיינים יםקללומש זה מדדב שלו. כלכלי-החברתי הרקע את שקףהמ מדד שבחּו בארץ הספר בתי מתלמידי אחד לכל

 המדד ערכי מצוקה. מארצות עלייהו ,גדולים אוכלוסייה מריכוזי מרחק - פריפריאליות ,הכנסה ,ואב אם השכלת הבאים:

 בארץ. הספר בבתי התלמידים כלל בהתפלגות התלמידים עשירון את ומייצגים }1,2,...,10{ בטווח נמצאים

-חברתי רקע של שונות רמות המייצגות קבוצות לשלוש הנבחנים כלל של כלכלי-החברתי המדד ערכי חולקו זה מדד בסיס על

 ֻסווג תלמיד כל .3-1 עשירונים - גבוהה רמה ; 7-4 עשירונים - יתבינונ רמה ;10-8 עשירונים - נמוכה רמה :אישי כלכלי

  אלו. רמות משלוש לאחת בהתאם

מרמות שונות של את סוגיית הפערים ולבדוק אם חל שינוי בפערים בין הישגי תלמידים לבחון  נועדהניתוח בפרק זה 

בכל אחת מקבוצות  נתוני ההישגים מוצגים 15-12בתרשימים  .ג"תשע-השנים תשס"ז כלכלי לאורך-רקע חברתי

בין הישגי תלמידים  גודל הפעריםמסכמים את  17-ו 16תרשימים כלכלי (נמוך, בינוני וגבוה) בנפרד. -הרקע החברתי

של  בהישגיםהשינויים   בחינה משולבת של .ג"תשע-זתשס"כלכלי במבחני המיצ"ב -רקע חברתי שונות של מרמות

תמונת ממצאים שלמה  מספקת ,אלו כלכליות-שבין קבוצות חברתיות גודל הפערים ושל קבוצות אלו לאורך השנים

כלכליות -האם חלו שינויים בדפוסי הפערים בהישגים הלימודיים בין קבוצות חברתיות שתי שאלות:ליותר בנוגע 

  כלכלית זו או אחרת.-של קבוצה חברתית םבהישגישיפור קשורים ל ואלשינויים והאם  ,שונות

  . ובין ההישגים כלכלי-משתנה הרקע החברתיבין  תוצאה-על קשרי סיבה ולהסיק מניתוחים אל איןנזכיר כי 

 -ז"עבור השנים תשסבלוחות ובהם מפורטים מספרי הנבחנים, ממוצעי הציונים וסטיות התקן  מוצגים 3.1בנספח 

  כלכלי. -הרקע החברתיחלוקה לפי ב ,שנתי-הרב בסולם ג"תשע
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  בקרב דוברי עברית -כלכלי -חברתי רקע לפי -ה' לכיתותב במבחני המיצ"ממוצעי הציון הכולל  : 12 תרשים

    

   
  

  -כי מעלה  16 שבתרשים שלעיל ובתרשיםעיון בנתונים  

בהישגים עלייה מצטברת השנים  לאורךכלכלי בנפרד נרשמה -בכל אחת משלוש קבוצות הרקע החברתי �
 .מבחני המיצ"ב בכיתה ה' בבתי ספר דוברי עבריתבארבעת 

-שונות של רקע חברתי מרמותתלמידים  בהישגיעל פערים עקביים וניכרים  מצביעיםהתלמידים  הישגי �
 .יותר גבוהים התלמידים הישגי כך, יותר גבוהכלכלי -החברתי שהרקעכי ככל  ומראיםכלכלי, 

 ג:"ל תשע"בשנהבהישגים פערים 
מרקע תלמידים  בהשוואה להישגי כלכלי גבוה-מרקע חברתיתלמידים הפערים בהישגי  ג"תשעל בשנה" �

נקודות  56 -ו נקודות בעברית 52 ,באנגליתנקודות  41, מדע וטכנולוגיהנקודות ב 40הם  כלכלי נמוך-חברתי
 .במתמטיקה

 השוואת פערים בהישגים לאורך השנים:
נקודות  65-(כ קודמותהמאלו שנרשמו בשנים  נמוכיםפערים  האחרונותבשנתיים נרשמו  עבריתאם -שפתב �

נובע מעלייה גדולה יותר בשנת  פערבצמצום ה. תשע"ג)-נקודות בתשע"ב 50-תש"ע לעומת כ-בשנים תשס"ז
חלה ירידה קלה  בתשע"גתשע"ב בהישגי תלמידים בעלי רקע נמוך בהשוואה לתלמידים מרקע בינוני וגבוה. 

  ונשמר הצמצום בפערים. ,כלכלי במידה שווה-בהישגים בכל קבוצות הרקע החברתי
בין תלמידים מרקע  םיצמצום בפערניכרת מגמה של  תשע"ג,-, תשע"אשנים האחרונותשלוש הב באנגלית גם �

תש"ע -בשנים תשס"ט ושהתרחב יםערזאת לאחר שהפ, נמוך בהשוואה לתלמידים מרקע בינוני וגבוה
בהישגי תשע"ב בובע מעלייה גדולה יותר הצמצום בפער נבדומה למקצוע עברית, . תשס"ח-בהשוואה לתשס"ז

   .בהשוואה לשאר התלמידים תלמידים מרקע חברתי כלכלי נמוך
 הפעריםלא ניכרת מגמה של שינוי משמעותי בפערים לאורך השנים.  גיהוומדע וטכנולמתמטיקה במקצועות  �

 בשנים קודמות.לפערים שנמדדו  דומים ג"בתשעשנמדדו 

496 495
504 500

507 509

527
519

514

528
522 529 529

544535
544

554 550 552 558
567

400

450

500

550

600

ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע ב"תשע ג"תשע

יצ
מ

ם 
ול

ס
ב
ע 

צ
מו

מ
"

ב
ר
ב 

-
תי

שנ

דוברי עברית -' מדע וטכנולוגיה ה

נמוך בינוני גבוה

475
486

481 482
496

516 516495
495

505 504

522
531 528

511

530
539 542 548

562 557

400

450

500

550

600

ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע ב"תשע ג"תשע

צ
מי

ם 
ול

ס
ב
ע 

צ
מו

מ
"

ב
ר
ב 

-
תי

שנ
דוברי עברית -' אנגלית ה

נמוך בינוני גבוה

471
483 478

509 513 517
524

499

513
520

536
547

545 551
531

544 548

569
577 574 580

400

450

500

550

600

ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע ב"תשע ג"תשע

צ
מי

ם 
ול

ס
ב
ע 

צ
מו

מ
"

ב
ר
ב 

-
תי

שנ

דוברי עברית -' מתמטיקה ה

נמוך בינוני גבוה

451
461 465

476
485

503
496

485
492

509 510
519

531
523

514
523

534
543 545

554
548

400

450

500

550

600

ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע ב"תשע ג"תשע

צ
מי

ם 
ול

ס
ב
ע 

צ
מו

מ
"

ב
ר
ב 

-
תי

שנ

'עברית ה

נמוך בינוני גבוה



 
 

 36                      הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

  

  בקרב דוברי עברית –כלכלי -רקע חברתי לפי -'ח לכיתותב במבחני המיצ"ממוצעי הציון הכולל  : 13 תרשים

    

   
 התאפשר  יסודיים) לא-ועיצומים מצד ארגון המורים העלשביתות עקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
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   -כי מעלה  16שבתרשים שלעיל ובתרשים עיון בנתונים 

השנים,  לאורךנרשמו עליות מצטברות בהישגים  לכיתות ח' עברית, אנגלית ומדע וטכנולוגיהב מבחניםב �
 כלכלי בנפרד.-וזאת בכל אחת משלוש קבוצות הרקע החברתי

-במבחן במתמטיקה לכיתות ח' חלה עלייה מצטברת בהישגים אך ורק בקרב תלמידים מרקע חברתי �
שש כלכלי נמוך נותרו ללא שינוי של ממש לאורך כל -. הישגי תלמידים מרקע חברתיגבוהכלכלי בינוני ו

 השנים שנמדדו.
 פעריםהכלכלי. -מצאו פערים ניכרים בין הישגי תלמידים מרמות שונות של רקע חברתיבכל השנים נ �

 גדולים מהפערים בכיתות ה'. ח' בכיתות

 ג:"ל תשע"בשנהבהישגים פערים 
-מרקע חברתיתלמידים  הישגילבין  כלכלי גבוה-מרקע חברתיתלמידים הפערים בהישגי  ג"תשעל בשנה" �

נקודות  110-ו, מדע וטכנולוגיהנקודות ב 93נקודות בעברית,  86 באנגלית,נקודות  80הם  כלכלי נמוך
 במתמטיקה.

 השוואת פערים בהישגים לאורך השנים:
 גבוה ובינוניכלכלי -למידים מרקע חברתיתבין  התרחבות בפערי ההישגיםהשנים  מה עםנרש במתמטיקה �

 הראשונים וחוסר שינוי של ממש בקרב האחרונים.בהישגים בקרב יה ינובעת מעלה ,נמוךמרקע  חבריהםלבין 
 (נעיר כי תשע"ב הייתה שנה חריגה בה נצפו ירידות בהישגי תלמידים מרקע בינוני וגבוה.)

תלולה יותר בהישגי  עלייה, זאת בעקבות התרחבות פערי ההישגיםת מגמה של ניכר במדע וטכנולוגיהגם  �
 .ונמוךתלמידים מרקע גבוה בהשוואה לתלמידים מרקע בינוני 

לא חל שינוי של ממש בפערי ההישגים, זאת לאחר צמצום משמעותי  נות, בארבע השנים האחרובאנגלית �
 .בשנה זו תלולה בהישגי תלמידים מרקע נמוך עלייהבשנת תש"ע שנבע מ

 דומים לאלו שנרשמו בשנת הבסיס תשס"ח. , פערי ההישגים בתשע"גבעברית �
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  בקרב דוברי ערבית –כלכלי -חברתי רקע לפי -'ה לכיתותב במבחני המיצ"ממוצעי הציון הכולל  : 14 תרשים

   

   
  .נתוניהם אינם מוצגים בתרשים כלכלי גבוה בבתי ספר דוברי ערבית,-בשל מספרם הקטן של תלמידים מרקע חברתי

  

   -כי  מעלה 17שבתרשים שלעיל ובתרשים עיון בנתונים 

 מבחני המיצ"ב בכיתה ה' בבתי ספר דוברי ערביתמצטברת על פני השנים בהישגים בארבעת העלייה ה �
 למידים מרקע נמוך.כלכלי בינוני והן בקרב ת-ע חברתיתלמידים מרקבקרב הן  נרשמה

כלכלי בינוני לבין -בין תלמידים מרקע חברתיבהישגים ועקביים ניכרים  פעריםמצביעים על  הנתונים �
 תלמידים מרקע נמוך.

 ג:"ל תשע"בשנהבהישגים פערים 
-מרקע חברתיתלמידים  הישגילבין  בינוניכלכלי -מרקע חברתיתלמידים הפערים בהישגי  ג"תשעל בשנה" �

נקודות  33-ו, מתמטיקהנקודות ב 38נקודות במדע וטכנולוגיה,  51 נקודות באנגלית, 54הם  כלכלי נמוך
 .ערביתב

 השוואת פערים בהישגים לאורך השנים:
, זאת בעקבות התרחבות בפערי ההישגים בשנתיים האחרונות חלה אנגלית ומדע וטכנולוגיהבמקצועות  �

 .וךנמיותר בהישגי תלמידים מרקע בינוני בהשוואה לתלמידים מרקע  גדולה עלייה
נק'  33מהפערים שנרשמו בשנים קודמות ( נמוכים במעטבשנתיים האחרונות נרשמו פערי הישגים  ,בערבית �

 . ומעלה, בהתאמה) 40לעומת 
. הפער בשנת תשע"ג דומה לפער שנרשם בפערי ההישגים לאורך השנים אין שינוי של ממשבמתמטיקה  �

 בשנת הבסיס תשס"ח.
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  בקרב דוברי ערבית –כלכלי -חברתי רקע לפי -'ח לכיתותב במבחני המיצ"ממוצעי הציון הכולל  : 15 תרשים

   

   
  . נתוניהם אינם מוצגים בתרשים כלכלי גבוה בבתי ספר דוברי ערבית,-בשל מספרם הקטן של תלמידים מרקע חברתי :הערה
 התאפשר  יסודיים) לא-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב בשנת תשס"ז ( שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח'  בשל

  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 

  

 

   -כי  מעלה 17שבתרשים שלעיל ובתרשים עיון בנתונים 

, ערבית עליות מצטברות בהישגי תלמידים בבתי ספר דובריעם השנים נרשמו  לכיתות ח' מבחניםבכל ה �
  כלכלי בנפרד.-קבוצות הרקע החברתי בשתיוזאת 

 פעריםהבכל השנים נמצאו פערים ניכרים בין הישגי תלמידים מרקע נמוך לבין חבריהם מרקע בינוני.  �
 .אם ערבית-, בעיקר במתמטיקה ושפתערים בכיתות ה'גדולים מהפ ח' בכיתות

 ג:"ל תשע"בשנהבהישגים פערים 
-מרקע חברתיתלמידים  הישגילבין  בינוניכלכלי -מרקע חברתיתלמידים הפערים בהישגי  ג"תשעל בשנה" �

נקודות  49-ו, מתמטיקהנקודות ב 58נקודות במדע וטכנולוגיה,  59 נקודות באנגלית, 60 הם כלכלי נמוך
 .ערביתב

 השוואת פערים בהישגים לאורך השנים:
בשלוש השנים  התרחבות פערי ההישגיםניכרת מגמה של  אנגלית ומתמטיקה מדע וטכנולוגיה,במקצועות  �

 .  )תש"ע-תשס"ח( קודמותהשנים שלוש הבהשוואה ל )תשע"ג-תשע"א(האחרונות 
נק',  40-נק' לעומת כ 49מהפערים שנרשמו בשנים קודמות ( במעט גדולהפער בשנת תשע"ג בערבית  �

 בהתאמה).  
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כלכלי. -בכל אחת מקבוצות הרקע החברתי ג"תשע-השנים תשס"זבתרשימים שלעיל הוצגו נתוני ההישגים לאורך 

רקע רמות שונות של הפערים בין הישגי תלמידים הבאים מגודל מוצגים נתונים על  הלןשל 17-ו 16ימים בתרש

אחת מהשנים מוצגים בתרשימים  וכל השפה ממגזרי אחד כל בעבוראלו. כלכלי (נמוך, בינוני וגבוה) בשנים -חברתי

כלכלי: פערים בין הישגי תלמידים מרקע נמוך להישגי -הפערים בין הישגי תלמידים ברמות שונות של רקע חברתי

תלמידים מרקע בינוני; בין הישגי תלמידים מרקע בינוני להישגי תלמידים מרקע גבוה; וכן הפער המצטבר בין הישגי 

מספקים תמונה אינטגרטיבית של גודל הפערים  ומידים מרקע גבוה. תרשימים אלתלמידים מרקע נמוך להישגי תל

  .השינויים שחלו בהם לאורך השניםשל ו

 שלהלן?כיצד לקרוא את התרשימים 

 48של  הישגים , אפשר לראות כי במבחן נמצא פערבתרשים שמשמאל

-חברתי לנבחנים מרקעגבוה כלכלי -נקודות בין נבחנים מרקע חברתי

נבחנים ל כלכלי בינוני-חברתי. הפער בין נבחנים מרקע בינוניכלכלי 

נקודות. הפער הכולל בין  53עמד על  נמוךכלכלי -חברתימרקע 

 נמוך כלכלי-חברתי לנבחנים מרקע גבוה כלכלי-חברתיהנבחנים מרקע 

  ).  48+53נקודות ( 101עומד על 

   

  בקרב דוברי עברית -כלכלי במבחני המיצ"ב -של רקע חברתי בהישגים בין נבחנים מרמות שונותפערים  : 16 תרשים

  

 
 התאפשר  יסודיים) לא-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז ( שיעורי בשל*

  בשכבת גיל זו.בין השנים בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 

פער בין גבוה 

לנמוך

 פער בין גבוה 

לבינוני

{
 פער בין בינוני 

{לנמוך
}

101

48

53

דוגמה
0

25

50

75

100

125

23 19 24 22 22 20 17 20
9

24 22 26
15 12

28 30
42

27 34 28 27 34 31
44 34 34 28 27

16 30 26 28 23 29
23 16 35

34 38 26
31 29

32 31
28

33
30

29 29
29 31

25
33 26

23 25
39

49 50 50
45 49

40 36
44

58 60
52

46
41

60 61
70

60 64
57 56

63 62
69 67

60
51 52

דוברי עברית

מדע  
'וטכנולוגיה ה

'אנגלית ה 'מתמטיקה ה 'עברית ה

0

25

50

75

100

125

150

סז סח  סט  ע  עא  עב  עג   סז  סח  סט  ע  עא  עב  עג  סז  סח  סט  ע  עא  עב  עג  סז  סח  סט  ע  עא  עב עג 

צ
מי

ם 
ול

ס
ב
ר 

ע
פ
ה

ל 
ד
גו

"
ב
ר
ב 

-
י  
ת

שנ

36
53

31 37 37 41 37
53

25 36 33 35 36 44 46 56
34

53 44 47 52 54
35 46

33

38

47 42 50 52 54
48

47
41 47 45 48

49
58

58

50

57

44 38
42 42

38
40

69

91

78 79
87

93 91
101

72
77 80 80 84

93
104

114

84

110

88 85
94 96

73

86

דוברי עברית

מדע  
'וטכנולוגיה ח

'אנגלית ח 'מתמטיקה ח 'עברית ח

0

25

50

75

100

125

150

סז סח  סט  ע  עא  עב  עג   סז  סח  סט  ע  עא  עב  עג  סז  סח  סט  ע  עא  עב  עג  סז  סח  סט  ע  עא  עב עג 

צ
מי

ם 
ול

ס
ב
ר 

ע
פ
ה

ל 
ד
גו

"
ב
ר
ב 

-
י  
ת

שנ



 
 

 41                      הישגים במבחני המיצ"ב לפי מגזר שפה בכיתות ה' ובכיתות ח'

  בקרב דוברי ערבית -כלכלי במבחני המיצ"ב -רקע חברתי של בהישגים בין נבחנים מרמות שונותפערים : 17 תרשים

  

  

 
 

  . אינם מוצגים בתרשים דוברי ערבית, נתוניהם בבתי ספרכלכלי גבוה -קטן של תלמידים מרקע חברתים הבשל מספר הערה:
 התאפשר  יסודיים) לא-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל

  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
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כלכלי שונה במבחני -מרקע חברתיבהישגי תלמידים סיכום נתוני הפערים 
  ג"תשע-זהמיצ"ב בשנים תשס"

  

  כללי:

השנים בהישגי התלמידים בכל אחת  עםמצטברת ודרגות הכיתה ניכרת עלייה  מקצועותבמרבית ה �
  כלכלי בנפרד.-מקבוצות הרקע החברתי

בהישגיהם של תלמידים מרמות שונות של רקע  ניכרים פעריםובכל השנים נמצאו  בחניםבכל המ �
  ההישגים גבוהים יותר.כלכלי גבוה יותר, כך -: ככל שהרקע החברתיכלכלי-חברתי

אם לכיתות ה', עברית וערבית, נרשמו בשנתיים האחרונות פערי הישגים נמוכים -במבחנים בשפת �
 מהפערים שנרשמו בשנים קודמות.  במעט 

מאידך, במבחנים במדע וטכנולוגיה ובמתמטיקה לכיתות ח', בשנים האחרונות ניכרת התרחבות        ����
כלכלי שונה, זאת הן בקרב דוברי העברית והן בקרב -תלמידים מרקע חברתי ביןבפערי ההישגים 

  דוברי הערבית. 
  

  קרב דוברי עברית:ב

  ה' כיתותב

מרקע תלמידים  בהשוואה להישגי כלכלי גבוה-מרקע חברתיתלמידים הפערים בהישגי  ג"תשעל בשנה" �
 56 -נקודות בעברית ו 52 ,באנגליתנקודות  41, מדע וטכנולוגיהנקודות ב 40הם  כלכלי נמוך-חברתי

 נקודות במתמטיקה.
 לאלו שנרשמו בשנים קודמות. דומים ג"בתשעהפערים שנרשמו  מדע וטכנולוגיה ומתמטיקהבמקצועות  �

מאלו שנרשמו בשנים נמוכים במעט פערים  בשנים האחרונותנרשמו  ובאנגלית עבריתאם -בשפת
כלכלי נמוך בהשוואה -יותר בהישגי תלמידים מרקע חברתיהצמצום בפערים נובע מעלייה גדולה . הקודמות

 . לתלמידים מרקע בינוני וגבוה

  ח' כיתותב

מרקע תלמידים הפערים בהישגי  ג"תשעל בשנה"בהשוואה לכיתות ה'.  פעריםה מתרחבים ח' כיתותב �
נקודות  86 נקודות באנגלית, 80הם  כלכלי נמוך-מרקע חברתיתלמידים  הישגילבין  כלכלי גבוה-חברתי

 נקודות במתמטיקה. 110-ו, מדע וטכנולוגיהנקודות ב 93בעברית, 
בין תלמידים  התרחבות בפערי ההישגיםמה עם השנים נרשומתמטיקה  מדע וטכנולוגיה במקצועות �

גדולה יותר בהישגי תלמידים מרקע גבוה בהשוואה לחבריהם  עלייהכלכלי שונה, הנובעת מ-מרקע חברתי
כלכלי נמוך נותרו ללא שינוי של ממש לאורך כל -הישגי תלמידים מרקע חברתי ,במתמטיקהמרקע נמוך. 

במקצועות העלייה בהישגי תלמידים מרקע בינוני וגבוה יצרה התרחבות בפערים.  שש השנים שנמדדו.
 אי אפשר להצביע על מגמה ברורה של שינוי בפערי ההישגים בשנים האחרונות. עברית ואנגלית

  

  דוברי ערבית:קרב ב

  ה' כיתותב

-מרקע חברתיתלמידים  הישגילבין  בינוניכלכלי -מרקע חברתיתלמידים הפערים בהישגי  ג"תשעל בשנה" �
נקודות  33-ו, מתמטיקהנקודות ב 38נקודות במדע וטכנולוגיה,  51 נקודות באנגלית, 54הם  כלכלי נמוך

 .ערביתב
, זאת בעקבות התרחבות בפערי ההישגיםחלה בשנתיים האחרונות  אנגלית ומדע וטכנולוגיהבמקצועות  �

, בשנתיים בערביתגדולה יותר בהישגי תלמידים מרקע בינוני בהשוואה לתלמידים מרקע חלש.  עלייה
אין שינוי במתמטיקה מהפערים שנרשמו בשנים קודמות, ו נמוכים במעטהאחרונות נרשמו פערי הישגים 

     לאורך השניםבפערי ההישגים  של ממש

  ח' כיתותב

-מרקע חברתיתלמידים  הישגילבין  בינוניכלכלי -מרקע חברתיתלמידים הפערים בהישגי  ג"תשעל בשנה" �
נקודות  49-ו, מתמטיקהנקודות ב 58נקודות במדע וטכנולוגיה,  59 נקודות באנגלית, 60-כ הם כלכלי נמוך

 .ערביתב
התרחבות פערי ניכרת בשנים האחרונות מגמה של  ומתמטיקהאנגלית  מדע וטכנולוגיה,במקצועות  �

 מהפערים שנרשמו בשנים קודמות. במעט גדולהפער בשנת תשע"ג בערבית  .ההישגים
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   דומה כלכלי-חברתירקע מדוברי ערבית לדוברי עברית בין פערים בהישגים 

דוברי עברית הישגיהם של בין שהוצגו בפרק הקודם, לבחון האם אפשר לייחס את הפערים נועד הניתוח הבא 

הישגי ין הפערים ב בנפרדמוצגים  הבאם בתרשיכלכלי של הנבחנים. -לרקע החברתי ,ערביתלהישגיהם של דוברי 

תלמידים הפערים בין הישגי ו ,נמוך כלכלי-דוברי ערבית מרקע חברתילבין הישגי תלמידים תלמידים דוברי עברית 

לכיתות ה'  ג"תשע"ב במבחני המיצ, בינוניכלכלי -מרקע חברתיין הישגי תלמידים דוברי ערבית דוברי עברית לב

  ולכיתות ח' במדע וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה. 

   ג"תשע ני המיצ"בבמבח דוברי ערביתלדוברי עברית בין בהישגים  פערים: 18 תרשים

  נמוךכלכלי -בקרב נבחנים מרקע חברתי

  

     בינוני כלכלי -בקרב נבחנים מרקע חברתי

  

  

  .לא נערכה השוואה בקרב קבוצה זו ,דוברי ערבית בבתי ספרכלכלי גבוה -קטן של תלמידים מרקע חברתים הבשל מספר הערה:
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   -כי מעלה לעיל שם מיתרשיבעיון 

הפערים בהישגים בין תלמידים בבתי  ,כלכלי של התלמידיםכאשר מביאים בחשבון את הרקע החברתי  �
 בקרב תלמידים. מצטמצמים במידה ניכרת ספר דוברי העברית לבין תלמידים בבתי ספר דוברי ערבית

הישגי דוברי הערבית עולים על  בחלק מן המבחנים(בעיקר), נמצא כי  כלכלי בינוני-מרקע חברתי
 .הישגי דוברי העברית

הצביעו על . ממוצעים אלו במגזרי השפה כלל התלמידיםתמונת מצב זו אינה משתקפת בממוצעים של  �
בשל  , בין היתר,זאת ).32 עמוד 11 תרשים 'עברית (רה בהישגים לטובת דובריגדולים יותר פערים 

התלמידים דוברי  שיעורי תלמידי כל אחד מהמגזרים.את כלכלי המאפיין -ההבדלים בפרופיל החברתי
, בהתאמה. לעומת 45% -ו 40%, 15% בקירוב הםנמוך, בינוני, גבוה  כלכלי -העברית מרקע חברתי

 ,5%-ו, 30%, 65%בקירוב  הם גבוה, בינוני, נמוךזאת, שיעורי התלמידים דוברי הערבית מרקע 
  בהתאמה.

  כלכלי נמוך:-קרב נבחנים מרקע חברתיב 

 . לטובת דוברי העברית המקצועות ודרגות הכיתה נרשם פער בהישגים מרביתבבשנה"ל תשע"ג,  �

-נקודות בסולם הרב 35 -לכיתות ח'  אנגליתבמבחן בנמצא לטובת דוברי העברית הפער הגדול ביותר  �
 .נקודות 8 -שנתי, והפער הקטן ביותר במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' 

   נקודות לטובת דוברי הערבית.  9במבחן במתמטיקה לכיתות ח' נמצא פער קל של  �

  

  :כלכלי בינוני-נבחנים מרקע חברתי בקרב

לטובת דוברי  המקצועות ודרגות הכיתה נרשם פער בהישגיםמ חלק ניכרבבשנה"ל תשע"ג,  �
 .יתרבהע

-נקודות בסולם הרב 26 -' הבמבחן באנגלית לכיתות נמצא לטובת דוברי הערבית הפער הגדול ביותר  �
 . נקודות 10-כ -ח' ה' ובמדע וטכנולוגיה לכיתות  ניםשנתי, והפער הקטן ביותר במבח

 10-נקודות ו 6 -לטובת דוברי העברית  ' נרשם פערחבאנגלית לכיתות במתמטיקה לכיתות ה' ונים מבחב �
 . נקודות, בהתאמה
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במבחני המיצ"ב פערים בהישגים   

 לכיתות ה' ולכיתות ח' 

מגדרמגזר שפה ולפי לפי   
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   בנים ובנותבין ם פערים בהישגי
בהישגים בין בנים ובנות  פעריםוה ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן) ם בדברנתונימוצגים בלוחות ובתרשימים שלהלן 

שנתי. הנתונים -ח' במדע וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה בסולם המיצ"ב הרב-לכיתות ה' ו ג"תשעבמבחני המיצ"ב 

מוצגים גם נתוני  כל מגזר שפהמדווחים בעבור כלל בתי הספר ובחלוקה לדוברי עברית ולדוברי ערבית. בעבור 

להסיק אין ין כי יש לציאם (עברית וערבית בהתאמה) לכיתות ה' ולכיתות ח'. -ההישגים במבחני מיצ"ב בשפת

  .בין ההישגיםל משתנה המגדרתוצאה בין -על קשרי סיבה ומניתוחים אל

  . ג"תשע-תשס"זההישגים במיצ"ב בשנים  עלמקבילים מוצגים נתונים  3.1הערה: בלוחות שבנספח 
  

  כלל בתי הספר

במבחני המיצ"ב ביניהם וגודל הפערים  בנותההישגי ל בהשוואה בניםהישגי הצגים ומ לאחריושתרשים בו הבא לוחב

  .בכלל בתי הספר בארץ שוניםה במקצועות ג"תשע
  

  כלל בתי הספר  - ג"תשע ב"המיצ ניבמבחופערים בהישגי בנים ובנות ממוצעים, סטיות תקן   :13 לוח

כלל בתי 
  הספר

  בנים  בנות  כלל התלמידים
  פערים בין 
  בנות ובנים*

בסולם הפער  ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N  כיתות
 שנתי -מיצ"ב רב

  מדע וטכנולוגיה

 3- 75 544 9,849 68 541 10,240 71 542 20,089  ה'

 2 111 558 9601 100 560 10120 106 559 19721  ח'

  אנגלית

 9 93 530 9,970 86 539 10,523 90 534 20,493  ה'

 6 95 514 9,667 88 520 10,352 92 517 20,019  ח'

  מתמטיקה

 18- 87 558 9,226 85 540 9,955 86 549 19,181 ה'

 4 105 517 9,106 98 521 9,632 101 519 18,738 ח'

  הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנותהפערים לצורך חישוב * 
    

  כלל בתי הספר  -  ג"תשעב "המיצ במבחניבהישגים בין בנים ובנות  פערים : 19 תרשים
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    -כי תרשים מעלה לוח וביון בע

, זאת בדומה בנות קטנים יחסיתההישגי לנים הבהישגי ין פערים בהבקרב כלל הנבחנים, , ג"תשעל "בשנה �
  בשנים קודמות.  שנרשמו לפערים

-רבהנקודות בסולם  18 -(במהישגי הבנות גבוהים  הישגי הבנים ה' כיתותבנמצא כי  במתמטיקה במבחנים �
 .והבנים דומיםהישגי הבנות  ח' כיתותבשנתי). 

