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  כמעיין המתגבר?

  מעיין החיוך התורי בטווחים הקצר והארוךת הקמת והשפע

  עם זוסמן ועידן ליפיר

  
  תקציר

משלהי שות  והוקמ, מיסודה של תועת ש"ס, מעיין החיוך התוריבתי הספר היסודיים של רשת 

מתלמידי כיתה א' בחיוך  5%-וכ ,אלף תלמידים 50-כלומדים בהם כיום . במהירות והתרחבהשמוים ו

. מחקר זה בוחן, לראשוה, את השפעת הקמתם על מגוון משתי תוצאה של תלמידי החיוך היסודי העברי

  מהם למדו ברשת.  6%-יוצאי צפון אפריקה, שהתגוררו בשות התשעים ביישובים עירויים בפריפריה, שכ

 תשל ילדיהם עשה שימוש בשיט החיוך זרםאת  ההוריםת בבחירת להתגבר על בעיית הסלקטיביו כדי

 בשיטתמשתים  מרובות באמידות וכן, הללו הספר בתי של המדורגת פתיחה, תוך יצול הההפרשיםהפרש 

. בשתי השיטות או מפקחים על מגוון משתי רקע וערכו אמידות בקרב אחים ואחיות הצפים על הבחירה

  בלבד.

 ברשת' א בכיתה שלמדו אצל ביםשמלמדות לאחים ת בשיטת הבחירה על הצפים האמידו תוצאות

יחדיו,  העברי החיוך זרמי ביתר שלמדובים בעלי מאפייים דומים ל בהשוואה, התורי החיוך מעיין

, קודות אחוז 10-היה גבוה בככיתה י' לי"ב  ביןהשירה  שיעורההישגים הלימודיים היו מוכים יחסית: 

-קודות אחוז, שיעור הזכאות לתעודת בגרות היה מוך ב 24-היה קטן בלבחיות הבגרות  היגשיםשיעור 

 פחות שת לימוד (לא כולל לימוד בישיבה גדולה) אחת. 29קודות אחוז, ובסך הכול הם השלימו עד גיל  15

של המועסקים שתי ברוטו ה םושכר קודות אחוז 14-בהיה קטן של הגברים בוגרי הרשת  התעסוקה שיעור

. שיעור ילדיםפחות  0.2-) כ29(עד גיל אך הביאו לעולם  ,יותר צעיר בגיל התחתו הם. קרוב לחמישיתב מוך

לא היה שוה מזה של בוגרי זרמי החיוך העברי האחרים הילדים הבכורים שלהם שלמדו בגן ילדים חרדי 

  .יחדיו

חבשו את ספסלי שלמדו בכיתה א' ברשת מעיין החיוך התורי באמידות בקרב אחיות מצא כי אלו 

והישגיהן , בעלות מאפייים דומים אחרות בותאשר מ יותרקודות אחוז  6-בהחרדי בכיתה י'  חיוךה

(והצליחו בבחיות באותה  הבגרות לבחיותקודות אחוז יותר  20-הלימודיים היו טובים יחסית: הן יגשו ב

תעסוקה ה שיעור. שות לימוד 1.4-כ עוד וסיימותיכוית מקצועית ואקדמית, -השכלה על מידה), רכשו יותר

היה דומה לזה של האחרות, ושכרן השתי ברוטו היה גבוה בשליש. דפוסי הישואים  הרשת בוגרות של

של  , וכך גם שכיחות הלימודחדיווהילודה שלהן היו דומים לאלו של בוגרות זרמי החיוך העברי האחרים י

  . חרדי ילדים בגןצאצאיהן 

בתי ספר  להם זמיים שהיוהבוחת את ההבדלים בין תלמידים ותלמידות  –בשיטת הפרש ההפרשים 

התוצאות דלעיל, המתייחסות ללימודים בפועל מ להבדיל(יסודיים של הרשת ביישוב מגוריהם לבין האחרים 

 סיכויי שלפיו לממצא פרטהרשת. זאת לא מצאה ברוב משתי התוצאה השפעה של זמיות  –ברשת) 

 4-בכ האחרות משל גבוהים היוהבגרות  לבחיות לגשתהיו זמיים להן  של הרשתספר  שבתי התלמידות

  קודות אחוז.

ייתכן שמשות האלפיים התרחשו שיויים בדפוסי פעילות בתי הספר של רשת מעיין החיוך התורי, 

  התוצאה של בוגריהם.ואלו עשויים היו להשפיע על משתי 
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Like a Flowing Spring? 

The Effect of the Maayan (Wellspring) Jewish Religious Education Network’s 

Establishment in the Short and Long Terms 

 

Idan Lipiner and Noam Zussman 

 

Abstract 

Elementary schools of the Maayan (Wellspring) Jewish Religious Education network, founded 

by the Shas movement, were established at the end of the 1980s and expanded rapidly. Today, 

there are about 50,000 students in those institutions – approximately 5 percent of first grade 

students in the Jewish education system in Israel. This research examines, for the first time, the 

impact of the schools’ founding on a range of outcomes of elementary school students from 

North African origins, who lived in the periphery in the 1990s, and about 6 percent of whom 

studied in the Maayan network. 

To overcome the selectivity in parents’ choosing the school system for their children, the 

difference-in-differences method was used, utilizing the gradual opening of these schools, as 

well as multivariate estimations based on selection on observables. In both methods, a range 

of background characteristics were controlled for and estimations were executed among 

siblings. 

The results of the selection on observables estimations on siblings indicate that among 

boys who studied in first grade in the Maayan network, compared with boys with similar 

characteristics who studied in other Jewish education systems all together, academic 

achievements were relatively low: the dropout rate between 10th grade and 12th grade was 

about 10 percentage points higher, the share of those taking the Bagrut matriculation tests was 

24 percentage points lower, the percentage of those receiving a Bagrut matriculation diploma 

was 15 percentage points lower, and overall by age 29 they had a year less of study (excluding 

Yeshiva religious studies institutions). The employment rate among men who graduated from 

Maayan was 14 percentage points lower and the gross annual wage of the workers was lower 

by about a fifth. They married at younger ages but (by age 29) had 0.2 fewer children. The 

percentage of their eldest children who studied in an ultra-Orthodox kindergarten was not 

different from that of graduates of the other Jewish education systems together. 
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Sisters who studied in first grade in the Maayan network had about 6 percentage points 

more of a chance of learning in ultra-Orthodox schools in 10th grade than girls with similar 

characteristics, and their scholastic attainments were relatively good: about 20 percentage 

points more took the Bagrut matriculation tests (and they succeeded in the tests by a similar 

extent), they acquired more post-secondary education – professional and academic – and 

overall they had 1.4 more years of education. The employment rate among women who 

graduated from Maayan was similar to that of other women, and their gross annual wage was 

about a third higher. Their marriage and fertility patterns were similar to those of female 

graduates of the other Jewish education systems together, as well as the percentage of their 

children in ultra-Orthodox kindergartens. 

In the difference-in-differences method – which examines the differences between 

students who had a Maayan elementary school in their residential locality and the others (as 

opposed to the results above, which refer to actual studies in the Maayan network) – no effect 

of Maayan availability was found for most outcome variables. Nonetheless, the probability of 

female students taking Bagrut matriculation exams increased by 4 percentage points. 

There may have been changes in the operation of Maayan network since the early 2000s, 

which could have affected their graduates’ outcomes. 
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  מבוא .1

שות מחצית השייה של ב הוקמהרשת ה .תועת ש"סה של מיסוד רשת חיוךהיא  1מעיין החיוך התורי

 פ"אהלימודים תששת ב .בישראלזרם החיוך הרביעי בגודלו היא וכיום  ,במהירותהתרחבה  ,השמוים

חיוך תלמידי כיתה א' במ 5%-כו תלמידיםאלף  50-כבתי הספר היסודיים של הרשת למדו ב) 2020/2021(

  .)בספח 1-איור ( את ספסליה וחבש העברי

אפריקה במערכת החיוך, הרצון לקרב את -ת קיפוח והדרה של יוצאי אסיהורשת וסדה על רקע תחושה

 :הדבר עולה בקה אחד עם הרקע של תלמידי הרשתהמזרחיים למסורת ישראל ולדת, וממיעים פוליטיים. 

 אפריקה-יוצאי אסיה היו התשעים בשותתלמידי הרשת מ 90%-כ מחקרב ם בפריפריה הכלוליםביישובי

בשים שקדמו  חרדיהלמדו בחיוך  הבוגרים יהםואחיות םהאחימחמישיות  כשתי; (בעיקר מצפון אפריקה)

ורק כרבע בחיוך  דתי-הממלכתי חיוךב כשליש ,לפתיחת בית הספר היסודי הראשון של הרשת ביישוב

   בספח. 1-לוח  –עברי -הממלכתי

יכולות להיות השפעות מגווות על התלמידים היו  התורי החיוך מעייןרשת ללימודים בבתי ספר של 

לרעה של פליה האת ה צמצמותכן שבתי הספר הללו יי, גיסא מחדבהשוואה ללימודים בזרמי חיוך אחרים. 

מלימוד  הימעותלרבות , דתי-ובחיוך הממלכתי העצמאי החרדי החיוך מוסדותבי עדות המזרח ב

, המזרחיתאת תחושת השייכות לתרבות  העצימו; כמו כן הם )2002(פלדמן,  הםהתפילה של ווסחתרבות ה

התלמידים ליום לימודים  כוז. יתר על כן, בחלק מבתי הספר של הרשת עודו משמעת קפדית יותר ההיגו

 כוחות ההוראה והתשתיות הפיזיותההכשרה הפורמלית של . מאידך, ולהטבות וספות למפעל הזה ,ארוך

 לבים בפרט, פחות לימודי חול ,כראה ,ותוכיות הלימודים כללו ,מוכה יחסיתבאיכות  יוה והציוד

  דתי). -עברי והממלכתי-(בהשוואה לחיוך הממלכתי

כיתה  תלמידיצומח מהר, ושיעור המקיף תלמידים רבים והיא זרם חיוך  מעיין החיוך התוריאף שרשת 

עיירות ב 10%-(ויותר מ 6%-ל מתקרבבה  הלומדים )והדרום הצפון(מחוזות  בפריפריהבחיוך העברי א' 

משתי תוצאה על  רשתאת השפעת הלימודים ב הבוחןי כמות מחקר ,עד היוםלא ערך, , )הפיתוח שבמחקר

 .2דוריות-ביןהשפעות את הה –ועל אחת כמה וכמה  ,כלכליים של בוגריה במהלך חייהם-חברתיים-דמוגרפים

מעיין החיוך המשתייכים לרשת יסודיים בתי ספר מצל את הפתיחה ההדרגתית של  הוכחיהמחקר 

 בשיטת הפרש ההפרשים הלערוך אמיד ת. הפתיחה ההדרגתית מאפשרבשות התשעים התורי

)Difference-in-Differences( ,ים בשיטת הבחירה על  גם והיאצפיםמסייעת באמידות מרובות משתה 

)selection on observables( ,י של רחב מגוון עלן הגם  תוהמפקחבחן  הפרשיםה בשיטת הפרש. רקע משת

של הרשת ביישוב  יסודיבית ספר תלמידים שהגיעו לכיתה א' לאחר הקמת  ביןההפרש במשתי התוצאה 

בהשוואה  ,לפי כןשתקופה אותו יישוב בלעומת תלמידים בברשת ובין אם לאו)  למדואם (בין מגוריהם 

בשיטה  ; לפיכך אמדתבתקופה החקרתבהם בתי ספר של הרשת לא הוקמו שלהפרש המקביל ביישובים 

 ,אמידות "איביות" מרובות משתיםבההשפעה הממוצעת של הקמת הרשת על כל התלמידים ביישוב.  זו

 לימודיםלבהשוואה למשתי התוצאה  ברשת בפועלהזיקה בין לימודים  בחתהבחירה על הצפים,  בשיטת

צמצם עוד יותר את ל כדי ,ים בלבדאגם בקרב אח ערכוהאמידות בשתי השיטות . מי חיוך עברי אחריםזרב

 .מעיין החיוך התוריההורים לשלוח את ילדיהם ללמוד ברשת ה של הסלקטיביות האפשרית בהחלט

                                                 
רשת מעיין  –בי יוסף שוה שמה ל" 2015שמה הרשמי של העמותה היה "מרכז מעיין החיוך התורי בארץ ישראל". בשת  1

  החיוך התורי בא"י". לשם קיצור היא תכוה כאן רשת מעיין החיוך התורי, כפי שהיא מוכרת לציבור הרחב. 
  ).1995( עזראלמחקר איכותי ראו  2
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(כלומר הגיעו לכיתה א'  1996–1985ילידי  יוצאי צפון אפריקה אוכלוסיית המחקר כללה את כל היהודים

בהם הוקמו בתי ספר שכלכלית -חברתית-שהתגוררו ביישובים בפריפריה הגיאוגרפית) 2003–1992בשים 

 ובעת בפריפריה ביישובים להתמקד הבחירה. צאצאיהםואת  ,וביישובים הדומים להם 2003של הרשת עד 

 בתקופה בפריפריהשהתגוררו יחסית שהיה לרשת בקרב התלמידים יוצאי צפון אפריקה  גדולה מהתח

. של הרשתיסודי  ספר בית מהקמת הושפעאשר  הגיאוגרפי המרחב אתהמתודולוגי לזהות  מהצורךו החקרת

  .מגוון קבצים מיהליים ומפקדי האוכלוסיןמסד התוים למחקר התבסס על 

מעיין החיוך רשת בתי הספר היסודיים של הקמת כדלקמן. ל הםהמחקר של  ם העיקרייםממצאיה

השפעה על תלמידים כל כמעט לפי שיטת ההפרשים הייתה לא עד תחילת שות האלפיים  בפריפריה התורי

בתחומים  שהתגוררו ביישובים שהרשת הייתה זמיה להם בכיתה א', יוצאי צפון אפריקהותלמידות 

 דפוסי, ושכר תעסוקה, תיכוית ואקדמית-הספר ורכישת השכלה על הבאים: הישגים לימודיים בבית

  .פלילית בפעילות של גברים מעורבותו פימית הגירהישואים וילודה, 

 4-כ שלעלייה תקבלה . זמיות הרשת ביישוב המגוריםהשלכות הבאות של בכל זאת יתן להצביע על ה

כן ו )אצל כל התלמידות 86%-לכ בהשוואה( הבגרותלהיבחן בבחיות התלמידות  של סיכויקודות אחוז ב

ואלו שהיגרו  25עד גיל שהתחתו גברים ה ישיעור; גדלו להיבחן באגלית בהיקף מוגברעלו סיכוייהן 

  .ולמרכז הארץ בבגרותם לערים גדולות

 למשתי התוצאהבכיתה א' הזיקה בין לימודים בפועל ברשת , הבוחות את האיביותהאמידות 

מעלות  ,וסבות על האחים והאחיות בלבד, האחרים כמקשה אחת זרמי החיוך העברילימודים בל בהשוואה

היה שיעור השירה בין כיתה י' לי"ב מוכים יחסית: של הבים הישגיהם הלימודיים את הממצאים הבאים. 

