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 55 מתוך 4 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא

ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט של -, יושבמסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת עמרם מצנע

מקצועות מדעיים )מתמטיקה, ארבעה על תלמידים ועל כוחות הוראה ב נתוניםויוצגו בו  ,הכנסת

 גיאוגרפיים.ביולוגיה, כימיה ופיזיקה(, בחלוקה לפי אזורים 

 הנתונים שיוצגו

 במקצועות מדעיים יחידות לימוד 1שיעור התלמידים הניגשים לבחינות בגרות ברמת  -

 םימדעיחטיבות העליונות במקצועות למורה ב ממוצעמספר התלמידים ה -

 במקצועות מדעייםומעלה בחטיבות העליונות בעלי תואר שני  שיעור המורים -

 העליונות במקצועות מדעייםהגיל הממוצע של המורים בחטיבות  -

 המידע מקורות

סס על נתונים שהתקבלו ממשרד והמידע על תלמידים הניגשים לבחינות בגרות במקצועות השונים מב

 .החינוך

ועל הגיל הממוצע ומעלה למורה, על שיעור המורים בעלי תואר שני הממוצע התלמידים מספר המידע על 

מרכז המחקר לבקשת סס על עיבוד מיוחד שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל המורים מב

  החרדי. החינוךכללים החינוך המיוחד ולא ננתונים בוהמידע של הכנסת. 

 עיקרי הנתונים

עולה כי אין מגמה בכלל התלמידים תלמידים הניגשים לבחינות בגרות העל שיעור בבחינת הנתונים  -

של  הפריפריאליות רמתמחוזות, למעט בבחינת הנתונים לפי  ברורה ואחידה בהתפלגות לפי

)מתמטיקה, כימיה  שנבדקו המקצועותנמצא כי בשלושה מארבעת שבה הרשויות המקומיות, 

ברשויות  מצאניחידות לימוד  1לבחינת בגרות ברמת שיעור הניגשים הנמוך ביותר  ופיזיקה(

 .מאוד פריפריאליותמקומיות 

עולה מדעיים בחטיבה העליונה הלמורה במקצועות הממוצע התלמידים מספר על  הנתונים בבחינת -

ביותר של  הגדול)מתמטיקה, ביולוגיה ופיזיקה( המספר  שנבדקומקצועות ה תארבעכי בשלושה מ

ביותר  הקטןחיפה, ובכל ארבעת המקצועות המספר במחוז אביב ו-במחוז תל נמצאתלמידים למורה 

 מרכז.במחוז הצפון וה במחוז נמצאשל תלמידים למורה 

במחוז אביב ו-נמצא במחוז תל שני ומעלהבעלי תואר למדעים השיעור הגבוה ביותר של מורים  -

 הזממצא הדרום. במחוז הצפון ובמחוז השיעור הנמוך ביותר נמצא במחוז ירושלים, ואילו המרכז, 

 .שנבדקובכל ארבעת המקצועות המדעיים  עלה

מהגיל  גבוהחיפה במחוז המרכז ובמחוז אביב, -במחוז תל למדעים הגיל הממוצע של המורים -

בכל ארבעת  עלה הזממצא ירושלים. במחוז צפון והבמחוז דרום, הבמחוז מקביליהם הממוצע של 

 המקצועות המדעיים שנבדקו.

 

 



 
   

 55 מתוך 3 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ידותיח 1נתונים על תלמידים הניגשים לבחינות בגרות במקצועות מדעיים ברמת  .5

 לימוד

מדד מקובל לבחינת תפוקות מערכת החינוך. להלן הם  הניגשים לבחינות בגרותתלמידים נתונים על 

כימיה בביולוגיה, ביחידות לימוד במתמטיקה,  1נתונים על שיעורי הניגשים לבחינות בגרות ברמת 

 .פיזיקה מכלל הניגשים לבחינות בגרות בכיתה י"ב, בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפייםבו

, לפי הניגשים לבגרות בכיתה י"בבכלל יחידות לימוד  1שיעור הניגשים לבחינת בגרות ברמת . 5לוח 
  29521שנת מחוז, 