וזא בשתי דרגות  ,הישגי הבניםלבין הישגי הבנות ין של ממש ב הבדל אין נמצא כיבמדע וטכנולוגיה במבחנים  �
 .הכיתה

 6-נקודות בכיתות ה' ו 9(לטובת הבנות ו פערים קלים בהישגים נמצא ח'-ה' ולכיתות  באנגליתמבחנים ב �
  .נקודות בכיתות ח')
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  בתי ספר דוברי עברית

במבחני המיצ"ב ביניהם הישגי הבנות וגודל הפערים לבהשוואה גים הישגי הבנים וצתרשים שלאחריו מבלוח וב

   .בבתי ספר דוברי עבריתבמקצועות המיצ"ב השונים  ג"תשע

  דוברי עברית  - ג"תשעב "המיצ ניבמבח בנים ובנות בהישגי פעריםממוצעים, סטיות תקן ו   :14 לוח

דוברי 
  עברית

  בנים  בנות  כלל התלמידים
  פערים בין 
  בנות ובנים*

בסולם הפער  ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N  כיתות
 שנתי -מיצ"ב רב

  מדע וטכנולוגיה 

 9- 68 558 7,236 63 549 7,377 65 553 14,613  ה'

 7- 108 577 7,109 100 570 7,301 104 573 14,410  ח'

  אנגלית

 4 91 540 7,271 86 544 7,455 88 542 14,726  ה'

 3 90 536 7,054 85 539 7,297 88 537 14,351 ח'

  מתמטיקה

  22- 81 573 6,511 80 551 6,922 82 562 13,433 ה'

  0 101 533 6,589 96 533 6,954 98 533 13,543  ח'

  עברית 

  18 72 523 6,497 65 541 6,948 69 532 13,445  ה'

 29 94 522 6,539 82 551 6,960 89 537 13,499 ח'

  הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנות.הפערים לצורך חישוב * 

  עברית דוברי - ג"תשעהמיצ"ב במבחני בהישגים בין בנים ובנות  פערים  :20 תרשים

  
  

   בקרב דוברי העברית: עיון בלוח ובתרשים מעלה כי

 18 :מהישגי הבנים במידה ניכרתהישגי הבנות גבוהים  היו ח'-ה' ו לכיתותעברית אם -שפת מקצועב �
   .שנתי, בהתאמה-רבהבסולם  נקודות 29 -ו

-נקודות בסולם הרב 22 - הישגי הבנים גבוהים מהישגי הבנותהיו מתמטיקה לכיתות ה' במקצוע  �
  .דומיםוהבנים הבנות הישגי היו ח'  לכיתות מתמטיקהב, שנתי. לעומת זאת

 -ונקודות  9פער של  - לטובת הבניםבהישגים  קליםהבדלים נמצאו ח' -ולכיתות ה' במדע וטכנולוגיה  �
 ., בהתאמהנקודות 7

 .בין הישגי הבנים להישגי הבנות הבדלים של ממש ונמצאלא  ח'-ה' ולכיתות באנגלית  �
 שהתקבלה בשנים קודמות.לתמונה דומה  בריתדוברי הע בקרב ג"תשעל תמונת הממצאים בשנה" �
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  בתי ספר דוברי ערבית
ביניהם הישגי הבנות וגודל הפערים בהשוואה ל במקצועות השונים הישגי הבניםגים וצמתרשים שלאחריו בו לוחב

  ית.בבבתי ספר דוברי ער תשע"גבמבחני המיצ"ב 

  ערבית דוברי - ג"תשעב "המיצ ניבמבח בנים ובנות בהישגי פעריםממוצעים, סטיות תקן ו  :15 לוח

דוברי 
  ערבית

  בנים  בנות  כלל התלמידים
  פערים בין 
  בנות ובנים*

בסולם הפער  ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N  כיתות
 שנתי -מיצ"ב רב

  מדע וטכנולוגיה 

 15 79 510 2,613 75 525 2,863 77 518 5,476 ה'

 26 103 513 2,492 97 539 2,819 101 527 5,311  ח'

  אנגלית 

 20 95 507 2,699 87 527 3,068 91 518 5,767 ה'

 21 86 460 2,613 80 481 3,055 84 472 5,668 ח'

  מתמטיקה

 5- 90 521 2,715 88 516 3,033 89 518 5,748 ה'

  18 103 478 2,517 98 496 2,678 101 487 5,195 ח'

  ערבית

 28 80 559 2,729 73 587 3,057 78 574 5,786 ה'

 53 100 519 2,633 78 572 2,801 93 546 5,434 ח'

  לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנות.* 

  דוברי ערבית – ג"תשעב המיצ"במבחני ובנות בין בנים בהישגים פערים  :21 תרשים

  
  

    בקרב דוברי הערבית: תרשים מעלה כילוח ובעיון ב

(למעט  שכבות הגיל ומקצועות המיצ"בכל ב באופן עקבי גבוהים מהישגי הבנים הישגי הבנות �
 וזאת בשונה מתמונת הפערים בקרב דוברי העברית.  ,מתמטיקה ה')

 במתמטיקה לכיתות ה'.  פער בין הישגי בנות ובניםלא נמצא בקרב תלמידים בבתי ספר דוברי ערבית  �
 שנתי,-הרבהמיצ"ב נקודות בסולם  53 -ח' לכיתותערבית ב נמצא בנותההפער הגדול ביותר לטובת  �

, הפערים על פי רוב. נקודות 15 - ה' לכיתותדע וטכנולוגיה במנרשם  הפער הקטן ביותר לטובת הבנות
 .ה' כיתותבח' גבוהים מהפערים  כיתותבלטובת הבנות 

 קודמות.שהתקבלה בשנים דומה לתמונה  רביתדוברי הע ג בקרב"תשעל תמונת הממצאים בשנה" �
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  ג"בתשעסיכום נתוני הפערים בין בנים ובנות במבחני המיצ"ב 

 אם-בשפת םבמבחני מהישגי הבניםבמידה ניכרת  הישגי הבנות גבוהים דוברי העברית: קרבב �

 הבניםהישגי  ה' הכיתלבמתמטיקה  ואילו, נקודות, בהתאמה) 29-נקודות ו 18-ב( ח'-ה' ו לכיתות

לטובת  הבדלים קליםנמצאו  ח'-ו מדע וטכנולוגיה לכיתות ה'ב .נקודות) 22-ב(הבנות הישגי מ גבוהים

לא נמצאו  ח'-ו לכיתות ה' באנגליתבמתמטיקה לכיתות ח' . נקודות, בהתאמה) 7-נקודות ו 9( הבנים

   בין הישגי הבנים להישגי הבנות.של ממש הבדלים 

(למעט  ובכל שכבות הגיל בכל המקצועות הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים דוברי הערבית: בקרב �

מהפערים המקבילים בכיתה ה'. על פי רוב הפערים לטובת הבנות בכיתה ח' גבוהים  .מתמטיקה ה')

הישגי  ה' לכיתותבמתמטיקה  .נקודות) 53( ח' לכיתות בערביתבמבחנים  נרשםהפער הגדול ביותר 

  .הבנים דומים להישגי הבנות

אם לכיתות ח'. במבחן -פערים גדולים בהישגים לטובת הבנות במבחנים בשפתבשני מגזרי השפה נמצאו  �

(בקרב  להם דומיםאו  (בקרב דוברי העברית) במתמטיקה לכיתות ה' הישגי הבנים גבוהים מהישגי הבנות

 .דוברי הערבית)

שהתקבלה בשנה קודמת, זאת בקרב דוברי העברית תמונה ל תואמת ג"תשעל תמונת הממצאים בשנה" �

 . ובקרב דוברי הערבית
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  ב'  לכיתותאם -בשפתהישגים 

 לפי מגזר שפה
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  ג"תשעב' לכיתות אם -בשפתהישגים במבחני המיצ"ב 
  ב' לכיתות המבחן בעברית

על סמך  נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך הלשוני' ב לכיתותעברית אם -שפתהמבחן ב

דיוק היו:  במבחןהנושאים . לבתי ספר דוברי עבריתרק המבחן הועבר  .לבית הספר היסודי יתברבעתכנית הלימודים 

נבדק באמצעות מספר הבנת הנקרא  נושא .וידע לשוניהבעה בכתב  ;הבנת הנקרא ;בקריאה ובכתיבה של מילים

טקסט מידע משתי סוגות:  ארוכים אחרות בהבנה של טקסטיםטקסטים קצרים ועסקו בהבנה של ן חלקמשימות, 

: הבנת המשמעות הגלויה בטקסט; הבנת המשתמע מתוך ממדי הבנה. שאלות ההבנה במבחן בדקו שלושה וסיפור

  וביקורת.הטקסט; יישום, הערכה 

וציוני אחוזונים) במבחן המיצ"ב התפלגות הציונים נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן, מוצגים בתרשים שלהלן 

  .9)100-0מבוטאים במונחי סולם ציוני הגלם ( בפרק זהכל הנתונים המדווחים בעברית לכיתות ב'.  ג"תשע

 ג"תשעב "מיצ  - )100 - 0(בסולם ציוני הגלם  'בכיתות עברית להמבחן ב: 22 תרשים

  ממוצע וסטיית התקן במבחן

 N ת"ס ממוצע 

 17 77 15,908  עברית ב'

  

  

  

  

  

  

בסולם ציוני   -ציוני אחוזונים 
 הגלם

 95 90אחוזון   

 89 75אחוזון   

 81 50אחוזון   

 69 25אחוזון   

 55 10אחוזון   
 

  התפלגות הציון הכולל במבחן 

 
  

  

  

  

   -כי מעלה עיון בנתונים 
מכלל  מחציתהעליון של סולם ציוני הגלם. כשל תלמידים שהישגיהם נמצאים בחלקו גדול נמצא שיעור  �

 .81-השיגו ציון הגבוה מ במבחן זה הנבחנים
  נקודות. 55 -עשירית מהנבחנים השיגו ציון הנמוך או שווה ל �

  
  

                                            
 
9

ואינם כוללים  100-0 הליך כיול בין שנים, ועל כן, הנתונים מדווחים במונחי סולם ציוני הגלם שהלא נע אם לכיתות ב'-במבחנים בשפת  

  .תשנתי-רבהשוואה 
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  ב' לכיתות בערביתהמבחן 
 על סמך  נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך הלשוני' ערבית לכיתות באם -שפתהמבחן ב

היו:  במבחן נושאיםהלבתי ספר דוברי ערבית.  רקהועבר המבחן . לבית הספר היסודי בערביתתכנית הלימודים 

נבדק באמצעות מספר נושא הבנת הנקרא  .וידע לשוניהבעה בכתב  ;הבנת הנקרא ;שליטה בצופן האלפביתי

. נרטיבימשתי סוגות: טקסט מידע וטקסט  עסקו בהבנה של משפטים ואחרות בהבנה של טקסטים חלקןמשימות, 

הבנת המשתמע מתוך  ;: הבנת המשמעות הגלויה בטקסטהבאים בנההממדי האת שאלות ההבנה במבחן בדקו 

הערכה של התוכן וזיהוי תפקיד הרכיבים הלשוניים   ;של רעיונות מידע מיזוג ויישום ,פרשנות ;הטקסט

  .והטקסטואליים

בערבית לכיתות  ג"תשע"ב נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן, וציוני אחוזונים) במבחן מיצמוצגים שלהלן  בתרשים

  .10 )100-0כל הנתונים המדווחים להלן מבוטאים במונחי סולם ציוני הגלם (ב'. 

  ג"תשעב "מיצ - )100 - 0(בסולם ציוני הגלם ' בכיתות ערבית להמבחן ב: 23 תרשים

  ממוצע וסטיית התקן במבחן

 N ת"ס ממוצע 

 19 80 6,314  ערבית ב

  

  

  

  

  

בסולם ציוני   -ציוני אחוזונים 
 הגלם

 97 90אחוזון   

 94 75אחוזון   

 86 50אחוזון   

 73 25אחוזון   

 54 10אחוזון   
 

  התפלגות הציון הכולל במבחן 

  
  

   -כי מעלה עיון בנתונים 
מכלל  מחציתהעליון של סולם ציוני הגלם. כשל תלמידים שהישגיהם נמצאים בחלקו גדול נמצא שיעור  �

  .86 -השיגו ציון הגבוה מבמבחן זה  הנבחנים
  .54-כעשירית מהנבחנים קיבלו ציון הנמוך או שווה ל �

  

                                            
 
10

ללים ואינם כו 100-0 במונחי סולם ציוני הגלם עהליך כיול בין שנים, ועל כן, הנתונים מדווחים שהלא נע אם לכיתות ב'-במבחנים בשפת  

  . תשנתי-רבהשוואה 
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  כלכלי -לפי רקע חברתי -ב' לכיתותאם - בשפתפערים בהישגים 

 לפי -קבוצותכלכלי חולקו הנבחנים לשלוש -רקע חברתירמות שונות של ניתוח הפערים בהישגיהם של נבחנים משם ל

 יםהבאות ). בלוח34ר' עמוד המדד סבר על חישוב (להנמוך, בינוני, גבוה  -כלכלי של כל אחד מהם -הרקע החברתי

רמות חלוקה לפי ב ,ג"בתשעאם עברית וערבית לכיתות ב' -במבחנים בשפת הבנת הנקראפרק ב םהישגיהמוצגים 

נבחנים מרמות שונות של מוצגים פערים בהישגיהם של  ,בהמשךבתרשימים שם. נבחניכלכלי של ה-הרקע החברתי

ניתוח הפערים נעשה . )40 עמוד הסבר על אופן קריאת התרשים ר'(ל ג"תשע-*בשנים תשס"ח כלכלי-רקע חברתי

שאינו  שינוי - במטלת ההכתבהשינוי נעשה  ע"תששכן ב ,)ג"תשע-ח(בשנים תשס" הבנת הנקראב הציוניםבעבור 

על , נוסף על כך. לפערים שהתקבלו בשנים קודמות ג"תשע - עשנים תש"ב פערים בציון הכוללמאפשר להשוות את ה

 מוצגים הפערים ,בשני מגזרי השפה (עברית/ערבית)ו בשנים השונותהפערים מנת לאפשר השוואה תקפה של גודל 

   .במונחי סטיית תקן

שונים מבחנים מדובר בשני יש לזכור כי מבחן בערבית הבין עברית לבהשוואה בין המבחן בבפירוש הממצאים 

ומתוך הגדרה נפרדת של המצופה בכל  אם,-לכל שפת הייחודיתמודים ית הלעל פי תכני ,צוותים נפרדים דיביפותחו ש

   .שפה

  כלכלי -לפי רקע חברתי - ג"תשעכיתות ב' במיצ"ב לבהבנת הנקרא במבחן בעברית  םהישגי: 16  לוח

 
-רמת הרקע החברתי

  כלכלי 

  בסולם ציוני הגלם

N ת"ס ממוצע 

   'עברית ב

 21 68 1,679 נמוך

 18 75 5,847 בינוני

 16 80 8,288  גבוה

 18 77 15,908  כלל הנבחנים

  

כלכלי -בקרב נבחנים מרמות שונות של רקע חברתי בהבנת הנקראפערים בהישגים : 24 רשיםת
   *ג"תשע - חבמיצ"ב תשס" כיתות ב'לעברית מבחן בב  

   

  
הועבר באותה שנה ב'  לכיתותאם עברית -ב' ואילו המבחן בשפת לכיתותאם ערבית -בשפתז לא הועבר מבחן "בשנת תשס* 

  כן, נתוני שנה זו אינם מדווחים בתרשים שלעיל. עלבפעם הראשונה. 
  

   -כי מעלה עיון בנתונים 
מרמות של תלמידים דוברי עברית בהישגים משמעותי  פער קיים ב' כיתותב כבר, דדומשנ בכל השנים �

ככל  -כלכלי גבוה יותר-לטובת תלמידים מרקע חברתיבהבנת הנקרא שונות של רקע חברתי כלכלי 
  .הישגים טובים יותרכך הגבוה יותר כלכלי -חברתיהרקע שה

של תלמידים ם בהבנת הנקרא בהישגי פער עקבי שנמדדו השנים כל ששנמצא ב דוברי עבריתבקרב  �
 הפער ג"בתשע. כלכלי גבוה-של תלמידים מרקע חברתי הםבהשוואה להישגינמוך כלכלי -מרקע חברתי

 ., בדומה לשנים קודמותסטיות תקן 0.64עמד על 
  

פער בין:

פער 

בין 

גבוה 

לנמוך

 גבוה 

לבינוני

{ בינוני 

{לנמוך
}

מקרא
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  כלכלי -לפי רקע חברתי - ג"תשעב כיתות ב' במיצ"ל ערביתמבחן בבבהבנת הנקרא  הישגים: 17  לוח

 
-רמת הרקע החברתי

  כלכלי 

  בסולם ציוני הגלם

N ת"ס ממוצע 

   ערבית ב'

 22 78 4,085 נמוך

 16 86 1,994  בינוני

 21 81 6,314  כלל הנבחנים

  .בלוח מוצגים אינם נתוניהם כלכלי גבוה בבתי ספר דוברי ערבית,-בשל מספרם הקטן של תלמידים מרקע חברתי  :הערה

 

כלכלי -בקרב נבחנים מרמות שונות של רקע חברתי בהבנת הנקראבהישגים פערים : 25 רשיםת
  *ג"תשע -במיצ"ב בשנים תשס"ח תות ב'כיל ערביתבבמבחן   

   

  
הועבר באותה שנה ב'  לכיתותאם עברית -ב' ואילו המבחן בשפת לכיתותאם ערבית -בשפתז לא הועבר מבחן "בשנת תשס* 

   על כן, נתוני שנה זו אינם מדווחים בתרשים שלעיל. בפעם הראשונה. 
  .בלוח מוצגים אינם נתוניהם כלכלי גבוה בבתי ספר דוברי ערבית,-בשל מספרם הקטן של תלמידים מרקע חברתי

  

  

   -כי מעלה עיון בנתונים 
בין תלמידים בהבנת הנקרא בהישגים משמעותי  פער קיים ב' כיתותב כברגם בקרב דוברי הערבית  �

  .כלכלי נמוך-מידים מרקע חברתיתלכלכלי בינוני לבין -מרקע חברתי
כלכלי -תלמידים מרקע חברתי לטובתבהבנת הנקרא סטיות תקן  0.35 של פער נמצאבשנה"ל תשע"ג  �

  .שנת תשס"חבחמש שנים קודם דומה לפער שנרשם ב ,בינוני

  

פער בין:

פער 

בין 

גבוה 

לנמוך

 גבוה 

לבינוני

{ בינוני 

{לנמוך
}

מקרא
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  ב' לכיתותאם -במבחן בשפתפערים בהישגי בנים ובנות 

 םפערים בהישגיה) וכן של הציון הכולל במבחן נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקןמוצגים שלהלן  םבלוח ובתרשי

מוצגים במונחי סטיית תקן  הפערים .ג"תשעב "במיצ ב' לכיתותאם (עברית/ערבית) -ם בשפתבנות במבחניובנים  בין

  קרב דוברי ערבית.ב לבין גודלםגודל הפערים בקרב דוברי העברית  ביןלאפשר השוואה תקפה  כדי
  
  

   ג"תשעב' לכיתות אם - ם בשפתניבמבח בנים ובנות בהישגי פעריםממוצעים, סטיות תקן ו: 18  לוח

  כלל התלמידים
  בנות

  בסולם ציוני הגלם
  בנים

  בסולם ציוני הגלם
  פערים בין 
  בנות ובנים*

N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N הפער בסטיות תקן  ס"ת  ממוצע 

  עברית ב'

15,908 77 17 8,185 79 16 7,723 75 17 0.20 

  ערבית ב'

6,314 80 19 3,269 82 18 3,045 78 20 0.24  

  לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנות.* 

   ג"תשע לכיתות ב' אם-בשפתם במבחניפערים בהישגים בין בנים ובנות : 26 רשיםת

  
  

   -כי מעלה עיון בנתונים 

מהישגי גבוהים בכיתה ב'  אם-בשפתבמבחנים  הבנותהישגי ח' -ה' ו לכיתותבדומה לממצאים שהתקבלו  �

  .הבנים

  .סטיות תקן 0.20עומד על  דוברי העבריתהפער לטובת הבנות בקרב  �

 סטיות תקן. 0.24והוא עומד על  ,יותר גדולהפער לטובת הבנות  דוברי הערביתבקרב  �

  קודמות. יםשהתקבלה בשנלתמונה דומה  ג"תשעל תמונת הממצאים בשנה" �
תחום שגים בהבעה בכתב ופחות מההישגים ביהפער בין בנים ובנות נובע בעיקר מההבשני מגזרי השפה,  �

 הבנת הנקרא.
 

  

  

  

0.20

0.24

עברית

ערבית

כיתות ב

כיתות ב
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גודל הפער בסטיות תקן

פער בהישגים לטובת בנים  פער בהישגים לטובת  בנות

ג"תשע



 
 

 57        ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוחהישגים במבחני המיצ"

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  הישגים במבחני המיצ"ב
 תשע"ג

בבתי ספר דוברי עברית     
 לפי סוג פיקוח
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  סוג פיקוח לפי - החיצוני במבחני המיצ"במשתתפים ה

 באחוזיםח' -ב', ה' ו שכבותתלמידים בהמתוך כלל ם יהושיעור ני המיצ"בחהנבחנים במב ימוצגים מספר להלןשבלוח 

ח' כוללים  -נתוני שכבות ה' ו .11דתי)-כלל בתי ספר דוברי עברית ובחלוקה לפי סוג פיקוח (ממלכתי/ממלכתיבעבור 

אם -', שהם כמחצית מאוכלוסיית בתי הספר בארץ. מבחני המיצ"ב בשפתג-' ואנבחנים משני אשכולות המיצ"ב 

 ', ועל כן נתוני שכבת ב' כוללים כרבע מבתי הספר בארץ. שיעוראהספר שבאשכול  בתיבלכיתות ב' הועברו רק 

התלמידים הלומדים בשכבות אלו בבתי הספר שהשתתפו בפועל בפועל חושב מתוך כלל  נבחנוהתלמידים ש

   שהשיבו על שאלה אחת לפחות מתוך כלל שאלות המבחן. . כמשתתפים במבחנים נחשבים כל התלמידים12במיצ"ב

סוג  לפי –ח' -בשכבות ב', ה' וושיעוריהם (באחוזים)  ג"תשע במספרי הנבחנים במבחני המיצ": 19 לוח
   פיקוח

 שכבה המגזר
 מספר 
  בתיה"ס
 שנבחנו

מספר 
הכיתות 
 שנבחנו

מספר 
התלמידים 

 שנבחנו

שיעור 
 התלמידים

  שנבחנו

  יתברדוברי ע

 94% 17,500 673 303 ב'*  

 93% 32,332 1,270 607 ה'

 91% 30,819 1,136 326  ח'

 92% 80,651 3,079 852  כלל השכבות

  פיקוח ממלכתי

 94% 12,606 458 199 ב'*  

 93% 24,139 897 412 ה'

 91% 24,360 846 200  ח'

 93% 61,105 2,201 563  כלל השכבות

  פיקוח ממ"ד

 93% 4,894 215 104 *'ב  

 92% 8,193 373 195 ה'

 89% 6,459 290 126  ח'

 91% 19,546 878 289  כלל השכבות

כרבע  רק ועל כן נתוני שכבת ב' כוללים ,'אבתי הספר שבאשכול רק בלכיתות ב' הועברו  עברית אם-מבחני המיצ"ב בשפת *
  מבתי הספר בארץ.

בפיקוח שתי ספר דוברי עברית בבלכיתות ב' וה' לעיל מעלה כי שיעור התלמידים שנבחנו במבחני המיצ"ב שעיון בלוח 

 89%מעט נמוך יותר (. בכיתות ח' השיעור יבפיקוח הממלכתשבבתי ספר הנבחנים שיעור ל דומה דתי-לכתיהממ

   .), בהתאמה91%לעומת 

  

                                            
 
11
לצורך פישוט הדיווח על מספרי הנבחנים, נתוני ההשתתפות במבחנים המדווחים לעיל מבוססים על ההשתתפות במבחן במדע  

אם)  ותלמידים -בחישוב נתוני הטבלה, בתי ספר, כיתות (כלומר כיתות. 'אאם באשכול -במבחן בשפתו 'גוטכנולוגיה באשכול 
  רות שנבחנו בשני מבחנים.נספרים פעם אחת למ

12
  כוללים גם את התלמידים העולים והמשולבים. 19נתוני ההשתתפות בלוח  
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  ח'  כיתותבכיתות ה' ובהישגים 

  בבתי ספר דוברי עברית 

  לפי סוג פיקוח

 

 
 
 
 

  



  

 60      עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי 

לכיתות ה' ולכיתות ח' בבתי  תשע"ג"ב הישגים במבחני המיצ
  דתי -: ממלכתי וממלכתיוג פיקוחספר דוברי עברית לפי ס

  במדע וטכנולוגיה נים המבח

  כיתות ה'

עברית ולפי פיקוח ממלכתי הובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים בכלל בתי ספר דוברי שלהלן בלוח 

  ).    14 ' (לפירוט תיאור המבחן ראה עמודהדתי במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות -וממלכתי

  פיקוח דוברי עברית ולפיבתי ספר כלל בבמדע וטכנולוגיה לכיתות ה' ממוצעים וסטיות תקן : 20 לוח

  מדע וטכנולוגיה  ה'
  פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי  דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 95 500 3,341 84 528 9,841 87 521 13,182  ז"תשס

 89 502 3,265 81 531 11,201 84 524 14,466 ח"תשס

 85 516 3,455 77 543 11,332 80 536 14,787 ט"תשס

 82 507 3,609 74 541 9,770 77 532 13,379  ע"תש

 75 516 3,699 71 544 10,262 73 537 13,961  א"תשע

 70 516 3,130 68 549 10,827 70 541 13,957  ב"תשע

 64 543 3378 65 557 11235 65 553 14,613  תשע"ג

  פיקוח בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפילכיתות ה'  מדע וטכנולוגיהבן הכולל הציוממוצעי : 27 רשיםת

  כיתות ה'   - דוברי עברית כיתות ה'  -  פיקוח לפי -עבריתדוברי 

    

  
כיתות בבתי  664(מתוך כיתות  6 -מאת ציוניהם של תלמידים  אינם כוללים לעילשבתרשים ובלוח  ג"תשעמדע וטכנולוגיה ה' נתוני  הערה:

) בפיקוח 183כיתות (מתוך  2-כיתות) בפיקוח הממלכתי ו 481כיתות (מתוך  4 .חשד לפגיעה בטוהר הבחינות עקב) ספר דוברי עברית
  דתי.-הממלכתי
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    -מעלה כי עיון בנתונים 

 גבוהים ג"בתשע דוברי העבריתבכלל בתי הספר במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' הישגי התלמידים  �
 8של  קלהעלייה נרשמה הממלכתי בקרב תלמידים בפיקוח . "בתשעב הישגים שנמדדומבמידה מתונה 

  .נקודות 27של עלייה ניכרת נרשמה דתי -הממלכתישנתי, ובקרב תלמידים בפיקוח -בסולם הרב נקודות
הישגי התלמידים ב נקודות 29של קלה עלייה מצטברת חלה  ג"תשע-שבין תשס"ז שניםש השבמהלך  �

תלמידים בפיקוח בקרב  נקודות 43של  ועלייה מצטברת ניכרת נק' לשנה), 4.8(בממוצע  הממלכתיבפיקוח 
 .נק' לשנה) 7.2(בממוצע  דתי-הממלכתי

 .דתי-תלמידים בפיקוח הממלכתימהישגי  בפיקוח הממלכתי גבוהיםעברית הישגי תלמידים דוברי  �
 14השנה נרשם פער של  משני סוגי הפיקוח. תלמידיםבין  הצטמצם מאד פער ההישגיםבשנה"ל תשע"ג  �

 .שקדמובכל השנים  נקודות 30-פער של כ לעומת, פיקוח הממלכתיהלטובת נקודות 



  

 61      עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי 

  כיתות ח'

עברית ולפי פיקוח ממלכתי הובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים בכלל בתי ספר דוברי שלהלן בלוח 

  .    )16 מודעדתי במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' (לפירוט תיאור המבחן ראה -וממלכתי

  פיקוח בתי ספר דוברי עברית ולפי' בכלל חמדע וטכנולוגיה לכיתות ממוצעים וסטיות תקן ב: 21 לוח

  מדע וטכנולוגיה ח'
  פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי  דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 93 490 2,956 93 520 9,992  94 513  12,948 ח"תשס

 103 508 2,761 98 530 10,740  99 525  13,501 ט"תשס

 93 516 2,932 95 539 10,850 95 534 13,782 תש"ע

 96 526 2,899 97 554 10,440 97 547 13,339 א"תשע

 97 530 3,294 100 555 10,704 100 549 13,998  ב"תשע

 101 559 2,896 105 577 11,514 104 573 14,410  תשע"ג

  פיקוחולפי בתי ספר דוברי עברית ' בכלל חלכיתות  מדע וטכנולוגיהבן הכולל הציוממוצעי : 28 רשיםת

  ' חכיתות   - דוברי עברית ' חכיתות  -  פיקוח לפי -עבריתדוברי 

התאפשר  יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*
  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 

  

    -מעלה כי עיון בנתונים 

במבחן  בשני סוגי הפיקוח עבריתדוברי בבתי ספר תלמידים הישגי ב עלייה ניכרת החל ג"תשעבשנה"ל  �
 22-פיקוח הממלכתי עלו ההישגים בתלמידים בבקרב  .בהשוואה לתשע"בבמדע וטכנולוגיה לכיתות ח' 

 .קודותנ 29-דתי ב-פיקוח הממלכתיובקרב תלמידים ב שנתי-בסולם הרב נקודות
 57בקרב תלמידים משני סוגי הפיקוח:  גדולה מאדעלייה מצטברת  חלה תשע"ג-במהלך השנים תשס"ח �

נק'  13.8(בממוצע  דתי-הממלכתיבפיקוח ודות נק 69 -ו לשנה)נק'  11.4(בממוצע  הממלכתיבפיקוח  נקודות
  .לשנה)

   .דתי-תלמידים בפיקוח הממלכתימהישגי  בפיקוח הממלכתי גבוהיםעברית הישגי תלמידים דוברי  �

נרשם פער של . השנה לטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי ההישגיםפער מעט בהצטמצם   בשנה"ל תשע"ג �
 .נק' בשנים שקדמו 25-לעומת פער של כ נק' 18

  

490
508 516

526 530

559520
530 539

554 555
577

350

400

450

500

550

600

650

ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע ב"תשע ג"תשע

צ
מי

ם 
ול

ס
ב
ע 

צ
מו

מ
"

ב
ר
ב 

-
תי

שנ

'מדע וטכנולוגיה ח

ד"פיקוח ממ פיקוח ממלכתי

513
525 534

547 549
573

350

400

450

500

550

600

650

ז"תשס ח"תשס ט"תשס ע"תש א"תשע ב"תשע ג"תשע

צ
מי

ם 
ול

ס
ב
ע 

צ
מו

מ
"

ב
ר
ב 

-
תי

שנ

'מדע וטכנולוגיה ח

דוברי עברית



  

 62      לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית 

   באנגלית נים המבח
  כיתות ה'

-בלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי פיקוח ממלכתי וממלכתי

      ).18 ודעמדתי במבחן באנגלית לכיתות ה' (לפירוט תיאור המבחן ראה 

  

  פיקוחולפי בתי ספר דוברי עברית ' בכלל הלכיתות  ממוצעים וסטיות תקן באנגלית: 22 לוח

  אנגלית ה'
  פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי  דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 106 462 3,211 96 510 9,714 100 499 12,925 ז"תשס

 102 480 3,200 91 519 11,208 96 509 14,408  ח"תשס

 102 483 3,486 92 529  11,500 97 517 14,986 ט"תשס

 102 490 3,571 90 529 9,865 95 519 13,436 תש"ע

 98 499 3,548 88 543 10,132 92 532 13,680 א"תשע

 91 513 2,971 86 555 10,853 89 545 13,824  ב"תשע

 92 517 3,385 85 550 11,341 88 542 14,726  ג"תשע

  

  פיקוחולפי  בתי ספר דוברי עבריתלכיתות ה' בכלל  ן הכולל באנגליתהציוממוצעי : 29 רשיםת

  כיתות ה'   - דוברי עברית כיתות ה'  -  פיקוח לפי -עבריתדוברי 

   
  

   -כי עיון בנתונים מעלה 

 דומים סוגי הפיקוח במבחן באנגלית לכיתות ה' בשני דוברי העבריתתלמידים הישגי  ,ג"תשעבשנה"ל  �
   ב."עתשלהישגים שנרשמו ב

של  מתונה עלייהבקרב תלמידים בשני סוגי הפיקוח: עלייה מצטברת חלה  תשע"ג-זתשס"ם השניבמהלך  �
-הממלכתיבפיקוח  ודותנק 55של  ריותגדולה  עלייהו נק' לשנה) 6.7(בממוצע  הממלכתיבפיקוח  ודותנק 40

  .נק' לשנה) 9.2(בממוצע  דתי

-תלמידים בפיקוח הממלכתימהישגי  גבוהים בפיקוח הממלכתיעברית דוברי בבתי ספר תלמידים הישגי  �
   .דתי

נק' השנה לעומת  33: לטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי ההישגיםפער הצטמצם במעט  בשנה"ל תשע"ג �
מזערית  עלייהנובע מירידה מזערית בפיקוח הממלכתי ו הצמצום בפער( נק' בשנים שקדמו. 45-פער של כ

  ).דתי-בפיקוח הממלכתי
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 63      לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית 

  כיתות ח'

ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי פיקוח ממלכתי שלהלן בלוח 

  ).    20 עמודדתי במבחן באנגלית לכיתות ח' (לפירוט תיאור המבחן ראה -וממלכתי

  

  פיקוחולפי בכלל בתי ספר דוברי עברית ' חלכיתות  באנגלית ממוצעים וסטיות תקן בהישגים: 23 לוח

  אנגלית ח'
  פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי  דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  N   ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 102 488 2,988 96 527 10,154 99 519 13,142 ח"תשס

 96 494 2,844 92 541 10,910 95 531 13,754 ט"תשס

 97 505 3,021 89 538 11,068 92 530 14,089 תש"ע

 88 512 2,811 81 544 10,386 83 537 13,197 א"תשע

 89 502 3,215 82 538 10,752 85 530 13,967  ב"תשע

 92 505 2,797 84 546 11,554 88 537 14,351  תשע"ג

  

  פיקוח בתי ספר דוברי עברית ולפי' בכלל חלכיתות  ן הכולל באנגליתהציוממוצעי : 30 רשיםת

  ' חכיתות   - דוברי עברית ' חכיתות  -  פיקוח לפי -עבריתדוברי 

   
התאפשר  יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

   בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
  

    -כי עיון בנתונים מעלה 

 בתשע"ג במעט עלובמבחן באנגלית לכיתות ח'  בשני סוגי הפיקוחהישגי התלמידים דוברי העברית  �
בקרב תלמידים אילו ו, נק' 8של  קלה עלייהחלה  הממלכתיבקרב תלמידים בפיקוח : ב"עבהשוואה לתש

  .לא חל שינוי של ממשדתי -הממלכתיבפיקוח 
נק'  19 :בשני סוגי הפיקוחבקרב תלמידים  קלהעלייה מצטברת חלה  תשע"ג-במהלך השנים תשס"ח �

  .נק' לשנה) 3.4(בממוצע  דתי-ק' בפיקוח הממלכתינ 17 -ונק' לשנה)  3.8(בממוצע הממלכתי בפיקוח 
   .דתי-מהישגי התלמידים בפיקוח הממלכתי בפיקוח הממלכתי גבוהיםהישגי התלמידים דוברי העברית  �
נק') דומה לפער שנרשם בתשס"ח  41( ג"בתשעשנרשם לטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי  ער ההישגיםפ �

