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  "לתת חמשטכולוגית" ו"-תוכיות "עתודה מדעיתשל האפקטיביות ההערכת 

  

  עם זוסמן ודוד מעגן

  

  תקציר

 להלן(טכולוגית" -תוכית "עתודה מדעיתהאת  2011מאז בחלק מחטיבות הבייים והתיכוים משרד החיוך מפעיל 

יחידות לימוד (יח"ל) במתמטיקה ובשי  5-במטרה להעלות את שיעור היגשים לבחיות הבגרות ב) העתודה תוכית

את  גםבתיכוים ל פעימהוא  2015(להלן מצרף מקצועות העתודה); מאז  וספיםטכולוגיים -מקצועות מדעיים

יח"ל. המחקר בחן את השפעת שתי התוכיות  5של  חיזוק לימודי המתמטיקה בהיקףשם תוכית "לתת חמש" לה

את הסיכוי של בוגרי החיוך הערבי להתחיל  וכןתוצאותיהן, על ואלה על הסיכוי לגשת לבחיות הבגרות במקצועות 

בשיטת וערכו  על מגוון תוים מהלייםו התבססהאמידות  .ללמוד מקצועות מדעיים במוסדות להשכלה גבוהה

   הפרש ההפרשים.

הבחים  העתודה שלקודות אחוז בשיעור תלמידי בתי הספר  5–4לגידול של  2017תוכית העתודה הביאה עד 

 .התוכיות בשתיבהשוואה לתלמידי בתי הספר שלא השתתפו  יח"ל במתמטיקה ובמצרף מקצועות העתודה 5-ב

, 8%-ו 13%יח"ל במתמטיקה ובמצרף עמד בבתי הספר של העתודה ערב התוכית על  5-(שיעור הבחים ב

 אלו על גם וכך, התלמידיםמאשר על קודות אחוז  2–1-השפעתה על התלמידות הייתה גדולה ב.) בהתאמה

העלתה את שיעור  תוכית "לתת חמש" .מהממוצע גבוהיםהיו ' ח בכיתה במתמטיקה"ב המיצ במבחי שציויהם

רק והשפיעה ), 14%ערב התוכית עמד על  הבחים שיעורקודות אחוז ( 3-יח"ל במתמטיקה בקרוב ל 5-הבחים ב

של ממש לוותה בירידה  לאיח"ל במתמטיקה בזכות שתי התוכיות  5-שיעור הבחים בשל הבים. העלייה על 

  . ציויהםבואת הבחיה  העוברים שיעורב

תואר ראשון בלימודים ל) 2018תוכית העתודה העלתה את הסיכוי של בוגרי החיוך הערבי להתחיל (עד 

ערב התוכית) ואת הסיכוי ללמוד את מקצועות ההייטק  -5%קודות אחוז (בהשוואה ל 2במדעים בסדר גודל של 

 איםבשלב זה התוים ע. ), בשי המקרים רק לבעלי מיצ"ב גבוה מהממוצ-4%קודת אחוז (בהשוואה ל 1-בכ

  "לתת חמש" ובקרב בוגרי החיוך העברי. תוכית הגם לגבי לבחון את הסוגיה  מאפשרים
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Assessing the effectiveness of the "Scientific-Technological Reserves" 

 And "Give Five" programs 

 

David Maagan and Noam Zussman 

  

Abstract  

Since 2011, the Ministry of Education has been running the "Scientific-Technological Reserves" 

program (hereinafter "the Reserves program") in part of the middle and high schools with the aim of 

raising the rate of those taking the 5-unit matriculation exams in mathematics and two other scientific-

technological subjects (hereinafter the reserves subjects aggregate).  Since 2015, it has also been 

running the "Give Five" program in high schools to strengthen mathematics studies at the 5-unit level.  

This study examined the effect of the programs on the probability of taking matriculation exams 

in these subjects, and their results, as well as the probability of Arab high school graduates beginning 

to study scientific subjects in institutes of higher education.  The estimations were based on a variety 

of administrative data, and were conducted using the difference-in-differences method. 

Until 2017, the Reserves program led to an increase of 4–5 percentage points in the rate of students 

taking the 5-unit test in mathematics and in the Reserves subjects aggregate in schools where the 

Reserves program was implemented, compared with students in schools that did not participate in 

either program.  (Prior to the programs, 13 percent of students in the Reserves schools took the 5-unit 

test in mathematics, and 8 percent took the 5-unit tests in the Reserve subjects aggregate.)  The effect 

on female students was 1–2 percentage points higher than on male students, as was the effect on those 

whose scores were higher than average on the Meitzav mathematics test in 8th grade.  The "Give Five" 

program increased the rate of those taking the 5-unit test in mathematics by almost 3 percentage 

points (the rate prior to the program was 14 percent), and had an effect only on male students.  The 

increase in the rate of those taking the 5-unit test in mathematics thanks to the programs was not 

accompanied by a noticeable decline in the rate of those passing the tests or in their scores.   

The Reserves program increased the probability of graduates from the Arab school system starting 

Bachelor's studies in sciences (up to 2018) by an order of 2 percentage points (compared with 5 

percent prior to the program), and the probability of studying high-tech subjects by about 1 percentage 

point (compared with 4 percent). In both cases, the effect was only on those with higher-than-average 

scores on the Meitzav tests.  It is currently impossible to examine the issue regarding the "Give Five" 

program, or among graduates of the Jewish school system. 
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  הקדמה  .א

העפים שיפור פריון העבודה. על השבחת ההון האושי ועל בין השאר אלי שעת מהירה של המשק הישרה צמיחתו

הצביעו דוחות אחדים  בתחומי המדע והטכולוגיה.ים מיומעובדים ל יםוזקוק ,הצמיחה מקטרי םה הידע יעתיר

  . 1)2018 שביב,; 2014צוק, ; 2012(קדל,  אותם עפים ם שלהמהווה חסם בפי התרחבות ,על מחסור בעובדים כאלו

, הדסה ומתמטיקה טכולוגיה ,שיעור מוך של תלמידי מדעיםבגלל  ,ין השארב ,להיווצריכול המחסור 

)STEM (יים ואקדמיים, -במוסדות עלו בהיקף מוגבר בבתי הספרבמוסדות  מספקתלא רמת לימודים ובגלל תיכו

 באוכלוסיית המחקר ,במתמטיקה (יח"ל) לימודיחידות  5-ב 2מספר היגשים לבחית הבגרותהחיוך לסוגיהם. 

, 10.9%-ל 16.1%-מ ושיעורם מכלל התלמידים בכיתה י"ב פחת ,כשלישב 2013–2006בשים ירד  בהמשך)המוצגת (

(איור  יח"ל 3-בחים בחדה בחלקם של אלו הלייה ועבמתמטיקה יח"ל  4-הבחים בשל שיעור יציבות במקביל ל

ובקרב תלמידים מרקע בחיוך הערבי, וחיוך העברי ב ,תלמידותהתלמידים והאצל  מגמות דומות רשמו .3)1

מוך יחסית בקרב בות, ערבים היה יח"ל במתמטיקה  5-שיעור הבחים ב .חלשמרקע כלכלי חזק ו-חברתי

האחרים  טכולוגיים-יח"ל במקצועות המדעיים 5-שיעור הבחים במרקע חלש. ותלמידים 

בסיכומו של , כך ש) ותר באותה תקופה כמעט ללא שיויועוד אלקטרויקה ,(פיזיקה/כימיה/ביולוגיה וכן מחשבים

מצרף להלן ( וספים יםיטכולוג-מקצועות מדעייםשי במתמטיקה ובבהיקף מוגבר דבר חלקם של הבחים 

   ). 1(איור מעט ) פחת "כולוגיתט-מקצועות "עתודה מדעית

  

  (אחוזים)מתלמידי י"ב  2טכולוגית"-ובמצרף מקצועות "עתודה מדעית מתמטיקהב 1. שיעור הבחים1איור 

  
  ועיבודי המחברים. יסטיקהט, הלשכה המרכזית לסטמשרד החיוך המקור:

 . אוכלוסיית המחקרב ) 1(

  אלקטרויקה./מדעי המחשבבפיזיקה/כימיה/ביולוגיה/"ל וספות יח 5-ו ביולוגיה/כימיה/פיזיקה"ל ביח 5במתמטיקה,  "ליח 5 ) 2(

                                                           

) שאין מחסור בבעלי תארים אקדמיים במדע ובטכולוגיה, למעט אולי לאחרוה בתחום פיתוח 2016לעומת זאת טועים בטל ופלד ( 1
המכללות בתחומים אלו אים ברמה הדרשת, ומכאן תחושת המחסור. (רמז לכך יתן למצוא אצל תוכה במו"פ. לטעתם ייתכן שבוגרי 

], המראים שהשכר של בוגרי תואר ראשון במחשבים במכללות מוך בהרבה מזה של בוגרי אויברסיטאות, וזאת 2018אחדות ואחרים [
לייה משמעותית בחלקו של עף ההייטק במועסקים מהסיבות ) מעריך שלא צפויה ע2018לאחר פיקוח על הבדלים בכישורים); ברד (

יכר חלק לאומית הוא מעסיק שיעור גבוה מהמועסקים במשק וקולט שיעור גבוה מבעלי המיומויות הגבוהות, ו-הבאות: בהשוואה בין
  בעפים האחרים מועסקים במשלחי יד יוקרתיים ולכן הסיכוי שיעברו להייטק קטן.מאלה 

  קיץ (כלומר לא כולל בחים אקסטריים).ההמחקר מתייחס אך ורק לבחים בבחיות הבגרות במועד  2
  . בספח '-1 איור ראו – החיוך מערכת בכלל גם אלא, המחקר באוכלוסיית רק לא מתקבלת דומה תמוה 3
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יעד של העלאת שיעור הזכאות לתעודת בעבר טעו כי מערכת החיוך הציבה לעצמה ) 2012רימון ורומוב (

 STEM-מקצועות הב, ולכן בתי הספר לא עודדו את התלמידים לבחור 4השגת תעודה איכותיתולא בהכרח  ,בגרות

היו זכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות סף  אויברסיטאותבהיקף מוגבר. יתר על כן, דרישות הקבלה של ה

בתחילת העשור הוכחי היה עוד הראו המחברים, כי . 5אלומקצועות ים מוגברים של אין מעודדות לימודכמעט ש

למשל, רק כשליש מהתלמידים שהישגיהם  ,כך .STEM-הלומדים את מקצועות הפוטציאל של ממש להרחבת תח 

שיעור הבות טכולוגית; -היו גבוהים השיגו תעודת בגרות מדעית בכיתה ח' בבחיות המיצ"ב במדעים ובמתמטיקה

שההבדלים המגדריים אף מוך ביותר משליש מזה של הבים, היה טכולוגית -הזכאיות לתעודת בגרות מדעית

   . של בות לאותה תעודהזכאות שיעור הגידול לא המרמז על פוטציאל ממצ – קטים היומיצ"ב ה יבציו

למצוא  יתןהיה שיעור תלמידי התיכון בישראל הלומדים מתמטיקה בהיקף רחב  העלאת של לאפשרותראיה 

 15%-מקטן בשליש התחתון של המדיות המערביות (השליש בו השיעור השיעור היה  שעבר עשורבשבעובדה 

 ).   2010ואחרים (  Hodgenראו –מהתלמידים) 

בהישגים המוכים של תלמידי ישראל באותם גם בבתי הספר בא לידי ביטוי  STEM-ההצורך בהרחבת לימודי 

מדרג המצאת בתחתית  15האורייות המתמטית והמדעית של תלמידי ישראל בי . לאומית-בהשוואה בין תחומים

-חברתיהרקע ההפערים בהישגים לפי וכשי עשורים, זה הערכים  PISA, כפי שעולה ממבחי OECD-המדיות של 

שיעור התלמידים המצטייים על כך  וסףא). 2017כלכלי בארץ רחבים (הרשות הארצית למדידה והערכה בחיוך, 

. התבוות בהישגי התלמידים הישראלים , בפרט בקרב תלמידי החיוך הערביבתחומים אלו מוך מאוד

בחלק מצא הממוצע במבחים ציום : מעט יותר מעלה תמוה מעודדת TIMSSבמתמטיקה ובמדעים במבחי 

היה מוך מאוד עד המבחן ש ,, ושיעור התלמידים המצטיייםOECD-המדיות מבין העליון של השליש התחתון 

מקומה  OECD-הב). בהשוואה למדיות 2017מדידה והערכה בחיוך, (הרשות הארצית למאוד מאז עלה , 2011של 

אך במרוצת שי העשורים האחרוים  במקצתהשתפר  TIMSS-וב PISA-של ישראל באורייות מתמטית ומדעית ב

  בשליש התחתון.עדיין ותר 

. ובמדעיםבמתמטיקה הלאומיים במבחים של תלמידי ישראל השתפרו במידה יכרת ההישגים  לעומת זאת

. במבחים במתמטיקה בכיתות ה' וח' ובמדע 2008 בחון זאת מאזליתן בזכות כיול הציוים במבחי המיצ"ב 

היא הקיפה בים , בהתאמה); 17%-וכ 7%-, כ13%-(כ עלייה מתמשכת אה 2017עד הייתה וטכולוגיה בכיתה ח' 

כלכלי חזק וחלש כאחד (הרשות הארצית למדידה -מרקע חברתיותלמידים ובות, תלמידי החיוך העברי והערבי 

  ג). 2017והערכה בחיוך, 

הסיכוי עם  מתואמיםבישראל שלימודי מתמטיקה ומדעים בהיקף רחב בתיכון לבסוף, מחקרים הראו 

דבר ובסיכומו של הדסה, במדעי המחשב ובטכולוגיים, ובפרט -תחומים מדעייםלהמשיך ללימודים גבוהים ב

. )2018; אחדות ואחרים, 2017וקריל,  מזוז-הרפז; 2015(קמחי והורוביץ,  מאוד את השתכרות הפרטיםפרים מש

עם מתואם יח"ל  5-יח"ל במתמטיקה ל 4תלמידי תיכון ממסלול של היפותטי של מעבר קמחי והורוביץ הראו ש

הסיכוי ללימודים אקדמיים בתחומים עליית זכות בבאופן עקיף ( %3: 6בשכרם השעתי בממוצע 8%-גידול של כ

                                                           

החיוכית" שלו (ומפרסם אותה ברבים ברמת את "התמוה התיכויים מעביר משרד החיוך לכל אחד מבתי הספר  2015החל משת  4
מגוון מדדים בתחומים הבאים: ערכים ואקלים חיוכי, שירה והתמדה, הצוות החיוכי והישגים. בהישגים  תהרשות המקומית). היא כולל

 4/5רות ברמה של ) לא רק שיעור הזכאים לתעודת בגרות, אלא גם המדדים הבאים: שיעור הזכאים לתעודת בג2017כלולים (החל משת 
וציון ממוצע יח"ל במתמטיקה,  4יח"ל באגלית ולפחות  5באגלית וכן שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיית ( וכך גםיח"ל במתמטיקה 
  .  ])קהילתית-הצטייות בתוכית התפתחות אישית ומעורבות חברתית [יחד עם 90לפחות של בכלל המקצועות 