 

 הנתונים בלוחסיכום 

 1ברמת  מתמטיקהלבחינת הבגרות ב שניגשוביותר של תלמידים  כיםהנמו יםהשיעור – מתמטיקה

 ונמצאביותר  יםהגבוה ים(. השיעור2.4%)הצפון במחוז ( ו9.6%במחוז הדרום ) ונמצאיחידות לימוד 

 .(54.5%המרכז )במחוז ( ו54.5%ירושלים ) במחוז (,51.3%אביב )-במחוז תל

יחידות  1ברמת  ביולוגיהלבחינת הבגרות ב שניגשוביותר של תלמידים  כיםהנמו יםהשיעור – ביולוגיה

במחוז  ונמצאביותר  יםהגבוה ים(. השיעור53.3%) 2( ובמנח"י55.1%אביב )-במחוז תל ונמצאלימוד 

 .(59.2%התיישבותי )חינוך ה( וב56.1%הצפון )

                                                 

נתוני תלמידים במוסדות חינוך מוכרים  םמוצגימשרד החינוך. לא לפי החלוקה של למחוזות  מחולקיםמוצגים ההנתונים  1
 שאינם רשמיים במגזר החרדי.



 
   

 55 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

יחידות לימוד  1ברמת  כימיהלבחינת הבגרות ב שניגשוביותר של תלמידים  כיםהנמו יםהשיעור – כימיה

( 53.2%במחוז הצפון ) ונמצאביותר  יםהגבוה יםשיעורה .(3.1%( ובמנח"י )4.6%במחוז ירושלים ) ונמצא

 .(51.4%חיפה )ז במחוו

יחידות  1ברמת  פיזיקהלבחינת הבגרות ב שניגשוביותר של תלמידים  כיםהנמו יםהשיעור – פיזיקה

במחוז חיפה  ונמצאביותר  יםהגבוה ים(. השיעור1.2%( ובמחוז ירושלים )9.1%במנח"י ) ונמצאלימוד 

  (.6.6%אביב )-תלבמחוז ( ו51.4%)

, לפי יחידות לימוד מכלל הניגשים לבגרות בכיתה י"ב 1ברמת  שיעור הניגשים לבחינת בגרות. 2לוח 
 2952ושנת  2994שנת מחוז, 

 

 הנתונים בלוחסיכום 

 קטן יחידות במתמטיקה 1לבחינת הבגרות ברמת  שניגשובכל המחוזות שיעור התלמידים  – מתמטיקה

  .(פחות 32%הצפון )במחוז ( ופחות 39%במחוז הדרום ) והיביותר  ותהגדול ות. הירידעם השנים

 גדל יחידות בביולוגיה 1ברוב המחוזות שיעור התלמידים שניגשו לבחינת הבגרות ברמת  – ביולוגיה

חינוך ב הייתהירידה קלה(. העלייה הגדולה ביותר ה הייתבהם ש ,חיפהמחוז )למעט מחוז ירושלים ו

 .(יותר 221%התיישבותי )ה

                                                                                                                                                      

 מינהל חינוך ירושלים. 2



 
   

 55 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 1עלייה מתונה בשיעור התלמידים שניגשו לבחינת הבגרות ברמת  הייתהבחלק מן המחוזות  – כימיה

חינוך ירידה )מנח"י, ה הייתהאביב ומרכז(, ובחלק מן המחוזות -יחידות לימוד בכימיה )דרום, תל

 .(פחות 54%במחוז צפון ) הייתהתיישבותי, חיפה, צפון וירושלים(. הירידה הגדולה ביותר הה

 1עלייה מתונה בשיעור התלמידים שניגשו לבחינת הבגרות ברמת  ההייתמן המחוזות  בחלק – פיזיקה

ובשאר , (חיפה, צפון ודרוםירידה ) הייתהבחלק מן המחוזות ירושלים והמרכז(, ) בפיזיקהיחידות לימוד 

 52%במחוז הצפון ) והיביותר  ותהגדול ות. הירידאביב(-לא חל שינוי )מנח"י, החינוך ההתיישבותי ותל