  נק'). 39(
 

  
) עקב חשד כיתות 602כיתות (מתוך   8-את ציוניהם של תלמידים מ אינם כוללים לעילג שבתרשים ובלוח "תשעאנגלית ח' נתוני  הערה:

דתי.-שייכות לפיקוח הממלכתי )156הכיתות (מתוך  8 .לפגיעה בטוהר הבחינות
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 64      הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'

  במתמטיקה  ניםמבחה
  כיתות ה'

ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי פיקוח ממלכתי שלהלן בלוח 

     ). 22 עמודדתי במבחן במתמטיקה לכיתות ה' (לפירוט תיאור המבחן ראה -וממלכתי

  

  פיקוח בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי' הלכיתות  במתמטיקה ממוצעים וסטיות תקן: 24 לוח

  מתמטיקה ה'
  פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי  דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 97 491 3,283 91 514 10,901 93 508 14,184  ז"תשס

 98 507 3,629 91 526 10,255 93 521 13,884 ח"תשס

 99 504 3,742 90 533 9,900 93 526 13,642 ט"תשס

 88 531 3,184 82 554 10,980 84 548 14,164  תש"ע

 82 544 3,461 76 563 11,891 78 558 15,352 א"תשע

 86 545 3,479 81 560 9,739 82 556 13,218  ב"תשע

 85 559 3,601 80 563 9,832 82 562 13,433  ג"תשע

  פיקוח בכלל בתי ספר דוברי עברית  ולפילכיתות ה'  ן הכולל במתמטיקההציוממוצעי : 31 רשיםת

  כיתות ה'   - דוברי עברית כיתות ה'  -  פיקוח לפי -עבריתדוברי 

  
  

   -כי עיון בנתונים מעלה  

- בפיקוח הממלכתיהישגי התלמידים דוברי העברית ב קודותנ 14של  מתונה עלייהבשנה"ל תשע"ג חלה  �
 לא חל שינוי של ממשבהשוואה להישגים שנרשמו תשע"ב. לעומת זאת  במבחן במתמטיקה לכיתות ה' דתי

   .בפיקוח הממלכתיבהישגי התלמידים 
עלייה  פיקוח:השני סוגי ב בהישגיםעלייה מצטברת חלה  תשע"גלז תשס"שבין השנים  ששבמהלך  �

 מאדמצטברת גדולה  עלייהו ,נק' לשנה) 8.2(בממוצע  הממלכתיבפיקוח  ודותנק 49 של ניכרתמצטברת 
  .נק' לשנה) 11.3(בממוצע  דתי-הממלכתיבפיקוח  ודותנק 68 של

בפיקוח להישגי חבריהם  דומים דתי-בפיקוח הממלכתי, הישגי התלמידים לראשונהבשנה"ל תשע"ג,  �
הישגים התרחש בתהליך הדרגתי החל משנת תש"ע. במהלך השנים שקדמו ה. הצמצום בפער הממלכתי

 30עד  20-בדתי -תלמידים בפיקוח הממלכתימהישגי  גבוהיםהיו בפיקוח הממלכתי תלמידים הישגי לתש"ע 
 .ודותנק
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 65      הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'

  כיתות ח'

-בלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי פיקוח ממלכתי וממלכתי

    ).  24 עמודדתי במבחן במתמטיקה לכיתות ח' (לפירוט תיאור המבחן ראה 

  פיקוח עברית ולפיבכלל בתי ספר דוברי ' חלכיתות  ממוצעים וסטיות תקן במתמטיקה: 25 לוח

  מתמטיקה ח'
  פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי  דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 94 505 2,838 104 513 10,637 102 512 13,475 ח"תשס

 100 511 2,988 100 522 10,233 100 520 13,221 ט"תשס

 99 503 3,180 101 529 10,219 101 523 13,399 תש"ע

 96 519 2,903 98 536 11,567 97 532 14,470 א"תשע

 95 502 3,228 98 518 11,262 97 514 14,490  ב"תשע

 97 525 2,882 99 535 10,661 98 533 13,543  ג"תשע

  פיקוח בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי' חלכיתות  ן הכולל במתמטיקההציוממוצעי : 32 רשיםת

  ' חכיתות   - דוברי עברית ' חכיתות  -  לפי פיקוח -עבריתדוברי 

   

 התאפשר  יסודיים) לא-ועיצומים מצד ארגון המורים העל שביתותעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*
  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 

  

   -מעלה כי עיון בנתונים  

בהשוואה  בתשע"ג עלובשני סוגי הפיקוח  הישגי התלמידים דוברי העברית במבחן במתמטיקה לכיתות ח' �
והם חזרו לרמה שנמדדה  ודותנק 17של  מתונה עלייהחלה  בפיקוח הממלכתיבקרב תלמידים : ב"עלתש

והם גבוהים במעט  ודותנק 23של ניכרת  עלייהחלה  דתי-הממלכתיבקרב תלמידים בפיקוח ו, בתשע"א
  .מההישגים שנמדדו בתשע"א

עלייה  פיקוח:השני סוגי ב בהישגים קלה עלייה מצטברתחלה  תשע"גלח תשס"שבין השנים חמש במהלך  �
 ודותנק 20 דומה שלמצטברת  עלייהו נק' לשנה), 4.4(בממוצע  הממלכתיבפיקוח  ודותנק 22 שלמצטברת 

   נק' לשנה). 4.0(בממוצע  דתי-הממלכתיבפיקוח 
   .דתי-מהישגי התלמידים בפיקוח הממלכתי במעט בפיקוח הממלכתי גבוהיםהישגי התלמידים  �
שנת לפער שנרשם ב והוא דומה ג"בתשעקלות  צםמהצטלטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי  ההישגיםפער  �

 שנתי.-נק' בסולם הרב 10פער של  - הבסיס תשס"ח
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 66      הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'

  בעברית  ניםהמבח

  כיתות ה'

-בלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי פיקוח ממלכתי וממלכתי

      .)26 עמודדתי במבחן בעברית לכיתות ה' (לפירוט תיאור המבחן ראה 

  פיקוחולפי בכלל בתי ספר דוברי עברית ' הלכיתות  בעבריתממוצעים וסטיות תקן : 26 לוח

  עברית ה'
  פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי  דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 111 477 3,203 103 497 10,696 106 492 13,899  ז"תשס

 106 489 3,607 97 504 10,297 100 500 13,904 ח"תשס

 102 495 3,765 87 520 9,888 91 513 13,653 ט"תשס

 84 507 3,183 80 525 10,955 82 521 14,138 תש"ע

 79 515 3,469 69 532 11,937 72 528 15,406 א"תשע

 70 533 3,522 67 541 9,743 68 539 13,265  ב"תשע

 73 525 3,636 67 535 9,809 69 532 13,445  ג"תשע

  פיקוחולפי בכלל בתי ספר דוברי עברית ' הלכיתות  ן הכולל בעבריתהציוממוצעי : 33 רשיםת

  כיתות ה'   - דוברי עברית כיתות ה'  -  לפי פיקוח -עבריתדוברי 

   
  

   -כי עיון בנתונים מעלה  

 ירדו במעטבמבחן בעברית לכיתות ה'  הפיקוחבשני סוגי עברית דוברי בבתי ספר תלמידים הישגי  �
 נקודות 8וירידה של  הממלכתיבקרב תלמידים בפיקוח  נקודות 6דה של ייר :ב"עבהשוואה לתש בתשע"ג

  .דתי-הממלכתיתלמידים בפיקוח  קרבב

 38של  עלייה מצטברת מתונה בפיקוח הממלכתיבקרב תלמידים  חלה תשע"ג-זבמהלך השנים תשס" �
(בממוצע  נקודות 48 של עלייה מצטברת ניכרת דתי-הממלכתיבפיקוח ו, )נק' בשנה 6.3 (בממוצע נקודות

  נק' בשנה). 8.0

  .דתי-שגי התלמידים בפיקוח הממלכתימהי במעט בפיקוח הממלכתי גבוהיםהישגי התלמידים  �

בהשוואה לשנים קודמות, לטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי  ההישגיםפער הצטמצם  בשנתיים האחרונות �
  .שנתי-בסולם הרב נקודות 10על בתשע"ג והוא עומד 
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 67      הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'

  כיתות ח'

-בלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי פיקוח ממלכתי וממלכתי

      ).27 ודעמדתי במבחן בעברית לכיתות ח' (לפירוט תיאור המבחן ראה 

  פיקוח בכלל בתי ספר דוברי עברית ולפי' חלכיתות  בעבריתממוצעים וסטיות תקן : 27 לוח

  'חעברית 
  פיקוח ממ"ד פיקוח ממלכתי  דוברי עברית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 99 500 2,836 100 500 11,097 100 500 13,933 ח"תשס

 99 533 2,986 98 536 10,390 98 535 13,376 ט"תשס

 103 527 3,184 88 540 10,261 92 538 13,445 תש"ע

 99 537 2,902 89 555 11,626 92 551 14,528 א"תשע

 89 528 3,281 86 542 11,239 87 539 14,520  ב"תשע

 93 534 2,890 88 538 10,609 89 537 13,499  ג"תשע

  פיקוחולפי בכלל בתי ספר דוברי עברית ' חלכיתות  ן הכולל בעבריתהציוממוצעי : 34 רשיםת

  ' חכיתות   - דוברי עברית ' חכיתות  -  פיקוח לפי -עבריתדוברי 

  
התאפשר יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

  בין השנים בשכבת גיל זו.בהשוואה את שנת תשס"ז לכלול 
  

   -כי עיון בנתונים מעלה 

להישגים  דומיםבמבחן בעברית לכיתות ח'  דוברי העבריתתלמידים הישגיהם של כלל ה ג"תשעבשנה"ל  �
 6קלה בקרב הפיקוח הממלכתי דתי ( עלייהבשני סוגי הפיקוח חלו שינויים קלים בלבד:  "ב.עשנרשמו בתש

   נק').  4נק') וירידה מזערית ולא מובהקת בקרב הפיקוח הממלכתי (

 בהישגים ניכרתעלייה מצטברת  בפיקוח הממלכתיבקרב תלמידים  תשע"ג חלה-חבמהלך השנים תשס" �
 34של  מתונהמעט עלייה מצטברת  דתי-הממלכתיבפיקוח ונק' בשנה),  7.6(בממוצע  נקודות 38 של

  נק' בשנה). 6.8(בממוצע  נקודות

הישגי והשנה , בתשע"ג פער ההישגים לטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי שנפתח בשנת תש"ע נסגר �
  . בפיקוח הממלכתילהישגי חבריהם  דומים דתי-בפיקוח הממלכתיהתלמידים 
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 68      הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'

דוברי עברית לפי סוג בתי ספר  -  תשע"גב מיצ"ההישגים במבחני סיכום ה
  פיקוח

מדע במקצועות  בפיקוח הממלכתי דתי הלומדים בהישגי תלמידיםבעליות  אפיינתתתשע"ג מ ה"לשנ
השינויים שחלו  בפיקוח הממלכתי.הלומדים  חבריהםבינם לבין  ובצמצום פערים ,וטכנולוגיה ומתמטיקה

  בפיקוח הממלכתי מתונים יותר. דוברי העברית בהישגי התלמידים 

  כיתות ה'

 הפיקוחשני סוגי קרב וב כלל דוברי העבריתבקרב ה'  לכיתות ג"תשעהישגי התלמידים במבחני המיצ"ב  �
 . בהשוואה לשנה הקודמתבתחומי הדעת השונים  מגמה מעורבת מצביעים על

o ניכרת עלייהונק')  8( הממלכתי בפיקוח בהישגי תלמידים קלהעלייה  נרשמה וטכנולוגיהמדע ב 
שבין תלמידים משני  פער ההישגיםמאד  הצטמצםכתוצאה מכך,  נק'). 27( דתי-הממלכתי בפיקוח

 .סוגי הפיקוח

o בהישגי חבריהם  עלייה מתונהלא חל שינוי בהישגי התלמידים בפיקוח הממלכתי לצד  במתמטיקה
שני ב השנה לתלמידיםו ההישגיםפער  הצטמצםכתוצאה מכך, נק').  14( הממלכתי דתישבפיקוח 

 .דומיםהישגים סוגי הפיקוח 

o ירידה מזערית חלה : בלהישגיהם בשנת תשע" משני סוגי הפיקוח דומיםהישגי התלמידים  באנגלית
מזערית ולא מובהקת בפיקוח הממלכתי דתי. צירוף שינויים קטנים אלו,  עלייהבפיקוח הממלכתי ו

 שבין שני סוגי הפיקוח. ר ההישגיםעלצמצום קל בפ, הוביל משמעותיאשר כל אחד בפני עצמו אינו 

o נק')  6( הממלכתיבפיקוח  בשני סוגי הפיקוח: בהישגי תלמידים קלה ירידהחלה  אם עברית-בשפת
  השנה ללא שינוי. שהצטמצם בשנת תשע"ב נותרפער ההישגים . נק') 8( דתי-בפיקוח הממלכתיו

  ):ג"תשע -(תשס"ז שנים ה ששלמגמה על פני אשר  �

o  דוברי עברית בפיקוח בהישגי תלמידים  עלייה מצטברתבכל מבחני המיצ"ב לכיתות ה' נרשמה
 .דתי-ממלכתיהממלכתי ובפיקוח ה

o  עלייה מתונות יחסית עליות מצטברותנרשמו לאורך השנים  הממלכתיבקרב תלמידים בפיקוח :
ניכרת ועלייה  ,נק') 40אנגלית (ובנק')  38( עבריתב ,נק') 29כנולוגיה (טמצטברת מתונה במדע ו

  .נק') 49( במתמטיקה

o  עליות מצטברות גדולות נרשמו לאורך השנים  דתי-הממלכתילעומת זאת, בקרב תלמידים בפיקוח
 ,נק') 55ת (גדולה באנגלי עלייה, נק') 48בעברית (ונק')  43: עליות ניכרות במדע וטכנולוגיה (יותר

 .נק') 68במתמטיקה ( עלייה גדולה מאדו

  כיתות ח'

 שני סוגי הפיקוח בקרבו העברית דובריכלל בקרב ח'  לכיתות ג"תשעהישגי התלמידים במבחני המיצ"ב  �
 .בהשוואה לשנה הקודמת )עבריתב(למעט  בתחומים השונים עליותעל על פי רוב מצביעים 

o 22( בפיקוח הממלכתיבהישגי תלמידים בשני סוגי הפיקוח: עליות ניכרות נרשמו  וטכנולוגיהמדע ב 
  במעט. הצטמצם פער ההישגיםנק').  29( דתי-לכתיבפיקוח הממונק') 

o ניכרת  עלייהונק')  17( בפיקוח הממלכתיבהישגי תלמידים עלייה מתונה נרשמה  במתמטיקה
שבין תלמידים משני סוגי  פער ההישגים הצטמצםנק'). כתוצאה מכך,  23( דתי-לכתיבפיקוח הממ

 הפיקוח.

o עלייה קלהלא חל שינוי של ממש בהישגי התלמידים בפיקוח הממלכתי לצד  אם עברית-בשפת 
והשנה  ההישגיםפער  הצטמצםנק'). כתוצאה מכך,  6( בפיקוח הממלכתי דתיבהישגי תלמידים 

 .הישגים דומיםבשני סוגי הפיקוח  לתלמידים

o לא חל  דתי-באנגלית נרשמה עלייה קלה בהישגי תלמידים בפיקוח הממלכתי ובפיקוח הממלכתי
 דומה בתשע"ג לפער בשנים קודמות.פער ההשגים בין שני סוגי הפיקוח  .שינוי של ממש

 ):ג"תשע -(תשס"ח שנים  חמשלמגמה על פני אשר  �

o  דוברי עברית בפיקוח בהישגי תלמידים  עלייה מצטברתבכל מבחני המיצ"ב לכיתות ח' נרשמה
 .דתי-ממלכתיהממלכתי ובפיקוח ה

o  קלות עד גדולות מאד: עליות מצטברותנרשמו לאורך השנים  הממלכתיבקרב תלמידים בפיקוח 
נק', בהתאמה), עלייה מצטברת ניכרת  22-נק' ו 19עליות מצטברות קלות באנגלית ובמתמטיקה (

 נק').  57נק') ועלייה גדולה מאד במדע וטכנולוגיה ( 38בעברית (

o  קלות  עליות מצטברות נרשמו לאורך השנים דתי-הממלכתיבדומה, בקרב תלמידים בפיקוח
נק') ועלייה  34בעברית (מתונה בהתאמה), עלייה מצטברת נק',  20-נק' ו 17באנגלית ובמתמטיקה (

 נק'). 69גדולה מאד במדע וטכנולוגיה (



 
 

 69      במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים 

  

  
  

  

  

  

  

  מבחני המיצ"בבבהישגים פערים 

  ח'  כיתותלכיתות ה' ול

  בבתי ספר דוברי עברית 

  כלכלי-ולפי רקע חברתי לפי סוג פיקוח
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  ח' ב לכיתות ה' ולכיתותבמבחני המיצ"פערים בהישגים 

  דתי -פערים בהישגיהם של בתי ספר בפיקוח ממלכתי ובפיקוח ממלכתי
י עברית תלמידים בבתי ספר דוברנתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן) של  שבפרק הקודם הוצגו 20-27 בלוחות

באופן גרפי נתוני מוצגים ם הבא בתרשי. ג"תשע-זח' בשנים תשס"-לפי סוג פיקוח במבחני המיצ"ב לכיתות ה' ו

ח' -דתי במבחני המיצ"ב לכיתות ה' ו-הפערים בין הישגיהם של תלמידים בפיקוח הממלכתי ובפיקוח הממלכתי

מוצגים הפערים בין הישגיהם של תלמידים  קה ועברית. בלוח שלאחריובמדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטי ג"תשע

 פני השניםדתי במקצועות מדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה ועברית על -בפיקוח הממלכתי ובפיקוח הממלכתי

דתי, -. הפערים המדווחים מחושבים על פי ההפרש שבין ממוצעי הפיקוח הממלכתי והפיקוח הממלכתישנמדדו

   שנתי.-סולם המיצ"ב הרבבמונחי 

  ממ"ד לפיקוח פיקוח ממלכתיבין בבתי ספר דוברי עברית  ג"תשע"ב בהישגים במיצ פערים: 35 רשיםת

  

  ג"תשע- זתשס" ממ"ד בשנים ממלכתי לפיקוחפיקוח  ביןבהישגים בבתי ספר דוברי עברית  פערים: 28 לוח

  
  הממ"ד  בין הפיקוח הממלכתי לפיקוחפערים 

  תשע"ג  ב"תשע  תשע"א תש"ע תשס"ט  תשס"ח תשס"ז

מדע 
  וטכנולוגיה 

          
    

 14 33 28 34 27 29 28 ה'

 18 25 28 23 22 30 **  ח'

                אנגלית

 33 42 44 39 46 39 48 ה'

 41 36 32 33 47 39 ** ח'

                מתמטיקה

 4 15 19 23 29 19 23 ה'

 10 16 17 26 11 8 ** ח'

                עברית

 10 8 17 18 25 15 20 ה'
 4 14 18 13 3 0 ** ח'

   .דתי מנתוניהם של דוברי העברית בפיקוח הממלכתי-לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוניהם של דוברי העברית בפיקוח הממלכתי *  

לא ) יסודיים-עקב שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העל(ז "תשסבשנת ' בשל  שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח** 
  .ז בהשוואה בין השנים בשכבת גיל זו"שנת תשסנתוני התאפשר  לכלול את 

  

14

33

4

10

18

41

10

4

מדע וטכנולוגיה  

אנגלית            

מתמטיקה        

עברית

כיתה ה

כיתה ח

כיתה ה

כיתה ח

כיתה ה

כיתה ח

כיתה ה

כיתה ח

ג"תשע
150 100 50 0 50 100 150

שנתי-ב הרב"גודל הפער בסולם המיצ

ד"פער לטובת פיקוח ממפער לטובת פיקוח ממלכתי
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   שלעיל מעלה: בנתוניםעיון 

  
דתי -לעומת הפיקוח הממלכתיממלכתי הפיקוח הפערים בהישגים לטובת  רשמונ ג"תשעבשנת הלימודים 

  :תחומי הדעת ודרגות הכיתה מרביתב

נק') והן  33( כיתות ה'בהן הממלכתי,  תלמידים בפיקוחהגדולים ביותר לטובת  נרשמו הפעריםבאנגלית  �
  נק'). 41בכיתות ח' (

 .)נק' 18נק') ובכיתות ח' ( 14( כיתות ה'ב, פערים מתונים יותרנרשמו  במדע וטכנולוגיה �

 לטובת פער קלנרשם  בכיתות ח', ואילו דומים סוגי הפיקוח הישגי התלמידים בשני לכיתות ה' במתמטיקה �
 . נק') 10( ממלכתיתלמידים בפיקוח ה

נק'),  10( ממלכתיתלמידים בפיקוח ה לטובת פער קלנרשם  כיתות ה'ב התמונה הפוכה:אם עברית -בשפת �
  .דומים הישגי התלמידים בשני סוגי הפיקוח בכיתות ח'ואילו 

  

דתי -הישגים בין תלמידים בפיקוח הממלכתיהפערי בים על מגמה של צמצום עתשע"ג מצביכאמור, נתוני מיצ"ב 
  בפיקוח הממלכתי: תלמידיםלבין 

מדע וטכנולוגיה  :בהשוואה לשנה קודמת םפעריבצמצום חל מבחנים  בשישה מתוך שמונהבשנה"ל תשע"ג,  �
   עברית לכיתות ח'.אם -שפתח', אנגלית לכיתות ה' ו-ח', מתמטיקה לכיתות ה' ו-לכיתות ה' ו

, והישגי התלמידים בפיקוח לחלוטין', הפערים הצטמצמו ח' ועברית לכיתות המתמטיקה לכיתות  במקצועות �
 דתי.-שגי תלמידים בפיקוח הממלכתייהממלכתי דומים לה

שחל בפער ההישגים  ונשמר הצמצום, הפער השנה דומה לזה שנרשם בתשע"ב, לכיתות ה' אם עברית-בשפת �
 במקצוע זה בשנים קודמות.

   לעומת זאת, במקצוע אנגלית לכיתות ח' לא חל שינוי בפערי ההישגים לאורך השנים. �

   

  



 
 

 72      במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים 

ובחלוקה לפי רקע  סוג פיקוח לפיעברית בבתי ספר דוברי  פערים בהישגים
  כלכלי-חברתי

מרמות שונות של הניתוח בפרק זה נועד לבחון את סוגיית הפערים ולבדוק אם חל שינוי בפערים בין הישגי תלמידים 

בפיקוח הניתוח בפרק זה נעשה בנפרד בעבור בתי הספר  .ג"תשע-"זהשנים תשס כלכלי לאורך-רקע חברתי

המיצ"ב ובכל אחת מדרגות הכיתה , זאת בכל אחד ממקצועות דתי-בפיקוח הממלכתיובעבור בתי הספר  הממלכתי

כלכלי חולקו הנבחנים לשלוש -לצורך ניתוח הפערים בין הישגי נבחנים מרמות שונות של רקע חברתי ח').-(ה' ו

  ). 34 עמוד(הסבר על חישוב המדד ר'  גבוהו נמוך, בינוני -כלכלי של כל אחד מהם -הרקע החברתי לפי ,קבוצות

שלהלן מוצגים נתונים על גודל הפערים בין הישגי תלמידים הבאים מרמות שונות של רקע  37-ו 36בתרשימים 

בעבור כל אחד מסוגי הפיקוח וכל אחת מהשנים מוצגים  .ג"תשע-זתשס"כלכלי (נמוך, בינוני וגבוה) בשנים -חברתי

ישגי תלמידים מרקע נמוך כלכלי: פערים בין ה-בתרשימים הפערים בין הישגי תלמידים ברמות שונות של רקע חברתי

להישגי תלמידים מרקע בינוני; בין הישגי תלמידים מרקע בינוני להישגי תלמידים מרקע גבוה; וכן הפער המצטבר בין 

הישגי תלמידים מרקע נמוך להישגי תלמידים מרקע גבוה. תרשימים אלו מספקים תמונה אינטגרטיבית של גודל 

  השנים. הפערים ושל השינויים שחלו בהם לאורך

  . ובין ההישגים כלכלי-משתנה הרקע החברתיבין  תוצאה-על קשרי סיבה ולהסיק מניתוחים אל איןנזכיר כי 

 -ז"מוצגים לוחות ובהם מפורטים מספרי הנבחנים, ממוצעי הציונים וסטיות התקן בעבור השנים תשס 3.2בנספח 
   כלכלי.-החברתיהרקע חלוקה לפי סוג פיקוח וב לפי שנתי,-ולם הרבבס ג"תשע

  

 כיצד לקרוא את התרשימים שלהלן?

נקודות  48הבאה, אפשר לראות כי במבחן נמצא פער של  בדוגמה

מרקע  לנבחנים גבוהכלכלי -בהישגים בין הנבחנים מרקע חברתי

 בינוניכלכלי -חברתי. הפער בין הנבחנים מרקע בינוניכלכלי -חברתי

נקודות. הפער הכולל בין  53עמד על  נמוךכלכלי -לאלו מרקע חברתי

 נמוך כלכלי-חברתי לנבחנים מרקע גבוה כלכלי-הנבחנים מרקע חברתי

  ).  48+53נקודות ( 101עומד על 

   

  

פער בין גבוה 

לנמוך

 פער בין גבוה 

לבינוני

{
 פער בין בינוני 

{לנמוך
}

101

48

53

דוגמה
0

25

50

75

100

125
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בתי כלכלי ב-של רקע חברתי בין נבחנים מרמות שונותבמבחני המיצ"ב בהישגים פערים : 36 רשיםת
  ממלכתי  הפיקוח בספר דוברי עברית 

 

  
התאפשר   יסודיים) לא-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

  בין השנים בשכבת גיל זו.לכלול את שנת תשס"ז בהשוואה 
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בתי כלכלי ב-של רקע חברתי בין נבחנים מרמות שונותבמבחני המיצ"ב בהישגים פערים : 37 רשיםת
  דתי-תיממלכהפיקוח בספר דוברי עברית 

  

 
התאפשר   יסודיים) לא-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

  השנים בשכבת גיל זו.בין לכלול את שנת תשס"ז בהשוואה 
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כלכלי -רקע חברתירמות שונות של מבהישגי תלמידים סיכום נתוני הפערים 
דתי-ברית בפיקוח הממלכתי והממלכתיבבתי ספר דוברי ע  

  
  פיקוח הממלכתי:ב

  ה' כיתותב

כלכלי -מרקע חברתיבין תלמידים  ג"בתשעההישגים פערי בבתי ספר דוברי עברית שבפיקוח הממלכתי,  �
אם עברית, -נקודות בשפת 46נקודות במתמטיקה,  51הם  כלכלי נמוך-מרקע חברתילבין תלמידים  גבוה

 נקודות במדע וטכנולוגיה. 41-נקודות באנגלית, ו 42
בתשע"ג דומים לפערים שנרשמו בתשע"ב ונשמר הפערים בהישגים אנגלית אם עברית ו-שפתבמקצועות  �

והפערים יש יציבות לאורך השנים  ובמתמטיקה ולוגיהבמדע וטכנתשע"ב. -הצמצום שחל בשנים תשע"א
  קודמות. דומים לאלו שנרשמו בשנים ג"בתשעשנרשמו 

 

  ח' כיתותב

מרקע בין הישגי תלמידים  הפערים ג"תשעל בהשוואה לכיתות ה'. בשנה" פעריםה מתרחבים ח' כיתותב �
 92 נקודות במתמטיקה, 109הם  נמוך כלכלי-מרקע חברתילבין הישגי תלמידים  כלכלי גבוה-חברתי

 אם עברית.-בשפת 81-באנגלית, ו 82במדע וטכנולוגיה, 
בפער בעקבות ירידה משמעותית בהישגי תלמידים  צמצום םשנת תשע"ב נרשלאחר ש, במתמטיקה במבחן �

כלכלי גבוה ובינוני אך לא בהישגי תלמידים מרקע נמוך, חזרו ועלו ההישגים של התלמידים -מרקע חברתי
תשע"ג שנת בשמו נרש הפעריםוכך גם פערי ההישגים.  ובינוני לרמה שנמדדה בתשע"א; גבוהמרקע 

 מאלו שנרשמו בשנת הבסיס תשס"ח. במידה ניכרת גבוהים(ובתשע"א) 
יותר בהישגי  גדולהההישגים כתוצאה מעלייה  התרחבות בפערנרשמה השנה  במדע וטכנולוגיהבמבחן  �

נקודות,  7נקודות לעומת  20-עלייה של כ, תלמידים מרקע בינוני וגבוה בהשוואה לתלמידים מרקע נמוך
 .)3(ר' נספח  בהתאמה

עלייה קלה בהישגי תלמידים בעקבות  זאת ,ההישגיםהתרחבות בפער  נרשמה השנה באנגליתגם במבחן  �
 מרקע נמוך.מרקע גבוה ובינוני וירידה קלה בהישגי תלמידים 

 תשע"גבכלכלי -חברתי-פערי ההישגים בין תלמידים מרמות שונות של רקע אם עברית-בשפתבמבחן  �
  . תש"ע-שנרשמו בשנים הראשונות תשס"ח פעריםדומים לגבוהים מאלו שנרשמו בתשע"ב ו

  

  דתי:-פיקוח הממלכתיב

  כיתות ה'ב

 כלכלי גבוה-מרקע חברתיתלמידים בין  ג"תשעשנת ב , פערי ההישגיםדתי-בפיקוח הממלכתיבבתי ספר ש �
 30 אם עברית,-נקודות בשפת 67נקודות במתמטיקה,  68 :הם כלכלי נמוך-מרקע חברתיתלמידים  בין ל

 נקודות באנגלית. 21 -נקודות במדע וטכנולוגיה, ו
בפערים נובע  פערי ההישגים. הצמצוםב צמצום משמעותינרשם  במדע וטכנולוגיה ובאנגליתבמבחנים  �

וגבוה. במדע חבריהם מרקע בינוני בהשוואה לנמוך הישגי תלמידים מרקע מעלייה תלולה יותר של 
 נקודות 14-ו נקודות 27לעומת נמוך בקרב תלמידים מרקע  נקודות 41וטכנולוגיה חלה השנה עלייה של 

בעלייה בהישגים השנה ההבדלים באנגלית  ).3נספח , בהתאמה (ר' וגבוהלמידים מרקע בינוני בקרב ת
 .  החל משנת תשע"אתרחש בתהליך מדורג הפער ה וצמצום, מתונים יותר

 דומיםכלכלי שונה -פערי ההישגים בין תלמידים מרקע חברתיאם עברית -במתמטיקה ובשפתבמבחנים  �
 לפערים שנרשמו בשנים קודמות.

  ח' כיתותב

פערים בהשוואה לח' רחבים יותר  כיתותבם ההישגידתי פערי -כמו בפיקוח הממלכתי, גם בפיקוח הממלכתי �
לעומת  גבוהכלכלי -מרקע חברתיהפערים בהישגים לטובת תלמידים  ג"תשעבשנה"ל ה'.  כיתותב

נק'  89עברית,  םא-נקודות בשפת 100ה, מתמטיקנקודות ב 104 :הם כלכלי נמוך-מרקע חברתיעמיתיהם 
 . אנגליתנקודות  60-ו במדע וטכנולוגיה

נקודות בהישגי  30בפערי ההישגים, הנובע מעלייה של  צמצום משמעותינרשם בתשע"ג  באנגליתבמבחן  �
 .)3(ר' נספח  לעומת חוסר שינוי בקרב תלמידים מרקע בינוני וגבוהנמוך תלמידים מרקע 

רמות שונות בפערים בין תלמידים מ מגמה ברורה של שינויבמהלך השנים ה לא נצפת בשאר המקצועות �
      .כלכלי-חברתירקע של 

   
  

  



 
 

 76      במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים 

תלמידי ממלכתי להפיקוח תלמידי ההישגים בבתי ספר דוברי עברית בין ם בפערי
  כלכלי דומה-מרקע חברתי דתי-ממלכתיהפיקוח ה

ח הממלכתי תלמידי הפיקוין שר לייחס את פערי ההישגים, שהוצגו בפרק הקודם, בהניתוח הבא נועד לבחון האם אפ

הפערים בין  בנפרדמוצגים ם הבא בתרשי. כלכלי של הנבחנים-דתי לרקע החברתי-הממלכתיפיקוח ה תלמידיל

דתי מרקע -בפיקוח הממלכתיעמיתיהם שדוברי עברית בפיקוח הממלכתי לבין הישגי בבתי ספר תלמידים ההישגי 

לכיתות ה' ולכיתות ח' במדע וטכנולוגיה, אנגלית,  ג"תשעב במבחני המיצ"נמוך, בינוני וגבוה,  כלכלי-חברתי

   אם עברית.-מתמטיקה ושפת

 
  

   -כי מעלה שלהלן  38ים תרשבעיון 

דתי בקרב תלמידים מרקע חברתי -הממלכתי הממלכתי לפיקוחבין הפיקוח  ההישגים פעריכאשר בוחנים את 
   :כלכלי דומה מתקבלת תמונה מעורבת

  בקרב תלמידים מרקע נמוך:

 בפיקוחתלמידים  טובתל ים בהישגיםפערבתשע"ג  קיימים המקצועות ובשתי דרגות הכיתהבכל  �
נקודות במדע וטכנולוגיה ה' עד פער  6פער קל של נעים מ. הפערים דתי-בהשוואה לממלכתיהממלכתי 

 נקודות בעברית ה'. 22של  ניכר יותר

בפיקוח הממלכתי דתי  נמוךכלכלי -בהישגי תלמידים מרקע חברתיגדולה יותר עלייה תשע"ג מתאפיינת ב �
לבין חבריהם בפיקוח בינם  יםבצמצום הפערוכך , ח'-לכיתות ה' ו מדע וטכנולוגיה ואנגליתבמקצועות 

  . במקצועות אלו הממלכתי

  בקרב תלמידים מרקע בינוני:

 כלכלי בינוני תמונת הפערים שונה בין תחומי הדעת. -בקרב קבוצת התלמידים מרקע חברתי �

 מדע וטכנולוגיה: בהממלכתיהפיקוח טובת קלים עד ניכרים ל פעריםנרשמו  באנגלית ובמדע וטכנולוגיה �
 ח'. הנק' בכית 31-ה' ו הנק' בכית 19 אנגליתח', ב-נק' בכיתות ה' ו 6

 לטובת פער מתוןנרשם  ח' בכיתותהתמונה הפוכה:  אם עברית-ושפתמתמטיקה במקצועות  �
הישגי התלמידים מרקע  ה' בכיתותנק', בהתאמה).  14-נק' ו 16( דתי-הממלכתיהתלמידים בפיקוח 

דתי במתמטיקה ופער זעיר לטובת -בשני סוגי הפיקוח (פער זעיר לטובת הממלכתי דומיםבינוני 
 .הממלכתי  בעברית)

  מרקע גבוה: בקרב תלמידים

תמונת הפערים שונה בין תחומי הדעת, בדומה  גבוהכלכלי -גם בקרב קבוצת התלמידים מרקע חברתי �
 לתלמידים מרקע בינוני. 