ומעלה יח"ל באגלית ובמקצוע מוגבר וסף, כולם בציון עובר. התוספת לציון  4-לה יח"ל במתמטיקה, בומע 3-תאי הסף הם בגרות ב 5
 25יח"ל בכל מקצוע ( -5קודות ל -20קודות במתמטיקה ובאגלית) ו 12.5-יח"ל בכל מקצוע (ו -4קודות ל 10(הבווסים) הייתה כדלקמן: 

  קודות במתמטיקה ובאגלית).
  יח"ל במתמטיקה.  4-ומעלה בבחית הבגרות ב 80קבלת גם כאשר מגבילים את הבדיקה לתלמידים שקיבלו ציון תוצאה דומה מת 6
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מאשר  ההשים כפולבשכר  ההצפויהעלייה באופן ישיר.  5%-רלווטיים, המעיקים תשואה אה בשוק העבודה) ו

   . בשכר הגברים

בעשור  טכולוגית-התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מדעיתשל שיעור מהירידה המתמשכת כפועל יוצא 

 ,של המשקהצורך מבאותם תחומים, לאומיים -הביןההישגים המוכים של תלמידי ישראל במבחים מ, הקודם

הרצון להעלות כמובן ו צה"ל,צורכי מ, בכוח אדם מיומן בתחומי המדע והטכולוגיה, העפים עתירי הידעבפרט של ו

לתגבור לימודי המתמטיקה  שתי תוכיותיזם משרד החיוך  – את כושר ההשתכרות של בוגרי מערכת החיוך

   .טכולוגית" ו"לתת חמש"-"עתודה מדעית :והמדעים בבתי הספר

המחקר שלפיו בוחן את השפעת התוכיות על הסיכוי לגשת לבחיות הבגרות במתמטיקה ובמדעים בהיקף 

ה. סדר על הטייה להתחיל ללמוד תואר ראשון במדעים במוסדות להשכלה גבוה וכןההצלחה בהן, את מוגבר ו

העבודה הוא כדלקמן. פרק ב' מתאר את התוכיות, פרק ג' מציג את בסיס התוים, אוכלוסיית המחקר ומאפייי 

את שיטת האמידה מתאר תלמידי בתי הספר המשתתפים בתוכיות, פרק ד' מביא סטטיסטיקה תיאורית, פרק ה' 

  ופרק ו' מסכם.  ,והתוצאות

  

  7ו"לתת חמש"טכולוגית" -תוכיות "עתודה מדעית  .ב

המקצועות הבאים:  מצרףלומדי  ם שלשיעוראת  תמשמעותיבמידה להגדיל ועדה  "טכולוגית-עתודה מדעית"

וכן מקצוע מדעי וסף  ,"ליח 5ביולוגיה) בהיקף של /כימיה/, מקצוע במדעי הטבע (פיזיקה"ליח 5מתמטיקה בהיקף 

ביוטכולוגיה /(הדסת תוכה/אלקטרויקה/מכוותמדעי המחשב) או מגמה טכולוגית /ביולוגיה/כימיה/(פיזיקה

הוגיה, אותה , כפי שהגדירו עם עקרוות התוכית .8כל זאת בלי להוריד את רמת הלימודים ;"ליח 5) בהיקף של ועוד

לעיל לתוכית מאתגרת וברמה לימודית גבוהה, דם מים חשיפה של תלמידים בעלי פוטציאל הצטייות בתחומי

   .   להשתלב בה עידוד בות וכן כלכליים-על פערים חברתייםגישור  תוךמתן הזדמות שווה לכל התלמידים 

והם זוכים לתוספת שעות להעמקה  ,בכיתה ז' עוד פוטציאלהבמסגרת התוכית מאותרים התלמידים בעלי 

 25של לפחות ייעודית  קבוצה/בכיתה מתקיימיםבחטיבת הבייים הלימודים טכולוגיים. -של התכים המדעיים

, מעל ומעבר לשעות עודיתיקבוצה יכיתה/שעות שבועיות ל 20בחטיבת הבייים וספות במצטבר  .9תלמידים

 מספר התלמידיםשעות (תלוי ב 24–15 של מצטברת תוספתמדובר ב ובחטיבה העליוה המועקות לכל התלמידים,

 כמו כן מוקצים משאבים לרכישת ציוד לסדאות .10ולמיעת שירה הלימודים) לתגבור המשתתפים בתוכית

ציויו בשה החולפת (לרבות במבחי מעבר תלוי ב בתוכיתבייים החטיבת תלמיד של השתתפות ההמשך מעבדות. ו

ת קיץ המיועדת לאלו שציומוכים מילאחר מכי אי המעבראלה של הםית העתודה ההוצאה  .)תהסתכמה של תוכ

-לתלמיד בתוכית "עתודה מדעית הוספות העלות המצטברת של השעות .11מיליוי ש"ח 107-בכ 2018בשת 

   .12אלפי ש"ח 10.3-על כ ,לפי חישובו, 2018ז' עד י"ב עמדה בשת  הלימודים בכיתות טכולוגית" במהלך

כתוכית מן  –(תשע"א)  2011ומשת  ,2010ל כפיילוט בשת טכולוגית" החלה לפעו-תוכית "עתודה מדעיתה

אפוא את סיימו  העתודהתוכית  ובשהופעלה ן בתיכומלאות שים  3תלמידי י"ב הראשוים שהשלימו  המיין.

משמשת שת בסיס לצורך הסטטיסטיקה התיאורית והאמידות שיוצגו  2012, ועל כן שת 2013-לימודיהם ב

                                                           

טכולוגיים, לרבות -לצעדים שקטה המועצה להשכלה גבוהה החל מתשע"ג לשם הגדלת שיעור הסטודטים הלומדים מקצועות מדעיים 7
של מערכת ההשכלה הגבוהה לעשות כן תלויה במידה רבה בהיצע בוגרי בתי  ). חשוב להדגיש שהיכולת2018מדעי המחשב, ראו שביב (

  הספר בעלי ידע בסיסי בתחומים אלו וברצום להמשיך ללמוד אותם.     
  ).2018להרחבה ראו משרד החיוך ( 8
  מכלל תלמידי השכבה. 20%תלמידים לפחות  100-ובבתי ספר עם פחות מ 9

 להצטרףיכול  תלמיד .בחטיבה העליוה לא ערכים בכיתה/קבוצה ייעודית, ביגוד למצב בחטיבת הביייםהלימודים בתוכית העתודה  10
  ).זיחה התופעה שתי-ששספר ית בבהפעלת התוכית  לאחר( הבייים בחטיבת בה להשתתף בלי העליוה בחטיבההעתודה  לתוכית

  המקור: מיהל כלכלה ותקציבים, משרד החיוך. 11
אלפי ש"ח, ובהחה שבכיתת  10.0-כ –אלפי ש"ח, ובתיכון  4.7-עלות שעה לכיתה בחטיבת הבייים הייתה כ 2018מבוסס על כך שבשת  12

 תלמידים.  25תלמידים ובשכבת עתודה בתיכון  30עתודה בחטיבה 
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ברציפות מכיתה עתודה ה ם בתוכיתהם הראשוים שהשלימו לימודי 2016שבוגרי י"ב בשת יש להדגיש בהמשך. 

   ז'. 

 23%-כשהם  ,שתיים)-תיכוים (לרבות שש 239-ו עצמאיות חטיבות בייים 32השתתפו בתוכית  2018שת ב

בכל מספר בתי הספר המשתתפים בתוכית . או החיוך החרדי) החיוך המיוחדתלמידי שאים של ( התיכויםמסך 

            , שהם י"בכיתה אלף תלמידי  7.1-ז' וכ כיתה תלמידיאלף  7.1-כהשתתפו בתוכית  2018בשת  .2מוצג באיור שה 

  (שאים של החיוך המיוחד או של החיוך החרדי). בשכבה מסך התלמידים  6.7%-וכ 6.0%-כ

   

  1טכולוגית"-"עתודה מדעית. בתי ספר בתוכית 2איור 

  
  משרד החיוך ועיבודי המחברים. המקור:

  מהתוכית איה ידועה. השה שבה הם גרעו בתי ספר שהשתתפו בפיילוט ו 2לא כולל  ) 1(
  

 –" 2פי5או " "מתמטיקה תחילה"בראשיתה שכותה ( "חמש לתת" מתמטיקההלאומית לקידום ההתוכית 

בגרות במתמטיקה האת שיעור התלמידים היגשים לבחית להגדיל ועדה  )שם היוזמה המעורבת בתוכיתעל 

. 13תוים ולשפר את איכות הוראיח"ל, להעלות את קרו ומעמדו של המקצוע בקרב כלל התלמיד 5של היקף ב

היעד של ) .ב2018-א ו2018, 2016 ; הרשות הארצית למחקר והערכה בחיוך,2015(להרחבה ראו: משרד החיוך, 

ים בהתוכבחוך, הוא להכפיל את מספר הים מכ 5-ית, לפי משרד החי9.7-יח"ל במתמטיקה בתוך ארבע ש 

 18%שים  10להגיע לכך שבתוך  2פי5ולפי יוזמת  –אלף)  16.1-הוא עמד על כ 2017(בשת  2014אלפים בשת 

תלמידות,  הדגשתב –) 2017בשת  16.1%-ו 2014בשת  10.8%-(לעומת כ יח"ל במתמטיקה 5-מהבחים ייגשו ל

  כלכלי חלש.-ערבים ותלמידים מרקע חברתי

, שהיו אמורות להיות שעות תקן שבועיות 15 המשתתפים בתוכית במסגרת התוכית הועקו לבתי הספר

 לפתיחת כיתות קטותו שימש, וכן י' עד י"ב יברבים מבתי הספר בין תלמידפוזרו אך בפועל  ,מופות לתלמידי י"ב

מרתוים לתלמידים לקראת בחיות בכלל מערכת החיוך . כן הוהגו 14מתמטיקה ולתגבור לימודייח"ל ב 5-ל

                                                           

והם לא למדו במוסדות  ,B.Ed.) מצביעה על מחסור במורים איכותיים למתמטיקה. (לרבים ממורי המתמטיקה תואר 2018שביב ( 13
  ) מחסור דומה שורר גם במורים למדעים. .הדעת תחוםלהשכלה גבוהה את 

 5לסייע לעולים לכיתה י' ללמוד  כדי, בכלל מערכת החיוך לתגבור לימודי המתמטיקה בכיתות ט'בשה אלפים שעות  5-כגם וספו  14
 יח"ל מתמטיקה.
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הסמכת מורים העלאת איכות המורים (ל וספים קטו צעדיםו ,השתלמויות למהלים ולמוריםו הבגרות

ו להוראת מתמטיקה, למתמטיקה ולבוגרי מכללות בתחומים אחרים שיפסטודטים למתמטיקה, העקת מלגות ל

חברות הייטק בבתי הספר, לרבות ליווי של התדבותית תוכית למעורבות  הופעלה גם. 15)ועודאקדמאים הסבת 

  מורים ותלמידים. 

לא וטלים חלק אשר מופעלת בבתי ספר (שקיבלו את תוספת שעות התקן האמורה) "לתת חמש" תוכית ה

בתי ספר תיכויים והתרחבה  108-(תשע"ה) ב 2015החלה בשת טכולוגית". היא -בתוכית "עתודה מדעית

מסך התיכוים (שאים של החיוך  39%-כשהם  ,תיכוים 406השתתפו בתוכית  2018בשת  .3איור  –במהירות 

   .11חמיליוי ש" 33-בכ 2018ת הסתכמה בשתוכית "לתת חמש" הל עההוצאה המיוחד או של החיוך החרדי). 

 , לרבותב)2018אחר התוכית עולים קשיים ביישומה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחיוך, מסקרי מעקב 

להשתלב מעוייים מתאימים או תלמידים שאים פגיעה בהמקשות על ההוראה, הטרוגיות בוצות לימוד ק

ותחושה של  במתמטיקהיח"ל  3-ול 4-פיחות גדול במעמדן של המגמות לבתוכית, ובפרט אצל אלו ששרו ממה, 

  השארת המקצועות ההומיים הרחק מאחור.

  

  . בתי ספר בתוכית "לתת חמש"3איור 

  
  משרד החיוך ועיבודי המחברים. המקור:

  

  בסיס התוים, אוכלוסיית המחקר ומאפייי תלמידי בתי הספר המשתתפים בתוכיות   .ג

המרכזית לסטטיסטיקה המצאים בלשכה הליים ִמ בסיס התוים למחקר מבוסס על זיווג של מגוון קבצים 

מקורם במרשם התושבים; מהלך הלימודים בבית שתוים דמוגרפיים  .ולבתי הספר להוריהם ,וגעים לתלמידיםו

תוצאות מבחי המיצ"ב על פי לימודיים ההישגים הבצי תלמידים, מוסדות חיוך ומורים; ומבוסס על קה ,הספר

; גזר מקובצי תלמידים במוסדות להשכלה גבוההשמידע על לימודים אקדמיים  ;הבגרות בחיותקובצי בכיתה ח' ו

מקובצי ממרשם ההשכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושלקח  ,םהכסתומספר שות הלימוד של ההורים 

של בתי הספר ההצטרפות . משרד החיוך העמיד לרשותו מידע על מועדי , בהתאמהרשות המסים בישראל

  .16ועל מועדי הפרישה מהתוכיות טכולוגית" ו"לתת חמש"-לתוכיות "עתודה מדעית

                                                           

 25-טיקה מיח"ל במתמ 5-לציון (עובר) בבחית הבגרות ב הבווס שמעיקים המוסדות להשכלה גבוהה, 2016, בשת הוגדל כך על וסף 15
 .  "ליח 5-ב כישלון של במקרה במתמטיקה"ל יח 4-ב להיבחןלתלמידים  המאפשרתקודות, ובתה "רשת ביטחון",  30-ל

ידות שיוצגו בהמשך מתייחסות רק להשפעה הממוצעת משרד החיוך לא מהל רישום של התלמידים שהשתתפו בתוכיות; לכן האמ 16

), ולא להשפעה הישירה על התלמידים שהשתתפו בהן. intention to treatשל התוכיות על כלל התלמידים בבתי הספר שבהם הן הופעלו (
 .לפיכך ייתכן שתוצאות האמידות אשר יוצגו בהמשך הן אומדן חסר להשפעת התוכיות על המשתתפים בהן

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017 2018 



8  

 

, למעט אלו 201717–2006את בתי הספר התיכויים בישראל שפעלו ברציפות בשים כללה אוכלוסיית המחקר 

דים . מהמחקר הושמטו התלמי18בתי ספר קטיםו בתי ספר חקלאייםבתי ספר של החיוך המיוחד, בחיוך החרדי, 

שירה איה שמשום אלו ששרו מהתיכון,  );(תלמידי חיוך מיוחד בבתי ספר רגילים "שילוב"הבאים: תלמידי 

; ותלמידים שהחליפו בית ספר במעבר מכיתה י' לי"ב, משום שהדבר לאוכלוסיית היעד של התוכיותרלווטית 

בספח מוצגים תוים על מספרי בתי הספר והתלמידים  1-בלוח ' .יוצר קושי לזהות את החשיפה לתוכיות

  שהושמטו מהמחקר.  