        היה קטן  הבגרות, שיעור היגשים לבחיות )9% היה(הממוצע בקרב כל הבים  קודות אחוז 10-בגדול 

קודות  15-שיעור הזכאים לתעודת בגרות מוך בו ,)66% היה הבים כל בקרב הממוצעקודות אחוז ( 24-ב

. שיעור אחת )ישיבה גדולהפחות שת לימוד (לא כולל ב 29עד גיל השלימו  םבסך כול ה ;)40%( אחוז

של המועסקים ושכרם השתי ברוטו  ,)82%אחוז (קודות  14-ב ןקט ההיהתעסוקה של הגברים בוגרי הרשת 

קודות אחוז (לעומת  7-ביה גבוה ה 25שיעורם של הגברים שהתחתו עד גיל . קרוב לחמישיתבמוך היה 

 0.5(בהשוואה לממוצע של  פחות ילדים 0.2-) כ29הביאו לעולם (עד גיל אך הם ), 25%שיעור שואים של 

דומה לזה של בוגרי יתר זרמי החיוך העברי ם הבכורים שלמדו בגן ילדים חרדי היה ה. שיעור ילדיילד)

  כמקשה אחת.

קודות  6-חיוך החרדי בכיתה י' בחבשו את ספסלי הבות שלמדו בכיתה א' ברשת מעיין החיוך התורי 

חשבון לימודים , בעיקר על )15%-(השיעור הממוצע אצל כל הבות הגיע ל בות אחרותאשר מאחוז יותר 

שיעור היגשות לבחיות הבגרות היה גבוה והישגיהן הלימודיים היו גבוהים יחסית:  דתי,-בחיוך הממלכתי

תיכוית מקצועית -רכשו יותר השכלה על הן), הצלחתן בבחיות הייתה דומהאך (קודות אחוז  20-כב

(הממוצע אצל כל הבות עמד על  .לימודשות  1.4) עוד 29ואקדמית, כך שבסך הכול עמדו לרשותן (עד גיל 

ושכרן השתי ברוטו היה  ,היה דומה לזה של האחרות הרשת בוגרות שלתעסוקה ה שיעור ).שות לימוד 12.8

גבוה בשליש. דפוסי הישואים והילודה שלהן היו דומים לאלו של בוגרות זרמי החיוך העברי האחרים 

  .  חרדי ילדים בגןצאצאיהן לימודי של שכיחות ה, וכך גם כמקשה אחת

מעיין המשתייכים לרשת היסודיים למחקר מגבלות אחדות. שת ההקמה המדויקת של בתי הספר 

תמורות בבתי ספר ביישובי המחקר חלו בתקופה החקרת תמיד ידועה בוודאות. ייתכן שלא  החיוך התורי

שהוביל  המכיזםהוא לא יתן לדעת מה . (לרבות בתגובה להקמת הרשת) זרמי החיוך העברי האחריםשל 
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מסייעות בפיקוח על האמידות לאחים ולאחיות  .)הלימודיםתוכיות , הבדלים ב(למשל לתוצאות שהתקבלו

עלולים להתקבל אומדים לא תצפיות ההילדים, אך בשל מיעוט בבחירת זרם החיוך של אפשרית סלקציה 

כול להיות יאך  ,האלפייםשות תחילת פתיחת בתי הספר של הרשת עד  תושפעה בוחן אתהמחקר  .מובהקים

 – בתשתיותו מאפייי המוריםבתוכיות הלימודים, בלרבות  – םפעילותדפוסי שיויים בהתרחשו מאז ש

מוסדות חיוך לציבור הספרדי הוקמו  עשויים להקרין על משתי התוצאה שבדקו. לבסוף, במרוצת השיםה

ביקוש להם מצד בוגרי הגידול מפי  ,בין השארכראה, , סמירים לבותו דולותקטות וגישיבות כ ,רבים

  חייהם של הבוגרים.הייתה להיות לכך השפעה על מהלך עשויה ובתי הספר היסודיים של הרשת, 

 סקרויי 3בפרק  ;מעיין החיוך התורייתואר תהליך הקמת רשת  2סדר העבודה הוא כדלקמן. בפרק 

בפרק  ;המחקרית מהספרות, כפי שעולה םבוגריה על הצפויות השפעותיהםבתי הספר של הרשת ו מאפייי

תוצאות היוצגו  6בפרק  ;ת האמידהושיט ופורטי 5בפרק  ;תוגדר אוכלוסיית המחקרו יובא מסד התוים 4

  יסכם. 7ופרק  ,ועמידות התוצאות הטרוגיות דיקותב ערכויוי ,האמידות של

 

 החיוך התורימעיין רשת הקמת  .2

 ,דתי-ממלכתי (עברי וערבי) וממלכתי – ממלכתיים הגדיר שי זרמי חיוך 1953–תשי"ג ,חוק חיוך ממלכתי

החיוך  .כזרם פרד "אגודת ישראל"מיסודה של  לחרדים להמשיך לקיים את החיוך העצמאיהתאפשר ו

והפיקוח עליו היה  ,העצמאי זכה הלכה למעשה לאוטוומיה בקביעת חלק גדול מתוכיות הלימודים שלו

  .3רופף

 "אגודת ישראל"הצביע ברובו הגדול לברחבי הארץ מזרחי -הציבור החרדיראשית שות השמוים עד 

ומעולם לא  ,ריאליים לא שובצו ציגים מזרחים במקומותברשימה שלה לכסת ש אףאשכזית, -החרדית

האליטה החרדית ש, היא רווחתדעה . )1999במועצת העיר ירושלים (דיין, מטעמה כיהן ציג מזרחי 

בתקציבי הישיבות ובקבלה במערכת החיוך, לרבות  מעדות המזרחאת החרדים לרעה האשכזית הפלתה 

החיוך רשת בההלת ציג מזרחי לא היה  1983בשת כך,  ).Weissbrod ,2010( למוסדות חיוך חשבים

שתועת ש"ס (ספרדים שומרי אף  ).1983התלמידים ברשת היו מזרחים (כהן, מ 60%-שכבשעה  ,העצמאי

, במטרה לייצג את 1983בירושלים בשת  הוקמה חודשים ספורים בלבד לפי הבחירות המויציפליותתורה) 

מושבים מתוך שלושים ואחד השלושה חירות היא השיגה באותן ב, ספרדית בעיר-האוכלוסייה החרדית

דדו ורשימות דומות התמ). 1999(דיין,  הוותיקה "אגודת ישראלכמספר המושבים של ", במועצת העיר

בבחירות המקומיות הוחלט ה צלחההבעקבות . גרפו קולות רביםטבריה ובי ברק ובבאותה השה גם ב

אשר כפול מארבעה מדטים, בהמפלגה  זכתהובהן , 1984בשת שערכו  ,תמודד בבחירות הארציותלה

כוחה של ש"ס בבחירות המקומיות והארציות כאחד, פועל יוצא מיכולתה לגייס גבר מאז  ."אגודת ישראל"

   .גם יחדלשורותיה מצביעים יוצאי עדות המזרח, דתיים ומסורתיים 

על ה תחר היאהמרכזיים שאחד הושאים ותחום החיוך היה קרוב לליבה של ש"ס מהרגע הראשון, 

ובחיוך בחיוך העצמאי  :מערכת החיוךמזרחים בתלמידים ל שלרעה פליה הבהמאבק דגלה היה 

גם גדולי חכמי  ;והמסורות הדתיות שלהם דחו ,סבלו התלמידים המזרחים מיחס מפלהדתי -הממלכתי

המסורות ודרכי התפילה שהיו הוגות מדו את ילובבתי הספר  ,בתוכית הלימודיםספרד לא זכו ליחס ראוי 

                                                 
  ). 2013טאוב ( ראו בו המזרח מעדות תלמידים שילובלו העצמאי החיוך של להיסטוריה 3
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כיוון  בתי הספר של החיוך העצמאידחו מאף מבתים מסורתיים מזרחים בקהילות אשכז. בוסף, ילדים 

   .)2006פלדמן ( ראו להרחבה חשבו דתיים מספיק.שלא 

חלופה בראש ובראשוה  שתהווה כדי מעיין החיוך התורירשת את "ס שהקימה  1987כבר בשת לפיכך, 

 .לחיוך הממלכתיילדיהן שהגו לשלוח את  ותחילוי-ותמסורתי ממשפחות ידיםלתלמ וכן, לחיוך העצמאי

 על סמכו חלקםאשר  ,תמיכה ממשלתיתכמעט ללא  ,בתי ספרגי ילדים והרשת הקימה  הבתחילת פעילות

תיקון לחוק יסודות ב :תרשמיזכתה להכרה  יאה 1992בשת  .מקומית ביוזמה לכן קודם שהוקמו מוסדות

 ילד כלזה של לזהה יהיה (כמו בחיוך העצמאי) ברשת  תלמידקבע שהתקציב ל 1985–תשמ"הההתקציב 

   .מהמימון בחיוך הרשמי 100%-ל 75%-שיעור המימון לתלמיד עלה מש משמע .חיוך הרשמיב

שצמחה בשות  ,מזרחית-תועת התשובה החרדיתמצד  רוח גביתמ התההחיוך התורי  מעייןרשת 

, Caplan( לחיזוק הדתיות של קהילות המתפללים המזרחייםפעלה ו ,תשעיםתגברה בשות הה ,השמוים

ם יחילוי-מסורתיים םימזרחישל הורים  רצון שביעות חוסר גםלרשת  עסיי. )2019-ו  2011ליאון, ; 2008

לבתי הלימודיים המוכים של ילדיהם בבתי הספר של החיוך הממלכתי, לרבות הסללתם  מההישגים רבים

  .) 2013(ראו גם: סמוטרייז,  .מקצועיים תיכוייםספר 

 יצירת תוך, והחזרת עטרה ליושה למזרחיםתורי ספרדי  חיוךאפוא תשתית להקיית  היחההרשת 

הרחבת מעגל התומכים בש"ס ל תרמה היא כך. ספרדים-של חרדים חברתית-וקבוצתית אישית זהות

  ).6200, פלדמן; Schiffman ,2005 :גם ראו( .המקומי והארצי יםבמישור

ביישובי  מעיין החיוך התורירשת במספר בתי הספר היסודיים של עד סוף שות התשעים הגידול המהיר 

בתי  20-יותר מבמצטבר מהיישובים  11-ב בתוך עשור הוקמו. 1באיור מוצג  שהמחקר סב עליהם פריפריהה

-ם יוצאי אסיהתלמידיהמ 11%-כתלמידי כיתה א', שהם  500-כ 2003, ולמדו בהם בשת ספר של הרשת

מהתלמידים יוצאי צפון  14%-שהוקם בהם בית ספר של הרשת, וכ ביישובי המחקראפריקה שהתגוררו 

  שובים היו גבוהים בהרבה מהממוצע הארצייבאותם ישיעורי ההצבעה לש"ס בבחירות לכסת  .4אפריקה

כיוון שחלקם של בי עדות המזרח בקרב התושבים היה גבוה מאוד (לוח  – לפי הקמת בתי הספר של הרשת

של היסודיים הפריסה של בתי הספר  .הקמתה אחראחת כמה וכמה ל לעו –) ועלה על השיעור הכלל ארצי 1

שים עולה שהכיסה של הרשת ליישובים הייתה מדורגת במהלך הוממו , 1לוח בת צגמושוב ילפי יהרשת 

להבדיל מפתיחה  ,שוביםירק וספו בתי ספר באותם י) 2003 שת (עדובהמשך התקופה החקרת  ,1998–1990

וכיום היא  ,המשיכה לצמוח גם באלף השלישיהרשת . לראשוה של בתי ספר של הרשת ביישובים וספים

בשת  .וספיםחיוך  ומפעלי לבות , סמיריםותדולוג , ישיבות קטותיסודיים ספרגי ילדים, בתי כוללת 

 7-, מתוכם כתלמידים אלף 50-קרוב ל מעיין החיוך התורירשת של הלימודים תש"פ למדו בחיוך היסודי 

 (איור , כפול מהשיעור שי עשורים קודם לכןמתלמידי כיתה א' בחיוך העברי 5%-כ שהם ,בכיתה א' אלפים

-1 (ספחב.   

