
 

 

  

 

 

 

 

 דנה רוזן   איקן -ד"ר עידית מני    קרן דביר 

 

 עריכה: ציפי בשן

מיפוי מגמות היבחנות בבחינת 
 הבגרות במתמטיקה 

 תשע"ב-בחינת השנים תשס"ח

 
 2014יוני  

 



 מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

2  

 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 תוכן עניינים

 3 ............................................................................מבוא 

 4 .........נתוני המחקר ..................................................................

 4 .........הגדרת אוכלוסיית המחקר .................................................

 4 .........הגדרת משתנים ...............................................................

 5 ..........מבנה הדוח .....................................................................

  

 6 .....ממצאים ...................................................................

 6 ...מיפוי מגמות בהיחנות בוגרי י"ב בבחינת הבגרות במתמטיקה –פרק א' 

 8 ......... השוואה לפי מאפיינים אישיים ואפייני רקע משפחתי של בוגרי י"ב...................1

 11 ........................................................... . השוואה לפי מאפייני לימודים של בוגרי י"ב2

 11 . השוואה לפי מאפייני בתי הספר של בוגרי י"ב .........................................................3

 11 ....................... השואת הישגי התלמידים ...............................................................4

 71 . סיכום ממצאי פרק א' .............................................................................5

 71 מיפוי מגמות ההגשה לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת בתי הספר –פרק ב' 

 21 .................................................השוואה לפי מאפייני בתי הספר............................... 1

 31 . השוואה לפי הישגי התלמידים .................................................................................2

 35 ................................................................................ סיכום ממצאי פרק ב' 3

      

  



 מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

3  
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 ב ו א מ

 המתחומי הדעת המרכזיים הנלמדים במערכת החינוך. חשיבות דא אחימתמטיקה ה

לתפקוד האדם הבוגר בתחומי פעילות מרכזיים בחברה,  המנחיצותלא רק הרבה נובעת 

 . בסיס לחשיבה לוגית ותשתית ללימודי מדע וטכנולוגיה הבהיותאלא גם 

 . 1המפמ"ר האחרון "ר אירמה ג'ן, המפמ"רית למתמטיקה, בחוזרבמשפט זה פותחת את דבריה ד

משקל יש לה לבחינת הבגרות במתמטיקה , וכך גם ללימודי המתמטיקה "מעמד על" בבתי הספר

 1היבחנות בבחינה זו ברמה של  .ב בישראל"עומד כל בוגר יבפניהן רב במערך בחינות הבגרות 

 2מצליחנותו זוהה עם יעדים גבוהים, מאמץ ניכרלמסלול אקסקלוסיבי המיח"ל נתפסת ככניסה 

 ברמת החברה וברמת היחיד.

המשפחתי ממנו מגיע הפרט,  : הרקעולהישגיו היחידלהצלחת קיימים הסברים אפשריים שונים 

בהסברים יכולותיו, השפעת מוסד הלימודים וכן השפעת קבוצת השווים. במחקר זה נתמקד 

 בזירה האישיתיח"ל ולהישגים ברמה זו. ההסברים יהיו  1אפשריים להיבחנות ברמה של 

המכילה את מאפייני מוסד  ובזירה המערכתיתמורכבת בעיקר ממאפייני הרקע המשפחתי ה

 מודים.הלי

מבנה אקונומי והשכלת הורים ולעיתים אף -לכלול מצב סוציו ע המשפחתי נהוגמשתני הרקב

מצב משפחתי ומספר אחים. במחקר זה נשתמש בממוצע השכלת ההורים  – המשפחה

פיקוח  לכלולנהוג  3םיבמחקרים ישראליבמשתני הרקע המערכתי  כאינדיקציה לרקע משפחתי.

קיבוץ מאפייני הרקע המשפחתי של כלל )=  ומדד טיפוח הלימודיםנתיב בית הספר וכן  4ומגזר

 .(תלמידי בית הספר

יח"ל במתמטיקה על פי  1היבחנות ברמה של המגמות את  בוחןמחקר זה לאור האמור לעיל, 

 מאפיינים שונים של התלמיד ובית הספר בו הוא לומד.

 

                                                                 
1
 (1לחטיבות העליונות )ע"ד/  2114חוזר מפמ"ר מתמטיקה תשע"ד  
2
 לקוח מתוך תקציר מחקרם של לפיד ופס עבור קרן טראמפ, הנמצא בכתובת: 

http://www.trump.org.il/Student_Selection_survey_Summary 
3
( "דברים שרואים משם לא רואים מכאן? חקירת תוצאות הבגרות 2112דביר, ק. רומנו, ד. שיף, י. ) מחקרים דוגמת: 

, סדרת ניירות עבודה, הלשכה המרכזית 41כני של צה"ל" נייר עבודה מספר לאור תוצאות המבחן הפסיכוט
 לסטטיסטיקה.

Ayalon, H. Shavit, Y., (2004) "Educational Reforms and Inequalities in Israel: The MMI Hypothesis 

Revisited" Sociology of Education, Vol. 77, No. 2 pp. 103-120. 

Shavit, Y., Featherman, D, L., (1988). "Schooling, tracking and teenage intelligence." Sociology of 

Education, 61 (1): pp. 42-51. 
4

משתני הפיקוח והמגזר אכן מכילים בתוכם מאפייני רקע אפשריים כגון דתיות ומוצא בהתאמה, אך חשיבותם  
 כמאפייני מערכת החינוך הישראלית רבה יותר.

http://www.trump.org.il/Student_Selection_survey_Summary
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 נתוני המחקר

 שניםב המחקר הווירטואלי של משרד החינוךבחדר הנתונים למחקר זה נלקחו מקבצי נתונים 

קבצי ו קבצי מוסדות, קבצי זכאות לבגרות, קבצי מקצועות לבגרות, קבצי תלמידים :2112-2118

 מדד טיפוח לחטיבות העליונות.

 הגדרת אוכלוסיית המחקר

 :ברמת בתי הספרו ברמת התלמידבוגרי י"ב תלמידים לאוכלוסיית במחקר היא התייחסות ה

  נערכה השוואה בין מאפייני בוגרי י"ב שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה  התלמידברמת

 יח"ל, לבין מאפייני כלל אוכלוסיית בוגרי י"ב בחינוך הרגיל. 1ברמה של 

 נערכה השוואה בין מאפייני בתי הספר בחינוך הרגיל, שבהם ניגש לפחות  ברמת בית הספר

יח"ל, לבין מאפייני בתי הספר בחינוך  1ל תלמיד אחד לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה ש

 הרגיל, בהם לא ניגש אף אחד מהתלמידים לבחינה ברמה זו.

נערכה השוואה בתוך בתי הספר בחינוך הרגיל המגישים לבחינת הבגרות במתמטיקה  ,בנוסף

לעומת כאלו שבהם נמוך ניגשים לבחינה התלמידים ה שיעורבתי ספר שבהם  – יח"ל 1ברמה של 

  .קריטריון ההשוואה היה אחוז מבוגרי שכבת י"ב הנבחנים ברמה זושיעור הנבחנים גבוה יותר. 

 הגדרת משתנים

 נבדקו על  5הההישגים הלימודיים הקשורים לבחינת הבגרות במתמטיק – הישגים לימודיים

לבחינת התלמיד בהן ניגש שיחידות המספר  – משתנים ברמת התלמיד פי המשתנים הבאים:

אחוז  – משתנים ברמת בית הספרהבגרות במתמטיקה;  הבגרות במתמטיקה והציון בבחינ

 יח"ל מסך תלמידי שכבת י"ב. 1של  התלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה

 ברמת התלמידהישגים נוספים שנבדקו היו זכאות לתעודת בגרות:  – זכאות לתעודת בגרות 

נבנה משתנה חדש המתאר את  ברמת בית הספר; נעשה שימוש במשתנה זכאות לבגרות

שיעור הזכאים לתעודת בגרות מכלל תלמידי שכבת י"ב בבית הספר )בקיבוץ לשתי 

 .השכבה"(התלמידים שכבה" ו"מעל למחצית התלמידים ב"מתחת למחצית  :קטגוריות

 וכן  מיןנעשה שימוש במשתנה  התלמידברמת  – מאפיינים אישיים ומאפייני רקע משפחתי

)מיצוע שנות ההשכלה של שני ההורים, באם קיים מידע  ממוצע השכלת הוריםנבנה משתנה 

 עבורם(. 