ובהם  2017–2006תיכויים שפעלו ברציפות בשים  בתי ספר 404אוכלוסיית המחקר הקיפה בסיכומו של דבר 

שת ב. בבתי הספר שבמחקר מכלל התלמידים 88%-כ, שהם באוכלוסיית המחקר תלמידי כיתה י"ב אלף 718-כ

בחיוך  32-בחיוך העברי ו 142( באוכלוסיית המחקרתיכויים בתי ספר  174בתוכית העתודה השתתפו  2017

 תיכוייםבתי ספר  134בתוכית "לתת חמש" טלו חלק  ;עתודה באותה שהשל הבתי הספר מ 70%-כשהם  ,הערבי)

   .19באותו מועד שבתוכית זומבתי הספר  36%-, שהם כבחיוך הערבי) 56-בחיוך העברי ו 78( באוכלוסיית המחקר

בדלו במאפיייהם מבתי ספר טכולוגית" ו"לתת חמש" -לתוכיות "עתודה מדעיתשהצטרפו בתי הספר 

לתוכיות  הצטרפותםכלכליים של התלמידים בבתי הספר לפי -מוצגים המאפייים החברתיים 1. בלוח אחרים

תלמידי בתי מגמות טכולוגיות (לא מוצג). בהם לתוכית הצטרפו בתי ספר גדולים יחסית וכאלו שהיו ובמהלכן. 

כלכלי הרבה יותר חזק -שלא השתתפו בהן) הם בממוצע מרקע חברתי התלמידיםלתוכיות (לרבות שהצטרפו הספר 

 5-כך גם שיעור הבחים ב ;וציויהם במתמטיקה במיצ"ב כיתה ח' גבוהים יותר ,מתלמידי בתי הספר האחרים

הבדלים אלו אים צריכים להפתיע, שכן שתי התוכיות מיועדות ושיעור הזכאים לתעודת בגרות. במתמטיקה יח"ל 

טכולוגיים בהיקף מוגבר. -לתלמידים שיש להם סיכויים טובים להצליח בלימודי מתמטיקה ומקצועות מדעיים

תלמידי בתי הספר של "לתת זה של טכולוגית" הם מרקע חזק במקצת מ-מדעיתתלמידי בתי הספר של "עתודה 

  חמש". 

לשת (לפי ההגת התוכיות)  2009 שת ביןבאשר לשיויים במאפייי הרקע של התלמידים במהלך השים, 

רשמה קבוצות בתי הספר. כמו כן כל (במוחים מוחלטים) ב יםדומגודל  ישיפור, ובסדר םמאפיייהחל ברוב  2017

 5.5טכולוגית" (-במתמטיקה בבתי הספר של "עתודה מדעיתיח"ל  5-בהבחים של שיעור עלייה חדה יחסית 

   .20קודות אחוז)

אשר בתי הספר (שמדד למשל לפי מספר שות הלימוד של האימהות)  כלכלי של תלמידי-הרקע החברתי

בשלב מאוחר יותר, בפרט בבתי שהצטרפו היה חזק יותר מהרקע של אלו  עלתןד עם הפימי לשתי התוכיותהצטרפו 

  בספח.  2-'ראו איור  – היה גבוה יותר מזה של תלמידי בתי הספר האחריםו ,הספר של "לתת חמש"

מקום למשל, יש  ,דרשים מורים בעלי הכשרה הולמת. כך והרחבתןהתוכיות  של כדי לאפשר יישום מוצלח

 1. מלוח (בוסף להכשרה להוראה) למתמטיקה בוגרי תואר אקדמי במתמטיקה או בתחום דעת קרובמורים ל

תחתוה) או למדים שבבתי הספר של העתודה ו"לתת חמש" שיעור שעות ההוראה של מורים למתמטיקה השורה ה(

                                                           
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ההתמקדות באוכלוסייה קבועה  טרם התקבלו 2018תוי בחיות הבגרות לשת במועד עריכת המחקר  17

) על משתי והתלמידים(בהרכב בתי הספר  השים במהלך שהתחוללשל בתי ספר פוטרת אותו מהצורך להתמודד עם השפעת השיוי 
 התוצאה.   

 הבגרות לבחיות המיוחד יגשים ושל החיוך החרדי הבאים תלמידי בתי ספר של החיוך מהטעמים המחקרמ הושמטו הללו הספר בתי 18
כמו כן גרעו בתי ספר תיכויים שבאחת או  חקלאיים (ופימיות) הם בעלי מאפייים ייחודיים. ספר ובתי בכלל; אם, מוכים בשיעורים

ים בשכבה י' כיוון שיש קושי לערוך אמידות של סדרות עיתיות עם מספר מועט של תלמיד 30-היו בהם פחות מ 2017–2006יותר מהשים 
 תלמידים בבית הספר, וגם רצוי לשמור באמידות על אותם בתי ספר בכל השים ("פאל מאוזן"). 

 מאז ברציפות התקיימו לא הללו הספר מבתי שרבים הן במחקר חמש לתת של הספר בתי של המוך הייצוג המרכזיות לשיעור הסיבות 19
 .  בכל אחד מהמחזורים ב"י תלמידי 30-מ יותר בהם היו לא או 2006

 לתת"ו העתודה של הספר בבתי מאשר) מוחלטים במוחים( פחותה הייתה האחרים הספר בבתי בגרות לתעודת הזכאות בשיעור העלייה 20
 של ההסתברות את אומדים כאשר, ואולם. במתמטיקה בכיתה ח', ותופעה הפוכה התרחשה ביחס לציון המתוקן בבחית המיצ"ב "חמש

הספר  בית ושל שלו הרקע על פיקוח תוך, בגרות או את הציון המתוקן בבחית המיצ"ב במתמטיקה בכיתה ח' תעודת להשיג ב"י תלמיד
   הספר בהתפתחות משתי התוצאה הללו.  בתי סוגי שלושת בין הבדלים מוצאים לא) בהמשך המתוארת בשיטה( והמורים
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, 2009שים בשת העומדים בקריטריון זה מסך שעות ההוראה של המורים למתמטיקה עמד על מחצית עד שי שלי

  . 21במרוצת השיםמעט והוא אף ירד 

יח"ל  5כלכלי חלש ללימודי -עשוי להביא בין השאר למעבר של תלמידים מרקע חברתיהיה יישום התוכיות 

ללוח  2של התלמידים שעשו כך קודם לכן. מהשוואה של לוח לרקע  יחסית – במתמטיקה ומצרף מקצועות העתודה

יתר התלמידים אשר יח"ל במתמטיקה הם מרקע הרבה יותר חזק מ 5-התלמידים הבחים ב ,או למדים שכצפוי 1

יח"ל במתמטיקה אים מרקע חלש יותר  5כי לאחר ההגת התוכיות, הפוים ללימודי מתברר באותם בתי ספר. 

ן שיויים כאשר מביאים בחשבוזאת גם ת באותם בתי ספר; ולפי התוכי שפו ללימודים אלההתלמידים אשר מ

-(ראו טורי הפרש יח"ל במתמטיקה בבתי הספר האחרים 5שהתרחשו במאפייי הרקע של התלמידים שלמדו 

 .ת ההשכלה וההכסה של ההורים על פי זמןובין השאר את העלייה הכללית ברמהפרשים), העשויים לשקף ה

יח"ל במתמטיקה, והרקע  5כלכלי דומה לזה של תלמידי -תלמידי מצרף מקצועות העתודה הם מרקע חברתי

של חלש מזה  ןהפעלת אחרא היה לשתי התוכיות לשבהם הופעלו כלכלי של תלמידי המצרף בבתי הספר -החברתי

  תלמידי המצרף בבתי הספר האחרים (לא מוצג). 

   

                                                           
; הרשות הארצית למדידה והערכה 2015איקן ורוזן, -מתמטיקה בעלי הכשרה הולמת גבוה יותר (מייח"ל ב -5ראה ששיעור המורים ל 21

  ).2016בחיוך, 
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  המשתתפים בתוכיות התיכויים כלכליים של תלמידי בתי הספר -. מאפייים חברתיים1לוח 

  התוכיותהפעלת , לפי ואחרי 1בתי ספר אחריםבלתת חמש" וו" טכולוגית"-מדעית"עתודה 

  המאפיין
"עתודה 

-מדעית
  אחרים  ""לתת חמש  "טכולוגית

  
  (שה בכיתה י"ב:)

לפי 
)2009 (  

  אחרי
)2017(  

  לפי 
)2009(  

  אחרי
)2017(  

   
)2009(  

  
)2017(  

 11.9 11.2 12.9 12.4 12.9 12.5  אםשל הלימוד השות 
 11.9 11.5 12.7 12.3 12.8 12.6  אבשל הלימוד השות 

 3.2 3.3 2.5 2.8 2.4 2.5  מספר האחים והאחיות
 3.9 3.0 5.5 4.1 5.9 4.9  (אלפי ש"ח לחודש)לפש תקית  2הכסת ההורים

 0.03- 0.17- 0.11 0.17 0.16 0.21  (סטיות תקן)ציון במיצ"ב כיתה ח' במתמטיקה ה
 13.0 11.0 19.8 16.5 21.7  16.2  (%)  מהתלמידים יח"ל במתמטיקה 5-שיעור הבחים ב

 74.6 63.5 83.3 66.9 86.1 71.9  (%)שיעור הזכאים לתעודת בגרות מהתלמידים 
 177 200 239 251 227 239  3מספר התלמידים בבית הספר

  שיעור המורים למתמטיקה בעלי תואר במתמטיקה 
  (%) 4או בתחום דעת קרוב

55.7 55.1 70.9 66.9 54.5 51.6 

  

  משרד החיוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

רק אלו שהתוכית פעלה בהן ברציפות לפחות  – וב"לתת חמש" טכולוגית"-"עתודה מדעיתבבתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר  ) 1(
 .   2017טכולוגית" או "לתת חמש" עד סוף -בתי ספר שלא פעלה בהן "עתודה מדעית –בתי ספר אחרים ; 2017–2015בשים 

  . 2015, במחירי מעבודה שכירה ועצמאית הכסה של הורי התלמידים (או האם במקרה שאיה שואה) ) 2(

 תלמידי כיתה י'. ) 3(

שיעור שעות ההוראה של המורים למתמטיקה בעלי תואר אקדמי במתמטיקה או בתחום דעת קרוב (מדעים פיזיקליים, סטטיסטיקה,  ) 4(
מדעי המחשב והדסה) מסך שעות ההוראה של המורים למתמטיקה. כללו רק מורים שקיים עבורם מידע על התארים שרכשו במוסדות 

  רים מבוגרים וכאלו שרכשו את השכלתם במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל. להשכלה גבוהה בארץ; מכאן שלא כללו מו
  

  יח"ל במתמטיקה:  5-. מאפייי תלמידי י"ב הבחים ב2לוח 

  , 1"לתת חמש" ובתי ספר אחריםו טכולוגית"-"עתודה מדעיתבתי הספר המשתתפים בתוכיות 

  התוכיותהפעלת לפי ואחרי 

  "עתודה  

-מדעית

  טכולוגית"

  2הפרשיםה-הפרש  אחרים  חמש""לתת 

  המאפיין
  (שה בכיתה י"ב:)

לפי 
)2009(  

  אחרי
)2017(  

לפי 
)2009(  

  אחרי
)2017(  

  
)2009(  

  
)2017(  

   "עתודה"
  פחות 

  אחריםה

"לתת חמש" 
  פחות 

  אחריםה
 0.2  0.2- 14.5 14.1 14.7 14.1 14.6 14.5  שות הלימוד של האם
 0.4 0.2- 14.4 14.3 14.6 14.1 14.5 14.6  שות הלימוד של האב

 0.4- 0.2- 2.4 2.3 2.3 2.6 2.1 2.2  מספר האחים והאחיות
לפש  3הכסת ההורים

  (אלפי ש"ח לחודש)תקית 
7.1 8.3 6.1 8.1 6.0 7.5 -0.2 0.5 

הציון במיצ"ב כיתה ח' 
  (סטיות תקן)במתמטיקה 

0.97 1.02 0.89 0.96 0.87 0.97 -0.1 0.0 

  

  משרד החיוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

רק אלו שהתוכית פעלה בהן ברציפות לפחות  –טכולוגית" וב"לתת חמש" -בתי ספר ב"עתודה מדעיתבתי הספר באוכלוסיית המחקר.  ) 1(
 .   2017עד סוף  טכולוגית" או "לתת חמש"-בתי ספר שלא פעלה בהן "עתודה מדעית –בתי ספר אחרים  ;2017–2015בשים 

 , פחות ההפרש המקביל בבתי הספר האחרים.2009לערכים בשת  2017טכולוגית"/"לתת חמש" בשת -הפרש בין ערכי "עתודה מדעיתה ) 2(

 . 2015, במחירי איתמעבודה שכירה ועצמ הכסה של הורי התלמידים (או האם במקרה שאיה שואה)ה ) 3(
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  סטטיסטיקה תיאורית  .ד

באוכלוסיית המחקר טכולוגית" רשם -תוכית "עתודה מדעיתהפעלת לעיל או למדים שלאחר  1מאיור 

גידול יכר אחת מהן) בכאלו שלא השתתפו אף מבתי ספר שהשתתפו באחת משתי התוכיות ומ ,כאמורמורכבת, (ה

מכלל תלמידי  11.1%-מ – תוכית "לתת חמש"הפעלת לאחר  והוא משך ,במתמטיקהיח"ל  5-הבחים בשל שיעור 

בשת  18.3%-) להעתודה תוכיתללראשוה  יכלו להיחשף י"ב תלמידי(השה האחרוה לפי ש 2012י"ב בשת 

כפי יח"ל במתמטיקה.  3-שיעור הבחים בוצח  יח"ל במתמטיקה 4-שיעור הבחים ב ירד מעט; במקביל 201722

 3לומדים וחלק מאלו שהיו  ,יח"ל 5יח"ל בחרו ללמוד  4חלק מהתלמידים שאלמלא התוכית היו לומדים  ,הראה

 5-בקרוב ל 2012מאז שת עלה יח"ל במתמטיקה  3–5בחים בהיקף של סך הש בשעה זאתיח"ל;  4-יח"ל בחרו ב

בשת  10.0%-ל 2012בשת  6.3%-מ – יכרת עלייהעלה גם שיעור הבחים במצרף מקצועות העתודה  .קודות אחוז

ולכן  ,(לא מוצג) אחוז קודות 4-שיעור הבחים בכל אחד ממקצועות העתודה עלה באותה תקופה בפחות מ. 2017

יח"ל  5-שיעור הבחים בשל חלקם של הבחים במצרף מקצועות העתודה ובע כראה מהעלייה עליית רוב 

   במתמטיקה. 