 (.פחות 55%יפה )חבמחוז ( ופחות

, לפי יחידות לימוד מכלל הניגשים לבגרות בכיתה י"ב 1שיעור הניגשים לבחינת בגרות ברמת . 6לוח 
 2952שנת  ,3רמת פריפריאליות

 

 

                                                 

השלימה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחקר בנושא מדד הפריפריאליות של רשויות מקומיות בישראל )על  4112בשנת  3
ד כמותי, תקף ומהימן שיבטא את המידה (. מטרת המחקר הייתה לגבש מד4112בסיס נתוני הרשויות המקומיות בשנת 

שבה רשות מקומית היא מרכזית או פריפריאלית או נמצאת במקום כלשהו באמצע הסולם. המדד מאפיין ומסווג את 
הרשויות המקומיות לפי מיקומן הגיאוגרפי במובן הרחב, כלומר קרבה לפעילות הכלכלית המתרחשת בארץ. המדד חושב 

במשקלות שווים(: מדד נגישות פוטנציאלית של רשות מקומית )המשקלל בין קרבת הרשות כשקלול של שני מרכיבים )
אביב, -המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ לבין גודל האוכלוסייה שלהן( וקרבה של רשות מקומית לגבול מחוז תל

רמת המרכזיות, ומסווגות המכונה "הלב הכלכלי של המדינה". הרשויות המקומיות מדורגות לפי המדד בסדר עולה של 
הכולל את הרשויות  51הכולל את הרשויות המקומיות הפריפריאליות ביותר, עד אשכול  5לעשרה אשכולות, מאשכול 

רמות פריפריאליות )פריפריאלי מאוד, פריפריאלי, בינוני, מרכזי,  1-המקומיות המרכזיות ביותר. האשכולות מקובצים ל
 מרכזי מאוד(.

ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת על בסיס נתוני התלמידים הניגשים לבחינות -ם בלוח זה עובדו עלהנתונים המוצגי 
 בגרות ברשויות המקומיות שהתקבלו ממשרד החינוך.



 
   

 55 מתוך 9 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הנתונים בלוחסיכום 

של הרשויות המקומיות גבוהה יותר, שיעור התלמידים הניגשים  הפריפריאליות רמתככל ש – מתמטיקה

שתי רמות רשויות המקומיות ב. בןט  ק יחידות לימוד 1 תלבחינת הבגרות במתמטיקה ברמ

ואילו , בהתאמה 2.4%-ו 1.1% והיהניגשים לבחינת הבגרות  יהגבוהות ביותר שיעור הפריפריאליות

 .בהתאמה 54.2%-ו 51.1% –ביותר  יםהגבוה והי םה מאודהמרכזית ברמה המרכזית ו הברמברשויות 

יחידות  1 תביותר של תלמידים שניגשו לבחינת הבגרות בביולוגיה ברמ כיםהנמו יםהשיעור – ביולוגיה

ברמת פריפריאליות ( וברשויות 51.5%ברשויות מקומיות ברמת פריפריאליות בינונית ) ונמצאלימוד 

( 41.1%ברשויות מקומיות פריפריאליות ) ונמצאביותר  יםהגבוה ים(. השיעור54%מרכזית מאוד )

 .(51.6%וברשויות מרכזיות )

יחידות לימוד  1 תביותר של תלמידים שניגשו לבחינת הבגרות בכימיה ברמ כיםהנמו יםהשיעור – כימיה

(. 2.3%( וברשויות פריפריאליות מאוד )1.1%ברשויות מקומיות ברמת פריפריאליות בינונית ) ומצאנ

 .(2.1%מרכזיות )ברשויות ( ו55.3%ברשויות פריפריאליות ) ונמצאביותר  יםהגבוה יםהשיעור

יחידות  1 תביותר של תלמידים שניגשו לבחינת הבגרות בפיזיקה ברמ כיםהנמו יםהשיעור – פיזיקה