 במדע וטכנולוגיה: פערים מתונים הממלכתיהפיקוח טובת ל פעריםנרשמו  באנגלית ובמדע וטכנולוגיה �
 הנק' בכית 43-ה' ו הנק' בכית 41של  באנגליתח', ופערים גדולים  הנק' בכית 13-ה' ו הנק' בכית 17 של
 ח'.

, למעט דומיםתלמידים מרקע גבוה בשני סוגי הפיקוח הישגי  אם עברית-מתמטיקה ושפתבמקצועות  �
 .הממלכתיהפיקוח  לטובתנקודות  16של  פערשם נרשם השנה  במתמטיקה ח'

  

התלמידים בשני סוגי הפיקוח: שיעורי התלמידים בפיקוח הממלכתי כלכלי של -קיימים הבדלים בהרכב החברתי
 20%דתי הם -בפיקוח הממלכתיאילו , בהתאמה, ו50%-ו 40%, 10%בעלי רקע נמוך, בינוני וגבוה הם בקירוב 

  בהתאמה.  35%-, ו45%

כלכלי של -דתי לפי התפלגות הרקע החברתי-כאשר משקללים את הישגי התלמידים בפיקוח הממלכתי
תלמידים בפיקוח הממלכתי, הפערים בהישגי התלמידים משני סוגי הפיקוח מצטמצמים מאד, ועל פי רוב ה

 נעלמים. רק באנגלית לכיתות ה' וח' נותרים פערים ניכרים גם לאחר השקלול.

   



 
 

 77      במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים 

 ניבמבחדתי -ממלכתיהממלכתי לפיקוח הפיקוח הספר דוברי עברית בין בבתי הישגים ב םפערי :38 רשיםת
  ג"תשע בהמיצ"

  נמוךכלכלי -בקרב נבחנים מרקע חברתי

  

  בינוני כלכלי -בקרב נבחנים מרקע חברתי

  

   גבוהכלכלי -בקרב נבחנים מרקע חברתי
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  פערים בהישגים במבחני המיצ"ב 

  ח'  כיתותלוכיתות ה' ל

  בבתי ספר דוברי עברית 

  סוג פיקוח ולפי מגדרלפי 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 79      במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים 

  סוג פיקוח  לפי -עבריתבנים ובנות בבתי ספר דוברי  ביןם פערים בהישגי

פערים בהישגים בין בנים ובנות נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן) וכן מוצגים בלוחות ובתרשימים שלהלן 

-בסולם המיצ"ב הרב אם עברית-ושפת מתמטיקה, ח' במדע וטכנולוגיה, אנגלית-ה' ו לכיתות ג"תשעב במבחני המיצ"

אין יש לציין כי . דתי-בפיקוח הממלכתיש בתי הספרו בפיקוח הממלכתיש שנתי. הנתונים מדווחים בעבור בתי הספר

  .בין ההישגיםל משתנה המגדרתוצאה בין -על קשרי סיבה ולהסיק מניתוחים אל

  . ג"תשע-"זמוצגים נתונים מקבילים בעבור ההישגים במיצ"ב בשנים תשס 3.2הערה: בלוחות שבנספח 

פיקוח בספר דוברי עברית  בבתי ג"תשעפערים בהישגים בין בנים ובנות במבחני המיצ"ב  :29 לוח

  ממלכתיה

  דוברי עברית
  בפיקוח הממלכתי

  בנים  בנות  כלל התלמידים
  פערים בין 
  בנות ובנים*

בסולם הפער  ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N  כיתות
 שנתי -מיצ"ב רב

  מדע וטכנולוגיה 

 10- 68 562 5,619 63 552 5,616 65 557 11,235 ה'

 13- 109 584 5,634 101 571 5,880 105 577 11,514  ח'

  אנגלית

 2 87 549 5,655 84 551 5,686 85 550 11,341  ה'

 0 86 546 5,646 83 546 5,908 84 546 11,554  ח'

  מתמטיקה

 25- 79 576 4,746 80 551 5,086 80 563 9,832  ה'

 7- 99 539 5,230 98 532 5,431 99 535 10,661  ח'

  עברית 

 18 70 526 4,721 63 544 5,088 67 535 9,809  ה'

 25 92 525 5,197 82 550 5,412 88 538 10,609 ח'

  הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנותהפערים לצורך חישוב * 

פיקוח  -בבתי ספר דוברי עברית  ג"תשעב במבחני המיצ"בהישגים בין בנים ובנות  פערים :30 לוח

  דתי- ממלכתי

דוברי עברית 
  בפיקוח 

  דתי-הממלכתי
  בנים  בנות  כלל התלמידים

  פערים בין 
  בנות ובנים*

בסולם הפער  ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N  כיתות
 שנתי -מיצ"ב רב

  מדע וטכנולוגיה 

 7- 67 546 1,617 61 539 1,761 64 543 3,378 ה'

 13 105 552 1,475 98 565 1,421 101 559 2,896  ח'

  אנגלית

 12 96 511 1,616 88 523 1,769 92 517 3,385  ה'

 14 96 498 1,408 88 512 1,389 92 505 2,797 ח'

  מתמטיקה 

 11- 87 565 1,765 82 554 1,836 85 559 3,601 ה'

 22 104 513 1,359 90 535 1,523 97 525 2,882  ח'

  עברית

 19 76 515 1,776 68 534 1,860 73 525 3,636  ה'

 42 98 511 1,342 84 553 1,548 93 534 2,890 ח'

  הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנותהפערים לצורך חישוב * 

  



 
 

 80      במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים 

פיקוח בדוברי עברית  ספר בתי - ג"תשעב "במבחני המיצפערים בהישגים בין בנים ובנות : 39 רשיםת
   ממלכתיה

  

  

  

 פיקוחב עברית דוברי ספר בתי -  ג"תשע ב"המיצ במבחניפערים בהישגים בין בנים ובנות : 40 רשיםת

  דתי-ממלכתיה

  
  



 
 

 81      במבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ה' ובכיתות ח'הישגים 

בבתי ספר דוברי עברית בין בנים ובנות  ג"בתשעהמיצ"ב  במבחניסיכום נתוני הפערים 
  לפי סוג פיקוח

הפערים בהישגי בנים ובנות בבתי ספר דוברי עברית שנרשמו בשנה"ל תשע"ג דומים מאד לפערים 

  שנרשמו בשנים קודמות.

 ה' כיתותב

בפיקוח והן  הממלכתיבפיקוח הן  מהישגי הבנים הישגי הבנות גבוהים נמצא כיעברית  אם-בשפת �

 נקודות, בהתאמה. 19-נקודות ו 18 -דתי -הממלכתי

. הבנותהישגי מ גבוהים הישגי הבנים נמצא כי ובמדע וטכנולוגיה במתמטיקה ,הפיקוח סוגי בשני �

נקודות,  11לעומת  נקודות 25, דתי-במתמטיקה הפער בפיקוח הממלכתי גבוה מהפער בפיקוח הממלכתי

 .דתי-פער בפיקוח הממלכתיל דומהבפיקוח הממלכתי  במדע וטכנולוגיה הפער בהתאמה.

בפיקוח הממלכתי מהישגי הבנים ואילו  הישגי הבנות גבוהים דתי-הממלכתיבפיקוח נמצא כי באנגלית  �

 .לא נמצא פער של ממש

 'ח כיתותב

. בקרב תלמידים ה' ח' בהשוואה לכיתותבין בנים ובנות לפי סוג פיקוח שונה בכיתות תמונת הפערים  �

 42של  גדול: פער לטובת הבנות בכל ארבעת המקצועות פער משמעותינמצא  דתי-הממלכתיבפיקוח 

 באנגליתנקודות  14ופערים מתונים של , במתמטיקהנקודות  22של  ניכראם עברית, פער -נקודות בשפת

 . מדע וטכנולוגיהב נקודות 13-ו

 אם-בשפתפער לטובת הבנות רק  נמצאבפיקוח הממלכתי  כיתות ח' תלמידיבקרב  לעומת זאת, �

וטכנולוגיה  באנגלית הישגי הבנים והבנות דומים, ובמדעשנתי. -נקודות בסולם הרב 25 -עברית 

במדע  נקודות 13-במתמטיקה ונקודות  7 -לטובת הבנים יחסית  ים קטניםפער ונמצא ובמתמטיקה

 . וטכנולוגיה
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ב'  אם לכיתות-בשפתהישגים   

 בבתי ספר דוברי עברית 

 לפי סוג פיקוח
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  אם עברית -בשפת תשע"גהישגים במבחני המיצ"ב 
  סוג פיקוח לפי - ב'לכיתות 

  
  ב' בעברית לכיתותהמבחן 

נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן, התפלגות הציונים וציוני אחוזונים) במבחן המיצ"ב מוצגים בתרשים שלהלן 

מבוטאים במונחי סולם ציוני הגלם  בפרק זהכל הנתונים המדווחים ב' בפיקוח הממלכתי.  בעברית לכיתות ג"תשע

    ).52 עמודהמבחן ר' רט אודות לתיאור מפו( .13)100-0(

 ג"תשעב "מיצ -) 100 - 0(ממלכתי בסולם ציוני הגלם הבפיקוח  'בכיתות עברית ל: 41 רשיםת

  ממוצע וסטיית התקן במבחן

 ת"ס ממוצע N עברית ב'

 17 77 11,545  פיקוח ממלכתי

  

  

  

  

  

  

בסולם ציוני   -ציוני אחוזונים 
 הגלם

 95 90אחוזון   

 90 75אחוזון   

 81 50אחוזון   

 69 25אחוזון   

 55 10אחוזון   
 

  התפלגות הציון הכולל במבחן 

  
  

  

   -מעלה כי עיון בנתונים 
 .העליון של סולם ציוני הגלםשהישגיהם נמצאים בחלקו  בפיקוח הממלכתישל תלמידים גדול שיעור  �

    .90-השיגו ציון הגבוה או שווה ל במבחן זה מכלל הנבחניםכרבע 
  . 55 -כעשירית מהתלמידים קיבלו ציון הנמוך מ �

  
    

                                            
 
13

ואינם כוללים  100-0 הליך כיול בין שנים, ועל כן, הנתונים מדווחים במונחי סולם ציוני הגלם שהלא נע אם לכיתות ב'-במבחנים בשפת  

   ת.שנתי-רבהשוואה 

ג"תשעעברית ב ממלכתי
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  84      דוברי עברית לפי סוג פיקוח בכיתות ב'הישגים במבחני המיצ"ב בבתי ספר 

בעברית לכיתות ב'  ג"תשעב נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן, וציוני אחוזונים) במבחן מיצ"מוצגים בתרשים שלהלן 

  .14 )100-0ציוני הגלם (כל הנתונים המדווחים להלן מבוטאים במונחי סולם דתי. -בפיקוח הממלכתי

  ג"תשעב "מיצ - )100 - 0דתי בסולם ציוני הגלם (-ב' בפיקוח הממלכתיכיתות עברית ל: 42 רשיםת

  ממוצע וסטיית התקן במבחן

 ת"ס ממוצע  N עברית ב'

 17 76 4,363  פיקוח ממ"ד

  

  

  

  

  

בסולם ציוני   -ציוני אחוזונים 
 הגלם

 94 90אחוזון   

 89 75אחוזון   

 80 50אחוזון   

 68 25אחוזון   

 55 10אחוזון   
 

  התפלגות הציון הכולל במבחן 

  
  

   -כי עיון בנתונים מעלה 
שהישגיהם נמצאים בחלקו נמצא שיעור גבוה של תלמידים  דתי-בפיקוח הממלכתיגם בקרב תלמידים  �

-, וכעשירית ציון הנמוך מ89-ציון הגבוה או שווה ל מהנבחנים השיגוכרבע  .העליון של סולם ציוני הגלם
55. 

  .דתי דומים מאד לציונים שנרשמו בפיקוח הממלכתי-בפיקוח הממלכתי ציוני האחוזונים �
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ואינם כוללים  100-0 הליך כיול בין שנים, ועל כן, הנתונים מדווחים במונחי סולם ציוני הגלם שהלא נע ב' אם לכיתות-במבחנים בשפת  

   ת.שנתי-רבהשוואה 

ג"תשעד"עברית ב ממ
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אם לכיתות ב' בבתי ספר דוברי עברית לפי - ם במבחן בשפתפערים בהישגי
   סוג פיקוח

-בשנים תשס"חאם עברית לכיתות ב' -במבחנים בשפת הבנת הנקראבפרק  פערים בהישגיםבלוח הבא מוצגים 

נעשה לאורך השנים פיקוח הממלכתי דתי. ניתוח הפערים תלמידים בפיקוח הממלכתי לבין בין תלמידים ב, ג"תשע

ת הפערים שינוי שאינו מאפשר להשוות א -בעבור הציונים בהבנת הנקרא, שכן בתש"ע נעשה שינוי במטלת ההכתבה 

נוסף על כך, על מנת לאפשר השוואה תקפה  שהתקבלו בשנים קודמות. לפערים ג"תשע-בשנים תש"עבציון הכולל 

   .במונחי סטיית תקןמוצגים  של גודל הפערים בשנים השונות, הפערים

  
בבתי ספר דוברי עברית לכיתות ב' במבחן בעברית  הנקרא בהבנת בהישגים פערים  :31 לוח

  ג"תשע- חבשנים תשס" חפיקולפי סוג 

  
  פערים בין הפיקוח הממלכתי לפיקוח הממ"ד* 

  תשע"ג  ב"תשע  א"תשע  תש"ע תשס"ט  תשס"ח

 0.06 0.04  0.08 0.14 0.19 0.20 עברית ב'

  . תלמידי הפיקוח הממלכתיהם של מנתוני דתי-תלמידי הפיקוח הממלכתיהם של לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוני   *

  

  

  

   -מעלה כי  שלעיל לוחב בנתוניםעיון 
  

אם עברית לכיתות ב' בין -במבחן בשפת פער ההישגיםהדרגתי בצמצום ניכרת מגמה ברורה לאורך השנים של  �
 . דתי-תלמידים דוברי עברית בפיקוח הממלכתי לבין תלמידים בפיקוח הממלכתי

של  קטןפער להישגים בפיקוח הממלכתי ( דומיםדתי -בפיקוח הממלכתיהישגי התלמידים  ג"תשעבשנה"ל  �
 .  )ת תקןסטיי 0.06
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בחלוקה לפי ו לפי סוג פיקוח - כיתות ב' לאם עברית - פערים בהישגים בשפת
  כלכלי-רקע חברתי

כלכלי חולקו הנבחנים לשלוש קבוצות לפי -שונות של רקע חברתילשם ניתוח הפערים בהישגיהם של נבחנים מרמות 

הבא  ). בלוח34ר' עמוד (להסבר על חישוב המדד גבוה  ונמוך, בינוני,  -כלכלי של כל אחד מהם -הרקע החברתי

סוג פיקוח ולפי רמות לפי  ג"בתשעב' אם עברית לכיתות -במבחנים בשפת הבנת הנקראמוצגים ההישגים בפרק 

הפערים בהישגיהם של נבחנים מרמות שונות של רקע  םבהמשך, מוצגים בתרשיכלכלי של הנבחנים. -הרקע החברתי

ניתוח הפערים נעשה בעבור הציונים בהבנת הנקרא, שכן בתש"ע נעשה שינוי  .*ג"תשע-"חכלכלי בשנים תשס-חברתי

א לפערים שהתקבלו "תשע-הפערים בציון הכולל בשנים תש"ע ו שינוי שאינו מאפשר להשוות את -במטלת ההכתבה 

   בשנים קודמות.

  כלכלי -לפי רקע חברתי - ג"תשעב לכיתות ב' במיצ"בהבנת הנקרא במבחן בעברית  הישגים :32 לוח

 
-רמת הרקע החברתי

  כלכלי 

  בסולם ציוני הגלם

N ת"ס ממוצע 

  ממלכתי 'עברית ב

 21 69 1,151 נמוך

 18 75 4,077 בינוני

 16 80 6,248  גבוה

 18 77 11,545  כלל הנבחנים

  דתי-ממלכתי 'עברית ב

 22 66 528 נמוך

 18 75 1,770 בינוני

 16 80 2,040  גבוה

 18 76 4,363  כלל הנבחנים

כלכלי -בקרב נבחנים מרמות שונות של רקע חברתי בהבנת הנקראהישגים פערי ה: 43 רשיםת
   *ג"תשע - במיצ"ב בשנים תשס"ח לכיתות ב'בעברית   

   

  
    אם עברית לכיתות ב' הועבר בפעם הראשונה-אם ערבית לכיתות ב' ואילו המבחן בשפת-ז לא הועבר מבחן בשפת"בשנת תשס* 
  מדווחים בתרשים שלעיל. .  על כן, נתוני שנה זו אינםבאותה שנה  
  

   -כי מעלה עיון בנתונים 
-פיקוח הממלכתי והממלכתיהבהישגים של תלמידי  ניכר פער קיים בכיתות ב' השנים, כבר חמשבכל  �

גבוה כלכלי -ככל שהרקע החברתי :כלכלי גבוה יותר-בהבנת הנקרא לטובת תלמידים מרקע חברתי דתי
 . כך ההישגים טובים יותר ,יותר

 לחבריהם מרקע בינוני וגבוה מרקע נמוך תלמידיםהישגי  יןבבכל השנים, למעט תש"ע, נמצא כי הפער  �
בין רקע נמוך בתשע"ג הפער  .הפער בקרב תלמידים בפיקוח הממלכתימ דתי גבוה-בפיקוח הממלכתי

  בממלכתי. טיית תקןס 0.32דתי לעומת -סטיות תקן בממלכתי 0.48עומד על לבינוני 

פער בין:

פער 

בין 

גבוה 

לנמוך

 גבוה 

לבינוני

{ בינוני 

{לנמוך
}

מקרא
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סוג  לפי - עברית לכיתות ב'אם - פערים בהישגי בנים ובנות במבחן בשפת
  פיקוח

הישגים בין הנתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן של הציון הכולל במבחן) וכן פערי מוצגים בלוח ובתרשים שלהלן 

  לפי סוג פיקוח.  -ג"תשעבמיצ"ב עברית לכיתות ב' אם -בנים ובנות במבחנים בשפת
  

   ג"תשעאם לכיתות ב' - נים בשפתבמבח בנים ובנות בהישגי פעריםממוצעים, סטיות תקן ו: 33 לוח

  דוברי עברית
  בנות

  בסולם ציוני הגלם
  בנים

  בסולם ציוני הגלם
  פערים בין 
  בנות ובנים*

N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N הפער בסטיות תקן  ס"ת  ממוצע 

  פיקוח ממלכתי

11,545 77 17 5,898 79 16 5,647 75 18 0.24 

  דתי-פיקוח ממלכתי

4,363 76 17 2,287 77 16 2,076 76 17 0.10  

  לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנות.* 

   ג"תשעב' לכיתות  אם-בשפתבמבחנים פערים בהישגים בין בנים ובנות : 44 רשיםת

  
  

   -מעלה כי עיון בנתונים 

מהישגי גבוהים אם בכיתה ב' -במבחנים בשפת הבנותהישגי  ח'-כיתות ה' ובבדומה לממצאים שהתקבלו  �

  .הבנים

 .  דתי-בפיקוח הממלכתי בהשוואה לפיקוח הממלכתיבמעט גבוה הפער לטובת הבנות  �

תחום בשני סוגי הפיקוח, הפער בין בנים ובנות נובע בעיקר מההישגים בהבעה בכתב ופחות מההישגים ב �

 הבנת הנקרא. 

  

0.24

0.10

ממלכתי

דתי-ממלכתי

כיתות ב

כיתות ב

1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

גודל הפער בסטיות תקן ג"תשע

 פער בהישגים לטובת בניםפער בהישגים לטובת  בנות
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 הישגים במבחני המיצ"ב    
 תשע"ג

   ערביתבבתי ספר דוברי  
 יםמגזרלפי 

 
  
  

  

  
 
  
   

  



 
 

 89      ריםבמבחני המיצ"ב בבתי ספר דוברי ערבית לפי מגזהישגים 

   יםמגזר לפי -בבתי ספר דוברי ערבית  החיצוני במבחני המיצ"במשתתפים ה

תלמידים המתוך כלל ם יהושיעורבבתי ספר דוברי ערבית  ני המיצ"בחהנבחנים במב ימוצגים מספר שלהלןבלוח 

נתוני  .15דרום ובדואי צפון)-מגזרים דוברי ערבית (ערבי, דרוזי, בדואיחלוקה לפי ב ,באחוזיםח'  -ב', ה' ו שכבותב

הועברו  'אם ערבית לכיתות ב-'. מבחני המיצ"ב בשפתג-' ואח' כוללים נבחנים משני אשכולות המיצ"ב  -שכבות ה' ו

בפועל חושב מתוך כלל התלמידים הלומדים בשכבות אלו  '. שיעור התלמידים שנבחנואבתי הספר שבאשכול רק ב

  בבתי הספר שהשתתפו בפועל במיצ"ב. 

וגם תלמידים הלומדים  שולביםמתלמידים , והם כוללים גם 16לכלל התלמידים שנבחנו מתייחסיםנתוני ההשתתפות 

בחינות (נתוני ההישגים המוצגים בהמשך הדוח אינם כוללים את ציוניהם של בכיתות בהן נמצא חשד לפגיעה בטוהר 

שהשתתפו  אלו בבתי הספרפועל חושב מתוך כלל התלמידים בשכבות תלמידים אלה). שיעור התלמידים שנבחנו ב

  .בפועל במיצ"ב

ושיעוריהם (באחוזים) בבתי ספר דוברי ערבית  ג"תשע בהמיצ": מספרי הנבחנים במבחני 34 לוח
   לפי מגזרים -ח' - ות ב', ה' ובשכב

 שכבה המגזר
 מספר 
  בתיה"ס

 נבחנוש

מספר 
הכיתות 

 ונבחנש

מספר התלמידים 
 ונבחנוש

 התלמידיםשיעור 
  ונבחנוש

 ערבי

 93% 4,580 163 64 ב'*

 94% 9,197 364 131 ה'

 91% 8,429 308 70  ח'

 93% 22,206 835 177  כלל השכבות

 דרוזי

 97% 715 24 11 ב'*

 93% 1,203 49 22 ה'

 89% 1,095 42 10  ח'

 93% 3,013 115 31  כלל השכבות

 דרום בדואי

 90% 1,404 52 20 ב'*

 89% 2,975 129 47 ה'

 84% 2,346 100 37  ח'

 88% 6,725 281 55  כלל השכבות

 **צפון בדואי

 94% 205 8 4 ב'*

 91% 559 24 12 ה'

 91% 495 19 6 ח'

 91% 1,259 51 16  כלל השכבות

דוברי כלל 
   יתבערה

 93% 6,904 247 99 ב'*

 93% 13,934 566 212 ה'

 89% 12,365 469 123  ח'

 91% 33,203 1,282 279  כלל השכבות

  .'אבתי הספר שבאשכול רק בית לכיתות ב' הועברו באם ער-מבחני המיצ"ב בשפת *
  נתוניהם אינם מדווחים בהמשך פרק זה. -במגזר הבדואי בצפון הארץ פרהס בתי** בשל מיעוט 

המיצ"ב בבתי ספר דוברי ערבית הוא שנבחנו במבחני בשכבות ב' וה' לעיל מעלה כי שיעור התלמידים שעיון בלוח 

במגזר  .דומים והבדואי בצפון הדרוזי ,הערבי יםשיעורי ההשתתפות של התלמידים במגזר. 89% –ובשכבת ח'  93%

וזאת בכל דרגות , שאר המגזריםבהשוואה לשיעורי ההשתתפות בנמוכים במיצ"ב הבדואי בדרום שיעורי ההשתתפות 

  .ח'-הכיתה ב', ה' ו

                                            
 
15
לצורך פישוט הדיווח על מספרי הנבחנים, נתוני ההשתתפות במבחנים המדווחים לעיל מבוססים על ההשתתפות במבחן במדע  

אם)  ותלמידים -. בחישוב נתוני הטבלה, בתי ספר, כיתות (כלומר כיתות'אם באשכול א-ובמבחן בשפת 'וטכנולוגיה באשכול ג
 נספרים פעם אחת למרות שנבחנו בשני מבחנים.

16
  .כמשתתפים במבחנים נחשבים כל התלמידים שהשיבו על שאלה אחת לפחות מתוך כלל שאלות המבחן 
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  ח'  כיתותבכיתות ה' ובהישגים 

   ערביתבבתי ספר דוברי 

  יםמגזר לפי

  

  

  

  

  

  

  

 
 



  

 91      בכיתות ה' ובכיתות ח' יםבבתי ספר דוברי ערבית לפי מגזר הישגים במבחני המיצ"ב

בבתי לכיתות ה' ולכיתות ח'  תשע"גהישגים במבחני המיצ"ב 
  מגזרים  לפי -ספר דוברי ערבית 

  במדע וטכנולוגיה נים המבח

  כיתות ה'
תי ספר דוברי בכלל בלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' ב

    ).14 עמודראה  לתיאור מפורט של המבחןולפי מגזרים ( הערבית

  יםלפי מגזר -  בתי ספר דוברי ערביתבבמדע וטכנולוגיה לכיתות ה' ממוצעים וסטיות תקן :  35 לוח

מדע 
  וטכנולוגיה  ה'

  בדואי דרום  דרוזי ערבי  דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 123 416 865 104 475 671 117 461 3,780 118 454  5,502  ז"תשס

 118 400 869 101 445 571 108 454 5,112 111 444 6,941 ח"תשס

 117 469 1,126 94 509 455 103 501 4,117 106 496 5,857 ט"תשס

 103 451 1,283 81 513 666 98 524 3,449 101 506 5,786  ע"תש

 82 493 803 79 536 642 80 526 4,012 81 519 5,670  א"תשע

 75 435 733 69 527 556 77 513 4,580 82 498 6,265  ב"תשע

 72 471 1,328 61 564 440 74 529 3,412 77 518 5,476  ג"תשע

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית בלכיתות ה'  מדע וטכנולוגיהבן הכולל הציוממוצעי  :45תרשים 

  כיתות ה'   -דוברי ערבית  כיתות ה'  -מגזר  לפי -דוברי ערבית
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כיתות עקב חשד לפגיעה בטוהר  42 -אינם כוללים את ציוניהם של תלמידים מלעיל שבתרשים ובלוח  ג"תשעמדע וטכנולוגיה ה' הערה: נתוני 
 23כיתות מתוך  2-, ו)18%( במגזר הערבי 181כיתות מתוך  32  -הכיתות בבתי ספר דוברי ערבית  292מתוך  14%כיתות אלו הן  .הבחינות
  .הבדואי בצפוןלא נפסלו כיתות במגזר  .)11%במגזר הבדואי בדרום ( 73כיתות מתוך  8-ו )9%( הדרוזיבמגזר 

  
   

    -כי עיון בנתונים מעלה 

והם חזרו  ג"בתשע עלו' הבמבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות  דוברי הערבית  בבתי ספר שגי התלמידיםהי �
 . תשע"אלרמה שנמדדה ב

 נקודות 64של דוברי הערבית עלייה מצטברת גדולה  חלה בקרב ג"תשעל תשס"זהשנים שבין  ששבמהלך  �
 תשס"ח לתשס"ט.השנים בהישגים, בעיקר בין 

 הערבי הדרוזי והבדואי בדרום: בכל שלושת המגזרים: לוההישגים ע �
הישגי ב, סך הכל. נק') 16ב ("בהשוואה לתשעבמידה מתונה עלו  ג"בתשעבמגזר הערבי הישגי התלמידים  �

  נק'). 68( במהלך השנים מאד גדולהמצטברת עלייה  חלההתלמידים במגזר הערבי 
, סך הכל. ב"עבהשוואה לתש נקודות 37של  גדולה עלייה ג"בתשעחלה במגזר הדרוזי בקרב התלמידים  �

 נק').  89( גדולה מאודמצטברת עלייה הישגי התלמידים במגזר זה  עלו ג"תשע -זבשנים תשס"
-בסולם הרבנקודות  36, בהישגיםגדולה  עלייה ג"בתשע נרשמה בדואי בדרוםבמגזר ה תלמידיםגם בקרב  �

 נק').  55( גדולה מצטברת עלייהשנים עלו הישגי התלמידים במגזר זה ה לאורך, סך הכל .שנתי
וזאת  ,במגזר הבדואי בדרוםמהישגי התלמידים  גבוהיםהדרוזי במגזר הערבי ובמגזר הישגי התלמידים  �

 לע ג"בתשעעומד לבין המגזר הערבי המגזר הבדואי בדרום  בין ההישגיםפער . שנמדדו השנים ששלאורך 
 .נקודות 90-נקודות, ובין המגזר הדרוזי על כ  60-כ
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  כיתות ח'

תי ספר דוברי כלל ב' בחבלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות 

  ).    16 עמוד(לפירוט תיאור המבחן ראה ולפי מגזרים  הערבית

  יםלפי מגזר -ערבית הבתי ספר דוברי ב' חמדע וטכנולוגיה לכיתות ממוצעים וסטיות תקן ב: 36 לוח

מדע 
  וטכנולוגיה  ח'

  בדואי דרום  דרוזי ערבי  דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 103 432 717 95 482 473 108 475 4,442 107 466 5,920  ח"תשס

 105 435 914 100 485 466 106 460 3,446 106 459 5,087 ט"תשס

 99 440 1,224 90 495 677 104 514 2,912 105 494  5,090  ע"תש

 107 458 447 103 527 654 107 545 2,708 112 525 3,910  א"תשע

 68 442 423 100 558 423 98 528 3,724 100 512 4,666  ב"תשע

 92 493 1,257 103 555 429 101 535 3,364 101 527 5,311  ג"תשע

  יםלפי מגזר -בתי ספר דוברי ערבית ב' חלכיתות  מדע וטכנולוגיהבן הכולל הציוממוצעי  :46תרשים 

  כיתות ח'   -דוברי ערבית  כיתות ח'  -מגזר  לפי -דוברי ערבית

התאפשר  יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*
  בין השנים בשכבת גיל זו.לכלול את שנת תשס"ז בהשוואה 
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    -כי עיון בנתונים מעלה 

 15 -ב  ג"בתשעגבוהים ' חבמבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות  דוברי הערבית  בבתי ספר התלמידיםשגי הי �
 . במההישגים שנרשמו בתשע" קודותנ

 61של  מאד גדולהדוברי הערבית עלייה מצטברת  חלה בקרב ג"תשעלח תשס"השנים שבין חמש  במהלך �
 .שנתי-בסולם הרב נקודות

הישגי ב, סך הכל. "בבהשוואה לתשע נקודות 7-ב קלהו במידה על ג"בתשעבמגזר הערבי הישגי התלמידים  �
  נק'). 60השנים ( חמשבמהלך  גדולה מאודמצטברת עלייה חלה התלמידים במגזר הערבי 

לאחר , זאת "בעבהשוואה לתש ג"בתשעשינוי של ממש בהישגים חל לא במגזר הדרוזי בקרב התלמידים  �
הישגי התלמידים  עלו ג"תשע -חתשס", בשנים סך הכל .לתשע"בגדולות שנרשמו בין השנים תש"ע  עליות

 נק').  73( גדולה מאודמצטברת עלייה במגזר זה 
 .שנתי-נקודות בסולם הרב 51חריגה של  עלייה ג"בתשענרשמה  בדואי בדרוםבמגזר ההישגי התלמידים ב �

עלו  ג"תשעל חשנים תשס"ה ין, בסך הכל בשנים קודמות חלו שינויים קלים בלבד בהישגי המגזר במבחן זה.
 נק').  61( גדולה מאדמצטברת עלייה הישגי התלמידים במגזר זה 

 ששוזאת לאורך  ,גזר הערבי והדרוזיבממהישגי תלמידים  נמוכים במגזר הבדואי בדרוםהתלמידים הישגי  �
בדרום, בין המגזר הבדואי ל המגזר הערבי בין ההישגיםפער התרחב מאד  ב"תשעתשע"א וים השנים. בשנ

ב, הפער שב והצטמצם בתשע"ג (כאמור, בעקבות עלייה חריגה תשע"ב נקודות 86 -ל חס"נק' בתש 43-מ
 בהישגי המגזר הבדואי בדרום). 