 הן ברמת 6ספרי-מדד טיפוח ביתופיקוח  ,מגזר –בית הספר  – מאפייני מוסד הלימודים ,

 התלמיד והן ברמת בית הספר.
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 נעשההדוח נעשה שימוש דומה במילים נבחן או ניגש, בהתייחס לבחינת הבגרות במתמטיקה. מכיוון ש לאורך 
 בתלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות ולא רק הוגשו אליה.הוא מדובר הש בנתוני משרד החינוך ומיש
6

בתי ספר בעלי  מדד טיפוח נמוך המגדיר רמות לפי הגדרת משרד החינוך: שלושמדד הטיפוח הבית ספרי נחלק ל 
-4.21ציוני מדד  –מדד טיפוח בינוני המגדיר בתי ספר בעלי חסך חינוכי בינוני; 1-4.21ציוני מדד  –חסך חינוכי נמוך 

 4.21-11ציוני מדד  –מדד טיפוח גבוה המגדיר בתי ספר בעלי חסך חינוכי גבוה ; 4.24
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 ברמת  ,בצורתו המקורית נתיב הלימודיםנעשה שימוש במאפיין  בנוסף, – נתיב הלימודים

מכלל תלמידי  שיעור הלומדים בנתיב העיונינבנו המשתנים  .התלמיד וברמת בית הספר

מכלל תלמידי שכבת י"ב בבית  ושיעור הלומדים בנתיב הטכנולוגישכבת י"ב בבית הספר 

שכבה" ו"מעל למחצית ההתלמידים הספר )בקיבוץ לשתי קטגוריות "מתחת למחצית 

 השכבה"(. התלמידים 

 לפי גודל שכבת י"ב )קובץ גודל בית הספרמשתנה הברמת בית הספר נבנה  – גודל בית הספר ,

 121תלמידים בשכבה" ו"מעל  121-41תלמידים בשכבה" "בין  41לשלושה ערכים, "עד 

דומים למספרי תלמידים בשכבה", קיבוץ הנובע מבחינת התפלגות המקרים ומייצר ערכים 

 "עד כיתה אחת", "בין שתי כיתות לשלוש" ו"מעל לשלוש כיתות" בהתאמה(. :כיתות בשכבה

 מבנה הדוח

 פרקים: שנידוח זה ב

ו דקיב בפרק זה – בוגרי י"ב בבחינת הבגרות במתמטיקהשל היבחנות המיפוי מגמות  .א

יח"ל לבין אלו  1הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  "בההבדלים בין בוגרי י

בדלים יבחנו על פי מאפיינים אישיים, מאפייני רקע משפחתי השאינם נבחנים ברמה זו. ה

  מוסד לימודים.ומאפייני 

ו דקבי בפרק זה – מיפוי מגמות ההגשה לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת בתי הספר .ב

ההבדלים בין בתי ספר בהם לפחות תלמיד אחד נבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

ניגש לרמה הזו. בנוסף יבחנו ההבדלים בין  ף לא תלמיד אחדבהם אשיח"ל ובין בתי ספר  1

בתי ספר הנבדלים באחוזי התלמידים הניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה מכלל שכבת 

 21%ב" ו"מעל "משכבת י 11%-21%משכבת י"ב", "בין  11%עד " :תקיבוץ לשלוש רמובב, "י

 ב"."משכבת י
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 ממצאים

בבחינת הבגרות  ב"יבוגרי של היבחנות המיפוי מגמות  :פרק א'

 במתמטיקה

תשע"ב ומתוכם -: מספר תלמידי י"ב במחזורים תשס"חהבאים נתוניםהן מוצגים לבלוח שלה
 פי חישוב מחדר המחקר הווירטואלי.מספר הניגשים לבגרות על פי נתוני משרד החינוך ועל 

 הניגשים לבגרות "בתשע-: תלמידי י"ב במחזורים תשס"ח7לוח 

 
 

 7 ב"יתלמידי מספר 
 

 8הניגשים לבגרות ב"ימספר תלמידי 
 

 בחינוך הרגיל ב"י מספרי בוגרי
 9שנגשו לפחות לבחינת בגרות אחת

 
 תלמידי י"במסך  באחוזים

 תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ט תשס"ח
92,217 1,3,99 193989 183999 183,99 

     

9,398, 9,3119 993999 983,68 983,8, 

     

81,190 81,526 85,822 85,834 86,146 

     

88.0 87.4 87.4 88.7 89.1 

 

 בחינוך הרגיל, שנגשו לבחינת בגרות אחת ב"יכלל בוגרי מתייחסת לאוכלוסיית המחקר זה בדוח 

 לוחותב כל שנה. ב"יכיתות מכלל הלומדים ב 21%זו מהווה כמעט  אוכלוסייה. לפחות

בבחינת הבגרות במתמטיקה התלמידים היבחנות של מוצגת תמונת מצב  יםתרשימים הבאבו

שכלל לא נבחנו בבחינה )בכל  ב"ישיעור הנבחנים לעומת שיעור בוגרי  – תשע"ב-בשנים תשס"ח

 מתוך סך הנבחנים.התפלגות ההיבחנות לפי רמות הבחינה רמה שהיא( וכן 

 הנבחנים בבגרות במתמטיקה  מספר: 2לוח 

 תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ט תשס"ח 

 17,952 20,238 19,918 19,723 21,052 בבחינת בגרות במתמטיקה כלל לא נבחנו

 68,194 65,596 65,904 61,803 60,138 נבחנו 

      מהם: 

 41,207 38,167 35,704 32,473 30,853 יח"ל 3ברמה של 

 18,120 17,688 19,652 18,321 18,068 יח"ל 4ברמה של 

 8,867 9,741 10,548 11,009 11,217 יח"ל 1ברמה של 

                                                                 
7
 נתונים אלו לקוחים ממצגת נתוני משרד החינוך בכתובת: 

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%

-A780-4A30-052F-3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F4277FC4F

-U4f6B4qM4ATnwoHYDg&usg=AFQjCNEYn8c7GluyA1A160F155BE%2F174316%2Fzacaut.ppt&ei=izEL

AyvQ-hg&sig2=xs5AlIHwacuZNdTFf-hbWc7L5AphXPPR 

 
8
 כנ"ל. 
9
 מנקודה זו, עובדו מנתוני חדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך. ,כל הנתונים המופיעים בדוח 

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F4277FC4F-052F-4A30-A780-A1A160F155BE%2F174316%2Fzacaut.ppt&ei=izELU4f6B4qM4ATnwoHYDg&usg=AFQjCNEYn8c7Gluy-hbWc7L5AphXPPR-hg&sig2=xs5AlIHwacuZNdTFf-AyvQ
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F4277FC4F-052F-4A30-A780-A1A160F155BE%2F174316%2Fzacaut.ppt&ei=izELU4f6B4qM4ATnwoHYDg&usg=AFQjCNEYn8c7Gluy-hbWc7L5AphXPPR-hg&sig2=xs5AlIHwacuZNdTFf-AyvQ
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F4277FC4F-052F-4A30-A780-A1A160F155BE%2F174316%2Fzacaut.ppt&ei=izELU4f6B4qM4ATnwoHYDg&usg=AFQjCNEYn8c7Gluy-hbWc7L5AphXPPR-hg&sig2=xs5AlIHwacuZNdTFf-AyvQ
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FNR%2Frdonlyres%2F4277FC4F-052F-4A30-A780-A1A160F155BE%2F174316%2Fzacaut.ppt&ei=izELU4f6B4qM4ATnwoHYDg&usg=AFQjCNEYn8c7Gluy-hbWc7L5AphXPPR-hg&sig2=xs5AlIHwacuZNdTFf-AyvQ
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 הנבחנים בבגרות במתמטיקה אחוז : 3לוח 

 באחוזים

 תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ט תשס"ח 
 20.8 23.6 23.2 24.2 25.9 בבחינת בגרות במתמטיקה לא נבחנו כלל

 79.2 76.4 76.8 75.8 74.1  10נבחנו

 מהם: 
     

 60.4 58.2 54.2 52.5 51.3 יח"ל 3ברמה של 

 26.6 27.0 29.8 29.6 30.0 יח"ל 4ברמה של 

 13.0 14.8 16.0 17.8 18.7 יח"ל 1ברמה של 

 

  

 

 ונבחנש ב"ייה בשיעור בוגרי ימגמת על תשע"ב ניכרת-בשנים תשס"חניתן לראות כי  התרשימיםמ

 72%רות בתחילת התקופה ועד לבג וניגששמכלל הבוגרים  74%-מ –בבחינת הבגרות במתמטיקה 

 .בסופה

                                                                 
10
דוח נתוני בגרות של משרד החינוך לשנת תש"ע, מכיל פרק העוסק במיפוי ההיבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה  

 תש"ע בכתובת:  -לשנים תשס"ח
-8BE7-4A64-2204-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D9320C72

09D88C1C743B/139359/Page100.pdf 
בשנת תש"ע.  71%-בשנת תשס"ח ל 72%-ה בשיעור הנבחנים במתמטיקה מינתוני פרק זה מצביעים על מגמת עלי

ים בחינוך הרגיל שנגשו לפחות לבחינת ההבדל בין נתונים אלו לנתוני דוח זה נעוץ בבחירה שלנו להתייחס לתלמיד
 בגרות אחת. אם מחשבים את שיעור הנבחנים מתוך כלל הניגשים לבגרות לפי משרד החינוך מגיעים לאותן תוצאות. 

