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 מדיניות לצמצום פערים

 בין החינוך הערבי לעברי
 *מריאן תחאוכו, עידית קלישר, חנין מטר וקיריל מושקלב

 2022אפריל /  2022.02נייר מדיניות 

 הוועדה ידי על לפרסום ואושרו המכון ידי על ומומנו אשר הוזמנו מדיניות והצעות מחקרים של תוצר הינה כלכלית למדיניות אהרן מכון של המדיניות ניירות סדרת
 בהם. המוצעת המדיניות על אחריות המכון לדירקטוריון ואין הכותבים באחריות הינן המדיניות המובאות בניירות המכון. העמדות של המדעית

ד"ר עידית קלישר היא למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרן למדיניות כלכלית. המרכז ד"ר מריאן תחאוכו היא חוקרת בכירה ומנהלת את * 

אסף הנייר מתבסס על מחקר משותף עם חנין מטר וקיריל מושקלב הם חוקרים במכון אהרן למדיניות כלכלית.  .למדיניות כלכלית במכון אהרן הבכיר תחוקר

 ונג'יב עמרייה מאגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר. העמדות המובאות בנייר אינן משקפות בהכרח את עמדת הכלכלנית הראשית ו/או משרד האוצר. גבע

המחקר נערך בחדר המחקר של הלשכה המרכזית נו למוחמד ח'לאילה, רפרנט חינוך באגף התקציבים במשרד האוצר, על הסיוע בקבלת נתונים. חלק מתודת

עי לצוות המקצו, ואנו מודים לסטטיסטיקה בהתבסס על קובצי רשומות פרט מהם הושמטו פרטי זיהוי שהוכנו לצורך כך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .The Lester Crown Center for Jewish and Israel studies at Northwestern University המחקר בוצע בתמיכת .על שיתוף הפעולה הפורה והנכונות לעזורמ"ס מהל
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חזון מכון אהרן למדיניות כלכלית הוא לתמוך בצמיחה כלכלית ובחוזק חברתי בישראל על ידי עיצוב אסטרטגיה והצעות לתוכניות 

 מפורטות למדיניות כלכלית המבוססות על ידע בינלאומי מעודכן.

הפריון לעובד היא היעד המרכזי של כל המשקים, ובכללם של המשק צמיחה כלכלית הנובעת מגידול בתעסוקה והעלאת 

נמצאים עדיין ברמה נמוכה  –התוצר לנפש, התעסוקה והפריון במשק  –קיימא -הישראלי. המדדים המרכזיים לצמיחה כלכלית בת

הצעות הן לכלי מדיניות מזו המקובלת במדינות המובילות בעולם המפותח. חזון המכון הוא לערוך מחקרים כלכליים אשר יניבו 

חדשניים והן לרפורמות במשק לקידום הצמיחה, התעסוקה והפריון. מטרת מחקרי המדיניות להשפיע על המדיניות המוניטרית 

והפיסקלית, תוך גיבוש תוכניות ארוכות טווח שתתמודדנה עם מכלול הבעיות הכלכליות והחברתיות ותתרומנה לצמצום פערים 

-ה. כמו כן, מטרתם להשפיע על השיח המקצועי, לעורר דיון המבוסס על מידע אמין ועל מחקר כלכליוחיזוק החברה והכלכל

 .חברתי ובסופו של דבר להקנות כלים שיתמכו בתוואי של צמיחה ובחוסן החברתי של ישראל

הוא בגיבוש אסטרטגיות מדיניות כלכליות אשר מזהות בבית ספר טיומקין לכלכלה מכון אהרן למדיניות כלכלית של היעד העיקרי 

את נקודות החוזק והחולשה של הכלכלה בישראל. על בסיס זה נבנות רפורמות בנושאים רוחביים, וכן מחקר המתמקד בענפים 

ענפי המשק. שונים כדי לבחון ולהמליץ על שימוש מושכל בכלי מדיניות וסדרי עדיפויות שיגרמו לגידול התעסוקה והפריון בכלל 

דגש על חיזוק היתרונות היחסיים של ישראל בחדשנות טכנולוגית, וכן על העצמת ההתייעלות והחדשנות בענפים במסגרת זו ניתן 

המסורתיים, ענפי השירותים והסקטור הציבורי. כל זאת נעשה על בסיס מחקרי מוצק והצבת יעדים כמותיים כדי להשיג את חזון 

 .המכון
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 המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרן
קידום כלכלה לחזון מתוך  מרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית בישראלאת המכון אהרן הקים 

יצרנית ועסקית של החברה הערבית והגברת שילובה בכלכלה הישראלית. למרכז ועדה מייעצת בראשות 

שופט בית המשפט העליון בדימוס, סלים ג'ובראן, וחברים בה אנשי מפתח מהחברה הערבית מתחומים כבוד 

שנה הבאה, על סמך קראת הנושאי המחקר של המרכז לבשונים. הוועדה המייעצת מתכנסת מדי שנה לדיון 

 התוצאות והידע המצטבר.

אהרן למשק הישראלי, אשר מטרתה חלק מהאסטרטגיה הכלכלית המקיפה של מכון הינה פעילות המרכז 

מוקד הפעילות בהשוויון. -היעד של צמיחה מתמשכת בתוצר ובפריון תוך צמצום העוני ואיהוביל להשגת ל

להציג המלצות ליישום מדיניות כלכלית ארוכת טווח לחברה הערבית בפני מקבלי החלטות בממשלה, 

קדת בעיצוב אסטרטגיות ובגיבוש מדיניות חזון המרכז, הפעילות מתממתוך  ולהוביל ליישומן בפועל.

ובמיוחד משרד האוצר. המלצות  ,בתחומי החינוך, התעסוקה והתשתיות בשיתוף משרדי הממשלה השונים

המדיניות כוללות הצעות לתוכניות מפורטות המבוססות על נתונים עדכניים של האוכלוסייה הערבית, ידע 

המגבלות הפוליטיות. לרבות לים ולתרבויות בישראל, לאומי ובינלאומי בכלכלה תוך התייחסות להרג

תוצאות המחקרים וההמלצות מוצגות בדיונים פתוחים בשולחנות עגולים המתקיימים ביישובים ערביים 

בהשתתפות אנשי מקצוע מהחברה הערבית והיהודית וביניהם חוקרים, מקבלי החלטות ובכירים במגזר 

 העסקי והציבורי.

מאפשר להגדיל את האימפקט ולהביא  ,ובמיוחד עם משרד האוצר ,די הממשלהשיתוף הפעולה עם משר

לידי ביטוי ביישום מדיניות ארוכת טווח בתחומים  נהבואתתוכניות אלו להחלטות ממשלה מתוקצבות אשר 

 השונים.

  



 

4 
 

 

 מדיניות לצמצום פערים בין החינוך הערבי לעברי
למדיניות כלכלית של החברה הערבית בנושא חסמים  המרכזנייר מדיניות זה הוא המשך לסדרת ניירות של 

מתמקד בפערים ו ,לנגישות לרכישת הון אנושי בחברה הערבית בישראל והכלים היעילים ביותר להסרתם

הגורם ו שהיא השלב הבסיסי ברכישת ההון האנושינוך העברי במערכת החינוך, בין החינוך הערבי לחי

 1בית ערבים ויהודים.העיקרי לפערי ההכנסות בין משקי 

משתקפים ברמת המיומנויות של הם בנייר זה בחנו הן את הפערים בצד תפוקות מערכת החינוך, כפי ש

והן את הפערים בצד התשומות  ,ובאיכות תעודת הבגרות מלאה הבוגרים, בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות

כלכלי של -והניהול והרקע החברתי תקציבי משרד החינוך והרשויות המקומיות, איכות ההוראה –בחינוך 

 התלמידים.

מהישגי התלמידים בחינוך העברי מבחינת  במידה ניכרתמצאנו כי הישגי התלמידים בחינוך הערבי נמוכים 

שיעורי הזכאות לתעודת בגרות, לרבות תעודת ורמת המיומנויות, שיעורי ההשתתפות בלימודים בתיכון 

בית הספר היסודי ומתרחבים עד לשלב בית הספר ם החל משלב בגרות איכותית. הפערים בהישגים נצפי

מתבטאת בפערים בשיעורי ההשתלבות בהשכלה הגבוהה, בשיעורי ההתיכון, והשפעתם ארוכת הטווח 

מעידים על . הממצאים ובכושר ההשתכרות בשוק העבודה באיכות התעסוקה ,תעסוקהמעגל הההשתלבות ב

ואינה כלכלי של התלמידים בחינוך הערבי, -ערי הרקע החברתיעל פ תגשרמכי מערכת החינוך אינה  כך

כנית מקיפה לשיפור ונדרשת ת ,לפיכך .את הכלים הנדרשים להשתלבות מיטבית בחברה ובתעסוקה תספקמ

, תוך הצבת יעדים לכלל האוכלוסייה בגילים הרלוונטיים, ולא רק בהתייחס איכות החינוך בחינוך הערבי

 במערכת החינוך.לתלמידים הרשומים 

 מערכת החינוך:בלהלן ההמלצות לצמצום הפערים 

 :להישגי התלמידים בסיום התיכוןהגדרת יעדים מדידים ומייצגים  .1

לשנתוני הלידה הרלוונטיים על פי שיעור מהאוכלוסייה מתוך שנתון  נוגעהגדרת יעדי ההישגים ב •

ולא מתוך הרשומים במערכת החינוך, תוך התחשבות בשונות בין המגדרים ובין המגזרים  18-בני ה

בתוך החינוך הערבי, ובהתייחס לכל מנעד ההישגים בסיום התיכון, לרבות שיעורי הנשירה; זכאות 

 2לבגרות ובגרות איכותית.

 ,לכל היותר 3%בהם שיעור המחברות הפסולות הינו שהעלאת שיעור בתי הספר  – טוהר הבחינות •

 .2026לפחות עד  90%-ל

 העיקריות ממחקרים נוספים שערכנו: אנו חוזרים על המלצותינו – שיפור במיומנויות בסיסיות .2

ים כך שרמת הבקיאות של בוגרי שלוש יח"ל תתא – שיפור רמת הבקיאות בשפה העברית •

עמידה בהצלחה בלימודים לבשוק העבודה, ושל בוגרי חמש יח"ל תתאים לקבלה ו להשתלבות

, כאשר לפחות מחציתם ירחיבו 90%-גבוהים בישראל; והעלאת שיעור הזכאים לבגרות בעברית ל

 לחמש יח"ל.

פיתוח ושיפור מיומנויות התקשוב של המורים; הקניית  – שיפור רמת האוריינות הדיגיטלית •

מיומנויות בסיס החל משלב בית הספר היסודי; שילוב הוראה היברידית; הגברת החשיפה של 

התלמידים בחינוך הערבי לנושאים טכנולוגיים ודיגיטליים באמצעות מסגרות החינוך הבלתי 

 פורמלי.

  

                                                           
 לאורך כל הנייר היהודים אינם כוללים את החרדים, אלא אם צוין במפורש אחרת. 1
-יש להתחשב בכך שגודלה של האוכלוסייה הערבית משתנה, כך שמשקל הצעירים הערבים מסך הצעירים מגיע לכ 2

בצורה  כפי שנהוג להתייחס אליהם. מכאן, ההצגה מתוך קבוצת הגיל מאפשרת להבין את המגמות 20%-לולא  30%
 (.2019טובה יותר בניכוי השינויים בגודל האוכלוסייה. להרחבה ראו קריל ועמרייה )
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 :שיפור איכות ההוראה והניהול .3

 .לי מיומנויות ברמה גבוההבכניסה להוראה של מורים בע לתמיכהטיוב מנגנון ההשמה של מורים  •

 ומעקב אחר עמידה בתנאי סף לקבלת תגמולים. קביעת מדדי איכות לפיתוח מקצועי של המורים •

תגמול על עמידה ביעדים תמרוץ מורים ומנהלים לשיפור איכות ההוראה והניהול באמצעות  •

 .והרחבת היקפי משרה

 השקעה בתלמידים החלשים: .4

כנית "סטארט" המופעלת על ידי ובתלמידים החלשים, כגון ת כניות התערבות הממוקדותובחינת ת

 והתייחסות ספציפית לבנים. ,עמותת "יכולות" במגזר הדרוזי, לכלל החינוך הערבי

 אבחון מידע והכוונה: .5

, בכל מנעד ההישגים. סיוע בקבלת ההחלטה על מסלול הלימודים שיוביל להשתלבות 18-לכלל בני ה

 תיכונית ובתעסוקה.-איכותית בהשכלה העל
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 סיכום ומסקנות. 1

במחקר החלוץ של המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרן, במשותף עם אגף הכלכלן 

חרדית( הראשי במשרד האוצר, מצאנו כי הפער ברמת ההון האנושי בין החברה הערבית ליהודית )שאינה 

. נייר מדיניות זה הוא המשך (2019)תחאוכו,  י לפערי ההכנסות בין משק בית ערבי ויהודיעיקרהינו הגורם ה

ומציאת  ,זיהוי החסמים בנגישות לרכישת הון אנושי בחברה הערבית הלסדרת ניירות מדיניות אשר מטרת

החינוך הערבי לחינוך העברי הדרכים היעילות ביותר להסרתם. נייר מדיניות זה מתמקד בפערים בין 

 א שלב בסיסי ומתמשך ברכישת ההון האנושי.ובמערכת החינוך, שה

משתקפים ברמת המיומנויות של הבוגרים, הם בנייר זה בחנו את הפערים בצד תפוקות מערכת החינוך, כפי ש

ובאיכות  מלאה )מכאן ואילך "תעודת בגרות" מתייחסת לבגרות מלאה( בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות

את הפערים בצד התשומות . כדי לזהות את הגורמים האפשריים לפערים בתפוקות בחנו תעודת הבגרות

כלכלי של -תקציבי משרד החינוך והרשויות המקומיות, איכות ההוראה והניהול והרקע החברתי –בחינוך 

 התלמידים.

לים וערכנו סיורים בבתי ספר ערביים, שולחנות עגוובימי עיון בבנוסף לבחינת הנתונים השתתפנו בדיונים, 

במהלכם פגשנו אנשי חינוך, אקדמאים, תלמידים מהחינוך הערבי והוריהם. התובנות והמלצות המדיניות כש

לצמצום הפערים בנייר זה מבוססות על המחקר הנוכחי ועל מחקרים קודמים של מכון אהרן בנושא החינוך 

 הערבי.

 להלן הממצאים העיקריים:

הפערים באים  .מהישגי התלמידים בחינוך העברי במידה ניכרתלמידים בחינוך הערבי נמוכים הישגי הת •

וביתר שאת  ,לידי ביטוי בהישגים במבחנים הפנימיים של מערכת החינוך כגון המיצב והזכאות לבגרות

הפערים בהישגים נצפים החל משלב  במבחנים הבינלאומיים הבוחנים גם את מיומנויות התלמידים.

התיכון, והשפעתם ארוכת הטווח מתבטאת בפערים בית הספר היסודי ומתרחבים עד לשלב ת הספר בי

 בשיעורי ההשתלבות בהשכלה הגבוהה, בשיעורי ההשתלבות בתעסוקה ובאיכות התעסוקה.

בין תלמידים לתלמידות ובין המגזרים בחינוך  –בתוך החינוך הערבי ים בהישגים ניכרקיימים פערים  •

במבחנים  –מהישגי התלמידים בכל התחומים  במידה רבהי התלמידות גבוהים הערבי. הישג

הבינלאומיים ובשיעורי הזכאות לבגרות )המתורגמים בהמשך לשיעורי השתלבות גבוהים יותר בהשכלה 

הגבוהה(. הפערים המגדריים נשמרים גם כאשר בוחנים את ההישגים לפי מגזרים, כאשר התלמידים 

 בעלי ההישגים הגבוהיםביותר, ובמגזר הדרוזי בעלי ההישגים הנמוכים ואי והתלמידות במגזר הבד

 ביותר.

, ובעיקר במבחנים כלכלי דומה-הפערים נשמרים גם כאשר משווים בין תלמידים בעלי רקע חברתי •

מהם עולים פערי מיומנויות בין התלמידים הערבים ש ,הבינלאומיים הבוחנים את מיומנויות התלמידים

 כלכלי.-בכל רמות הרקע החברתיליהודים 

 לחינוך העברי )בכל שלבי החינוך ובכל השוואהתקציב משרד החינוך לתלמידים בחינוך הערבי נמוך ב •

(, ובנוסף לכך, גם תקציב החינוך של הרשויות המקומיות הערביות, כלכלי-רמות הרקע החברתי

 .לרשויות המקומיות היהודיות השוואההחלשות יותר, נמוך לרוב ב

נמוכה יותר  ,PIAACמתבטאת בהישגים במבחן היא , כפי שרמת מיומנויות המורים בחינוך הערבי •

הנמוך יותר במוסדות  ,נובעת הן מרף הכניסה ללימודי ההוראהוהיא למורים בחינוך העברי,  השוואהב

ההכשרה המוכוונים לחינוך הערבי, משיעור גבוה של מורים שלמדו בחו"ל, והן משיטת ההשמה של 

 .המורים לבתי הספר בחינוך הערבי שאינה מתחשבת ביכולותיהם

  



 

8 
 

כלכלי של -הממצאים מרמזים כי מערכת החינוך אינה עומדת בתפקידיה לגשר על פערי הרקע החברתי

התלמידים בחינוך הערבי, ולספק את הכלים הנדרשים להשתלבות מיטבית בחברה ובתעסוקה, ולפיכך 

מטרת העל של מערכת החינוך הערבית היא ות החינוך בחינוך הערבי. כנית מקיפה לשיפור איכונדרשת ת

להקנות לבוגריה את הכלים, הידע, הכישורים והמיומנויות שיאפשרו להם למצות את מלוא הפוטנציאל 

אנו ממליצים על הצבת יעדים  ,כדי להשיג את המטרה ולהשתלב בצורה מיטבית באקדמיה ובתעסוקה.

אשר יביאו לסגירת הפערים  ובהתאמה להם יעדים לתשומות החינוך ,חינוךלתפוקות במערכת הנכונים 

אך השגת  ,יכול להיות יעדהשוואת התקציבים בין החינוך הערבי לעברי בהישגים של התלמידים. למשל, 

ך שתי מערכות החינויש לבחון את סגירת פערי התקצוב בין ו את השגת המטרהמבטיחה  ינהא דולביעד זה 

במקביל נדרשת בחינת יעילות של התוכניות הקיימות כיום, לשם הערכת ו ,יעילות ההשקעה מתוך שיקולי

כדאיות ההשקעה הממשלתית. כמו כן, יש לכלול בתוכניות עתידיות מערך מובנה לאיסוף נתונים לשם ביצוע 

ן הן בי ,השונות הנצפית בתוך החינוך הערבי הערכת יעילות במטרה להשיג הקצאת תקציבים יעילה.

תלמידים לתלמידות והן בין המגזרים בחינוך הערבי, דורשת התייחסות נפרדת לכל קבוצה בקביעת היעדים, 

 .גיסא , אך בני השגה מאידךגיסא אפתניים מחדעל מנת להציב יעדים ש

 :החוקרים לצמצום הפערים במערכת החינוך להלן המלצות

 הגדרת יעדים מדידים להישגי התלמידים בסיום התיכון:  .1

הצגת נתוני  – ולא מתוך הרשומים במערכת החינוך 18-הגדרת יעדי ההישגים מתוך שנתון בני ה •

הזכאות לבגרות והנשירה מתוך כלל השנתון אינה מתעלמת מהנשירה ממערכת החינוך ומאפשרת 

ולהשוות בין קבוצות האוכלוסייה  18לקבל את התמונה המלאה לגבי המצב של שנתון מסוים בגיל 

 ורה ברורה ומדויקת.השונות בצ

מתוך התחשבות בשונות בין המגזרים  – הגדרת יעדים מגדריים ולפי מגזרים בתוך החינוך הערבי •

 והמגדרים בחינוך הערבי, כך שהצמצום בפערים יהיה רוחבי.