כיתות עקב חשד לפגיעה בטוהר  34 -ציוניהם של תלמידים מאינם כוללים את לעיל ובלוח  שבתרשים ג"תשעמדע וטכנולוגיה ח' הערה: נתוני 
  20כיתות מתוך 2 ,)20%(במגזר הערבי  159כיתות מתוך  32 -הכיתות בבתי ספר דוברי ערבית  249מתוך  14%כיתות אלו הן  .הבחינות

  .בדרום ובצפון לא נפסלו כיתות במגזר הבדואי), 10%(במגזר הדרוזי 
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   באנגלית נים המבח
  כיתות ה'

 הערביתתי ספר דוברי כלל ב' בהלכיתות  באנגליתבלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים במבחן 

  ).   18 עמוד(לפירוט תיאור המבחן ראה ולפי מגזרים 

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית ב' הלכיתות  ממוצעים וסטיות תקן באנגלית:  37 לוח

  ה'אנגלית 
  בדואי דרום  דרוזי  ערבי  דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 112 449 923 96 471 675 105 477 3,755 106 471 5,532  ז"תשס

 112 450 839 107 467 574 105 486 5,109 107 478 6,926 ח"תשס

 117 461 1,245 83 511 476 102 485 4,212 104 483 6,099 ט"תשס

 113 441 1,317 79 515 711 101 490 3,497 103 481 5,912  ע"תש

 89 498 1,126 85 518 681 83 516 4,271 85 511 6,273  א"תשע

 95 470 656 75 508 564 86 526 4,561 89 514 6,181  ב"תשע

 91 452 1,326 65 560 427 85 533 3,766 91 518 5,767  ג"תשע

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית בלכיתות ה'  ן הכולל באנגליתהציוממוצעי  :47תרשים 

  כיתות ה'   -דוברי ערבית  כיתות ה'  - לפי מגזר -ערביתדוברי 
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    -כי עיון בנתונים מעלה 

 בהשוואה ג"בתשע נשארו ללא שינוי של ממש' הלכיתות  באנגליתבמבחן  דוברי ערביתשגי התלמידים הי �
 .בלתשע"

 ודותנק 47של  ניכרתדוברי הערבית עלייה מצטברת  חלה בקרב ג"תשעל תשס"זהשנים שבין  ששבמהלך  �
 ."אעבין תש"ע לתש ודותנק 30של  ניכרת עלייהבעיקר מבהישגים, הנובעת 

, הישגי סך הכל. "בבהשוואה לתשע נקודות 7-בעלו במידה קלה  ג"בתשעבמגזר הערבי הישגי התלמידים  �
  נק'). 56( ג"תשע -במהלך השנים תשס"זגדולה מצטברת עלייה  עלוהתלמידים במגזר הערבי 

, בשנים סך הכל. ב"ענק' בהשוואה לתש 52של  חריגה עלייה ג"בתשעחלה במגזר הדרוזי בקרב התלמידים  �
 נק').  89( מאד גדולה מצטברת עלייהעלו הישגי התלמידים במגזר זה  ג"תשע -זתשס"

 בבתשע"מההישגים שנרשמו נמוכים  ג"בתשעשנרשמו  בדואי בדרוםבמגזר ההישגי התלמידים לעומת זאת,  �
 לא חל שינוי של ממש ג"תשעז לשנים תשס"ין ה, בסך הכל .נקודות, והם חזרו לרמה שנמדדה בתשס"ז 18 -ב

 . בהישגי מגזר זה באנגלית לכיתות ה'
וזאת  ,במגזר הבדואי בדרוםמהישגי התלמידים  במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי גבוהיםהישגי התלמידים  �

 התרחב בין המגזר הבדואי בדרוםהמגזרים הערבי והדרוזי ל בין ההישגים פער. שנמדדו השנים שבעלאורך 
בהישגי המגזרים הערבי  עלייהבעקבות זאת  ,)ויותר נקודות 80-הוא עומד על כ בתשע"גרונות (חבשנים הא

  .לעומת חוסר שינוי של ממש במגזר הבדואי בדרום והדרוזי

 .כיתות עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 31 -אינם כוללים את ציוניהם של תלמידים מ לעילשבתרשים ובלוח  ג"תשעאנגלית ה' נתוני הערה: 
במגזר  73כיתות מתוך  10-ו )8%(במגזר הערבי  181כיתות מתוך  15 -הכיתות בבתי ספר דוברי ערבית  292מתוך  11%כיתות אלו הן 

  נוספות נפסלו במגזר הבדואי בצפון. כיתות 3). 13%(  במגזר הדרוזי 23 כיתות מתוך 3 ).14%הבדואי בדרום (
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  כיתות ח'

 הערביתתי ספר דוברי כלל ב' בחלכיתות  באנגליתבלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים במבחן 

  ).    20 עמוד(לפירוט תיאור המבחן ראה ולפי מגזרים 

  יםלפי מגזר - ערביתבתי ספר דוברי ' בחלכיתות  באנגלית ממוצעים וסטיות תקן בהישגים: 38 לוח

  אנגלית ח'
  בדואי דרום  דרוזי ערבי  דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 77 415 719 78 478 455 87 462 4,381 86 452 5,853 ח"תשס

 68 412 971 88 489 457 88 454 3,641 87 449 5,329 ט"תשס

 77 401 1,213 80 509 722 93 485 2,951 95 470 5,180  ע"תש

 69 435 840 77 499 579 76 506 3,461 80 491 5,069  א"תשע

 56 408 352 78 492 463 81 481 4,443 82 467 5,350  ב"תשע

 65 421 1,162 78 520 494 83 481 3,763 84 472 5,668  ג"תשע

  לפי מגזרים - בתי ספר דוברי ערביתב' חלכיתות  ן הכולל באנגליתהציוממוצעי : 48 רשיםת

  כיתות ח'   -דוברי ערבית  כיתות ח'  -מגזר  לפי -דוברי ערבית

   
התאפשר  יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*

   בין השנים בשכבת גיל זו.לכלול את שנת תשס"ז בהשוואה 
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    -כי עיון בנתונים מעלה 

ב, זאת לאחר ירידה ניכרת "עבהשוואה לתש נקודות 5של חלה בתשע"ג עלייה מזערית  דוברי הערבית בהישגי �
 . בשנה הקודמת

 .נקודות 20של  קלהעלייה מצטברת השנים שנמדדו נרשמה  ששבמהלך  �
, הישגי התלמידים במגזר סך הכל. ב"בהשוואה לתשע לא חל שינוי ג"בתשעבמגזר הערבי הישגי התלמידים ב �

  נק'). 19( ג"תשע -חבמהלך השנים תשס" קלהמצטברת עלייה  עלוהערבי 
. סך הכל, בנק' בהשוואה לתשע" 28של בהישגים  ניכרת עלייה ג"בתשעחלה הדרוזי במגזר בקרב התלמידים  �

 נק').  42( ניכרתמצטברת עלייה במגזר זה  עלו הישגי התלמידים ג"תשע -חבשנים תשס"
מההישגים שנרשמו  מתונהבמידה  גבוהים ג"בתשעשנרשמו  בדואי בדרוםבמגזר ההישגי התלמידים  �

 .נק'), סך הכל לא חל שינוי משמעותי בהישגי מגזר זה במהלך השנים 13( בבתשע"
גזר הערבי מבמהישגי תלמידים  נמוכים במגזר הבדואי בדרוםהתלמידים השנים שנמדדו הישגי  ששבכל  �

, בין המגזר הבדואי בדרוםהמגזרים הערבי והדרוזי ל בין ההישגיםפער התרחב מאד  תש"עת בשנ. והדרוזי
  .שנתי-בסולם הרבויותר  נקודות 60שב והצטמצם במעט והוא עומד על הוא  ג"תשעב

 .כיתות עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 23 -אינם כוללים את ציוניהם של תלמידים מלעיל שבתרשים ובלוח  ג"תשעאנגלית ח' נתוני הערה: 
במגזר  59כיתות מתוך  7-) ו10%במגזר הערבי ( 159כיתות מתוך  16 -הכיתות בבתי ספר דוברי ערבית  249מתוך  9%כיתות אלו הן 

   .במגזר הבדואי בצפוןו). לא נפסלו כיתות במגזר הדרוזי 12%הבדואי בדרום (



  

 99    בכיתות ה' ובכיתות ח' בבתי ספר דוברי ערבית לפי מגזר הישגים במבחני המיצ"ב

  במתמטיקה  ניםמבחה
  כיתות ה'

 הערביתתי ספר דוברי כלל ב' בהלכיתות  במתמטיקהבלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים במבחן 
     ). 22 עמוד(לפירוט תיאור המבחן ראה  ולפי מגזרים

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית ב' הלכיתות  במתמטיקה ממוצעים וסטיות תקן: 39 לוח

  מתמטיקה ה'
  בדואי דרום  דרוזי  ערבי  דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 101 457 1,169 79 434 525 97 443 3,790 96 445 5,642  ז"תשס

 104 421 1,276 85 462 704 96 457 3,675 97 450 5,941 ח"תשס

 91 447 1,057 88 479 681 97 468 4,082 95 465 6,039 ט"תשס

 106 470 1,007 80 521 503 98 486 4,980 99 487 6,876  ע"תש

 96 509 1,519 76 517 495 84 523 4,411 86 520 6,708  א"תשע

 88 455 1,082 81 557 712 87 521 3,577 91 511 5,718  ב"תשע

 81 458 1,019 82 543 585 85 532 3,948 89 518 5,748  ג"תשע

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית בלכיתות ה'  ן הכולל במתמטיקההציוממוצעי : 49 רשיםת

  כיתות ה'   -דוברי ערבית  כיתות ה'  -לפי מגזר -דוברי ערבית
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    -מעלה כי עיון בנתונים  

 . נק') 7( ג"בתשע במידה קלה עלו במתמטיקה לכיתות ה'במבחן  דוברי הערביתשגי התלמידים הי �
 שנרשמהעלייה הלמגמת  ניגודוזאת ב ,דוברי הערבית בשלוש השנים האחרונות לא חל שינוי של ממש בהישגי �

 מאד גדולהעלייה מצטברת חלה  ג"תשעז לתשס"השנים שבין  ששבמהלך סך הכל,  תשע"א.-בשנים תשס"ז 
 .שנתי-בסולם הרב נקודות 73של 

הישגי ב, סך הכל. נק') 11"ב (בהשוואה לתשע מתונהבמידה  עלו ג"בתשעהערבי במגזר הישגי התלמידים  �
  נק'). 89( ג"תשע -זתשס"במהלך השנים גדולה מאד מצטברת עלייה נרשמה התלמידים במגזר הערבי 

זאת  נק'), 14הישגים בהשוואה לתשע"ב (מתונה ב ירידה ג"בתשעחלה במגזר הדרוזי בקרב התלמידים  �
עלו הישגי התלמידים  ג"תשע -, בשנים תשס"זסך הכל. "אעבהשוואה לתשבתשע"ב  גדולה מאד עלייהלאחר 

 . נקודות 109של  גדולה מאד מצטברת עלייהבמגזר זה 
 ,סך הכל .לתשע"בבהשוואה  לא חל שינוי של ממש ג"בתשע בדרוםבדואי במגזר ההישגי התלמידים ב �

 .זהישגים שנרשמו בתשס"ל דומים ברמתםההישגים שנרשמו בשנתיים האחרונות 
 ג"תשעבשנה"ל . במגזר הערבי והדרוזימהישגי תלמידים  נמוכים במגזר הבדואי בדרוםהתלמידים הישגי  �

בסולם ויותר  נקודות 75 -כעומד על  בין המגזר הבדואי בדרוםהמגזרים הערבי והדרוזי ל בין ההישגיםפער 
  .שנתי-הרב

 .כיתות עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 9-של תלמידים מאינם כוללים את ציוניהם  לעילובלוח  שבתרשים ג"תשעמתמטיקה ה' נתוני הערה: 
במגזר הבדואי  56כיתות מתוך  4-ו )3%במגזר הערבי ( 183כיתות מתוך  5  -הכיתות בבתי ספר דוברי ערבית  274מתוך  3%כיתות אלו הן 

  .במגזר הבדואי בצפוןולא נפסלו כיתות במגזר הדרוזי  ).7%בדרום (
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  כיתות ח'

 הערביתתי ספר דוברי כלל ב' בחלכיתות  במתמטיקהבלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים במבחן 
    ).  24 עמוד(לפירוט תיאור המבחן ראה ולפי מגזרים 

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית ב' חלכיתות  ממוצעים וסטיות תקן במתמטיקה: 40 לוח

  מתמטיקה ח'
  בדואי דרום  דרוזי ערבי  דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 71 435 876 98 505 680 89 472 2,969 89 471 4,758 ח"תשס

 88 473 867 91 497 640 95 492 3,445 94 488 5,124 ט"תשס

 90 449 539 95 500 525 91 485 4,574 92 479 5,905  ע"תש

 78 460 1,089 90 503 462 93 508 4,063 92 498 5,867  א"תשע

 67 407 1,190 95 516 648 95 474 2,765 95 468 4,931  ב"תשע

 85 422 924 99 494 554 98 504 3,524 101 487 5,195  ג"תשע

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית ב' חלכיתות  ן הכולל במתמטיקההציוממוצעי : 50 רשיםת

  כיתות ח'   -דוברי ערבית  כיתות ח'  -מגזר לפי -דוברי ערבית

  
 

התאפשר   יסודיים) לא-שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*
  בין השנים בשכבת גיל זו.לכלול את שנת תשס"ז בהשוואה 
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    -מעלה כי עיון בנתונים 

דוברי שגי התלמידים היבמתונה  עלייהלאחר ירידה ניכרת בהישגים בשנה"ל תשע"ב, נרשמה בתשע"ג  �
  נק'). 19( בהשוואה לשנה קודמת ח'לכיתות  מתמטיקהבבמבחן  הערבית

 .שנתי-בסולם הרב ')קנ 16( קלהעלייה מצטברת חלה  ג"לתשעח תשס"ש השנים שבין שבמהלך סך הכל,  �
"ב, והם חזרו לרמה בהשוואה לתשע )נק' 30( ניכרת עלייהנרשמה  ג"בתשעבמגזר הערבי הישגי התלמידים ב �

במהלך השנים  מתונהמצטברת  עלייהחלה הישגי התלמידים במגזר הערבי בסך הכל,  שנמדדה בתשע"א.
  .נק') 32(

לאורך , סך הכל. ב"עבהשוואה לתש )נק' 22( ניכרת ירידה ג"בתשעחלה הדרוזי במגזר בקרב התלמידים  �
ניכרת יציבות בהישגי המגזר הדרוזי, למעט הירידה השנה שהובילה לכך שהישגיהם  ג"תשע -חשנים תשס"ה

 . בתשע"ג נמוכים מהישגיהם בשנת הבסיס
נק') בתשע"ג בהשוואה לתשע"ב, זאת לאחר  15( מתונה במידה עלו בדואי בדרוםבמגזר התלמידים  הישגי �

 13-ב הישגים שנרשמו בתשס"חמה נמוכיםבתשע"ג  ההישגים ,סך הכל. ירידה דרמטית שחלה בתשע"ב
 .נקודות

גזר הערבי מבמהישגי תלמידים  נמוכים במגזר הבדואי בדרוםהתלמידים השנים שנמדדו הישגי  ששבכל  �
  .שנתי-בסולם הרב ויותר נקודות 70 -כעל כיום עומד החל פער ההישגים להתרחב, ו. בשנה"ל תש"ע והדרוזי

כיתות עקב חשד לפגיעה בטוהר  8 -של תלמידים מאינם כוללים את ציוניהם  לעילשבתרשים ובלוח  ג"תשעמתמטיקה ח' נתוני הערה: 
במגזר  נפסלו כיתות לא .)5%במגזר הערבי ( 149כיתות מתוך ה 8 -הכיתות בבתי ספר דוברי ערבית  220מתוך  4%כיתות אלו הן  .הבחינות
  .ובצפון במגזר הבדואי בדרוםהדרוזי ו
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  ית רבבע ניםהמבח
  כיתות ה'

 הערביתתי ספר דוברי כלל ב' בהלכיתות  בערביתבלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים במבחן 

      ).28 עמוד(לפירוט תיאור המבחן ראה ולפי מגזרים 

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית ב' הלכיתות  ממוצעים וסטיות תקן בערבית: 41 לוח

  ערבית ה'
  בדואי דרום  דרוזי  ערבי  דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 105 462 1,152 88 509 511 103 501 3,775 103 496 5,597 ז"תשס

 112 445 1,318 88 514 702 93 514 3,675 100 500 6,097 ח"תשס

 99 502 1,056 94 532 684 92 541 4,077 95 533 6,058 ט"תשס

 100 497 995 85 548 505 92 548 4,983 95 539 6,882  ע"תש

 97 533 1,485 73 577 501 78 581 4,377  84 571 6,659  א"תשע

 91 507 1,267 65 594 706 77 570 3,559 83 560 5,931  ב"תשע

 82 518 928 63 602 586 71 586 4,030 78 574 5,786  ג"תשע

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית ב' הלכיתות  ן הכולל בערביתהציוממוצעי : 51 רשיםת

  כיתות ה'   -דוברי ערבית  כיתות ה'  -מגזר לפי -דוברי ערבית
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  –כי עיון בנתונים מעלה 

 14( ג"בתשע במידה מתונה עלו ה'אם ערבית לכיתות -בשפתבמבחן  דוברי הערביתשגי התלמידים הי �
 ג"תשעהשנים שבין תשס"ז ל ששבמהלך  .והם חזרו לרמה שנמדדה בתשע"א, בנק') בהשוואה לתשע"

 שנתי.-בסולם הרב נקודות 78של  עלייה מצטברת גדולה מאדחלה 
, סך הכל. ב"בהשוואה לתשע ,נק') 16( מתונהבמידה  עלו ג"בתשעהערבי במגזר הישגי התלמידים  �

במהלך השנים נקודות  85של גדולה מאד מצטברת עלייה נרשמה הישגי התלמידים במגזר הערבי ב
  .ג"תשע -"זתשס

, סך הכל. ב"עבהשוואה לתש ודותנק 8 של קלה עלייה ג"בתשעחלה במגזר הדרוזי בקרב התלמידים  �
 . נקודות 93של גדולה מאד מצטברת עלייה הישגי התלמידים במגזר זה  עלו ג"תשע-תשס"זבשנים 

בהשוואה להישגים נק')  11( מתונה עלייה ג"בתשע נרשמה בדואי בדרוםבמגזר ההישגי התלמידים גם ב �
 56של  עלייה מצטברת גדולהנרשמה  ג"תשעל. סך הכל, בין השנים תשס"ז בבתשע"אצלם שנרשמו 

 .נקודות
. במגזר הערבי והדרוזימהישגי תלמידים  נמוכים במגזר הבדואי בדרוםהתלמידים הישגי בכל השנים  �

ובשנתיים בין המגזרים הערבי והדרוזי לבין המגזר הבדואי בדרום  ההישגיםפער  התרחבב "תשע"ל בשנה
  שנתי.-בסולם הרב ויותר נקודות 65 -עומד על כהאחרונות הוא 

 .כיתות עקב חשד לפגיעה בטוהר הבחינות 10 -כוללים את ציוניהם של תלמידים מאינם  לעילשבתרשים ובלוח  ג"תשעערבית ה' הערה: נתוני 
במגזר הבדואי  56כיתות מתוך  8-ו) 1%במגזר הערבי ( 183כיתות מתוך  2 –הכיתות בבתי ספר דוברי ערבית  274מתוך  4%כיתות אלו הן 

   .בצפוןהבדואי הדרוזי ובמגזר לא נפסלו כיתות במגזר ). 14%בדרום (
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  כיתות ח'

 הערביתתי ספר דוברי כלל ב' בחלכיתות  בערביתבלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגיהם של תלמידים במבחן 

  ).    29 עמוד(לפירוט תיאור המבחן ראה ולפי מגזרים 

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית ב' חלכיתות  ממוצעים וסטיות תקן בערבית: 42 לוח

  ערבית ח'
  בדואי דרום  דרוזי ערבי  דוברי ערבית

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 106 448 929 76 534 689 97 512 3,038 100 500 4,971 ח"תשס

 84 496 876 72 521 668 79 530 3,630 80 523 5,374 ט"תשס

 94 483 557 83 521 523 85 519 4,678 88 513 6,031  ע"תש

 101 484 1,075 75 542 462 86 536 4,122 90 527 5,913  א"תשע

 98 471 1,138 77 563 652 90 546 3,103 95 533 5,226  ב"תשע

 102 484 932 86 557 577 83 563 3793 93 546 5,434  ג"תשע

  יםמגזר לפי -בתי ספר דוברי ערבית ב' חלכיתות  ן הכולל בערביתהציוממוצעי : 52 רשיםת

  כיתות ח'   -דוברי ערבית  כיתות ח'  -מגזר לפי -דוברי ערבית

 
 

התאפשר יסודיים) לא -שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העלעקב שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (  בשל*
  בין השנים בשכבת גיל זו.לכלול את שנת תשס"ז בהשוואה 
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    -מעלה כי עיון בנתונים 

במבחן בערבית לכיתות ח' בהשוואה שגי התלמידים נק') בהי 13( מתונה עלייהג נרשמה "בשנת תשע �
 46של  עלייה מצטברת גדולהג נרשמה "במהלך חמש השנים שבין תשס"ח לתשע ב."להישגיהם בתשע

  בהישגי התלמידים במבחן זה. נקודות
, הישגי סך הכל. ב"בהשוואה לתשע )נק' 17( מתונהעלו במידה  ג"בתשעבמגזר הערבי הישגי התלמידים  �

  .ג"תשע-חבמהלך השנים תשס"נקודות  51של  גדולה מצטברת עלייה עלוהתלמידים במגזר הערבי 
, בשנים סך הכל. ב"עבהשוואה לתש )נק' 6( ירידה קלה ג"בתשעחלה במגזר הדרוזי בקרב התלמידים  �

  נקודות. 23של קלה  מצטברת עלייההישגי התלמידים במגזר זה  עלו ג"תשע -חתשס"
 .בתשע"ל בהשוואה ג"בתשענק')  13נרשמה עלייה מתונה ( בדואי בדרוםבמגזר ההישגי התלמידים גם ב �

 36של  ניכרת מצטברת עלייההישגי התלמידים במגזר זה  עלו ג"תשעלח תשס"שנים ין ה, בסך הכל
 . שנתי-נקודות בסולם הרב

במגזר מהישגי התלמידים  וגבוהים ביניהם במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי דומיםהישגי התלמידים  �
 המגזרים הערבי והדרוזי לבין המגזר הבדואי בדרום בין ההישגים פער ג"תשעל בשנה". הבדואי בדרום

    שנתי.-בסולם הרב נק' 75-הוא כ

 

 .לפגיעה בטוהר הבחינותכיתות עקב חשד  4 -אינם כוללים את ציוניהם של תלמידים מ לעילשבתרשים ובלוח  ג"תשעערבית ח' נתוני הערה: 
מגזר הדרוזי ובהערבי, מגזר ב לא נפסלו כיתות .הבדואי בצפוןכיתות במגזר  4 -הכיתות בבתי ספר דוברי ערבית  220מתוך  2%כיתות אלו הן 

  הבדואי בדרום.
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  ספר דוברי ערבית לפי מגזרים בבתי תשע"גמיצ"ב ההישגים במבחני סיכום ה

מתונות  עליותב, ו, על פי רונרשמ ג"תשעב במבחני המיצ" דוברי ערבית ספרבתי בתלמידים ההישגי ב

 המגזריםובין  המבחנים השוניםבין  משתנההשינוי בהישגים  .שנה קודמתלבהשוואה הישגים ב

נותרו נמוכים משמעותית מהישגי המגזרים הערבי  תלמידים במגזר הבדואי בדרום הישגי. השונים

   .והדרוזי

 ותעלי במהלך השנים ונרשמ ערביתדוברי  ספר בתיב תלמידיםבקרב  ,מקצועות ודרגות הכיתהבכל ה

נרשמו  הערבי והדרוזיבמגזר ניתוח על פי מגזרים מעלה כי:  .םמאד בהישגי קלות עד גדולותת ומצטבר

אי אפשר להצביע על מגמה ברורה של עלייה  במגזר הבדואי בדרום, אך עליות מצטברותבכל המבחנים 

בשנת נמוכים או דומים להישגים שנרשמו  ג"בתשעהתלמידים מבחנים הישגי הבחלק מ - לאורך השנים

 . (תשס"ז/תשס"ח) המדידה הראשונה

   מגזר הערביה

 : קודמתבהשוואה לשנה  �
o ג"בתשע בהישגים עליותתלמידים בבתי ספר דוברי ערבית במגזר הערבי חלו, על פי רוב,  קרבב 

 "ב.לתשעבהשוואה 
o 'במדענק'),  16אם ערבית (-בשפתמתונות  עליותנק') ו 7( אנגליתב הקל עלייה הנרשמ בכיתות ה 

 נק'). 11במתמטיקה (ו') נק 16( וטכנולוגיה
o שפתב מתונה עלייהנק'),  30גדולה במתמטיקה ( עלייה: עליות המקצועות ברובנרשמו  'ח בכיתות גם-

 בהשוואה בהישגים שינוי חל לא אנגליתנק'). ב 7( וטכנולוגיה במדע קלה עלייהו') נק 17( תערביאם 
 .קודמת לשנה

 : למגמה על פני השנים אשר �
o תחומי בכלבהישגים, וזאת  מצטברות עליותנרשמו במהלך השנים  הערבי במגזר תלמידים בקרב 

 . הכיתה ודרגות הדעת
o 'במקצועותעליות מצטברות גדולות מאד  ג"תשעלהשנים שבין תשס"ז  שש במהלךנרשמו  בכיתות ה :

  נק').  56( נק') ובאנגלית 68( גיהווטכנול מדענק'), ב 85אם ערבית (-נק') ובשפת 89( מתמטיקהב
o  נרשמה עלייה מצטברת גדולה במדע  ג"תשעלהשנים שבין תשס"ח  חמש במהלך, 'חבכיתות

נק')  32( במתמטיקה מתונה עלייה, נק') 51אם ערבית (-בשפת ניכרתנק'), עלייה  60וטכנולוגיה (
 נק').  19קלה באנגלית ( ועלייה

   הדרוזי המגזר

 : קודמת לשנה בהשוואה �
o של שינוי  מעורבת מגמה ג"בתשעתלמידים בבתי ספר דוברי ערבית במגזר הדרוזי נרשמה  בקרב

 "ב. לתשעבהישגים בהשוואה 
o  '8( קלהנרשמה עלייה  ערביתאם -שפת, ובנק') 14( בהישגים מתונה ירידה החל במתמטיקהבכיתות ה 

   ').נק 52( ובאנגלית') נק 37( וטכנולוגיה במדע גדולות ועליותנק'), 
o לעומתנק').  6אם ערבית (-קטנה בשפת וירידה ),נק' 22( במתמטיקהניכרת  ירידה חלה 'ח בכיתות 

  במדע וטכנולוגיה לא חל שינוי של ממש בהישגים.  .נק') 28( ניכרת עלייהזאת, באנגלית נרשמה 

 : למגמה על פני השנים אשר �
o במהלך  מצטברות עליותתחומי הדעת ודרגות הכיתה נרשמו בקרב תלמידים במגזר הדרוזי  במרבית

  השנים.
o 'המקצועות בכל גדולות מצטברות עליות ג"תשעלשבין תשס"ז  השנים שש במהלךנרשמו  בכיתות ה :

 מדעבונק'),  93אם ערבית (-בשפתגדולה מאד  עלייה, נק') 109(עלייה דרמטית  חלה במתמטיקה
 ). בשני המקצועות נק' 89( ובאנגלית גיהווטכנול

o  במדע מאדמצטברת גדולה  עלייה הנרשמ ג"תשעלהשנים שבין תשס"ח  חמש במהלך, 'חבכיתות 
 .')נק 23( ערביתאם -בשפת קלה ועלייהנק')  42( באנגלית ניכרתנק'), עלייה  73( וטכנולוגיה

  ."חבתשסנקודות מהישגיהם  11-"ג נמוכים בבתשעהתלמידים במגזר הדרוזי  הישגיבמתמטיקה 

   בדרום הבדואי המגזר

 : קודמת לשנה בהשוואה �

o של  מעורבת מגמה ג"בתשעבקרב תלמידים בבתי ספר דוברי ערבית במגזר הבדואי בדרום נרשמה  גם
 "ב. לתשעשינוי בהישגים בהשוואה 
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o מדעב. ב"תשעב מהישגיהם נקודות 18-ב ג"בתשענמוכים  באנגליתהתלמידים  הישגי, 'ה בכיתות 
נקודות במדע וטכנולוגיה ועלייה  36: עלייה גדולה של עליותנרשמו  ערביתאם -ובשפת וטכנולוגיה

  .נקודות בערבית 11מתונה של 
o בשאר מתונות ועליות, וטכנולוגיה מדעבנקודות  51 של מאדגדולה  עלייהנרשמה  'ח בכיתות 

 . ערביתאם -ושפת באנגלית ותנקוד 13-ו, במתמטיקה נקודות 15: תהמקצועו

 : למגמה על פני השנים אשר �
o בדרום הבדואי במגזר ספר בבתי התלמידים בהישגי עלייה של ברורה מגמה על להצביע אפשר אי 

 אצלםלהישגים שנרשמו  דומים או נמוכים ג"בתשעמבחנים הישגי התלמידים המ בחלק .השנים לאורך
 .הראשונה המדידה בשנת

o 'אם -בשפת גדולהמצטברת  עלייה ג"תשעלחמש השנים שבין תשס"ז  במהלך הנרשמ בכיתות ה
 בהישגי שינוי חל לא במתמטיקהו באנגליתלעומת זאת,  .נק') 55( גיהווטכנול מדעבו נק') 56( ערבית

  .בדרום הבדואי במגזר התלמידים
o  אם -בשפת ניכרתנרשמה עלייה מצטברת  ,ג"תשעלהשנים שבין תשס"ח  חמש במהלך ,'חבכיתות

. )"גלתשע, בעיקר בין תשע"ב 'נק 61( במדע וטכנולוגיה מאד גדולה מצטברת עלייהונק')  36( ערבית
 במגזר התלמידים הישגי, מתמטיקהבונק'),  6עלייה מצטברת קלה בלבד ( חלה אנגליתב ,זאת לעומת
 . נק') 13"ח (בתשסנמוכים מההישגים שנרשמו בתשע"ג  בדרום הבדואי
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  ח'  כיתותבכיתות ה' ובהישגים בפערים 

   ערביתבבתי ספר דוברי 

  יםמגזר לפי
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  ב בכיתות ה' ובכיתות ח'במבחני המיצ"פערים בהישגים 

  יםמגזר לפי - בתי ספר דוברי ערביתבם פערים בהישגי
בבתי ח' -נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן) במבחני המיצ"ב לכיתות ה' ו שבפרק הקודם הוצגו 35-42בלוחות 

באופן גרפי נתוני הפערים בין מוצגים מים הבאים בתרשי. ג"תשע-"זלפי מגזרים בשנים תשסספר דוברי ערבית 

הישגיהם של תלמידים במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי ובין הישגיהם של תלמידים במגזר הערבי ובמגזר הבדואי 

ח' במדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה וערבית. הפערים המדווחים -לכיתות ה' ו ג"תשעבדרום במבחני המיצ"ב 

זאת במונחי ווממוצעי המגזרים הדרוזי והבדואי בדרום בנפרד,  זר הערבימחושבים על פי ההפרש שבין ממוצעי המג

  שנתי.-סולם המיצ"ב הרב

  דרוזיהערבי למגזר המגזר הבין  ג"תשעב מיצ"מבחני ההישגים בם ב: פערי53 רשיםת

  . מנתוניהם של דוברי הערבית במגזר הדרוזילצורך חישוב הפערים הופחתו נתוניהם של דוברי הערבית במגזר הערבי  *  