(. 1%מאוד )( וברשויות פריפריאליות 2.3%ברשויות מקומיות ברמת פריפריאליות בינונית ) ונמצאלימוד 

 (.6.4%פריפריאליות )ברשויות ( ו6.3%ברשויות מרכזיות ) ונמצאביותר  יםהגבוה יםהשיעור

 1לבגרות ברמת  שיעור הניגשים )מתמטיקה, כימיה ופיזיקה( שנבדקו מקצועותה תארבעבשלושה מ

 הנמוך ביותר.הוא  ברשויות מקומיות פריפריאליות מאוד יחידות לימוד

 תלמידים למורה במקצועות מדעייםבין מספר הוצע הממהיחס נתונים על  .2

לפי ) בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפייםמספר התלמידים למורה, בין  הממוצעהיחס נתונים על  להלן

בפרק  שהוצגה משרד החינוך חלוקה שלהשונה מההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  של ההגדרה

מערכתי ולא במקצוע -כללבמבט מקובל כי בספרות המקצועית השימוש במדד זה  לציין. יש הקודם(

נעשה החישוב הוא מספר התלמידים  שלפיומספר התלמידים לכך שכמו כן, יש לשים לב  4לימוד מסוים.

  בפועל. לומדים את המקצועהידים הפוטנציאלי ולא מספר התלמ

 עשויה  מספר משרות ההוראה המלאותפי -נה עלבחיו ,נפשותמספר  פי-נעשתה עלההתייחסות למורים 

בין  בצפיפות האוכלוסין השונות הגדולהבנתון זה לא מובאת בחשבון כמו כן,  להניב תוצאה אחרת.

 5על מספר המורים הנדרש בכל אחד מהמחוזות.כן היבט שעשוי להשפיע גם וזהו המחוזות, 

 

 

                                                 

, הודעה ונתוני למ"ס 1דוח  –נתונים מתוך 'פני החברה בישראל'  –חוזרים ללימודים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראו:  4
 .4154באוגוסט  41לעיתונות, 

ל מקצועות הלימוד לתלמידים מאזורים ש הנגישותנציין כי קיימות שיטות אחרות שלפיהן אפשר ללמוד על רמת  5
-תיברווחה בהחינוך והשירותי  פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר על 4155גיאוגרפיים שונים. לדוגמה, בשנת 

-(. בסקר נבדק בכמה מבתי4111012) תשס"חבשנת הלימודים ערבי החינוך בעברי והחינוך ביסודיים -ספר יסודיים ועל
ספרם )ראו: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, -הספר נלמד כל מקצוע לימוד ומה שיעור התלמידים שהמקצוע קיים בבית

 (.4155, אוקטובר דיים חינוך עברי וחינוך ערבי תשס"חיסו-ספר יסודיים ועל-סקר שירותי חינוך ורווחה בתי

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201206223
http://www.cbs.gov.il/publications11/ed_wel08/pdf/h_print.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 2956שנת , לפי מחוז, מספר תלמידים למורה בחטיבה העליונה. 8לוח 

 

 

 הנתונים בלוחסיכום 

חיפה במחוז ( ו94אביב )-במחוז תל ונמצאביותר של תלמידים למורה  יםהגדול יםהמספר – מתמטיקה

 .(31)צפון ה ובמחוז( 35במחוז המרכז ) ונמצאביותר  ניםהקט ים(. המספר95)

חיפה במחוז ( ו449אביב )-במחוז תל ונמצאביותר של תלמידים למורה  יםהגדול יםהמספר – ביולוגיה

 .(552)צפון הובמחוז ( 555במחוז המרכז ) ונמצאביותר  ניםהקט ים(. המספר419)

(. 221)דרום הובמחוז ( 131במחוז חיפה ) ונמצאביותר של תלמידים למורה  יםהגדול יםהמספר – כימיה

 .(421)צפון הובמחוז ( 425במחוז מרכז ) ונמצאביותר  ניםהקט יםהמספר

חיפה במחוז ( ו252אביב )-במחוז תל ומצאנביותר של תלמידים למורה  יםהגדול יםהמספר – פיזיקה