, בחלוקה בין בתי ספר במהלך השים יח"ל במתמטיקה 5-התפתחות שיעור הבחים במוצגת  א4באיור 

עד  ולא עזבו אותה, )או בפיילוט 2011( בשתה הראשוהטכולוגית" -שכסו לתוכית "עתודה מדעיתתיכויים 

, ובתי 2017עד סוף  , ולא עזבו אותה)2015(בשתה הראשוה תוכית "לתת חמש" שכסו ל, בתי ספר 2017סוף 

ת רשמה ירידה ותוכיההפעלת לפי . )2017(עד סוף  תושתי התוכיבאחת מ אףהשתתפו ספר אחרים שלא 

 ןהפעלתלאחר ואילו  – בכל שלושת סוגי בתי הספרדומה  – יח"ל במתמטיקה 5-שיעור הבחים בשל מתמשכת 

יח"ל במתמטיקה בבתי הספר האחרים עשויה לבוע בין  5-בשיעור הבחים ב 2015העלייה מאז  המגמה.התהפכה 

מוצג  ב4איור בהיתר מהשפעת החלקים בתוכית "לתת חמש" שהופעלו בכלל מערכת החיוך (ראו פרק ב' לעיל). 

להפרש בשת ביחס בין בתי ספר של העתודה לבתי הספר האחרים יח"ל במתמטיקה  5-בההפרש בשיעור הבחים 

ספר של העתודה. הבכיתות י"ב בבתי תחילת יישומה של התוכית השה האחרוה לפי כאמור שהייתה , 2012

אילו לאחר מכן לא היה מובהק, ומכל מקום לא רשם מגמה וההפרש לכיסת התוכית הסמוכות הקודמות ובשים 

. תוכית העתודה הפעלת לפירמתו ל יחסיתהפרש ב קודות אחוז 5-למעלה מעלייה חדה ומובהקת של יכרה 

הגעת תלמידי חטיבות  – העובדה שהעלייה המוחלטת והיחסית בשיעור היא הדרגתית ובעת כראה משי גורמים

  , וכראה גם הטמעת התוכית בבתי הספר.   כיתה י"בבמסלול העתודה לבהן בייים שלמדו 

שיעור בבתי הספר הבבתי הספר של "לתת חמש" לעומת יח"ל במתמטיקה  5-בג מוצג שיעור הבחים 4באיור 

הייתה כיסת התוכית הקודמות והסמוכות לבשים  ערב השקת התוכית. 2014בהשוואה להפרש בשת  האחרים

   .מובהקת כמעט ,קלהעלייה יחסית הייתה  מכןולאחר  ,ציבות בשיעור הבחים היחסיי

 מצביע על. הוא 5מוצג באיור  לפי תוכית טכולוגית"-מקצועות "עתודה מדעית מצרףשיעור הבחים ב

לפי כיסת תוכית העתודה  .יח"ל במתמטיקה 5-שיעור הבחים בבעיין התפתחויות דומות לאלו שתוארו לעיל 

קודות  6-כבבמצטבר עלה הוא ולאחר מכן  ,יה יציבבבתי הספר של העתודה הבמצרף המקצועות שיעור הבחים 

שיעור של בדומה לעלייה המצטברת  – ב)5בבתי הספר האחרים (איור שיעור בהשוואה לכך גם ו ,א)5(איור  אחוז

גידול יחסי מצטבר של רשם  תוכית "לתת חמש"בבתי הספר של . ב לעיל)4יח"ל במתמטיקה (איור  5-הבחים ב

שיעור גידולו של ההסבר לכך כפול:  ;ג)5העתודה (איור קודות אחוז בשיעור הבחים במצרף מקצועות  2-למעלה מ

(אלו שלמדו קודם לכן  מצרף העתודהלחלק מהבחים כיסת באופן מכי להביא יח"ל במתמטיקה  5-הבחים ב

, והבחירה ללמוד מתמטיקה בהיקף יח"ל במתמטיקה) 5טכולוגיים בהיקף מוגבר אבל לא -שי מקצועות מדעיים

  טכולוגיים.-חלק מהם לתגבר גם את הלימודים במקצועות המדעייםהיעה כראה מוגבר 

                                                           
 מאז לשיעורחזר , 2014ת בש 79%-לכ 2009בשת  86%-יח"ל במתמטיקה, שירד בהתמדה מכ 5-כמו כן שיעור בתי הספר המגישים ל 22

  . 2009בשת 
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יח"ל מתמטיקה ומצרף מקצועות העתודה בבתי  5עד כה הממצאים הגולמיים הצביעו על כך ששיעור הלומדים 

טכולוגית" ו"לתת חמש" גדל לאחר הפעלת התוכיות יחסית לשיעור בבתי הספר -הספר של "עתודה מדעית

ולם, על מת לבחון באופן מדויק את השפעתן של התוכיות על משתי התוצאה הללו יש להביא בחשבון האחרים. וא

–כלכליים של התלמידים ושל בתי הספר והמורים במהלך השים, שכן שיויים בהם -את המאפייים החברתיים

ולים בפי עצמם להשפיע יכ –כגון מעבר של תלמידים בעלי מאפייים חזקים אל בתי הספר המשתתפים בתכיות 

       על משתי התוצאה. זאת עשה בסעיף הבא.

   

  : מתלמידי י"ב יח"ל במתמטיקה 5-הבחים ב. שיעור 4איור 

   1"לתת חמש" ואחרים" וטכולוגית-בתי ספר בתוכיות "עתודה מדעיתתלמידי 

  (אחוזים) א. שיעור הבחים

  
  2אחריםטכולוגית" פחות -"עתודה מדעיתב. 

  ), קודות אחוז2012(בהשוואה להפרש בשת 
  2"לתת חמש" פחות אחריםג. 

  ), קודות אחוז2014(בהשוואה להפרש בשת 

    
  משרד החיוך ועיבודי המחברים. המקור:

(או  2011ברציפות משת בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –טכולוגית" -בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"עתודה מדעית ) 1(
; 2017ועד סוף  2015ברציפות משת בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –; בתי ספר ב"לתת חמש" 2017) עד סוף 2010מהפיילוט של 

    .    2017טכולוגית" או "לתת חמש" עד סוף -"עתודה מדעיתבהם בתי ספר שלא פעלה  –בתי ספר אחרים 

 ,במתמטיקה יח"ל 5-של דמי לבחן ב LPM, באמידות שהדמי ל × תוכיתה של דמי למבוסס על אומדי משתי האיטראקצי ) 2(
שת ). 95%ים הם רווחי סמך (ברמת ביטחון של וקווכתלות בדמי לתוכית, דמיים לשים ומשתי האיטראקציה. הקווים המקו

היא השה  2014, ושת מדעית טכולוגית"שים בתוכית "עתודה  3תלמידי י"ב טרם השלימו  בהאחרוה שההיא השה  2012
   "לתת חמש". תוכית ההאחרוה לפי יישום 
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  : מתלמידי י"ב 1ת"טכולוגי-עתודה מדעיתמקצועות " מצרף. שיעור הבחים ב5ר איו

   2טכולוגית", "לתת חמש" ואחרים-תלמידי בתי ספר בתוכיות "עתודה מדעית

  (אחוזים)א. שיעור הבחים 

  
  3טכולוגית" פחות אחרים-"עתודה מדעית ב.

  , קודות אחוז)2012(בהשוואה להפרש בשת 
  3ג. "לתת חמש" פחות אחרים

  , קודות אחוז)2014(בהשוואה להפרש בשת 

    
  משרד החיוך ועיבודי המחברים. המקור:

יח"ל, וכן מקצוע מדעי וסף  5ביולוגיה) בהיקף של /כימיה/יח"ל, מקצוע במדעי הטבע (פיזיקה 5מתמטיקה בהיקף  ) 1(
מדעי המחשב) או מגמה טכולוגית (הדסת תוכה/אלקטרויקה/מכוות/ביוטכולוגיה ועוד) בהיקף של /ביולוגיה/כימיה/(פיזיקה

 יח"ל. 5

(או  2011ברציפות משת בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –טכולוגית" -בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"עתודה מדעית ) 2(
; 2017עד סוף  2015ברציפות משת בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –; בתי ספר ב"לתת חמש" 2017) עד סוף 2010הפיילוט של מ

    . 2017טכולוגית" או "לתת חמש" עד סוף -"עתודה מדעיתבהם בתי ספר שלא פעלה  –בתי ספר אחרים 

מקצועות "עתודה מצרף של דמי לבחן ב LPM, באמידות שהדמי ל × תוכיתמבוסס על אומדי משתי האיטראקציה של דמי ל ) 3(
ים הם רווחי סמך (ברמת וקווכתלות בדמי לתוכית, דמיים לשים ומשתי האיטראקציה. הקווים המקוטכולוגית" -מדעית

שים בתוכית "עתודה מדעית טכולוגית",  3תלמידי י"ב טרם השלימו בה אחרוה שההיא השה  2012שת ). 95%ביטחון של 
    היא השה האחרוה לפי יישום תוכית "לתת חמש".   2014ושת 
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  שיטת האמידה והתוצאות  .ה

טכולוגית" ו"לתת חמש" על משתי התוצאה אמדו בשיטת "הפרש ההפרשים" -תוכיות "עתודה מדעיתההשפעות 

(Difference in Differences) בחן ההפרש בין שבהם : בבתי הספר (בתי הספר של הטיפול) יותהופעלו התוכ

לעומת ההפרש בבתי הספר האחרים (אלו  משתי התוצאה קודם לכןבין משתי התוצאה לאחר פתיחת התוכיות ל

   4לכן באיורים  בתי הספר של ההשוואה) באותו פרק זמן. כפי שהראיו קודם – בתוכיותשלא השתתפו אף פעם 

ובאלה ) במשתי התוצאה בבתי הספר של הטיפול common trends), התקיימו מגמות דומות (ןתחתוהחלק ה( 5-ו

פתיחת התוכיות. החת הזיהוי העומדת מאחורי השיטה היא אפוא שאלמלא פתיחת  לפיקצר  זמןשל ההשוואה 

. 23ומה לשיוי באלה של ההשוואהדהיה בבתי הספר של הטיפול פתיחתן התוכיות, השיוי במשתי התוצאה אחרי 

 Fixed( תכוות קבועות של בתי הספר עלהאמידות ערכו תוך פיקוח על מאפייי הרקע של התלמידים ובתי הספר ו

Effects(,  וכי ואתיבית הספר. עם מקומו של המגלמות למשל את הזרם החיה גם הציון של  מאפיימ הרקע

. 24במתמטיקה בכיתה ח', ולכן יתן לראות במשוואה האמדת מעין מודל של ערך מוסףהתלמיד במבחן המיצ"ב 

  .25צוין אחרתכן , אלא אם LPMהאמידות ערכו בשיטת  .ספחב מוצג תיאור מפורט של המשוואה האמדת

(או בפיילוט  2011בשת שהצטרפו לתוכית טכולוגית" -בתי הספר של "עתודה מדעית 114סובו על אמידות ה

תי ב 85-, ו2017ולא עזבו עד  2015חמש" שכסו בשת -ספר של "לתתהבתי  38, 2017עד אותה ) ולא עזבו 2010של 

בתי ספר שכסו  מכאן שמהאמידות הושמטו .בספח) 1-(ראו לוח ' 2017 עדבתוכיות השתתפו שלא אחרים ספר 

לתוכיות לאחר השה הראשוה להפעלתן במערכת החיוך, וכן מספר מצומצם של בתי ספר שהצטרפו לתוכיות 

   .2017בשתן הראשוה אך שרו עד 

  

   יח"ל 5היקף של בטכולוגיים -מקצועות מדעייםבמתמטיקה וב היבחות .1

ההסתברות להשיג את משתי התוצאה הבאים:  תוכיות עלהאמידות של השפעת התיאור תוצאות יגש עתה ל

יח"ל בכל אחד מהמקצועות  5להיבחן בהיקף של ; מקצועות העתודה מצרףלהיבחן ב; יח"ל במתמטיקה 5-להיבחן ב

   .והציון בה יח"ל במתמטיקה 5-בלעבור את הבחיה  ;טכולוגיים-המדעיים

יח"ל במתמטיקה בבתי הספר של  5-אמידות של הסיכוי להיבחן בהמוצגות תוצאות ימי) החלק ה( 3בלוח 

חשיפה לתוכית העתודה הלא כלל פיקוח על  1בתי הספר האחרים. במודל בהשוואה ל מדעית טכולוגית" עתודה"

תוכית העתודה הפער בין הסיכוי הפעלת המשתה משולב באמידה. בתקופה שלפי  2ובמודל  ,בחטיבת הבייים

יח"ל במתמטיקה לבין הסיכוי של תלמיד בבית ספר אחר לא היה  5-בבית ספר של העתודה להיבחן בשל תלמיד 

(השה האחרוה לפי שתלמידי י"ב חשפו לתוכית העתודה), כלומר היו  2012שוה באופן מובהק מהפער בשת 

לטובת בתי הספר של  היחסיהסיכוי  עלה 2016–2014 שבשים עולה 1מגמות דומות בסיכוי ההיבחות. ממודל 

 13%-מ יותרחים של קודות אחוז (בהשוואה לשיעור ב 5-כקפץ להוא  2017בשת ו ,קודות אחוז 2-בכ העתודה

 הבע 2017ההשפעה של תוכית העתודה בשת תגברות יתן להעריך שה ).2012בשת ספר של העתודה הבבתי 

האומד ה. תמתהליכי הטמעוכן תתפו בתוכית החל מכיתה ז', ואילך) של תלמידים שהש 2016מסיום י"ב (משת 

יח"ל במתמטיקה היו  5-של משתה העתודה שלילי, דהייו סיכוייהם של תלמידי בתי הספר של העתודה להיבחן ב

                                                           
 בתי לכלל וספים משאבים גם הוקצו אך, בתוכית המשתתפים הספר לבתי הוראה שעות אמם הועקו בעיקר" חמש לתת" בתוכית 23

אפשר  בוסף,. המתמטיקה לימודי את לתגבר הספר בתי ביתר תלמידים לעודד היה עשוי התוכית של התקשורתי זאת ועוד, ההד. הספר
 על" חמש לתת" תוכית אפשרית של חיובית להשפעה רמז. אחרים ספר בבתי גם לימדו התוכיות בשתי אשר השתתפו מהמורים שחלק

 שאו לומר אפוא יתן). לעיל א4 איור ראו( במתמטיקה ל"יח 5-ב הבחים תלמידיהם של שיעור הגידול להיות עשוי האחרים הספר בתי
  .      התוצאה משתי על") חמש לתת"ל ובפרט( לתוכיות הייעודיות ההוראה שעות הקצאת של ההשפעה את ורק אך אומדים

במידת מה  מושפעות להיות עשויות תוצאותיה ולכן ,'ח כיתה במהלך ערכת ב"המיצ ובחית' ז בכיתה מתחילה העתודה תוכית 24
 . מהתוכית

 תוצאות דומות.היבו ) SAS-ב GLIMMIX( לוגיסטיות אמידות 25
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מוכים מסיכוייהם של תלמידי בתי הספר אחרים, וזאת לאחר שמביאים בחשבון את לפי יישום התוכית 

טוב יותר של יצול התלמידים, המורים ובתי הספר; מכאן שתוכית העתודה הביאה ל ההבדלים במאפייי

כל סטיית תקן בציון המיצ"ב יח"ל במתמטיקה.  5-פוטציאל התלמידים המסוגלים לגשת לבחית הבגרות ב

ה של המשתהוספת קודות אחוז.  16-מעלה את הסיכוי להיבחן בכקודות)  100-(השקול לבכיתה ח'  במתמטיקה

וגם האומד של המשתה איו  ,משה את התוצאותלא ) כמעט 2חשיפה לתוכית העתודה בחטיבת הבייים (מודל 

מובהק. לכאורה הדבר מעיד שהשתתפות בתוכית העתודה בחטיבת הבייים (הרלווטית רק לתלמידי י"ב בשים 

רוב השמשום  ,ם יש לסייג ממצא זהיח"ל במתמטיקה. ואול 5-) איה מעלה את הסיכוי להיבחן ב2017–2015

-בו הופעלה העתודהתוכית שבהם  ,שתיים-ספר של העתודה למדו בתיכוים ששהבבתי של התלמידים מכריע ה

לסיכוי דרגי החיוך מ דאח בכלהפעלתה של התרומות תיכון ולכן לא יתן להפריד בין הבייים וב חטיבתזמית ב

  ההיבחות.

