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התמונה החינוכית

מדדי החטיבה העליונה

ערכים
ואקלים
חינוכי 

למידה 
והישגים 

הצוות
החינוכי

התמדה
ונשירה

תעודת בגרות הכוללת
אנגלית - 4 או 5 יח״ל

תעודת בגרות הכוללת
מתמטיקה - 4 או 5 יח״ל

שיעור הזכאים לתעודת 
בגרות מצטיינת

שיעור הזכאים
לתעודת בגרות

חציון ותק הוראה

שיעור המורים בעלי
תואר שני ומעלה

שיעור תלמידי
חינוך מיוחד

שיעור התאמות:
בסמכות המוסד +

ועדה מחוזית

שיעור התלמידים
עולים

תלמידים מחוננים
ומצטיינים במוסד

עידוד למעורבות
חברתית ואזרחית

קידום סובלנות כלפי
האחר והשונה

מעורבות באירועי אלימות

קרבה ואכפתיות בין
המורים לתלמידים

גיוס לשירות צבאי

התנדבות לשירות
לאומי/אזרחי/צבאי

שותפות הורים

תחושה כללית חיובית
כלפי בית הספר

התמדה

נשירה

ניהול פיתוח הצוות 
החינוכי

קליטה וליווי של עובדי
הוראה ובעלי תפקידים

בבית הספר

עבודה שיתופית של 
מורים בבית הספר

שביעות רצון מורים
מבית הספר

מסוגלות, סקרנות ועניין
בלמידה

פרקטיקות הוראה-
למידה- הערכה

טוהר בחינות - מחברות
פסולות ואירועי שקלול

דיפרנציאלי

אחוז זכאים להסמכה
טכנולוגית )3 מדדים(

קבלת הערכה ומשוב
מקדמי למידה

מהמורים

אסטרטגיות ללמידה
עצמית

בגרות
מאפייני 

מוסד

חדש 

חדש 

חדש 

חדש 

חדש 

חדש 
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פרקטיקות הוראה-
למידה–הערכה

איכותיות

תשע”ח 55%
תשע”ז 53%

56%
תשע”ט

אסטרטגיות ללמידה 
עצמית

תשע”ט

58%
תשע”ח 57%
תשע”ז 55%

קבלת הערכה ומשוב
מקדמי למידה מהמורים

תשע”ח 54%
תשע”ז 53%

56%
תשע”ט

תשע”ט

מסוגלות, סקרנות
ועניין בלמידה

52%
תשע”ח 53%
תשע”ז 50%

טוהר בחינות -
מחברות בחינה

פסולות

תשע”ח 1.1%
תשע”ז 1%

תשע”ט

1%

אירועי שק”ד

תשע”ח 1.3%
תשע”ז 1.3%

תשע”ט

1.3%

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה
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תעודת בגרות 
הכוללת מתמטיקה - 

4 יח״ל

תשע”ח 17.6%
תשע”ז 17%

תשע”ט

18.5%

תעודת בגרות 
הכוללת מתמטיקה - 

5 יח״ל

תשע”ח 15.5%
תשע”ז 14.3%

תשע”ט

15.5%

שיעור הזכאים
לתעודת בגרות

מהלומדים ב-י”ב

תשע”ט

69.7%
תשע”ח 69.9%
תשע”ז 68.2%

תשע”ט

שיעור הזכאים לתעודת
בגרות מצטיינת

מהלומדים ב-י”ב

8.8%
תשע”ח 8.2%
תשע”ז 7.9%

תעודת בגרות 
הכוללת אנגלית -

4 יח״ל

תשע”ח 23.2%
תשע”ז 22.7%

22.2%
תשע”ט

תעודת בגרות
הכוללת

אנגלית - 5 יח״ל

תשע”ח 37.7%
תשע”ז 35.7%

39.1%
תשע”ט

למידה חטיבה עליונה
והישגים 



התמונה החינוכית

 69.7%
מהלומדים בכיתה 

י”ב זכאים לתעודת 
בגרות 

מבין תלמידי המוסדות 
המגישים לבגרות 

)80,095 זכאים לבגרות(

למידה חטיבה עליונה
והישגים  שיעור הזכאים לתעודת בגרות

תשע”התשע”ותשע”ז

 68.2% 66.2% 66.1%

75,869
 זכאים

לבגרות

71,633
 זכאים

לבגרות

73,402
 זכאים

לבגרות

תשע”ח תשע”ט

 69.9%  69.7%

81,848
 זכאים

לבגרות

80,095
 זכאים

לבגרות
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מהתלמידים בכיתה 8.8% 
י”ב זכאים לתעודת 

בגרות מצטיינת  )10,073  תלמידים(

למידה חטיבה עליונה
והישגים  שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת

 7.9% 7.5% 7.1%

8,758
תלמידים

8,305
תלמידים

7,712
תלמידים

תשע”התשע”ותשע”ז

 8.2%  8.8%

9,569
תלמידים

10,073
תלמידים

תשע”ח תשע”ט
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 39.1%
מתלמידי כיתה י”ב 

זכאים לתעודת
בגרות הכוללת 5

יח”ל באנגלית  )44,969  תלמידים(

למידה חטיבה עליונה
והישגים  שיעור הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח”ל באנגלית

תשע”ז

35.7%

39,748
תלמידים

תשע”ח

37.7%

44,143
תלמידים

תשע”ט

39.1%

44,969
תלמידים

תשע”ה

31.9%

34,510
תלמידים

תשע”ו

33.1%

36,727
תלמידים
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מתלמידי כיתה י”ב  
זכאים לתעודת 

בגרות הכוללת 5 
יח”ל במתמטיקה 

 15.5%
)17,764 תלמידים(

למידה חטיבה עליונה
והישגים  שיעור הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח”ל במתמטיקה

 14.3% 11.4% 10.4%

תשע”התשע”ותשע”ז

15,933
תלמידים

11,279
תלמידים

12,680
תלמידים

 15.5%  15.5%

תשע”ח תשע”ט

18,193
תלמידים

17,764
תלמידים
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אסטרטגיות
ללמידה עצמית  58%

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה

 55% 54% 55%

תשע”התשע”ותשע”ז

 57%  58%

תשע”ח תשע”ט
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ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על אסטרטגיות ללמידה עצמית 

41%
55%

75%
60%

בזמן למידת חומר חדש אני 
מנסה לסדר אותו לעצמי 

באופן שיעזור לי ללמוד

אם אינני מבין חומר כלשהוא, 
אפנה למישהו לבקש סיוע 

)למשל: למורה, לתלמיד אחר וכו’(

אחרי שאני לומד חומר חדש אני 
בודק את עצמי: האם הבנתי את 

הרעיונות המרכזיים?

פעמים רבות אני מנסה 
להרחיב את הידע שלי על 

נושאים שנלמדים בבית הספר

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה
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קבלת הערכה 
ומשוב מקדמי 

למידה מהמורים 
 56%

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה

 53% 50% 52%

תשע”התשע”ותשע”ז

 54%  56%

תשע”ח תשע”ט
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ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים 

51%

63%
59%

53%
56%

53%

רוב המורים מסבירים 
לכל תלמיד באופן 

אישי מה בדיוק עליו 
לעשות כדי להשתפר 

בלימודים

כשתלמידים מתקשים 
להבין את החומר, רוב 
המורים מסבירים להם 
מה הם יכולים לעשות

כשהמורים מחזירים 
לנו עבודה או מבחן, 
רובם כותבים ליד 

התשובות מה נכון ומה 
צריך לשפר

כשתלמיד בכיתה 
לא מצליח במבחן או 
בעבודה, רוב המורים 
עוזרים לו להבין למה 

זה קרה

רוב המורים 
מקפידים לעדכן 
אותי על מצבי 

בלימודים

רוב המורים מוודאים
שהתלמידים מבינים 
את החומר הנלמד 
לפני שממשיכים 

לנושא הבא

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה



התמונה החינוכית

מסוגלות, סקרנות 
ועניין בלמידה  52%

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה

 50% 51% 54%

תשע”התשע”ותשע”ז

 53%  52%

תשע”ח תשע”ט
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ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה

44%

72%
54%

43%46%

הלימודים עוזרים לי
גם מחוץ לבית

הספר

אצליח גם
במשימות

קשות

הלימודים מקנים
לי ידע רב

וחשוב

אני נהנה
מהלימודים בבית

הספר

אני מרגיש
סקרנות ועניין

בלמידה

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה
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פרקטיקות הוראה -
למידה - הערכה 

איכותיות
 56%

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה

 53% 53% 52%

תשע”התשע”ותשע”ז

 55%  56%

תשע”ח תשע”ט
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ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על פרקטיקות הוראה - למידה - הערכה איכותיות

45%
59%59%60%57%54%

תלמידים עובדים על
משימות באופן

עצמאי

המורים מטילים
משימות של

עבודה משותפת

המורים מקשרים את 
החומר נלמד לנושאים 

נוספים

המורים מעודדים
למידה פעילה

המורים מעריכים גם 
באמצעות עבודות

חקר, פרויקטים וכד’

המורים מכוונים 
ללמידה בדרכים 

שונות

למידה 
והישגים  חטיבה עליונה
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תשע”ח 40.1%
תשע”ז 40.9%