  הבדואי בדרוםערבי למגזר המגזר הבין  ג"תשעב מיצ"מבחני ההישגים בם ב: פערי54 רשיםת

  
  . לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוניהם של דוברי הערבית במגזר הערבי מנתוניהם של דוברי הערבית במגזר הבדואי דרום *  
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  יםמגזר לפי -ערבית בנים ובנות בבתי ספר דוברי בין ם פערים בהישגי

פערים בהישגים בין בנים ובנות נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן) וכן מוצגים בלוחות ובתרשימים שלהלן 

אם ערבית בסולם -מדע וטכנולוגיה, אנגלית, מתמטיקה ושפתמקצועות ח' ב-לכיתות ה' ו ג"תשעבמבחני המיצ"ב 

מניתוחים  להסיק איןיש לציין כי . יםלפי מגזר -ספר דוברי ערבית שנתי. הנתונים מדווחים בעבור בתי -המיצ"ב הרב

  .בין ההישגיםל משתנה המגדרתוצאה בין -על קשרי סיבה ואל

  .ג"תשע-מוצגים נתונים מקבילים בעבור ההישגים במיצ"ב בשנים תשס"ז 3.3הערה: בלוחות שבנספח 

  בתי ספר דוברי ערבית במגזר הערבי

בלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגי הבנים בהשוואה להישגי הבנות וגודל הפערים ביניהם במבחני המיצ"ב 

  בבתי ספר דוברי ערבית במגזר הערבי. במקצועות המיצ"ב השונים  ג"תשע

  במגזר הערבי בבתי ספר דוברי ערבית ג"תשעפערים בהישגים בין בנים ובנות במבחני המיצ"ב : 43 לוח

  דוברי ערבית
  מגזר ערבי

  בנים  בנות  כלל התלמידים
  פערים בין 
  בנות ובנים*

בסולם הפער  ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N  כיתות
 שנתי -מיצ"ב רב

  מדע וטכנולוגיה 

 14 77 521 1,658 71 535 1,754 74 529 3,412 ה'

 25 103 522 1,591 97 547 1,773 101 535 3,364  ח'

  אנגלית

 22 89 522 1,793 80 544 1,973 85 533 3766  ה'

 21 86 469 1,724 79 490 2,039 83 481 3763 ח'

  מתמטיקה

 3- 85 533 1,905 85 530 2,043 85 532 3948 ה'

 12 101 498 1,705 96 510 1,819 98 504 3,524  ח'

  ערבית 

 26 74 573 1,930 66 599 2,100 71 586 4,030  ה'

 44 91 540 1,830 69 584 1,963 83 563 3,793  ח'

הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנותהפערים לצורך חישוב *   
 
 

  
   -שלעיל מעלה כי  בנתוניםעיון 

  :תשע"גבשנה"ל ין המגזר הערבי למגזר הדרוזי בהישגים בפערים 

 הערבי.  גבוהים מהישגי התלמידים במגזרזי הישגי התלמידים במגזר הדרו ג"בתשעעל פי רוב,  �

 40עד  20-כ הדרוזי,לטובת המגזר  ניכריםח' נרשמו פערים -לכיתות ה' ו במדע וטכנולוגיה ובאנגליתבמבחנים  �
 .שנתי-נקודות בסולם הרב

 11 לטובת המגזר הדרוזי: אם ערבית לכיתות ה' נרשמו פערים מתונים יותר-בשפתבמתמטיקה ובמבחנים  �
 ., בהתאמהנקודות 6-נקודות ו 10בת המגזר הערבי:  ונקודות, בהתאמה; ובכיתות ח' לט 16-נקודות ו

  :ג"תשעין המגזר הערבי למגזר הבדואי בדרום בשנה"ל בהישגים בפערים 

לטובת המגזר הערבי בהשוואה למגזר בהישגים  גדולים מאדפערים בכל המקצועות ובכל דרגות הכיתה נמצאו  �
  נקודות בסולם הרב שנתי. 80עד  40. גודל הפערים נע בין הבדואי בדרום
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  במגזר הערבי ג"תשעב המיצ" במבחניהישגים בין בנים ובנות פערים ב: 55 רשיםת
  

  
  

 
   

  

  

   - מגזר הערביב עיון בלוח ובתרשים מעלה כי

 גבוהים מהישגי הבנים. הישגי הבנות ,למעט מתמטיקה ה' ,המקצועות ובכל דרגות הכיתהבכל  �
ן ביותר נק') והפער הקט 26אם ערבית (-ה' הפער הגדול ביותר לטובת הבנות נרשם בשפת בכיתות �

 .הישגי הבנים דומים להישגי הבנותבמתמטיקה . נק') 14( מדע וטכנולוגיהבנרשם 
נק') והפער הקטן ביותר  44אם ערבית (-ביותר לטובת הבנות נרשם בשפת' הפער הגדול בכיתות ח �

 נק'). 12( מתמטיקהנרשם ב
 .בכיתות ח' בהשוואה לפעריםקטנים יותר בכיתות ה' בנות על פי רוב הפערים בין בנים ו �
 לאורך השנים אין שינויים משמעותיים בתמונת הפערים בין בנים ובנות.  �
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  במגזר הדרוזיבתי ספר דוברי ערבית 

בלוח ובתרשים שלאחריו מוצגים הישגי הבנים בהשוואה להישגי הבנות וגודל הפערים ביניהם במבחני המיצ"ב 

  בבתי ספר דוברי ערבית במגזר הדרוזי.במקצועות המיצ"ב השונים  ג"תשע

  הדרוזי במגזר ג"תשעפערים בהישגים בין בנים ובנות במבחני המיצ"ב : 44 לוח

  דוברי ערבית
  מגזר דרוזי

  בנים  בנות  כלל התלמידים
  פערים בין 
  בנות ובנים*

בסולם הפער  ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N  כיתות
 שנתי -מיצ"ב רב

  מדע וטכנולוגיה 

 11 59 558 198 63 569 242 61 564 440 ה'

 9 106 550 200 101 559 229 103 555 429  ח'

  אנגלית

 7 66 556 192 64 563 235 65 560 427  ה'

 1- 78 520 235 79 519 259 78 520 494 ח'

  מתמטיקה

 20- 82 554 273 82 534 312 82 543 585 ה'

 28 106 479 269 91 507 285 99 494 554  ח'

  ערבית

 25 65 589 276 58 614 310 63 602 586  ה'

 53 89 530 279 73 583 298 86 557 577 ח'

  הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנותהפערים לצורך חישוב * 

   במגזר הדרוזי ג"תשעבמבחני המיצ"ב פערים בהישגים בין בנים ובנות : 56 רשיםת

  
  

   - גזר דרוזיבמ עיון בלוח ובתרשים מעלה כי

 גבוהים מהישגי הבנים, למעט באנגליתמבחני המיצ"ב כל בקרב תלמידים במגזר הדרוזי, הישגי הבנות ב �
 '. ה ובמתמטיקה לכיתותלכיתות ח' 

נקודות  11אם ערבית, פער של -קודות לטובת הבנות בשפתנ 25של  בכיתות ה' נרשם פער בהישגים �
-ב הישגי הבנותגבוהים מהישגי הבנים נקודות באנגלית. במתמטיקה  7ופער קטן של  במדע וטכנולוגיה

 .נקודות 20
 9-נקודות במתמטיקה, ו 28, אם ערבית-שפתנקודות ב 53פערי ההישגים שנמדדו בכיתות ח' הם:  �

 מים.ונולוגיה. באנגלית הישגי הבנים והבנות דנקודות במדע וטכ
ראוי לבדוק מה  הדרוזי,ההבדל הניכר בין דרגות הכיתה בתמונת הפערים במתמטיקה במגזר לאור  �

להישגים נמוכים יחסית בקרב ו ,מחד בקרב הבנות בכיתה ה'יחסית להישגים נמוכים  הגורמים שמובילים
    .מאידך הבנים בכיתות ח'

11

7

20

25

9

1

28

53

מדע וטכנולוגיה  

אנגלית            

מתמטיקה        

כיתה ה

כיתה ח

כיתה ה

כיתה ח

כיתה ה

כיתה ח

כיתה ה

כיתה ח
ערבית

150 100 50 0 50 100 150
שנתי-ב הרב"גודל הפער בסולם המיצ

פער בהישגים לטובת בנים  פער בהישגים לטובת  בנות

ג"תשע, דרוזי
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  דרוםבבתי ספר דוברי ערבית במגזר הבדואי 

שלאחריו מוצגים הישגי הבנים בהשוואה להישגי הבנות וגודל הפערים ביניהם במבחני המיצ"ב  ובתרשים בלוח

  . דרוםבערבית במגזר הבדואי בבתי ספר דוברי במקצועות המיצ"ב השונים  ג"תשע

   דרוםבהבדואי  במגזר ג"תשעפערים בהישגים בין בנים ובנות במבחני המיצ"ב  :45 לוח

  דוברי ערבית
  דרוםבמגזר בדואי 

  בנים  בנות  כלל התלמידים
  פערים בין 
  בנות ובנים*

בסולם הפער  ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N  כיתות
 שנתי -מיצ"ב רב

  מדע וטכנולוגיה 

 20 70 460 610 73 480 718 72 471 1,328 ה'

 43 89 470 595 91 513 662 92 493 1,257  ח'

  אנגלית

 25 93 438 594 87 463 732 91 452 1,326  ה'

 29 61 406 559 65 435 603 65 421 1162  ח'

  מתמטיקה

 7 81 454 442 80 461 577 81 458 1,019 ה'

 29 81 407 451 87 436 473 85 422 924  ח'

  ערבית 

 43 79 494 404 80 537 524 82 518 928  ה'

 77 98 445 464 91 522 468 102 484 932 ח'

   הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנותהפערים לצורך חישוב * 

  דרוםבבמגזר הבדואי  ג"תשעבמבחני המיצ"ב פערים בהישגים בין בנים ובנות : 57 רשיםת

 
  

   - המגזר הבדואי בדרוםבקרב  עיון בלוח ובתרשים מעלה כי

(למעט מתמטיקה  מהישגי הבנים תניכרמידה בכל המקצועות ובכל דרגות הכיתה הישגי הבנות גבוהים ב �
 .ה')

ביותר  ןנק') והפער הקט 43אם ערבית (-הפער הגדול ביותר לטובת הבנות נרשם בשפת –ה'  בכיתות �
 .נק') 7נרשם במתמטיקה (

. בשאר המקצועות נרשמו נק') 77אם ערבית (-לטובת הבנות נרשם בשפת אדמגדול פער  –ח'  בכיתות �
 .פערים קטנים יותר

-נק' בהשוואה ל 445 :אם לכיתות ח' נמוכים במיוחד-בשפת הישגיהם של הבנים במגזר הבדואי בדרום �
  .)יותר מסטיית תקןפער של ( –קרב כלל דוברי הערבית ב 546
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לפי  - בבתי ספר דוברי ערבית ג"בתשענתוני הפערים בין בנים ובנות במבחני המיצ"ב 
  יםמגזר

(למעט  בשלושת המגזרים הערבי, הדרוזי והבדואי בדרום בכל המקצועות ובכל שכבות הגיל �

הפערים לטובת על פי רוב להישגי הבנים.  גבוהים או שוויםהישגי הבנות מתמטיקה ה' במגזר הדרוזי) 

 בכיתה ח' גבוהים מהפערים המקבילים בכיתה ה'. הבנות

(למעט  הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים בכל המקצועות ובכל שכבות הגיל המגזר הערבי: בקרב �

נק') והפער הקטן  44ח' ( ערבית לכיתותאם -הפער הגדול ביותר נרשם במבחן בשפת .מתמטיקה ה')

 במתמטיקה לכיתות ה' הישגי הבנים והבנות דומים. .נק') 12' (חלכיתות  במתמטיקהביותר במבחנים 

המקצועות למעט מתמטיקה לכיתות בכל גבוהים מהישגי הבנים הישגי הבנות  המגזר הדרוזי:בקרב  �

ח'  ערבית לכיתותאם -נרשם במבחן בשפתלטובת הבנות הפער הגדול ביותר  .ה' ואנגלית לכיתות ח'

במתמטיקה, בכיתות ה' הישגי הבנים גבוהים  .נק') 7' (ה באנגלית לכיתותנק') והפער הקטן ביותר  53(

 . נקודות 28-נקודות ובכיתות ח' הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים ב 20-מהישגי הבנות ב

 בכל המקצועות מהישגי הבנים במידה ניכרתהישגי הבנות גבוהים  הבדואי בדרום:בקרב המגזר  �

נק') והפער הקטן  77ח' ( ערבית לכיתותאם -הפער הגדול ביותר נרשם במבחן בשפת. ובכל שכבות הגיל

אם ח' נמוכים -הישגיהם של הבנים במגזר הבדואי בדרום בשפת .נק') 7' (הלכיתות  במתמטיקהביותר 

 ).יותר סטיית תקןבקרב כלל דוברי הערבית (פער של  546-נק' בהשוואה ל 445במיוחד: 
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  ב'  אם לכיתות-בשפתהישגים 

  ית ערבבבתי ספר דוברי 

  מגזריםלפי 
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אם ערבית לכיתות -בשפת ג"תשעהמיצ"ב הישגים במבחני 
  יםלפי מגזר -'ב

  בערבית לכיתות ב'המבחן 
נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן, ציוני אחוזונים והתפלגות הציונים) במבחן מוצגים בתרשים ובלוחות שלהלן 

כל הנתונים המדווחים בפרק זה במגזר הערבי, הדרוזי והבדואי בדרום.  'בערבית לכיתות ב ג"תשעהמיצ"ב 

  ).53 עמודאודות תיאור המבחן ר'  (פירוט .17)100-0מבוטאים במונחי סולם ציוני הגלם (

  

 לפי - ערביתבבתי ספר דוברי  ג"תשעב תקן (בסולם ציוני גלם) במבחני המיצ"ממוצע וסטיית : 46 לוח
   יםמגזר

  ערבית ב'
  בדואי דרום  דרוזי ערבי

N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  N  ס"ת  ממוצע  

 24 67 1,305 14 85 656 15 84 4,117  ג"תשע

  

לפי  - בבתי ספר דוברי ערבית ג"תשע(בסולם ציוני גלם) במבחני המיצ"ב  ציוני אחוזונים: 47 לוח
   יםמגזר

ערבית ב', 
  ג"תשע

  בדואי דרום  דרוזי ערבי

 93 98 98 90אחוזון   

 85 95 95 75אחוזון   

 73 89 89 50אחוזון   

 53 80 79 25אחוזון   

 31 68 65 10אחוזון   
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ואינם כוללים  100-0 ם, ועל כן, הנתונים מדווחים במונחי סולם ציוני הגלםהליך כיול בין שני שהלא נע אם לכיתות ב'-במבחנים בשפת  

   ת.שנתי-רבהשוואה 



 
 

 118                      בכיתות ב' בבתי ספר דוברי ערבית לפי מגזריםהישגים במבחני המיצ"ב 

 יםמגזר לפי - ערביתבבתי ספר דוברי  'ערבית לכיתות בב ן: התפלגות הציון הכולל במבח58 רשיםת
 ג"תשע) 100 -  0בסולם ציוני הגלם (

   מגזר ערבי

  
 

   מגזר דרוזי

  

   מגזר בדואי דרום

  
  

  

   -מעלה כי עיון בנתונים 

בהשוואה  יםנמוכאם ערבית לכיתות ב' במגזר הבדואי בדרום -תלמידים במבחן בשפתהישגיהם של  �
 והערבים דומים.הדרוזי  יםההישגים במגזר .להישגי תלמידים במגזר הערבי והדרוזי

נקודות  89 -נקודות, בהשוואה ל 73-מהתלמידים במגזר הבדואי בדרום קיבלו ציון הנמוך או שווה ל 50% �
 . הדרוזיובמגזר הערבי 

 נקודות. 53-מהתלמידים במגזר הבדואי בדרום קיבלו ציון הנמוך או שווה ל 25%בנוסף,  �
בי והדרוזי הציונים במגזרים הער לפיזור ) בהשוואהנקודות 24בקרב הבדואים בדרום גדול (פיזור הציונים  �

   בהתאמה)., נקודות 14-ו נקודות 15(
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 119                   בכיתות ב' בבתי ספר דוברי ערבית לפי מגזרהישגים במבחני המיצ"ב 

אם לכיתות ב' בבתי ספר דוברי ערבית לפי - ם במבחן בשפתפערים בהישגי
   מגזרים

-אם ערבית לכיתות ב' בשנים תשס"ח-במבחנים בשפת הבנת הנקראבלוח הבא מוצגים פערים בהישגים בפרק 

, בין הישגיהם של תלמידים במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי ובין הישגיהם של תלמידים במגזר הערבי ובמגזר ג"תשע

הבדואי בדרום. ניתוח הפערים לאורך השנים נעשה בעבור הציונים בהבנת הנקרא, שכן בתש"ע נעשה שינוי במטלת 

שהתקבלו בשנים  לפערים ג"תשע -הפערים בציון הכולל בשנים תש"ע שאינו מאפשר להשוות את  שינוי -ההכתבה 

במונחי מוצגים  נוסף על כך, על מנת לאפשר השוואה תקפה של גודל הפערים בשנים השונות, הפערים קודמות.

   .סטיית תקן

  
 ערביתספר דוברי  בתיבלכיתות ב' ית ברבמבחן בע בהבנת הנקראבהישגים  פערים  :48 לוח
  ג"תשע-בשנים תשס"ח מגזריםלפי 

  המבחן 
  בערבית ב'

  פערי הישגים בין המגזר הערבי והמגזרים הדרוזי והבדואי בדרום*

  ג"תשע  ב"תשע  א"תשע  תש"ע תשס"ט  תשס"ח

 0.01- 0.29- 0.08 0.22- 0.04- 0.20- המגזר הדרוזי

המגזר הבדואי 
  בדרום

0.65 0.61 -0.08 0.44 0.57 0.75 

  . מגזר הערביהם של תלמידי המנתוני המגזר הדרוזי/הבדואי בדרוםהם של תלמידי לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוני   *

  

  

  

   -שלעיל מעלה כי  בלוח בנתוניםעיון 
  

להישגי  יםבין המגזר הערבי למגזר הדרוזי נמצא כי הישגי התלמידים במגזר הדרוזי גבוהים או דומבהשוואה  �
 .התלמידים במגזר הערבי

בהשוואה בין המגזר הערבי למגזר הבדואי בדרום נמצא כי במרבית השנים הישגי התלמידים במגזר הערבי  �
 .גבוהים  מהישגי התלמידים במגזר הבדואי בדרום (בחצי סטיית תקן ויותר)

 

  

   



 

 120                   בכיתות ב' בבתי ספר דוברי ערבית לפי מגזרהישגים במבחני המיצ"ב 

  יםמגזר לפי - לכיתות ב'ערבית  אם-בהישגי בנים ובנות במבחן בשפתפערים 

נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן של הציון הכולל במבחן) וכן הפערים בהישגים מוצגים בלוח ובתרשים שלהלן 

  לפי מגזרים.בבתי ספר דוברי ערבית  – ג"תשעבמיצ"ב ערבית  לכיתות ב' אם -בין בנים ובנות במבחן בשפת
  

   ג"תשעאם לכיתות ב' - נים בשפתבמבח בנים ובנות בהישגי פעריםממוצעים, סטיות תקן ו: 49 לוח

  כלל התלמידים
  בנות

  בסולם ציוני הגלם
  בנים

  בסולם ציוני הגלם
  פערים בין 
  בנות ובנים*

N ס"ת  ממוצע N ס"ת  ממוצע N הפער בסטיות תקן  ס"ת  ממוצע 

  ערבי

4,117 84 15 2,136 86 15 1,981 83 16 0.16  

 דרוזי

656 85 14 334 87 12 322 83 16 0.24 

  בדואי דרום

1,305 67 24 679 72 22 626 63 25 0.47  

  לצורך חישוב הפערים הופחתו נתוני הבנים מנתוני הבנות.* 

   ג"תשעאם ערבית לכיתות ב' -במבחנים בשפת: פערים בהישגים בין בנים ובנות 59 רשיםת

  

  

   -מעלה כי עיון בנתונים 

מהישגי גבוהים אם בכיתה ב' -במבחנים בשפת הבנותהישגי ח', -ו בדומה לממצאים שהתקבלו לכיתות ה' �

 וזאת בשלושת המגזרים. הבנים

 ת תקן. יסטי כחצילטובת הבנות העומד על  הגבוה ביותרנמצא הפער  המגזר הבדואי בדרום בקרב �

  
  

0.16

0.24

0.47

ערבי

דרוזי

בדואי דרום

כיתות ב

כיתות ב

כיתות ב

1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

גודל הפער בסטיות תקן ג"תשע

פער בהישגים לטובת בנים  פער בהישגים לטובת  בנות

 



 

 121                   תשע"גכלכלי של נבחנים ובין הישגיהם במבחני מיצ"ב - מקדמי מתאם (פירסון) בין רמת הרקע החברתי :1נספח 

   נספחים
  

כלכלי של נבחנים - מקדמי מתאם (פירסון) בין רמת הרקע החברתי :1נספח 
  ג"תשעבמבחני מיצ"ב ובין הישגיהם 

 בין הישגיהם) ו10-1(לפי עשירון הטיפוח של התלמידים  כלכלי-הקשר הסטטיסטי שבין הרקע החברתי ותעוצמ

. המתאמים מדווחים בעבור כלל בתי במונחי מקדם הִמתאם של פירסוןמדווחות בלוח הבא  ג"תשעבמבחני המיצ"ב 

אין להסיק מקיומו של קשר על יחסי סיבה תוצאה וכן בעבור דוברי עברית ודוברי ערבית בנפרד.   השתתפוהספר ש

  בין שני המשתנים.

  

    ג"תשעכלכלי של התלמידים והישגיהם במבחני - מקדמי מתאמי פירסון בין הרקע החברתי: 50 לוח

  המבחן

  

 דוברי ערבית דוברי עברית בתיה"ס כלל

r r r 

 0.34 0.24 0.35  לכיתות ה' וטכנולוגיה מדע

 0.31 0.34 0.38  לכיתות ח' וטכנולוגיה מדע

 0.32 0.22 0.27  אנגלית  לכיתות ה'

 0.39 0.35 0.47  לכיתות ח'אנגלית 

 0.29 0.27 0.35  מתמטיקה  לכיתות ה'

 0.37 0.42 0.44  מתמטיקה  לכיתות ח'

  0.29   עברית לכיתות  ה'

  0.36   עברית  לכיתות ח'

 0.29    ערבית לכיתות  ה'

 0.32   ערבית  לכיתות ח'

  
  
  

  מקדם מתאם פירסון

, עיבוד נתונים סטטיסטי) בין שתי קבוצות של מספרים. כאשר מדובר בלציהקור( קשר לינאריהוא מדד ל מקדם המתאם של פירסון

 .rבאות  ןמסומ וא+) וה1) לבין (-1ההתייחסות בדרך כלל היא לקשר בין שני משתנים. ערכי המדד נעים בין (

  
  

  . 34הסבר בעמוד  'רהתלמיד כלכלי ברמת -ב מדד חברתיישוח

  



 

 122                       שנתי במבחני המיצ"ב תשע"ג    -: פירוט המעבר מציוני גלם לציונים בסולם רב2נספח 

שנתי במבחני המיצ"ב -פירוט המעבר מציוני גלם לציונים בסולם רב :2נספח 
  ג"תשע

  
בסולם  ג"תשעולכיתות ח'  'ה לכיתות ב"המיצ ניבמבחממוצעים וסטיות תקן של ההישגים : 51 לוח

  שנתי-ציוני הגלם ובסולם רב

  

  דוברי ערבית  דוברי עברית  כלל בתיה"ס

N  

סולם ציוני 
  הגלם

 שנתי-סולם רב
N  

 שנתי-סולם רב  סולם ציוני הגלם
N  

סולם ציוני 
  הגלם

 שנתי-סולם רב

  ס"ת  ממוצע  ס"תממוצע   ס"ת  ממוצע  ס"ת ממוצע   ס"ת  ממוצע  ס"ת ממוצע 

  מדע וטכנולוגיה 

 77 518 20 49 5,476 65 553 17 58 14,613 71 542 18 55 20,089  ה'

 101 527 18 41 5,311 104 573 19 50 14,410 106 559 19 47 19,721  ח'

  אנגלית
 91 518 23 62 5,767 88 542 23 68 14,726 90 534 23 66 20,493  ה'

 84 472 25 51 5,668 88 537 27 71 14,351 92 517 28 65 20,019  ח'

  מתמטיקה

 89 518 24 56 5,748 82 562 22 68 13,433 86 549 23 64 19,181  ה'

 101 487 26 55 5,195 98 533 26 67 13,543 101 519 26 63 18,738  ח'

  עברית

      69 532 15 71 13,445       ה'

      89 537 19 69 13,499       ח'

  ערבית

 78 574 21 66 5,786            ה'

 93 546 21 68 5,434            ח'

  



 

 123                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

 
לפי מאפייני  --ג "תשע- הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

  רקע
  

כלכלי -לפי רקע חברתי --תשע"ג -: הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז3.1נספח 
  ולפי מגדר בחלוקה לפי מגזר שפה

כלכלי ולפי מגדר וכן -(ממוצעים וסטיות תקן)  בחלוקה לפי רמות רקע חברתינתוני ההישגים מוצגים בלוחות הבאים 

ג) ולכיתות ח' "תשע-מוצגים הפערים בהישגי תלמידים מקבוצות אלו במבחני המיצ"ב לכיתות ה' (בשנים תשס"ז

שנתי,  -בג) במדע וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה. הנתונים  שלהלן מדווחים בסולם המיצ"ב הר"תשע-(בשנים תשס"ח

בעבור כלל בתי הספר וכן בחלוקה לדוברי עברית ולדוברי ערבית. בעבור בתי הספר בכל  אחד ממגזרי השפה 

  אם (עברית וערבית בהתאמה). -מוצגים גם נתוני ההישגים במבחני מיצ"ב בשפת

גון המורים בשל שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (עקב שביתות ועיצומים מצד אר

  יסודיים) לא התאפשר לכלול את שנת תשס"ז בשכבת גיל זו .-העל

  כלכלי גבוה במגזר דוברי הערבית נתוניהם אינם מדווחים. -בשל מספרם הקטן של תלמידים מרקע חברתי

  



 

 124                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

 -רקע  לפי מאפייני -- ג "תשע -ז"בשנים תשסה' מדע וטכנולוגיה לכיתות הישגים במבחן ב: 52 לוח
  שנתי-ב רב"בסולם מיצ

מדע וטכנולוגיה 
  'הכיתות ל

 דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידים
N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 118 454 5,502 87 521 13,182 102 501 18,684  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 118 434 3,034 97 496 2,552 114 462 5,586  נמוך
 112 476 2,240 87 519 4,767 98 505 7,007  בינוני
 - - - 80 535 5,768 80 534 5,948 גבוה

  מגדר

 112 467 2,869 85 521 6,684 98 505 9,553 בנות
 122 439 2,622 89 521 6,490 106 498 9,112 בנים

  תשס"ח

 111 444 6,941 84 524 14,466 100 500 21,407  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 112 414 3,550 90 495 2,480 111 449 6,030 נמוך
 97 473 2,764 84 514 5,202 91 502 7,966 בינוני
 - - - 76 544 6,694 77 542 7,293  גבוה

  מגדר

 108 460 3,622 82 526 7,257 96 506 10,879 בנות
 112 427 3,317 87 522 7,208 104 494 10,525 בנים

  טתשס"

 106 496 5,857 80 536 14,787 91 524 20,644  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 109 479 3,791 88 504 1,778 103 487 5,569 נמוך
 93 524 1,816 80 528 5,414 84 527 7,230 בינוני
 - - - 73 554 7,468 73 553 7,670  גבוה

  מגדר

 99  514  2,940 77  538  7,451 85  531  10,391 בנות
 109 477 2,912 84 535 7,332 96 517 10,244 בנים

  תש"ע

 101 506 5,786 77 532 13,379 86 524 19,165  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 103 497 3,860 85 500 2,095 98 498 5,955 נמוך
 94 524 1,682 78 522 5,670 82 523 7,352 בינוני
 - -  - 69 550 5,544 70 550 5,771  גבוה

  מגדר

 95  519  3,004 76  529  6,834 82  526  9,838 בנות
 105 492 2,782 79 535 6,545 90  522 9,327 בנים

  א"תשע

 81 519 5,670 73 537 13,961 76 532 19,631  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 80 510 3,999 75 507 1,867 78 509 5,866 נמוך
 81 540 1,528 72 529 5,323 75 532 6,851 בינוני
 - -  - 70 552 6,724 70 552 6,846  גבוה

  מגדר

 80 526 2,981 71 534 7,179 75 532 10,160 בנות
 82 511 2,689 75 540 6,782 78 531 9,471 בנים

  ב"תשע

 82 498 6,265 70 541 13,957 77 528 20,222  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 81 482 3,461 74 509 1,767 80 491 5,228 נמוך
 78 518 2,212 68 529 5,038 71 526 7,250 בינוני
 - - - 65 558 7,103 65 558 7,669  גבוה

  מגדר

 80 505 3,274 68 536 7,017 73 526 10,291 בנות
 83 491 2,991 72 546 6,940 80 530 9,931 בנים

  ג"תשע

 77 518 5,476 65 553 14,613 71 542 20,089  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 74 502 3,949 69 527 1,260 74 508 5,209 נמוך
 72 553 1,395 65 544 5,209 67 546 6,604 בינוני
 62 569 116 62 567 8,084 62 567 8,200  גבוה

  מגדר

 75 525 2,863 63 549 7,377 68 541 10,240 בנות
 79 510 2,613 68 558 7,236 75 544 9,849 בנים

  



 

 125                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

 -מאפייני רקע  לפי -ג"תשע-חח' בשנים תשס"וטכנולוגיה לכיתות מדע הישגים במבחן ב: 53 לוח
  שנתי-בסולם מיצ"ב רב

מדע וטכנולוגיה 
  לכיתות ח'

 דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידים
N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 107 466 5,920 94 513 12,948 100 500 18,868  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 107 438 2,631 96 468 1,958 103 452 4,589 נמוך
 100 490 2,674 93 504 5,128 95 500 7,802 בינוני
 - - - 86 537 5,758 86 537 6,268 גבוה
  מגדר

 103 485 3,174 89 517 6,691 95 507 9,865 בנות
 107 444 2,745 98 510 6,255 105 492 9,000 בנים

  תשס"ט

 106 459 5,087 99 525 13,501 106 506 18,588  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 104 438 2,755 102 461 1,524 104 446 4,279 נמוך
 104 483 2,113 98 514 5,308 101 505 7,421 בינוני
 - - - 90 552 6,535 90 550 6,701 גבוה
  מגדר

  97 484  2,681  94 527  6,827  97 514  9,508 בנות

 108 430 2,399 104 524 6,673 113 497 9,072 בנים

  תש"ע

 105  494 5,090  95 534 13,782 100 522 18,872  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 104 481 3,039 97 485 2,011 101 483 5,050 נמוך
 103 509 1,799 93 516 5,687 96 514 7,486 בינוני
 - - - 86 563 6,020 86 562 6,248 גבוה
  מגדר

  98 515  2,691  93 535  7,101  95 529  9,792 בנות

 107 470 2,399 97 532 6,681 104 515 9,080 בנים

  א"תשע

 112 525 3,910 97 547 13,339 102 541 17,249  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 109 504 2,800 99 494 1,546 107 501 4,346 נמוך
 104 567 1,005 99 531 5,220 101 539 6,225 בינוני
 - - - 88 573 6,513 87 574 6,610 גבוה
  מגדר

 106 542 2,107 95 546 6,824 99 545 8,931 בנות
 115 505 1,803 100 549 6,515 106 537 8,318 בנים

  ב"תשע

 100 512 4,666 100 549 13,998 101 539 18,664  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 91 484 1,911 92 495 1,785 91 489 3,696 נמוך
 99 536 2,323 95 532 5,567 96 533 7,890 בינוני
 - - - 95 582 6,571 95 583 6,956 גבוה
  מגדר

 97 527 2,502 98 549 7,254 98 542 9,756 בנות
 100 495 2,164 102 551 6,744 105 535 8,908 בנים

  ג"תשע

 101 527 5,311 104 573 14,410 106 559 19,721  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 94 504 3,448 93 512 1,336 94 506 4,784 נמוך
 102 563 1,692 101 553 5,856 101 556 7,548 בינוני
 88 583 159 99 605 7,167 99 605 7,326 גבוה
  מגדר

 97 539 2,819 100 570 7,301 100 560 10,120 בנות
 103 513 2,492 108 577 7,109 111 558 9,601 בנים

  

  



 

 126                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

בסולם  -רקע  מאפייני לפי - ג"תשע - ז "באנגלית לכיתות ה' בשנים תשסהישגים במבחן : 54 לוח
  שנתי-ב רב"מיצ

 דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידים  אנגלית לכיתות ה'
N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 106 471 5,532 100 499 12,925 103 491 18,457  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 107 454 3,070 110 475 2,475 109 464 5,545 נמוך
 99 491 2,236 100 495 4,643 100 493 6,879  בינוני
 - - - 94 511 5,719 93 512 5,896 גבוה
  מגדר