מעבר ליעדי הבגרויות, הצבת יעדים לרמות ההישגים הנמוכות  – הגדרת יעדי הישגים לכל הרמות •

תיכוניים שאינם אקדמיים, לרבות שיעורי -המאפשרת המשך ללימודים על יותר, כגון תעודה

 נשירה.

הורדת שיעורי הנשירה  – יהיו 2030בהמשך להמלצות הקודמות, היעדים המרכזיים עד שנת  •

בקרב הבנים; שיעור הזכאות  4%-בקרב הבנות ו 0%-לרמות הקיימות בחינוך העברי, קרוב ל

המאפשרת כניסה לאקדמיה בחינוך הערבי יעמדו לפחות על הממוצע ושיעור הזכאות לבגרות 

עבור  67%-ו 75%(, 56%-ו 65%עבור התלמידות )כיום  78%-ו 85% –שיעורם בחינוך העברי 

בהתאמה, כאשר קצב ההתקדמות יותאם למגזר בתוך החינוך  ,(33%-ו 41% התלמידים )כיום

ו לחצי; ומחצית מהתלמידים הערבי; הפערים בשיעורי הזכאות לבגרות מצטיינת יצטמצמ

 .תיכוניים-הנותרים יהיו זכאים לתעודה המאפשרת המשך ללימודים על

 3%בהם שיעור המחברות הפסולות הינו שהעלאת שיעור בתי הספר  – שמירה על טוהר הבחינות •

 .2026לפחות עד  90%-ל 70%-מ ,לכל היותר
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 :שיפור במיומנויות בסיסיות .2

לרמת הבקיאות בעברית חשיבות מכרעת בהשתלבות איכותית של  – רמת הבקיאות בשפה העברית •

 ממחקר קודםהעיקריות נו יתואנו חוזרים על המלצ החברה הערבית בכלכלה ובחברה בישראל.

, וראו שם יעדים והמלצות מפורטים יותר בתחום הבקיאות 2020)תחאוכו, קלישר ומושקלב, 

יח"ל תקנה לבוגריה  3כך שרמת הלימוד של  להתאים את מבנה בחינת הבגרות בעברית, בעברית(

 5רמת בקיאות בסיסית בעברית כפי שנדרש בשוק העבודה בתפקידים זוטרים, ורמת הלימוד של 

יח"ל תקנה לבוגריה רמת בקיאות גבוהה בעברית כפי שנדרש לצורך קבלה ועמידה בהצלחה 

הערבי הנבחנים בבחינת  בלימודי ההשכלה הגבוהה בישראל; ולהעלות את שיעור בוגרי החינוך

 , כאשר לפחות מחציתם ירחיבו לחמש יח"ל.90%-הבגרות בעברית ל

בהינתן רצונה של מערכת החינוך להכין את בוגריה לשוק העבודה  – רמת האוריינות הדיגיטלית •

במרכזו עומדות המיומנויות הדיגיטליות. שולהשכלה הגבוהה עליה להכין אותם לעולם חדשני 

נערך במכון אהרן בנושא האתגר הדיגיטלי בחינוך הערבי אנו ממליצים על שיפור במחקר מקביל ש

רמת האוריינות הדיגיטלית הנרכשת בחינוך הערבי על ידי פיתוח ושיפור מיומנויות התקשוב של 

המורים; הקניית מיומנויות בסיס החל משלב בית הספר היסודי; שילוב הוראה מקוונת עם הוראה 

הגברת החשיפה של התלמידים בחינוך הערבי לנושאים טכנולוגיים ודיגיטליים  פרונטלית; ועל ידי

 באמצעות מסגרות החינוך הבלתי פורמלי.

 :שיפור איכות ההוראה והניהול .3

 בכניסה להוראה של מורים בעלי מיומנויות ברמה גבוהה לתמיכהטיוב מנגנון ההשמה של מורים  •

לבתי הספר, באמצעות מבדק חיצוני אחיד הכולל התחשבות באיכות המועמדים להוראה בשיבוץ  –

 בחינת הבקיאות בתחום ההוראה וכן בחינת מיומנויות ההוראה, כגון ניהול כיתה.

הגדרת יעדים מדידים לאיכות ההשתלמויות,  – קביעת מדדי איכות לפיתוח מקצועי של המורים •

הוראה, ובהתאם לכך לפתח כך שיהיה ניתן להעריך את תרומתן לשיפור איכות ה תצפיות ומשובים,

מערך השתלמויות איכותי ויעיל; יצירת קשר בין עמידה ביעדים בהמשך להשתלמויות ופעילויות 

 לפיתוח מקצועי לבין קבלת גמולי ההשתלמות.

באמצעות הרחבת היקפי משרות  – תמרוץ מורים ומנהלים לשיפור איכות ההוראה והניהול •

לות", הרותמות את צוותי ההוראה והניהול הקיימים בבתי כניות עמותת "יכווומענקים, בדומה לת

 הספר לשיפור רמת ההוראה והתנהלות בית הספר.

השגת היעדים שהוגדרו לעיל דורשת טיפול בתלמידים הנמצאים בתחתית  השקעה בתלמידים החלשים: .4

כגון  כניות התערבות הממוקדות בתלמידים החלשים,ומדרג ההישגים. אנו ממליצים לבחון הפעלת ת

שהובילה לשיפור בשיעורי הזכאות  ,כנית "סטארט" המופעלת על ידי עמותת "יכולות" במגזר הדרוזיות

 .בהם כנית פועלתוהתשובשיעורי הנשירה בבתי הספר 

העלאת המודעות לחשיבותה של תעודת בגרות איכותית בפני התלמידים  אבחון מידע והכוונה: .5

שיובילו לתעודת בגרות איכותית, כמו גם הכוונת בעלי  והוריהם, סיוע בבחירת מסלולי לימודים

הכשרות מקצועיות, במטרה להעלות את איכות מכללות הטכנולוגיות ולההישגים הנמוכים יותר ל

 תיכונית ובתעסוקה.-ההשתלבות בהשכלה העל

את אבני הדרך להשגת צמצום הפערים, הן ברמת ההישגים של התלמידים והן ברמת איכות הניהול 

וראה, ניתן לקבוע על ידי ועדה המורכבת מאנשי מקצוע מומחים בתחום החינוך בשיתוף עם גורמים והה

 בתעשייה ובהשכלה הגבוהה.
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 . רקע2

ומיומנויות הבסיס, ומצופה ממנה להקנות  בתהליך רכישת ההון האנושיחשובה מערכת החינוך הינה תחנה 

ים ניכרעם זאת, קיימים פערים  להשתלב בכלכלה ובחברה.לבוגריה ידע, כישורים ומיומנויות שיאפשרו להם 

, במחקר קודם של הבמיומנויות הבסיס ובהישגים בין בוגרי התיכון הערבים למקביליהם היהודים. לדוגמ

י לרכישת ההון האנושי רכזנו כי חסם מיהמרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית )להלן "המרכז"( הרא

ית הינו רמת הבקיאות הנמוכה בעברית בסיום התיכון. ההסתברות לנשירה בקרב הצעירים בחברה הערב

נ"א  7-מהתואר הראשון בקרב בוגרי התיכון הערבים שנבחנו בבחינת הבגרות המורחבת בעברית נמוכה ב

כן ההסתברות )נקודות אחוז( לעומת בוגרי התיכון הערבים שלא נבחנו בבחינת הבגרות המורחבת בעברית, ו

עם (. 2020 ,קלישר ומושקלב)תחאוכו,  נ"א בקרב הנשים 9-נ"א בקרב הגברים וב 1-בוהה יותר לתעסוקה גב

בבחינת הבגרות המורחבת בעברית,  2018-זאת, פחות מרבע מהתלמידים הערבים במערכת החינוך נבחנו ב

שיבות חבדומה לכך, למרות ה 3ואף ההישגים בבגרות בעברית אינם בעלי חשיבות בקבלה להשכלה הגבוהה.

הולכת וגוברת עם הצמיחה בענף ההייטק והתפשטות השימוש , שאף של רמת מיומנויות דיגיטליות גבוהה

 ,תיכונית והגבוהה-בכלים דיגיטליים בשוק העבודה לתחומים מגוונים, וכפועל יוצא גם בהשכלה העל

עלי רמת מיומנויות ב 18–16 םבלבד מהתלמידים הערבים בגילי 40%-בעבודה נוספת של המרכז מצאנו כי כ

הרחבה בנושא זה  )ראו לעומת שיעור כפול מכך בקרב התלמידים היהודים, דיגיטליות בינוניות ומעלה

 .(2022קלישר ואחרים, ב

כלכלי חלש, הן ברמת התא -התלמידים בחברה הערבית משתייכים ברובם לרקע חברתיבנוסף לכך, 

חסם לתמיכה בתהליך הלמידה,  תבקרב ההורים המהווהשכלה ורמת מיומנויות נמוכות יותר  –המשפחתי 

וכן הכנסות נמוכות יותר של משקי הבית המשליכות על גובה ההוצאה הפרטית לחינוך; והן ברמת הרשויות 

 אים של מערכת החינוך הוחשובהמקומיות ויכולתן המוגבלת להשתתף בתקציבי החינוך. אחד מתפקידיה ה

כלכלי, באמצעות הקניית כישורים ומיומנויות -צמצום פערי הזדמנויות הנובעים מפערים ברקע החברתי

, "922כנית המערכתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית )"החלטה והנדרשים לרכישת הון אנושי. הת

 ,(2016 ,הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים, המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה

, משרד ראש "550)"החלטה  2026עד לשנת כנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית וובהמשך לה הת

בחשיבות מערכת החינוך לאפשרויות הניעות )מוביליות( החברתית של התלמידים  הכירו ,(2021הממשלה, 

ים גדולופערי הישגים בחברה הערבית, אך נראה כי מערכת החינוך בישראל מתקשה לעמוד בתפקידה זה, 

, גם כאשר משווים בין תלמידים לתלמידים בחינוך העברי השוואהניכרים לרעת התלמידים בחינוך הערבי ב

. הפערים בהישגים קיימים בכל שלבי החינוך, החל מהגיל הרך כלכלי דומה-ערבים ויהודים מרקע חברתי

החינוך ומסתכמים בפערים ניכרים  ועד לתיכון. פערים אלו הולכים ומתרחבים ככל שעולים בשלבי

במיומנויות וביכולות בין בוגרי מערכת החינוך הערבית והעברית, המתבטאים בשיעורי זכאות לבגרות 

גבוהים יותר בקרב התלמידים בחינוך הערבי, המשפיעים על  4נמוכים יותר ושיעורי נשירה )גלויה וסמויה(

דה )מבחינת שיעורי תעסוקה שתלבותם בשוק העבוועל איכות האקדמיים יכולתם להמשיך ללימודים 

 ושכר(.

  

                                                           
 שכן תנאי הסף לרמת העברית מתייחס לציון במבחן יע"ל. 3
היעדרות תכופה או ממושכת ממערכת החינוך, או נוכחות  –ניתוק פיזי ממערכת החינוך; נשירה סמויה  –נשירה גלויה  4

 (.2014ות פעילה בתהליך הלמידה )וינינגר, פסיבית ללא השתתפ
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יה הערבית לבין יבין האוכלוסמאוד בחינת הנתונים של ההשתלבות באקדמיה מראים פערים גדולים 

שיעור הערביות הממשיכות ללימודים . 1יה היהודית שאינה חרדית, כפי שניתן לראות באיור יהאוכלוס

השנים האחרונות, לעומת קיפאון בקרב הגברים הערבים עד  20-ב אקדמיים מתוך השנתון במגמת עלייה

בהן החל גידול מתון בשיעורי הסטודנטים הערבים החדשים. הפערים בשיעורי שחמש השנים האחרונות, 

ת בקרב הסטודנטים הערבים במידה ניכרהבוגרים אף גדולים יותר, כיוון ששיעורי הנשירה מהתואר גבוהים 

-מתוך הסטודנטיות הערביות ו 11.2%עמד על  2019–2015ור הנשירה הממוצע בשנים לעומת היהודים )שיע

 5מתוך הסטודנטיות והסטודנטים היהודים(. 11.5%-ו 4.5%מתוך הסטודנטים הערבים, לעומת  %21.6

עבורן התשואה להשכלה גבוהה מאוד שההשתלבות בהשכלה הגבוהה קריטית בעיקר עבור הנשים הערביות, 

 6בעלייה משמעותית בשיעורי התעסוקה עם עליית ההשכלה.ומתבטאת 

 

 םרים מתוך שנתוני הגיל הרלוונטיישיעור סטודנטים חדשים )מופע ראשון( ומקבלי תא: 1איור 

 

 

הנתונים . בבדיקת 29–25 ם, ומקבלי התואר בגילי24–20 םתוני הסטודנטים לתואר ראשון מחולקים בממוצע בגילינ

 ת תוצאות דומות.ושל שנתונים אחרים מתקבל

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני המחברים מקור: עיבודי 

 

בהשכלה הגבוהה, בנוסף לפערים במיומנויות איכות סיום הלימודים בתיכון ושיעורי ההשתתפות הנמוכים 

עירות ערבים לאחר תיכון. בשנת צעירים וצשיעורי חוסר מעש גבוהים בקרב תורגמים לבדגש על העברית, מ

 17%לעומת  ,בהתאמה 43%-ו 38%על  19–18שיעור חסרי המעש בקרב הערביות והערבים בגילים עמד  2019

 (.2021)תחאוכו, לרום ומושקלב,  בקרב היהודיות והיהודים בגילים אלה, בהתאמה 12%-ו

  

                                                           
מתוך סך הסטודנטים החדשים  9201–5201שיעור הנשירה חושב על ידי המשלים לשיעור בוגרי תואר ראשון בשנים  5

 .2015–2011)מופע ראשון( בשנים 
ים ערביות : שיעור התעסוקה בקרב נש2019עיבודי מכון אהרן לסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  6

בקרב בעלות השכלה  50%בקרב בעלות תעודת בגרות,  34%, 18%בעלות השכלה נמוכה מתיכונית הינו  64–25 םבגילי
בקרב בעלות תעודה אקדמית. שיעור התעסוקה בקרב הגברים הערבים בגילים אלו  73%-תיכונית שאינה אקדמית ו-על

בקרב  69%-התעסוקה בשיעור נמוך יותר עם העלייה בהשכלה )מועל כן העלייה בשיעור  ,גבוה יותר בכל רמות ההשכלה
 בקרב בעלי תעודה אקדמית(. 85%בעלי השכלה נמוכה מתיכונית ועד 

26%

43%
39%

62%

8%
12%10%

30%

מקבלי תארים

36%

48%
45%

65%

12%
18%

22%

39%

(מופע ראשון)סטודנטים חדשים 
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כלכלי ברכישת -כמגשרת על פערי הרקע החברתי, )מוביליות( ותניעמערכת חינוך יעילה יכולה לשמש ככלי ל

צמצום פערי ההון האנושי של צעירי החברה הערבית  ההון האנושי במטרה לצמצם פערים בהזדמנויות.

 השוואהליהודית הינו הכרחי לשם שילוב איכותי של צעירי החברה הערבית בכלכלה בישראל. ב השוואהב

מקומיות הרשויות וה ,, פריפריאליתפחות ייה יותר, משכילההערבית ענ אוכלוסייההלאוכלוסייה היהודית, 

 חלשותשל ההורים, הקהילה והרשויות להשקיע בחינוך של הילדים  ותיהםבהתאם יכול, כך שחלשות יותר

ותוכניות  מסגרות מחוץ למערכת החינוך, כגון הצבאבהנוער הערבי נחשף ומשתתף פחות . בנוסף לכך, יותר

 ר וכו'.נוע, תנועות הכנה לצבא

לכן למערכת החינוך בחברה הערבית, הכוללת בתוכה גם את החינוך הבלתי פורמלי, תפקיד מרכזי בהקניית 

הכלים הנדרשים לבוגריה כך שיוכלו להשתלב כלכלית וחברתית בצורה מיטבית, ובייחוד בהשכלה הגבוהה, 

התקציבים הנוספים בהכשרות המקצועיות ובשוק העבודה. השקעה יעילה בחינוך משמעותה ניהול 

והקיימים באופן יעיל להשאת ההישגים והתפוקות של מערכת החינוך. מערכת חינוך יעילה תסייע לגשר על 

כלפי מעלה של תלמידים  )מוביליות( תניעוכלכלי ותתמוך ב-ברקע החברתיפערים ההישגים הקשורים ב פערי

הכיתות, אמצעי לימוד ותקצוב שעות, והן כלכלי חלש, הן באמצעות ההון הפיזי, כגון מספר -מרקע חברתי

 צוות ההוראה והניהול. –באמצעות ההון האנושי 

יש לזהות את נקודות החולשה של המערכת ולמצוא את הכלים האפקטיביים ביותר לטפל בהן כדי לשם כך 

כלכלי -( הרקע החברתי1בנייר זה נתמקד בשלוש נקודות חולשה קריטיות: )להביא לצמצום הפערים. 

( תקציבי משרד 3( איכות ההוראה והניהול במערכת החינוך הערבית; )2; )אליו משתייכיםהתלמידים ש

החינוך. צמצום הפערים דורש בחינה מקיפה של הנתונים, להצגת התמונה המלאה, תוך התייחסות ליעדי 

ם וכלכלה מערכת החינוך. לשם כך השתמשנו במקורות מגוונים לנתונים, כגון נתוני אגף מנהל תקציבי

נתוני מחקרים במשרד החינוך, נתוני מבחנים פנימיים במערכת החינוך )מיצ"ב ובחינות הבגרות(, 

סקרי הכנסות והוצאות כגון שכה המרכזית לסטטיסטיקה הל (, ונתוניTIMSS-ו PISA ,PIAACבינלאומיים )

 .משקי הבית

החינוך הערבי לעברי, וכן את הפערים מציג את הפערים בהישגים בין  3כדלקמן: פרק הוא המשך נייר זה 

פערי מציג את  5כלכלי; פרק -מציג את הפערים ברקע החברתי 4המגדריים בהישגים בחינוך הערבי; פרק 

מוצגים היעדים והמלצות  7דן בפערים באיכות ההוראה והניהול; ובפרק  6פרק  משרד החינוך;התקצוב ב

 המדיניות.
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 . פערים בהישגים3

בהישגים בין התלמידים בחינוך הערבי לבין התלמידים בחינוך העברי נוצרים החל מהשלבים הפערים 

המוקדמים וממשיכים להתרחב עד סיום התיכון. התפתחות הפערים משתקפת בהישגים של התלמידים 

ובהמשך בהישגים  7במבחן המיצ"ב, הנערך בשלב היסודי והחטיבה, –במבחנים הפנימיים של מערכת החינוך 

ם יותר כאשר בוחנים בולטיל התלמידים במבחני הבגרויות הנערכים בסוף התיכון. הפערים בהישגים אף ש

מודדים רמות מיומנויות  אשר PIAAC-וה PISA-כגון הבינלאומיים -את התוצאות של מבחנים חיצוניים

הערבי, בעלת  חודית נוספת לחינוךיתופעה י 8שאינן מתבססות ישירות על החומר הנלמד במערכת החינוך.