 ד בשני הדוחות.והחלוקה לשיעורי הניגשים לרמות ההיבחנות השונות נמצאה דומה מא

25.9 24.2 23.2 23.6 20.8 

74.1 75.8 76.8 76.4 79.2 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 כלל הבוגרים : 7תרשים 
התפלגות לפי היבחנות בבחינת הבגרות  

 במתמטיקה

 נבחנו לא נבחנו  

51.3 52.5 54.2 58.2 60.4 

30 29.6 29.8 27 26.6 

18.7 17.8 16 14.8 13 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

הנבחנים  )  כלל הבוגרים: 2תרשים 
התפלגות לפי רמת היבחנות   -( בבחינה

 בבחינת הבגרות במתמטיקה

 ל"יח 6נבחנו ברמה של  ל"יח ,נבחנו ברמה של 

 ל"יח ,נבחנו ברמה של 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D9320C72-2204-4A64-8BE7-09D88C1C743B/139359/Page100.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D9320C72-2204-4A64-8BE7-09D88C1C743B/139359/Page100.pdf
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 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 – נמצא במגמת ירידה יח"ל( 5או  4ברמות הגבוהות )להבחן בבחינה  ובחרששיעור הבוגרים 

 – בלבד בסופה 41%-בתחילת התקופה הנבחנת לכ שנבחנו בבחינה כלל הבוגריםמכמעט מחצית מ

 . בשיעורי הנבחנים במהלך התקופה 21%-ירידה של כ

מכלל  12%-מכ – מורה על  מגמת ירידה יח"ל 5ברמה של להבחן בבחינה  ובחרששיעור הבוגרים 

 –. במילים אחרות בלבד בסופה 13%-בתחילת התקופה לכ בחינהרמה זו בב ונבחנש הבוגרים

יח"ל  1שיעור הנבחנים ברמה של  בבדיקת ירידה של כשליש באחוז הנבחנים במהלך התקופה.

 14%-מגמת ירידה מ נראיתבבחינת הבגרות במתמטיקה(  אלו שלא נבחנומכלל הבוגרים )כולל 

 .בשנת תשע"ב 11%-מכלל הבוגרים בשנת תשס"ח ל

בתחילת  11%-מ – יח"ל 3ברמה של להיבחן  ובחרשבקרב הבוגרים  היה תואמת נמצאימגמת על

 .בסופה 41%-התקופה לכ

 ב"ירקע משפחתי של בוגרי לפי מאפיינים אישיים ומאפייני השוואה .  7

ממוצע )מאפייני רקע משפחתי ו ןמיעל פי במחקר זה  מיוצגיםשל הבוגרים  םייהאיש ניםהמאפיי

 .(השכלת ההורים

 הבוגרים לפי מין השוואה

  

 

. בוגרים 44%-כו בוגרות יוה ב"יקרב כלל בוגרי מ 14%-מהתרשימים עולה כי בחינוך הרגיל כ

בוגרים  יוהמחצית למעל  –יח"ל  1מטיקה ברמה של נבחנו בבחינת הבגרות במתבקרב הבוגרים ש

 –ות וגרבאחוז הב ירידהות מגמה מסוימת של ראניתן להשנים  במהלך. ופחות ממחצית בוגרות

 בתשע"ב. 41%-בשנת תשס"ח ל 48%-מ

46.2 46 45.9 46.6 46.4 

53.8 54 54 53.4 53.6 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 כלל הבוגרים: 3תרשים 
 התפלגות לפי מין 

 נקבה זכר

52.4 51.9 53.1 54.5 55.1 

47.6 48.1 46.9 45.5 44.9 
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בוגרים שנבחנו בבחינת : 4תרשים 
 ל"יח 5הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי מין 

 נקבה זכר
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 11לפי ממוצע השכלת הורים השוואה

  

 

  :הבדלים בין האוכלוסיות הנבחנות יםלוהתרשימים ע נתונית דיקבמ

 ממשפחות בהן ההשכלה הממוצעת של היו בחינוך הרגיל  ב"יכלל בוגרי קרב מ 41%-כ

השכלה ממוצעת של  םממשפחות שלהורימהם כשליש  ;שנות לימוד ופחות 12ה יתההורים הי

מעל לעשירית  מעטשנות לימוד )אקוויוולנטי לרכישת תואר ראשון או תעודות דומות( ו 14-13

תארים שנות לימוד בממוצע, דהיינו בעלי  14-מהם ממשפחות בהם להורים יותר מ

 מתקדמים.

  ,היו יח"ל 5שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ב"ימבוגרי שליש לעומת זאת 

שנות לימוד בממוצע, כאשר ניכרת מגמת  12עד  יתההיהורים ה השכלתשמרקע משפחתי 

 שנות לימוד בממוצע; 14-13ממשפחות בהן להורים  41%-מעל ל מעט בשיעור זה;ירידה 

 21%-כמ – שנות לימוד בממוצע 14-ריהם מעל לשלהו ב"ית בשיעור בוגרי איה נריימגמת על

 .תשע"בב 31%-מכלל בוגרים אלו בתשס"ח עד ל

  

                                                                 
11
מכלל הבוגרים בארץ נתון  4%-לכ –נתון זה אינו נתון בעל כיסוי מלא בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך  

 זה חסר.

58.5 58.8 58.9 59 58.8 

29.8 29.6 29.3 29.5 29.4 

11.7 11.6 11.8 11.5 11.8 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 כלל הבוגרים : 5תרשים 
 התפלגות לפי ממוצע השכלת ההורים

 שנות לימוד 98-ל ,9בין  שנות לימוד ופחות 92

 שנות לימוד 98-מעל ל

32.1 32.3 31.2 29.1 27 

42.7 42 41.9 43.6 42.9 

25.1 25.6 26.9 27.3 30 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

בוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות  : 6תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי ממוצע השכלת ההורים

 שנות לימוד 98-ל ,9בין  שנות לימוד ופחות 92

 שנות לימוד 98-מעל ל



 מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

11  

 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 ב"ישל בוגרי  לימודיםההשוואה לפי מאפייני  . 2

 .בחירת נתיב הלימודיםפייני הלימודים הרלוונטיים למחקר זה מיוצגים על ידי מא

 

  
 

  :מהתרשימים ניתן לראות כי

  מ –מגמת ירידה בשיעור הלומדים בנתיב העיוני  קיימת בחינוך הרגיל ב"יכלל בוגרי בקרב-

 31%-כמ –ומגמת עלייה בשיעורי הלומדים בנתיב הטכנולוגי  בתשע"ב, 12%-בתשס"ח ל 44%

 בתשע"ב. 41%-כבתשס"ח ל

  ההבגרות במתמטיק שנבחנו בבחינת ב"יבוגרי תמונה דומה עולה גם מבחינת המצב בקרב 

 14%-כבתשס"ח ל 41%-כמ –מגמת ירידה בשיעור הלומדים בנתיב העיוני  – יח"ל 1ברמה של 

 43%-כבתשס"ח ל 32%-כמ –ומגמת עלייה בשיעורי הלומדים בנתיב הטכנולוגי תשע"ב, ב

 .בתשע"ב

 

 

 

 

 

 

64.2 63.2 62 60.6 59.2 

34.6 35.8 36.9 38.4 39.8 

1.1 1 1.1 1 1 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 כלל הבוגרים:1תרשים 
 התפלגות לפי נתיב לימודים 

 נתיב חקלאי ואחר נתיב טכנולוגי נתיב עיוני

60.5 60 58.2 56.1 56.4 

38.6 39.1 40.9 42.5 42.5 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

בוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות  : 8תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי נתיב לימודים 

 נתיב חקלאי ואחר נתיב טכנולוגי נתיב עיוני
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 ב"י. השוואה לפי מאפייני בתי הספר של בוגרי 3

 .ומחוז משרד החינוך פיקוח ,מדד טיפוח, מגזר :מאפייני בתי הספרבמחקר זה נבדקו 

 ספרי-לפי מדד טיפוח ביתהשוואה 

  
 

-רק בין השנים תשס"ט ולכן נערכה השוואהבשנת תשס"ח, עברה שינוי דרך חישוב מדד הטיפוח 

  הבדלים:נמצאו ות דקבין האוכלוסיות הנבתשע"ב. 

 בבתי ספר המוגדרים כבעלי חסך  ולמד ,בכל שנה ,בחינוך הרגיל ב"יבוגרי קרב מ 41%-כ

בבתי ספר  –בבתי ספר המוגדרים בעלי חסך חינוכי בינוני וכשליש  ו, כרבע למד12נמוך

 המוגדרים בעלי חסך חינוכי גבוה.