דתיים ומסורתיים כאחד.  – להורים מזרחים בעיקר כבר מראשיתהפתה  מעיין החיוך התורירשת 

דרישה זאת באמצעות  ;מבחיה דתית הייתה לחזק משפחות מסורתיות האחת המטרות המוצהרות של

             Siebzehner( במוסדותיה לילדיהםחיוך דתי באמצעות וכמובן  ,חיים דתי חאורעל לשמור ההורים מ

האתגר הגדול של הרשת היה ו ,90-וה 80-רבים מהורים אלו חזרו בתשובה בשות ה ).Lehmann ,2008-ו

כי רבים מהילדים של אותם חוזרים  מצא אף על פי כןהחיים הדתי במשפחות אלו. אורח לשמר את 

                                                 
מסך התלמידים בחיוך העברי.  3.5%-כ –אלפים תלמידי כיתה א'  3-למדו במעיין החיוך התורי ברחבי הארץ כ 2003בשת  4

  . 5.6%-כ –אפריקה -מהתלמידים, ובקרב יוצאי צפון 5%-אפריקה היוו תלמידי הרשת כ-בקרב יוצאי אסיה
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; רגב וגורדון, 2018וביץ, את המגזר החרדי (הורהמחקר, עזבו לאוכלוסיית בחלקם המשתייכים בתשובה, 

2020.(  

זכו ומהיגיה הרוחיים תרבות זו , והמזרחשל עדות והמורשת תרבות בשמו דגש רשת הבתי הספר של 

לטפח את ויכלו  ,התלמידים על דמויות להערצה הדומות לאבותיהםכך למדו לשעות הוראה מכובדות. 

רבים  תלמידיםלשורותיה שעזרו למשוך  ,גם הטבותהרשת הציעה תחושת הביטחון העצמי שלהם. 

 ספרי העקת, הסעות לבית הספר ,ארוחות חמות ,יום לימודים ארוך, לרבות ממשפחות דתיות ומסורתיות

הטבות  – הצהריים ותשלומי הורים מופחתים אחר העשרה חוגי וןמבמי השתתפות, לימודי וציוד לימוד

, Kamil ,2001 ;Weissbrod ;1995(עזרא,  כלכלי מוך-מעמד חברתימ, עובדים בפרט, הוריםמשמעותיות ל

א' הם לכיתות  החיוך התורי מעייןרשת של בתי הספר היסודיים  כמעט כל ).2014, ואחרים רבי בן, 2010

שתיים ואחריהם -שהם שש דתיים-עבריים והממלכתיים-הממלכתייםמרבית בתי הספר עד ח', בשוה מ

. עובדה זו ככל הראה מקשה על לרשת יש אחיזהביישובים בהם , השכיחים יותר לחטיבת ביייםעוברים 

כאמור , שרובם המכריע יםהממלכתי בתי הספר היסודיים של הרשת לעבור לבתי הספר התיכוייםבוגרי 

 הלימוד תוכי מבחית יועדושות התשעים  באמצעהרשת  שליסודיים הספר הבתי מ כשליש .שתיים-תלת

שרבים מהם ממשפחות של  ,חרדים תלמידיםליועדו  תורההתלמודי ו ,םיחילוי-תלמידים מסורתייםל

 לתלמידים 2001בשת מבתי הספר היסודיים של הרשת יועדו  חמישיות שתי. )1995(עזרא, חוזרים בתשובה 

  ).המחברים ועיבודי] Schiffman ]2005חילויים (-המסורתיים

  

 ספח  2-לוחי הרקע של אוכלוסיית המחקר בוך העברי  תלמידי –מציג את מאפייכיתה א' בחי

לפי זרם  –) פירוט בהמשך( בפריפריהעירויים ביישובים מתגוררים הם ו ,צפון אפריקהמדיות בשמוצאם 

בחיוך שמזה גבוה  מעיין החיוך התוריהאחים והאחיות של תלמידי מספר בו למדו בכיתה א'. שהחיוך 

אקדמאים, שיעור שהוריהם הרשת  בשאר זרמי החיוך החרדי. שיעור תלמידי םמספרודומה להממלכתי 

מידי החיוך הממלכתי ודומים הורי תלמאלו של התעסוקה של ההורים ואחוזון ההכסה שלהם מוכים 

ביישובי המחקר היסודיים ציג את מדד הטיפוח של בתי הספר מבספח  3-לוח  .האחר חיוך החרדיבשלאלו 

מספר כלכלי של התלמידים (-. מדד הטיפוח משקף את הרקע החברתי)2002/3בשת הלימודים תשס"ג (

יישוב ) ופריפריאליות שות הלימוד של ההורים, מספר האחים והאחיות, עולה חדש ועולה מארצות מצוקה

 התורי החיוך מעייןרשת של הספר  מדד הטיפוח של בתי .)2010(להרחבה ראו בלס ואחרים  – המגורים

  .5היה דומה למדד ביתר זרמי החיוך העברי

   

                                                 
 חבר ממדיותרבים עברי, עולים -עיקר בחיוך הממלכתיביישובי המחקר, ב הספר בבתי קלטוהתשעים  שבשות לזכור יש 5

  שים בארץ) היווה חמישית ממדד הטיפוח.  10שהרכיב של עולה חדש (עד  בשעה זאת. העמים
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  , 1ביישובי המחקר מעיין החיוך התורי. המספר המצטבר של בתי הספר היסודיים של 1איור 

   2בחיוך העבריתלמידי כיתה א' שיעור התלמידים הלומדים בהם מכלל 

   2003–1984 ,3ושיעור המצביעים לש"ס

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (שים שוות) ועיבודי המחברים. המקור:

אופקים, אור עקיבא, בית שאן, : 2003–1984שים ב מעיין החיוך התורישל יסודי בהם פתח בית ספר שרק ביישובים  ) 1(
 תרשיחא, תיבות, עכו, קריית גת ושדרות.-דימוה, חצור הגלילית, מגדל העמק, מעלות

 .מקווקוים ולכן הקווים של שיעור התלמידים לפי כן ,ואילך )1995/96( משת הלימודים תש"וקובצי תלמידים קיימים  ) 2(
  שיעור המצביעים בבחירות לכסת למפלגת התאחדות הספרדים שומרי תורה (ש"ס) מסך הקולות הכשרים.  ) 3(
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 מספר בתי הספר 
 של מעיין החיוך התורי

)ציר ימי(   

 שיעור תלמידי 
 מעיין החיוך 

 התורי 
  מבין יוצאי

אפריקה-אסיה  
)ציר שמאלי(  

2003– 1992התקופה החקרת  

שיעור תלמידי מעיין 
מבין החיוך התורי  

אפריקה-צפון יוצאי  
)ציר שמאלי(  

):ציר שמאלי(ס "לש שיעור המצביעים  

 יישובי המחקר

 כל הארץ
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  2003–1990, היישוב ומאפייי שובייהלפי  מעיין החיוך התורי. בתי הספר היסודיים של 1לוח 

  מחוזה  היישוב
(משרד 
  הפים)

  שת הקמת
  בית הספר
הראשון 

  1ביישוב

  מספר
בתי הספר 

  ביישוב

  כיתה א' שיעור מתלמידיה
  (%) 2בחיוך העברי

  

שיעור תלמידי כיתה א' 
  (%) 1996ביישוב בשת 

 שיעור
המצביעים 

  לש"ס
  (%) 19885-ב

  האשכול
-החברתי

כלכלי של 
  היישוב
בשת 

19836  

יוצאי צפון   סה"כ
  3אפריקה

-אסיהיוצאי 
  3אפריקה

-יוצאי צפון
  4אפריקה

  2003  1996  2003  1996  2003  1996  לבות  לבים
  1  13.4 73.5 96.6 7.8 0.0 6.7 0.6  1  0  1998  הצפון  בית שאן

  2  9.4 62.2 75.1 10.8 0.8 6.7 1.0  1 0  1997  הצפון  חצור הגלילית
  2  9.8 56.2 69.0 29.9 16.1 25.4 12.8  5  4  1990  1992  הצפון  מגדל העמק

  1  6.3 41.9 52.6 10.8 1.0 6.8 0.4  1  0  1997  הצפון  תרשיחא-מעלות
  2  5.6 51.9 63.3 4.0 4.2 2.9 2.6  1  1  1994  1993  הצפון  עכו

  4  3.7 44.9 77.5 2.2 0.9 6.1 0.4  0  0  -  הצפון  עפולה
  1  4.5 63.6 74.2 4.6 2.4 3.2 1.5  0  0  -  הצפון  שלומי

  1  21.6 54.8 74.7 11.6 8.1 9.3 6.4  2  1  1994  1998  הדרום  אופקים
  1  14.4 62.7 83.2 4.3 1.3 4.1 1.0  2  0  1997  הדרום  דימוה
  1  18.1 56.7 77.1 1.1 2.2 1.2 1.3  0  0  -  הדרום  ירוחם

  3  2.5 63.3 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0  0  -  הדרום  מצפה רמון
  1  23.3 62.4 84.7 38.4 5.6 32.7 4.0  7  1  1992  הדרום  7תיבות

  3  1.5 29.6 48.7 2.0 0.0 0.7 0.3  0  0  -  הדרום  ערד
  2  7.0 54.5 73.7 12.4 4.1 9.6 2.3  2  1  2000  1993  הדרום  קריית גת

  2  8.1 44.6 80.1 1.3 0.5 0.8 0.2  0  0  -  הדרום  קריית מלאכי
  1  14.0 42.4 55.3 8.2 8.2 5.0 5.8  1  1  1992  הדרום  שדרות

  1  11.1 43.5 48.3 13.0 12.7 7.7 7.0  1  1  1994  1993  חיפה  אור עקיבא
  3  6.5 49.8 80.5 1.7 0.7 1.1 0.3  0  0  -  חיפה  טירת כרמל

 818.  9.4 52.2 72.7 11.0  4.1 8.3 2.8  22 9  1990  1992    סה"כ ביישובי המחקר
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 .2003שת ההקמה עד  ) 1(
כך למשל תלמידי הרשת המתגוררים בעפולה  .ליישוב מגוריהםמחוץ הלומדים תלמידים ברשת יש בכיתה א' מתלמידי כיתה א' בחיוך העברי ביישוב.  מעיין החיוך התורישיעור תלמידי רשת  ) 2(

 חיובי.  האין בית ספר של הרשת ביישוב שיעור תלמידי כיתה א' הלומדים באם לכן גם  ).בהמשך 5.2(להרחבה ראו סעיף למדו במגדל העמק. 
 .(למעט דרום אפריקה ורודזיה) אפריקהאסיה (למעט הרפובליקות האסייתיות של בריה"מ לשעבר) או יוצאי  ) 3(
 . תויסיה, לוב ואלג'יריה ),כולל טג'יר ומרוקו הספרדיתמרוקו ( ) 4(
 .מדיות חבר העמיםלפי גל העלייה מ יוה 1988יצוין שהבחירות לכסת שערכו בשת  שיעור המצביעים בבחירות לכסת למפלגת התאחדות הספרדים שומרי תורה (ש"ס) מסך הקולות הכשרים. ) 5(
 ).1988טוביה ואחרים (-מבוסס על בן ביותר.אמידים מצאים היישובים ה 10-כאשר ב ,10עד  1-הדירוג הוא בסולם מ ) 6(
 .הצמודים לתיבות ,זמרתבבבית הגדי ו מעיין החיוך התורישל רשת כולל בתי הספר  ) 7(
  ממוצע חשבוי.  ) 8(
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   6התורי החיוך מעייןשל רשת  היסודייםבתי הספר  ייי: מאפסקירת ספרות .3

   על התלמידים האפשריות והשפעותיהם

ים יכול מעיין החיוך התוריבתי הספר של רשת  מאפיייבאמצעותם ששוים המגוים הפרק סוקר את ה

מאפייי  ,לימודים בבתי ספר דתיים: באיםמגוים במתמקד , ומהלך החיים של בוגריהםע על יהשפל

של  ותחושת השייכות וההערכה העצמית הצפיפות בכיתותגודל בית הספר ושעות ההוראה, המורים, 

  .התלמידים

לימודי קודש, בחלקם ל זמן יותר, הדברים מטבע, דתיים ברחבי העולם מקדישיםהספר הבתי מ רביםב

לתקצוב  כאמור(והחיוך העצמאי) זוכים  התורי החיוך מעייןבתי הספר של רשת על חשבון לימודי חול. 

א בחוק 3כל זאת בהתאם לסעיף . 7מלא, ובתמורה מחויבים ללמד את תוכית היסוד (ליבה) בהיקף מלא

היו לימודי ליבה מהרגע הראשון,  מעיין החיוך התורי. בבתי הספר של 19858–יסודות התקציב, התשמ"ה

בפחות שעות  שהתבטא מהבעדיפות שייה ללימודי הקודש,  היו אלהמתמטיקה ואגלית. עם זאת,  בהדגשת

בהן הלמידה פחות ש), Kamil ,2001שיעורים בעיקר בשעות אחר הצהריים (ה קיוםלימוד שבועיות וב

 שייםבמצא שו ,של הרשת במרכז הארץ לביםיסודיים בתי ספר  שלושה) חקר 1995( עזראאפקטיבית. 

ללו כ החול דילימוו, קודש ללימודיהוקדשו  מהשיעורים 60%-כ חילויים-מסורתייםהמיועדים לתלמידים 

לפי דיווח של רשת מעיין  .אגליתלא לימדו ו ,)בלבד(יהודית  והיסטוריה ודקדוק עברית, והדסה חשבון

לבים מבתי הספר  21%-בתי הספר לבות קיימו את תוכית הליבה כדרש, אך כ 2012החיוך התורי משת 

) עלה כי גם במרבית בתי הספר 2012ב). בסקר שדה שערכו דרייפוס ורוטברג (2012לא עמדו בכך (וייסבלאי, 

הבים  מעיין החיוך התוריהספר היסודיים של ובבתי  הואיל לבים התקיימה תוכית הליבה עד כיתה ח'.