ציון בבחית המיצ"ב במתמטיקה בכיתה ח' העלו את האם והמגזר, השכלת המגדר, האמידות פרדות לפי 

יח"ל  5-טכולוגית" להעלאת שיעור הבחים ב-תרומת התוכית "עתודה מדעית): בספח 2-לוח 'התובות הבאות (

בקבוצות זו מקודות אחוז  2–1-במתמטיקה אצל תלמידות ואלו שציויהם במיצ"ב גבוהים מהממוצע גדולה בכ

לפי השכלת האם  –בחיוך העברי ו, בין תלמידי החיוך העברי לערביבולטים . לא מצאו הבדלים המשלימות

    .)שות לימוד 12-מתחת/ מעל ל(

 4-את הסיכוי להיבחן במצרף מקצועות העתודה בכ 2017עד טכולוגית" העלתה -תוכית "עתודה מדעיתה

, ולכן מדובר על 8%-כהתוכית שיעור הבחים במצרף עמד על הפעלת שמאלי); ערב החלק ה, 3קודות אחוז (לוח 

בבתי הספר של  מתמטיקהיח"ל ב -5בחים בהשל שיעור גידול בע ממה . חלק מבסיכויכמחצית של  עלייה

בפיזיקה ובמדעי המחשב בחים של השיעור ה; ואולם גם לעילשהראיו  כפי, בתי הספר האחריםל יחסיתהעתודה 

בבתי הספר האחרים, בעוד  םשיעוריחסית ל קודות אחוז 3–2-ב עלהבבתי הספר של העתודה יח"ל  5בהיקף של 

 בסיכוי של תלמידי בתי הספר של העתודה היחסית העלייה ).לא מוצג( שביתר המקצועות רשמה יציבות יחסית

יח"ל  5-היבחן בל בסיכוי היחסית הלעליילפי מאפייי התלמידים דומה להיבחן במצרף מקצועות העתודה 

   במתמטיקה. 

יח"ל במתמטיקה  5-גית" על שיעור הבחים בוטכול-עד עתה אמדו את השפעת תוכית "עתודה מדעית

בתי הספר של העתודה תלמידי בין האלה השוואה של משתי התוצאה  באמצעותובמצרף מקצועות העתודה 

אמם המגמות של משתי התוצאה לפי בתי הספר האחרים (קבוצת ההשוואה). לבין תלמידי (קבוצת הטיפול) 

כלכלי חלש -תלמידי בתי הספר האחרים הם מרקע חברתי ,לעילכפי שהראיו אולם , היו דומות התוכיתהפעלת 

תלמידי יחסית, וכך גם שיעור הבחים באותם מקצועות. לפיכך חזרו על האמידות כאשר קבוצת ההשוואה היא 

תוכית "לתת הפעלה תוכית העתודה וטרם הופעלה  2014–2013בתי הספר של "לתת חמש". יש לשים לב שבשים 

שלאחר מכן מדובר על לגבי השים ואילו  ,רק השפעת תוכית העתודהמדדת ה תקופה שלגבי אותכך  ,חמש"

  ת שתי התוכית.והשוואה בין השפע

קודות אחוז  3-בבתי הספר של העתודה עלייה של כהייתה  2014בשת  כבר מוצגות תוצאות האמידות. 4בלוח 

 יעור הבחים במצרף מקצועות העתודהקודות אחוז בש 2-ושל כ ,יח"ל במתמטיקה 5-בשיעור הבחים ב

אשר  תוכית "לתת חמש".הפעלת הבהשוואה לבתי הספר של "לתת חמש"; פערים אלו שמרו גם לאחר 

קודות  4-להטרוגיות אפשרית של השפעת תוכית העתודה (לא מוצג), היא תרמה לתלמידות (עלייה של למעלה מ

קודות אחוז)  5-אחוז) אך לא באופן מובהק לתלמידים, ותרמה לאלה שציויהם במיצ"ב גבוהים מהממוצע (כ

ממצאים אלו עולים בקה אחד עם . קודות אחוז) -2מוכים מהממוצע (כ שציויהםהרבה יותר מאשר לאלה 

לא מצאה השפעה מובהקת של תוכית  .התוצאות שהתקבלו כאשר קבוצת ההשוואה הייתה בתי הספר האחרים

  טכולוגיים (לא מוצג).-העתודה על הסיכוי ללמוד כל אחד מהמקצועות המדעיים
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משיגים". בתי ספר "משיגים" -בחו גם את ההבדלים בהשפעת תוכית העתודה על בתי ספר "משיגים" ו"תת

יח"ל במתמטיקה/ במצרף  5-(השה האחרוה לפי הפעלת הפיילוט) שיעור הבחים ב 2009הוגדרו כאלו שבשת 

מצאו  .26גבוה מהצפוי על פי מאפייי הרקע של התלמידים, המורים ובית הספרבהם מקצועות העתודה היה 

מכאן שהתוכית סייעה  ת בתי הספר ה"משיגים" (לא מוצג).הבדלים קלים מאוד בהשפעת תוכית העתודה לטוב

    בעלי כישורים גבוהים יחסית למצות את הפוטציאל שלהם גם בבתי ספר המצליחים פחות.     לתלמידים

  

יח"ל במתמטיקה ובמצרף  5-על הסיכויים להיבחן ב "חמש"לתת תוצאות אמידות של השפעת תוכית 

, היא השה 2017. בשת 5ת בלוח ומקצועות העתודה בהשוואה לסיכויים של תלמידי בתי הספר האחרים מוצג

 להיבחן  היחסיאת הסיכוי התוכית בוגרי י"ב חשפו לתוכית במהלך כל לימודיהם בתיכון, העלתה בה הראשוה ש

השפעת  , ערב הפעלת התוכית).2012בשת  13%-(בהשוואה לכ קודות אחוז 3-בקרוב ליח"ל במתמטיקה  5-ב

הייתה גבוהה במקצת בחיוך הערבי היא , ואצל הבותולא הורגשה  ,ודות אחוז)ק 4-(כהתוכית התמקדה בבים 

קודות  4-בקרוב לעלה מקצועות העתודה הסיכוי היחסי להיבחן במצרף  .בספח 3-לוח ' –חיוך העברי מאשר ב

יח"ל  5-, רובו ככולו בזכות העלייה בשיעור הבחים ב, ערב הפעלת התוכית)2014בשת  8%-אחוז (בהשוואה לכ

  . במתמטיקה

  

יח"ל במתמטיקה  5ים יחסית בלימודי מוכ הישגים קודמיםבעלי כלכלי ו-השתלבות תלמידים מרקע חברתי

ראו גם  – בה ומעלה) ולהוריד את הציון 55ציון מקבלי הבחיה ( עלולה להפחית את שיעור העוברים אתהייתה 

) עולה שבשים שלאחר יישום תב). מבדיקה שערכו (לא מוצג2018הרשות הארצית למדידה והערכה בחיוך (

של שיעור יציב (לאחר קודות אחוז,  2–1-התוכיות ירד בהופעלו התוכיות שיעור העוברים בבתי הספר שבהן 

לא את הירידה בשיעורי המעבר שתופעה דומה רשמה גם בבתי הספר האחרים, כך  ואולם. לפי כן )98%-למעלה מ

שערך על סמך סקר  29%-(כחלק מתלמידי התיכון שהיא ממצא זה סיבה אפשרית לתוכיות. בבהכרח לתלות יתן 

, בעיקר בשל הישגים מוכים עוד לפי בחיות הבגרות מתמטיקהיח"ל ב 5ושרים מלימודי  )2014–2012בשים 

  ). 2015איקן ורוזן, -מי(בהם 

יחסית לציון של יח"ל במתמטיקה  5-בחית הבגרות בקודות בציון  3–2לירידה של הביאה תוכית העתודה 

יח"ל  5-שיעור הבחות ב שכן ,תוצאה לא מפתיעה – (לא מוצג) בות, בפרט אצל )6(לוח  בוגרי בתי הספר האחרים

 כיקטה, כללית מדובר בירידה  מכל מקוםשיעור הבחים. אשר ה עלה בעקבות תוכית העתודה יותר מבמתמטיק

יתר על כן, בהשוואה לציון של  .84-כעל  2012 בשתהספר של העתודה עמד  בתיב"ל במתמטיקה יח 5-ב הציון

של תלמידי בתי הספר של "לתת הציון . )מגדרהלפי (לרבות  הרעהרשמה בתי הספר של "לתת חמש" לא תלמידי 

    יחסית לציון של תלמידי בתי הספר האחרים. השתה חמש" לא 

בספח  4-'מלוח  יח"ל במתמטיקה. 3-ו 4אם לתוכית העתודה הייתה השפעה על שיעור הלומדים דקו לבסוף ב

לשיעורם בבתי הספר יח"ל במתמטיקה יחסית  4-עולה כי שיעור תלמידי בתי הספר של העתודה הבחים ב

לשיעור ביחס קודות אחוז  6-יח"ל פחת ב 3-. שיעור הבחים בהשתה לא של "לתת חמש"ובאלה  ,האחרים

מלימודי מעבר  שהיהמכאן יתן לשער . לבתי הספר של "לתת חמש")ביחס (אבל לא  המקביל בבתי הספר האחרים

     יח"ל.  5-יח"ל ל 4-יח"ל, במקביל למעבר מ 4מתמטיקה ללימודי יח"ל  3

    

  

                                                           
מצרף מקצועות העתודה בהתאם ב יח"ל מתמטיקה/ 5-היבחן באת הסיכוי ל 2009-ב בתי הספר של העתודהתלמידי  לגביאמדו  26

שיעור בין החזוי לספרי של הסיכוי -הביתממוצע החישבו את הפער בין לאחר מכן  בית הספר;וללא דמי ל ,למשוואה המוצגת בספח
-ובתי ספר "תת ,סטיית תקן של שיעור הבחים בפועל 0.1-גדול מחיובי והפער בהם פר "משיגים" הוגדרו כאלו ש. בתי סבפועל בחיםה

  .    -0.1-קטן מהוא מספר שלילי ההפער בהם כאלו ש –משיגים" 
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  :1טכולוגית"-ובמצרף מקצועות "עתודה מדעית יח"ל במתמטיקה 5-הסיכוי להיבחן ב. 3לוח 

 2אחריםהספר הטכולוגית" בהשוואה לבתי -ספר בתוכית "עתודה מדעיתהבתי 

  העתודהמצרף מקצועות   יח"ל במתמטיקה 5  3שתה המסבירהמ
  4מודל   3מודל   2מודל   1מודל 

  0.013  0.013  -***0.048   -***0.048  עתודה
 0.017- 0.017- 0.007- 0.006-  00624× עתודה 
 0.026- **0.026- 0.003 0.003 00724× עתודה 
 **0.019- *0.019- 0.009- 0.008- 00824× עתודה 
 *0.013- 0.013- 0.002 0.002 00924× עתודה 
 0.008- 0.008- 0.007- 0.007- 01024× עתודה 
 0.001- 0.001- 0.003- 0.003- 01124× עתודה 
 0.003- 0.003- 0.004- 0.004- 01324× עתודה 

 0.008 0.008 *0.026 *0.026 01424× עתודה 

 0.013 0.013 *0.020 *0.020 01524× עתודה 

 0.015 **0.020 0.018 *0.022 01624× עתודה 

 ***0.040 ***0.045 ***0.048 ***0.052  01724× עתודה 

 0.007  0.005    5חשיפה לעתודה בחטיבת הבייים
  הציון המתוקן של התלמיד 

  בבחית המיצ"ב בכיתה ח'
0.162*** 

  
0.162*** 

  
0.090*** 

 
0.090*** 

 
 V V V  V  מאפייים של התלמיד והוריוה
  V  V  V  V  מאפייים של המורים ובית הספר ה

  V  V  V  V  זמן לפי מחוזהמגמת 
  V  V  V  V  ספרהדמי לבית 

  213,889  213,889  213,889  213,889  מספר התצפיות
  מספר בתי הספר

  (מזה: בעתודה)
199  

)114(  
199  

)114(  
199  

)114(  
199  

)114(  
2Adjusted R 0.207 0.207 0.135 0.135 

  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

יח"ל, וכן מקצוע מדעי וסף (פיזיקה/  5יח"ל, מקצוע במדעי הטבע (פיזיקה/ כימיה/ ביולוגיה) בהיקף של  5מתמטיקה בהיקף  ) 1(
 יח"ל. 5כימיה/ביולוגיה/מדעי המחשב) או מגמה טכולוגית (הדסת תוכה/אלקטרויקה/ מכוות/ביוטכולוגיה ועוד) בהיקף של 

(או  2011ברציפות משת בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –טכולוגית" -פר ב"עתודה מדעיתבתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ס ) 2(
טכולוגית" או "לתת חמש" עד -"עתודה מדעית בהםבתי ספר שלא פעלה  –; בתי ספר אחרים 2017) עד סוף 2010מהפיילוט של 

 .2017סוף 

גם שיעור החשיפה של בתי הספר ל"עוז לתמורה" ומספר השים  יםספח. באמידות כללמובאת בשתים המסבירים רשימת המ ) 3(
 שהתלמיד חשף ל"אופק חדש".