( ובשוק 1משמעות כלכלית וחברתית בהמשך בשילוב האוכלוסייה הערבית באקדמיה )כפי שהוצג באיור 

יותר מאשר בחינוך העברי, ובהתאם  בולטהעבודה, הינה הפער הבולט בהישגים בין הבנים לבנות, באופן 

בתוך החינוך הערבי בין המגזרים  מרבית הנתונים בפרק זה מוצגים לפי חלוקה מגדרית. כמו כן, ישנם פערים

 .דרוזים, בדואים והיתר –השונים 

 

 התפתחות הפערים בהישגים לאורך שלבי החינוך 3.1

ח' ובמבחנים -"ב בכיתות ה' ומציג את הפערים בין ערבים ליהודים בפרק המתמטיקה במיצ 2איור 

לאפשר השוואה של גודל הפערים בין . הפערים מוצגים במונחי סטיות תקן כדי PIAAC-ו PISAהבינלאומיים 

 המבחנים השונים הנמדדים בסקאלות שונות.

 

 9בסטיות תקן, לערבים בפרק המתמטיקה במיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים פערים בין יהודים :2איור 

 

 עיקר החרדים הן בנות. PISA-מיצ"ב ו . באופן כללי, במבחניPIAACלמעט , יהודים כולל חרדים

 .2014/2015-מ PIAACנתוני ; 2018-מ PISA; נתוני 2017-נתוני מיצ"ב מ

 .(pv<0.01כל הפערים מובהקים )

 .PIAACלנתוני ראמ"ה ותוצאות מבחן המחברים  מקור: עיבודי

                                                           
י הרשות ל ידבשליש מבתי הספר בארץ ע. מבחן המיצ"ב נערך מדי שנה ספרית-מדדי יעילות וצמיחה בית –מיצ"ב  7

 .(ראמ"ה) הארצית למדידה והערכה בחינוך
8 PISA (Programme for International Student Assessmentהינו מחקר בינלאומי הנערך על ידי ארגון ה )-OECD 

 , ובוחן את רמת האוריינות שלהם בשלושה תחומים: קריאה, מתמטיקה ומדעים.15בקרב תלמידים בני 
PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies)  בינלאומי  מחקרהינו

בשלושה  הבוחן את יכולות האוכלוסייה הבוגרת וכישוריו 65–16 םבקרב בוגרים בגילי OECD-י ארגון הל ידהמועבר ע
 תחומי אוריינות יסוד: אוריינות שפה, מתמטיקה ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת.

נקודות;  98: 'נקודות, בכיתה ח 72: 'ק המתמטיקה בכיתה הבמבחני המיצ"ב בפרעל פני כלל הנבחנים סטיית התקן  9
 נקודות. 67בלבד(:  18–16 ם)גילי PIAAC-נקודות; ובחלק המתמטי ב PISA :111-בחלק המתמטי ב

0.32

0.38

1.04

0.60

ב ה"מיצ

ב ח"מיצ

 PISA( 15-14גילים )

 PIAAC( 18-16גילים )
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סטיות תקן בין יהודים לערבים בתוצאות בפרק המתמטיקה בבחינת  0.32כבר בכיתה ה' קיים פער של 

המיצ"ב, והפער מתרחב מעט בכיתה ח'. במחקר שבוצע באגף הכלכלנית הראשית באוצר נמצא כי הפער 

אף ממשיך להתרחב עד סיום התיכון כפי  ,שנוצר ביסודי ובחטיבה, כפי שהוא משתקף בציוני המיצ"ב

שמשתקף בסיכוי לזכאות לבגרות, וכך כאשר משווים בין תלמידים בעלי הישגים זהים במבחן המיצ"ב 

יהם של ימסיכו בהפרש ניכריהם של תלמידים ערבים להיות זכאים לבגרות נמוכים יבכיתה ח' עולה כי סיכו

ו תלמידה ערבים עם ציון מסוים במיצב להיות זכאים עמיתיהם היהודים. כלומר הסיכוי של תלמיד א

הסיכוי  הכך לדוגמ .מזה של תלמיד או תלמידה יהודים עם אותו הציון במיצב במידה רבהלבגרות נמוך 

 73%לזכאות לבגרות בקרב בעלי הציון החציוני )ביחס לכלל התלמידים( בפרק המתמטיקה במיצ"ב היה 

בקרב התלמידות  75%-ו 91%ר התלמידים הערבים, לעומת עבו 63%-עבור התלמידות הערביות ו

 10והתלמידים היהודים, בהתאמה.

מהפערים במבחנים הפנימיים של המיצ"ב,  במידה רבהאומיים גדולים הפערים בהישגים במבחנים הבינל

, סטיות תקן 0.6-ו 1.04-הפערים בין הישגי התלמידים היהודים לערבים מגיעים ל PIAAC-ו PISAובמחקרי 

בהתאמה. המבחנים במחקרים אלו בוחנים את רמתן של מיומנויות אשר אינן תלויות בחומר הנלמד, כך 

בתוצאות המבחנים  בולטעות שינון, וייתכן שבכך ניתן להסביר את הפער השלא ניתן להתכונן למבחן באמצ

הערבים והיהודים  העלה כי הפער הממוצע בין ציוני התלמידים PISAמחקר  הבינלאומיים לעומת המיצ"ב.

כלומר רמת  11שנים, 3-נקודות לטובת היהודים, והוא שקול לפער מיומנויות של קרוב ל 115עמד על 

המיומנויות של תלמיד ערבי בכיתה ט' דומה לזו של תלמיד יהודי בכיתה ו'. זהו פער משמעותי מאוד 

על יכולת ההצלחה של הצעירים  במיומנויות שנוצר כבר בגיל כה צעיר, ויכולות להיות לו השלכות רבות

 הערבים בחייהם הבוגרים.

מדגישה ומעצימה את משמעות  PISAהשוואת הישגי התלמידים בישראל ליתר המדינות הנבחנות במחקר 

ואילו  12הישגי התלמידים היהודים דומים להישגי התלמידים במדינות הסמן, –הפער בין הערבים ליהודים 

ישגי התלמידים ואף מתחת לההנמוכים ביותר,  הם רחוקים מכך ולמעשה הישגי התלמידים הערבים

כלומר, בעוד שהישגי התלמידים היהודים דומים להישגים הממוצעים  13במדינות כגון אינדונזיה וברזיל.

במדינות שאנו מעוניינים להידמות אליהן, הישגי התלמידים הערבים נמוכים אפילו מאלה של מדינות עולם 

בהן חלה עלייה בתקציב שדווקא בשנים  2013,14אף נמוכים מאלו שהיו בשנת  2018שגים בשנת שלישי. ההי

 .(5רים בתקצוב ראו פרק ע)להרחבה על הפ החינוך

אחד המאפיינים הבולטים בחינוך הערבי הינו הפער המגדרי לטובת הבנות הבא לידי ביטוי כמעט בכל 

מיצ"ב בכיתה ה' מעלה כי באופן עקבי על פני השנים הישגי . מבחן (3)איור  עבריבשונה מהחינוך ה המדדים,

והים מהישגי התלמידים בכל פרקי המבחן, פער המתרחב במבחן מיצ"ב לכיתה התלמידות בחינוך הערבי גב

ההישגים בחלוקה לפי את ים כאשר בוחנ 15 ח'. פערים אלה אינם עקביים או אף אינם קיימים בחינוך העברי.

  .(3.3)ראו סעיף  בחלקם מתרחב בעינו ואףבמיצ"ב נותר הערבי, הפער המגדרי  חינוךהתוך המגזרים ב

                                                           
, ממוצעי התלמידים והתלמידות בחינוך הערבי היו נמוכים מהחציון 1995בבחינת ציוני המיצ"ב של נבחנים ילידי  10

 (.2019רי גבוהים מכך. להרחבה ראו משרד האוצר )הכללי ובחינוך העב
 (.OECD ,2019נקודות בממוצע ) 40הפער בממוצעי הציונים של שתי כיתות עוקבות הינו  11
ץ. בקריאה הישגי ידיה ושוויוומדינות הסמן במחקרי מכון אהרן הן: אוסטריה, אירלנד, דנמרק, הולנד, פינלנד, ש 12

לחלק ממדינות הסמן; במתמטיקה ובמדעים בגבול התחתון של  השוואהוהים בהתלמידים היהודים בישראל אף גב
 למדינות הסמן. השוואהההישגים ב

 .https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisaשנדלו מהאתר:  PISA 2018עיבוד לנתוני  13
 .2018-ו 2013מהשנים  PISAעיבודי חוקרי אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר לנתוני  14
מעלה כי בפרק האנגלית הפער לטובת הבנות צומצם במהלך העשור  'בכיתה הבחינוך הערבי תוצאות מבחן מיצ"ב  15

לכיתה ח' מעלות  ותוצאות מבחן מיצ"ב ,האחרון, ובפרק המתמטיקה נפתח פער בתחילת העשור אך צומצם במהלכו
הישגי התלמידות הערביות גבוהים מהישגי התלמידים הערבים בכל פרקי מבחן היו כי במהלך כל העשור האחרון 

המיצ"ב. בחינוך העברי לעומת זאת, הפער לטובת הבנות קיים רק בפרק השפה, ובשאר פרקי המבחן הפערים אינם 
  אתר:מקור: נתוני דוחות מיצ"ב ארציים שנדלו מה עקביים.

https://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/school_evaluation/dochotmaarachtim.htm. 

https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/school_evaluation/dochotmaarachtim.htm
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 בסטיות תקן ,PIAAC-ו PISAבפרק המתמטיקה במיצ"ב,  פערים בין תלמידות לתלמידים :3איור 

 

 עיקר החרדים הן בנות. PISA-מיצ"ב ו . באופן כללי, במבחניPIAACלמעט , יהודים כולל חרדים

 .2014/2015-מ PIAACנתוני ; 2018-מ PISA; נתוני 2017-נתוני מיצ"ב מ

. בחינוך העברי הפער מובהק PISA( עבור מבחן המיצ"ב בכיתה ח' ומבחן pv<0.01חינוך הערבי הפער המגדרי מובהק )ב

(pv<0.01עבור מבחן המיצ"ב בכיתה ה' בלבד ). 

 .PIAACני ראמ"ה ותוצאות מבחן לנתוהמחברים  מקור: עיבודי

 

הפער המגדרי בהישגים בולט אף יותר במבחנים הבינלאומיים, ומעיד על התרחבותו עם שלב החינוך. במבחן 

PISA  ,הפער הממוצע במיומנויות בין התלמידים והתלמידות בחינוך הערבי מגיע עד לשנת לימודים שלמה

בחינוך העברי הפער בהישגים הינו דווקא לטובת שלמדינות הסמן, בעוד  במידה ניכרת בהשוואהוגבוה 

 למדינות הסמן.והפער המגדרי דומה  OECD-הבנים, כאשר ההישגים דומים לממוצע ה

 

 פערים בהישגים בגיל סיום התיכון 3.2

עבודה תיכונית והאקדמית ובשוק ה-עלההיכולת של צעירים בגיל סיום התיכון להשתלב במסגרות ההשכלה 

תלויה במידה רבה בכלים שרכשו במהלך שנות לימודיהם במערכת החינוך ובהישגיהם, וברמת היכולות 

והמיומנויות שלהם בגיל סיום התיכון. כיום המדד להערכת ההישגים של התלמידים בגיל סיום התיכון הינו 

 מדי שנה. ו קיימים נתונים זמיניםעבורשנתוני הזכאות לבגרות, וזהו המדד היחיד כמעט 

נתוני הבגרות בסיום התיכון משפיעים במידה רבה על הסיכוי של הצעירים להשתלב בהשכלה  ,בהתאם לכך

 תיכונית או אקדמית ובשוק העבודה.-על

שהוא שיעור הזכאות לבגרות מתוך הרשומים אינו מציג תמונה מלאה של כלל השנתון באותה שנה, כיוון 

מערכת החינוך )נושרים גלויים(. כדי לראות את ברשום כלל  ואינ מתעלם מכך שבכל שנתון חלק מהנוער

מדד  ;18-תמונת הזכאות לבגרות של כלל השנתון נכון יותר להציג את שיעורי הזכאות לבגרות מתוך בני ה

וכפי שציינו לעיל, כאשר מדובר  ,זה המציג את תמונת המצב של כלל השנתון מתחשב גם בנשירה. בנוסף

מגמות אנו מציגים את  4שוב לבחון גם את הפערים המגדריים בזכאות לבגרות. לפיכך באיור בחינוך הערבי ח

 לפי קבוצות אוכלוסייה ומגדר בעשור האחרון. 18-בני ההשינויים בשיעורי הזכאות לבגרות מתוך 
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, לפי מגדר, ערבים ויהודים18שיעור הזכאים לבגרות מתוך בני : 4איור 

 

 כולל מחוז ירושלים. ינוכולל חרדים, ערבים א ינואכולל אחרים ויהודים 

 .לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה לנתוני משרד החינוך ונתוניהמחברים מקור: עיבודי 

 

: הפערים בין יהודים לערבים, הפער המגדרי לטובת הבנות הגדול יותר 4שלוש תופעות בולטות עולות מאיור 

ועצם העובדה שפערים אלה )בין האוכלוסיות ובין בנים לבנות( נותרו בעינם ולא הצטמצמו  ,בחינוך הערבי

נ"א לעומת הערבים )לאחר  25-הזכאות לבגרות של הערביות גבוה בהיה שיעור  2019-לאורך כל העשור. ב

הפער בין  ,נ"א. כפועל יוצא 12בעוד שפער זה בקרב היהודים עמד על  ,ה קלה שהתרחשה לאורך העשור(יעלי

נ"א בין  32לעומת פער של  נ"א 20הבנות בשתי האוכלוסיות היה נמוך יותר בהשוואה לבנים והוא עמד על 

 הבנים.

זכאות לבגרות, עדיין אינה מציגה את -חלוקה דיכוטומית של השנתונים מדי שנה, לפי זכאות לעומת אי

תיכוניים -היכולת להמשיך ללימודים על תמונת המצב המלאה כיוון שקיימת שונות בתוך כל קבוצה מבחינת

( חילקנו את 5או אקדמיים, ומבחינת היכולת להשתלב בשוק העבודה. להצגת התמונה המלאה )איור 

 קבוצות נוספות.-וכל קבוצה כזו חולקה לשתי תת ,קבוצות עיקריות 3-הצעירים ל

 זכאים לתעודת בגרות העומדת בתנאי הסף ללימודים אקדמיים:

לפחות, אשר למדו ונבחנו באנגלית ברמה  90בעלי תעודת בגרות בממוצע של  –ת בהצטיינות תעודת בגרו .1

לתלמידים אלו פוטנציאל גבוה להשתלבות בהשכלה  16יח"ל לפחות. 4יח"ל ובמתמטיקה ברמה של  5של 

 תשואה גבוהה בשוק העבודה. בעליוד הגבוהה בתחומי לימ

בעלי תעודת בגרות אשר למדו ונבחנו  –שכלה הגבוהה תעודת בגרות העומדת בסף הקבלה המינימלי לה .2

 17יח"ל לפחות )אך אינם זכאים לתעודת בגרות בהצטיינות(. 4באנגלית ברמת 

  

                                                           
 .2019ספטמבר  5, אתר משרד החינוך, 3.2.11, סעיף חוזר מנכ"ל תשע"ט 16
הגדרה זו הינה רחבה יותר מאשר הגדרת משרד החינוך )בעלי תעודת בגרות איכותית הינם תלמידים זכאים לבגרות  17

יח"ל במתמטיקה, מקצועות הומניים  4יח"ל באנגלית,  5אשר עמדו במצטבר בכל התנאים הבאים: היבחנות ברמת 
יקה וכו'(, כיוון שתנאי הסף באנגלית זגיה, פי)ספרות, היסטוריה, תנ"ך וכו'( או מקצועות מדעיים )כימיה, ביולו

וכן על מנת לכלול גם תלמידים בעלי פוטנציאל להשתלב בתחומים הומניים בהשכלה  ,יח"ל בלבד 4לאקדמיה הינו 
 הגבוהה )כך שלא נדרשת רמה גבוהה במתמטיקה(.
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https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=285
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=285
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 תיכוניים שאינם אקדמיים:-זכאים לתעודה העומדת בתנאי הסף ללימודים על

הזכאים לתעודת ר התלמידים שא –תעודת בגרות שאינה עומדת בתנאי הסף לקבלה להשכלה הגבוהה  .3

 בגרות.

 55תלמידים אשר השיגו ציון של  –תעודת בגרות חלקית העומדת בסף הקבלה ללימודי הנדסאי/טכנאי  .4

יח"ל  3לפחות ו יח"ל מתמטיקה 3לפחות יח"ל(,  1)לפחות  שפהלפחות בכל אחת משלוש הבחינות: 

בהם שאינם אקדמיים, תיכוניים ש-. תלמידים אלה בעלי פוטנציאל השתלבות בלימודים עלאנגלית

התשואה בשוק העבודה גבוהה יותר מאשר סיום התיכון ללא לימודי המשך, ואף דומה לתשואה 

 18ללימודים אקדמיים בתחומים מסוימים.

 תיכוניים או אקדמיים:-אינם זכאים לתעודה העומדת בתנאי הסף ללימודים על

ים למערכת החינוך, עמדו בהצלחה תלמידים אשר רשומ –שנות לימוד לכל היותר  12 / תעודת גמר .5

ו כוללת גם את לפחות בבחינה חיצונית אחת ואינם עומדים בתנאי הסף ללימודי י"ג/י"ד )קבוצה ז

 הנושרים הסמויים(.