תשע”ט

42.6%
תשע”ח 8.4%
תשע”ז 7.7%

תשע”ט

9.5%
תשע”ח 54.6%
תשע”ז 53.1%

58.9%
תשע”ט

שיעור הזכאים לתעודות
הסמכה טכנולוגיות

ולתעודות בגרות והסמכה
המאפשרת לימודי טכנאים

והנדסאים

שיעור זכאים
להסמכות
טכנולוגיות

שיעור זכאים לתעודת הסמכה
טכנולוגית מצטיינת

)עם אנגלית ומתמטיקה 
מורחב(

למידה חטיבה עליונה
והישגים  הסמכה טכנולוגית )3 מדדים חדשים(
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התמדה

תשע”ח 79.7%
תשע”ז 80%

תשע”ט

79.8%

נשירה

תשע”ח 1.2%
תשע”ז 1.2%

תשע”ט

1%

התמדהעל יסודי
ונשירה
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תחושה כללית חיובית
כלפי בית הספר

תשע”ח 69%
תשע”ז 68%

תשע”ט

70%

שותפות הורים

תשע”ח 76%
תשע”ז 76%

תשע”ט

76%

קידום סובלנות כלפי 
האחר והשונה

תשע”ח 76%
תשע”ז 73%

תשע”ט

77%

מעורבות באירועי 
אלימות 

תשע”ח 7%
תשע”ז 8%

תשע”ט

6%

קרבה ואכפתיות בין 
מורים לתלמידים

תשע”ח 45%
תשע”ז 43%

תשע”ט

47%

עידוד למעורבות 
חברתית ואזרחית 

תשע”ח 57%
תשע”ז 56%

תשע”ט

60%

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי
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קידום סובלנות 
כלפי האחר והשונה  77%

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

תשע”התשע”ותשע”ז

 73% 73% 72%

תשע”ח תשע”ט

 76%  77%
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ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על קידום סובלנות כלפי האחר והשונה

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

70% 77% 84% 81% 76%

כל התלמידים בבית 
הספר שלנו, משתלבים 

בחברה באופן מלא

צוות בית הספר עושה 
מאמצים כדי לשתף 
את כל התלמידים 

בפעילויות

המורים בכיתה שלי 
מתייחסים בכבוד 

כלפי האחר והשונה

התלמידים בכיתה 
שלי מתייחסים בכבוד 

כלפי האחר והשונה

בבית הספר מעודדים 
אותנו לגלות סובלנות 

כלפי האחר והשונה
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מהתלמידים דיווחו כי
בית הספר מעודד מעורבות 

60% חברתית ואזרחית 

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

תשע”התשע”ותשע”ז

 56% 56% 54%

תשע”ח תשע”ט

 57%
 60%
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ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על עידוד מעורבות חברתית ואזרחית 

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

63% 68%
49% 53% 68%

בבית הספר
מעודדים

תלמידים לגלות
מנהיגות

בבית הספר מעודדים
את התלמידים להיות

חברים בתנועות
נוער

בית הספר מעודד
אותי לקחת חלק

פעיל בחיים
האזרחיים

בית הספר מעודד
אותי לעזור בפעילות

התנדבותית למען
הקהילה

בית הספר מעודד
אותי לקחת חלק

במסגרות
למעורבות חברתית
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שותפות הורים  76%

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

תשע”התשע”ותשע”ז

 76% 74% 75%

תשע”ח תשע”ט

 76%  76%
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ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

שותפות הורים

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

86%

59%
81% 78%

הורי התלמידים נמצאים 
בקשר קבוע טלפוני,

מייל, סמס וכד’, עם המחנך

להורים יש אוזן 
קשבת בכל שאלה, 

בעיה או תלונה

המורים מתייעצים עם 
ההורים כיצד כדאי לשפר 
את ההתקדמות הלימודית 

של הילד

בית הספר מיידע את 
ההורים באופן שוטף 

על הנעשה בו
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יחסי קרבה 
ואיכפתיות בין 

המורים לתלמידים
 47%

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

תשע”התשע”ותשע”ז

 43% 42% 42%

תשע”ח תשע”ט

 45%  47%



התמונה החינוכית

ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על יחסי קרבה ואיכפתיות בין המורים לתלמידים

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

69%

32%
44% 45%

למורים חשוב
לדעת איך אני

מרגיש

למורים אכפת
ממני מעבר
ללימודים

כשעצוב ארגיש
נוח לדבר עם

מורה

יחסים קרובים
וטובים עם

המורים
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מעורבות
באירועי
אלימות