 99 489 2,883 96 503 6,538 97 499 9,421 בנות
 109 453 2,634 104 494 6,371 107 482 9,005 בנים

  תשס"ח

 107 478 6,926 96 509 14,408 100 500 21,334  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 112 451 3,524 102 486 2,443 109 466 5,967 נמוך
 90 505 2,762 100 495 5,177 97 498 7,939 בינוני
 - - - 84 530 6,670 83 531 7,272 גבוה
  מגדר

 100 492 3,602 93 510 7,282 95 505 10,884 בנות
 112 464 3,320 98 508 7,125 105 495 10,445 בנים

  תשס"ט

 104 483 6,099 97 517 14,986 100 507 21,085  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 107 467 3,956 106 481 1,816 107 471 5,772 נמוך
 91 510 1,863 99 505 5,457 97 506 7,320 בינוני
 - - - 86 539 7,589 86 539 7,788 גבוה
 מגדר

 96 501  3,082 94 519  7,576 95 514  10,658 בנות
 109 466 2,999 100 516 7,408 105 501 10,407 בנים

  תש"ע

 103 481 5,912 95 519 13,436 99 508 19,348  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 105 468 3,917 105 482 2,101 105 472 6,018 נמוך
 95 506 1,736 99 504 5,670 98 504 7,406 בינוני
 - - - 81 542 5,591 81 543 5,834 גבוה
  מגדר

 98 494  3,095 90 522  6,960 94 514  10,055 בנות
 108 467 2,817 99 516  6,476 104 502 9,293 בנים

  א"תשע

 85 511 6,273 92 532 13,680 91 525 19,953  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 85 502 4,345 100 496 1,799 90 500 6,144 נמוך
 82 529 1,729 94 522 5,187 91 524 6,916 בינוני
 - - - 85 548 6,627 84 549 6,800 גבוה
 מגדר

 82 518 3,303 91 532 7,138 88 528 10,441 בנות
 88 504 2,970 94 532 6,542 93 523 9,512 בנים

  ב"תשע

 89 514 6,181 89 545 13,824 90 535 20,005  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 88 496 3,406 92 516 1,761 90 503 5,167 נמוך
 83 533 2,194 90 531 4,966 88 531 7,160 בינוני
 - - - 84 562 7,031 83 563 7,584 גבוה
 מגדר

 86 521 3,227 87 548 6,941 87 539 10,168 בנות
 91 505 2,954 91 541 6,883 93 530 9,837 בנים

  ג"תשע

 91 518 5,767 88 542 14,726 90 534 20,493  סך הכול
 

 92 500 4,058 95 516 1,319 93 504 5,377 נמוך
 78 554 1,553 89 528 5,250 87 535 6,803 בינוני
 77 565 142 83 557 8,091 83 558 8,233 גבוה

 
 87 527 3,068 86 544 7,455 86 539 10,523 בנות
 95 507 2,699 91 540 7,271 93 530 9,970 בנים



 

 127                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

בסולם מיצ"ב  -רקע לפי מאפייני -ג"תשע-ח' בשנים תשס"חהישגים במבחן באנגלית לכיתות : 55 לוח
  שנתי-רב

  אנגלית לכיתות ח'
 דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידים

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 86 452 5,853 99 519 13,142 100 500 18,995  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 76 422 2,581 100 463 2,004 90 440 4,585 נמוך
 83 475 2,659 98 500 5,166 95 492 7,825 בינוני
 - - - 84 554 5,854 83 553 6,364 גבוה

  מגדר

 84 466 3,144 97 521 6,834 96 505 9,978 בנות
 87 436 2,706 101 516 6,302 103 495 9,008 בנים

  תשס"ט

 87 449 5,329 95 531 13,754  100 507 19,083  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 76 426 2,910 97 462 1,536 86 438 4,446 נמוך
 89 473 2,188 97 515 5,425 96 502 7,613 בינוני
 - - - 79 563 6,630 79 562 6,810 גבוה

  מגדר

 84 465  2,819 93 533  6,937 96  512  9,756 בנות
 86 432 2,503 97 529 6,814 104 501 9,317 בנים

  תש"ע

 95 470 5,180 92 530 14,089 97 513 19,269  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 91 453 3,085 102 487 2,041 96 465 5,126 נמוך
 94 492 1,838 96 512 5,831 96 506 7,669 בינוני
 - - - 74 559 6,137 74 559 6,372 גבוה

  מגדר

 90 485  2,718 90 531  7,253 92  517  9,971 בנות
 97 454 2,462 94 530 6,836 101 508 9,298 בנים

  א"תשע

  80 491 5,069 83 537 13,197 85 523 18,266  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 76 472 3,422 96 485 1,564 82 476 4,986 נמוך
 74 519 1,451 88 521 5,074 84 520 6,525 בינוני
 - - - 66 562 6,493 66 562 6,677 גבוה

  מגדר

 76 503 2,718 81 539 6,835 82 528 9,553 בנות
 82 477 2,351 85 535 6,362 88 518 8,713 בנים

  ב"תשע

 82 467 5,350 85 530 13,967 89 511 19,317  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 73 442 2,485 92 480 1,788 82 456 4,273 נמוך
 79 494 2,444 85 513 5,557 84 508 8,001 בינוני
 - - - 70 560 6,567 69 560 6,957 גבוה

  מגדר

 79 476 2,864 84 531 7,256 86 514 10,120 בנות
 83 457 2,486 86 528 6,711 91 508 9,197 בנים

  ג"תשע

 84 472 5,668 88 537 14,351 92 517 20,019  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 77 450 3,753 96 485 1,272 84 459 5,025 נמוך
 81 510 1,738 91 520 5,849 89 517 7,587 בינוני
 73 541 164 71 565 7,156 71 564 7,320 גבוה

  מגדר

 80 481 3,055 85 539 7,297 88 520 10,352 בנות
 86 460 2,613 90 536 7,054 95 514 9,667 בנים

  



 

 128                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

בסולם  -מאפייני רקע  לפי - ג"תשע -ז "ה' בשנים תשסלכיתות מתמטיקה הישגים במבחן ב: 56 לוח
  שנתי-ב רב"מיצ

מתמטיקה לכיתות 
  ה'

 דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידים
N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 96 445 5,642 93 508 14,184 98 490 19,826  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 96 434 3,566 95 471 2,163 97 449 5,729 נמוך
 95 460 1,716 93 499 4,868 95 488 6,584 בינוני
 - - - 86 531 7,073 87 528 7,382  גבוה

  מגדר

 94 452 2,915 92 500 7,193 95 485 10,108 בנות
 98 438 2,717 94 518 6,987 102 494 9,704 בנים

  תשס"ח

 97 450 5,941 93 521 13,884 100 500 19,825  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי
 97 433 3,420 97 483 2,570 100 453 5,990 נמוך
 93 472 2,235 93 513 5,744 95 501 7,979 בינוני
 - - - 85 544 5,459 86 543 5,704 גבוה

  מגדר
 95 456 3,105 92 514 7,216 97 496 10,321 בנות
 100 444 2,824 94 529 6,667 103 504 9,491 בנים

  תשס"ט

 95 465 6,039 93 526 13,642  98 508 19,681  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי
 92 451 4,102 99 478 2,307 95 461 6,409 נמוך
 96 489 1,701 92 520 5,318 94 513 7,019 בינוני
 - -  - 85 548 5,914 86 546 6,113 גבוה

  מגדר
 93 469 3,133 92 515 6,932 94 501 10,065 בנות
 97 461 2,898 94 537 6,709 101 514 9,607 בנים

  תש"ע

 99 487 6,876 84 548 14,164 93 529 21,040  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי
 101 474 4,162 90 509 1,833 98 485 5,995 נמוך
 94 505 2,340 85 536 5,199 88 527 7,539 בינוני
 - - - 75 569 7,051 76 568 7,408 גבוה

  מגדר
 99 489 3,467 82 538 6,996 90 523  10,463 בנות
 100 484 3,409 85 558 7,168 96 535 10,577 בנים

  א"תשע

 86 520 6,708 78  558 15,352 82 546 22,060  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי
 86 506 4,797 85 513 1,566 86 508 6,363 נמוך
 79 546 1,743 77 547 5,407 78 547 7,150 בינוני
 - - - 69 577 8,308 69 577 8,459 גבוה

  מגדר
 84 525 3,530 78 549 7,737 81 541 11,267 בנות
 88 515 3,178 77 567 7,615 84 551 10,793 בנים

  ב"תשע

 91 511 5,718 82 556 13,218 88 542 18,936  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי
 91 495 3,459 90 517 2,028 92 502 5,487 נמוך
 85 537 1,962 83 545 5,279 84 543 7,241 בינוני
 - - - 74 574 5,856 74 573 6,138 גבוה

  מגדר
 90 511 2,960 81 546 6,873 86 535 9,833 בנות
 93 511 2,758 82 567 6,345 89 549 9,103 בנים

  ג"תשע

 89 518 5,748 82 562 13,433 86 549 19,181  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 88 507 3,940 89 524 1,695 89 512 5,635 נמוך
 87 545 1,633 83 551 4,952 84 549 6,585 בינוני
 70 532 158 73 580 6,737 74 579 6,895 גבוה

  מגדר
 88 516 3,033 80 551 6,922 85 540 9,955 בנות
 90 521 2,715 81 573 6,511 87 558 9,226  בנים

  

  



 

 129                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

בסולם  -מאפייני רקע  לפי - ג"תשע -  ח"לכיתות ח' בשנים תשס מתמטיקההישגים במבחן ב: 57 לוח
  שנתי-ב רב"מיצ

  מתמטיקה לכיתות ח'
 דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידים

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 89 471 4,758 102 512 13,475 100 500 18,233  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 83 453 2,400 89 460 2,054 86 456 4,454 נמוך
 92 488 2,133 98 496 5,371 96 493 7,504 בינוני
 - - - 98 544 5,947 98 544 6,146  גבוה

  מגדר

 89 487 2,509 100 513 7,065 98 506 9,574 בנות
 86 453 2,243 103 509 6,406 102 493 8,649 בנים

  תשס"ט

 94 488 5,124 100 520 13,221 99 510 18,345  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 90 466 2,964 90 459 1,765 90 464 4,729 נמוך
 91 511 2,018 96 503 4,913 95 506 6,931 בינוני
 - - - 94 552 6,411 94 552 6,520  גבוה

  מגדר

 93 497 2,748 97 520 6,799 96 513 9,547 בנות
 94 477 2,366 104 519 6,421 103 508 8,787 בנים

  ע"תש

 92 479 5,905 101 523 13,399 101 511 19,304  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 89 460 2,820 91 458 1,688 90 459 4,508 נמוך
 90 501 2,768 96 504 5,536 94 503 8,304 בינוני
 - - - 92 562 6,074 92 562 6,364  גבוה
  מגדר

 91 493 3,177 100 522 6,863 98 513 10,040 בנות
 92 463 2,726 102 525 6,535 103 508 9,261 בנים

  א"תשע

 92 498 5,867 97 532 14,470 97 522 20,337  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 87 480 3,767 88 455 1,360 88 473 5,127 נמוך
 92 525 1,823 94 511 5,707 94 515 7,530 בינוני
 - - - 85 569 7,321 85 569 7,481  גבוה
  מגדר

 90 511 3,078 96 532 7,403 94 526 10,481 בנות
 91 483 2,789 100 533 7,067 100 518 9,856 בנים

  ב"תשע

 95 468 4,931 97 514 14,490 99 501 19,421  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 87 446 2,744 91 463 2,077 89 452 4,821 נמוך
 98 496 1,875 93 497 6,200 95 496 8,075 בינוני
 - - - 91 547 6,137 91 546 6,401  גבוה
  מגדר

 96 482 2,688 96 517 7,434 97 506 10,122 בנות
 92 452 2,243 99 512 7,056 101 495 9,299 בנים

  ג"תשע

 101 487 5,195 98 533 13,543 101 519 18,738  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 97 468 3,538 99 459 1,633 97 465 5,171 נמוך
 98 526 1,545 98 512 5,465 98 515 7,010 בינוני
 79 558 89 81 569 6,408 81 569 6,497  גבוה

  מגדר

 98 496 2,678 96 533 6,954 98 521 9,632 בנות
 103 478 2,517 101 533 6,589 105 517 9,106 בנים

  



 

 130                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

ב "בסולם מיצ - רקע  לפי מאפייני -ג"תשע-ז"בשנים תשס לכיתות ה'עברית במבחן בהישגים : 58 לוח 
  שנתי-רב

  עברית לכיתות ה'
 דוברי עברית

N ת"ס  ממוצע 

  תשס"ז

 106 492 13,899  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 123 451 2,086  נמוך
 105 485 4,753 בינוני
 91 514 6,988 גבוה

  מגדר

 98 509 7,091 בנות
 111 475 6,808 בנים

  תשס"ח

 100 500 13,904  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 117 461 2,606 נמוך
 101 492 5,788 בינוני
 83 523 5,423 גבוה

 מגדר
 91 516 7,267 בנות
 106 483 6,635 בנים

  תשס"ט

 91 513 13,653  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 114 465 2,335 נמוך
 89 509 5,344 בינוני
 76 534 5,878 גבוה

 מגדר
 84 529 6,957 בנות
 96 497 6,695 בנים

  תש"ע

 82 521 14,138  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 92 476 1,842 נמוך
 82 510 5,178 בינוני
 70 543 7,045 גבוה

 מגדר
 76 531 7,044 בנות
 85 511 7,093 בנים

  א"תשע

 72 528 15,406  הכולסך 

  כלכלי-רקע חברתי

 86 485 1,591 נמוך
 73 519 5,408 בינוני
 62 545 8,347 גבוה

  מגדר

 70 537 7,795 בנות
 73 519 7,611 בנים

  ב"תשע

 68 539 13,265  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 80 503 2,054 נמוך
 68 531 5,292 בינוני
 58 554 5,870 גבוה

 מגדר
 63 548 6,955 בנות
 71 528 6,310 בנים

  ג"תשע    

 69 532 13,445  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 80 496 1,726 נמוך
 69 523 4,918 בינוני
 60 548 6,761 גבוה

  מגדר

 65 541 6,948 בנות
 72 523 6,497 בנים



 

 131                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

ב "בסולם מיצ - מאפייני רקע  לפי - ג"תשע-ח"לכיתות ח' בשנים תשסעברית הישגים במבחן ב: 59 לוח
  שנתי-רב

   עברית לכיתות ח'
 דוברי עברית

N ת"ס  ממוצע 

  תשס"ח

 100 500 13,933  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 110 444 2,170 נמוך
 100 488 5,560 בינוני
 82 532 6,105  גבוה

  מגדר

 93 515 7,291 בנות
 105 484 6,642 בנים

  תשס"ט

 98 535 13,376  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 114 477 1,813 נמוך
 98 524 4,976 בינוני
 82 562 6,467  גבוה

  מגדר

 89 553 6,962 בנות
 104 516 6,414 בנים

  תש"ע

 92 538 13,445  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 112 474 1,715 נמוך
 90 526 5,568 בינוני
 71 568 6,069  גבוה

  מגדר

 84 553 6,853 בנות
 97 522 6,592 בנים

  א"תשע

 92 551 14,528  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 113 483 1,392 נמוך
 92 537 5,763 בינוני
 73 579 7,295  גבוה

  מגדר

 83 567 7,485 בנות
 98 534 7,043 בנים

  ב"תשע

 87 539 14,520  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 97 492 2,084 נמוך
 86 527 6,277 בינוני
 74 565 6,089  גבוה

  מגדר

 80 553 7,479 בנות
 91 524 7,041 בנים

  ג"תשע

 89 537 13,499  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 99 477 1,629 נמוך
 90 523 5,439 בינוני
 75 563 6,400  גבוה

  מגדר

 82 551 6,960 בנות
 94 522 6,539 בנים

  
      

  



 

 132                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

בסולם מיצ"ב  -רקע מאפייני לפי -ג"תשע- ז"תשסלכיתות ה' בשנים ערבית הישגים במבחן ב: 60 לוח
  שנתי-רב

  ערבית לכיתות ה'
 דוברי ערבית 

N ת"ס  ממוצע 

  תשס"ז

 103 496 5,597  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 104 478 3,521 נמוך
 97 520 1,724 בינוני
 - - - גבוה

  מגדר
 93 520 2,893  בנות
 106 471 2,688 בנים

  תשס"ח

 100 500 6,097  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 104 478 3,559 נמוך
 85 529 2,255 בינוני
 - - - גבוה

 מגדר
 90 524 3,190 בנות
 104 474 2,900 בנים

  תשס"ט

 95 533 6,058  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 97 519 4,083 נמוך
 85 559 1,716 בינוני
 - - - גבוה

 מגדר
 86 556 3,166 בנות
 98 509 2,884 בנים

  תש"ע

 95 539 6,882  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 98 524 4,164 נמוך
 84 563 2,349 בינוני
 - - - גבוה

  מגדר

 87 560 3,490 בנות
 98 516 3,392 בנים

  א"תשע

 84  571 6,659  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 87 557 4,765 נמוך
 68 599 1,727 בינוני
 - - - גבוה

 מגדר
 73 589 3,523 בנות
 90 550 3,136 בנים

  ב"תשע

 83 560 5,931  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 86 547 3,610 נמוך
 74 580 1,991 בינוני
 - - - גבוה

 מגדר
 76 575 3,108 בנות
 87 543 2,823 בנים

  ג"תשע

 78 574 5,786  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 79 563 3,870 נמוך
 72 596 1,718 בינוני
 - - - גבוה

  מגדר

 73 587 3,057 בנות
 80 559 2,729 בנים

  
  



 

 133                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

ב "בסולם מיצ -לפי מאפייני רקע  -ג"תשע-ח"לכיתות ח' בשנים תשסערבית הישגים במבחן ב: 61 לוח
  שנתי-רב

  ערבית לכיתות ח'
 דוברי ערבית 

N ת"ס  ממוצע 

  תשס"ח

 100 500 4,971  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 103 478 2,565 נמוך
 90 522 2,174 בינוני
 - - - גבוה

  מגדר

 85 531 2,597 בנות
 103 466 2,372 בנים

  תשס"ט

  80 523 5,374  סך הכול

 כלכלי-רקע חברתי
 85 506 3,064 נמוך
 68 544 2,124 בינוני
 -  - - גבוה

  מגדר

 68 544  2,892 בנות
 86 499 2,478 בנים

  תש"ע

  88 513 6,031  סך הכול

 כלכלי-רקע חברתי
 91 494 2,920 נמוך
 77 537 2,786 בינוני
 - - - גבוה

  מגדר

 76 536 3,243 בנות
 93 486 2,786 בנים

  א"תשע

 90 527 5,913  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 94 512 3,792 נמוך
 80 549 1,846 בינוני
 - - - גבוה

  מגדר

 75 555 3,095 בנות
 96 496 2,818 בנים

  ב"תשע

 95 533 5,226  סך הכול
 כלכלי-חברתירקע 

 97 517 3,041 נמוך
 84 556 1,888 בינוני
 - - - גבוה

  מגדר

 82 557 2,886 בנות
 101 504 2,340 בנים

  ג"תשע

 93 546 5,434  סך הכול
 כלכלי-רקע חברתי

 96 529 3,591 נמוך
 78 578 1,690 בינוני
 - - - גבוה

  מגדר

 78 572 2,801 בנות
 100 519 2,633 בנים

  

  

  

   



 

 134                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

כלכלי -לפי רקע חברתי --תשע"ג -: הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז3.2נספח 
  ולפי מגדר בחלוקה לפי סוג פיקוח

כלכלי ולפי מגדר וכן -נתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן) בחלוקה לפי רמות רקע חברתימוצגים בלוחות הבאים 

ג) ולכיתות ח' "תשע-אלו במבחני המיצ"ב לכיתות ה' (בשנים תשס"זמוצגים הפערים בהישגי תלמידים מקבוצות 

שנתי,  -ג) במדע וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה. הנתונים שלהלן מדווחים בסולם המיצ"ב הרב"תשע -(בשנים תשס"ח

  דתי.-לפיקוח ממלכתי ולפיקוח ממלכתי -בעבור דוברי עברית וכן בחלוקה

חנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז (עקב שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים בשל  שיעורי ההשתתפות הנמוכים במב

  יסודיים) לא התאפשר לכלול את שנת תשס"ז בשכבת גיל זו.-העל

  
   



 

 135                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

 בבתי ספר דוברי עברית ג"תשע - ז"ה' בשנים תשסמדע וטכנולוגיה לכיתות הישגים במבחן ב: 62 לוח
  שנתי-ב רב"בסולם מיצ -רקע מאפייני פיקוח ולפי  -- 

מדע וטכנולוגיה 
  לכיתות ה'

 ברית ממ"דדוברי ע ממלכתי דוברי עברית דוברי עבריתכלל 
N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 95 500 3,341 84 528 9,841 87 521 13,182  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 104 472 811 91 508 1,741 97 496 2,552  נמוך
 89 499 1,219 85 525 3,548 87 519 4,767 בינוני
 87 522 1,276 77 538 4,492 80 535 5,768 גבוה

  מגדר

 92 500 1,714 82 528 4,970 85 521 6,684 בנות
 97 501 1,622 85 528 4,868 89 521 6,490 בנים

  תשס"ח

 89 502 3,265 81 531 11,201 84 524 14,466  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 91 482 766 89 502 1,714 90 495 2,480 נמוך
 87 497 1,323 82 521 3,879 84 514 5,202 בינוני
 83 525 1,155 73 548 5,539 76 544 6,694  גבוה

  מגדר

 86 506 1,598 79 533 5,659 82 526 7,257 בנות
 91 499 1,667 84 529 5,541 87 522 7,208 בנים

  תשס"ט

 85 516 3,455 77 543 11,332 80 536 14,787  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 89 486 740 86 515 1,038 88 504 1,778 נמוך
 83 517 1,524 79 532 3,890 80 528 5,414 בינוני
 78 536 1,155 71 558 6,313 73 554 7,468  גבוה

  מגדר

 82 517 1,790 74 545 5,661 77 538 7,451 בנות
 89 515 1,664 81 541 5,668 84 535 7,332 בנים

  תש"ע

 82 507 3,609 74 541 9,770 77 532 13,379  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 87 474 678 82 512 1,417 85 500 2,095 נמוך
 79 500 1,701 76 531 3,969 78 522 5,670 בינוני
 75 531 1,210 67 554 4,334 69 550 5,544  גבוה

  מגדר

 78 504 1,957 73 538 4,877 76 529 6,834 בנות
 85 510 1,652 75 543 4,893 79 535 6,545 בנים

  א"תשע

 75 516 3,699 71 544 10,262 73 537 13,961  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 75 489 680 73 518 1,187 75 507 1,867 נמוך
 73 511 1,485 71 536 3,838 72 529 5,323 בינוני
 72 536 1,514 69 556 5,210 70 552 6,724  גבוה

  מגדר

 73 516 1,948 70  541 5,231 71 534 7,179 בנות
 76 517 1,751 73 548 5,031 75 540 6,782 בנים

  ב"תשע

 70 516 3,130 68 549 10,827 70 541 13,957  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 70 482 617 72 524 1,150 74 509 1,767 נמוך
 67 513 1,441 68 535 3,597 68 529 5,038 בינוני
 66 539 1,061 64 563 6,042 65 558 7,103  גבוה

  מגדר

 67 512 1,558 67 543 5,459 68 536 7,017 בנות
 73 521 1,572 69 555 5,368 72 546 6,940 בנים

  ג"תשע

 64 543 3,378 65 557 11,235 65 553 14,613  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 70 523 481 69 529 779 69 527 1,260 נמוך
 63 540 1,565 65 546 3,644 65 544 5,209 בינוני
 61 553 1,326 62 570 6,758 62 567 8,084  גבוה

  מגדר

 61 539 1,761 63 552 5,616 63 549 7,377 בנות
 67 546 1,617 68 562 5,619 68 558 7,236 בנים

  



 

 136                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

 בבתי ספר דוברי עברית ג"תשע-ח' בשנים תשס"חמדע וטכנולוגיה לכיתות הישגים במבחן ב: 63 לוח
  שנתי-בסולם מיצ"ב רב - מאפייני רקעפיקוח ולפי  -- 

מדע וטכנולוגיה 
  לכיתות ח'

 ברית ממ"דדוברי ע ממלכתי דוברי עברית דוברי עבריתכלל 
N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 93 490 2,956 93 520 9,992 94 513 12,948  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 91 432 526 95 483 1,432 96 468 1,958 נמוך
 92 485 1,144 92 509 3,984 93 504 5,128 בינוני
 81 523 1,248 87 540 4,510 86 537 5,758 גבוה

  מגדר

 90 500 1,596 88 522 5,095 89 517 6,691 בנות
 96 479 1,358 97 518 4,897 98 510 6,255 בנים

  תשס"ט

 103 508 2,761 98 530 10,740 99  525 13,501  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 100 459 513 103 463 1,011 102 461 1,524 נמוך
 99 506 1,255 97 517 4,053 98 514 5,308 בינוני
 95 540 948 88 554 5,587 90 552 6,535 גבוה

  מגדר

 95 518 1,380 94 530 5,447 94 527 6,827 בנות
 108 499 1,380 102 531 5,293 104 524 6,673 בנים

  תש"ע

 93 516 2,932 95 539 10,850 95 534 13,782  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 93 470 486 97 490 1,525 97 485 2,011 נמוך
 92 506 1,370 94 520 4,317 93 516 5,687 בינוני
 83 547 1,058 87 566 4,962 86 563 6,020 גבוה

  מגדר

 92 524 1,484 93 538 5,617 93 535 7,101 בנות
 93 509 1,448 97 539 5,233 97 532 6,681 בנים

  א"תשע

 96 526 2,899 97 554 10,440 97 547 13,339  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 95 462 385 98 507 1,161 99 494 1,546 נמוך
 94 518 1,171 100 535 4,049 99 531 5,220 בינוני
 85 558 1,325 88 577 5,188 88 573 6,513 גבוה

  מגדר

 93 535 1,530 96 549 5,294 95 546 6,824 בנות
 98 517 1,369 98 558 5,146 100 549 6,515 בנים

  ב"תשע

 97 530 3,294 100 555 10,704 100 549 13,998  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 79 462 629 93 509 1,156 92 495 1,785 נמוך
 93 528 1,497 96 533 4,070 95 532 5,567 בינוני
 93 562 1,149 95 587 5,422 95 582 6,571 גבוה

  מגדר

 95 538 1,793 98 552 5,461 98 549 7,254 בנות
 99 519 1,501 102 559 5,243 102 551 6,744 בנים

  ג"תשע

 101 559 2,896 105 577 11,514 104 573 14,410  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 88 506 450 95 516 886 93 512 1,336 נמוך
 97 549 1,221 102 555 4,635 101 553 5,856 בינוני
 99 595 1,216 99 608 5,951 99 605 7,167 גבוה

  מגדר

 98 565 1,421 101 571 5,880 100 570 7,301 בנות
 105 552 1,475 109 584 5,634 108 577 7,109 בנים

  

  



 

 137                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

לפי  - בבתי ספר דוברי עברית  ג"תשע - ז "במבחן באנגלית לכיתות ה' בשנים תשסהישגים : 64 לוח
  שנתי- ב רב"בסולם מיצ - מאפייני רקעפיקוח ו

  אנגלית לכיתות ה'
 ברית ממ"דדוברי ע ממלכתי דוברי עברית דוברי עבריתכלל 

N  ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 106 462 3,211 96 510 9,714 100 499 12,925  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 112 437 780 105 495 1,695 110 475 2,475 נמוך
 102 468 1,147 97 504 3,496 100 495 4,643 בינוני
 102 475 1,256 89 521 4,463 94 511 5,719 גבוה

  מגדר

 101 473 1,647 92 513 4,891 96 503 6,538 בנות
 109 452 1,560 98 507 4,811 104 494 6,371 בנים

  תשס"ח

 102 480 3,200 91 519 11,208 96 509 14,408  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 104 463 744 99 497 1,699 102 486 2,443 נמוך
 103 476 1,311 98 503 3,866 100 495 5,177 בינוני
 97 496 1,119 79 538 5,551 84 530 6,670 גבוה

  מגדר

 97 484 1,598 89 519 5,684 93 510 7,282 בנות
 107 476 1,602 93 519 5,523 98 508 7,125 בנים

  תשס"ט

 102 483 3,486 92 529 11,500 97 517 14,986  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 106 454 754 101 498 1,062 106 481 1,816 נמוך
 99 481 1,534 97 514 3,923 99 505 5,457 בינוני
 95 504 1,164 82 547 6,425 86 539 7,589 גבוה

  מגדר

 97 489 1,811 90 529 5,765 94 519 7,576 בנות
 106 477 1,673 95 528 5,735 100 516 7,408 בנים

  תש"ע

 102 490 3,571 90 529 9,865 95 519 13,436  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 109 457 660 100 494 1,441 105 482 2,101 נמוך
 104 485 1,684 96 511 3,986 99 504 5,670 בינוני
 89 511 1,206 78 550 4,385 81 542 5,591 גבוה

  מגדר

 94 496 1,992 87 532 4,968 90 522 6,960 בנות
 110 481 1,579 94 527 4,897 99 516 6,476 בנים

  א"תשע

 98 499 3,548 88 543 10,132 92 532 13,680  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 102 474 653 96 510 1,146 100 496 1,799 נמוך
 99 501 1,429 90 530 3,758 94 522 5,187 בינוני
 91 509 1,441 80 558 5,186 85 548 6,627 גבוה

 מגדר
 96 499 1,935 85 544 5,203 91 532 7,138 בנות
 99 499 1,613 90 542 4,929 94 532 6,542 בנים

  ב"תשע

 91 513 2,971 86 555 10,853 89 545 13,824  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 86 493 613 92 530 1,148 92 516 1,761 נמוך
 93 513 1,360 87 538 3,606 90 531 4,966 בינוני
 88 524 984 81 570 6,047 84 562 7,031 גבוה

 מגדר
 89 520 1,481 84 557 5,460 87 548 6,941 בנות
 92 506 1,490 88 552 5,393 91 541 6,883 בנים

  ג"תשע

 92 517 3,385 85 550 11,341 88 542 14,726  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 91 503 483 96 523 836 95 516 1,319 נמוך
 93 515 1,568 87 534 3,682 89 528 5,250 בינוני
 90 524 1,330 79 565 6,761 83 557 8,091 גבוה

  מגדר

 88 523 1,769 84 551 5,686 86 544 7,455 בנות
 96 511 1,616 87 549 5,655 91 540 7,271 בנים



 

 138                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

לפי  - בבתי ספר דוברי עברית ג "תשע-הישגים במבחן באנגלית לכיתות ח' בשנים תשס"ח: 65 לוח
  שנתי- בסולם מיצ"ב רב - מאפייני רקעפיקוח ו

  לכיתות ח'אנגלית 
 ברית ממ"דדוברי ע ממלכתי דוברי עברית דוברי עבריתכלל 

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 102 488 2,988 96 527 10,154 99 519 13,142  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 87 424 532 100 478 1,472 100 463 2,004 נמוך
 98 474 1,143 97 507 4,023 98 500 5,166 בינוני
 91 532 1,274 82 559 4,580 84 554 5,854 גבוה

  מגדר

 100 498 1,664 94 528 5,170 97 521 6,834 בנות
 103 474 1,323 98 527 4,979 101 516 6,302 בנים

  תשס"ט

  סך הכול
13,754 531 95 10,910 541 92 2,844 494 96 

  כלכלי-רקע חברתי
 88 450 523 102 468 1,013 97 462 1,536 נמוך
 96 494 1,296 96 522 4,129 97 515 5,425 בינוני
 90 520 971 74 571 5,659 79 563 6,630 גבוה

  מגדר

 91 506 1,407 92 540 5,530 93 533 6,937 בנות
 99 483 1,436 92 542 5,378 97 529 6,814 בנים

  תש"ע

  סך הכול
14,089 530 92 11,068 538 89 3,021 505 97 

  כלכלי-רקע חברתי
 95 454 500 102 498 1,541 102 487 2,041 נמוך
 99 492 1,426 94 518 4,405 96 512 5,831 בינוני
 77 542 1,072 72 563 5,065 74 559 6,137 גבוה

  מגדר

 93 506 1,553 88 537 5,700 90 531 7,253 בנות
 100 503 1,468 90 538 5,368 94 530 6,836 בנים

  א"תשע

  88 512 2,811 81 544 10,386 83 537 13,197  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 92 459 402 95 497 1,162 96 485 1,564 נמוך
 90 507 1,117 86 525 3,957 88 521 5,074 בינוני

 74 538 1,274 63 568 5,219 66 562 6,493 והגב
  מגדר

 81 525 1,517 81 544 5,318 81 539 6,835 בנות
 94 497 1,294 80 545 5,068 85 535 6,362 בנים

  ב"תשע

 89 502 3,215 82 538 10,752 85 530 13,967  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 82 440 631 90 497 1,157 92 480 1,788 נמוך
 87 499 1,455 84 517 4,102 85 513 5,557 בינוני
 79 532 1,119 66 566 5,448 70 560 6,567 גבוה