 (.591המרכז )במחוז ( ו512במחוז הצפון ) ומצאנביותר  ניםקטה ים(. המספר341)

המספר  )מתמטיקה, ביולוגיה ופיזיקה( שנבדקו מקצועותה תמכלל הנתונים עולה כי בשלושה מארבע

בכל ארבעת המקצועות המספר  .חיפהבמחוז אביב ו-במחוז תל הואביותר של תלמידים למורה הגדול 

 מרכז.הבמחוז צפון והבמחוז  הואביותר של תלמידים למורה הקטן 
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 מרכז המחקר והמידע

 2956ושנת  2994שנת , לפי מחוז, מספר תלמידים למורה בחטיבה העליונה. 1לוח 

 

 

 הנתונים בלוח סיכום

המספר בו ש ,אביב-)למעט מחוז תל פחת כמעט בכל המחוזות מספר התלמידים למורה – מתמטיקה

 .(פחות 22%הצפון )במחוז ( ופחות 14%במחוז המרכז ) והיביותר  יםהגבוה יםבשיעור ותההפחת(. גדל

(. המספר גדלבו ש ,אביב-)למעט מחוז תל פחת כמעט בכל המחוזות מספר התלמידים למורה – ביולוגיה

 .(פחות 32%צפון )הבמחוז ( ופחות 14%במחוז המרכז ) והיביותר  יםהגבוה יםבשיעור ותההפחת

)במחוז המרכז פחת צפון מספר התלמידים למורה הבמחוז המרכז ובמחוז במחוז הדרום,  – כימיה

במחוז חיפה ובמחוז אביב, -(. לעומת זאת, במחוז תל23% –ביותר ההפחתה בשיעור הגבוה הייתה 

 גדל. התלמידים למורהירושלים מספר 

 ותהפחתאביב. ה-למעט מחוז תל ,פחת כמעט בכל המחוזות מספר התלמידים למורה – פיזיקה

הדרום במחוז ( ופחות 24%צפון )הבמחוז (, פחות 13%במחוז המרכז ) והיביותר  בשיעורים הגבוהים

 (.פחות 46%)
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 ומעלה ים למדעים בעלי תואר שנינתונים על מור .6

 2956, לפי מחוז, שנת בעלי תואר שני ומעלה בחטיבה העליונה למדעים מורים. 1לוח 

 

 

-תל במחוז ושני ומעלה נמצאבעלי תואר  למדעים מוריםביותר של  יםהגבוה יםמהלוח עולה כי השיעור

ובמחוז צפון הבמחוז במחוז ירושלים,  וביותר נמצאהנמוכים  יםהשיעורואילו , המרכזבמחוז ואביב 

 בכל ארבעת המקצועות המדעיים שנבדקו. נמצאהזו תופעה . דרוםה

תואר אקדמי כלשהו, נמצא כי  הם בעלישהמדעיים שיעור המורים במקצועות  על שערכנובבדיקה נוספת 

עובדי ההוראה, בכל המקצועות כלל מ 61%-מ יותר :לרוב המוחלט של עובדי ההוראה יש תואר אקדמי

דרום הובמחוז ( 22%במקצוע פיזיקה במחוז ירושלים ) ובכל המחוזות, הם בעלי תואר אקדמי, למעט

בכל המקצועות  תואר אקדמיהמורים בעלי שיעורי דרום הבמחוז (. עם זאת, במחוז ירושלים ו21%)

 למחוזות האחרים. בהשוואהנמוכים מעט 

שיטה ל נחשבתהמלמדים מקצועות מדעיים אינה בעלי תואר אקדמי  מוריםה שיעורנציין כי בחינת 

נהוג לבחון בהקשר זה שאחר  נתוןהטובה ביותר לבחינת מקצועיותם בהוראת המדעים. שהיא בהכרח 
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במקצוע שהם  תםכלומר השכל ,מקצוע שהם מלמדיםלעובדי ההוראה  הכשרת שלההתאמה  הוא

 6מלמדים.