  ,יח"ל, ניכרת  1ברמה של  בחנו בבחינת הבגרות במתמטיקהנש ב"יבוגרי בקרב בשונה מכך

-כמ – מגמת גידול בשיעור הבוגרים שלמדו בבתי ספר המוגדרים כבעלי חסך חינוכי נמוך 

מבתי ספר  וגיעשהבשיעורי הבוגרים ירידה ומגמת  ,"בתשעב 44%-כבתשס"ט ל 17%

. כחמישית בתשע"ב 14%-כבתשס"ח ל 12%כ-מ –המוגדרים כבעלי חסך חינוכי גבוה 

 בבתי ספר המוגדרים כבעלי חסך חינוכי בינוני. ומבוגרים אלו למד
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 על פי הגדרות משרד החינוך, ראו פרק הגדרות משתנים 
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 כלל הבוגרים  :8תרשים 
 ספרי-התפלגות לפי מדד טיפוח בית

 (,9-9)חסך חינוכי גבוה 

 (6-8)חסך חינוכי בינוני 

 (,-9)חסך חינוכי נמוך 

78.2 
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בוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות  : 1תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי מדד טיפוח בית ספרי

 (,9-9)חסך חינוכי גבוה 

 (6-8)חסך חינוכי בינוני 

 (,-9)חסך חינוכי נמוך 
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 בית הספר לפי מגזרהשוואה 

 

 

 מהתרשימים עולה כי:

 מהם בבתי ספר  17%-בבתי הספר שבמגזר היהודי וכ ולמדבחינוך הרגיל  ב"יבוגרי מ 81%-כ

באחוז הבוגרים בבתי הספר שבמגזר  עלייהת ניכרת מגמת ודקשבמגזר הערבי. בשנים הנב

 באחוז הבוגרים בבתי ספר שבמגזר היהודי. ירידהעם מגמת  בהתאמההערבי, 

 2.1% מהם בבתי ספר שבמגזר הבדואי. 4%-בבתי ספר במגזר הדרוזי וכ ומדמהבוגרים ל 

  ירידהיח"ל ניכרת מגמת  1בקרב הבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 ,בתשע"ב 13%-בתשס"ח לכ 11%-מכ –במגזר הערבי שבאחוז הבוגרים הלומדים בבתי הספר 

-בתשס"ח לכ 83%-כמ –באחוז הבוגרים הלומדים במגזר היהודי עלייה עם מגמת  האמתהב

 בתשע"ב. 81%

 ויח"ל למד 1מהבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה, ברמה של  2%ות, דקבשנים הנב 

 בבתי הספר במגזר הבדואי. ,פחותאף ו ,הדרוזי ואחוז אחד בבתי ספר במגזר
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 כלל הבוגרים: 70תרשים 
 התפלגות לפי מגזר בית הספר 

 בדואי דרוזי   ערבי יהודי

82.8 82.3 83.4 84.3 84.7 

14.6 14.9 13.7 13.1 12.6 
1.8 2.1 1.9 1.9 2.1 
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 ל"יח 5בוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של : 77תרשים 
 התפלגות לפי מגזר בתי הספר 

 בדואי דרוזי   ערבי יהודי
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 השוואה לפי פיקוח בית הספר

  

 

 מהתרשימים עולה כי:

 81% בבתי ספר בפיקוח הממלכתי  ושנבחנו בבחינות בגרות בחינוך הרגיל למד מכלל הבוגרים

 דתי.-בבתי ספר בפיקוח ממלכתי ומהם למד 11%מגזר יהודי ולא יהודי,  –

  שנבחנו בבחינות הבגרות בבתי ספר שבפיקוח העצמאי קיימת מגמת עלייה באחוז הבוגרים

 בוגרים(.  3721בתשע"ב ) 4%-כס"ח לשבוגרים( בת 2422) 3%-כמ –)חרדי( 

 עקביים לאורך יח"ל,  1שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  נתוני הבוגרים

מהם מבתי  11%-מבתי ספר שבפיקוח הממלכתי, וכ וגיעהמהם  81%-כ – התקופה הנבחנת

גיע מבתי ספר שבפיקוח הבוגרים(  11-חצי אחוז מהם )כ דתי;-ספר בפיקוח הממלכתי

 העצמאי.

  

81.3 80.9 80.3 80.1 80.2 

15.7 15.9 16.1 15.4 15.4 

3.1 3.2 3.6 4.5 4.3 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 כלל הבוגרים  : 72תרשים 
 התפלגות לפי פיקוח בית הספר

 עצמאי ממלכתי דתי ממלכתי

84.8 84.7 84.2 84.3 84.7 

14.7 14.7 15.2 15.2 14.8 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

בוגרים שנבחנו בבחינת : 73תרשים 
 ל"יח 5הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי פיקוח בית הספר

 עצמאי ממלכתי דתי ממלכתי
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 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 וךהשוואה לפי מחוז משרד החינ

 

 
 

 מהתרשימים עולה כי:

  יח"ל גבוה מהאחוז המקביל  1אחוז הבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של

, (בהתאמה 14%-כ לעומת 18%-כ) : תל אביבבמחוזותבקרב כלל הבוגרים שנבחנו בבגרות 

  .(בהתאמה)כמעט שליש מהבוגרים לעומת רבע מרכז ו

 הבגרות במתמטיקה  אחוז הבוגרים שנבחנו בבחינתב חלה עלייהת דקהתקופה הנב במהלך

 בכל שאר המחוזות. חלה ירידהו אלויח"ל במחוזות  1ברמה של 

  

7.9 8.1 8.2 7.7 7.5 

21.5 21.7 21.6 22 21.8 

13.1 13.4 12.8 12.8 12.7 

25.5 25.2 25.7 26.2 26.1 

13.8 13.3 13.3 13 13.1 

15.3 15.3 15.5 15.5 15.7 
2.8 2.9 2.9 2.8 3 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 כלל הבוגרים: 74תרשים 
 התפלגות לפי מחוז משרד החינוך 

 יהודה ושומרון דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים

7.2 7.5 7.3 6.3 6.6 

19.7 19.2 18.3 18 18 

14.6 15.1 14.3 14.3 13.7 

27.6 28.1 28 29.9 30.4 

16.4 16.4 17 16.9 18.1 

12.4 11.6 12.8 12.3 10.9 
2.1 2 2.4 2.4 2.3 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 ל"יח 5בוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של : 75תרשים 
 התפלגות לפי מחוז משרד החינוך 

 יהודה ושומרון דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים
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 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 השוואת הישגי התלמידים . 4

הציון הסופי בבחינת הבגרות במתמטיקה וזכאות  –הישגי התלמידים  מאפייניבמחקר זה נבדקו 

 לתעודת בגרות.

 בבחינת הבגרות במתמטיקההשוואה לפי התפלגות הציון הסופי 

 

 

 
   

, כאשר בכל הרמות לשלוש רמות היבחנות תבבחינת הבגרות במתמטיקה נחלק ההישגיםהשוואת 

 ציון עובר:  ושיגהקים בדהנת מרבי

3.3 4.5 5 5.6 6 
21.8 25.6 28.5 26.8 27.8 

23.9 23.5 22.8 21.5 21 

26 23.5 22.9 22.7 22 

25.1 22.9 20.8 23.4 23.3 

 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 ל"יח 3ברמה של  נבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה : 76תרשים 
 התפלגות לפי קטגוריות ציונים 

 ,,19-9 ,99-1 ,99-9 ,9-,, (6,-,)לא עובר 

2.6 3.2 2.7 2.6 2.3 
20.9 21.2 20.9 20.5 19.5 

24.9 24.5 25.2 23.5 24.1 

30.1 30.5 30.3 30.3 31.7 

21.5 20.6 20.9 23.1 22.4 

 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 ל"יח 4ברמה של  נבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה : 71תרשים 
 התפלגות לפי קטגוריות ציונים 

 ,,19-9 ,99-1 ,99-9 ,9-,, (6,-,)לא עובר 

1.2 0.9 0.9 1.2 0.8 12.6 10.8 12 13.6 12.7 
18.8 17.4 20.6 20.1 20.2 

27.9 30.2 30.7 32 31.7 

39.6 40.6 35.9 33.2 34.6 

 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 ל"יח 5ברמה של  נבחנים  בבחינת הבגרות במתמטיקה : 78תרשים 
 התפלגות לפי קטגוריות ציונים 

 ,,19-9 ,99-1 ,99-9 ,9-,, (6,-,)לא עובר 
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 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 4מהנבחנים ברמה של  27% ;זכאים לציון עובריח"ל  3בבחינה ברמה של מהנבחנים  21%-כ 

 יון שכזה.יח"ל זכאים לצ 1מהנבחנים ברמה של  22%-יח"ל זכאים לציון עובר וכ

  דומה, התפלגות הציונים יח"ל 4-3ברמות של  רות במתמטיקההנבחנים בבחינת הבגבקרב, 

  :למעט

o  יח"ל )כ 4בקרב נבחני  21-81אחוז גבוה יותר של נבחנים הזכאים לציון שנע בין-

  ;בלבד( 22%-יח"ל )כ 3אחוז המקביל בקרב נבחני ל בהשוואה( 31%

o  יח"ל  4בקרב נבחני  71-11אחוז נמוך יותר של נבחנים הזכאים לציון שנע בין

 .(27%-יח"ל )כ 3אחוז המקביל בקרב נבחני ל בהשוואה( חמישית בלבד)כ

  כך שנמצא  ,ציונים שונה במיוחד בקטגוריות הקיצוניותההתפלגות  –יח"ל  1בקרב נבחני

ולעומת זאת מעל לשליש  ,71-11נע בין שרק עשירית מהנבחנים ברמה זו היו זכאים לציון ש

פחות מרבע מהנבחנים ברמות הנמוכות )וזאת לעומת  111-21יון שנע בין מהם היה זכאי לצ

 יותר(.