הם כראה בעלי ידע מצומצם יחסית במתמטיקה, , פחות לימודי חול מאשר בחיוך הממלכתי לימדו כראה

); לעומת זאת הבות 2020אגלית ומדעים, ומתקשים במיומויות בסיסיות ככתיבת חיבור (בארט ואחרים, 

  כלים רבים ומשוכללים יותר להשתלבות עתידית מוצלחת בשוק העבודה.קיבלו 

בה יותר ומכוות לימודים, יתים אווירה טובמקרים רבים הספרות מלמדת שבבתי ספר דתיים שוררת 

זה גם המצב ). Jeynes ,2002וכפועל יוצא יש פחות מקרי אלימות ( ,יותר שיעורי בית, המשמעת קפדית

רבים מבתי הספר הדתיים בעולם הם פרטיים ). 2020ואחרים,  בארט; 1995עזרא, בחיוך החרדי בארץ (

רליה שהתגברו על בעיית הסלקטיביות בבחירת בתי (למשל הקתוליים בארה"ב). מחקרים מארה"ב ומאוסט

העולים על אלו של תלמידי בתי הספר  ספר קתוליים מצאו כי הם אים מביאים להישגים לימודיים

), וגם אים מסייעים להשתלבות מוצלחת בשוק 2015ואחרים,  Jepsen ,2014 ;Nghiem-ו Elderהציבוריים (

). לעומת זאת הצביעו מחקרים Polidano ,2015-ו Jhaיים (העבודה יותר מאשר שאר בתי הספר הפרט

) הראה שאלו המצאים ביישובים עירויים Neal )1997אחרים על תרומה חיובית של בתי הספר הקתוליים: 

                                                 
 בכללםתייחס אליהם בקצרה. בבתי הספר החרדיים אך בכל זאת  בבתי הספר, ובתשתיות העזר בכוחות עוסקת איה הסקירה 6

רשויות מקומיות רבות לא אפשרו למוסדות חיוך לא רשמיים להיעזר בשירות  שכןחיוכי, -היה מחסור בשירות פסיכולוגי
מהפסיכולוגים החיוכיים שהיו  29%בחיוך החרדי רק  הועסקו). כפועל יוצא 2008הפסיכולוגי שלהן (משרד מבקר המדיה, 

) מצא כי 2008שתיות הפיזיות בבתי הספר החרדיים בחסר: משרד מבקר המדיה (). גם הת2010בתקן בחיוך הרשמי (רביוביץ', 
  בעיות תברואה קשות. ישןשמספר התלמידים לכיתה קטן יחסית (ראו בהמשך), ו אףהמבים לא הולמים, השטח לתלמיד קטן, 

מורכבת התוכית ). 2005, והתרבות (משרד החיוך הליבה והיקפם מחייבים את כל מערכת החיוךכית והמקצועות הלמדים בת 7
למגזר  ; ומיומויות הגוף.מדעים; מתמטיקה וואגלית) בחיוך העברי (עברית אשכולות: מורשת, רוח וחברה; שפותמארבעה 

 ).2011החרדי תוכית ליבה פרדת (משרד החיוך, 
, הים מאוטוומיה 75%המפוקחים על ידי משרד החיוך ממומים בשיעור של  האחרים רשמיים הלא המוכרים המוסדות 8

 55%מומים בשיעור של מ. מוסדות הפטור החרדיים 75%חלקית בבחירת תוכית הלימודים וחייבים בלימודי ליבה בהיקף של 
(תיקון המוכר כ"חוק הרי"), שחייב א 11תיקון  1953-לחוק חיוך ממלכתי תשי"גהוכס  2007בשת  ואים חייבים בלימודי ליבה.

מהתקציב המועבר על ידן למוסדות רשמיים.  75%את הרשויות המקומיות לתקצב מוסדות מוכרים שאים רשמיים בלפחות 
 .2016-ו 2015, אך הושב בחוק ההסדרים לשים 2013-התיקון בוטל ב
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, בעיקר לאוכלוסיות מרקע חלש, שם האחרים הספר בתי מאשרמביאים להישגים לימודיים גבוהים יותר 

Sander ו-Krautmann )1995( שירה מהתיכון מצאו שהם מצמצמים אתוה ,-Kim )2011 שכר ) מצא כי

 בישראל( .יותר משכיליםשמוריהם זאת אולי משום הספר הציבוריים, אך  בתי בוגרי בוגריהם גבוה מזה של

              ) 1997( Neal) מותחים ביקורת על השימוש של b2005ואחרים ( Altonji ).ראו בהמשך – המצב זה לא

עם  חיובית מתואמתאליהם  קירבההראו כי  הםבמשתה העזר קירבה לבתי ספר קתוליים:  )Kim )2011-ו

 ומכאן), פרוטסטטים(למשל  זיחהכי ילמדו בהם  שההסתברות תלמידים לגבי גםהלימודיים  הישגיםה

ם. עם זאת, זמיות םמעצ ולא בקרבתםמתכוות התושבים  גזרת םיהקתוליבתי הספר  שלשההשפעה 

מעלים את הסיכוי לסיים תיכון, זאת בארה"ב ) מצאו שבתי הספר הקתוליים a2005ואחרים (  Altonjiגם

תוך זיהוי מידת הסלקטיביות בבחירת ההורים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר כאלה והקשה מכך לגבי מידת 

) והראו שאין Silva )2011-ו sGibbonהסלקטיביות במשתים הלא צפים. באותה גישה השתמשו גם 

  הבדלים בהישגים הלימודיים בין תלמידי בתי הספר היסודיים הדתיים בבריטיה לתלמידים האחרים. 

פרדים לבים ולבות, אך ביגוד לבתי הספר של החיוך  התורי החיוך מעייןרוב בתי הספר של רשת 

בים ובות, אך  לומדים באלהברשת גם בתי ספר יסודיים "מעורבים";  ישםהעצמאי או מוסדות הפטור 

. רוב בתי הספר ה"מעורבים" מצאים בפריפריה, ומטרתם פרדיםבמבים  גםבדרך כלל ובכיתות פרדות, 

השפעות ההפרדה  בושא ספרותה ).2014למשוך אוכלוסייה אדוקה פחות מבחיה דתית (בן רבי ואחרים, 

אך אחרים העלו שהיא תרמה לתלמידות, במיוחד  ,רוב המחקרים לא מצאו השפעה :המגדרית חלוקה

(לסקירת ספרות  כמתמטיקה ומדעים. למתקשות בלימודים ולאלו שבחרו מקצועות החשבים "גבריים"

  ).2018ואחרים,  Billger ,2009 ;Smyth ,2010 ;Parkראו: 

 י המורים ב 4-לוחספח מתאר את מאפייימעיין רשת בוך התורת הלימודים  החיביישובי המחקר בש

בתי הספר המשתייכים לזרמי בהשוואה ל תוים,שלגביה מצויים ), השה הראשוה 1997/98( תש"ח

 מפיכראה  – היו צעירים יותרברשת לימדו גברים רבים, המורים מהלוח עולה כי  .9החיוך העברי האחרים

 10-פחות מ היומהמורים ברשת  84%-(ל .בעלי ותק מוך בהוראהמכאן גם ו – ההתרחבות המהירה שלה

ההכשרה של המורים למתמטיקה  אקדמאים/מוסמכים.לא היו שיעור גבוה יחסית מהמורים  ).שות ותק

מהמורים למתמטיקה  20%רק  )2009/10( : בשת הלימודים תש"ע10אגלית במגזר החרדי מוכה יחסיתלו

, 72%-ו 36%מהמורים לאגלית, לעומת  49%ורק  ,בחיוך החרדי היסודי היו בעלי הכשרה מתאימה

). 2011יתן למצוא גם אצל שפיגל (כך א). חיזוק ל2012דתי (וייסבלאי, -בהתאמה, בחיוך הממלכתי

של המורים על הישגי התלמידים  השפעת רמת ההשכלה וסוג ההכשרה בעייןהממצאים בספרות המחקרית 

, Burgessשים מגיעים להישגים מוכים יותר ( 5מעורבים, אך תלמידים למורים בעלי ותק בהוראה של עד 

2015(11.  

דתי, -בחיוך העצמאי ובחיוך הממלכתי מספרןל הדומ הברשת הילתלמיד השבועיות שעות התקן מספר 

שבועיות הוראה שעות  15עד , השקולות ל1.85לעומת  2.44עברי (-בחיוך הממלכתי מספרןבהרבה מאך גבוה 

השפעת מספר שעות ההוראה על ההישגים ליחס הספרות חלוקה ב. בספח 3-לוח ( – וספות לכיתה

מצאה כש) .2017ואחרים,  Schiman,2015  ;Cattaneo-ו Rivkin(לסקירת ספרות ראו:  .הלימודיים

                                                 
   מהלמ"ס על ביצוע העיבודים המיוחדים. לרומן זילברשלגאו מודים לדוד מעגן ו 9

בחיוך , משום שרשת מעיין החיוך התורישיעור גבוה יחסית מהמורים לאגלית ולמתמטיקה בחיוך החרדי מלמדים ב 10
  משקפים כראה את המצב ברשת.ובמוסדות הפטור ממעטים ללמד מקצועות אלו. לכן התוים לעיל העצמאי 

וכמעט לא הייתה בקרה על  ,ושיון דקלום עלהתבססה  הרשת של לבים היסודיים הספר בבתי השההורא מצא) 1995עזרא ( 11
     ).1998ראו גם דיין ( הבת החומר שלמד.
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 תלמידים מתקשיםלבעיקר  הגעהשפעה חיובית מובהקת היא. Lavy )2020 ( שעות מספר הגדלת שמצא

  .במבחי המיצ"ב בכיתה ה' (למעט בשפת אם) הציויםאת בישראל העלתה ההוראה 

מספר עברי. -הממלכתיבחיוך קטים ממקביליהם  מעיין החיוך התוריברשת היסודיים בתי הספר 

בחיוך העברי  335לעומת  ,170על  תשס"געמד בשת הלימודים ברשת לבית ספר התלמידים הממוצע 

 העברי בחיוך ,בדרך כלל ,שתיים-לעומת שש ,שתיים-הספר של הרשת שמוה שבתיאף על פי , 12,13הרשמי

גם . 29.3כיתה לעומת לתלמידים בממוצע  – 24.7מוכה יותר הייתה ברשת ו' -א'. הצפיפות בכיתות הרשמי

 שי ).2014, אחרים(בן רבי ומוך יותר היה מספר הממוצע של תלמידים למורה בבית הספר של הרשת ה

בהשוואה לתלמיד בחיוך העברי  ברשתיותר שעות תקן לתלמיד פועל יוצא של  הםהאחרוים  ממצאיםה

הלימודיים המחקרים המצביעים על קשר סיבתי בין גודל בית הספר לבין ההישגים . לעיל כאמור הרשמי

 Smith ,2015 ;De Haan-ו Humlum(לסקירות ספרות תמציתיות ראו:  .מעורביםממצאיהם ו ,מעטים

באשר להשפעת גודל הכיתה על ההישגים הלימודיים, מחקרים  ).2018ואחרים,  Beuchert; 2016ואחרים, 

ם בעברית ובמתמטיקה ) מצאו שהציויLavy )1999-ו Angristמשמעיות: -מישראל היבו תוצאות שאין חד

-במיוחד אצל תלמידים מרקע חברתיגבוהים הרבה יותר, , 199214בשת  ,בכיתות ד' וה' פחות צפופות היו

לא העלה כל השפעה של גודל כיתה ה' על הציוים במבחי המיצ"ב בשים  שיטהשימוש באותה  כלכלי חלש.

2002–2011 )Angrist  ,י 2017). שפריר ואחרים (2019ואחריםלא מצאו תרומה של גודל כיתה ח' לציו (

  .2009המיצ"ב בשת 

ממה סבלו תלמידים שלרעה פליה ה טעות בדברעל רקע כאמור הוקמה  מעיין החיוך התורירשת 

, לרבות קיום תפילות דתי-ובחיוך הממלכתי "אגודת ישראל"של חיוך העצמאי ב אפריקה-יוצאי אסיה

תחושת ולעורר עצמית ההערכה פגוע ביכלה ל פליהההבוסח אשכז ודחיקת המורשת של יהדות המזרח. 

משפיעה  גבוהה) Self-esteemשהערכה עצמית (המלמדת רבה פסיכולוגית ספרות קיימת  .חוסר שייכות

פגעים  התהגות ירודהה, וכאשר )1953ואחרים,  Maslow ,1943 ;McClelland(תהגות העל הלחיוב 

גבוהה הערכה עצמית ל. )Walker ,2014-ו Mendoliaמדעים (בבעיקר במתמטיקה ו הישגים הלימודיים,ה

במשלחי יד עם רכישת השכלה ותעסוקה חיובית היא מתואמת  :הצלחה בשוק העבודהתרומה משמעותית ל

הערכה עצמית משום שזאת ככל הראה ; )Cobb-Clark ,2015; 1999ואחרים,  Wang( גבוהים ומכיסים

ואחרים,  Judge( טובים יותר םביצועיועם גבוהה ותחושת מסוגלות מתואמות עם האה רבה יותר מהעבודה 

1998 ;Judge ו-Bono ,2001 .(  

הלימודיים. תלמידים המרגישים ישגיהם השפעה על הלבית הספר  של התלמידים גם לתחושת השייכות

בית הספר וטים להיות בעלי מוטיבציה גבוהה יותר מזדהים עם רוח כיתה ולעמיתיהם ל "מחוברים"

הם גם בעלי רצון רב יותר . )2005ואחרים,  Hamm ,2005 ;Sánchez-ו Faircloth(בלימודים יע להשקו

חיובית גדולה יותר על תלמידים ). לתחושת השייכות השפעה 2007ואחרים,  Hausmann(להמשיך בלימודים 

  ).Zirkel ,2015-ו Murphyדעות קדומות (מו לרעה פליהההסובלות מהמשתייכים לקבוצות אוכלוסייה 

להשפיע לחיוב על  צפויים מעיין החיוך התוריברשת שלימודים עלה מסקירת הספרות בסיכום, 

והגברת תחושת השייכות  הערכה העצמיתבאמצעות המגוים הבאים: שיפור העדות המזרח  ביתלמידים 

                                                 
 מספרים על החיוך",  –המקור: משרד החיוך, "במבט רחב  12

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host=qvsprodlb&sheet
US-SH11&lang=en= .  