ספר הטכולוגית" לתלמידי בתי -יח"ל במתמטיקה בין תלמידי בתי הספר של "עתודה מדעית 5-בהשוואה להפרש בסיכוי להיבחן ב ) 4(
 שים בתוכית העתודה. 3השלימו תלמידי י"ב טרם בה אחרוה שההיא השה  2012. שת 2012בשת  אחריםה

 אחרת.   0-הוהגה תוכית העתודה ועד ט' ז' ות כאשר בבית הספר בו למד התלמיד בכית 1משתה דמי המקבל את הערך  ) 5(
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  :1טכולוגית"-יח"ל במתמטיקה ובמצרף מקצועות "עתודה מדעית 5-. הסיכוי להיבחן ב4לוח 

   2בתוכית "לתת חמש"טכולוגית" בהשוואה לבתי ספר -בתי ספר בתוכית "עתודה מדעית

  מצרף מקצועות העתודה  יח"ל במתמטיקה 5  3שתה המסבירהמ
  -0.008 -***0.039  עתודה
 0.012- 0.004  00624× עתודה 
 0.003- 0.016- 00724× עתודה 
 0.019- 0.007- 00824× עתודה 
 0.000 0.010 00924× עתודה 
 0.007- 0.001 01024× עתודה 
 0.014 **0.029 01124× עתודה 
 0.011 0.018 01324× עתודה 
 ***0.024 ***0.031 01424× עתודה 
 **0.021 **0.032 01524× עתודה 
 0.012 0.019 01624× עתודה 
 *0.021 **0.035  01724× עתודה 

 V  V  מאפייים של התלמיד והוריוה
  V  V  מאפייים של המורים ובית הספר ה

  V  V  זמן לפי מחוזהמגמת 
  V  V  ספרהדמי לבית 

 221,873 221,873  מספר התצפיות

  מספר בתי הספר
  (מזה: בעתודה)

152  
)114(  

152  
)114(  

2Adjusted R 0.211 0.133  
  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

יח"ל, וכן מקצוע מדעי  5במדעי הטבע (פיזיקה/ כימיה/ ביולוגיה) בהיקף של  יח"ל, מקצוע 5מתמטיקה בהיקף  ) 1(
וסף (פיזיקה/כימיה/ביולוגיה/מדעי המחשב) או מגמה טכולוגית (הדסת תוכה/אלקטרויקה/מכוות/ 

 יח"ל. 5ביוטכולוגיה ועוד) בהיקף של 

ברציפות בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –טכולוגית" -בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"עתודה מדעית ) 2(
 םרק אלו שהתוכית פעלה בה –בתי ספר ב"לתת חמש" ; 2017) עד סוף 2010(או מהפיילוט של  2011משת 

 .2017עד סוף  2015ברציפות משת 

שיעור החשיפה של התלמיד לחטיבות הבייים . באמידות כללים גם ספחמובאת ברשימת המשתים המסבירים  ) 3(
התלמיד חשף בהן הוהגה תוכית העתודה, שיעור החשיפה של בתי הספר ל"עוז לתמורה" ומספר השים ששבהן 

 ל"אופק חדש".

בין תלמידי בתי הספר של  במצרף מקצועות העתודהאו  יח"ל במתמטיקה 5-בהשוואה להפרש בסיכוי להיבחן ב ) 4(
היא השה האחרוה  2012. שת 2012בשת  של "לתת חמש"טכולוגית" לתלמידי בתי הספר -"עתודה מדעית

 שים בתוכית העתודה. 3תלמידי י"ב טרם השלימו בה ש
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  :1טכולוגית"-יח"ל במתמטיקה ובמצרף מקצועות "עתודה מדעית 5-. הסיכוי להיבחן ב5לוח 

  2אחריםהספר הספר בתוכית "לתת חמש" בהשוואה לבתי הבתי 

  מקצועות העתודהמצרף   יח"ל במתמטיקה 5  3שתה המסבירהמ
 **0.044 0.015  לתת חמש
 0.007 0.009-  00624×  לתת חמש
 0.002 0.031 00724×  לתת חמש
 0.013 0.006- 00824×  לתת חמש
 0.003 0.001 00924×  לתת חמש
 0.013 0.003- 01024×  לתת חמש
 0.006 0.017- 01124×  לתת חמש
 **0.021 0.011  20124×  לתת חמש
 0.003 0.008- 01324×  לתת חמש
 0.012 0.003- 01524×  לתת חמש
0.022** 0.006 01624×  לתת חמש  
0.037** *0.028  01724×  לתת חמש  

 V  V  מאפייים של התלמיד והוריוה
  V  V  מאפייים של המורים ובית הספר ה

  V  V  זמן לפי מחוזהמגמת 
  V  V  ספרהדמי לבית 

 98,540  98,540  מספר התצפיות

  מספר בתי הספר
  )"לתת חמש"(מזה: ב

123  
)38(  

123  
)38(  

2Adjusted R 0.206 0.144  
  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

יח"ל, וכן מקצוע מדעי  5יח"ל, מקצוע במדעי הטבע (פיזיקה/כימיה/ביולוגיה) בהיקף של  5מתמטיקה בהיקף  ) 1(
המחשב) או מגמה טכולוגית (הדסת תוכה/אלקטרויקה/מכוות/ וסף (פיזיקה/כימיה/ביולוגיה/מדעי 

 יח"ל. 5ביוטכולוגיה ועוד) בהיקף של 

עד  2015ברציפות משת  בהםרק אלו שהתוכית פעלה  –בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"לתת חמש"  ) 2(
 .2017טכולוגית" או "לתת חמש" עד סוף -מדעית"עתודה בהם בתי ספר שלא פעלה  –; בתי ספר אחרים 2017סוף 

שיעור החשיפה של התלמיד לחטיבות הבייים . באמידות כללים גם ספחמובאת ברשימת המשתים המסבירים  ) 3(
התלמיד חשף בהן הוהגה תוכית העתודה, שיעור החשיפה של בתי הספר ל"עוז לתמורה" ומספר השים שבהן ש

 ל"אופק חדש".

יח"ל במתמטיקה/ במצרף מקצועות העתודה בין תלמידי בתי הספר של  5-להפרש בסיכוי להיבחן בבהשוואה  ) 4(
תוכית הפעלת הלפי היא השה האחרוה  2014. שת 2014בשת  "לתת חמש" לתלמידי בתי הספר האחרים

 "לתת חמש".
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  1יח"ל במתמטיקה 5-. הציון ב6לוח 

  עתודה   2שתה המסבירהמ
  מול 

  אחרים

  עתודה 
  מול

  "לתת חמש"

  "לתת חמש"   2שתה המסבירהמ
  מול 

  אחרים
 ***7.98  לתת חמש 1.59- ***11.41  עתודה
 2.67-  00624×  לתת חמש 3.13 *2.62-  00623× עתודה 
 0.84 00724×  לתת חמש 1.78- 2.69- 00723× עתודה 
 1.32 00824×  לתת חמש 1.07 0.49- 00823× עתודה 
 0.52 00924×  לתת חמש 0.83 1.16- 00923× עתודה 
 ***3.48 01024×  לתת חמש 0.72 1.47 01023× עתודה 
 0.38- 01124×  לתת חמש 1.62 1.47- 01123× עתודה 
-1.68 01323× עתודה   0.00-  **3.00  20124×  לתת חמש 
-63.5*** 01423× עתודה   50.8-  1.17 01324×  לתת חמש 
-3.23** 01523× עתודה   1.67-  0.98 01524×  לתת חמש 

-2.13* 01623× עתודה   600. 50.9 01624×  לתת חמש   

-51.7*  01723× עתודה   0.14-  1.24  01724×  לתת חמש 

 V  V  V  מאפייים של התלמיד והוריוה
  V  V    V  מאפייים של המורים ובית הספר ה

  V  V    V  זמן לפי מחוזהמגמת 
  V  V    V  ספרהדמי לבית 

  13,392   37,171  33,875  התצפיותמספר 
  מספר בתי הספר

  )בעתודה(מזה: 
199  

)114(  
152  

)114(  
  מספר בתי הספר

  )"לתת חמש"(מזה: ב
123  

)38(  
2Adjusted R 0.196 0.171   0.173 

  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 2011ברציפות משת בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –טכולוגית" -בתי ספר ב"עתודה מדעיתבתי הספר באוכלוסיית המחקר.  ) 1(
עד סוף  2015ברציפות משת בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –בתי ספר ב"לתת חמש" ; 2017) עד סוף 2010(או מהפיילוט של 

 .2017תת חמש" עד סוף טכולוגית" או "ל-"עתודה מדעיתבהם בתי ספר שלא פעלה  –; בתי ספר אחרים 2017

שבהן שיעור החשיפה של התלמיד לחטיבות הבייים ספח. באמידות כללים גם מובאת ברשימת המשתים המסבירים  ) 2(
 התלמיד חשף ל"אופק חדש".בהן הוהגה תוכית העתודה, שיעור החשיפה של בתי הספר ל"עוז לתמורה" ומספר השים ש

טכולוגית" לתלמידי בתי הספר -בין תלמידי בתי הספר של "עתודה מדעית יקהיח"ל במתמט 5-בהשוואה להפרש בציון ב ) 3(
שים בתוכית  3תלמידי י"ב טרם השלימו בה היא השה האחרוה ש 2012. שת 2012בשת  האחרים/של "לתת חמש"

 העתודה.

 לתלמידי בתי הספר האחריםבין תלמידי בתי הספר של "לתת חמש"  2014בשת  יח"ל במתמטיקה 5-בהשוואה להפרש בציון ב ) 4(
 תוכית "לתת חמש".הפעלת היא השה האחרוה לפי  2014שת . 2012בשת 

 

  

  כיסה ללימודי תואר ראשון במדעים  .2

 טכולוגיים-של המקצועות המדעייםשתי התוכיות ועדו בעקיפין להעלות את שיעור הפוים ללימודים אקדמיים 

)STEM( , .ף ההייטקכך, למשל, העשויים להוביל להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה, לרבות בעKohen )2019 (

גבוה יחסית;  STEM-יח"ל במתמטיקה שיעור הלומדים לתואר ראשון את מקצועות ה 5הראתה שבקרב בוגרי 

 27בגרות מדעית ) הם בעלי תעודת2015(בשת  37–30שכשליש מעובדי ההייטק בי מצאו ) 2019( ואחרים בטל

תעודת בגרות מדעית בלי תואר אקדמי או תואר אקדמי  מהםחמישית לו ,STEM-ותואר אקדמי במקצועות ה

) שערך בקרב אלו שהחלו 2019סקר השכלה גבוהה תשע"ח (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, . STEM28-ב שאיו

) מלמד שכמחצית מהמועסקים במשלחי יד של הייטק למדו 2010/2011את לימודי התואר הראשון בתשע"א (

ת יותר ממחצי ,כצפוימתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב; מהם למדו במוסדות להשכלה גבוהה הדסה וכרבע 

  אלף ש"ח טו בממוצע לחודש).  13הכסה גבוהה (מעל הו ממבוגרי אותם מקצועות 

                                                           
 מחשבים.  או  פיזיקה, ביח"ל במתמטיקה 5 27
מוסדות מקצועות הלימוד בבחירת הממצאים לעיל אים בהכרח מעידים על השפעה סיבתית של לימודי מתמטיקה ומדעים בתיכון על  28

  תאם בלבד, שכן הכישורים האישיים והעדפות משפיעים על שיהם.  ועל משלח היד), אלא מדובר בִמ להשכלה גבוהה (
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אחד או יותר  במדעים, הכוללים) 2018אמדו אפוא את ההסתברות להתחיל שה א' לתואר ראשון (עד 

מהמקצועות הבאים: מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב; מדעים פיזיקליים (לרבות כימיה); מדעים 

לעף ההייטק: זיקה  להם שישים וחקלאות; הדסה. כמו כן אמדו את ההסתברות ללמוד את המקצועות ביולוגי

  מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב; פיזיקה והדסה. 

בלבד  23בי והיו  2013טכולוגית" סיימו כיתה י"ב בשת -הבוגרים הראשוים של תוכית "עתודה מדעית

טרם  –שירתו בצבא ומעוייים להמשיך ללימודים גבוהים לה שא –; חלק גדול מאותה קוהורטה 2018בשת 

. 2016הספיקו לעשות כן. לפיכך הגבלו את האמידות לבוגרי החיוך הערבי (למעט גברים דרוזים) שסיימו י"ב עד 

שיותר משי ראה האיור מאת המקצועות המדעיים. י"ב שהחלו ללמוד מסיימי בספח מוצג שיעור  '-3 באיור

), ולכן מו(ועוד כרבע בשה השלישית מסיוהתיכון תוך שתיים מסיום במתחילים את הלימודים מהם שלישים 

הולמת (ובכל מקרה האמידות מפקחות על שת סיום כיתה י"ב). עוד  2016מידות לאלו שסיימו י"ב עד גבלת האה

בסדר השיעור עלה  2016–2015בשים שים מסיום י"ב שלוש  תקופה של עד שתיים אובתוך ש ,מהאיוראו למדים 

אצל בוגרי ואילו קודמות, השים ב םמסיימיבוגרי בתי הספר של העתודה בהשוואה לאצל גודל של קודת אחוז 

יצוין כי מבין  .האמורות במהלך השים השיעור היה פחות או יותר יציבבתי הספר של "לתת חמש" והאחרים 

והיו זכאים  האמידה סבה שעליהלאוכלוסייה  השתייכואשר  )(ערב יישום תוכית העתודה 2012י"ב בשת מסיימי 

 5-בקרב הבחים ב 43.2%-, והשיעור הגיע ל2018החלו שה א' לתואר ראשון במדעים עד  5.3% ,לתעודת בגרות

  אצל בחי מצרף מקצועות העתודה. 44.3%-יח"ל במתמטיקה ול

 2016–2015בשים העתודה של  ערבייםספר  בתיבוגרי סיכוייהם של . 7תוצאות האמידות מובאות בלוח 

בוגרי בתי הספר מ 4.7%-כלעומת קודות אחוז ( 2סדר גודל של בעלו  )2018(עד  להתחיל תואר ראשון במדעים

תמוה . האחריםם ערבייהבתי הספר בוגרי מדעים), וזאת בהשוואה להחלו ללמוד ש 2012-של העתודה בהערביים 

 בדיקות הטרוגיות (לא מוצגות) מלמדותבתי הספר של "לתת חמש". בוגרי דומה מתקבלת גם בהשוואה ל

בקרב אלו שציויהם בבחית המיצ"ב במתמטיקה בכיתה  קת רומורגשן הו, ותוהבות דומבים הההשפעות אצל ש

קודת אחוז את הסיכוי להתחיל ללמוד את  -1קודות אחוז). תוכית העתודה הגדילה בכ 2.6(ח' מעל הממוצע 

החלו ללמוד את מקצועות  2012-ב מבוגרי בתי הספר של העתודה 3.7%-(כ .להייטקשיש להם זיקה המקצועות 

  ) .ההייטק

 תלמידיהםומספר  ,: מספר בתי הספר בחיוך הערבי שהשתתפו באמידות קטןלעיל יש לסייג את הממצאים

; מובן אפוא גדול) איו 2016–2013בוגרי י"ב בשים כלומר שהשלימו שלוש שות תיכון בבתי הספר של העתודה (

, שהתוכית בלבד) 2016-(חלק מבוגרי י"ב ב גם יחדהעתודה בחטיבה ובתיכון תוכית בוגרי  םמספרשקטן עוד יותר 

תלמידי בתי הספר של "לתת חמש" בקרב גם אמידות לערוך  על כל פים, בעתיד יהיה מקום .פעלה עליהם במלואה

  להתחלת לימודים גבוהים.  שכיחלגיל ה, עם הגעתם בוגרי החיוך העברי וכן בקרב
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  ) לתואר ראשון 2018להתחיל ללמוד (עד  1של בוגרי החיוך הערבי. הסיכוי 7לוח 