 בגרות תעודת השוואה לפי זכאות ל

  

 

בעלי זכאות מלאה  ו, הייח"ל 1הבגרות במתמטיקה ברמה של  מרבית הבוגרים שנבחנו בבחינת

בחינוך הרגיל זכאים לתעודת בגרות  ב"ימכלל בוגרי  71%-לתעודת בגרות, לעומתם פחות מ

 מלאה.

 

 

 

36 33.6 33 32.7 30.2 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 כלל הבוגרים : 71לוח 
 התפלגות לפי זכאות לתעודת בגרות

 זכאי לא זכאי

1.7 1.5 1.5 1.4 1.9 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

בוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות : 20לוח 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי זכאות לתעודת בגרות 

 זכאי לא זכאי
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 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 . סיכום ממצאי פרק א'5

 כללי

 ונבחנש ב"ייה בשיעור בוגרי ימגמת על תשע"ב קיימתותשס"ח השנים שבין התקופה  במהלך 

הניגשים לבגרות בתחילת התקופה ועד מכלל הבוגרים  74%-מ –בבחינת הבגרות במתמטיקה 

 .בסופה 72%

 יח"ל( נמצא  1או  4) שיעור הבוגרים הבוחרים להבחן בבחינה ברמות ההיבחנות הגבוהות

 13%-בתחילת התקופה לכ יח"ל 1של ברמה  ונבחנשמכלל הבוגרים  12%-מכ –במגמת ירידה 

-מ –יח"ל  3להיבחן ברמה של  ובחרשיה בקרב הבוגרים ימגמת עלבהתאמה נמצאה  בסופה.

 בסופה. 41%-בתחילת התקופה לכ 11%

 מאפיינים אישיים ומאפייני רקע משפחתי

 ופחות ממחציתם בוגרות יח"ל הם בוגרים 1בבחינת הבגרות ברמה של  ונבחנש בוגריםה רוב. 

 41%-כבתשס"ח ל 48%-כמ –באחוז הבנות  ירידהניתן לזהות מגמה של במהלך השנים 

 בתשע"ב(.

  בעל מרקע משפחתי  וגיעהיח"ל  1שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ב"יבוגרי

הפער גדל  .יותר מאשר כלל הבוגרים שנגשו לבחינות הבגרות בחינוך הרגיל השכלה גבוהה

שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה  ב"ייה בשיעור בוגרי יעלניכרת : השנים במהלך

תשס"ח עד בבוגרים המרבע מכלל  – שנות לימוד בממוצע 14-יח"ל שלהוריהם מעל ל 1של 

רק שליש מבוגרי  .בחינוך הרגיל ב"יאת בהשוואה לעשירית בלבד מבוגרי ז .תשע"בב 31%-כל

מרקע משפחתי בו להורים  וגיעהיח"ל  1שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ב"י

 41%-וזאת לעומת כ ,ירידה בשיעור זהשנות לימוד בממוצע, כאשר ניכרת מגמת  12עד היו 

 בחינוך הרגיל. ב"ימבוגרי 

 מאפייני לימודים

  כמו בקרב כלל בוגרי יח"ל 1הבגרות במתמטיקה ברמה של  שנבחנו בבחינת ב"יבקרב בוגרי ,

נמצאה מגמת ירידה בשיעור הלומדים בנתיב העיוני ומגמת עלייה בשיעורי , בחינוך הרגיל ב"י

  .הטכנולוגיהלומדים בנתיב 

 מאפייני בתי הספר

  מהם  41%-ברובם )כ וגיעהיח"ל,  1שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ב"יבוגרי

 41% -כ וזאת לעומת ,נמוך ה( מבתי ספר המוגדרים כבעלי חסך חינוכייושיעור זה במגמת עלי

מבתי ספר המוגדרים  וגיעהבחינוך הרגיל. קצת למעלה מעשירית מבוגרים אלו  ב"ימבוגרי 

 בחינוך הרגיל. ב"יכבעלי חסך חינוכי גבוה וזאת לעומת כשליש מבוגרי 
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 יח"ל, לפי מגזר בית  1ב שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של "התפלגות בוגרי י

 וגיעהמהם  81%-אינה שונה משמעותית מהתפלגות כלל התלמידים בחינוך הרגיל: כ ,הספר

מבתי ספר  11%-כ ,יח"ל( 1-)אחוז זה גבוה מעט בקרב הנבחנים בהודי הימבתי ספר שבחינוך 

מבתי ספר  והגיעששבחינוך הערבי ואחוזים בודדים מהחינוך הדרוזי והבדואי. אחוז הבוגרים 

יח"ל,  1בקרב הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  יותרשבחינוך הבדואי נמוכים 

 מהתפלגותם באוכלוסייה הכללית.

 יח"ל, לפי פיקוח בית  1ב שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של "גות בוגרי יהתפל

 וגיעהמהם  81%-אינה שונה משמעותית מהתפלגות כלל התלמידים בחינוך הרגיל: כ ,הספר

מבתי  וכרבע ,יח"ל( 1-)אחוז זה גבוה מעט בקרב הנבחנים ב שבפיקוח הממלכתימבתי ספר 

נמוכים  עצמאיה פיקוחמבתי ספר שב והגיעשוזי הבוגרים . אחשבפיקוח הממלכתי דתיספר 

יח"ל, מהתפלגותם באוכלוסייה  1בקרב הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 הכללית.

  יח"ל גבוה  1המחוזות בהם אחוז הבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של

כי גם ניתן לראות  .תל אביב ומרכזמהאחוז המקביל בקרב כלל הבוגרים שנבחנו בבגרות הם: 

 1ת גדל אחוז הבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של דקהתקופה הנב במהלך

 יח"ל במחוזות אלו וקטן בכל שאר המחוזות.

  הישגים

 יח"ל גבוהים מציוניהם של  1בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ונבחנש הבוגרים ציוני

יח"ל היו זכאים  1מנבחני  41%-יח"ל, כאשר מעל ל 3-4בבחינה זו ברמה של  ונבחנשהבוגרים 

יח"ל היו זכאים  1כשליש מנבחני  .יח"ל 4-3וזאת לעומת רק מחצית מנבחני  81לציון שמעל 

 יח"ל. 4-3וזאת לעומת כרבע מנבחני  21לציון שמעל 

  הינם בעלי זכאות יח"ל,  1מרבית הבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של

ב בחינוך הרגיל זכאים לתעודת "מכלל בוגרי י 71%-מלאה לתעודת בגרות, לעומתם פחות מ

 בגרות מלאה.
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 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 מיפוי מגמות ההגשה לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת בתי הספר :פרק ב'

ת המחקר, דהיינו בתי ספר שבהם נבחן לפחות יאוכלוסי הוגדרהבה שמוצגת הדרך  בלוח הבא

לעומתם אוכלוסיית בתי הספר בהם ו –יח"ל 1תלמיד אחד בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 . תלמיד אחד כזהאף לא לא נמצא 

 

 : אוכלוסיית המחקר3לוח 

 oבמספרים

 תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ט תשס"ח   
 סך חטיבות עליונות, בחינוך הרגיל 

 מקובץ "איתור מוסדות חינוך"
1238 1280 1367 1421 1643 

       ן:מתוכ 

 1043 1013 988 931 914  13מוסדות המוגדרים כ"מגישים לבגרות" 

      מתוכם:  

מוסדות בהם לפחות תלמיד אחד   

 14ניגש לבחינת בגרות אחת לפחות

799 829 853 891 898 

      מתוכם:  

אף לא תלמיד אחד בהם מוסדות   
ניגש לבחינת הבגרות במתמטיקה 

 יח"ל 1ברמה של 

293 322 333 371 386 

מוסדות שלפחות תלמיד אחד   
בהם ניגש לבחינת הבגרות 

 יח"ל 1במתמטיקה ברמה של 

506 507 520 520 512 

 באחוזים

 תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ט תשס"ח   
 סך חטיבות עליונות, בחינוך הרגיל 

 "איתור מוסדות חינוך" מקובץ
   

       מתוכן: 

 63.5 71.3 72.3 72.7 73.8 מוסדות המוגדרים כ"מגישים לבגרות"  

      מתוכם:  

מוסדות בהם לפחות תלמיד אחד   
 ניגש לבחינת בגרות אחת לפחות

87.4 89.0 86.3 88.0 86.1 

      מתוכם:  

אף לא תלמיד אחד בהם מוסדות   
ניגש לבחינת הבגרות במתמטיקה 

 יח"ל 1ברמה של 

36.7 38.8 39.0 41.6 43.0 

מוסדות שלפחות תלמיד אחד   
בהם ניגש לבחינת הבגרות 

 יח"ל 1במתמטיקה ברמה של 

63.3 61.2 61.0 58.4 57.0 

                                                                 
13
 נתונים הלקוחים מקובץ "מוסדות" בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך  
14
. בצי "מוסדות" ובין קבצי "בגרות" בחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוךנתונים שעובדו מחיבור בין ק 

 בהמשך הדוח יעשה שימוש בנתון זה כמוסדות המגישים לבגרות.
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, תלמיד אחד לפחות בחינת בגרות אחתבתלמידים נבחנו ה ןבהשעליונות החטיבות המ 41%-בכ

 יח"ל.  1במתמטיקה ברמה של  נבחןלפחות 

ירידה, כאשר  תגלה מגמתמתשע"ב -תשס"חהשנים  במהלךת התפלגות בתי הספר דיקבב

 1ברמה של  בחןנלפחות מהחטיבות העליונות שבהן נגשו לבגרות, תלמיד אחד  43%-כבתשס"ח ב

מאותן חטיבות נבחן לפחות תלמיד אחד ברמה זו בבחינת הבגרות  17%-כשנת תשע"ב בבו, יח"ל

הספר  בתי נקודות האחוז( באחוז 4ת )כעשיריירידה של  המצאבשנים אלו נלפיכך  במתמטיקה.