 384לעומת  218על  מעיין החיוך התורי) עמד מספר התלמידים הממוצע בבית ספר של רשת 2019/20מודים תש"פ (בשת הלי 13
  , בהתאמה. 27.8-ו 24.5ו' היה -בחיוך העברי הרשמי. מספר התלמידים הממוצע בכיתות א'

  סטיית תקן. 1/3-היה משפר את הציוים בכ 20-תלמידים לכ 30-צמצום גודל הכיתה מכ 14
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, ומכווות ללימודים ההקפדה על המשמעתלרבות  והמסוגלות, יצול היתרוות הגלומים בבתי ספר דתיים

ללימודים ברשת עלולים להיות  לעומת זאתתי ספר קטים ובכיתות פחות צפופות. בבהלימודים גם  אוליו

מורים פחות מיומים ובעלי על ידי  וברמה מוכים יחסיתהוראה של מקצועות חול בהיקף  –חסרוות גם 

את ההשפעה הכוללת של מגוים אלו על מהלך החיים של בוגרי רשת מראש ותק מועט. לא יתן להעריך 

חרדיים רבות (החל במוסדות פטור  הב, ועל אחת כמה וכמה כאשר החלופות ללימודים מעיין החיוך התורי

  בספח. 1-ראו גם לוח  – עברי)-הממלכתיוכלה בחיוך 

  

  ואוכלוסיית המחקר מסד התוים .4

  מסד התוים 4.1

(כלומר הגיעו לגיל כיתה א' בשות  1996–1985כל היהודים בישראל ילידי אחר מתחקה מסד התוים 

"ים והשדות המרכזיים ו. הוא כולל את ק)]2002/03[ עד תשס"ב ]1991/92[ בהלימודים תשתובצי ה

לידה הלידה, ארץ הוחודש הלידה  תמגדר, שהלרבות דמוגרפיות התכוות ה – מרשם התושביםהבאים: 

ושות הלידה  אחיותהאחים והעלייה, מספר ה, שת (לזיהוי המוצא) הוריו וסביו וסבותיוושל  של הפרט

במהלך  מצב משפחתי של הפרט ומספר ילדיוה, 15-ו 6 כאשר הפרט היה בןאם משפחתי של ההמצב ה, שלהם

 תלמידיםהבצי וק; וזיהוי בן/בת הזוג ,ולאחר מכן בית ספרות לימודיו בבמהלך שמגורים השוב י, יהשים

כל אחת משות  לגבי(לרבות של וער בפיקוח משרד התמ"ת ["בתי ספר תעשייתיים"])  חיוךהומוסדות 

, מעיין החיוך התורירשת  –חרדי החיוך ה, דתי-ממלכתיהעברי, -ממלכתיה(זרם החיוך כולל  ,הלימודים

בצי וקציוים בבחיות המיצ"ב בכיתה ח'; ה); פטורהומוסדות  מוכר שאיו רשמי אחרה, החיוך העצמאי

קובצי המכון ; זכאות לתעודת בגרותהו הציון ,מקצוע הלימוד, מספר יחידות הלימוד – בגרותהבחיות 

הפרטים מקצועיות שההכשרות ה(הדסיים וטכיים) ובהם מידע על  טכולוגית ותלמידי י"ג/י"דלהכשרה 

 קובצי תלמידי ישיבות גבוהות; קובצי סטודטים ומקבלי תארים מהמוסדות להשכלה גבוהה ;ןהשתתפו בה

של הלשכה  מרשם ההשכלהרמת ההשכלה של הפרטים והוריהם על סמך ; (ישיבות גדולות, לרבות כוללים)

-עובד קובציהמרכזית לסטטיסטיקה (מספר שות הלימוד, התעודה/התואר הגבוה ביותר ושת קבלתו); 

הכסה מעבודה הושתי השכר ה ,בשה שכירהה עבודההחודשי מספר  – מעביד של רשות הִמסים בישראל

 תיקים הפלילייםה; 15-ו 6הורי הפרט בהיותו בן ה מעבודה של כסהוכן ה ,2017–2000בשים עצמאית 

; רמת הדתיות של הפרטים והוריהם מתוך בכל גיל(בפסקי דין) וההרשעות  18–12 יםשפתחו לפרטים בגיל

(לרבות גי ילדים).  חיוך של הלשכה. עבור ילדי הפרטים התקבלו קובצי תלמידים ומוסדות מרשם הדתיות

 .2008ושל  1995האוכלוסין של  ימפקדמיהם כלכליים על הפרטים והור-חברתיים-דמוגרפייםלבסוף, תוים 

(לפרטים ראו אחדות  .1985–1975היהודים בישראל ילידי  לגביעשה שימוש במסד תוים דומה כמו כן 

   ).2018ואחרים, 

תחילת , מהמגורים יישובו מעיין החיוך התורירשת פתיחת בתי הספר היסודיים של מועד המידע על 

כפי שיוסבר בהרחבה בפרק  ,קדם לביצוע המחקרמותאי  וא, השות האלפייםשות התשעים ועד תחילת 

א) קובצי מוסדות חיוך  :עשה שימוש במקורות המידע הבאיםלזהות את מועדי הפתיחה הללו  כדיהבא. 

קבצים  – ) ואילך1990/91, הקיימים משת הלימודים תש"א (שתיים שוטפים (לרבות בתי ספר יסודיים)

קובץ ) ב; אליו הוא משתייך, שת ההקמה ועודשכוללים את סמל המוסד, שמו, כתובתו, הזרם החיוכי ה
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', אלא שהוא מכיל את כל המוסדות שהיו קיימים אהקובץ דומה לזה בסעיף  – 15שתי היסטורי-מוסדות רב

 ומהימותתון ש() וכן את שת ההקמה של המוסד ]1990/91[ שת הלימודים תש"אם (לרבות לפי פע-אי

כוללים את  אשר –ואילך)  ]1995/96[ ) קובצי תלמידים שתיים (הקיימים משת הלימודים תש"וג; )מוכה

בו הוא מצא. הם מאפשרים לזהות בוודאות אם בית הספר היה שהזרם החיוכי של בית הספר ואת היישוב 

 הואיל על כך, המוסדות עלולים להופיע בתי הספר לפי שהם החלו לקלוט תלמידים. וסף ציפעיל, שכן בקוב

זקף  לרשת שיוכםלאחר שת הקמתם,  מעיין החיוך התוריוחלק מבתי הספר שויכו באופן רשמי לרשת 

תר , שאו)1992(משרד החיוך והתרבות,  מעיין החיוך התוריד) מסמך של רשת ; על ידו רטרואקטיבית

"ת הלימודים תשה, ובו רשימת בתי הספר של הרשת בשים (ה) ספרי ; גבארכיון המדידפי זהבטלפו( 

 אמםספר. הטלפון של בתי  יבספרי הטלפוים עשויים להופיע מספר – התקופה החקרת לגבי שתיים

לא מצאה הקמתם לשת  באשר אך ,הםהופיעו ב מעיין החיוך התוריכי רק חלק מבתי הספר של ר תברה

מעיין החיוך יסיוות לאתר מידע וסף על פריסת בתי הספר של רשת  עם מקורות המידע האחרים.סתירה 

   .16כשלועד סוף שות התשעים  התורי

קבעה בסופו של דבר היא בין מקורות המידע השוים, בשת ההקמה  הבדלים קטיםכמה התגלו ש כיוון

שת על בתי ספר פעילים.  עידשהוא מ מפיו אמיותו הגבוהה מפי, וזאת על פי קובץ התלמידים השתי

שת הופיע ב הואבקובץ התלמידים. אם הופיע בה בית הספר שלפי השה הראשוה ההקמה קבעה 

של קובצי תלמידים, שת הקמתו  כאמורקיימים לגביה ), השה הראשוה ש1995/1996תש"ו ( הלימודים

תלמידים בשכבת לא היו , אם הלדוגממספרי התלמידים בכל אחת משכבות הגיל. חושבה לפי בית הספר 

 קטן הרבההיה ה' שכבת , ומספר התלמידים ביםדומ והיהתלמידים בשכבות א' עד ד'  יכיתה ו' אבל מספר

שכבת כיתה א'  הייתה, אזי יתן לשער ברמת ודאות גבוהה כי שכבת ד' בשת הלימודים תש"ו יותר

התלמידים בשכבות  ימספר וברוב המכריע של בתי הספר הי. גבשת הלימודים תש"בית הספר הראשוה ב

העומדת דומה לדפוס שתואר לעיל. החת המוצא בהרבה בשכבה/שכבות אחרות, ב יםוקט יםהשוות דומ

בית ספר  ףהחלי םההיא שרק שיעור קטן מלפי קובצי התלמידים בית הספר  ו שלמאחורי זיהוי שת הקמת

  .17יסודי לאחר כיתה א'

קבע לפי קובצי היישוב  ).5(ראו פרק  .ישוב המגורים של תלמיד בכיתה א' הוא משתה מפתח במחקרי

זקף קודמות הוא שים לגבי . ואילך משת הלימודים תש"וקיימים כאמור רק ה ,תלמידיםה

 פחותעלה כי  1995 האוכלוסין של תוי מפקדבבדיקה שערכו על בסיס . לפי היישוב בתש"ו רטרואקטיבית

  . 1990אוכלוסיית המחקר התגוררו ביישוב אחר בשת מ 5%-מ

  

  אוכלוסיית המחקר 4.2

הוקמו בשות התשעים בעיקר בעיירות פיתוח בפריפריה  מעיין החיוך התורישל  יסודייםבתי ספר 

(ירושלים,  חרדים – מזרחיםבמרכז הארץ שרבים מתושביהם שובים עירויים יוכן ביחברתית -הגיאוגרפית

. כיוון שבמוקד המחקר בשכוות מצוקה המתגורריםם יחילוי-מסורתיים או בי ברק, פתח תקווה ועוד)

 ,חרדיםבהכרח חיוכית ליוצאי עדות המזרח מבתים שאים  חלופהכ מעיין החיוך התוריעומדת רשת 

                                                 
  או מודים למשרד החיוך על העברת הקובץ לבק ישראל. 15
התיקים הרלווטיים בארכיון רשת מעיין החיוך התורי בוערו, שיחות טלפון לבתי הספר של הרשת ולאגפי החיוך העירויים  16

במשרד מבקר גם לא ו, החיוך במחוז החרדי ובמיהל רישוי בקרה ואכיפה, שיהם במשרד ולא מצא מידע רלווטי ,העלו חרס
  המדיה.

בית ספר של הרשת גם חמש  פעלבהם שביישובים  2003למשל, מבין תלמידי כיתה ו' ברשת מעיין החיוך התורי בשת  ,כך 17
 גבוה יותר.היה התלמידים שהיו בכיתות מוכות יותר השיעור  אצללמדו ברשת גם בכיתה א'.  75%-שות לימוד קודם לכן כ
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 מהקמת הושפעאשר  הגיאוגרפי המרחב את לזהותצורך יש בהמשך) המובאים ( מתודולוגיים משיקוליםו

 התושביםמספר  במוחיקטות  יושה, הוחלט להתמקד בעיירות הפיתוח בפריפריה, 18של הרשת ספר יתב

. מרשימת עיירות מגוריו ביישובספר של הרשת  לביתלהגיע יכול היה שהתגורר בהן  תלמיד כלולכן  ,והשטח

שבשת  ,(יבה, כרמיאל ויקעם עילית) יישובים 3 הושמטו ,יישובים 27 תהשמ, )1990 ,ליפשיץהפיתוח (

לפי עוד  ו בה חרדים רביםשהי ,צפת, 19)10–1(בסולם  5-מ כלכלי שלהם היה גבוה-הדירוג החברתי 2003

 בתקופה, מכן לאחר התחרדות תהליכי השעבר ,טבריהו ,שהתחרדה במהלכה ,, בית שמשהתקופה החקרת

 18אוכלוסיית המחקר בסיכומו של דבר כללה  .20גדולות לישיבות הכיסה לגיל הגיעותלמידי כיתה א' ש

  .21עיירות פיתוח בפריפריה

תלמידי מ %90-תלמידים ממוצא מזרחי, ואכן כא הי מעיין החיוך התוריאוכלוסיית היעד של רשת 

תר יאפריקה. -אסיהילידי כדים להיו  2003–1996בשים ת ביישובי המחקר כיתה א' בבתי הספר של הרש

צפון אפריקה: היו כדים לילידי המדיות הבאות ב מעיין החיוך התורימהתלמידים ב 72%-על כן, כ

לכן החלטו למקד את אוכלוסיית  , לוב ואלג'יריה.)%41-(כ מסך התלמידים), תויסיה %35-(כ 22מרוקו

בים או הסבתות שלהם הוא יליד אחת ממדיות צפון אפריקה בפרטים שלפחות אחד מהסהמחקר 

הסלקציה התמקדות באוכלוסייה הומוגית יחסית מבחיה עדתית מצמצמת את בעיית  .23האמורות

גם עמה תמודד בעיה ש( מעיין החיוך התורירשת ת ספר של יבההורים לשלוח את ילדיהם לבבחירת 