תלמידים אשר נשרו ממערכת החינוך, חלקם עברו למסגרת  –אינם רשומים למסגרת המגישה לבגרות  .6

 19הגלויים(.רים חלופית וחלקם נותרו ללא מסגרת כלל )הנוש

 

 2019לפי סוג תעודת סיום תיכון לפי מגדר, ערבים ויהודים,  18התפלגות בני  :5איור 

  

 כולל מחוז ירושלים. ינוכולל חרדים, ערבים א ינוהודים כולל אחרים ואי

 .לסטטיסטיקההלשכה המרכזית  לנתוני משרד החינוך ונתוניהמחברים מקור: עיבודי 

  

                                                           
בוגרי  1986–1982בים ילידי שכרם הממוצע של גברים ערהיה  2016-נמצא כי ב( 2019קריל ועמרייה )במחקר של  18

משכרם הממוצע של בעלי תעודת בגרות עיונית, ושכרם הממוצע של בעלי  20%-לימודי טכנאים/הנדסאים גבוה ב
משכרם הממוצע של בוגרי תואר ראשון במדעי  5%-תעודת סיום של המכללות להכשרה טכנולוגית )מה"ט( היה גבוה ב

 הרוח מאותם שנתונים.
אשר נשרו ממערכת החינוך ללא מסגרת  18החינוך שברשותנו אינם מאפשרים הפרדה ברורה בין בני הנתונים ממשרד  19

חלופית לבין אלו אשר נשרו ממערכת החינוך ועברו למסגרת חלופית, כגון בתי הספר לחניכים בפיקוח משרד העבודה 
שכבות גיל בין החניכים בבתי הספר  והרווחה, וכן נתוני משרד העבודה והרווחה שברשותנו אינם מאפשרים הפרדה לפי

אשר אינם רשומים במערכת החינוך חושב על ידי החלק המשלים לגודל השנתון  18-בפיקוחו, לפיכך שיעור בני ה
 לתלמידים הרשומים במסגרות של משרד החינוך המגישות לבחינות הבגרות.
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יהודים יהודיות

תעודת בגרות בהצטיינות

תעודת בגרות העומדת בסף הקבלה  
להשכלה הגבוהה

תעודת בגרות מתחת לסף הקבלה להשכלה  
הגבוהה

תעודת בגרות חלקית העומדת בסף הקבלה 
הנדסאי/ללימודי טכנאי

שנות לימוד לכל היותר12/תעודת גמר

אינם רשומים למסגרת המגישה לבגרות
21%

9%

35%

23%

2%

2%

8%

9%

29%

48%

4% 8%

ערבים ערביות
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, הישגים המהווים את נקודת הפתיחה של צעירים אלה 18-ואכן, כאשר בוחנים את ההישגים של בני ה

כאשר הבנים  ,בין הערבים ליהודיםמאוד בתחילת דרכם לקראת חייהם הבוגרים, עולים פערים גדולים 

החלשות וייצוג חסר  הערבים נמצאים הרחק מאחור ביחס לכל יתר הקבוצות, עם ייצוג יתר בקבוצות

בקבוצות החזקות. השוואה של החלק בכל קבוצה בחלוקה לשלוש קבוצות עיקריות בהתאם ליכולת של 

 או אקדמיים מראה כי: תיכוניים-עלהצעירים להמשיך ללימודים 

בלבד מהערבים היו זכאים לתעודת בגרות המאפשרת קבלה לאקדמיה, שיעור נמוך לכל הדעות,  33% •

בקרב היהודיות. באשר לחלקה  78%-בקרב היהודים ו 67%בקרב הערביות,  56%-לוזה בהשוואה 

בלבד, לעומת  4%העליון של ההתפלגות, שיעור הערבים הזכאים לתעודת בגרות בהצטיינות עמד על 

 שלההישגים הגבוהים יותר בקרב היהודיות.  15%-בקרב היהודים ו 10%שיעור כפול בקרב הערביות, 

-התלמידות הערביות במקצועות ה הייצוג הגבוה שלמתואמים עם  לבנים השוואהב הבנות הערביות

STEM  מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה( בבתי הספר, עד כדי רוב גם במקצועות אשר מאופיינים(

 .בנספח( 1-או איור נ)ר יקהז, כגון מדעי המחשב ופיברוב של בנים בקרב התלמידים היהודים

תיכוניים לא אקדמיים )תעודה -על זכאים לתעודה המאפשרת קבלה ללימודיםבכל קבוצה  11%–9%

 העומדת בתנאי הסף של לימודי הנדסאי/טכנאי + תעודת בגרות שאינה מאפשרת קבלה לאקדמיה(.

לא השתתפו כלל בלימודים במסגרות המגישות  18-כעשירית מהערביות וכחמישית מהערבים בני ה •

שאינם מגישים לבגרות, לרבות בתי הספר המקצועיים בפיקוח משרד לבגרות, חלקם למדו בבתי ספר 

 4%-העבודה והרווחה, וחלקם נושרים גלויים שלא היו רשומים בשום מסגרת; זאת לעומת אחוז בודד ו

למעלה משליש מהערבים אינם זכאים לתעודת בגרות על אף  20מהיהודיות והיהודים, בהתאמה.

היהודים מלעומת פחות מרבע מהערביות ופחות מחמישית  ,השתתפותם במסגרות המגישות לבגרות

מהערביות אינם זכאים אף לא  32%-מהערבים ו 55%ל והיהודיות, כך שבסך הכמוקרוב לעשירית 

-עלואין באפשרותם להמשיך ללימודים  ,לבגרות חלקית העומדת בתנאי הסף ללימודי טכנאי/הנדסאי

 .תיכוניים

הנמוכה של תעודת הבגרות מצטרפים לחסמים נוספים להשתלבות  שיעורי הזכאות הנמוכים ואיכותה

. חסמים תיכוניים, בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה-בחברה הערבית בלימודים העל 18-איכותית של בני ה

חלקם מקבלים ביטוי אך כוללים יכולות וכישורים נמוכים שאינם באים לידי ביטוי בנתוני הבגרות,  אלו

מים, ביניהם הקוד יםהצעירים הערבים במבחנים הבינלאומיים, כפי שהוצג בפרקבהישגים הנמוכים של 

להצלחה החיוניות מיומנויות  רמת הבקיאות הנמוכה בעברית ורמת המיומנויות הדיגיטליות הנמוכה,

בהשכלה הגבוהה ולהשתלבות איכותית בשוק העבודה. כמו כן קיימים פערים נוספים אשר מדידתם אינה 

רה, והם אינם עולים בנתוני המבחנים אלא מדיווחים מהשטח עצמו, כגון טיפול בנושאים פשוטה או ברו

אשר גם להם השפעה על השתלבות איכותית של הצעירים הערבים  21רגשיים וחברתיים, ודיון בנושא הזהות,

 בהשכלה לאחר התיכון ובתעסוקה.

  

                                                           
 2019פיקוח משרד העבודה והרווחה, בשנת י"ב בבתי הספר ב–בהנחה כי אין פערים משמעותיים בגודל השכבות י' 20

–30%-תלמידים ערבים, המהווים כ 1,500-כתלמידות ערביות ו 500-השתתפו בלימודים בכיתה י"ב בבתי ספר אלו כ
 מסגרת המגישה לבגרות.בהערבים אשר אינם רשומים  18-מבנות ובני ה 40%

משרדי לגיבוש המלצות בנושא החינוך בחברה -צוות הביןעבור ה 2021נושאים אלו נידונו ביום העיון שנערך ביולי  21
בכירים במערכת החינוך הערבית, מפקחים, מנהלים, ראשי רשויות, , בהשתתפות הערבית לקראת החלטת חומש חדשה

 וכן עלו בשולחנות העגולים של מכון אהרן בנושא החינוך בחברה הערבית. ,מורים, הורים ותלמידים
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 פערים בהישגים בין המגזרים בחינוך הערבי 3.2

)רוב התלמידים דרוזים, אך כולל גם תלמידים ערבים  : דרוזי(6)איור  זריםמחולק לשלושה מגהחינוך הערבי 

בנייר זה כללנו בקבוצה  ,התלמידים , בדואי )מוסלמים בדרום( וערבי )שארבבתי ספר תחת הפיקוח הדרוזי(

(, כרבע 70%בי )רוב התלמידים בחינוך הערבי משתייכים למגזר הער 22זו גם את התלמידים הבדואים בצפון(.

 ( למגזר הדרוזי.7%( למגזר הבדואי, והשאר )23%מהם )

 

 (2020/2021התפלגות תלמידים לפי מגזר, תשפ"א ) :6איור 

 

 .(מספרים על החינוך –אתר במבט רחב ) לנתוני משרד החינוךהמחברים מקור: עיבודי 

 

הפערים בין החינוך הערבי לחינוך העברי אינם אחידים בין שלושת המגזרים בחינוך הערבי, וקיימים פערים 

הדרוזי, הבדואי דרום והערבי, הכולל  :בתוך החינוך הערבימגזרים שלושת הים בין הישגי התלמידים בניכר

 23.(7)איור  את השאר

ים. במהלך שני העשורים האחרונים חלה עלייה התלמידים הבדואים הם החלשים ביותר מבין כלל התלמיד

בשיעור הזכאות לבגרות מתוך השנתון בכל המגזרים, כאשר במגזר הבדואי קצב העלייה היה הנמוך ביותר 

כך שהפערים בינם לבין היתר רק הלכו והתרחבו לאורך השנים. לעומתם, במגזר הדרוזי הייתה העלייה 

-נ"א עד ל 17נפתח פער של  2000( בשנת 30%-זר הדרוזי והערבי )כביותר, ומשיעור זכאות זהה במג גדולהה

כניות עמותת "יכולות" הפועלות בתיכונים הדרוזיים חלק לא ו. במחקר קודם של המרכז מצאנו כי לת2019

 (.2019מבוטל בהצלחה זו )תחאוכו, 

 

  

                                                           
משאר  םלא ניתן להפרידשז ירושלים אינם נכללים כיוון שהתלמידים במזרח ירושלים, התלמידים הערבים במחו 22

 כנית הלימודים של מערכת החינוך הישראלית.והתלמידים במחוז, אינם לומדים בהתאם לת
 .אשר אינם נידונים בנייר זהכמו כן קיימים פערים בתוך המגזר הערבי, בין נוצרים למוסלמים,  23

, חינוך עברי
1,436,982 ,

76%

, ערבי
312,279 ,

70%

, 31,990, דרוזי
7%

,  בדואי
99,466 ,
23%

, חינוך ערבי

443735, 24%
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 לפי מגזר 18נתון בני שיעורי הזכאות לבגרות ביחס לש :7איור 

 

)השנה הראשונה בה קיימת הפרדה בנתונים בין החינוך  2010-, ועל כן מוצג החל מכולל חינוך חרדי ינוחינוך עברי א

 .הממלכתי לחרדי(

 .ונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקור: אתר משרד החינוך, עובדות ונתונים

 

הפערים בשיעור הזכאות לבגרות בין מגזרי החינוך הערבי הינם תולדה של הפערים שנוצרים החל משלב 

כבר בכיתה ה' ניכרים פערים ברמת הבקיאות בשפה הערבית, כפי שעולה מתוצאות מבחני החינוך היסודי. 

 .כאות לבגרותמדרג ההישגים בין המגזרים דומה למדרג בשיעורי הזכאשר  2018,24–2009המיצ"ב בשנים 

התלמידים הבדואים חלשים יותר מהשאר גם בכיתה ח' בכל תחומי בחינת המיצ"ב, ולא ניכר צמצום ביחס 

הפער  מגמת .בנספח( 2-)ראו איור נ תלמידותגם בהשוואה לפי מגזר עולה שוב בבירור הפער לטובת הלשאר. 

כאשר התלמידות בכל שלושת המגזרים גם בפילוח החינוך הערבי לפי מגזרים,  נותרת בעינה המגדריםבין 

בו במגזר הדרוזי הישגי התלמידות שבעלות הישגים גבוהים יותר בכל פרקי המיצ"ב )למעט פרק האנגלית 

הפער המגדרי במגזר הבדואי גדול יותר מאשר במגזרים הערבי והדרוזי בכל פרקי  והתלמידים זהים(.

הדרוזים גבוה יותר אך ציוניהם של התלמידים  מנם הפער בקרבובו אשהמיצ"ב )למעט בפרק המדעים, 

הבדואי בעלי הישגים נמוכים מהישגי והתלמידות הדרוזים גבוהים יותר(, והתלמידות והתלמידים במגזר 

 25מגזרים האחרים.שני הב מקביליהם

 

ישנם גורמים שונים לפערים בהישגים בין מערכת החינוך הערבית והעברית. בנייר זה נתמקד בשלושה 

אשר משפיעים על יכולות ו משתייכים אליו התלמידיםשכלכלי -מים קריטיים: הפערים ברקע החברתיגור

איכות ההוראה והניהול הנמוכה יותר ; וההורים והרשויות להשקיע בחינוך; הפערים בתקציבי משרד החינוך

בפרקים הבאים . כלכלי-במערכת החינוך הערבית המקשה על תפקידה כמגשרת על הפערים ברקע החברתי

 נבחן את תרומתם של גורמים אלו לפערים בהישגים בין החינוך הערבי והעברי.

  

                                                           
ספרית, -(, מיצ"ב תשע"ח, מדדי יעילות וצמיחה בית2018משרד החינוך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ) 24

 מבחני הישגים.
 הישגי הבנות במגזר הבדואי דומים להישגי הבנים במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי. 25

66%

17%

29%

55%

29%

44%

חינוך עברי בדואים בנגב חינוך דרוזי (ללא דרוזי ובדואי)חינוך ערבי 
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האם הם מסבירים את הפערים  – כלכלי-החברתי ברקע. פערים 4

 בהישגים?

עברי נוגעת בפערים ברקע והטענה רווחת המוצעת כהסבר לפערים בהישגים בין התלמידים בחינוך הערבי 

. מחקרים שנערכו במדינות שונות מצאו כי משתייכים אליו דים בכל זרם חינוךהתלמישכלכלי -החברתי

, (Guyon and Huillery, 2021 ה)לדוגמ כלכלי קשר שלילי עם הישגי התלמידים בלימודים-לרקע החברתי

 Polidano, Hanel and Buddelmeyer, 2013; Mahuteau and ה)לדוגמ עם שיעורי הנשירה מהלימודים

Mavromaras, 2014)ה)לדוגמ , וכן עם שיעורי ההשתתפות בהשכלה הגבוהה Declercq and Verboven, 

כלכלי -לאור יכולותיהם החלשות יותר של ההורים להשקיע בחינוך הילדים ככל שהרקע החברתי ,(2015

עברי על והחלש יותר. מכאן עולה השאלה האם אכן ניתן להסביר את הפערים בהישגים בין החינוך הערבי 

כלכלי. לפיכך, על מנת לענות על שאלה זו, בחנו את הישגי התלמידים בחינוך -ידי הפערים ברקע החברתי

הערבי בהשוואה לחינוך העברי בסיום התיכון )זכאות לבגרות( ובמבחנים הבינלאומיים, בהשוואה בין רמות 

 בי.בין שלושת המגזרים בחינוך הערכלכלי זהות. ביצענו השוואה זו גם -רקע חברתי

 

 במדדי טיפוח חלשיםשל התלמידים הערבים ייצוג יתר  4.1

כלכלי, כחלק -משרד החינוך קבע מדד לשיקוף המצב החינוכי של התלמידים המתואם עם הרקע החברתי

ממדיניות שמטרתה לצמצם פערים לימודיים, על ידי חלוקה והקצאה של משאבים לטובת אוכלוסיות 

מדד הטיפוח מחושב ברמת התלמיד הבודד, ומדד הטיפוח של בית הספר חלשות מבחינה כלכלית והשכלתית. 

הינו ממוצע של התלמידים הלומדים בו. בתי הספר מחולקים לחמישונים בהתאם לגובה המדד, מהרקע 

כלכלי החלש ביותר ועד לחזק ביותר. המשקל הגבוה ביותר ניתן להשכלת ההורה המשכיל ביותר -החברתי

אליות בית ירמת ההכנסה לנפש במשפחה, פריפר –דים שלושה מאפיינים נוספים ובנוסף לכך נמד ,(40%)

 לכל מאפיין(. 20%רה וארץ מצוקה )הספר ושילוב של הגי

שני מהתלמידים בחינוך הערבי משתייכים ל 84%-(, כ2019/2020מנתוני משרד החינוך לשנת תש"פ )

בלבד מהתלמידים בחינוך העברי  17%ספרי, לעומת -ביותר של מדד הטיפוח הביתנים החלשים חמישוה

התפלגות התלמידים  , מהיסודי ועד התיכון,בכל שלבי החינוך 26(.8 )איור חמישונים אלההמשתייכים לשני 

וגם הייצוג בחמישון , החזק ביותראינם מיוצגים בחמישון הטיפוח כמעט דומה, והתלמידים בחינוך הערבי 

 ., בהתאמה, בחינוך העברי24%-ו 40%-ד, לעומת כבלב 5%חזק עומד על -הבינוני

כלכלי בין התלמידים הערבים והיהודים, קיימים פערים גם בין -מעבר לפערים בהתפלגות הרקע החברתי

קי הבית על חינוך כלכלי דומה. הוצאות מש-משקי הבית הערבים והיהודים המשתייכים לרקע חברתי

בממוצע בין השנים  בנספח(. 3-ית היהודים )ראו איור נבמשקי הבית הערבים נמוכות מאשר במשקי הב

-בחמישון ההכנסות הנמוך ביותר, והצטמצם עם העלייה בהכנסות עד ל 50%-הפער על כעמד  2018–2016

אינם מוסברים על ידי הפער במספר לחינוך הפערים בהוצאה הממוצעת  27בחמישון ההכנסות הרביעי. %24

חלק מתוך הוצאות משקי הבית  28החמישונים עבור כל גודל של משפחה. הילדים, שכן הפערים קיימים בכל

פורמלי, כאשר מגוון המסגרות לחינוך בלתי פורמלי מצומצם מאוד ביישובים  לחינוך מופנה לחינוך הבלתי

 29הערבים.

  

                                                           
ית ספר הוא ממוצע העשירונים של הינו החלש ביותר. המדד לב 10רצף הציונים מחולק לעשירונים, כאשר עשירון  26

 התלמידים הלומדים בו. מדד הטיפוח ביישוב המגורים הוא ממוצע העשירונים של התלמידים המתגוררים ביישוב.
, כיוון שגובה ההוצאה אינו שונה כמעט בין משקי בית 50%-בחמישון ההכנסות הגבוה ביותר הפער מגיע שוב לכ 27

 (.2018–2016עיבודי המחברים לסקר הוצאות והכנסות משקי בית ערבים בחמישון הרביעי והחמישי )
 למעט החמישון הראשון, בכל החמישונים הפערים לפי מספר הילדים במשפחה עולים עם מספר הילדים במשפחה. 28
 .5.2סעיף להרחבה בנושא החינוך הבלתי פורמלי ראו  29
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 (2019/2020"פ )תשספרי ומגזר, -חט"ע( לפי מדד טיפוח בית-התפלגות התלמידים )יסודי :8איור 

  

 .לנתוני שקיפות בחינוךהמחברים מקור: עיבודי 

 

 פערים מגזריים בהתפלגות מדדי הטיפוח בתוך החברה הערבית 4.2

המגזר הבדואי הינו החלש כלכלי, כאשר -המגזרים בחינוך הערבי נבדלים גם בהתפלגות הרקע החברתי

)הכולל והמגזר הערבי  ,לחמישון הטיפוח הנמוך ביותרביותר, והרוב המוחלט של התלמידים בו משתייכים 

ייצוג כלשהו בו קיים שהיחיד המגזר  הינו החזק ביותר, והואתלמידים נוצרים ומוסלמים שאינם בדואים( 

אחוז מכלל התלמידים במגזר  כחצילכל חמישון טיפוח, כאשר התלמידים בחמישון החזק ביותר מהווים 

 .(9)איור  מחצית מהתלמידים משתייכים לרקע החלש ביותר עדייןהערבי, אך גם במגזר זה 

 

מגזר בחינוך -כלכלי של בית הספר ותת-חט"ע( לפי מדד חברתי-התפלגות התלמידים )יסודי :9איור 

 (2018/2019הערבי, תשע"ט )

 
 .שיעור התלמידים בכל מגזר בחינוך הערבי בסוגריים

 לנתוני שקיפות בחינוך. המחבריםמקור: עיבודי 
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 המתאם בין הרקע להישגים 4.3

בחינת הישגי התלמידים בסוף התיכון )זכאות לבגרות( ובמבחנים הבינלאומיים בחינוך הערבי בהשוואה 

תמונה מעורבת, כאשר הישגי הבנות הערביות  הכלכלי זהות מציג-לחינוך העברי בעלי רמות רקע חברתי

הישגי הבנים הערבים נמוכים ואילו  ,כלכלי-של היהודיות מאותו רקע חברתילאלה  יםבזכאות לבגרות דומ

מאלה של הבנים היהודים גם כאשר משווים בין תלמידים בעלי רקע זהה. לעומת זאת במבחנים 

מאוד והישגי התלמידים הערביים נמוכים מאלה של גדולים ישנם פערים  PIAAC-ו PISAהבינלאומיים 

 חברתי דומה.-רקע כלכלי ודים בעליהתלמידים היה

מציג את שיעור הזכאות לבגרות לפי מדד הטיפוח של בית הספר אשר מחושב על סמך הרקע  10איור 

כלכלי של התלמידים הלומדים בו. יש לשים לב כי נתונים אלה כוללים רק את הצעירים הרשומים -החברתי

ואינם כוללים את הנושרים הגלויים במערכת החינוך )כיוון שרק עבורם קיימים נתוני מדד הטיפוח(, 

(, כך שהפער בנתוני הזכאות לבגרות מתוך השנתון בין שתי 5ששיעורם בחברה הערבית גבוה )כמוצג באיור 

האוכלוסיות הוא גדול יותר )לרעת הצעירים הערבים( מהתמונה המתקבלת מתוך נתוני הזכאות בקרב 

 הרשומים במערכת החינוך.