 יח"ל. 1לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ובהם תלמידים ניגש

 

יח"ל  1שיעור התלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של בניסיון לאפיין את 

  שלוש קטגוריות: נמצאו, עליונותהחטיבות ב ב"ימתוך שכבת 

 5לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ונגש ב"ישכבת  מתלמידי 70%בהם עד ש מוסדות .א

יח"ל  1-בין שליש מבתי הספר המגישים לבקטגוריה זו  ונכלל תשע"ב-בשנים תשס"ח. יח"ל

נקודות  14-ב מגמת עלייהמדובר ב מאותם בתי הספר. 44%ועד  ,בבחינת הבגרות במתמטיקה

 .11%-האחוז שמשמעותה עלייה בכ

חינת הבגרות במתמטיקה ברמה של בל ונגש ב"ימתלמידי שכבת  70%-20%מוסדות שבהם  .ב

המגישים מבתי הספר  41%-קצת מעל לבקטגוריה זו  ונכללתשע"ב -בשנים תשס"ח. יח"ל 5

  .יח"ל בבחינת הבגרות במתמטיקה 1-ל

לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ונגש ב"ימתלמידי שכבת  20%בהם מעל שמוסדות  .ג

יח"ל  1-המגישים ל בקטגוריה זו בין רבע מבתי הספר ונכללתשע"ב -בשנים תשס"ח. יח"ל 5

נקודות  12-ב ירידה)מגמת הירידה מאותם בתי הספר.  14%בבחינת הבגרות במתמטיקה ועד 

 תואמת את מגמת העלייה בקטגוריה הנמוכה. (11%-בכ ירידההאחוז שמשמעותה 

36.7 38.8 39 41.6 43 

63.3 61.2 61 58.4 57 
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20%

40%
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80%

100%

 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 חטיבות עליונות בחינוך הרגיל: 27תרשים 
 התפלגות לפי רמת היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה 

 ל"יח ,מוסדות שלפחות תלמיד אחד בהם ניגש לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 ל"יח ,מוסדות שאף לא תלמיד אחד ניגש לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 
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הבגרות נגשו תלמידים לבחינת  ןבהשחטיבות עליונות פרק זה יוצגו ממצאי השוואה בין המשך ב

השוואה תעשה ה. זויח"ל ובין אלו בהן לא ניגש אף תלמיד לבחינה ברמה  1ברמה של  במתמטיקה

הגשת תלמידים הנטייה ל להסביר את יכוליםה במאפייני בית הספרת הגורמים דיקב על ידי

 יח"ל. 1לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

ל יח" 1בנוסף תערך השוואה גם בתוך החטיבות העליונות בהן תלמידים הנבחנים ברמה של 

את  תבדוק ובבחינת הבגרות במתמטיקה, לפי שיעור הנבחנים ברמה זו מכלל השכבה. השוואה ז

 .הםי הספר לפי סוגיההבדלים בהתפלגויות מאפייני בת

 מאפייני בתי הספר.  השוואה לפי 7

 פיקוח.ומדד טיפוח, מגזר  :ו במחקר זה הינםדקשנבמאפייני בתי הספר 

 ספרי-השוואה לפי מדד טיפוח בית

אפשרי לנטייה של בית הספר הסבר כ הטיפוחמדד את מאפיין  דקמערך ההשוואה הראשון בו

 יח"ל.  1להגיש/לא להגיש תלמידים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

( 41%-)כ םמעל למחצית ,כבעלי "חסך חינוכי גבוה"בבתי ספר המוגדרים עולה כי  זומהשוואה 

בבתי הספר המוגדרים כבעלי "חסך  יח"ל(; 1) תלמידים לבחינת הבגרות במתמטיקה וגישהא ל

תלמידים  וגישהא ליה באחוז זה( י)אם כי קיימת מגמת עלחינוכי בינוני" פחות ממחציתם 

מוגדרים כבעלי "חסך המבתי הספר  ,ואף פחות מכך ,כחמישית ;לבחינת הבגרות במתמטיקה

אך גם במקרה זה מדובר במגמת עלייה ברורה  ה זו.ים לבחינתלמיד וגישהא לחינוכי נמוך" 

 .(11%נקודות האחוז לאורך התקופה שמשמעותה עלייה בכמעט  7-ומשמעותית )עלייה של כ

29.1 31 36.2 37.7 44.5 

44.5 43.8 43.7 44.8 41.6 

26.5 25.2 20.2 17.5 13.9 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

  ל"יח 5מוסדות בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של : 22תרשים 
 ב"התפלגות לפי אחוז הניגשים לבחינה ברמה זו מכלל שכבת י

 ל"יח ,ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של ' משכבת יב %,2 -מוסדות בהם מעל ל

 ל"יח ,ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של ' משכבת יב %,9-%,2מוסדות בהם 

 ל"יח ,ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של ' משכבת יב %,9מוסדות בהם עד 
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         יח"ל 1בתי ספר שאין בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 יח"ל 1בתי ספר שיש בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 

בקרב הסוגים השונים של בתי  מדד הטיפוחמערך ההשוואה הבא מציג את ההבדלים בהתפלגות 

עקב שינוי דרך חישוב מדד )יח"ל  1הספר המגישים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 :(תשע"ב-להשוות רק בין השנים תשס"ט הטיפוח בשנת תשס"ח, ניתן

הספר מוגדרים כבעלי "חסך  נמצא כי כמחצית מבתי – עד עשירית מהשכבה – הנמוכהבקטגוריה 

 כבעלי "חסך חינוכי נמוך". 11%-21%-וכ "חינוכי גבוה

( מבתי 81%מעל למחצית )ועד  –נה והתמונה ש – מעל חמישית מהשכבה – הגבוההקטגוריה ב

  .גבוה"הספר מוגדרים כ"בעלי חסך חינוכי נמוך" ואחוזים בודדים בלבד כבעלי "חסך חינוכי 

 

 

13.7 11.6 12.6 15.2 20.3 

86.3 88.4 87.4 84.8 79.7 
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 "חסך חינוכי נמוך"מוסדות המוגדרים : 23תרשים 

37.8 41.7 42.9 41.4 49.1 

62.2 58.3 57.1 58.6 50.9 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 "חסך חינוכי בינוני"מוסדות המוגדרים : 24תרשים 
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 "חסך חינוכי גבוה"מוסדות המוגדרים : 25תרשים 
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  השוואה  לפי מגזר בית הספר

כהסבר אפשרי לנטייה של בית הספר  מגזר בית הספרמערך ההשוואה הבא בודק את מאפיין 

 יח"ל.  1להגיש/לא להגיש תלמידים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

תלמידים  ,המגישים לבגרות (21%-)כ מרבית בתי הספרב – במגזר הדרוזיעולה כי  השוואה זומ

הוא השני בהישגיו במאפיין  המגזר הערבייח"ל.  1לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של ניגשו 

לבחינת הבגרות במתמטיקה תלמידים ניגשו מבתי הספר המגישים לבגרות,  41%-מעל ל – זה

 ל.יח" 1ברמה של 

34.7 
15.9 15.4 10.2 22.4 

34 

33.1 36.2 39.8 28.5 

31.3 
51 48.4 50 49.1 
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ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 70%מוסדות שעד : 26תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי מדד טיפוח בית ספרי

 (,9-9)חסך חינוכי גבוה  (6-8)חסך חינוכי בינוני  (,-9)חסך חינוכי נמוך 

53.3 
33.3 38.3 40.8 54.9 

31.1 
39.6 38.8 44.6 

31 

15.6 27 22.9 14.6 14.1 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 20%-70%מוסדות ש: 21תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי מדד טיפוח בית ספרי

 (,9-9)חסך חינוכי גבוה  (6-8)חסך חינוכי בינוני  (,-9)חסך חינוכי נמוך 

74.6 60.2 55.2 58.2 
88.7 

18.7 32.8 34.3 36.3 
11.3 6.7 7 10.5 5.5 0 

0%

50%

100%

 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 20%-מוסדות שמעל ל: 28תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי מדד טיפוח בית ספרי

 (,9-9)חסך חינוכי גבוה  (6-8)חסך חינוכי בינוני  (,-9)חסך חינוכי נמוך 
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תלמידים בבחינת נבחנו מהחטיבות העליונות המגישות לבגרות,  41%-בכ – במגזר היהודי

 יח"ל.   1הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 1תלמידים ברמה של  ונבחנבשליש מהחטיבות העליונות המגישות לבגרות,  – במגזר הבדואי

 יח"ל בבחינת הבגרות במתמטיקה.