 נתונים על הגיל הממוצע של המורים למדעים .8

 2956העליונה, לפי מחוז, שנת מורים למדעים בחטיבה  של. גיל ממוצע 7לוח 

 

 

 גבוהחיפה במחוז מרכז והבמחוז אביב, -במחוז תללמדעים  המוריםמהלוח עולה כי הגיל הממוצע של 

בכל ארבעת  נמצאהזו תופעה ירושלים. במחוז צפון והבמחוז דרום, הבמחוז  המוריםמהגיל הממוצע של 

 המקצועות המדעיים שנבדקו.

 

 

 

                                                 

 53, 623-624עמ'  ,הוראת המתמטיקה, 4154ולחשבונות שנת הכספים  4153לשנת  ,ג92דוח שנתי : משרד מבקר המדינה, ראו 6
היבטים , )הדוח המלא( 4155ולחשבונות שנת הכספים  4154לשנת  ,ג93דוח שנתי ; משרד מבקר המדינה, 4152במאי 

נחום בלס, דמיטרי רומנוב, כרמית אלמסי, דוד ; 4153במאי  2, 624–621, עמ' החינוךבניהול כוח האדם בהוראה במערכת 
ז טאוב לחקר המדיניות החברתית , מרכהספר ומדיניות העדפה מתקנת-מאפייני פריסת המורים בבתימעגן ודן שיינברג, 

 .4112ירושלים, ספטמבר , בישראל

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/afbac200-9404-4280-8003-39e7d8d78953/224-ver-4.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/95f55b24-e684-465d-83eb-73b384d36f62/7958.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/95f55b24-e684-465d-83eb-73b384d36f62/7958.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/95f55b24-e684-465d-83eb-73b384d36f62/7958.pdf
http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H2008_Teacher_Characteristics.pdf
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 ארצי –יחידות לימוד  1מספר ושיעור הנבחנים במקצועות מדעיים ברמת  –נספח 

מחזור 
 סיום

 מספר
ניגשים ה

 לבגרות

מספר 
נבחנים ה

במתמטיקה 
 יח"ל 1

שיעור 
הנבחנים 

במתמטיקה 
יח"ל  1

מהניגשים 
 לבגרות

מספר 
נבחנים ה

 1יולוגיה בב
 יח"ל

שיעור 
הנבחנים 
בביולוגיה 

יח"ל  1
מהניגשים 

 לבגרות

מספר 
נבחנים ה

 1בכימיה 
 יח"ל

שיעור 
הנבחנים 

 1בכימיה 
יח"ל 

מהניגשים 
 לבגרות

מספר 
נבחנים ה

בפיזיקה 
 יח"ל 1

שיעור 
הנבחנים 
 1בפיזיקה 
יח"ל 

מהניגשים 
 לבגרות

2012 86,565 8,869 10.2% 13,208 15.3% 7,173 8.3% 7,542 8.7% 

2011 86,046 9,742 11.3% 12,485 14.5% 7,029 8.2% 7,565 8.8% 

2010 88,021 10,548 12.0% 12,595 14.3% 7,526 8.6% 7,709 8.8% 

2009 84,042 11,028 13.1% 12,662 15.1% 7,537 9.0% 7,793 9.3% 

2008 83,910 11,234 13.4% 11,079 13.2% 7,388 8.8% 7,808 9.3% 

2007 85,646 12,578 14.7% 11,168 13.0% 6,821 8.0% 7,846 9.2% 

2006 83,268 12,885 15.5% 10,734 12.9% 6,458 7.8% 7,725 9.3% 

2005 84,115 12,297 14.6% 9,801 11.7% 6,537 7.8% 7,535 9.0% 

2004 84,271 12,134 14.4% 9,801 11.6% 6,136 7.3% 8,180 9.7% 

2003 80,210 11,928 14.9% 9,087 11.3% 5,622 7.0% 7,930 9.9% 

2002 79,411 11,841 14.9% 9,241 11.6% 5,554 7.0% 7,869 9.9% 

2001 74,589 10,398 13.9% 8,872 11.9% 5,728 7.7% 7,215 9.7% 

 