 

2019ספרי, -לפי מדד טיפוח ביתמבין הרשומים במערכת החינוך, שיעור הזכאות לבגרות : 10איור 

 

ספרי זמין אך ורק עבור תלמידים רשומים במערכת החינוך, כך ששיעור הזכאות לעיל אינו מתחשב -דד הטיפוח הביתמ

 (.5איור בחברה הערבית )ראו  במידה רבהבשיעור ההשתתפות במערכת החינוך, הנמוך 

בחינוך העברי  10ועשירון בחינוך הערבי  3–1כולל מחוז ירושלים. עשירונים  ינוכולל חרדים, ערבים א ינויהודים א

 מסך התצפיות, בהתאמה(. 0.1%בסה"כ,  0.6%הושמטו עקב מיעוט תצפיות )

 לנתוני משרד החינוך.המחברים  עיבודימקור: 
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 0.5%< 3% 11% 46% 41% ערביות  

 0.5%< 3% 10% 49% 39% ערבים

 22% 29% 29% 17% 2% יהודיות

 24% 28% 27% 19% 2% יהודים
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הן בחינוך הערבי והן בחינוך העברי שיעור הזכאות לבגרות מתוך התלמידים הרשומים עולה עם העלייה 

במדד הטיפוח של בית הספר, כך שלתלמידים מרקע חזק יותר, ערבים ויהודים, סיכוי גבוה יותר לסיים את 

כלכלי -רקע חברתיהלימודים בתיכון כאשר הם זכאים לבגרות. בהשוואה בין תלמידים ערבים ויהודים מ

דומה, בחלוקה מגדרית, עולה שוב הפער המגדרי, כאשר גם בחינוך הערבי וגם בעברי שיעור התלמידות 

הזכאיות לתעודת בגרות גבוה משיעור התלמידים. הישגי התלמידות הערביות דומים להישגי היהודיות, ואף 

ישגי התלמידים הערבים דומים להישגי חזק(, אך ה-גבוהים יותר בקצוות )החמישון החלש ביותר והבינוני

בשיעור הזכאות  ניכרכלכלי הבינוני ומעלה, וקיים פער -היהודים רק עבור התלמידים מהרקע החברתי

 י, ופער קטן ברקע החלש.בינונ-כלכלי החלש-לבגרות בין התלמידים הערבים והיהודים מהרקע החברתי

צמים כמעט לחלוטין כאשר מתחשבים ברקע כי הפערים מצטמ הדברים איננהמשמעות שחשוב לזכור 

. נתוני מדד הטיפוח זמינים אך ורק עבור התלמידים הרשומים במערכת, כך ששיעורי כלכלי-חברתיה

הזכאות מתוך סך התלמידים הרשומים במערכת אינם מתחשבים בשיעור ההשתתפות במערכת החינוך, 

בור הצעירים הערבים שמצליחים להישאר הנמוך יותר בחברה הערבית. כלומר הפערים מצטמצמים רק ע

 במערכת החינוך.

, תוצאות המבחנים הבינלאומיים אינן עולות בקנה אחד עם ההישגים בסיום התיכון במערכת בנוסף לכך

בקרב  PIAACדומה. בבחינת ההישגים במבחן  כלכלי-חברתיהחינוך כאשר משווים בין ערבים ליהודים מרקע 

נמצא כי שיעור בעלי רמות מיומנויות  30(11)איור  היותרכלכלי בינוני לכל -תלמידים ותלמידות מרקע חברתי

בינוניות ומעלה בקרב התלמידים והתלמידות הערבים נמוך יותר בכל פרקי המבחן משיעור זה בקרב 

הנמוך ביותר, אך זאת במתמטיקה הינו  מנם הפער באוריינותוהתלמידים והתלמידות היהודים, כאשר א

 .כתוצאה משיעור נמוך גם בקרב התלמידים בחינוך העברי

הפער המגדרי העולה במיומנויות נמוך יותר מהפער העולה בשיעור הזכאות לבגרות, כאשר שיעור התלמידות 

יותר במתמטיקה ובשפת אם מזו של התלמידים בינונית לפחות גבוה  מיומנויותהערביות בעלות רמת 

 וההפך במיומנויות הדיגיטליות. ,הערבים

 

 18–16 םגילי, , רקע חלש עד בינוני בלבדPIAAC-שיעור בעלי רמת מיומנויות בינונית ומעלה ב :11איור 

 

 .PIAAC 2014/2015לנתוני המחברים קור: עיבודי מ

                                                           
 השוואהכים לחמישוני הטיפוח החזק הינו זניח ב, שיעור התלמידים בחינוך הערבי המשתיי8כפי שהוצג באיור  30

, בהתאמה(, וכן רמת המיומנויות מתואמת באופן חיובי 39%לעומת  0.3%לשיעור זה בקרב התלמידים בחינוך העברי )
לשם השוואה בין קבוצת דומים התמקדנו בתלמידים מהרקע  ,(. לפיכךבנספח 4-ראו איור נכלכלי )-עם הרקע החברתי

 ומטה. 7-היותר, שהוגדר על ידי עשירוני ההכנסות ההבינוני לכל 

24%

39%
36%

18%

48%

39%

10%

16%

11%
13%

25%

7%

אוריינות במתמטיקה אוריינות בשפת אם אוריינות דיגיטלית

יהודים יהודיות ערבים ערביות
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הישגי התלמידים  .(12עולים פערים בין הישגיהם של התלמידים הערבים והיהודים )איור  PISAגם במבחן 

–2נקודות )פער השקול לפער מיומנויות של  100עד  80-נמוכים ב PISAבפרק המתמטיקה במבחן הערבים 

ואף ממוצע  31כלכלי,-תרבותי-שנות לימוד( מהישגי התלמידים היהודים, בכל רמות המדד החברתי 2.5

נקודות( עדיין נמוך מהממוצע של היהודים  435-הציונים של התלמידים הערבים מהרקע החזק ביותר )כ

 נקודות(. 447-רקע החלש ביותר )כמה

 

 2018כלכלי, -תרבותי-לפי מדד חברתי PISAציוני אוריינות מתמטית במבחן  :12איור 

 

 .PISAדוח (, 2018משרד החינוך וראמ"ה )מקור: 

 

כלכלי ניכר הן בחינוך הערבי והן בעברי, אך -לסיכום, המתאם בין הישגי התלמידים לבין הרקע החברתי

התלמידות הערביות מצמצמות את הפערים בשיעורי הזכאות לבגרות לעומת התלמידות היהודיות שבעוד 

לעומת מקביליהם היהודים. באשר למיומנויות שאינן  ניכרבפער נמצאים מאותו רקע, התלמידים הערבים 

תלויות בחומר הלימוד, הפער בין הערבים ליהודים בולט אף יותר, גם בבחינת ההישגים בנפרד לכל קבוצת 

כלכלי החלש יותר המאפיין את התלמידים -מנם הרקע החברתיוכלכלי. מכאן עולה כי א-רקע חברתי

ים בין התלמידים הערבים והיהודים אך אינו יכול להסביר לבדו את הפער מנם תורם לפער ההישגוהערבים א

כלכלי דומה קיים -בהישגי התלמידים בין החינוך הערבי לעברי, שכן גם בהשוואה בין תלמידים מרקע חברתי

 פער בהישגים בין התלמידים הערבים והיהודים.

  

                                                           
היתר  כולל בין שנאסף לתלמיד. המידע בשאלונים עצמי דיווח סמך על מחושב זה על פי דוח פיז"ה של ראמ"ה, מדד 31

וכלכליים בבית  חינוכיים, תרבותיים משאבים של התלמיד, נגישותם הורי של השכלתם ורמת על עיסוקם מידע
את עולמו  להעשיר שיכולים אומנות יצירות או שירה הספר, ספרי לבית עבודות בהכנת לסייע שיכולים ספרים)לדוגמה, 
כלכלי(. המדד אינו  מצב על המעידים ואמצעים נוספים התלמיד, מחשב לרשות כתיבה התלמיד, שולחן של התרבותי

שלישים מן  . כשני1של  תקן וסטיית אפס ממוצע ובעל הוריו. המדד רציף ושל התלמיד של הלידה ארץ על מידע כולל
נורמלית(. בדוח  להתפלגות בדומה(זה  מדד בהתפלגות של -1-+ ו1הערכים  בין נמצאים OECD-ה במדינות התלמידים

בינוני  ; רקע30–0אחוזונים  נמוך ישראל: רקע באוכלוסיית לפי שיעורם קטגוריות לשלוש בישראל הנבחנים חולקו זה
: 2018. התפלגותם של הנבחנים דוברי הערבית בבחינה האחרונה של 100–71גבוה אחוזונים  ; רקע70–31אחוזונים 

 בהתאמה. ,בקרב דוברי עברית 34%-ו 44%, 22%-בגבוה. זאת בהשוואה ל 16%-בבינוני ו 30%במדד נמוך,  54%
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 המתאם בין הרקע להישגים בין המגזרים בתוך החברה הערבית

)איור  כלכלי-חברתיבחינת הישגי התלמידים בהשוואה בין המגזרים השונים בתוך החברה הערבית לפי רקע 

( מראה שהמגזר הדרוזי מוביל בשיעורי הזכאות לבגרות ועוקף אפילו את היהודים, גם כאשר משווים בין 13

מקושר עם  32תלמידים המגיעים מרקע זהה. הישג זה, יחד עם ירידה בשיעורי הנשירה במגזר הדרוזי,

 33י העשורים האחרונים.כניות "חסם וסטארט" המופעלות על ידי עמותת "יכולות" במגזר הדרוזי בשנות

בינוני, שם הוא עוקף -המגזר הבדואי לעומת זאת נשאר עם שיעורי הזכאות הנמוכים ביותר מלבד ברקע חלש

את המגזר הערבי. אך יש לזכור כי הנתונים מציגים את שיעורי הזכאות לבגרות מתוך הרשומים במערכת 

מיתר במידה ניכרת הבדואי הם גבוהים יותר  החינוך ולא מתוך השנתון, ובהינתן ששיעורי הנשירה במגזר

דולים יותר מהתמונה שעולה המגזרים, ניתן להניח שהפערים בשיעורי הזכאות לבגרות מתוך השנתון אף ג

 מהאיור.

 

(2019/2020זר ומדד טיפוח, תש"פ )שיעור הזכאות לבגרות מתוך הרשומים לי"ב, לפי מג :13איור 

 

 כולל את החינוך החרדי. ינוהעברי א החינוך

 לנתוני שקיפות בחינוך.המחברים מקור: עיבודי 

  

                                                           
( לבית ספר ומתייחס למעשה 2019/2020המציג את שיעורי הנשירה הממוצעים בשנת תש"פ ) בנספח, 5-איור נראו  32

אך ורק ל"זרם" הנושרים באותה השנה ולא אל "מלאי" הנושרים )הנושרים בשנים הקודמות, שכן חלקם מאותם 
 שנתונים כמו זרם הנושרים(.

במגזר הבדואי בדרום, אך טרם נחקרה יעילות כניות אלו גם ו(. עמותת "יכולות" מפעילה ת2019ראו תחאוכו ) 33
 כלל במחקר עתידי של מכון אהרן בשיתוף עם בנק ישראל.יכניות אלו בקרב התלמידים הבדואים. נושא זה יות
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חלש בינוני-חלש בינוני חזק-בינוני חזק

חינוך עברי (ללא דרוזי ובדואי)ערבי  דרוזי בדואי
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 . פערי תקצוב בין החינוך הערבי לעברי5

ים של מערכת החינוך הינו לגשר על הפערים בתשומות החינוך הנובעים מפערים חשובאחד מתפקידיה ה

של התלמידים במטרה לצמצם את הפערים בהישגים, ובהמשך את הפערים  כלכלי-חברתיברקע ה

משרד החינוך מפעיל את  2014בהשתלבות בהשכלה הגבוהה, בתעסוקה ובאיכות התעסוקה. החל משנת 

כנית "לצמצום הפערים וקידום השוויון במערכת החינוך" בשלבי החינוך היסודי וחטיבת הביניים, והת

של  כלכלי-חברתינויות על ידי הקצאת תקציבים דיפרנציאלית בהתאם לרקע הבמטרה לבסס שוויון הזדמ

התלמידים. בנוסף לתקציב המתקבל ממשרד החינוך, הרשויות המקומיות משקיעות אף הן בחינוך. הפערים 

בהן ששל התלמידים מסתכמים לפערים בין הרשויות המקומיות עצמן, כך שרשויות  כלכלי-חברתיברקע ה

חלשות אף הן, ויכולתן להשקיע בחינוך יורדת ככל שהרשויות  ינההיתמרקע חלש  םה רוב התלמידים

מאופיינות ברקע חלש יותר של התושבים. מכאן עולה חשיבותם של מערכת החינוך והתקצוב הדיפרנציאלי 

כלכליים. לפיכך בחנו את התקצוב הדיפרנציאלי במשרד החינוך, בהשוואה -כמגשרים על הפערים החברתיים

 בלתיפי חמישוני מדד הטיפוח וכן בהשוואה בין מגזרי החינוך הערבי; את הפערים במסגרות החינוך הל

 ; ואת הפערים בתקציבי החינוך ברשויות המקומיות.פורמלי

 

 פערי תקצוב של מערכת החינוך 5.1

חמישון מטרה לצמצם את פערי התקציב לתלמיד בין החינוך הערבי לעברי, בייחוד בללה שמה  922החלטה 

. אך בבחינת (2019)תחאוכו,  הטיפוח החלש ביותר, ולהחיל את התקצוב הדיפרנציאלי בחינוך הערבי

מנם ו( עולה כי א2018/2019התקציב לתלמיד לפי חמישוני טיפוח ושלב החינוך בשנת הלימודים תשע"ט )

ים, ובעיקר בשלב ניכרחל צמצום בפערים בשלב היסודי והחטיבה, אך עדיין הפערים  922מאז החלת החלטה 

דיפרנציאלי הבו התקצוב הדיפרנציאלי אינו מתקיים בחינוך הערבי; בחינוך העברי, התקצוב שהתיכון 

בחמישון נמצאים דווקא בתקצוב לתלמיד . הפערים הגדולים ביותר (14מתקיים בכל שלבי החינוך )איור 

 34בתיכונים. %50-לבבתי הספר היסודיים  %16ביותר, והם נעים בין  הטיפוח הנמוך

הרוב המוחלט  8נו באיור ישהרא, כיוון שכפי ניכרבעלי משקל הם פערי התקצוב בחמישוני הטיפוח הנמוכים 

 , ומכאןמהתלמידים היהודים 17%, לעומת חלש כלכלי-חברתי( מגיע מרקע 84%של התלמידים הערבים )

בחינוך  כלכלי-חברתיהרקע ההנובעים מב הדיפרנציאלי השלכות על יכולת צמצום הפערים והתקצ שלהיעדר

 הערבי.

 

 

  

                                                           
 בתיכונים. 75%על בחינוך היסודי ו 30%עמדו הפערים על  922טרם החלת החלטה  34
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 (2019/20חינוך, תש"פ ) ילפי חמישוני טיפוח ושלב ש"ח: התקציב לתלמיד באלפי 14יור א
 

 

תקציב משרד . לתלמיד חושב על ידי חלוקת סך התקציב במספר התלמידים בכל חמישון בכל שלב חינוךהתקציב 

 .החינוך העברי כולל גם חרדים 35החינוך בלבד,

 לוח משמאל לאיור.בכל שלב חינוך מוצגים בשיעורי התלמידים המשתייכים לכל חמישון טיפוח 

 (.2021) מקור: עיבודים לנתוני משרד החינוך

 

נתוני משרד ל, ומוצגים הפערים בתקצוב הכולל בין החינוך הערבי לעברי, לפי שלבי חינוך. בסך הכ 15באיור 

החינוך הערבי לעברי, בשלושת שלבי החינוך, ים בין ניכרמצביעים על פערי תקצוב  2019/2020החינוך לשנת 

 נובעים מפער התקצוב בתיכונים. 60%-, מתוכם כש"חמיליארדי  1.97-בכ מיםהמסתכ

( הייתה מגמה 2018/2019( לתשע"ט )2015/2016מעלה כי בין השנים תשע"ו ) כלכלי-חברתיהשוואה לפי רקע 

ישוני הטיפוח החלשים, למעט בחמישון הטיפוח של צמצום בפער התקצוב בין החינוך הערבי לעברי בשני חמ

 6-בו פער התקצוב עלה )ראו איור נשמתלמידי התיכון(,  30%-אליו משתייכים כשיותר בתיכונים )החלש ב

 בנספח(.

 

  

                                                           
באופן ישיר לפעילויות חינוך ברשויות  כםת וניתן לשייהסכומים לעיל כוללים תקציבים שמופו במערכת השקיפו 35

מקומיות ובמוסדות חינוך בשנת תש"פ, לרבות שכר עובדי הוראה בכל שלבי החינוך )עובדי מדינה, רשתות, פטור ושכ"ל 
ת המועבר לרשויות ולבעלויות של מוסדות החינוך בחטיבה העליונה(, וכן תשלומים לרשויות מקומיות ובעלויות, רכישו

רכישות והקצבות שלא ניתן היה  ,. הסכומים לעיל אינם כוללים תקציבים שלא מופו במערכת השקיפותתוהקצבו
למפות לפי מוסד/רשות מקומית, תמיכה בארגונים/תקצוב תאגידים, פעולות רוחביות או מנהליות של משרד החינוך, 

-נ(, תשלומי הורים )איור 18בבתי הספר )איור  פורמלי; וכן השתתפות הרשויות המקומיות אחזקת משרד, חינוך בלתי
 ( ותקציבי מגזר שלישי.3
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5.5% 62% 

11% 23.5% 

17% 13% 

26.5% 1.5% 

40% 0% 

5% 54% 

11% 36% 

22% 10% 

26% 0% 

36% 0% 

7% 61% 

14% 24% 

20% 8% 

18% 6% 

41% 0% 
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 ,ש"חמיליוני ברי בבי לערהסכום הנדרש לסגירת פערי התקצוב במשרד החינוך בין החינוך הע :15איור 

 לפי שלבי חינוך

  
הסכום על ידי הפער בתקציב הממוצע לתלמיד כפול מספר התלמידים בחינוך הערבי, ובמחירי חושב בכל שלב חינוך 

 .תקציב משרד החינוך בלבד, החינוך העברי כולל גם חרדים .2020

 (.2021) מקור: עיבודים לנתוני משרד החינוך

 

פערי התקצוב נובעים ממגוון פערים בתשומות החינוך: מנתוני משרד החינוך עולה כי בכל שלבי החינוך 

נמוכים ביותר גבוהה יותר בחינוך הערבי, בהן לומדים תלמידים מחמישוני הטיפוח השהצפיפות בכיתות 

מורים בכיתות  שנערך בקרב TALISמחקר מנתוני  ;בנספח( 7-)ראו איור נ יותר בשלב התיכון בולטובאופן 

-מחסור או איעולה כי שיעור גבוה יותר של מנהלים מדווחים על  201836-ט' ומנהלי בתי הספר שלהם ב–ז'

התאמה בחומרי לימוד, כדוגמת חומרים בספרייה וחומרים לתרגול מיומנויות )כשליש ויותר לעומת 

 62%התאמה של מרחבי למידה )-ור או איחמישית ופחות, בהתאמה(; מחסור בתשתיות פיזיות, כגון מחס

, שיעור ניכר מהמנהלים בנוסף, בהתאמה(. 28%-ו 48%גישה מוגבלת לאינטרנט )כן על , בהתאמה(; ו45%-ו

על מחסור בעובדי הוראה, כגון עובדי תמיכה והמערך המסייע, מורים במסלולים  דיווחובחינוך הערבי 

 נ"א לעומת החינוך העברי(. 30–20-ר של כ, פע58%–40%-מקצועיים, ומורים מוסמכים )כ

 

 פערים בין מגזרי משרד החינוך בתוך החינוך הערבי

ל אכן התקצוב לתלמיד ומעלה כי בסך הכ( 16)איור הערבי בחינת התקצוב הדיפרנציאלי לפי המגזרים בחינוך 

התקצוב שערבי זוכה לתקציבים הנמוכים ביותר, בעוד עולה ככל שחמישון הטיפוח חלש יותר. המגזר ה

פערי התקצוב בין ייתכן ש, ולתלמיד במגזר הדרוזי הוא הגבוה ביותר בכל חמישוני הטיפוח הרלוונטיים

 החינוך הדרוזי לחינוך הערבי הם חלק מההסבר לפערים בהישגים לטובת הדרוזים.