 

 

 

 
         יח"ל 1בתי ספר שאין בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 יח"ל 1בתי ספר שיש בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 

37 39 40.1 42.5 43.6 

63 61 59.9 57.5 56.4 
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 מוסדות במגזר היהודי: 21תרשים 

30.8 33.3 32.1 35 37.6 

69.2 66.7 67.9 65 62.4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

 מוסדות במגזר הערבי: 30תרשים 

16.7 5.9 5.6 11.1 11.1 
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 מוסדות במגזר הדרוזי: 37תרשים 
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 מוסדות במגזר הבדואי: 32תרשים 
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בקרב הסוגים השונים של  בהתפלגות מגזר בית הספרמערך ההשוואה הבא מציג את ההבדלים 

מבתי הספר  81%-כ – יח"ל 1בתי הספר המגישים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

מהם משתייכים למגזרים  2%-ו 3%ורק  ערביהמהם למגזר  11%-משתייכים למגזר היהודי, כ

 .הדרוזי והבדואי בהתאמה

)פחות מעשירית מהשכבה ניגשים  הנמוכההמגזרים הלא יהודים בולטים באחוזיהם בקטגוריה 

 .יח"ל( 1לבחינת הבגרות ברמה של 

)מעל לחמישית מהשכבה נבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה הגבוהה כי בקטגוריה  צייןמעניין ל

, אך בתשע"-יח"ל( בולטים באחוזיהם בתי הספר במגזר הערבי, בשנים תשס"ח 1ברמה של 

 אלו.השנים ניכרת מגמת ירידה באחוזים במהלך 
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ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 70%מוסדות שעד : 33תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי מגזר בית הספר 

 בדואי דרוזי   ערבי יהודי

89.3 84.7 85.9 88 85 

7.6 10.4 9.7 10.3 12.7 
2.7 4.1 3.1 1.7 2.3 
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ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 20%-70%מוסדות ש: 34תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי מגזר בתי הספר 

 בדואי דרוזי   ערבי יהודי
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 השוואה לפי פיקוח בית הספר

כהסבר אפשרי לנטייה של בית הספר  פיקוח בית הספרמערך ההשוואה הבא בודק את מאפיין 

 יח"ל.  1להגיש/לא להגיש תלמידים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

דומות בהתפלגות בתי  דתי-בפיקוח הממלכתי והממלכתי עליונותהשוואה עולה כי חטיבות המ

 41%-71%-בשני המקרים בכ – יח"ל 1הבגרות במתמטיקה ברמה של  הספר המגישים לבחינת

 תלמידים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה זו.נבחנו מבתי הספר 

 1ברמה של פחות מעשירית מבתי הספר מגישים לבחינת הבגרות במתמטיקה  בחינוך החרדי

 בשנת תשע"ב. 4.7%-בשנת תשס"ח ל 2%-ת ירידה מיח"ל, כאשר אחוז זה נמצא במגמ
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ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 20%-מוסדות שמעל ל: 35תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי מגזר בתי הספר 

 בדואי דרוזי   ערבי יהודי
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 מוסדות בפיקוח הממלכתי: 36תרשים 
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         יח"ל 1בתי ספר שאין בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 יח"ל 1בתי ספר שיש בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 

בקרב הסוגים השונים של  בהתפלגות פיקוח בית הספרמערך ההשוואה הבא מציג את ההבדלים 

מבתי הספר  71%-כ – יח"ל 1הבגרות במתמטיקה ברמה של  בתי הספר המגישים לבחינת

  2%-ו דתי-לפיקוח הממלכתימהם  28%-, כלפיקוח הממלכתיהמגישים לבגרות משתייכים 

 לפיקוח החרדי.

נוכחותם של בתי הספר שבפיקוח החרדי  –ממצא מעניין עולה מבדיקת מערך ההשוואה 

 1נבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  ב"ימשכבת  21%-)מעל ל הגבוההבקטגוריה 

 דתי באותה-נוכחותם של בתי הספר בפיקוח הממלכתיבולטת גם תשע"א -בשנים תשס"ח. (יח"ל

 קטגוריה )כמעט שליש מבתי הספר באותה קטגוריה(.
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 מוסדות בפיקוח ממלכתי דתי: 31תרשים 
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 (חרדי)מוסדות בפיקוח עצמאי :38תרשים 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 70%מוסדות שעד : 31תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי פיקוח בית הספר

 עצמאי ממלכתי דתי ממלכתי

70.2 72.1 68.7 66.5 62 
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ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 20%-70%מוסדות ש: 40תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי פיקוח בית הספר

 עצמאי ממלכתי דתי ממלכתי
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30.6 35.2 33.3 34.1 23.9 
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ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות  "משכבת י 20%מוסדות שמעל ל: 47תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי פיקוח בית הספר

 עצמאי ממלכתי דתי ממלכתי
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 בית הספרגודל השוואה לפי 

 כהסבר אפשרי לנטייה של בית הספר גודל בית הספרמערך ההשוואה הבא בודק את מאפיין 

 יח"ל.  1להגיש/לא להגיש תלמידים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

נבחנים הבהם תלמידים  בתי ספר שאיןבמוסדות קטנים אחוז השוואה עולה כי הת מערך קידמב

של  אחוז גבוה ישבמוסדות גדולים  הוא גבוה. יח"ל 1הבגרות במתמטיקה ברמה של בבחינת 

  .יח"ל 1תלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

, לא נמצאו בתי הספר המוגדרים "קטנים" מבין 81%-בכ ,תשע"ב-תשס"חהשנים  במהלך

  יח"ל. 1גרות במתמטיקה ברמה של בתלמידים שנבחנו בבחינת ה

בקרב בתי הספר המוגדרים "בינוניים" ו"גדולים" קיימת מגמת ירידה באחוז בתי הספר שיש 

מבתי  71%יח"ל: מכמעט  1בהם תלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

מבתי הספר המוגדרים  21%-בשנת תשע"ב וממעל ל 14%-הספר ה"בינוניים" בשנת תשס"ח ל

 בשנת תשע"ב. 21%-מ"גדולים" בשנת תשס"ח לפחות 
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 בתי ספר קטנים  : 42תרשים 
 (עד כיתה אחת -ב "תלמידים בשכבת י  40עד )
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         יח"ל 1בתי ספר שאין בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 יח"ל 1בתי ספר שיש בהם ניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 
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 בתי ספר בינוניים : 43תרשים 
 (עד שלוש כיתות -ב "תלמידים בשכבת י 720-47בין )
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 בתי ספר גדולים  : 44תרשים 
 (מעל שלוש כיתות -ב "תלמידים בשכבת י 727מעל  )
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 הישגי התלמידים.  השוואה לפי 2

 :הישגים בבחינת הבגרות במתמטיקה והישגים כלליים כלליםהישגי התלמידים נב

 ו באמצעות שיעור הנבחנים בבחינת הבגרות דקההישגים בבחינת הבגרות במתמטיקה נב

והתפלגות קטגוריות הציונים בבחינת הבגרות  (,ללא הבחנה במתמטיקה )בכל הרמות

 .יח"ל 1ברמת היבחנות של במתמטיקה 

 יעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה בבית הספר.ו באמצעות שדקההישגים הכלליים נב 

שיעור הנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה  –ההישגים בבחינת הבגרות במתמטיקה השוואת 

 (ללא הבחנה )בכל הרמות

  

 

 21%-מעל ל –בבחינת הבגרות במתמטיקה  יח"ל 1ברמה של  והם נבחנשבבתי הספר כמעט בכל 

 . כלשהי נגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת היבחנות ב"ילמעלה ממחצית שכבת בוגרי  –

יח"ל בבחינת הבגרות  1ל ברמה ש בהם אין נבחניםשבתי הספר ים את דקהתמונה שונה כאשר בו

בבחינת הבגרות  הנבחנ ב"ימעל למחצית משכבת אלו רק במחצית מבתי ספר  – במתמטיקה

 ומחצית מתלמידי השכבה נבחנבין רבע ועד  –בפחות מחמישית  ;יח"ל 4-3-בבמתמטיקה 

ובעשירית )ואף למעלה מכך( מבתי  הבע מהשכבה נבחנרכ –בפחות מחמישית נוספת  ;מתמטיקהב

 שכבה בבחינת הבגרות במתמטיקה.ה אף אחד מתלמידילא נבחן  – הספר הללו
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מוסדות שאין ניגשים בהם : 45תרשים 
לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  

 ל"יח 5
התפלגות אחוזי התלמידים הנבחנים   

 ל"יח 4-3: בבחינת הבגרות במתמטיקה

 עד רבע מהשכבה אף תלמיד לא נבחן

 מעל מחצית מהשכבה רבע ועד מחצית מהשכבה
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מוסדות שיש ניגשים בהם : 46תרשים 
לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של   