 6%

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

תשע”התשע”ותשע”ז

 8% 8% 7%

תשע”ח תשע”ט

 7%  6%



התמונה החינוכית

ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על מעורבות באירועי אלימות

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

4%6%
12%

4%4% 7%
3%

9%
4%

תלמידים
הטילו עלי

חרם

תלמיד הפיץ
עליי שמועות

תלמיד 
שכנע 
אחרים

לא לדבר 
איתי

תלמיד 
סחט ממני 

באיומים

תלמיד 
איים 

שיפגע בי

תלמיד נתן 
לי מכות 

חזקות

תלמיד 
השתמש

בחפץ כדי 
לפגוע בי

קיבלתי 
מכה 

מתלמיד

תלמיד 
דחף אותי



התמונה החינוכית

תחושה כללית 
חיובית כלפי

בית הספר
 70%

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

תשע”התשע”ותשע”ז

 68% 68% 69%

תשע”ח תשע”ט

 69%  70%



התמונה החינוכית

ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי תלמידים על תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר

ערכים ואקלים חטיבה עליונה
חינוכי

74% 73% 64%

אני אוהב להיות 
בבית הספר

גם אילו הייתי
יכול, לא הייתי

עובר לבית
ספר אחר

טוב לי
בבית
הספר



התמונה החינוכית

ניהול פיתוח הצוות 
החינוכי בבית הספר

תשע”ט

39%

שביעות הרצון של 
המורים מבית הספר

תשע”ח 71%
תשע”ז 70%

תשע”ח 72%
תשע”ז 68%

תשע”ח 40%
תשע”ז 38%

תשע”ט

72%

קליטה וליווי של עובדי 
הוראה ובעלי תפקידים

בבית הספר

תשע”ט

67%

עבודה שיתופית של 
מורים בבית הספר

תשע”ט

76%
תשע”ח 76%
תשע”ז74%

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי



התמונה החינוכית

עבודה שיתופית 
של מורים בבית 

הספר
 76%

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי

תשע”ותשע”ז

 74% 71%

תשע”ח תשע”ט

 76%  76%



התמונה החינוכית

65%68%
79%79% 75%67%

87% 85%

דיון משותף 
בתכנית

הבית ספרית 
בתחום
הדעת

שיתוף בקשיים
ולבטים 
בהוראה

פיתוח משותף 
של חומרי

הוראה-למידה

ניתוח משותף 
של תשובות 

שגויות במטרה
לסייע פרטנית

שיתוף 
עמיתים

בתכניות 
וכלים

תכנון כלי 
ההערכה
בעבודה 
שיתופית

פגישות הצוות 
מתועדות

והסיכום מופץ

מורים משתפים
בידע הנצבר
בהשתלמויות

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי

ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי מורים על עבודה שיתופית בבית הספר



התמונה החינוכית

תשע”ז

 68%

תשע”ח

 72%

תשע”ט

 67% 67%
קליטה וליווי של עובדי 

הוראה ובעלי תפקידים 
בבית הספר )דיווחי מורים(

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי



התמונה החינוכית

ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי עובדי הוראה ובעלי תפקידים על תהליך הקליטה והליווי

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי

66% 60% 63% 76% 71%

בבית הספר לכל מורה
מתמחה או מורה חדש

מוצמד חונך מלווה
שהוכשר לתפקידו

הנהלת בית הספר
מייחסת חשיבות רבה
לקליטה מיטבית של

מורים חדשים

בבית הספר 
מתקיים תהליך 

שיטתי לליווי
בעלי תפקידים

בבית הספר קיים 
תהליך שיטתי 
לקליטת בעלי

תפקידים חדשים

בבית הספר 
קיים תהליך

שיטתי לקליטת 
מורים



התמונה החינוכית

שביעות רצון72% 
מורים מבית הספר

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי

תשע”התשע”ותשע”ז

 70% 70% 72%

תשע”ח תשע”ט

 71%  72%



התמונה החינוכית

91%

34%

67%
86%80% 73% 72%

ביה”ס משתדל 
ליצור תנאים 

שיאפשרו 
למורים להצליח

ביה”ס פועל כדי 
שלמורים ינעם 

לשהות בו

ביה”ס פועל כדי
שלתלמידים 

ינעם לשהות בו

שביעות רצון
מהתנהלות 

בי”ס

היעדר תחושת 
עומס עבודה 

כבד מדי

היעדר תחושת 
עייפות מעבודת 

ההוראה

שביעות רצון
מהעבודה 

כמורה

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי

ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי מורים על שביעות רצון מבית הספר



התמונה החינוכית

ניהול פיתוח הצוות 39% 
החינוכי בבית 

הספר

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי

תשע”התשע”ותשע”ז

 38% 38%
 45%

תשע”ח תשע”ט

 40%  39%



התמונה החינוכית

ההיגדים המרכיבים את המדד )תשע”ט(

דיווחי מורים על ניהול פיתוח הצוות החינוכי בבית הספר

36% 38% 44%

המנהל השתתף בבניית 
תוכנית התפתחותך

המקצועית

נערכה תצפית על 
שיעור לצורך שיפור 

ההוראה

הוצבו יעדי שיפור אישיים
לגבי תהליכי הוראה

הצוותחטיבה עליונה
החינוכי



תודה