   אחים בלבד).-ילדיםבאמצעות אמידות ל

בכיתה מגוריהם במשתמע לא כללים באוכלוסיית המחקר אלו שעלו לארץ אחרי כיתה א' ו/או שיישוב 

בסך הכול כללו באוכלוסיית  ותלמידי החיוך המיוחד. 2017אלו שפטרו עד גם א' איו ידוע. הושמטו 

שלמדו ביישובי המחקר  ,)הרשת של ספר בית בהם שפתח ביישובים 30,045(מהם  פרטים 40,315המחקר 

  .24מעיין החיוך התוריברשת  2,598, מתוכם 2003–2199בכיתה א' בשים 

  

    בממוצע להורים למשל,  ,. כך(לא מוצג) כלכלי חלש יחסית-אוכלוסיית המחקר מאופיית ברקע חברתי

באשר למשתי  של היהודים. 40-באחוזון ההיא , והכסתם יםאאקדממהם רק כעשירית  ,לימודשות  12-כ

בא לידי ש מההתוצאה של הפרטים, ההישגים הלימודיים שלהם ופלים מאלו של כלל התלמידים היהודים, 

ציון השל  מוךאחוזון לתעודת בגרות וב ךמומיצ"ב, בשיעור זכאות מוכים בבחיות ה תקן ביטוי בציוי

  בבחיות הבגרות. הממוצע 

  

  

  

  

                                                 
  יתן לזהות את אזור המגורים שממו קלטו תלמידים לבית ספר של הרשת המצא בשכות מצוקה במרכז הארץ.למשל, לא  18
 ,בה היה מוך, וכן אילתיוצאי צפון אפריקה ששיעור תלמידי כיתה א'  , משוםצרת עילית (כיום וף הגליל)גם הושמטה  19

  גבוה יחסית.כלכלי של תושביה -אך הדירוג החברתי ,היה ביוי םששיעור
ו בו והי, 2001–1998בית הספר של מעיין החיוך התורי שהוקם בה פעל רק בשים  כיכן הושמטה מהמחקר קריית שמוה,  20

  מאוד תלמידים.מעט 
תרשיחא, מצפה רמון, תיבות, -אופקים, אור עקיבא, בית שאן, דימוה, חצור הגלילית, טירת כרמל, ירוחם, מגדל העמק, מעלות 21

  עפולה, ערד, קריית גת, קריית מלאכי, שדרות ושלומי. עכו,
  כולל טג'יר ומרוקו הספרדית. 22
  משלהם. הסבים והסבתות התחתו עם יליד מדיה אחרתזיח משיעור  23
מתלמידי כיתה א' בחיוך  2.5%-אלף תלמידי כיתה א', שהם כ 26-למדו במעיין החיוך התורי כ 2003–2199בסך הכול בשים  24

 רי.העב
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 המתודולוגיה .5

  מעיין החיוך התוריהקמה הדרגתית של בתי ספר יסודיים של רשת  –שיטת הזיהוי  5.1

עירויים ביישובים ובתי הספר שלה הוקמו תחילה  ,1987בשת כאמור הוקמה  מעיין החיוך התורירשת 

ספר של הרשת השות התשעים הוקמו בהדרגה בתי ראשית . מבמרכז הארץ שרבים מתושביהם חרדים

להלן יישובי הטיפול.  –לעיל  1היישובים המויים בלוח  18 מבין 11-בהם פרסו  2003בפריפריה, ובשת 

לא שבפריפריה יישובים דומים תלמידים שגרו בין לבהטיפול  יישוביתלמידים שגרו בבין  משווההמחקר 

מצפה רמון, עפולה, ערד, קריית מלאכי טירת כרמל, ירוחם, : 2003הוקם בהם בית ספר יסודי של הרשת עד 

י וההשוואה פרוסים בכל רחב עולה שיישובי הטיפול בספח -2. מאיור ההשוואהאלו הם יישובי  .25ושלומי

  ורבים מהם סמוכים זה לזה. ,הארץ

תלמידי מספר של ביישוב הובילה כצפוי לגידול יכר  מעיין החיוך התוריפתיחת בתי הספר של רשת 

עשויה הפתיחה המדורגת של בתי הספר של הרשת  לעיל. 1ובאיור  1הרשת ביישוב, כפי שיתן לראות בלוח 

  כמפורט בהמשך.  שלבית-אמידה דובשימוש אפשר ל

  

  מעיין החיוך התוריבדיקת הסלקטיביות בהקמת בתי הספר של רשת  5.2

 , למשל,יםתלוי( יםמקריבהכרח אים הפתיחה  ועיתוי מעיין החיוך התוריבתי הספר של רשת  קוםימ

מאפייי הרקע של התלמידים מ ההושפע ההחלטה עליהםשייתכן  ;)קשיים מהליים של היעדרם או בקיומם

גבוה של שיעור היה הם שבביישובים  של הרשתבתי ספר ייתכן שפתחו , לדוגמהכך, בכל אחד מהיישובים. 

של פתיחת בתי השפעה האומדי לפיכך . של ההורים והכסה מוכותרמות השכלה או ו/ מסורתייםמזרחים 

 םגורמיהעוד לא מפקחים על  כל, על משתי התוצאה עלולים להיות מוטים התורי החיוך מעיין שלהספר 

  .הללו הספר בתי פתיחתשל מועד המקום וההמתואמים עם ההחלטה על 

 ספח מוצגת סטטיסטיקה תיאורית  5-בלוחי לבכלכלי של אוכלוסיית המחקר, -הרקע החברתימשת

יישובי הטיפול , בחלוקה בין בתקופה שקדמה להקמת הרשתזו אוכלוסייה  משתי התוצאה של וכן מוצגים

הפער בייהם מובהק לעיתים קבוצות דומים, גם אם שתי הבאופן כללי המאפייים ב השוואה.ליישובי ה

אפריקה צפון שיעור הפרטים שכל הסבים והסבתות שלהם ילידי מבחיה סטטיסטית. הבדל בולט הוא ב

העובדה ששיעור המזרחים ; ההשוואהביישובי  40%-ביישובי הטיפול ורק כ 58%-כ – ")(מזרחים "מלאים

מעיין היסודיים של רשת בתי הספר  הקמתה"מלאים" גבוה יותר ביישובי הטיפול עולה בקה אחד עם 

של התלמידים ולכן פערים  המוצאיש להדגיש שבאמידות או מפקחים על  .26בהםדווקא  החיוך התורי

    אלו אים צריכים להטריד אותו.

ביישובי הטיפול וההשוואה במשתי הרקע לשימוש בשיטת הפרש ההפרשים הוא שהמגמות  קדםמותאי 

 שארום המשתים פערים בקווי המגמה של ההתקיימו אם וגם , חקרתה התקופהזהות לאורך כל היו 

 –משתי הרקע שבדקו בש יםמלמדבספח  3-ואיור  2. איור )common trends( קבועים לאורך התקופה

, מספר האחאים, הפרש הגילים בין לכסת ש"ס בבחירותל םמצביעיה, שיעור יוצאי צפון אפריקהשיעור 

יישובי ב ותמגמה – ההוריםשל מעבודה ההכסה אחוזון שות הלימוד של האב והאם וחציון מספר ההורים, 

                                                 
רק לאחר סיום התקופה החקרת. בשאר הערים לא היה  מעיין החיוך התוריבערד ובקריית מלאכי פתח בית ספר ראשון של  25

  בית ספר פעיל של הרשת עד למועד כתיבת המחקר.
כפולים  1988בהם בית ספר של הרשת בתקופה החקרת היו שיעורי ההצבעה לש"ס בבחירות  שהוקםהמחקר  ביישובי 26

  . במחקרשמהשיעורים ביישובים האחרים 
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במשתי התוצאה גם מגמות דומות התקיימו קדם וסף הוא שמותאי  .27דומות אכןהיו  ההשוואהוהטיפול 

לפיכך יתן לבצע אמידות בשיטת ו ,פי הדברים שאלה יםמראבספח  4-ואיור  3לפי קבלת הטיפול. איור 

  הפרש ההפרשים.

  

                                                 
-, ורובם המכריע השתלבו בחיוך הממלכתיעולים ממדיות חבר העמיםגיעו ליישובים החקרים המוי ילדים בשות התשעים ה 27

ההשפעה  אולם ),]2013[טאוב,  העצמאי לחיוך המשתייכות ,"תיבות משה"" ושובו"רשתות חיוך כמו ל(מקצתם הגיעו  עברי
, משום שלפי הקמת בתי ספר של רשת מעיין מוגבלתהייתה  שהייתה יכולה להיות לכך על התלמידים באוכלוסיית המחקר

 1-(לוח  רשתהים הבוגרים של תלמידי אמהאח עעברי פחות מרב-החיוך התורי ביישובים החקרים למדו בחיוך הממלכתי
  בספח).



  

19 
 

  1וההשוואההרקע ביישובי הטיפול  משתי. המגמות ב2איור 

  (אחוזים) 3סש"ל םמצביעיהשיעור   (אחוזים) 2אפריקה-יוצאי צפוןשיעור 

  
  (שים) ההוריםבין הפרש הגילים   מספר האחאים

  
  שות הלימוד של האםמספר   שות הלימוד של האבמספר 

  
 4ההוריםההכסה של אחוזון חציון 

 
מבוססים על תוים ששימשו את אחדות  . הקווים הרצופיםהמרכזית לסטיסטיקה ועיבודי המחבריםהלשכה  המקור:

  על התוים במחקר הוכחי.  –ווקוים והקווים המק ,)2019ואחרים (
, תויסיה, לוב )כולל טג'יר ומרוקו הספרדית( מי שלפחות אחד מהוריו ולד באחת ממדיות צפון אפריקה: מרוקו ) 1(

  .ואלג'יריה
 .בקרב כל תלמידי כיתה א' בחיוך העברי ביישוב ) 2(
 .קולות הכשריםמכלל ה לכסתבחירות יישוב המגורים בשיעור המצביעים לש"ס ב ) 3(
בקובץ ששימש את אחדות אחוזון ההכסה השתית ברוטו מעבודה שכירה ועצמאית של שי ההורים. האחוזון חושב  ) 4(

. 15לפי השה שבה הפרט היה בן  – מחקר הוכחיבבקובץ התוים ו ,20 ןבהפרט היה בה לפי השה ש )2019ואחרים (
 5), בקפיצות של הורית-של חדבפרד לקבוצות הגיל הבאות של האב (או האם במקרה  בשי המקרים החישוב עשה

 ומעלה. 60-ו 59–55עד  29–25שים: 
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  1. המגמות במשתי התוצאה ביישובי הטיפול וההשוואה3איור 

  אם צוין אחרת) (אחוזים, אלא

  יחידות לימוד באגלית -4/5בחן ב  יחידות לימוד במתמטיקה  -4/5בחן ב

  
  למד בשה א' לתואר ראשון   זכאי לתעודת בגרות

  )29(עד גיל במוסד להשכלה גבוהה 

  
  שכירה בשה העבודה המספר חודשי 

  )28(בגיל 
  שתי ברוטו השכר ה
  , אלפי ש"ח שוטפים)28(בגיל 

  
  )29(בגיל ילדים המספר   )25(עד גיל שוי 

  
הלשכה המרכזית לסטיסטיקה ועיבודי המחברים. הקווים הרצופים מבוססים על תוים ששימשו את  המקור:

  על התוים במחקר הוכחי. –ים ווהקווים המקווקו ,)2019אחדות ואחרים (
, תויסיה, (כולל טג'יר ומרוקו הספרדית)שלפחות אחד מהוריו ולד באחת ממדיות צפון אפריקה: מרוקו  מי ) 1(

  'יריה.ואלג לוב
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ת האמידהושיט. .35  

 ירשת יסודיים של הספר הבתי של השפעת אמידות ערכווך התורי תוצאה  מעיין החישתיבעל משת 

 " בגישת הבחירה על הצפיםתואיבי ותאמיד"ו )Difference-in-Differences( הפרש ההפרשיםשיטות: 

)selection on observables( ,ה המסביר הוא לימודים בפועל ברשת.בה שהמשת    

בית ספר של לילדיהם ה של ההורים לשלוח את בבחירהאפשרית סלקציה צמצם עוד יותר את הכדי ל

 Fixedאחיות בלבד (בהן התווסף או  גם בקרב אחים ערכואמידות הפרש ההפרשים , מעיין החיוך התורי

Effect (ערכו כך.  למשפחה איביותיתן לשער שמידת הסלקטיביות בין אחים פחותה וכל האמידות ה

אותה סביבת מגורים בבית ו 28תכוות אישיותבקרב זרים. יתר על כן, האחים חולקים אשר מבהרבה 

משמעות הוספת    .טוב יותרהבלתי צפים ולכן הפיקוח על מאפייי הרקע  ,העדפותו אמוותוכן  ,ובשכוה

אחים/אחיות באותה משפחה, כל אחד מההתוצאה של  ימשתבין  יםפערים השבחהיא  למשפחה FE-ה

התוצאה באותה משפחה, וכל זאת  יהממוצע של משת םערכלבין שחלקם למדו בזרמי חיוך שוים, 

  במשפחות אחרות.  ים הללו פערבהשוואה ל

באמידות לאחיות  4,491( בלבד המשפחות של תלמידי כיתה א' המשתתפים באמידות לאחים 4,468 מבין

מהאחרוים היה  )179( 279-בו, מעיין החיוך התוריאחד התלמידים למד ב לפחות) 393( 498-, בכבלבד)

משפחות הלימודים התרחשו לפי הקמת  ]95[ 59-(ב לפחות תלמיד אחד שלמד גם בזרם חיוך עברי אחר