  

                                                           
36 TALIS (Teaching and Learning International Survey) הינו מחקר בינלאומי של ה-OECD  שנים  5המתקיים מדי

 ( ועוסק בעבודת המורה והסביבה הלימודית בבתי הספר.2013-)בישראל החל מ 2008-החל מ
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וחמישון טיפוח לפי מגזר ש"ח באלפי  בכל שלבי החינוךבחינוך הערבי  לתלמידהוצאה ממוצעת  :16איור 

 תשע"ט, ספרי-בית

 

 עיבודים לנתוני משרד החינוך, מערכת שקיפות בחינוך.מקור: 

 

 פורמלי פערים במסגרות החינוך הבלתי 5.2

והינו בעל  ,מהווה מסגרת משלימה לחינוך הפורמלי על ידי העשרה ופיתוח מיומנויות פורמלי בלתיהחינוך ה

תפקיד לא מבוטל בצמצום פערי ההישגים ובצמצום פערי המיומנויות והיכולות בין הצעירים הערבים 

והיהודים. קיים קושי למדוד את היקף ההשתתפות בחינוך הבלתי פורמלי, כיוון שחלק מהמסגרות הינן 

ם ממקורות שונים כדי פרטיות ואין מקור מידע אחיד לכלל המסגרות הקיימות. לפיכך השתמשנו בנתוני

להעריך את השינויים שחלו בהיקף ההשתתפות במסגרות אלה בחברה הערבית בהשוואה לחברה היהודית. 

משרדית לבחינת קידום תהליך היישום של החלטת ממשלה -ועדת ההיגוי הביןהמקורות כללו את דו"ח 

תתפות בחוגים ונתוני הוצאות , שאלוני המיצ"ב העוסקים בהש(2020)המשרד לשוויון חברתי,  922מספר 

 משקי הבית על חוגים והעשרה.

נמשכה  2019בשנת ו ,בחברה הערבית פורמלי בלתידו"ח ועדת ההיגוי מעלה כי חל שיפור בתחום החינוך ה

בוצעה  2019–2016כמו כן, בשנים  37.פורמלי בלתימגמת העלייה בהיקף ההשתתפות בפעילויות חינוך 

לילדים ולנוער בחברה  פורמלי בלתיכוח אדם ובהפעלת תוכניות של החינוך ה השקעה בהקמת מבנים, בגיוס

 בלתיבחינוך ה נמוך היקף השתתפות עלמעידים ( 2017/2018)נתוני מיצ"ב לשנת תשע"ח עם זאת, הערבית. 

שיעורי ההשתתפות בחוגים ובתנועות נוער היו נמוכים ובחברה הערבית לעומת החברה היהודית,  פורמלי

 .(2020)וייסבלאי,  נ"א, בהתאמה 9-נ"א ו 11-הערבית בבחברה 

במחוז הצפון מעלה כי שיעור ההשתתפות בחוגים בקרב ( 2020)משרד החינוך, כנית "חוג לכל ילד" והערכת ת

עבור כל )ואף גבוה יותר בקרב התלמידים הערבים  38,לשאר הארץ השוואההתלמידים בצפון היה גבוה ב

שיעור ההשתתפות בחוגים של התלמידים הערבים אינו עולה בשאר הארץ שוד חברתי(, בע-כלכלי רמת רקע

ל חלה ירידה בשיעור ההשתתפות בחוגים בשנת תשע"ט לעומת ועם זאת, בסך הכ 39.על זה של היהודים

 תשע"ח, בקרב כלל התלמידים במדגם, בכל הארץ.

 

                                                           
לעומת  2019בשנת  30%-רשויות, עלה ב 76-, המופעלות בפורמלי בלתיהילדים המשתתפים בתוכניות החינוך המספר  37

 (.2021)מעבר ליעד שהוצב לשנת  91,348ועמד על  2018
 (. 2017/2018התוכנית פועלת החל משנת הלימודים תשע"ח ) 38
 .גבוהכלכלי ה-החברתירקע אינם משתייכים כלל לים יבתי הספר הערב 39
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 שלטון מקומי חלש 5.3

הפועל  ,משקי בית ערבים ליהודים הינו השלטון המקומישחקן מרכזי בסגירת פערי ההוצאות לחינוך בין 

כלכליים באמצעות תקציב -באמצעות הרשויות המקומיות, אשר יכולות לסייע בצמצום הפערים החברתיים

 ,שירותי החינוך. ההוצאה לחינוך בכל רשות ממומנת על ידי הכנסות הרשות מהממשלה המיועדות לחינוך

קציב המינימלי לחינוך הנדרש מכל רשות מקומית נקבע בצו, בהתאם וכן מתקציב החינוך העירוני. הת

כאשר (, 2015)וייסבלאי ווינינגר,  של הרשות המקומית כלכלי-חברתילקריטריונים שונים, ביניהם הדירוג ה

 .לרשויות המקומיות החזקות יכולת להקצות תקציב גדול יותר לחינוך

שיעור התושבים  – כלכלי-חברתיים הנמוכים של הדירוג ההרשויות המקומיות הערביות משתייכות לחמישונ

מכלל התושבים המתגוררים ברשויות  98%המתגוררים ברשויות הערביות בשני החמישונים התחתונים הינו 

 (.17בלבד מהתושבים המתגוררים ברשויות היהודיות )איור  28%הערביות, לעומת 

 

 2018התפלגות תושבים ברשויות לפי חמישונים,  :17איור 

 
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני המחברים מקור: עיבודי 

 

 2018-, בהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשל  כלכלי-חברתילמעט הרשויות בחמישון התחתון של המדד ה

שויות המקומיות רמזו של הההוצאה הכוללת לחינוך של הרשויות המקומיות היהודיות גבוהה הייתה 

-חברתי(. חלקה של הרשות המקומית בהוצאה לחינוך לתלמיד עולה עם העלייה במדד ה18הערביות )איור 

מזה בקרב הערבים והיהודים, אך חלקן של הרשויות הערביות בהוצאה לחינוך לתלמיד נמוך יותר  כלכלי

 הרשויות היהודיות, עבור כל חמישוני המדד. של

  

49%

8%

49%

20%

2%

32%

38%

2%

רשויות ערביות רשויות יהודיות

1חמישון  2חמישון  3חמישון  4חמישון  5חמישון 



 

32 
 

 2018בש"ח,  לתלמיד ברשויות המקומיותהממוצעת ההוצאה  :18איור 

 

ההוצאה הממוצעת לתלמיד הוערכה על ידי סך ההוצאות לחינוך בניכוי ההכנסות מהממשלה לחינוך ביחס למספר 

 .התלמידים ברשות

 .בתחתית האיורבלוח ששיעור התושבים בחמישון מכל קבוצת אוכלוסייה 

 .2018נתונים כספיים של רשויות מקומיות לשנת , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלנתוני המחברים מקור: עיבודי 
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 פערים באיכות ההוראה והניהול. 6

לפיהם שכך עולה ממחקרים בינלאומיים  .לאיכות ההוראה והניהול השפעה מכרעת על הישגי התלמידים

 המחקרים ;(Barber and Mourshed, 2007) "איכות מערכת החינוך אינה יכולה לעלות על זו של מוריה"

הן במשך תקופת הלימודים בבית הספר והן  40מראים קשר חיובי בין איכות המורים והישגי התלמידים,

 ה)לדוגמ תיכוניים ובשוק העבודה-לאחר סיום הלימודים בבית הספר, עם ההשתלבות בלימודים העל

Chetty, Friedman and Rockoff, 2014a, 2014b) בנוסף לכך, איכות הוראה גבוהה עשויה לסייע בצמצום .

ך הקשורים על ידי גישור על פערי התשומות בחינו כלכלי-חברתיהפערי ההישגים הקשורים בפערים ברקע 

מכך  .(Rivkin, Hanushek and Kain, 2005; Azam and Kingdon, 2015 ה)לדוגמ כלכלי-חברתיברקע ה

הן להעלות את איכות המורים החדשים והן לשמר את המורים האיכותיים הוותיקים עלו ההמלצות 

 Sass et al., 2012; Swain, Rodriguez ה)לדוגמ י עוני גבוהיםהמועסקים בבתי ספר המאופיינים בשיעור

and Springer, 2019) יותר בהצלחת התלמידים  חשוב. ניתן להסיק מכך כי לאיכות ההוראה והניהול תפקיד

ות ניעממנו הם מגיעים חלש יותר, כיוון שבית הספר משמש עבורם כמקפצה וככלי לשככל שהרקע 

וכלכלית ומקום המספק להם שוויון הזדמנויות לרכישת השכלה, יכולות ומיומנויות חברתית )מוביליות( 

להצלחה בחיים הבוגרים מול אוכלוסיות חזקות יותר. האמור נכון גם כאשר מדובר בתלמידים הערבים 

אשר ברובם מגיעים מרקע חלש עם הורים עניים יותר ומשכילים פחות, רשויות חלשות יותר ומעט  ,בישראל

בהן הם יכולים לרכוש כלים נוספים להשתלבות איכותית בהשכלה שד מסגרות מחוץ למערכת החינוך מאו

ת והגבוהה ובשוק העבודה. בפועל, המציאות בשטח היא הפוכה והנתונים מראים כי איכות תיכוני-עלה

 ג בפרק זה.ת מזו של החינוך העברי, כפי שנציבמידה ניכרההוראה והניהול במערכת החינוך הערבית נמוכה 

נבחנו הגורמים המשפיעים על הבקיאות בעברית בקרב תלמידים בחינוך בו שבמחקר קודם של מכון אהרן 

ים לרמת הבקיאות הנמוכה של התלמידים בעברית הינו רמת הוראה חשובהערבי, עלה כי אחד הגורמים ה

עברית כשפה  חסר להוראת-נמוכה הנובעת מבקיאות נמוכה בעברית של המורים עצמם, ומהכשרת

אינה ייחודית למורי העברית תוצאה זו  .(2020תחאוכו, קלישר ומושקלב, ) שנייה/זרה בקרב המורים לעברית

בחינוך הערבי, אלא רווחת באופן כללי בקרב המורים בחינוך הערבי. נושא זה אף עלה ונידון באופן נרחב 

גישו את איכות ההוראה והניהול כאחד הדבו רוב המשתתפים  ;ביום עיון שקיים המשרד לשוויון חברתי

הגורמים המרכזיים להישגים הנמוכים של התלמידים במערכת החינוך הערבית, וכי הדבר בא לידי ביטוי 

"בהתמקדות בעיקר בהיבט ההישגי, וללא התייחסות מספקת לנושאים רגשיים וחברתיים; יש דגש על שינון 

משרת בעיקר את החזקים, בעוד אין התייחסות ומענה הולם  ידע ופחות על מיומנויות, ובכך החינוך הערבי

כתוצאה  41למרבית התלמידים הבינוניים ותלמידי הקצה המתקשים אשר מהווים אתגר משמעותי יותר".

מאוד של צעירים, בעיקר בקרב הבנים, המסיימים את גדול , אנו עדים לשיעור 5וכפי שהוצג באיור  ,מכך

 נושרים ממערכת החינוך. התיכון ללא תעודה כלל או אף

כיום לא קיימת אפשרות לבדוק את איכות ההוראה והניהול בצורה מדויקת, לפיכך במחקר זה השתמשנו 

אודות המורים המאפשרים להעריך את יכולותיהם ומכך להשליך על איכות ההוראה על בנתונים הזמינים 

ונתוני  PIAACת חינוך והוראה במבחן נתוני הפסיכומטרי של הסטודנטים להוראה, הישגי בעלי תעודו –

 וגרי תואר בהוראה במערכת החינוך.השתלבות ב

  

                                                           
 (.Value Addedהערך המוסף של מורה ) – הישנם כלים שונים למדידת איכות ההוראה, לדוגמ 40
משרדי לגיבוש המלצות בנושא החינוך בחברה הערבית לקראת החלטת -צוות הביןעבור ה 2021יום העיון נערך ביולי  41

אשי רשויות, מורים, הורים בכירים במערכת החינוך הערבית, מפקחים, מנהלים, ר, בהשתתפות חומש חדשה
 .ותלמידים
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 פערים באיכות ההוראה 6.1

כנית הלאומית ו, התכוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל )"ועדת דוברת"הכיר  2005עוד בשנת 

על העלאת סף בחשיבות העלאת איכות ההוראה והניהול במערכת החינוך הישראלית והמליץ ( לחינוך

הקבלה למוסדות האקדמיים המכשירים להוראה, לרבות דרישת סף של בקיאות גבוהה בשפת ההוראה 

עם זאת, עשור וחצי לאחר מכן, הציון הממוצע בפסיכומטרי בקרב כלל המועמדים  והערכה התנהגותית.

כל ( היה הנמוך ביותר בהשוואה ל2018/2019לתואר ראשון בחינוך בשנת הלימודים תשע"ט ) ללימודים

בהשוואה למדינות הסמן, הסטודנטים להוראה בישראל בעלי נתוני  42.תחומי הלימוד האחרים באקדמיה

ועל אף ההכרה בחשיבות איכות  43;לסטודנטים בתחומים אחרים השוואהב מידה רבהבפתיחה חלשים יותר 

 922ההוראה באוכלוסיית המיעוטים וחשיבות העלאת רמת הסטודנטים להוראה כחלק מיעדי החלטה 

מציונם  במידה ניכרתהציון הממוצע של הסטודנטים הערבים לתואר ראשון בחינוך והוראה נמוך  ,א(1)סעיף 

בהם מתקיימים לימודים לקראת שאקדמיים  הממוצע של הסטודנטים היהודים. ישנם שלושה סוגי מוסדות

בהן תנאי הקבלה הם הגבוהים שנבדלים בתנאי הקבלה: אוניברסיטאות, והם תואר ראשון בחינוך והוראה, 

 לאוניברסיטאות. השוואהבהן תנאי הקבלה נמוכים בשביותר; מכללות אקדמיות ומכללות לחינוך והוראה, 

 דנטים הערבים והיהודים לתואר ראשון בחינוך והוראה קייםבין הסטוהפער בציון הממוצע בפסיכומטרי 

הסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות, שהם  (, כאשר הציון הממוצע של19)איור  מוסדותהסוגי  בשלושת

מהציון הממוצע של סטודנטים  במידה רבההחזקים ביותר בקרב הסטודנטים הערבים לחינוך, אינו שונה 

סטודנטים . ה, שהם החלשים ביותר מבין הסטודנטים לחינוך היהודיםותהאקדמייהודים שלמדו במכללות 

ה, כך שלמעשה רוב המורים הינם מיעוט בקרב הסטודנטים הערבים להורא הלומדים באוניברסיטאות

בהם תנאי הקבלה הם הנמוכים ביותר )כמחצית מהמורים שלעתיד בחינוך הערבי לומדים דווקא במוסדות 

 44בהן תנאי הקבלה הם הנמוכים ביותר(.שללות הערביות לחינוך, בחינוך הערבי למדו במכ

  

                                                           
 .4, פרק 2020הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל  42
בין סטודנטים להוראה לאחרים הינו פער שלילי  2015-ב PISAבישראל הפער הממוצע בציון בפרק במתמטיקה במבחן  43

 ן הציון הממוצע במבחן גבוה יותר מאשר בישראלנקודות, וכ 40-במדינות הסמן הפער נמוך משנקודות, בעוד  50של 
(OECD ,2018). 