 ל"יח 5
התפלגות אחוזי התלמידים הנבחנים   

 ל"יח 5-3: בבחינת הבגרות במתמטיקה

 עד רבע מהשכבה אף תלמיד לא נבחן

 מעל מחצית מהשכבה רבע ועד מחצית מהשכבה



 מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

32  

 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 השוואת ההישגים בבחינת הבגרות במתמטיקה

 יח"ל 5הבגרות במתמטיקה ברמה של  התפלגות קטגוריות ציונים של הנבחנים בבחינת

במקרה הנוכחי נערכה השוואה רק בתוך בתי הספר בהם ניגשים תלמידים לבחינת הבגרות 

 יח"ל.  1במתמטיקה ברמה של 

התפלגות ציוני בבין שלושת סוגי המוסדות  נמצאו הבדלים להלןהתרשימים ש מהשוואת

 . יםקטגוריות הציונים הגבוה בבדיקתתלמידים, במיוחד ה

תלמידים בבחינת האחוז בתי הספר שממוצע ציוני מצביע על שתי הקטגוריות העליונות צירוף 

מבתי ספר בעלי שיעור נבחנים נמוך  41%-כי כ נמצא .81-מיח"ל הינו גבוה  1ברמה של הבגרות 

 11%-21%מבתי ספר בעלי שיעור נבחנים בינוני ) 71%-זו, כ קטגוריהמהשכבה( עונים על  11%)עד 

מהשכבה( עונים על  21%-מבתי הספר בעלי שיעור נבחנים גבוה )מעל ל 81%-שכבה( ומעל למה

 .זו קטגוריה

בשלושת סוגי בתי הספר אין כמעט נכשלים ורק בקרב בתי הספר בעלי שיעור נבחנים נמוך נמצאו 

 .71-יח"ל נמוך מ 1אחוזים בודדים של בתי ספר בהם ממוצע הציונים של נבחני 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות במתמטיקה  "משכבת י 70%מוסדות שעד : 41תרשים 
 ל"יח 5ברמה של 

 התפלגות לפי ממוצע בית ספרי של ציוני הבחינה במתמטיקה 

 ,,19-9 ,99-1 ,99-9 ,9-,, (6,-,)לא עובר 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות "משכבת י 20%-70%מוסדות שבין : 48תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי ממוצע בית ספרי של ציוני הבחינה במתמטיקה 

 ,,19-9 ,99-1 ,99-9 ,9-,, (6,-,)לא עובר 
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 ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס

ב ניגשים בהם לבחינת הבגרות "משכבת י 20%-מוסדות שמעל ל: 41תרשים 
 ל"יח 5במתמטיקה ברמה של 

 התפלגות לפי ממוצע בית ספרי של ציוני הבחינה במתמטיקה 

 ,,19-9 ,99-1 ,99-9 ,9-,, (6,-,)לא עובר 
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 שיעורי הזכאים לתעודת בגרות מלאה –השוואת הישגים כלליים 

בתרשימים שלהלן מוצגת התפלגות בתי הספר לפי שיעורי הזכאים בהם לתעודת בגרות מלאה. 

 1נמצאו הבדלים בין בתי הספר בהם ניגשים תלמידים לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 

 יח"ל, לבתי ספר שאינם מגישים לרמה זו בבחינה:

  יח"ל בבחינה במתמטיקה, מעל למחצית  1מבתי הספר המגישים לרמה של  21%בכמעט

מהשכבה זכאים לתעודת בגרות מלאה וזאת בהשוואה למעט יותר משליש מבתי הספר 

שאינם מגישים תלמידים לבחינה ברמה זו בהם מעל מחצית השכבה זכאית לתעודת בגרות 

 מלאה.

 ם תלמידים ברמה הגבוהה בבחינה במתמטיקה, במעל לחמישית מבתי הספר שאינם מגישי

אין אף תלמיד שזכאי לתעודת בגרות מלאה מכלל השכבה. בבתי הספר שבהם תלמידים 

 יח"ל, אין אף מקרה כזה. 1נבחנים בבחינה במתמטיקה ברמה של 
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התפלגות שיעורי הזכאים לתעודת בגרות  

 מלאה

 עד רבע מהשכבה אף תלמיד לא זכאי

 מעל מחצית מהשכבה רבע ועד מחצית מהשכבה



 מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

31  

 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 'ב פרק ממצאי סיכום. 3

 כללי

 ב "י תשכבמ םנגשו תלמידי ,הרגיל )המגישות לבגרות( בחינוך העליונות מהחטיבות 41%-ב

ניכרת מגמת  תשע"ב-תשס"חהשנים  במהלך ,יח"ל 1הבגרות במתמטיקה ברמה של  לבחינת

 בנתון זה. 11%-ירידה של כ

 ספר בית מאפייני

  תלמידים לבחינת  לא הגישו 41%בקרב בתי ספר המוגדרים כבעלי "חסך חינוכי גבוה" כמעט

בקרב בתי הספר המוגדרים כבעלי "חסך חינוכי בינוני" קצת פחות  ;הבגרות במתמטיקה

בתי הספר המוגדרים ב לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה זו; תלמידים לא הגישוממחצית 

תלמידים לבחינת הבגרות  וגישהא ל ,ואף פחות מכך ,כחמישיתכבעלי "חסך חינוכי נמוך" 

 .יח"ל 1ברמה של 

 לבחינת הבגרות ניגשו תלמידים , (21%-כלבגרות ) וגיששה מגזר הדרוזיבמרבית בתי הספר ב

מבתי הספר המגישים לבגרות,  41%-מגזר הערבי מעל לב ;יח"ל 1במתמטיקה ברמה של 

מהחטיבות  41%-בכהיהודי  במגזר ל;יח" 1גם לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של  הגישו

; ל"יח 1 של ברמה במתמטיקה הבגרות בבחינת תלמידים ונבחנ, לבגרות העליונות המגישות

 1 של ברמה תלמידים ונבחנ, לבגרות המגישות העליונות מהחטיבות בשליש הבדואי במגזר

 .במתמטיקה הבגרות בבחינת ל"יח

 המגישים הספר בתי בהתפלגות דומות דתי-והממלכתי הממלכתי בפיקוח עליונות חטיבות 

 הספר מבתי 41%-71%-בכ המקרים בשני– ל"יח 1 של ברמה במתמטיקה הבגרות לבחינת

 מבתי מעשירית פחות החרדי בחינוך ;זו ברמה במתמטיקה הבגרות בבחינת תלמידים נבחנו

 .ל"יח 1 של ברמה במתמטיקה הבגרות לבחינת וגישה הספר

 הבגרות בבחינת הנבחנים תלמידים בהם שאין ספר בתי של גבוה אחוז ישנו קטנים במוסדות 

 בהם שיש הספר בתי של גבוה אחוזישנו  גדולים ובמוסדות, ל"יח 1 של ברמה במתמטיקה

-תשס"חהשנים  במהלך. ל"יח 1 של ברמה במתמטיקה הבגרות בבחינת הנבחנים תלמידים

 בתי באחוז ירידה מגמת" גדולים"ו" בינוניים" המוגדרים הספר בתי ניכרת בקרבתשע"ב 

 ל"יח 1 של ברמה במתמטיקה הבגרות בבחינת הנבחנים תלמידים בהם שיש הספר

 

 

 התלמידים הישגי

 יח"ל הינו גבוה יותר בקרב בתי  1ספרי בבחינה במתמטיקה ברמה של -ממוצע הציונים הבית

 נבחנים שיעור בעלי ספר מבתי 41%-בכ – בהם שיעור נבחנים גבוה ברמה זו בבחינהשספר 

יח"ל עולה  1ממוצע הציונים בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של ( מהשכבה 11% עד) נמוך



 מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה

34  

 

 המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות –מכון הנרייטה סאלד 
 

 כזההממוצע ( מהשכבה 11%-21%) בינוני נבחנים שיעור בעלי ספרהי מבת 71%-כב, 81על 

-הממוצע מעל ל( מהשכבה 21%-ל מעל) גבוה נבחנים שיעור בעלי הספר מבתי 81%-ל ומעל

81. 

 למחצית מעל, במתמטיקה בבחינה ל"יח 1 של לרמה המגישים הספר מבתי 21%-ל בקרוב 

 הספר מבתי שלישמ למעט יותר בהשוואה ,זאת .מלאה בגרות לתעודת זכאים מהשכבה

 לתעודת זכאים מהשכבה למחצית מעל בהםש ,זו ברמה לבחינה תלמידים מגישים שאינם

 בבחינה הגבוהה ברמה תלמידים מגישים שאינם הספר מבתי לחמישית במעל .מלאה בגרות

 שבהם הספר בבתי. השכבה מכלל מלאה בגרות לתעודת שזכאי תלמיד אף אין, במתמטיקה

 .כזה מקרה אף אין, ל"יח 1 של ברמה במתמטיקה בבחינה נבחנים תלמידים

 

 