לתלמידי ולתלמידות הרשת, מיעוט האחים והאחיות  .29)בית הספר הראשון של הרשת ביישוב המגורים

אחים ולאחיות ל אמידותב לחוסר מובהקות של אומדיםלהביא עלול עם אוכלוסיית המחקר, אף הם המים 

    .שיובאו בהמשך ,בלבד

  

  פרשיםההפרש האמידות בשיטת 

ביישוב על מגוון משתי תוצאה של  מעיין החיוך התוריההשפעה הישירה של פתיחת בתי הספר של 

בשיטת הפרש  (Reduced Form)אמדת בעזרת המשוואה בצורה מצומצמת מחקר ביישובי ההתלמידים 

  :ההפרשים

���� =∝ + 	
(��� × ���������)�� + 	��� + �� + �� + ���� )1(  

   :30כאשר

   .�כאשר היה בכיתה א' בשה  �שוב יבישהתגורר  � משתה התוצאה של תלמיד  - ����

  :תחומיםיתים לחלוקה לפי משתי התוצאה 

למד בכיתה  ;בלבד) בות( כיתה ח'במיצ"ב התקן ב: ציוי רכישת השכלה וחרדיות

דתי, למד בכיתה י' בחיוך החרדי, למד בכיתה י' בתיב -י' בחיוך הממלכתי

עבודה, הרווחה הספר תעשייתי" בפיקוח משרד  יתלמד בכיתה י' ב"ב ,המקצועי

ממערכת שר ו (בתקופה החקרת באחריות משרד התמ"ת) והשירותים החברתיים

                                                 
-לאהובכישורים  0.5הספרות המחקרית מלמדת שהִמתאם בין אחים בכישורים הקוגיטיביים עומד על סדר גודל של  28

  )].Schnitzlein ]2017-ו  Anger(ראו, למשל,. 0.5–0.2על  –קוגיטיביים 
תלמידות, שהתגוררו במשפחות  761-תלמידים שלמדו ברשת מעיין החיוך התורי ו 843בסך הכול היו באוכלוסיית המחקר  29

) למדו בכיתה 122( 76) מהתלמידים (מהתלמידות) למדו בזרמי חיוך אחרים, מהם 252( 364עם שי תלמידים/תלמידות ויותר. 
  א' לפי שהוקם ביישוב בית ספר של הרשת.  

לא כללו במשתים המסבירים מספר שעות התקן לתלמיד ומאפייי כוחות ההוראה, כי תוים על אלה אים זמיים לגבי רוב  30
  התקופה החקרת. 
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יגש לבחיות הבגרות, יגש לבחית בגרות  ;בין כיתה י' לכיתה י"ב החיוך

, יגש לבחית בגרות באגלית בהיקף 31יחידות לימוד 5/4במתמטיקה בהיקף של 

בחיות , אחוזון הציון הממוצע ב31, זכאי לתעודת בגרות31יחידות לימוד 5/4של 

שה א' לפחות , למד )29עד גיל (למד לפחות שה אחת בכיתות י"ג/י"ד  ;בגרותה

לא כולל (לימוד ה, מספר שות )29עד גיל (ר ראשון במוסד להשכלה גבוהה לתוא

מספר שות ו (גברים בלבד) 18בגיל  דולהגלמד בישיבה  );29עד גיל () הדולגבישיבה 

  .)29עד גיל ( דולהגהלימוד בישיבה 

עבודה ה: מועסק (כשכיר או עצמאי), מספר חודשי )2017(בשת  תעסוקה ושכר

  ברוטו. חודשיהושתי השכר הו (לשכירים בלבד) בשהשכירה ה

ראשוים הישואים הראשוים, הישואים ה, גיל )25גיל עד (: שוי דמוגרפיה

 , ההפרש ברמת המזרחיות בין בי הזוג בישואים הראשויםצפון אפריקהיוצא ל

מעיין החיוך , ישואים לבוגר/ת )בהמשך ה2ללוח  5הערת שוליים ב(הגדרה 

  .)29עד גיל (ילדים המספר ו התורי

 כיתה א', מתגורר ביישובבו התגורר בש: מתגורר ביישוב )25(בגיל  הגירה פימית

  המרכז.או אביב  תל מתגורר במחוזו אלף תושבים 100מעל  שבו

 .28הורשע בבית משפט עד גיל ו 18–12תיק פלילי בגילים לו : פתח עברייות

  שהמעורבות של שים בפעילות פלילית זיחה. משוםהאמידות ערכו לגברים בלבד 

 ושל בית הספר היסודי בכיתה א' החיוך של גן הילדים מיזר: דורית-השפעה בין

  .למד הילד הבכור של הפרטהם בש

(��� ×

���������)
��

 
אם התלמיד למד בכיתה א' ביישוב  1משתה איטראקציה המקבל את הערך   -

  אחרת. 0-ו מעיין החיוך התורישל יסודי ית ספר בהיה בו באותה העת ש

מספר שות הלימוד של , 32הפרט של המזרחיות רמתמאפייי רקע של התלמיד:   - ��

 ,6בן היה דמי לאם שואה כשהפרט  ,6האב והאם, מספר האחים והאחיות בגיל 

משתה איטראקציה בין ו 1533בן היה מועסק כשהפרט הורה אחד לפחות הדמי ל

בן היה כשהפרט  של ההוריםמעבודה -ההכסהאחוזון הדמי להורה מועסק לבין 

15.  

δ� (המגלם בין  ) ליישוב המגורים של התלמיד בכיתה א'Fixed Effectאפקט קבוע (  - 

  .)���&#%�$#"!השאר גם את המשתה 

  הלימודים של התלמיד בכיתה א'.) לשתון Fixed Effectאפקט קבוע (  - ��

ϵ��� -  .טעות מקרית  

                                                 
  מקרב כלל התלמידים ולא רק מאלו שיגשו לבחיות הבגרות. 31
; (ב) מזרחי אפריקה צפוןהפרט ילידי  שלכל הסבים והסבתות  –שי משתי דמי עבור רמת המזרחיות: מזרחי "מלא"  הוגדרו 32

-אסיה מדיות שאר ילידי ואם אב יש האחר ולהורה ,אפריקה צפון ילידי ואם אב ישהפרט  שלמההורים  לאחדמלא": -"חצי
  אפריקה.

, ולכן עשה שימוש בהכסת ההורים כשהפרטים היו 1996תוים על הכסת ההורים מעבודה שכירה קיימים רק החל משת  33
  .6ולא בי  15בי 
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ביישוב  מעיין החיוך התורירשת של היסודיים את ההשפעה הישירה של בתי הספר  פיםמשק 
	 יאומד

בית ספר של פעל בה שכל התלמידים שהתגוררו ביישובי הטיפול בתקופה של על משתי התוצאה  המגורים

   למדו ברשת ובין אם לאו. הם הרשת, בין אם

 חמש ערכויי דורית)-הפרטים (ההשפעה הבין ם הבכורים שלילדיהלגבי האמידות של משתי התוצאה 

באוכלוסיית  מהותיהא) אמידה לכל 2באוכלוסיית המחקר; ( בותהא) אמידה לכל 1( :כדלקמן פעמים

, לא מובטח ששי בי הזוג 1996–1985כיוון שבמחקר כללים רק יישובים מסוימים וילידי השים המחקר; 

 תכלל םזוג תשגם ב בות) אמידה רק לא3( :לכן ערכו גם האמידות הבאות. מו עם אוכלוסיית המחקריי

) אמידה משותפת 5; (34באוכלוסיית המחקר כלל ןזוג ןשגם במהות י) אמידה רק לא4באוכלוסיית המחקר; (

. להלן מבה האמידה ). לכל האמידות יתווסף דמי למגדר הילד4(-ו) 3מהות המופיעים באמידות (יאאבות ולל

  ):5מקרה ( של

:במשתי הא  ��
() =  	* + 	


((��� × ���������)��
( + 	�

(��
( + ��

( + ��
( )2(  


	+             משתי האם:
)(��� × ���������)��

) + 	�
)��

) + ��
) + ��

)  

         + 	+,$�#�
() + ��

()  

  כאשר:

��
)( זרם החיוך אליו משתייך מוסד הלימודים (גן הילדים או בית הספר היסודי בכיתה   - 

  ). M(ם בגיל כיתה א', וכ"ל לא tבשה  �), שגר ביישוב F( בלא �א') של הילד הבכור 

,$�#�
  משתה דמי לילד בכור בן.   - ()

  

באוכלוסיית המחקר למדו בשים  מעיין החיוך התורימהתלמידים הבים בכיתה א' ברשת   12%-כ

בחיוך הממלכתי  7%-וכ  8%-מהתלמידות; זאת בהשוואה לכ 11%-מחוץ ליישוב מגוריהם וכ 2003–1992

בחיוך החרדי האחר, בהתאמה. משמעות הדבר היא שהשימוש בהקמת בתי הספר של  21%-וכ  20%-ולכ

עלול להוביל לאומדים המוטים לכיוון  הרשת ביישוב המגורים לזיהוי השפעת זמיותם על משתי התוצאה

התופעה שכיחה בעיקר אצל אלו במקרה של הרשת . מבדיקה שערכו עולה ש)האפס (העדר השפעה

ולמדו במגדל העמק. עם זאת, לא יתן להשמיט מאוכלוסיית המחקר את התלמידים  שהתגוררו בעפולה

ריהם, או לחלופין להגדיר את זמיות בית והתלמידות שהוריהם בחרו לשלוח אותם ללמוד מחוץ ליישוב מגו

הספר של הרשת עבור אזור גיאוגרפי רחב יותר מיישוב המגורים, משום שכך מגבירים את בעיית 

   .והחיוך החרדי האחר מעיין החיוך התורי גביהסלקטיביות בבחירת זרם החיוך, ובמיוחד ל

  

   בשיטת הבחירה על הצפים תואיביאמידות 

תיבחן על משתי התוצאה  מעיין החיוך התורירשת בבית ספר יסודי של ההשפעה הישירה של לימודים 

 בפועל ר של לימודיםבהן משולב המשתה המסביש ,הצפים על הבחירה בשיטת, איביותבאמצעות אמידות 

ללמוד  ההורים לשלוח את ילדיהם לשבסלקציה אפשרית בבחירה תום  עדת ומטפל ןאיות אמידה ברשת.

והן ערכו לתלמידים ולתלמידות יחדיו בקרב  כלכלי-על מגוון מאפייי רקע חברתימפקחות  אך, ברשת

                                                 
 הבתקופ שאיןדי שים יאו שהם ילו/) לא מופיעים פרטים שבי/בות זוגם גדלו ביישובים שאים במחקר 4(-) ו3( יםבמודל 34
  ).2(-) ו1במודלים ( כלליםהוריות. כל אלה -וכן אימהות חד חקרת,ה
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. המשוואה האמדת 35עוד יותר הסלקציהטמצמת מצוכך  ,תלמידים/תלמידות שימשפחות בהן לפחות 

  היא:

���� = - +  	
.//0/1�� + 	�.//0/12� × 3���4�2

+ 	+5#%$�#� + 	6�� + �� + �� + 5$%��7� + ���� 

)3(  

  

יסודי אם התלמיד למד בכיתה א' בבית ספר  1הוא משתה דמי המקבל את הערך  ��0/1//.כאשר 

�5$%-הוא משתה דמי לתלמידה ו �#�5#%$, אחרת 0-ו מעיין החיוך התורירשת של � Fixedהוא  �7

Effect ים זהים לאלו במשוואה (למשפחהה הדמי של  ).1. יתר המשתוספו למשת באמידה חלופית

, וכן משתי חרדי (למעט ברשת)הדתי ו-חיוך הממלכתילימודים ברשת משתי דמי ללימודים ב

ת היא לימודים בכיתה א' , כאשר קבוצת הבסיס המושמטלתלמידה הללו האיטראקציה בין זרמי החיוך

  עברי. -בחיוך הממלכתי

  

 תובמשווא העזר שמשתי התברר), המתוארות בהרחבה בספח. TSLSשלביות (-דו אמידות גם ערכו

שאין הבדלים  העלו  Hausmanיבלוח שבספח), אך מבח F הסטטיסטי"חזקים" (ראו ערכי  הראשון השלב

. לפיכך האיביות באמידות האומדים לעומתהתוצאה  משתיכל  כמעטשל  השי השלב באומדימובהקים 

שלביות דומות ברוב רובם של -יש עדיפות לאמידות האיביות. בכל זאת ציין שתוצאות האמידות הדו

   .36יותר גבוה הראשויםהמקרים לאלו שהתקבלו באמידות האיביות, אך ערכם המוחלט של האומדים 

  

 תוצאות האמידות .6

  עיקריות. תוצאות 6.1

 מגדרהת הלימודים לפי וההבדלים היכרים בתוכי בשל בפרד לגברים ולשיםתוצאות האמידות מוצגות 

ה ,(יםחלקם של לימודי הקודש גבוה יותר אצל הב) ראהובעיםים  מהיעדים גם כוך שהשורשת מעיין החי

  .  37להש והבוגרות הבוגרים של החיים מסלוללגבי  , ולו במשתמע,הציבההתורי 

  

  הפרש ההפרשים

 הן מובאות מדגם המכיל רק אחים או אחיות.-כל אוכלוסיית המחקר ופעם לתתלגבי פעם  מוצגותתוצאות ה

(לוח  והלימודים בתיכון בכיתה ח' המיצ"בבבחיות  םציויה בלוחות, שכל אחד מהם מוקדש לתחום אחר:

 לימודים בישיבה גדולהולא תורית  תיכוית-על רכישת השכלה ,ב)2(לוח  הישגים בבחיות הבגרות, הא)2

 עברייותה, ו)2(לוח  פימיתההגירה ה ה),2(לוח  דמוגרפיותהתכוות ד), ה2(לוח  שכרהתעסוקה ו, הג)2(לוח 