( עמד /52012014שיעור הסטודנטים שלמדו לתואר ראשון במכללות הערביות לחינוך עד לשנת הלימודים תשע"ה ) 44
, (2019/2020בשנת הלימודים תש"פ ) 10%-מכלל הסטודנטים לתואר ראשון בחינוך והוראה בכל שנה, וירד עד ל 13%על 

 .20%-כאשר שיעור הסטודנטים הערבים להוראה מתוך כלל הסטודנטים להוראה עמד על כ
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ולפי סוג מוסד  , סטודנטים ערבים ויהודים לתואר ראשון לפי תחומיםציון ממוצע בפסיכומטרי :19איור 

 2017, בתחום חינוך והוראה

 

 .המרכזית לסטטיסטיקההלשכה לנתוני השכלה גבוהה של המחברים מקור: עיבודי 

 

אודות נתוני הפתיחה של מורים שלמדו בישראל, אך כאשר מדובר על נתוני הפסיכומטרי מספקים מידע 

 בחינוך הערבי זוהי תמונה חלקית בלבד לנתוני הפתיחה של המורים החדשים, כיוון שבמהלך העשור האחרון

 28% למדו 2019. בשנת ה שלמדו בחו"לת בשיעור הכניסה להוראה של סטודנטים להוראניכרחלה עלייה 

גר, נ)ויני מחוץ לישראל, ובעיקר ברשות הפלסטיניתמהמורים הערבים החדשים שנקלטו במערכת החינוך 

תנאי הקבלה ללימודים באוניברסיטאות ברשות הפלסטינית נמוכים אף מאלו הנדרשים בישראל, כך (. 2020

ללימודים בישראל פונים ללימודים בחו"ל, ויחד עם שמועמדים ללימודים לתואר בחינוך שלא התקבלו 

מהמורים החדשים בחינוך הערבי בעלי נתוני פתיחה  75%-לחינוך, כ הערביות המורים שלמדו במכללות

 .נמוכים משמעותית מאלו של המורים בחינוך העברי

בין המורים  ים במיומנויות הבסיסניכרעולים פערים  2014/2015-מ PIAACבהמשך לכך, מתוצאות מבחן 

בחינוך הערבי והעברי, כך ששיעור המורים בחינוך הערבי בעלי רמת מיומנויות בינונית ומעלה בשלושת פרקי 

מהמורים בחינוך הערבי בעלי  60%-נ"א משיעור זה בקרב המורים בחינוך העברי. כ 27–19-המבחן נמוך ב

המאופיינת במיומנויות בסיסיות ביותר , רמת מיומנויות בינונית ומעלה באוריינות במתמטיקה ובשפת אם

מהמורים בחינוך העברי, ואילו בפתרון בעיות בסביבה  80%-לעומת למעלה מ הנדרשות להתנהלות יומיומית,

 45(.20מהמורים בחינוך העברי )איור  0%7בלבד, לעומת  %22מתוקשבת 

 

  

                                                           
בעלי רמת מיומנויות בינונית באוריינות מתמטית יכולים להתמודד עם משימות ובעיות שפתרונן דורש שני צעדים  45

לפחות, חישוב במספרים עשרוניים, אחוזים ושברים נפוצים, פירוש של נתונים וסטטיסטיקה פשוטים בטקסט, 
יבה מתוקשבת מסוגלים לבצע משימות בטבלאות ותרשימים; ובעלי רמת מיומנויות בינונית בפתרון בעיות בסב

 .בסיסיות ולפתור בעיות פשוטות, וכן בעלי ידע ביישומים נפוצים כגון דוא"ל או דפדפן אינטרנט
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שיעור בעלי תעודות חינוך והוראה בעלי רמת מיומנויות בינונית ומעלה, לפי פרקים במבחן  :20איור 

PIAAC ,2014/2015 

 
 .PIAAC 2014/2015לנתוני המחברים מקור: עיבודי 

 

גבוהה דורשת במקרים רבים רמת מיומנויות גבוהה, כך שמורים רבים בחינוך הערבי חסרים  ההוראה ברמ

בעת משבר הקורונה שהוביל למעבר ללמידה מרחוק  ה,; לדוגמאת הכלים הנדרשים להוראה איכותית

רמת המיומנויות  ,לתקופות ארוכות, ולהמשך עבודה באמצעות כלים דיגיטליים גם בעת החזרה לשגרה

 .(2022קלישר ואחרים, ) טליות של המורים הייתה חסם להצלחת הלמידה מרחוק בחינוך הערביהדיגי

 

 פערים באיכות הניהול 6.2

איכות ההוראה והישגי התלמידים מושפעים גם מאיכות הניהול של מנהלי בתי הספר המובילים את המורים 

שיטות הוראה מתקדמות, קביעת  והתלמידים באמצעים שונים, כגון התוויית מדיניות ההוראה והטמעת

הלי עבודה פנימיים יעילים, הקצאת המורים לתלמידים ולכיתות וכן שמירה על משמעת והצבת גבולות ונ

לתלמידים, כך שבדומה לקשר החיובי של איכות ההוראה עם הישגי התלמידים, מיומנויות ניהול ואיכות 

 ,Branch, Hanushek and Rivkin הלדוגמ) למידיםניהול גבוהות מתואמות עם הישגים גבוהים יותר של הת

2013; Coelli and Green, 2012.) 

כך  46מנהלי בתי הספר בחינוך הערבי והעברי הם בפועל מורים לשעבר באותן מערכות חינוך בהתאמה,

שהפערים הנצפים בקרב המורים מתורגמים לפערים גם בקרב המנהלים. תקנון מינוי המנהלים במערכת 

במטרה לסנן ולמנות את המורים האיכותיים  47מעמיד תנאי סף למינוי משרת מנהל במערכת החינוך,החינוך 

ואף להביא לצמצום הפערים במעבר לדרג הניהולי בין שתי מערכות החינוך. עם  –ביותר לתפקידי מנהלים 

מדינה לשנת התקנון מביא לצמצום פערים שכזה אלא אף להפך, כפי שעולה מדוח מבקר האין זאת, בפועל 

, המצביע על כך שבחינוך הערבי קיימת שכיחות גבוהה יותר של מינוי מנהלים במסלול המקל של מינוי 2021

בחינוך העברי(, אשר אינו נדרש לתנאי סף מחמירים הנדרשים במינוי במכרז,  21%לעומת  37%בפועל )

 בית ספר. ות בהתאמתם למשרת ניהולולמעשה מאפשר מינוי של עובדי הוראה ללא תל

                                                           
מהמנהלים  98%-מעלה כי כ, ספרית-המכון הישראלי למנהיגות בית, של מכון "אבני ראשה" 2016-ממחקר ההערכה  46

 (.2016)גליקמן, ליפשטט ושלטון,  לי בית ספרהיו מורים ותיקים טרם תחילת תפקידם כמנה
תנאי הסף הנדרשים למילוי משרת מנהל במינוי במכרז בחינוך הרשמי: תעודת הוראה ממוסד מוכר להכשרת עובדי  47

סיון הוראה בפועל )אלא אם קיים ניסיון ניהולי, ובכל מקרה לפחות שנות ני 5הוראה; תואר שני אקדמי מוכר; לפחות 
רשמי תנאי הסף שונים, אך תנאי ההשכלה זהה -נהלים. בחינוך הלאמ להכשרתכנית וון(, ותעודת סיום התשנות ניסי 3

 (.2021)מבקר המדינה, 

62%
58%

22%

81%
85%

70%

אוריינות במתמטיקה אוריינות בשפת אם פתרון בעיות בסביבה  
מתוקשבת

ערבים יהודים לא חרדים
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את הפערים בנתוני הפתיחה של המנהלים בין שתי מערכות החינוך ניתן לצמצם ולשפר את איכות הניהול 

ים בין המנהלים הערבים ניכרבאמצעות הכשרה ופיתוח מקצועי, אך גם בגזרה זו נראה כי ישנם פערים 

זקוקים מעידים כי הם הערבי החינוך המצביע כי שיעור המנהלים ב ,TALISחקר ממוהיהודים, כפי שעולה 

המנהלים בחינוך העברי מהשיעור בקרב  במידה רבהנמוך פיתוח מקצועי בתחומים שונים באו מעוניינים 

 .(21)איור 

 

שיעורי המנהלים המעידים על צורך רב בפיתוח מקצועי, לפי נושאים ושפת ההוראה בבית  :21איור 

 2018הספר, 

 

 .TALIS 2018משרד החינוך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, דוח  מקור:

 

איכות הניהול משפיעה על ההתנהלות התקינה של התלמידים והמורים בבית הספר, לרבות שמירה כאמור, 

, וכפי שעולה מנתוני משרד החינוך משנות הלימודים תשע"ח ותשע"ט, בעוד (22)איור  על טוהר הבחינות

 )!( מהחטיבות99%מסך החטיבות העליונות בישראל,  22%העליונות בחינוך הערבי מהוות שהחטיבות 

, משתייכות 3%בהן שיעור המחברות הפסולות בבחינות הבגרות עולה על שהעליונות המוגדרות "אדומות", 

טווח בעל השלכות נרחבות להוא נתון זה מצביע על בעיה חמורה ו 48בתי ספר(. 77מתוך  76לחינוך הערבי )

 שיעור הבחינות הפסולות הגבוה מערער את אמינותה של תעודת הבגרות של בוגרי החינוך הערבי –הארוך 

כמו כן, הידיעה כי ניתן . ועלול לפגוע באיכות ההשתלבות של הצעירים הערבים באקדמיה ובשוק העבודה

בגרות ובכך פוגעת אף להעתיק בבחינות פוגעת במוטיבציה של התלמידים להשקיע בלימודים ובבחינות ה

 כישורים של התלמידים הערבים בסיום התיכון.ביותר ביכולות ו

  

                                                           
 .הישגים בגרות, תשע"ח/תשע"ט –מתוך משרד החינוך, אתר שקיפות בחינוך, התמונה החינוכית: מוסדי  48
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 (2018/19רמת שמירה על טוהר הבחינות, תשע"ט )והתפלגות בתי הספר לפי מגזר  :22איור 

 

מחברות פסולות בשנה(: בתי הספר אינם  3%-בהם חלה פגיעה חמורה בטוהר הבחינות )למעלה משבתי ספר  –אדום 

מחברות פסולות בשנה(:  3%–1%פגיעה "בינונית" בטוהר הבחינות ) –מורשים לנהל את בחינות הבגרות כלל; צהוב 

רות; ירוק: פגיעה נמוכה בתי הספר מורשים לנהל את הבחינות, אך אינם מורשים להוביל את חומרי הבחינה והמחב

 מחברות פסולות בשנה(, ניהול עצמאי של בחינות הבגרות. 1%-בטוהר הבחינות )פחות מ

 לנתוני שקיפות בחינוך.המחברים מקור: עיבודי 

 

 החינוך הערבי ין מגזריפערים באיכות ההוראה והניהול ב 6.3

מהמורים החדשים בחינוך הערבי רוכשים את השכלתם בחו"ל, בעיקר ברשות הפלסטינית,  30%כאמור, 

ומפילוח הנתונים לפי מגזרים בחינוך הערבי עולה כי רובם המכריע משתלבים בחינוך הבדואי בדרום: רוב 

טת חברון, באוניברסים לחינוך והוראה הלומדים ברשות הפלסטינית עושים זאת יהסטודנטים הישראלי

רובם חוזרים כמובן ים שלמדו חינוך משתייכים למגזר הבדואי, וימתוך הסטודנטים הישראל 96%בה ש

הישגים והן הכי דווקא במגזר הבדואי, המגזר החלש ביותר בחינוך הערבי הן מבחינת  מכאן עולה 49ללמד בו.

ר, ואלו הם המורים הגבוה ביות (, שיעור המורים שלמדו בחו"ל הינו9איור כלכלי )-חברתיהרקע המבחינת 

 החלשים ביותר.

 –נתון נוסף היכול להעיד על הפערים באיכות ההוראה והניהול בין שלושת המגזרים בתוך החינוך הערבי 

הוא שיעור בתי הספר האדומים:  –והוא מתואם עם ההישגים של התלמידים בזכאות לבגרות במגזרים אלה 

מובילים בשיעור בחינות הבגרות גי התלמידים הם הנמוכים ביותר, בהם הישש ,בתי הספר במגזר הבדואי

ים, ילעומת זאת בבתי הספר הדרוז ם מוגדרים כתומים/אדומים.ימבתי הספר הבדואי 56%הפסולות, כאשר 

המובילים מבחינת הישגי התלמידים בשיעורי הזכאות לבגרות, שיעור בתי הספר המוגדרים "אדומים" הוא 

 (.23)איור  10%ך הערבי ועומד על והנמוך ביותר בחינ

  

                                                           
 .2017, פלסטיניתהרשות , הנתוני הערכת תארים 49

2%

30%

11%

51%87%

19%

יהודי ערבי

<1%

1%-3%

>3%



 

39 
 

 (2018/19רמת שמירה על טוהר הבחינות, תשע"ט )מגזר והתפלגות בתי הספר לפי  :23איור 

 

  

 .לנתוני שקיפות בחינוךהמחברים מקור: עיבודי 
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 המלצות מדיניות לצמצום הפערים במערכת החינוך. 7

השיפור שחל  למרותחינוך העברי שהוצגה בנייר זה מעלה כי בשאלו חינוך הערבי לבהישגים בין ה ההשוואה

( והירידה בשיעורי 2018-בחלק ממדדי ההצלחה, כגון העלייה בשיעור הזכאות לבגרות )על אף הבלימה מ

ים באים לידי ביטוי במבחנהם כפי ש ים בהישגים בין החינוך הערבי לעבריניכרהנשירה, עדיין קיימים פערים 

. שיעור הזכאות לבגרות נמוך יותר בחינוך וביתר שאת במבחנים הבינלאומיים ,הפנימיים של מערכת החינוך

כפי שהן באות לידי ביטוי במבחנים  – הערבי, ורמות האוריינות במתמטיקה, בשפת אם ובתקשוב

מת הבקיאות נמוכות יותר בקרב התלמידים בחינוך הערבי, ויחד עם ר – PIAAC-ו PISAלאומיים נהבי

, רמת המוכנות של בוגרי החינוך הערבי להשתלבות (2020)תחאוכו, קלישר ומושקלב,  הנמוכה בעברית

בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה נמוכה, והפער בהון האנושי מתורגם לפערים בהזדמנויות ולפערים 

מגורמים שונים: כאמור פערים אלה בהישגים, ביכולות ובמיומנויות נובעים  50.בהכנסות משקי הבית

משרד החינוך,  –התקציבים מכלל הגורמים  תכלכלי של התלמידים, פערים בהשקע-הפערים ברקע החברתי

 ומפערים באיכות ההוראה והניהול. – הרשויות המקומיות וההורים

בעיקר בקרב  ומיומנויות הבסיס, בתהליך רכישת ההון האנושי חשובהמערכת החינוך הינה תחנה 

ים של מערכת החינוך הערבית בישראל הינו צמצום פערי הבולטשות. אחד מתפקידיה אוכלוסיות חל

באמצעות הקניית כישורים ומיומנויות הנדרשים כלכלי, -ההזדמנויות הנובעים מפערים ברקע החברתי

העל של מערכת החינוך הערבית היא להקנות לבוגריה את הכלים, -מטרתבהתאם,  לרכישת הון אנושי.

הידע, הכישורים והמיומנויות שיאפשרו להם למצות את מלוא הפוטנציאל ולהשתלב בצורה מיטבית 

 .ת והאקדמית ובתעסוקהתיכוני-עלבהשכלה ה

ם להשגת יעדים ם ומדדים ולזהות את אפיקי ההשקעה הנכונייש להגדיר תחילה יעדי ,כדי להשיג את המטרה

ובהתאמה להם יעדים לתשומות  ,לתפוקות במערכת החינוךנכונים אנו ממליצים על הצבת יעדים אלה. 

השוואת התקציבים בין החינוך הערבי אשר יביאו לסגירת הפערים בהישגים של התלמידים. למשל,  החינוך

יש ו ,את השגת המטרהמבטיחה אינה  דולבאך השגת יעד זה  ,יכולה להיות יעד העומד בפני עצמולעברי 

במקביל נדרשת  51.ך מתוך שיקולי יעילות ההשקעהשתי מערכות החינולבחון את סגירת פערי התקצוב בין 

בחינת יעילות של התוכניות הקיימות כיום, לשם הערכת כדאיות ההשקעה הממשלתית. כמו כן, יש לכלול 

ע הערכת יעילות במטרה להשיג הקצאת תקציבים בתוכניות עתידיות מערך מובנה לאיסוף נתונים לשם ביצו

 יעילה.

לאחר בחינת הנתונים העולים ממחקר זה ותובנות מהשטח שהצטברו במהלך ההשתתפות בדיונים, ימי עיון, 

בהם השתתפו אנשי חינוך, אקדמאים, תלמידים וששולחנות עגולים וסיורים שערכנו בבתי ספר ערביים 

נוכל להציע מענה ויש לכולם הבנה כי ישנם חסמים רבים מאוד אשר לא מהחינוך הערבי והוריהם, ומתוך 

להתמקד באפיקי הפעולה אשר יתנו את התשואה הגבוהה ביותר, להלן ההמלצות של החוקרים להשגת 

 המטרה:

  

                                                           
תיכונית והגבוהה ובשוק העבודה נובעים -הערבים בהשכלה העל 18-כי האתגרים להשתלבות איכותית של בני הנדגיש  50

מחסמים נוספים, אשר חלקם אינם נצפים באופן ברור בנתונים, כגון כישורים רכים, תחושת המסוגלות, נושא הזהות 
 מהנתונים. ותחושת השייכות וכו'. בנייר זה התמקדנו באתגרים העיקריים העולים

למשל, השקעה בהגדלת מספר הכיתות ובמקביל הקטנת מספר התלמידים בכיתה וצמצום יחס תלמידים למורה  51
עלולה לבוא בעוכרי היעדים לצמצום פערי ההישגים, שכן בנוסף להגדלת כמות הכיתות הפיזיות, נדרש גידול במצבת 

לאיכותם, וכפי שהצגנו לעיל, כבר כיום הסטודנטים  צוות ההוראה. בטווח הקצר קיימת תחלופה בין כמות המורים
לחינוך והוראה בישראל, ובייחוד הסטודנטים הערבים להוראה, הינם בממוצע בעלי נתוני פתיחה נמוכים ביותר 

לסטודנטים בשאר תחומי הלימוד. כמו כן נדרשת בחינת יעילות תוכניות קיימות לשם הבנה האם ההשקעה  השוואהב
 יות אלו אכן כדאית.הממשלתית בתוכנ
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 הגדרת יעדים מדידים להישגי התלמידים בסיום התיכון. 1

בשנים האחרונות  :הרשומים במערכת החינוךולא מתוך  18-הגדרת יעדי ההישגים מתוך שנתון בני ה •

משרד החינוך מציג את שיעור הזכאות לבגרות ואת שיעור המצטיינים ביחס לסך התלמידים הרשומים 

. יחס זה הינו 922כנית ובמערכת החינוך ולא ביחס לגודל השנתון, ובאופן זה נקבעו גם יעדי החינוך בת

רי הנשירה של התלמידים: ככל ששיעורי הנשירה פוחתים בעייתי כיוון שהוא תלוי, בין היתר, בשיעו

והתלמידים החלשים ממשיכים בלימודים עד סיום י"ב, כן שיעורי הזכאות לבגרות פוחתים. על מנת 

לעודד את בתי הספר למנוע את נשירתם של התלמידים החלשים אשר מקשים עליהם לעמוד ביעדי 

הנשירה, כלומר שיעור התלמידים אשר היו רשומים  הזכאות לבגרות, נקבע יעד נוסף והוא שיעורי

למערכת החינוך בשנה נתונה אך לא בשנה שלאחריה, וגם יעד זה מחושב ביחס לסך התלמידים 

שיעור הזכאות לבגרות  –הרשומים ולא ביחס לגודל השנתון. כיוון שסך הרשומים נמוך מגודל השנתון 

ון שאינו מתייחס לנושרים, ושיעור הנשירה מתוך מתוך הרשומים מהווה מדד יתר עבור השנתון כיו

מתייחס רק לנושרים "החדשים" ואינו מתייחס לנושרים בעבר. הוא הרשומים הינו מדד חסר כיוון ש

לפיכך הצגת נתוני הזכאות לבגרות והנשירה מתוך כלל השנתון מאפשרת לקבל את התמונה המלאה 

 ן קבוצות האוכלוסייה השונות בצורה ברורה ומדויקת.ולהשוות בי 18לגבי המצב של שנתון מסוים בגיל 

: השונות הגדולה בהישגים בתוך החינוך הגדרת יעדים מגדריים ולפי מגזרים בתוך החינוך הערבי •

הערבי, הן בין תלמידים לתלמידות והן בין המגזרים בחינוך הערבי, דורשת התייחסות נפרדת לכל 

 הפערים המגדריים, ועל מנת להציב יעדים שאפתניים מחדקבוצה בקביעת היעדים כדי להביא לצמצום 

 .גיסא , אך בני השגה מאידךגיסא

: כאשר קובעים יעדים למערכת החינוך חשוב לקבל תמונה מלאה הגדרת יעדי הישגים לכל הרמות •

ולא רק של הזכאות לתעודת בגרות ונשירה. לפיכך נדרשת  ,הכוללת את מנעד הרמות של כלל השנתון

זכאות לבגרות מצטיינת, זכאות לבגרות המאפשרת כניסה  –לרמות נוספות של הישגים  התייחסות

תיכוניים שאינם אקדמיים -לאקדמיה, זכאות לבגרות, זכאות לתעודה המאפשרת המשך ללימודים על

מגישות לבגרות וכאלה שאינם רשומים  ינןונשירה )הכוללת את התלמידים הלומדים במסגרות שא

 (.בשום מסגרת

יפור בהישגי התלמידים במגזר הדרוזי בעשור האחרון מעיד כי למערכת החינוך אכן קיימת היכולת הש •