  : 3בזיקה לעף ההייטקומקצועות  2מקצועות מדעיים

  טכולוגית" -ספר בתוכית "עתודה מדעיתהבתי 

  5, 4""לתת חמשבתוכית  אלולאחרים והספר הבהשוואה לבתי 

  בזיקה להייטקמזה:   מקצועות מדעיים  6שתה המסבירהמ
  עתודה   

  מול 
  אחרים

  עתודה 
  מול

  "לתת חמש"

  עתודה 
  מול 

  אחרים

  עתודה 
  מול

  "לתת חמש"
 **0.010- 0.002  -#110.0 0.001-   עתודה
  -0.008 0.005- **0.018- *0.009-  00627× עתודה 
 **0.023 **0.020  **0.030 ***0.026 00727× עתודה 
  -0.008 0.002-  -0.013 0.003- 00827× עתודה 
 0.002 0.001- 0.008 0.007 00927× עתודה 
  -#080.0 *0.005- *0.011- 0.014- 01027× עתודה 
  -0.002 0.000 0.006 0.007 01127× עתודה 
-010.0 01327× עתודה   0.004- 030.0-  0.002- 
10.00 01427× עתודה   0.004- 000.0  0.006- 
80.01*** 01527× עתודה   ***0.034 *090.0  **0.016 
.0240***  01627× עתודה   #140.0 **110.0  0.009 

  V V V  V  מאפייים של התלמיד והוריוה
  V  V  V  V  מאפייים של המורים ובית הספר ה

  V  V  V  V  זמןהמגמת 
  V  V  V  V  ספרהדמי לבית 

  33,750  31,888  33,750  31,888  מספר התצפיות
  מספר בתי הספר

  (מזה: בעתודה)
50  

)14(  
29  

)14(  
50  

)14(  
29 

)14(  
 2R seudoP 0.471 0.368 0.469  0.366 

  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%, 15%, *, **, *** מובהק ברמה של #
 .2016ערבים וערביות (ושים דרוזיות) שסיימו י"ב עד  ) 1(

 מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב; מדעים פיזיקליים (לרבות כימיה); מדעים ביולוגיים וחקלאות; הדסה.  ) 2(

 מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב; פיזיקה, והדסה. ) 3(

 2011ברציפות משת בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –טכולוגית" -בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"עתודה מדעית ) 4(
וף עד ס 2015ברציפות משת  בהםרק אלו שהתוכית פעלה  –; בתי ספר ב"לתת חמש" 2017) עד סוף 2010(או מהפיילוט של 

 .2017טכולוגית" או "לתת חמש" עד סוף -"עתודה מדעיתבהם בתי ספר שלא פעלה  –בתי ספר אחרים  ;2017

 ). בלוח מוצגות ההשפעות השוליות בקודת הממוצעים של הערכים המסבירים.SAS-ב GLIMMIXערכו אמידות לוגיסטיות ( ) 5(

שבהן הופעלה ספח. באמידות כללים גם שיעור החשיפה של התלמיד לחטיבות הבייים מובאת ברשימת המשתים המסבירים  ) 6(
 התלמיד חשף ל"אופק חדש".בהן תוכית העתודה, שיעור החשיפה של בתי הספר ל"עוז לתמורה" ומספר השים ש

בתי הספר בוגרי לוגית" לטכו-בתי הספר של "עתודה מדעיתבוגרי בין תחיל ללמוד לתואר ראשון בהשוואה להפרש בסיכוי לה ) 7(
  שים בתוכית העתודה. 3תלמידי י"ב טרם השלימו בה היא השה האחרוה ש 2012. שת 2012בשת  של "לתת חמש"
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 סיכום  .ו

יח"ל במתמטיקה ובמצרף  5-התלמידים הבחים בשל שיעור בעשור הקודם רשמה ירידה מתמשכת 

ההישגים המוכים של תלמידי ישראל במבחים ועמה טכולוגיים. מגמה זו, -של מקצועות מדעיים

העפים עתירי הידע בכוח אדם מיומן בפרט של באותם תחומים, הצורך של המשק ולאומיים -הבין

את  והיעבתחומי המדע והטכולוגיה והרצון להעלות את כושר ההשתכרות של בוגרי מערכת החיוך, 

-"עתודה מדעית –לימודי המתמטיקה והמדעים בבתי הספר  ליזום שתי תוכיות לתגבורשרד החיוך מ

  טכולוגית" ו"לתת חמש".  

תיכוים הוחטיבות הבייים חלק מב 2011מופעלת מאז לוגית" טכו-תוכית "עתודה מדעיתה

יחידות לימוד (יח"ל) במתמטיקה ובשי  5-במטרה להעלות את שיעור היגשים לבחיות הבגרות ב

מאז מופעלת תוכית "לתת חמש" הו ,טכולוגיים (להלן מצרף מקצועות העתודה)-מקצועות מדעיים

(תוספת שעות התקן מועקת לחלק  יח"ל 5 של קה בהיקףלחיזוק לימודי המתמטיבתיכוים  2015

יוצא אפוא שתלמידי חטיבות הבייים שהשתתפו בתוכית . מבתי הספר שאים בתוכית העתודה)

ב"לתת שטלו חלק ותלמידי תיכון  2016העתודה ברציפות מכיתה ז' הגיעו לכיתה י"ב החל ממחזור 

  .  2017החל ממחזור  – בכיתות י' עד י"בחמש" 

הבחים  קודות אחוז בשיעור 5–4לגידול של  2017הביאה עד  תוכית העתודההמחקר מלמד ש

יח"ל במתמטיקה ובמצרף מקצועות העתודה בהשוואה לתלמידי בתי הספר שלא השתתפו בשתי  5-ב

רב התוכית יח"ל במתמטיקה ובמצרף עמד בבתי הספר של העתודה ע 5-התוכיות (שיעור הבחים ב

יח"ל במתמטיקה  5-, בהתאמה). תוכית "לתת חמש" העלתה את שיעור הבחים ב8%-ו 13%על 

שתי עקבות הפעלתן של ב .)14%קודות אחוז (שיעור הבחים ערב התוכית עמד על  3-בקרוב ל

, ובציויהם יח"ל במתמטיקה 5-ב ירידה של ממש בשיעור העוברים את הבחיההייתה התוכיות לא 

   הרעה בתוצאות הבחיות.הביא לגידול בכמות הבחים לא משמע ש

) תואר ראשון 2018תוכית העתודה העלתה את הסיכוי של בוגרי החיוך הערבי להתחיל (עד 

ערב התוכית) ואת הסיכוי ללמוד את  -5%קודות אחוז (בהשוואה ל 2במדעים בסדר גודל של 

 ומדובר באומדן חסר, שכן עמדשיתכן י). 4%-אחוז (בהשוואה לקודת  1-מקצועות ההייטק בכ

האם בוגרי תוכית העתודה במלואה (כלומר אשר בהן יתן לבדוק לרשותו רק שתיים מסיום י"ב 

לתוכית בהתייחס בעתיד יהיה מקום לבחון את הסוגיה מכיתה ז' עד י"ב) החלו בלימודים אקדמיים. 

  העברי.  "לתת חמש" ובקרב בוגרי החיוך

טכולוגיים -שתי התוכיות ועדו בין השאר לחזק את לימודי המתמטיקה והמקצועות המדעיים

. בתחומים אלו חלש כלכלי-חברתישפר את ההישגים הלימודיים של תלמידים מרקע של תלמידות ול

, אך ולמעט בכיסה להשכלה גבוהה במדעים)( המטרה הראשוה הושגה בתוכית העתודה בלבד

מכאן עולה הצורך להשקיע מאמצים וספים בחיזוק לימודי . המטרה השייה לא הושגה בשתיהן

, במיוחד לאור העובדה שהישגיהם כלכלי חלש-תלמידים מרקע חברתיבקרב הדוים המקצועות 

לאומיים, ובפרט של תלמידי החיוך הערבי, ופלים בהרבה מאלו של עמיתיהם -במבחים הבין

  .  OECD-במדיות ה

שבוגריה טרם הספיקו לבוא  ,"לתת חמש"של תועלת של התוכיות, במיוחד -עלות חישובלערוך קשה 

להשוות לחישובים מקבילים של תוכיות התערבות קשה עוד יותר , ובשערי מערכת ההשכלה הגבוהה

למשתתף תוכית העלות טכולוגית". -תוכית "עתודה מדעיתגבי בכל זאת ערוך חישוב גס ל. אחרות

, ובהתחשב ביחס בין מספר התלמידים הממוצע בתיכון של העתודה למספר אלפי ש"ח 10.3-היא כ

עתודה בתיכון העלות הממוצעת לתלמיד בבית ספר שהשתתף בתוכית העתודה ההממוצע של תלמידי 
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חוז קודות א) 1-(כ 2-. התוכית הביאה כאמור לגידול של כאלפי ש"ח 1.1-היא כמכיתה ז' עד י"ב 

 התחיל לימודים אקדמיים במדעיםלבחיוך הערבי תלמידי בתי הספר של העתודה  לשבסיכוי 

מלמדת  ,)2018( אחריםואחדות אמידתה אצל אמידת משוואת שכר, בדומה ל; מקצועות ההייטק)ב(

–2008 היה בשים (במקצועות ההייטק) בוגרי תואר ראשון במדעיםערבים של השתי ברוטו ששכרם 

 ) משכרם של בוגרי מדעי החברה,2017 ) אלפי ש"ח (במחירי39-בכ( 32-בכגבוה  )37–23 (כשהם בי 2015

ערבי (מקצוע הייטק) מכאן שבוגר מדעים  .קבועים ,לרבות הכישורים האישיים ,יתר הדבריםכש

 מדעי החברהבוגר אשר יותר מ) אלפי ש"ח 800-למעלה מ( 700-קרוב ל תוישתכר במהלך חיי עבוד

בית ספר שבו הוגה בוגר כל  הסיכויים האמורבהיתן גידול  , כלומר לאחר היוון).וכחיים במוחים(

מכאן ש"ח במקצועות ההייטק).  םאלפי 8-ש"ח (כ פיאל 14-תוכית העתודה ייהה מתוספת שכר של כ

במידה ומעגל המשתתפים פי עשרה מעלותה. סדר גודל של שהתועלת של תוכית העתודה גדולה ב

בתוכיות העתודה ו"לתת חמש" יורחב, כך שיכלול גם תלמידים בעלי יכולות מוכות מאלו שהצטרפו 

אליהן, קרוב לוודאי שיהיה צורך להגדיל את העלות לתלמיד אם מעוייים לאפשר לאותם תלמידים 

חי השתכרות עתידית, עשויה גם התועלת, במולהצליח בלימודים כמו התלמידים הוכחיים בתוכיות. 

  להיות מוכה יותר.
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  ספחים

  

  המשוואה האמדת

(כפי שאלו  באוכלוסיית המחקרוהתלמידים בקרב בתי הספר  2017–2006השים לגבי האמידות ערכו 

טכולוגית" שהתוכית פעלה -על פי הפירוט הבא: בתי ספר ב"עתודה מדעית ,הוגדרו בגוף העבודה)

(כולל); בתי ספר ב"לתת חמש" שהתוכית  2017) עד 2010פיילוט של או מה( 2011משת ברציפות בהם 

בתי ספר שלא פעלה בהן "עתודה  –; בתי ספר אחרים (כולל) 2017עד  2015ברציפות משת בהם פעלה 

 .   (כולל) 2017עד  " או "לתת חמש"טכולוגית-מדעית

  אמדה משוואת "הפרש ההפרשים" הבאה:

���� = �� + �
����� + �������5� + ��������� × ������� + � ������� × !��"� �� +

 �#����_%&'()_*(+&,-.)/���01 + �23�4536���+�7�����8��0
 + �96��0: +

�;�<=��0� + �;;�������>���0
 + �;
�������/� × �� + ?� + @��� 

  כאשר:

השה ( t הבשs בבית ספר  iמשתה התוצאה של תלמיד  ����

  התלמיד בכיתה י"ב).  בה

��השתתף אם בית הספר  1משתה דמי המקבל את הערך  ���

  אחרת. 0-, ו"טכולוגית-עתודה מדעית"כית ותב

השתתף אם בית הספר  1משתה דמי המקבל את הערך  �5�����

  .אחרת 0-, ו"לתת חמש"כית ותב

בה התלמיד שבשה  1משתה דמי המקבל את הערך  �/

  אחרת. 0-ב, ו"בכיתה ילמד 

��בו שאם בבית הספר  1משתה דמי המקבל את הערך  ���01/()-,&+)*_()'&%_��

עתודה "כית ותהפעלה  ות ז' עד ט'התלמיד בכית למד

  .אחרת 0-, ו"טכולוגית-מדעית

"עוז לתמורה" רפורמת שיעור החשיפה המצטבר של  ���3�4536

התלמיד (בכיתות י' עד י"ב), למד בו שבבית הספר 

  במוחי שעות העבודה של המורים. 

8��0
(בהיותו  והוריו אישיים של התלמידהמאפייים המערך  

  בכיתה י'):

אב, מספר האם ושל הלימוד הגבר, מספר שות דמי ל

דמי ליליד מדיות  –מוצא: יהודי ה ;אחיותהאחים וה

חבר העמים, דמי ליוצא אתיופיה (התלמיד או לפחות 

אחד מהוריו ולד במדיות קרן אפריקה), דמי ליליד 

, מוסלמי (שאיו בדואי), בדואי –חו"ל אחר; ערבי 

יהודי יליד ישראל;  –וצרי, דרוזי; קבוצת הבסיס -ערבי

הכסה מעבודה שכירה ועצמאית ברוטו של ההורים 
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היא רווקה או אלמה, הכסת כש(הכסת האם בלבד 

  אלמן) לפש תקית;  כשהואהאב 

משתי דמי לתאריכי הלידה של התלמיד יחסית 

לתאריכים התואמים לשת הלימודים בכיתה י' (להלן 

ולכן  ,שת התקן), העשויים להעיד על כישרון או היעדרו

ולד אחרי דצמבר של  –על הקפצת/ הישארות כיתה 

שת התקן, ולד באוקטובר עד דצמבר בשה שקדמה 

לשת התקן; ולד ביואר עד ספטמבר בשה שקדמה 

לשת התקן, ולד לפי יואר של השה שקדמה לשת 

יואר עד דצמבר של י ילידהתקן, וקבוצת הבסיס היא 

   שת התקן.

הציון המתוקן של התלמיד בבחית המיצ"ב  :6��0

  .במתמטיקה בכיתה ח' (ואם אין אז בחשבון בכיתה ה')

מספר השים המצטבר שהתלמיד למד ב"אופק חדש"  ���0=>

 .בבית ספר יסודי ובחטיבת בייים

>�0
מאפייים משתים של המורים ובית הספר מערך  

  (כאשר התלמיד היה בכיתה י'): 

ותק ממוצע גברים, שיעור בעלי תואר שי, השיעור 

; הציון המתוקן בבחיות הבגרות של המורים בהוראה

, שיעור שעות ההוראה של המורים 31עד גיל 

למתמטיקה בעלי תואר אקדמי במתמטיקה או בתחום 

יזיקליים, סטטיסטיקה, מדעי דעת קרוב (מדעים פ

המחשב והדסה) מסך שעות ההוראה של המורים 

   .למתמטיקה

 תלמידים למורההתלמידים בשכבת י', ממוצע המספר 

   בתיכון.