  מגדר

 86 507 1,773 81 539 5,483 84 531 7,256 בנות
 93 495 1,442 82 538 5,269 86 528 6,711 בנים

  ג"תשע

 92 505 2,797 84 546 11,554 88 537 14,351  סך הכול

  כלכלי-רקע חברתי

 93 470 361 97 491 911 96 485 1,272 נמוך
 92 496 1,199 90 527 4,650 91 520 5,849 בינוני
 86 530 1,223 65 573 5,933 71 565 7,156 גבוה

  מגדר

 88 512 1,389 83 546 5,908 85 539 7,297 בנות
 96 498 1,408 86 546 5,646 90 536 7,054 בנים



 

 139                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

לפי  -בבתי ספר דוברי עברית  ג"תשע - ז "לכיתות ה' בשנים תשסמתמטיקה הישגים במבחן ב: 66 לוח
  שנתי- ב רב"בסולם מיצ - מאפייני רקעפיקוח ו

  מתמטיקה לכיתות ה'
 ברית ממ"דדוברי ע ממלכתי דוברי עברית דוברי עבריתכלל 

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 97 491 3,283 91 514  10,901 93 508 14,184  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 95 457 796 94 478 1,367 95 471 2,163 נמוך
 96 485 1,362 91 504 3,506 93 499 4,868 בינוני
 90 521 1,099 85 533 5,974 86 531 7,073  גבוה
  מגדר

 94 479 1,675 90 506 5,518 92 500 7,193 בנות
 98 503 1,607 92 522 5,380 94 518 6,987 בנים

  תשס"ח

  סך הכול
13,884 521  93 10,255 526 91 3,629 507  98 

  כלכלי-רקע חברתי
 99 470 792 95 489 1,778 97 483 2,570 נמוך
 97 501 1,565 91 517 4,179 93 513 5,744 בינוני
 89 539 1,254 84 546 4,205 85 544 5,459 גבוה
  מגדר

 96 502 1,942 90 518 5,274 92 514 7,216 בנות
 100 514 1,687 91 534 4,980 94 529 6,667 בנים

  תשס"ט

  סך הכול
13,642 526 93 9,900 533 90 3,742 504 99 

  כלכלי-רקע חברתי
 96 451 787 98 494 1,520 99 478 2,307 נמוך
 95 510 1,657 90 525 3,661 92 520 5,318 בינוני
 91 535 1,266 84 550 4,648 85 548 5,914 גבוה
  מגדר

 96 497 1,902 89 521 5,030 92 515 6,932 בנות
 102 511 1,840 90 546 4,869 94 537 6,709 בנים

  תש"ע

  סך הכול
14,164 548 84 10,980 554 82 3,184 531 88 

  כלכלי-רקע חברתי
 90 495 646 88 517 1,187 90 509 1,833 נמוך
 86 529 1,376 84 538 3,823 85 536 5,199 בינוני
 82 555 1,137 73 572 5,914 75 569 7,051 גבוה
  מגדר

 86 524 1,537 80 543 5,459 82 538 6,996 בנות
 90 538 1,647 82 565 5,521 85 558 7,168 בנים

  א"תשע

  סך הכול
15,352 558 78 11,891 563  76 3,461 544 82  

  כלכלי-רקע חברתי
 87 498 581 82 522 985 85 513 1,566 נמוך
 80 539 1,622 76 550 3,785 77 547 5,407 בינוני
 70 571 1,240 69 578 7,068 69 577 8,308 גבוה
  מגדר

 81 536 1,752 76 553 5,985 78 549 7,737 בנות
 82 551 1,709 74 573 5,906 77 567 7,615 בנים

  ב"תשע

 86 545 3,479 81 560 9,739 82 556 13,218  סך הכול

 כלכלי-רקע חברתי
 96 502 600 86 524 1,428 90 517 2,028 נמוך
 85 541 1,591 82 547 3,688 83 545 5,279 בינוני
 74 570 1,275 74 575 4,581 74 574 5,856 גבוה
  מגדר

 84 541 1,894 81 548 4,979 81 546 6,873 בנות
 89 550 1,585 79 572 4,760 82 567 6,345 בנים

  ג"תשע

 85 559 3,601 80 563 9,832 82 562 13,433  סך הכול

 כלכלי-רקע חברתי
 93 515 519 86 528 1,176 89 524 1,695 נמוך
 83 554 1,528 84 549 3,424 83 551 4,952 בינוני
 74 583 1,547 73 579 5,190 73 580 6,737 גבוה
  מגדר
 82 554 1,836 80 551 5,086 80 551 6,922 בנות
 87 565 1,765 79 576 4,746 81 573 6,511 בנים
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לפי  - בבתי ספר דוברי עברית  ג"תשע-ח"לכיתות ח' בשנים תשס מתמטיקההישגים במבחן ב: 67 לוח
  שנתי- ב רב"בסולם מיצ - מאפייני רקעפיקוח ו

  מתמטיקה לכיתות ח'
 ברית ממ"דדוברי ע ממלכתי דוברי עברית דוברי עבריתכלל 

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 94 505 2,838 104 513 10,637 102 512 13,475  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 84 457 518 90 462 1,536 89 460 2,054 נמוך
 90 494 1,290 101 496 4,081 98 496 5,371 בינוני
 90 541 1,010 99 545 4,937 98 544 5,947  גבוה

  מגדר

 93 507 1,550 102 515 5,515 100 513 7,065 בנות
 96 502 1,287 105 511 5,119 103 509 6,406 בנים

  תשס"ט

 100 511 2,988 100 522 10,233 100 520 13,221  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 88 447 459 90 464 1,306 90 459 1,765 נמוך
 96 507 1,179 96 502 3,734 96 503 4,913 בינוני
 92 545 1,308 95 553 5,103 94 552 6,411  גבוה

  מגדר

 94 523 1,507 97 519 5,292 97 520  6,799 בנות
 104 498 1,480 103 526 4,941 104 519 6,421 בנים

  תש"ע

 99 503 3,180  101 529 10,219 101 523 13,399  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 76 426 557 94 470 1,131 91 458 1,688 נמוך
 94 496 1,441 97 506 4,095 96 504 5,536 בינוני
 90 544 1,143 92 567 4,931 92 562 6,074  גבוה

  מגדר

 99 504 1,678 100 527 5,185 100 522 6,863 בנות
 99 503 1,502 102 531 5,033 102 525 6,535 בנים

  א"תשע

 96 519 2,903 98 536 11,567 97 532 14,470  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 94 464 418 84 451 942 88 455 1,360 נמוך
 92 509 1,195 95 512 4,512 94 511 5,707 בינוני
 87 553 1,263 85 573 6,058 85 569 7,321  גבוה

  מגדר

 94 525 1,515 96 534 5,888 96 532 7,403 בנות
 97 512 1,388 99 538 5,579 100 533 7,067 בנים

  ב"תשע

 95 502 3,228 98 518 11,262 97 514 14,490  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 83 449 473 93 467 1,604 91 463 2,077 נמוך
 92 492 1,661 94 498 4,539 93 497 6,200 בינוני
 89 537 1,079 91 549 5,058 91 547 6,137  גבוה

  מגדר

 92 510 1,651 97 519 5,783 96 517 7,434 בנות
 96 494 1,577 99 517 5,479 99 512 7,056 בנים

  תשע"ג

 97 525 2,882 99 535 10,661 98 533 13,543  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 96 452 407 99 463 1,226 99 459 1,633 נמוך
 93 524 1,277 100 508 4,188 98 512 5,465 בינוני
 85 556 1,184 80 572 5,224 81 569 6,408  גבוה

  מגדר

 90 535 1,523 98 532 5,431 96 533 6,954 בנות
 104 513 1,359 99 539 5,230 101 533 6,589 בנים
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לפי  -בבתי ספר דוברי עברית ג "תשע-ז"לכיתות ה' בשנים תשסעברית הישגים במבחן ב: 68 לוח
  שנתי- ב רב"בסולם מיצ - מאפייני רקעפיקוח ו

  עברית לכיתות ה'
 ברית ממ"דדוברי ע ממלכתי דוברי עברית דוברי עבריתכלל 

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 111 477 3,203 103 497 10,696 106 492 13,899  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 123 437 774 122 457 1,312 123 451 2,086 נמוך
 107 476 1,320 105 488 3,433 105 485 4,753 בינוני
  97 506 1,083 90 516 5,905 91 514 6,988  גבוה

  מגדר

 106 490 1,641 94 515 5,450 98 509 7,091 בנות
 115 464 1,562 110 478 5,246 111 475 6,808 בנים

  תשס"ח

 106 489 3,607 97 504 10,297 100 500 13,904  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 123 445 786 113 468 1,820 117 461 2,606  נמוך
 101 489 1,579 101 493 4,209 101 492 5,788 בינוני
 90 516 1,226 81 525 4,197 83 523 5,423  גבוה

  מגדר

 99 504 1,962 88 520 5,305 91 516 7,267 בנות
 111 470 1,644 104 487 4,991 106 483 6,635 בנים

  תשס"ט

 102 495 3,765 87 520 9,888 91 513 13,653  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 117 444 812 111 478 1,523 114 465 2,335 נמוך
 96 498 1,675 85 514 3,669 89 509 5,344 בינוני
 78 529 1,248 75 535 4,630 76 534 5,878  גבוה

  מגדר

 94 513 1,936 79 535 5,021 84 529 6,957 בנות

 105 475 1,828 92 504 4,867 96 497 6,695 בנים

  תש"ע

 84 507 3,183 80 525 10,955 82 521 14,138  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 89 470 652 93 480 1,190 92 476 1,842 נמוך
 82 504 1,377 82 512 3,801 82 510 5,178 בינוני
 74 533 1,134 69 545 5,911 70 543 7,045  גבוה

  מגדר

 77 518 1,542 76 536 5,502 76 531 7,044 בנות
 90 497 1,640 83 515 5,453 85 511 7,093 בנים

  א"תשע

 79 515 3,469 69 532 11,937 72 528 15,406  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 88 469 603 84 494 988 86 485 1,591 נמוך
 78 512 1,624 70 522 3,784 73 519 5,408 בינוני
 62 543 1,224 62 546 7,123 62 545 8,347  גבוה

  מגדר

 78 523 1,757 66 541 6,038 70 537 7,795 בנות
 79 508 1,712 71 523 5,899 73 519 7,611 בנים

  ב"תשע

 70 533 3,522 67 541 9,743 68 539 13,265  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 81 494 619 80 508 1,435 80 503 2,054 נמוך
 67 530 1,600 68 532 3,692 68 531 5,292 בינוני
 57 555 1,292 58 554 4,578 58 554 5,870  גבוה

  מגדר

 63 544 1,959 63 550 4,996 63 548 6,955 בנות
 75 519 1,563 70 530 4,747 71 528 6,310 בנים

  ג"תשע  

 73 525 3,636 67 535 9,809 69 532 13,445  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 82 481 541 79 503 1,185 80 496 1,726 נמוך
 71 519 1,514 69 524 3,404 69 523 4,918 בינוני
 60 548 1,574 60 549 5,187 60 548 6,761  גבוה

  מגדר

 68 534 1,860 63 544 5,088 65 541 6,948 בנות
 76 515 1,776 70 526 4,721 72 523 6,497 בנים
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לפי  -בבתי ספר דוברי עברית ג "תשע-ח"לכיתות ח' בשנים תשסעברית הישגים במבחן ב: 69 לוח
  שנתי- ב רב"בסולם מיצ - מאפייני רקעפיקוח ו

  עברית לכיתות ח'
 ברית ממ"דדוברי ע ממלכתי דוברי עברית דוברי עבריתכלל 

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 99 500 2,836 100 500 11,097 100 500 13,933  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 111 439 547 110 446 1,623 110 444 2,170 נמוך
 99 496 1,280 101 486 4,280 100 488 5,560 בינוני
 74 536 983 84 531 5,122 82 532 6,105  גבוה

  מגדר

 92 514 1,512 93 515 5,779 93 515 7,291 בנות
 104 485 1,324 105 483 5,318 105 484 6,642 בנים

  תשס"ט

 99 533 2,986 98 536 10,390 98 535 13,376  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 117 468 449 112 480 1,364 114 477 1,813 נמוך
 95 532 1,197 99 521 3,779 98 524 4,976 בינוני
 78 563 1,313 83 562 5,154 82 562 6,467  גבוה

  מגדר

 90 554 1,546 89 552 5,416 89 553 6,962 בנות
 102 511 1,440 104 517 4,974 104 516 6,414 בנים

  תש"ע

 103 527 3,184 88 540 10,261 92 538 13,445  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 122 434 564 105 489 1,151 112 474 1,715 נמוך
 93 522 1,439 89 527 4,129 90 526 5,568 בינוני
 72 572 1,145 71 567 4,924 71 568 6,069  גבוה

  מגדר

 97 548 1,637 80 554 5,216 84 553 6,853 בנות
 105 505 1,547 94 526 5,045 97 522 6,592 בנים

  א"תשע

 99 537 2,902 89 555 11,626 92 551 14,528  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 118 479 433 110 485 959 113 483 1,392 נמוך
 95 533 1,204 91 538 4,559 92 537 5,763 בינוני
 80 566 1,232 71 582 6,063 73 579 7,295  גבוה

  מגדר

 86 560 1,523 82 569 5,962 83 567 7,485 בנות
 106 512 1,379 95 540 5,664 98 534 7,043 בנים

  ב"תשע

 89 528 3,281 86 542 11,239 87 539 14,520  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 100 471 484 95 499 1,600 97 492 2,084 נמוך
 86 524 1,709 86 528 4,568 86 527 6,277 בינוני
 74 558 1,072 73 566 5,017 74 565 6,089  גבוה

  מגדר

 81 543 1,672 79 556 5,807 80 553 7,479 בנות
 94 513 1,609 89 527 5,432 91 524 7,041 בנים

  ג"תשע

 93 534 2,890 88 538 10,609 89 537 13,499  סך הכול
  כלכלי-רקע חברתי

 104 463 401 96 483 1,228 99 477 1,629 נמוך
 88 533 1,282 90 519 4,157 90 523 5,439 בינוני
 76 563 1,195 75 564 5,205 75 563 6,400  גבוה

  מגדר

 84 553 1,548 82 550 5,412 82 551 6,960 בנות
 98 511 1,342 92 525 5,197 94 522 6,539 בנים

 
  

  

  



 

 143                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

  

לפי מגדר בחלוקה  --תשע"ג -: הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז3.3נספח 
  למגזרים דוברי ערבית

במבחני המיצ"ב לכיתות ה' (בשנים  מגדר לפינתוני ההישגים (ממוצעים וסטיות תקן) בחלוקה מוצגים בלוחות הבאים 
ג) במדע וטכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה. הנתונים שלהלן "תשע -ג) ולכיתות ח' (בשנים תשס"ח"תשע-תשס"ז

  שנתי, בחלוקה לפי מגזרים דוברי ערבית. -מדווחים בסולם המיצ"ב הרב

(עקב שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים בשל  שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח' בשנת תשס"ז 
  יסודיים) לא התאפשר לכלול את שנת תשס"ז בשכבת גיל זו.-העל

 בתי ספר דוברי ערביתבג "תשע - ז"ה' בשנים תשסמדע וטכנולוגיה לכיתות הישגים במבחן ב: 70 לוח
  שנתי -ב רב"בסולם מיצ -  בחלוקה לפי מגדר לפי מגזרים -

מדע וטכנולוגיה 
  לכיתות ה'

 מגזר בדואי דרום מגזר דרוזי מגזר ערבי
N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 123 416 865 104 475 671 117 461 3,780  סך הכול

  מגדר

 121 431 448 96 490 349 111 474 1,978 בנות

 122 400 412 110 459 322 122 446 1,796 בנים

  תשס"ח

 118 400 869 101 445 571 108 454 5,112  סך הכול

  מגדר

 116 423 466 100 453 301 105 470 2,656 בנות

 115 375 401 102 436 270 109 436 2,456 בנים

  תשס"ט

 117 469 1,126 94 509 455 103 501 4,117  סך הכול
  מגדר

 113 484 562 91 523 242 96 521 2,058 בנות

 120 454 561 95 494 213 107 480 2,057 בנים

  תש"ע

 103 451 1,283 81 513 666 98 524 3,449  סך הכול

  מגדר

 97 470 683 77 519 336 92 539 1,772 בנות

 106 430 600 84 508 330 102 509 1,677 בנים

  א"תשע

 82 493 803 79 536 642 80 526 4,012  סך הכול

  מגדר

 80 509 425 80  536 317 80 531 2,118 בנות

 80 476 378 77 535 325 80 519 1,894 בנים

  ב"תשע

 75 435 733 69 527 556 77 513 4,580  סך הכול

  מגדר

 76 447 400 74 528 289 75 518 2,370 בנות

 71 422 333 65 525 267 79 507 2,210 בנים

  ג"תשע

 72 471 1,328 61 564 440 74 529 3,412  סך הכול

  מגדר

 73 480 718 63 569 242 71 535 1,754 בנות

 70 460 610 59 558 198 77 521 1,658 בנים
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 - בתי ספר דוברי ערביתבג "תשע-ח' בשנים תשס"חמדע וטכנולוגיה לכיתות הישגים במבחן ב: 71 לוח
  שנתי- בסולם מיצ"ב רב - בחלוקה לפי מגדר לפי מגזרים 

מדע וטכנולוגיה 
  לכיתות ח'

 מגזר בדואי דרום מגזר דרוזי מגזר ערבי
N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 103 432 717 95 482 473 108 475 4,442  סך הכול

  מגדר

 97 450 381 91 501 250 105 494 2,381 בנות

 107 411 336 95 460 223 108 452 2,060 בנים

  תשס"ט

 105 435 914 100 485 466 106 460 3,446  סך הכול

  מגדר

 94 466 441 100 503 254 97 486 1,849 בנות

 107 406 471 95 464 211 108 431 1,593  בנים

  תש"ע

 99 440 1,224 90 495 677 104 514 2,912  סך הכול
  מגדר

 93 459 655 85 518 345 94 537 1,526 בנות

 102 419 569 89 472 332 108 488 1,386 בנים

  א"תשע

 107 458 447 103 527 654 107 545 2,708  סך הכול
  מגדר

 100 486 213 101 542 361 104 557 1,478 בנות

 107 432 234 102 509 293 109 530 1,230 בנים

  ב"תשע

 68 442 423 100 558 423 98 528 3,724  סך הכול

  מגדר

 74 462 207 99 562 233 95 540 2,002 בנות

 55 423 216 102 553 190 100 514 1,722 בנים

  ג"תשע

 92 493 1,257 103 555 429 101 535 3,364  סך הכול
  מגדר

 91 513 662 101 559 229 97 547 1,773 בנות

 89 470 595 106 550 200 103 522 1,591  בנים
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לפי  - בתי ספר דוברי ערביתבג "תשע -ז "הישגים במבחן באנגלית לכיתות ה' בשנים תשס: 72 לוח
  שנתי-ב רב"בסולם מיצ -בחלוקה לפי מגדר מגזרים 

  אנגלית לכיתות ה'
 מגזר בדואי דרום מגזר דרוזי מגזר ערבי

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 112 449 923 96 471 675 105 477 3,755  סך הכול

  מגדר

 99 475 464 91 481 351 100 494 1,974 בנות

 119 423 452 101 459 323 107 459 1,775 בנים

  תשס"ח

 112 450 839 107 467 574 105 486 5,109  סך הכול

  מגדר

 104 469 455 102 474 298 98 500 2,650 בנות

 117 429 381 111 459 276 111 471 2,458 בנים

  תשס"ט

 117 461 1,245 83 511 476 102 485 4,212  סך הכול

  מגדר

 110 481 616 76 521 253 93 503 2,128 בנות

 119 443 615 89 500 223 107 466 2,080 בנים

  תש"ע

 113 441 1,317 79 515 711 101 490 3,497  סך הכול

  מגדר

 106 458 709 78 518 359 94 504 1,815 בנות

 118 421 608 80 511 352 105 474 1,682 בנים

  א"תשע

 89 498 1,126 85 518 681 83 516 4,271  סך הכול

 מגדר

 85 516 611 83 519 339 80 520 2,241 בנות

 90 477 515 87 516 342 86 511 2,030 בנים

  ב"תשע

 95 470 656 75 508 564 86 526 4,561  סך הכול

  מגדר

 94 482 359 76 508 291 83 533 2,358 בנות

 95 456 297 74 507 273 89 518 2,203 בנים

  ג"תשע

 91 452 1,326 65 560 427 85 533 3,766  סך הכול

  מגדר

 87 463 732 64 563 235 80 544 1,973 בנות

 93 438 594 66 556 192 89 522 1,793 בנים
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לפי  -  בתי ספר דוברי ערביתבג "תשע-הישגים במבחן באנגלית לכיתות ח' בשנים תשס"ח: 73 לוח
  שנתי-בסולם מיצ"ב רב - בחלוקה לפי מגדרמגזרים 

  לכיתות ח'אנגלית 
 מגזר בדואי דרום מגזר דרוזי מגזר ערבי

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 77 415 719 78 478 455  87 462 4,381  סך הכול
  מגדר

 76 427 380 73 492 246 85 475 2,361 בנות

 76 401 337 80 460 209 88 446 2,019 בנים

  תשס"ט

 68 412 971 88 489 457 88 454 3,641  סך הכול

  מגדר

 69 430 471 86 502 244 84 471 1,957 בנות

 62 396 495 88 474 213 89 436 1,682 בנים

  תש"ע

 77 401 1,213 80 509 722 93 485 2,951  סך הכול

  מגדר

 78 419 630 75 516 369 88 500 1,550 בנות

 72 382 583 83 501 353 96 468 1,401 בנים

  א"תשע

 69 435 840 77 499 579 76 506 3,461  סך הכול

  מגדר

 64 454 421 76 505 330 74 515 1,872 בנות

 68 416 419 78 492 249 77 494 1,589 בנים

  ב"תשע

 56 408 352 78 492 463 81 481 4,443  סך הכול

  מגדר

 56 421 185 78 498 259 79 488 2,360 בנות

 53 394 167 78 485 204 82 473 2,083 בנים

  ג"תשע

 65 421 1,162 78 520 494 83 481 3,763  סך הכול

  מגדר

 65 435 603 79 519 259 79 490 2,039 בנות

 61 406 559 78 520 235 86 469 1,724 בנים

  



 

 147                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

 - בתי ספר דוברי ערביתבג "תשע -ז "לכיתות ה' בשנים תשסמתמטיקה הישגים במבחן ב:  74 לוח
  שנתי- ב רב"בסולם מיצ -בחלוקה לפי מגדר לפי מגזרים 

מתמטיקה לכיתות 
  ה'

 מגזר בדואי דרום מגזר דרוזי מגזר ערבי

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 101 457 1,169 79 434 525 97 443 3,790  סך הכול
  מגדר

 101 463 592 77 437 274 94 451 1,963 בנות

 101 451 573 81 431 250 100 435 1,822 בנים

  תשס"ח

 104 421 1,276 85 462 704 96 457 3,675  סך הכול

  מגדר

 104 433 673 83 461 356 93 462 1,918 בנות

 103 407 597 87 462 348 100 451 1,753 בנים

  תשס"ט

 91 447 1,057 88 479 681 97 468 4,082  סך הכול

  מגדר

 88 461 573 88 479 353 94 470 2,092 בנות

 92 431 482 89 478 327 99 466 1,985 בנים

  תש"ע

 106 470 1,007 80 521 503 98 486 4,980  סך הכול

  מגדר

 105 479 517 78 521 227 98 486 2,537 בנות

 105 460 490 81 521 276 99 485 2,443 בנים

  א"תשע

 96 509 1,519 76 517 495 84 523 4,411  סך הכול

  מגדר

 95 520 804 73 511 261 83 528 2,301 בנות

 97 497 715 80 523 234 86 519 2,110 בנים

  ב"תשע

 88 455 1,082 81 557 712 87 521 3,577  סך הכול

  מגדר

 90 462 551 79 557 347 85 519 1,884 בנות

 86 448 531 82 556 365 88 523 1,693 בנים

  ג"תשע

 81 458 1,019 82 543 585 85 532 3,948  סך הכול

  מגדר

 80 461 577 82 534 312 85 530 2,043 בנות

 81 454 442 82 554 273 85 533 1,905 בנים



 

 148                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

לפי  -בתי ספר דוברי ערביתבג "תשע- ח"לכיתות ח' בשנים תשס מתמטיקההישגים במבחן ב:  75 לוח
  שנתי-ב רב"בסולם מיצ - בחלוקה לפי מגדרמגזרים 

  מתמטיקה לכיתות ח'
 מגזר בדואי דרום מגזר דרוזי מגזר ערבי

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 71 435 876 98 505 680 89 472 2,969  סך הכול
  מגדר

 68 452 472 97 528 344 89 487 1,565 בנות

 70 416 398 92 482 336 85 455 1,404 בנים

  תשס"ט

 88 473 867 91 497 640 95 492  3,445  סך הכול

  מגדר

 86 495 454 91 505 340 94 498 1,868 בנות

 84 449 409 90 487 299 95 486 1,573 בנים

  תש"ע

 90 449 539 95 500 525 91 485 4,574  סך הכול

  מגדר

 84 461 294 91 525 272 90 498 2,465 בנות

 95 433 244 93 474 253 89 470 2,108 בנים

  א"תשע

 78 460 1,089 90 503 462 93 508 4,063  סך הכול

  מגדר

 78 477 523 90 515 262 91 520 2,160 בנות

 76 444 566 88 487 200 93 494 1,903 בנים

  ב"תשע

 67 407 1,190 95 516 648 95 474 2,765  סך הכול

  מגדר

 68 417 621 95 535 320 94 489 1,553 בנות

 64 397 569 92 497 328 92 455 1,212 בנים

  ג"תשע

 85 422 924 99 494 554 98 504 3,524  סך הכול

  מגדר

 87 436 473 91 507 285 96 510 1,819 בנות

 81 407 451 106 479 269 101 498 1,705 בנים

  
  

  



 

 149                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

לפי  - בתי ספר דוברי ערביתבג "תשע-ז"לכיתות ה' בשנים תשס הישגים במבחן בערבית: 76 לוח
  שנתי-ב רב"בסולם מיצ - בחלוקה לפי מגדרמגזרים 

  ערבית לכיתות ה'
 מגזר בדואי דרום מגזר דרוזי מגזר ערבי

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ז

 105 462 1,152 88 509 511 103 501 3,775  סך הכול
  מגדר

 99 483 578 77 532 273 93 526 1,957 בנות

 107 439 562 93 483 238 107 475 1,814 בנים

  תשס"ח

 112 445 1,318 88 514 702 93 514 3,675  סך הכול
  מגדר

 104 478 695 79 536 352 83 536 1,924 בנות

 108 407 620 91 492 350 98 491 1,750 בנים

  תשס"ט

 99 502 1,056 94 532 684 92 541 4,077  סך הכול

  מגדר

 89 532 574 85 556 358 84 562 2,109 בנות

 99 467 480 98 506 326 96 519 1,962 בנים

  תש"ע

 100 497 995 85 548 505 92 548 4,983  סך הכול

 מגדר

 95 526 504 72 574 229 85 567 2,562 בנות

 98 469 491 89 526 276 95 528 2,421 בנים

  א"תשע

 97 533 1,485 73 577 501 78 581 4,377  סך הכול

  מגדר

 86 557 802 70 591 269 67 599 2,282 בנות

 102 505 683 74 561 232 85 561 2,095 בנים

  ב"תשע

 91 507 1,267 65 594 706 77 570 3,559  סך הכול

  מגדר

 84 527 664 56 609 345 70 585 1,889 בנות

 94 485 603 69 580 361 81 553 1,670 בנים

  ג"תשע  

 82 518 928 63 602 586 71 586 4,030  סך הכול
  מגדר

 80 537 524 58 614 310 66 599 2,100 בנות

 79 494 404 65 589 276 74 573 1,930 בנים



 

 150                                           לפי מאפייני רקע  -- תשע"ג -הישגים במבחני המיצ"ב בשנים תשס"ז :3נספח 

לפי  - בתי ספר דוברי ערביתבג "תשע-ח"לכיתות ח' בשנים תשס הישגים במבחן בערבית: 77 לוח
  שנתי-ב רב"בסולם מיצ - בחלוקה לפי מגדרמגזרים 

  ערבית לכיתות ח'
 מגזר בדואי דרום מגזר דרוזי מגזר ערבי

N ת"ס  ממוצע N ת"ס ממוצע N  ת"ס ממוצע 

  תשס"ח

 106 448 929 76 534 689 97 512 3,038  סך הכול

  מגדר

 95 488 494 62 562 352 80 542 1,589 בנות

 99 404 435 79 506 336 102 478 1,449 בנים

  תשס"ט

 84 496 876 72 521 668 79 530 3,630  סך הכול

  מגדר

 71 527 466 60 541 338 68 549 1,990 בנות

 84 461 410 78 501 328 86 508 1,638 בנים

  תש"ע

 94 483 557 83 521 523 85 519 4,678  סך הכול

  מגדר

 81 509 305 63 551 273 74 541 2,517 בנות

 99 450 251 89 488 250 89 494 2,160 בנים

  א"תשע

 101 484 1,075 75 542 462 86 536 4,122  סך הכול

  מגדר

 87 525 531 62 566 259 71 562 2,172 בנות

 99 444 544 78 511 203 92 507 1,950 בנים

  ב"תשע

 98 471 1,138 77 563 652 90 546 3,103  סך הכול

  מגדר

 87 502 618 61 589 323 76 568 1,752 בנות

 96 433 520 83 538 329 98 517 1,351 בנים

  ג"תשע

 102 484 932 86 557 577 83 563 3,793  סך הכול

  מגדר

 91 522 468 73 583 298 69 584 1,963 בנות

 98 445 464 89 530 279 91 540 1,830 בנים

 

  
  
  



 

 151                                           תשע"ג  -בשנים תשס"ז בבתי ספר דוברי ערביתהישגים פערים ב :4נספח 

 

  ג"תשע - פערים בהישגים בבתי ספר דוברי ערבית בשנים תשס"ז :4נספח 
  

-המגזר הערבי למגזר הדרוזי בשנים תשס"ז ביןבהישגים בבתי ספר דוברי ערבית  פערים: 78 לוח
  ג"תשע

  
  פערים בין המגזר הערבי למגזר הדרוזי 

  תשע"ג  ב"תשע  תשע"א תש"ע תשס"ט  תשס"ח תשס"ז

מדע 
  וטכנולוגיה 

          
    

 35- 14- 10- 11 8- 9 14- ה'
 20- 30- 18 19 25- 7- **  ח'

               אנגלית
 27- 18 2- 25- 26- 19 6 ה'
 39- 11- 7 24- 35- 16- ** ח'

               מתמטיקה
 11- 36- 6 35- 11- 5- 9 ה'
 10 42- 5 15- 5- 33- ** ח'

               ערבית
 16- 24- 4 0 9 0 8- ה'
 6 17- 6- 2- 9 22- ** ח'

   . הערבימנתוניהם של דוברי הערבית במגזר  הדרוזילצורך חישוב הפערים הופחתו נתוניהם של דוברי הערבית במגזר  *  

לא ) יסודיים-עקב שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העל(ז "בשנת תשס' בשל  שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח** 
  .בהשוואה בין השנים בשכבת גיל זוז "שנת תשסנתוני התאפשר  לכלול את 

  

המגזר הערבי למגזר הבדואי בדרום בשנים  ביןבהישגים בבתי ספר דוברי ערבית  פערים: 79 לוח
  ג"תשע-זתשס"

  
  פערים בין המגזר הערבי למגזר הבדואי דרום 

  תשע"ג  ב"תשע  תשע"א תש"ע תשס"ט  תשס"ח תשס"ז

מדע 
  וטכנולוגיה 

          
    

 58 78 33 73 32 54 45 ה'
 42 86 87 74 25 43 **  ח'

              אנגלית
 81 56 18 49 24 36 28 ה'
 60 73 71 84 42 47 ** ח'

              מתמטיקה
 74 66 14 16 21 36 14- ה'
 82 67 48 36 19 37 **  ח'

              ערבית
 68 63 48 51 39 69 39 ה'
 79 75 52 36 34 64 ** ח'

   . הערבימנתוניהם של דוברי הערבית במגזר  הבדואי דרוםלצורך חישוב הפערים הופחתו נתוניהם של דוברי הערבית במגזר  *  

לא ) יסודיים-עקב שביתות ועיצומים מצד ארגון המורים העל(ז "בשנת תשס' בשל  שיעורי ההשתתפות הנמוכים במבחנים לכיתות ח** 
  .בהשוואה בין השנים בשכבת גיל זוז "שנת תשסנתוני התאפשר  לכלול את 



 

 152תשע"ג לשנת הבסיס תשס"ח                             -שנתי וכיול ציוני תשס"ז-תרשים להמחשת המרת ציוני הגלם לסולם מיצ"ב רב :5נספח 

שנתי וכיול -תרשים להמחשת המרת ציוני הגלם לסולם מיצ"ב רב :5נספח 
  תשס"ח - הבסיס  ג לשנת"תשע-ציוני תשס"ז

  

   שנתי-ציוני הגלם לסולם מיצ"ב רבה של המרההמחשת : 60 רשיםת

  

  