כלכלי. -לתלמידים בחינוך העברי הנובעים מהרקע החברתי השוואהלצמצם את הפערים בהישגים ב

: הורדת שיעורי הנשירה יהיו 2030בהמשך להמלצות הקודמות, היעדים המרכזיים עד שנת לפיכך, 

בקרב הבנים; שיעור הזכאות הממוצע  4%-בקרב הבנות ו 0%-ת הקיימות בחינוך העברי, קרוב ללרמו

ושיעור הזכאות לבגרות המאפשרת כניסה לאקדמיה בחינוך הערבי יעמדו לפחות על שיעור הזכאות 

לבגרות ושיעור הזכאות לבגרות המאפשרת כניסה להשכלה הגבוהה )מתוך השנתון( הנוכחי בחינוך 

עבור  67%-ו 75%עבור הבנות,  78%-ו 85% –)הדומה לשיעור בוגרי חינוך תיכוני במדינות הסמן( העברי 

הבנים, בהתאמה, כאשר יש להציב יעדי ביניים המתייחסים לנקודת הפתיחה של כל מגזר בתוך החינוך 

מידים הערבי, וכן לפי מגדר; הפערים בשיעורי הזכאות לבגרות מצטיינת יצטמצמו לחצי; מחצית מהתל

 .תיכוניים-עלהנותרים יהיו זכאים לתעודה המאפשרת המשך ללימודים 

: הרמה הנמוכה של שמירה על טוהר הבחינות בחינוך הערבי מובילה לירידה שמירה על טוהר הבחינות •

באמינות תעודת הבגרות של בוגרי החינוך הערבי ופוגעת במוטיבציה של התלמידים להשקיע בלימודים 

בגרות ומהווה חסם להשתלבות איכותית בשוק העבודה. לפיכך אנו ממליצים על לקראת בחינות ה

לכל היותר  3%בהם שיעור המחברות הפסולות הינו שקביעת יעד העלאת שיעור בתי הספר 

 .כנית החומש הבאהולפחות כחלק מת 90%-)"צהובים/ירוקים"( ל
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 במיומנויות בסיסיותשיפור . 2

 רמת הבקיאות בשפה העברית

לרמת הבקיאות בעברית חשיבות מכרעת בהשתלבות איכותית של החברה הערבית בכלכלה ובחברה 

הנרכשת במערכת החינוך הערבית עשויה להתקבל כבר בעברית בישראל. התשואה משיפור רמת הבקיאות 

בטווח הקצר, עם סיום הלימודים ברמת מוכנות גבוהה יותר להשתלבות בחברה ובתעסוקה. משום כך אנו 

 )תחאוכו, ואים לנכון לחזור על המלצתנו ליעדים לשיפור רמת הבקיאות בקרב התלמידים בחינוך הערביר

 : (2020קלישר ומושקלב, 

יח"ל תקנה לבוגריה רמת בקיאות בסיסית  3כך שרמת לימוד של  התאמת מבנה בחינת הבגרות בעברית •

 5ועי או אקדמי(, ורמת לימוד של בעברית כפי שנדרש בשוק העבודה בתפקידים זוטרים )ללא ידע מקצ

יח"ל תקנה לבוגריה רמת בקיאות גבוהה בעברית כפי שנדרש לצורך קבלה ועמידה בהצלחה בלימודי 

 ההשכלה הגבוהה בישראל )במוסדות המלמדים בעברית(.

, כאשר לפחות מחציתם ייבחנו 2030עד לשנת  90%-ל העלאת שיעור הנבחנים בבחינת הבגרות בעברית •

 יח"ל. 5המורחבת של בבחינה 

כדי לעמוד ביעדים אלה אנו ממליצים על הכשרה להוראת עברית כשפה שנייה/זרה באמצעות השתלמויות 

למורים הקיימים והגדרת הוראת העברית בחברה הערבית כמסלול הכשרה ייעודי במהלך רכישת התואר 

שילוב מורים דוברי עברית ברמת  בהוראה, שילוב מרצים אורחים דוברי עברית בתוכנית הלימודים השוטפת,

, הגדרת יעד מדיד לרמת העברית בחינוך הערבי לאורך כל שנות הלימוד, התאמת שפת אם להוראת העברית

התכנים התרבותיים, הלאומיים וההיסטוריים, פיתוח תכנים וכלים דיגיטליים מותאמים לשלבים השונים 

כנית ניסיונית תוכננה ות ך הפורמלי והבלתי פורמלי.ומסגרות משותפות עם תלמידים יהודים במסגרת החינו

כני לימוד עברית וכנית כוללת פיתוח תועל ידי המרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה בשיתוף מכון אהרן. הת

מותאמים לחברה הערבית והכשרת מורים דוברי עברית ברמת שפת אם להוראת עברית לדוברי ערבית, 

 בליווי מחקר הערכה השוואתי.

 ת האוריינות הדיגיטליתרמ

בהינתן רצונה של מערכת החינוך להכין את בוגריה , ולפער השפה מתווסף הפער במיומנויות הדיגיטליות

שיפור  .במרכזו עומדות אלומיומנויות שלשוק העבודה ולהשכלה הגבוהה עליה להכין אותם לעולם חדשני 

ואף  ,רמת האוריינות הדיגיטלית של התלמידים בחברה הערבית יאפשר הטמעת כלים דיגיטליים בלמידה

להגדיל את היצע תחומי הלימוד באמצעות הוראה מרחוק. לפיכך אנו רואים לנכון להציג את המלצתנו 

ר ופיש :(2022אחרים, קלישר ו) העיקרית ממחקר נוסף שנערך במרכז בנושא האתגר הדיגיטלי בחינוך הערבי

רמת האוריינות הדיגיטלית הנרכשת בחינוך הערבי, על ידי פיתוח ושיפור מיומנויות התקשוב של המורים 

כך שיוכלו להטמיע אמצעים דיגיטליים בהוראה ולקיים שיעורים מקוונים; הקניית מיומנויות בסיס החל 

בת הביניים והתיכון, והרחבת היקף התכנים משלב בית הספר היסודי ומיומנויות מתקדמות יותר בשלב חטי

המקוונים לתלמידי החינוך הערבי בפורטל החינוך; שילוב הוראה מקוונת עם הוראה פרונטלית )למידה 

הגברת והיברידית(, גם לשם גישור על מחסור במורים מקצועיים ולגיוון והרחבה במקצועות הלימוד; 

מסגרות החינוך הבלתי  טכנולוגיים ודיגיטליים באמצעותלנושאים החשיפה של התלמידים בחינוך הערבי 

 פורמלי.
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 שיפור איכות ההוראה והניהול. 3

על מנת להשיג את ו ,ביותר להצלחת התלמידים חשובמתוך הבנה כי איכות ההוראה והניהול הינה הגורם ה

באיכות ההוראה והניהול בחינוך הערבי. לשם כך יש לפעול לשיפור  של ממשיעדי ההישגים נדרש שיפור 

בנתוני הכניסה ללימודי התואר והן בנתוני סיום התואר הן משתקפת היא איכות המורים החדשים, כפי ש

יש לפעול לשיפור רמת המיומנויות ואיכות ההוראה של המורים הפעילים כבר היום,  .וההכשרה המעשית

 טף הכשרות ופיתוח מקצועי באופן יעיל, כמפורט בהמלצות הבאות:וכן לשלב באופן שו

. טיוב מנגנון ההשמה של מורים כך שיתמוך בכניסה להוראה של מורים בעלי מיומנויות ברמה גבוהה •

שיטת ההשמה הקיימת כיום בחינוך הערבי מתבססת על ותק בהמתנה למשרה, כך שקבלת משרה אינה 

לתמרץ את הממתינים בעלי הפוטנציאל הגבוה לחפש חלופות לתעסוקה מותנית בעיקר ביכולות ועלולה 

ולנשור מהמקצוע עוד לפני הכניסה להוראה, כך שלמעשה נוצרת בחירה שלילית של מורים בהמתנה 

ניתן להעריך את איכות המועמדים להוראה באמצעות מבדק חיצוני אחיד הכולל בחינת למשרה. 

מיומנויות ההוראה, כגון ניהול כיתה. בנוסף, איכות ההתאמה וכן בחינת  ,הבקיאות בתחום ההוראה

בין המורה לבית הספר חשובה אף היא לקליטה איכותית של מורים חדשים, ולפיכך מנגנון השמה 

בדומה לשיבוץ מתמחים לבתי  ,באמצעות דירוג האיכותי ישקלל את העדפות המורים ובתי הספר )לדוגמ

 חולים(.

בעלי רמות מיומנויות בסיסיות הם מורים רבים  .לפיתוח מקצועי של המוריםקביעת מדדי איכות  •

נמוכות ונדרשים שיפור והשלמה של מיומנויות אלו, כמו גם העמקת הבקיאות בנושאי הלימוד. לשם 

כך יש לוודא כי ההשתלמויות אכן תורמות לפיתוח המקצועי של המורים. ראשית, יש להגדיר יעדים 

תלמויות, לרבות רכיבים יישומיים )ולא רק תאורטיים(, תצפיות ומשובים, כך מדידים לאיכות ההש

שיהיה ניתן להעריך את תרומתן לשיפור איכות ההוראה, ובהתאם לכך לפתח מערך השתלמויות איכותי 

ויעיל. שנית, ישנה חשיבות רבה לאיכות ההשתתפות בהשתלמויות. ההשתתפות בהשתלמויות ופעילויות 

. 100%-ומשום כך שיעור ההשתתפות של המורים שואף ל ,הינן תנאי לקבלת גמולים לפיתוח מקצועי

עם זאת, קבלת הגמולים אינה מותנית במדדי איכות או במדדי הצלחה כלשהם. קשירה בין עמידה 

 תספק תמריץ להשתתפות איכותית בהשתלמויות.לקבלת הגמולים ביעדי הצלחה 

רמת מיומנויות גבוהה של המורים והמנהלים  .וראה והניהולתמרוץ מורים ומנהלים לשיפור איכות הה •

תלויה גם במאמצי המורים והמנהלים, אשר זו לבדה אינה מבטיחה איכות הוראה וניהול גבוהה, כיוון ש

אינם נמדדים או מתוגמלים. מכאן עולה הצורך לתמרץ את המורים והמנהלים להשקיע מאמץ בשיפור 

כנית וכניות עמותת "יכולות" במגזר הדרוזי ותותלכך ניתן למצוא ב האיכות ההוראה והניהול. דוגמ

עמותת "תובנות", הרותמות את צוותי ההוראה והניהול הקיימים בבתי הספר לשיפור רמת ההוראה 

כניות אלו מתמרצות את המורים וידים. תוהתנהלות בית הספר במטרה להוביל לשיפור בהישגי התלמ

גמל עבור עמידה ביעדים, בין היתר באמצעות הרחבת היקפי משרות ואת צוות הניהול ומאפשרות לת

כניות עמותות "יכולות" ו"תובנות" דורשת שיתוף פעולה וומענקים על עמידה ביעדים. ההשתתפות בת

הדוק עם צוות ההוראה והניהול, ועל כן למעשה בוררות מורים ומנהלים בעלי מוטיבציה גבוהה להשגת 

כניות אלו תסייע לבחון את כדאיות הרחבתן לבתי ספר נוספים ול יעילות תהיעדים. בחינה מעמיקה ש

כניות אלה עולות בקנה אחד עם מחקרים שנערכו ותוצאות ת במטרה להשיג את יעדי שיפור ההישגים.

בארץ ובעולם ומצביעים על קשר חיובי בין תגמול למורים על סמך ביצועיהם לבין הישגי התלמידים 

 (.Lavy, 2009, 2020 ה)לדוגמ הארוך בטווח הקצר ובטווח
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 השקעה בתלמידים החלשים. 4

להשגת היעדים שהוגדרו לעיל נדרשת השקעה בראש ובראשונה בתלמידים החלשים הנמצאים בתחתית 

. ללא תיכוניים-עלמדרג ההישגים, הנושרים ואלה שאינם זכאים לתעודה המאפשרת המשך ללימודים 

השקעה הולמת בשכבה זו של התלמידים לא ניתן להגדיל את השיעור של הזכאים לתעודה המאפשרת המשך 

של מכון אהרן מצא כי במגזר  קודםמחקר ואת שיעור הזכאים לתעודת בגרות.  תיכוניים-עלללימודים 

 תת "יכולות"כנית "סטארט" המופעלת על ידי עמווור בהישגי התלמידים שהשתתפו בתהדרוזי חל שיפ

שיעור הזכאות עלה כנית המתמקדת בתלמידים החלשים ביותר בסוף החטיבה, ובכך ו, ת(2019)תחאוכו, 

כנית ושיעור הנשירה ירד. יש ללמוד את המאפיינים ושיטת העבודה ולאמץ והם הופעלה התבשבבתי הספר 

בכל החינוך הערבי ולא רק  כניות מסוג זה גםואותם בכל התיכונים בחינוך הערבי, ולשקול הפעלה של ת

במגזר הדרוזי. יש להבחין בין הצרכים השונים של התלמידים והתלמידות בתחתית מדרג ההישגים 

 כניות לצרכים אלו.וולהתאים את הת

 כניות ממוקדות לשיפור הישגי הבניםות

ההשתתפות ההישגים הנמוכים של הצעירים הערבים לעומת הצעירות הערביות, הן מבחינת שיעור 

בלימודים במערכת החינוך והן מבחינת התוצאות בסיום הלימודים, מרמזים על חסמים ייחודיים העומדים 

כניות התערבות ממוקדות לשיפור הישגי הבנים המתחשבות בחסמים ובפני הצעירים הערבים, ולצורך בת

 52.אלה

 

 אבחון, מידע והכוונה. 5

ים לצבא, עוברים תהליך של מיון והכוונה לקראת הגיוס בשונה מהצעירים היהודים אשר רובם מתגייס

להתחיל את מצופה , מהצעירים הערבים יותר להחליט על המשך מסלול החיים שלהם בגיל מאוחר ונדרשים

אודות על כאשר רובם חסרים את המידע יד עם סיום תקופת הלימודים בתיכון, ימחייהם הבוגרים 

שוק העבודה. במחקר והאקדמיים וב תיכוניים-עלבלימודים ההם יכולותיהם והאפשרויות העומדות בפני

נוסף של מכון אהרן, שבחן את תעסוקת הגברים הערבים הצעירים, עלה כי גם בעלי ההישגים הגבוהים מבין 

ים מתקשים בבחירת מסלולי ההמשך, ולראיה עודף בעלי התארים בחינוך והוראה, ושיעור הצעירים הערב

)תחאוכו, לרום  רים ללמוד מחוץ לישראל ונתקלים בקשיי השתלבות בתעסוקהגבוה של צעירים הבוח

יהיה לספק לתלמידים והוריהם את המידע ניתן באמצעות תהליך של אבחון, מידע והכוונה  .(2021ומושקלב, 

האפשרויות העומדים בפניהם לאחר סיום התיכון ולעזור להם בבחירת מסלול הלימודים על המסלולים ו

העדפות שלהם, בהתאם לפוטנציאל ההשתלבות ומידת ההתאמה לבהתאם ליכולות ו ,ולאחריובתיכון 

 למסלולים השונים של רכישת הון אנושי ובהתאם לביקושים הקיימים בשוק.שלהם 

  

                                                           
עולמית החל משנות -א תופעה כללוייחודי וה ויש לציין שהפער המגדרי כיום לטובת הבנות בחברה הערבית אינ 52
חלשים  בכל העולם הישגי הצעירותהשמונים היו  תמהספרות העולמית עולה כי עד שנושל המאה הקודמת.  שמוניםה

ה לתחומים בעלי תשואה נמוכה יותר להשכלה. מתקופה זו החלה יותר מהישגי הצעירים, בין היתר לאור ההכוונ
כניות שעודדו צעירות ללמוד בתחומים מדעיים ומתמטיים, אשר והשקעה ממוקדת להעלאת הישגי הבנות באמצעות ת

 םשמוניבשנות הת בהישגי הצעירות עד כדי יצירת פער לטובתן. לאור השינוי בכיוון הפער המגדרי, ניכרהובילה לעלייה 
 .Francis, 2000; Voyer and Voyer, 2014בנים, ראו החלה השקעה ממוקדת בשיפור הישגי ה
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ים בין החינוך בולטבהם זיהינו פערים שכאמור, בנייר זה התמקדנו בשלושה תחומים בתשומות החינוך 

אך קיימים נושאים נוספים הדורשים בחינה לשם קביעת צעדי מדיניות שיובילו גם  הערבי לחינוך העברי,

הם לצמצום הפערים, לדוגמה המענה לתלמידים בעלי לקויות למידה, משלב האבחון ועד למתן המענה 

הנדרש בהתאם לצרכים. בנוסף לכך, חיזוק התלמידים החלשים והעלאת שיעור הזכאות לבגרות הינו צד 

טבע. מהצד שני נמצאים התלמידים ברמות ההישגים הבינונית והגבוהה, בעלי פוטנציאל להמשך אחד של המ

תיכוניים. במחקר המשך של המרכז למדיניות כלכלית של מכון -אקדמיים או על –לימודים לאחר התיכון 

צוינות אהרן נבחן את מאפייני ההצטיינות בחינוך הערבי לשם הצגת המלצות מדיניות ממוקדות לקידום מ

 כניות למחוננים.ובמערכת החינוך הערבית, לרבות ת
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 איורים נוספיםנספח: 

, תשע"ט 18שנתון בני : שיעור נגישים לבחינת בגרות במקצועות בחירה מדעיים עיקריים מתוך 1-איור נ

(2018/2019) 

 

 לנתוני משרד החינוך.המחברים מקור: עיבודי 

 

 לפי מגזר בחינוך הערבי ומגדר הישגים במיצ"ב כיתות ח': 1-איור נ

  
 

  
 

  

 

 המגזר הבדואי כולל את התלמידים הבדואים בדרום בלבד.

 שקיפות בחינוך.לנתוני המחברים מקור: עיבודי 
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–2016לפי חמישון הכנסה נטו לנפש סטנדרטית,  לילד על כלל סעיפי החינוך הוצאה חודשית :2-נאיור 

2018 

 

 לכן לא נלקח בחשבון בחישוב. בין שנים אלו, 1%-השינוי הכולל במדד המחירים מסתכם ל

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשל  2018–2016והכנסות משקי בית לסקר הוצאות המחברים מקור: עיבודי 

 

-לפי מדד חברתי PIAAC( בעלי רמת ידע בינונית ומעלה במבחן 18–16 םשיעור תלמידים )גילי :3-נאיור 

 כלכלי

 
 

 

 .PIAAC 2014/2015לנתוני המחברים מקור: עיבודי 
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 (2019/2020ספרי לפי מגזר ומדד טיפוח, תש"פ )-שיעורי נשירה מהתיכון, ממוצע בית :4-נאיור 

 

 .לנתוני משרד החינוך, שקיפות בחינוךהמחברים מקור: עיבודי 

 

( לתשע"ט 2015/2016שיעור השינוי בפער התקצוב בין החינוך הערבי לעברי מתשע"ו ) :5-נאיור 

 ספרי-(, לפי שלבי חינוך וחמישון טיפוח בית2018/2019)

 

 .לנתוני משרד החינוך, מנהל כלכלה ותקציביםהמחברים מקור: עיבודי 
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 (2020/2021גודל כיתה ממוצע לפי שלב חינוך וחמישון הכנסות משק בית, תשפ"א ) :6-נאיור 

 

 מספרים על החינוך. –, במבט רחב 2021לנתוני משרד החינוך המחברים מקור: עיבודי 
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