  .בית הספרשל  )משרד החיוךלפי הגדרת (מחוז ה ��

?� Fixed Effects  התלמיד בכיתה למד בו שספר הלבית

   .י"ב

  מקובצות לפי בית ספר).באמידות (סטיות התקן 

  בלתי מוסברת. שארית ���@
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' ת 1-לוחיים והתלמידים בשסה"כ ובאוכלוסיית המחקר2017. מספר בתי הספר התיכו :  

 תלמידי  בתי ספר   
  כיתה י"ב 

  121,249  1,566  תיכוים  סה"כ
  102,643  1,1331  2006גם בשת יו פעילים המזה: תיכוים ש  
  12,414       249  בתי ספר של החיוך החרדימזה:     
  2,957  149  בתי ספר של החיוך המיוחד             
  3,570  26  בתי ספר חקלאיים             

  19,314 532  2בתי ספר קטים             
  64,278 404   3סה"כ בתי ספר באוכלוסיית המחקר             

  3,6995 404  4תלמידי שילובמזה:                  
  2,5465 404  תלמידים ששרו בין י' לי"ב                          

  2,4885 404  ספר בין י' לי"בית תלמידים שהחליפו ב                          
  55,9155 404  6המחקר סה"כ בתי ספר ותלמידים באוכלוסיית                          

  33,6845 237  באמידותהשתתפו מזה:                             
  20,2255 114     7טכולוגית-מזה: בתי ספר של עתודה מדעית                              

  6,1025 38  8בתי ספר של "לתת חמש"                                        
  7,3575 85  9בתי ספר אחרים                                        

  משרד החיוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
ובע בחלקו מפתיחה וסגירה תכופה של  2006השיעור הגבוה של בתי הספר התיכויים שלא היו פעילים גם בשת  )1

 החיוך המיוחד (המאכלסים מעט תלמידים) ומבעיות רישום.מוסדות הרשומים כבתי ספר של 
 .2017–2006תלמידים בשכבת י"ב באחת או יותר מהשים  30-בתי ספר שהיו בהם פחות מ )2
 ובתי ספר שלא יתן היה לקשרם לקובצי מורים. (שהזיהוי שלהן בעייתי) לאחר השמטת פימיות )3
 .תלמידי חיוך מיוחד בבתי ספר רגילים )4
 .2015כיתה י' בשת תלמידי  )5
תקופת שה ומעלה בלאחר השמטת תלמידים שפטרו במהלך התיכון ועד שה לאחר מכן, ותלמידים שלא שהו בארץ  )6

  .התיכון
 .2017) עד סוף 2010(או מהפיילוט של  2011שהתוכית פעלה בהם ברציפות משת  בתי ספר )7
 .2017ועד סוף  2015שהתוכית פעלה בהם ברציפות משת בתי ספר  )8
 .   2017טכולוגית" או "לתת חמש" עד סוף -בתי ספר שלא פעלה בהן "עתודה מדעית )9
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' יח"ל במתמטיקה לפי קבוצות אוכלוסייה: 5-. הסיכוי להיבחן ב2-לוח  

  1טכולוגית" בהשוואה לבתי ספר אחרים-בתי ספר בתוכית "עתודה מדעית

 שתההמ
  2המסביר

 השכלת אם3  מגזר מגדר
)עברי(חיוך   

 ציון במיצ"ב4

 חיוך בות בים  
 עברי

 חיוך
 ערבי

 גבוה מוך גבוהה מוכה

 *0.053- 0.006 0.022 0.008- 0.050- 0.005 0.007 0.025-  20065× עתודה 
 *0.049- *0.010 0.000 0.001- 0.023 0.000 0.027  0.022- 20075× עתודה 
 0.022- 0.005 0.020 0.016- 0.047- 0.00- 0.002 0.022- 20085× עתודה 
 0.017- 0.007 0.021 0.008 0.014 0.013 0.022 0.021- 20095× עתודה 
 0.020- 0.007- 0.004 0.012 0.009 0.006 0.002 0.018- 20105× עתודה 
 0.007- 0.011 0.007- 0.005- 0.031 0.005- 0.005 0.010- 20115× עתודה 
 -0.026 0.006 0.001  -0.000 -0.007 -0.004 -0.003  -0.006 20135× עתודה 

0.037** 0.027* 0.026* 20145× עתודה   0.019 0.016 **0.060  **0.009  *0.043  

0.032* 0.013 0.008 0.020 0.026* 0.012 20155× עתודה   **0.011  0.015 

-0.002 0.026 0.022 0.013  0.012 0.026 20165× עתודה   ***0.019  0.019 
 **0.047 ***0.026 **0.048 0.047 0.034 ***0.044 ***0.054 0.041**  20175× עתודה 

  135,632  78,257  85,192  92,396  36,301  177,588  117,653  96,236  מספר התצפיות
  184  184  148  148  36  148  179  172  מספר בתי הספר

2R Adjusted   0.234 0.314 0.210 0.194 0.139 0.221 0.030 0.224 
  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*** מובהק ברמה של  *, **,

רק אלו שהתוכית פעלה בהם ברציפות משת  –טכולוגית" -בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"עתודה מדעית ) 1(
טכולוגית" או -בתי ספר שלא פעלה בהם "עתודה מדעית –; בתי ספר אחרים 2017) עד סוף 2010(או מהפיילוט של  2011

 .2017ד סוף "לתת חמש" ע

 .3לוח מהמשתים המסבירים באמידות כללו  ) 2(

 שות לימוד. 12-יותר מ –השכלת אם גבוהה  ) 3(

  .חיובית התקן סטית – בוהג ציון. תקן סטיות במוחי, במתמטיקה' ח כיתה ב"במיצ הציון ) 4(

טכולוגית" לתלמידי -מדעיתיח"ל במתמטיקה בין תלמידי בתי הספר של "עתודה  5-בהשוואה להפרש בסיכוי להיבחן ב ) 5(
 שים בתוכית העתודה. 3היא השה האחרוה שבה תלמידי י"ב טרם השלימו  2012. שת 2012בתי הספר האחרים בשת 
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' יח"ל במתמטיקה לפי קבוצות אוכלוסייה: 5-. הסיכוי להיבחן ב3-לוח  

  1בתי ספר בתוכית "לתת חמש" בהשוואה לבתי ספר אחרים

 השכלת אם3  מגזר מגדר  2המסבירשתה המ
 (חיוך עברי)

 ציון במיצ"ב

חיוך  בות בים
 עברי

חיוך 
 ערבי

 גבוה מוך גבוהה מוכה

 0.057- 0.004- 0.016 0.003- 0.008- 0.000  0.017 0.039-  00625×  לתת חמש
 0.006- 0.002 0.013- 0.021 ***0.110 0.002 0.034 0.028 00725×  לתת חמש

 0.016- 0.010- 0.006 0.017- 0.004- 0.011-  0.013- 0.005 00825×  חמשלתת 
 0.014- 0.004- 0.021- 0.007 **0.048 0.009- 0.001  0.004 00925×  לתת חמש
 0.015- 0.008- 0.010 0.005 0.028 0.005  0.002 0.010- 01025×  לתת חמש
 0.035- 0.009- **0.060- 0.005- 0.048 **0.038- 0.008- 0.027-  01125×  לתת חמש
 0.010 0.001 0.009- 0.006 **0.052 0.003- 0.004  0.020 22015×  לתת חמש

 0.029- 0.011- 0.003- *0.024 0.024 0.005 0.024- 0.016 32015×  לתת חמש

-0.018 0.008 0.012 0.011 0.004 0.007  -0.005  0.004 01525×  חמש לתת  

0.040* 0.000 -0.002 0.018 01625×  חמש לתת  0.013 0.016-  0.010-  0.003 
0.032*  0.014 0.046*  01725×  חמש לתת  **0.046  *0.034  0.033 0.002 0.014 

  56,385  42,155  28,426  29,463  40,651  57,889  55,646  42,894  מספר התצפיות
  109  109  73  73  36  73  105  98  מספר בתי הספר

2Adjusted R 0.234 0.188 0.201 0.228 0.130 0.213 0.050 0.223 
  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

; 2017עד סוף  2015רק אלו שהתוכית פעלה בהם ברציפות משת  –בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"לתת חמש"  ) 1(
 .2017טכולוגית" או "לתת חמש" עד סוף -בתי ספר שלא פעלה בהם "עתודה מדעית –בתי ספר אחרים 

 .5וח מלהמשתים המסבירים באמידות כללו  ) 2(

 שות לימוד. 12-יותר מ –השכלת אם גבוהה  ) 3(

  סטית התקן חיובית. –הציון במיצ"ב כיתה ח' במתמטיקה, במוחי סטיות תקן. ציון גבוה  ) 4(

טכולוגית" לתלמידי בתי -יח"ל במתמטיקה בין תלמידי בתי הספר של "עתודה מדעית 5-ב בהשוואה להפרש בסיכוי להיבחן ) 5(
 שים בתוכית העתודה. 3היא השה האחרוה שבה תלמידי י"ב טרם השלימו  2012. שת 2012הספר האחרים בשת 
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 יח"ל במתמטיקה: 3-בו 4-. הסיכוי להיבחן ב4-'לוח  

 1"לתת חמש"אחרים ו טכולוגית" בהשוואה לבתי ספר-מדעיתבתי ספר בתוכית "עתודה 

  עתודה בהשוואה   2שתה המסבירהמ
  לאחרים

  עתודה בהשוואה 
  ל"לתת חמש"

  יח"ל 3  יח"ל 4  יח"ל 3  יח"ל 4
  -0.013 ***0.107- 0.025-  0.026  עתודה
 0.016 0.026 0.036- 0.008  00623× עתודה 
 0.038 0.014 **0.057- **0.032 00723× עתודה 
 0.059 0.004- 0.021- 0.011 00823× עתודה 
 *0.039 0.013- *0.046- 0.002 00923× עתודה 
 **0.047 0.022- 0.013 0.006 01023× עתודה 
 0.019 0.013- 0.004 0.000 01123× עתודה 
 0.006 0.006- 0.010- 0.022 01323× עתודה 

 0.021 0.032- 0.015- 0.010- 01423× עתודה 
 0.022 0.012- 0.022- 0.015 01523× עתודה 
 0.018 0.013- **0.041- 0.015 01623× עתודה 

 0.002- 0.007- ***0.061- 0.008  01723× עתודה 
 V V V  V  מאפייים של התלמיד והוריוה
  V  V  V  V  מאפייים של המורים ובית הספר ה

  V  V  V  V  זמן לפי מחוזהמגמת 
  V  V  V  V  ספרהדמי לבית 

  213,889  213,889 221,873 221,873  מספר התצפיות
  מספר בתי הספר

  (מזה: בעתודה)
142  

)114(  
142  

)114(  
199  

)114(  
199  

)114(  
2Adjusted R 0.095 0.127 0.087 0.131 

  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

ברציפות בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –טכולוגית" -בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"עתודה מדעית ) 1(
ברציפות בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –בתי ספר ב"לתת חמש" ; 2017) עד סוף 2010(או מהפיילוט של  2011משת 
טכולוגית" או "לתת חמש" -"עתודה מדעיתבהם בתי ספר שלא פעלה  –בתי ספר אחרים ; 2017עד סוף  2015משת 

 .2017עד סוף 

שבהן שיעור החשיפה של התלמיד לחטיבות הבייים לרשימת המשתים המסבירים ראו ספח. באמידות כללים גם  ) 2(
התלמיד חשף ל"אופק בהן הוהגה תוכית העתודה, שיעור החשיפה של בתי הספר ל"עוז לתמורה" ומספר השים ש

 חדש".

טכולוגית" -יח"ל במתמטיקה בין תלמידי בתי הספר של "עתודה מדעית 4/3-להפרש בסיכוי להיבחן ב בהשוואה ) 3(
תלמידי י"ב טרם בה היא השה האחרוה ש 2012. שת 2012בשת  ל "לתת חמש"האחרים או שלתלמידי בתי הספר 

 שים בתוכית העתודה. 3השלימו 
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   1טכולוגית"-ובמצרף מקצועות "עתודה מדעית. שיעור הבחים במתמטיקה -1'איור 

  (אחוזים) 2מכלל תלמידי י"ב במערכת החיוך

  
  משרד החיוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

ישיבות ב םתלמידים בפיקוח משרד החיוך (למעט בבתי ספר של החיוך המיוחד). לפיכך לא כללים תלמידי ) 1(
(שי  וברשות חסות הוער לחיכים)/םתעשייתייבתי הספר המקצועיים לוער (המכוים גם בתי ספר ב, קטות

ותלמידי מזרח ירושלים היגשים למבחן  )החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד בפיקוחהאחרוים 
   .המסכם של הלימודים בתיכון בשטחי הרשות הפלסטיית וירדן (מבחן התאוג'יה)

יח"ל וספות בפיזיקה/כימיה/ביולוגיה/מדעי  5-יח"ל בפיזיקה/כימיה/ביולוגיה ו 5במתמטיקה,  יח"ל 5 ) 2(
  המחשב/אלקטרויקה.
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יחידות לימוד במתמטיקה 5  

יחידות לימוד במתמטיקה 4  

יחידות לימוד במתמטיקה 3  

טכולוגית-מדעית עתודה  
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 ת 2-'איורות הלימוד של אימהות התלמידים בש2009. התפלגות מספר ש ,  

  (אחוזים) 1ספר בתוכיתהלפי שת ההשתתפות של בית 

  
  משרד החיוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 באוכלוסיית המחקר.  ) 1(
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 יסה . 3-'איורבמוסדות להשכלה גבוהה 2לימודי מדעיםלבוגרי י"ב  1של ערביםשיעור הכ,   

    (אחוזים) כיתה י"בתוכית ומספר השים שחלפו מאז סיום הלפי 

  3ב. בוגרי בתי ספר של "לתת חמש"  3טכולוגית"-מדעיתא. בוגרי בתי ספר של "עתודה 

    
  3ג. בוגרי בתי ספר אחרים

  
  משרד החיוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 ערבים וערביות (ושים דרוזיות). ) 1(

 וחקלאות; הדסה.מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב; מדעים פיזיקליים (לרבות כימיה); מדעים ביולוגיים  ) 2(

ברציפות בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –טכולוגית" -בתי הספר באוכלוסיית המחקר. בתי ספר ב"עתודה מדעית ) 3(
בהם רק אלו שהתוכית פעלה  –; בתי ספר ב"לתת חמש" 2017) עד סוף 2010(או מהפיילוט של  2011משת 

טכולוגית" או -"עתודה מדעיתבהם ר שלא פעלה בתי ספ –; בתי ספר אחרים 2017ועד סוף  2015ברציפות משת 
  .       2017"לתת חמש" עד סוף 
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