   .ח)2(לוח  דורית-ביןההשפעה הו ז)2(לוח 

 רק כלולים ) לפי יישוב, בשעה שבאוכלוסיית המחקרclusteredסטיות התקן של האומדים מקובצות (

 מבוססיםהשל האומדים מתוקים  P-values ערכיבספח מוצגים  ח-7עד  א-7יישובים. לפיכך בלוחות  18

רובם של ברוב  .)2008 ,ואחרים Cameron ראו( חזרות 999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tעל מבחי 

                                                 
שיכולה לבוא ילדיהם, לשל ההורים  בהתייחסותהובעת מהבדלים  ,באמידות לאחים ואחיות ייתכן שעדיין קיימת סלקטיביות 35

   . לידי ביטוי גם בבחירת זרמי חיוך שאליהם שלחו הילדים
  .מהמחברים לקבל אפשר התוצאות את 36
  ). 1998על היעדים שראשי הרשת הציבו לבוגריה ראו דיין ( 37



  

25 
 

הלא אותם מקרים שבהם האומדים ובדומות, והמתוקים הלא מתוקים ת האומדים יוהמקרים מובהקו

) התייחסו אליהם בתיאור 10%למובהקים/לא מובהקים (ברמה של בעקבות התיקון הפכו מתוקים 

 .  (והם גם מסומים ברקע אפור בלוחות הספח) התוצאות

 מספרי התצפיות המשתתפות באמידות וכושר ההסבר שלהן. מוצגים חבספ ח6-א עד -6 ותבלוח

משתי לגבי צפוי מספר התצפיות פוחת כ .38לאחים/אחיות אלפים 10-אלף תצפיות וכ 20-כות באמידות כלול

התכוות  לגביאלפים  2–1-לבקרב אחים/אחיות ומגיע באמידות  ,מבוגר יחסיתגיל  על הסביםתוצאה 

ובאמידות  ,0.1-כושר ההסבר לרוב מוך מזרם החיוך של הילד הבכור. לגבי לכמה מאות ו ותהדמוגרפי

  . 0.4–0.1הוא עולה מאוד ועומד לרוב על  )למשפחה ]FE[בהן וסף כאמור אפקט קבוע ש( אחיות/לאחים

בגיל כיתה א' ביישוב המגורים  מעיין החיוך התורירשת לא מצאה השפעה של זמיות בית ספר של  

תיכון ללימודים גיל תלמידות לפות בהתלמידים וההטייה של , על א)2(לוח  כיתה ח' מיצ"בהבות בעל ציוי 

או בבתי ספר תעשייתיים, ולא גברה טייתם ללמוד בחיוך  )בבתי ספר של משרד החיוך(בתיב המקצועי 

מערכת החיוך בין כיתה י' לשור מרשת ביישובי התלמידים ההסיכויים של  דתי ואף החרדי.-הממלכתי

, אך )9%-כ עמד עלבאוכלוסיית המחקר קודות אחוז (שיעור השירה הממוצע  3-כב גדלולכיתה י"ב 

  .) )4%קודות אחוז 2-בכ פחתוהסיכויים של התלמידות לשור 

 להיבחן במקצוע אחדכלומר גרות (חיות הבלגשת לבשהרשת הייתה זמיה להן  תלמידותהסיכוי של ה

ידות לימוד יח 5או  4-להיבחן בסיכוייהן ו ,39)%86-(הממוצע עומד על כ קודות אחוז 4-כב עלה) לפחות

של מובהקת ירידה  מתקבלתלאחר תיקון סטיות התקן  .40ב2לוח  – ) )49%קודות אחוז 3-כב גדלו באגלית

סיכוייהם של התלמידים והתלמידות להיבחן בהיקף התלמידים להיבחן באגלית בהיקף מוגבר. סיכויי 

בגרות תעודות ולא חל שיוי מובהק בזכאות ל אחים ואחיות)באמידות ל(אך לא  מוגבר במתמטיקה ירד

רשת הזמיות  לשהשפעה מובהקת  כאחד בותהובים האצל זוהתה לא  .ובאחוזון הציון בבחית הבגרות

לאחר (דולה גבישיבה  של בים לימודיםג), וכן על 2(לוח  ואקדמית תיכוית טכולוגית-עלעל רכישת השכלה 

שפיעה על לא ה מעיין החיוך התורירשת זמיות בתי ספר של  .)לאחים באמידותתיקון סטיות התקן 

 .ד)2(לוח התעסוקה והשכר של הגברים והשים 

 הסיכוי – )ה2לוח ( דפוסי הישואים והילודהעל רשת מעיין החיוך התורי זמיות של השלכות באשר ל

לתוצאות  הביאההרשת . פתיחת בתי ספר של אמידות לאחיםך לא לפי הא, עלה 25של גברים להתחתן עד גיל 

 4-כ שלמובהקת  ירידה ירדו 25להתחתן עד גיל  סיכוייהן על סמך האמידות לאחיות –הפוכות אצל הבות 

  ).48%-כשל עד גיל זה בשיעור  ישואיםממוצע של (לעומת ) סטיות התקןבגין לאחר תיקון ( אחוז קודות

 יישוב(בית ספר יסודי של מעיין החיוך החרדי בהם פעל שביישובים התגוררו שגברים של  הסיכוי גבר

או במרכז הארץ  ו)2(לוח  תושבים אלף 100המוה לפחות לעבור לגור בבגרותם ביישוב ) בפריפריהעירוי קטן 

מעורבות העל רשת . לא מצאה השפעה מובהקת של הסטיות התקן), אך לא אצל השיםבגין (לאחר תיקון 

על  ,עקבית על פי האמידות השוותמובהקת, ווגם לא מצאה השפעה  ,ז)2פעילות פלילית (לוח של גברים ב

                                                 
במקרה של הציוים במבחי המיצ"ב מספר התצפיות קטן הרבה יותר משום שבמבחים משתתפים בכל שה רק חלק  38

, החיוך העצמאי ומוסדות הפטור, וכן מעיין החיוך התורימהתלמידים והתלמידות. לא השתתפו במבחי המיצ"ב בים תלמידי 
  תלמידות מוסדות הפטור.

ומאז  " (לרבות במתמטיקה ובאגלית),מכון סאלדשל "יגשות לבחיות ות הלומדות בסמירים החרדיבות חלק לא מבוטל מה 39
הבחיה  –) 2020בחיות אלה מוכרות באופן חלקי על ידי משרד החיוך (משרד מבקר המדיה,  2001/2002שת הלימודים 

המשתתפות בבחיות הללו אין רשומות בקובצי  יחידות לימוד. 3-יחידות לימוד, והבחיה באגלית ל 2-במתמטיקה שוות ערך ל
בחיות הבגרות של משרד החיוך, ולכן האומד החיובי של השפעת זמיות רשת מעיין החיוך התורי על שיעור היגשות לבחיות 

  הבגרות מוטה כלפי מטה. 
הם ולהיות זכאי לתעודת בגרות קה יחידות לימוד באגלית או במתמטי 5או  4-להיבחן בלגשת לבחיות הבגרות, הסיכויים  40
   .קרב כל אלו שהיו קודם לכן בכיתה א'ב
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 מעיין החיוך התורישל  יסודייםבתי ספר ללגי ילדים ום הבכור לשלוח את ילדהגברים והשים הטייה של 

רבים מבי הדור  שהראו כי, )2020וגורדון ( תוצאה זו עולה בקה אחד עם ממצאי רגב ח).2(לוח  או החרדי

  בבגרותם.ותו עזבו א 90-וה 80-החרדי בשות העולם השי של אלו שכסו ל

, השתלבות הדולגולימודים בישיבה  רכישת השכלה –במרבית תחומי החיים שבדקו  ,סיכומו של דברב

וזרם החיוך של  בפליליםגברים מעורבות  ,בשוק העבודה, דפוסי ישואים ופריון ילודה, הגירה פימית

היה זמין ביישוב מגוריהם בכיתה א' תלמידים שבין  במשתי התוצאה בדל מובהקהמצא לא  – הצאצאים

שלא היה  כמקשה אחת האחריםבזרמי החיוך העברי התלמידים לבין  מעיין החיוך התוריבית ספר של 

  שים. ההן אצל גברים ואצל ההן , האחים והאחיות)בקרב (ובפרט  זמין להם בית ספר של הרשת

  

   הצפים עלבשיטת הבחירה  אמידות איביות

לימודים בפועל בבית ספר זיקה בין בוחות כאמור את ה הצפים עלבשיטת הבחירה  האמידות האיביות

ביתר זרמי משתה התוצאה, בהשוואה ללימודים לבין ערכי בפריפריה יסודי של מעיין החיוך התורי 

מעיין  רשתבוגרי בין משתי התוצאה של קבלה הערוך למאפשרות . הן גם כמקשה אחת החיוך העברי

 .שאיה אפשרית בשיטת הפרש ההפרשים ,בפרדהעברי האחרים לבוגרי זרמי החיוך  החיוך התורי

מפקחות טוב  ולכן הן, אחים ואחיותהאמידות ערכו בקרב  .ז3א עד 3תוצאות האמידות מוצגות בלוחות 

  יותר על הסלקטיביות בבחירת ההורים את זרם החיוך של ילדיהם.

של מאלו מוכים באופן כללי היו  תלמידי כיתה א' במעיין החיוך התוריבים ההישגים הלימודיים של 

 בין: שיעור הושרים יחדיובעלי מאפייים דומים שלמדו בזרמי החיוך העברי האחרים בים תלמידים 

א; 3לוח  – )9%(השיעור הממוצע בקרב כל הבים עמד על  קודות אחוז 10-בוה בה גהי "בי לכיתה' י כיתה

ושיעור הזכאים לתעודת בגרות  )67%אחוז ( תקודו 24-שיעורם של היגשים לבחיות הבגרות היה מוך ב

 ולטכאים להדסאיםלולים קודת אחוז פחות במס 1הם למדו  ;ב3לוח  – )40%קודות אחוז ( 15-קטן ב

           5%מכון להכשרה טכולוגית (השיעורים הממוצעים עמדו על בקודות אחוז פחות  4-י"ד) ו-(כיתות י"ג

שיעורם של אלו שהחלו ללמוד לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה היה כגד זאת , בהתאמה), אך 10%-ו

שת לימוד (לא כולל בישיבה  29ג; בסיכומו של דבר הם השלימו עד גיל 3לוח  –) 19%קודות אחוז ( 5-גבוה ב

  גדולה) אחת פחות מבוגרי בתי הספר היסודיים האחרים. 

 ביתר זרמי החיוך העברימאשר  קודות אחוז 14-בה מוך בוגרי הרשת היגברים השל שיעור התעסוקה 

(השיעור הממוצע אצל כל הבים  בוגרי החיוך החרדי האחרקודות אחוז מהשיעור של  5-, ואף מוך ביחדיו

 25שיעור השואים עד גיל  .ד3לוח  – 19%-היה מוך בשל המועסקים ושכרם השתי ברוטו  ,)82%-הגיע ל

 קודות אחוז על השיעור אצל בוגרי החיוך החרדי האחר 5-ואף עלה ב – )25%קודות אחוז ( 7-היה גבוה ב

דפוסי ההגירה הפימית שלהם היו דומים . ה3לוח  –) 0.5(ילד פחות  0.2) 29עד גיל ( לעולםהם הביאו אך  –

כמו של ילדים בחיוך החרדי היה ן שלמדו בגהרשת בוגרי שיעור הילדים הבכורים של  .ו)3לאחרים (לוח 

  . ז3לוח  – בוגרי זרמי החיוך העברי האחרים כמקשה אחת

קודות  6-חבשו את ספסלי כיתה י' בחיוך החרדי בבות שלמדו בכיתה א' ברשת מעיין החיוך התורי 

(השיעור הממוצע לכל הבות האחר  בחיוך העבריכיתה א' בעלות מאפייים דומים בתלמידות אחוז יותר מ

הישגיהן הלימודיים היו טובים  .א3לוח  – דתי-, בעיקר על חשבון לימודים בחיוך הממלכתי)15%עמד על 

כל בקרב  86%קודות אחוז (לעומת ממוצע של  20-שיעור היגשות לבחיות הבגרות היה גבוה בכיחסית: 
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שאר התלמידות (שיעור הזכאות שלהן לתעודת בגרות היה זו של מו כ יתהיה בחיותבוהצלחתן , )41הבות

-ב; הן למדו יותר במסלולים על3לוח  –עברי) -קודות אחוז מזה של תלמידות החיוך הממלכתי 9-גבוה ב

 )15%-(מובהק רק ב קודות אחוז יותר 5-תיכויים מקצועיים והחלו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה ב

 עברי-קודות אחוז יותר מבוגרות החיוך הממלכתי 7-(ב יחדיו ברי האחריםבוגרות זרמי החיוך העאשר מ

שות לימוד  1.4-כרכשו ; בסופו של דבר הן )בוגרות החיוך החרדי האחראשר קודות אחוז יותר מ 9-וב

 ה דומה לזהרשת היהשיעור התעסוקה של בוגרות ג. 3לוח  –שים)  12.8-(הממוצע הגיע ליותר מהאחרות 

קודות אחוז פחות  6-ו עברי-קודות אחוז יותר מהשיעור אצל בוגרות החיוך הממלכתי 5( ותהאחרשל 

דפוסי . ד)3(לוח  תי ברוטו היה גבוה בשלישהש ןאך שכר )מהשיעור אצל בוגרות החיוך החרדי האחר

עד גיל (באופן דומה לזה של בוגרות יתר זרמי החיוך העברי, אך הן ילדו הישואים והילודה שלהן התפתחו 

ה). גם דפוסי ההגירה של בוגרות הרשת היו כמו 3ילד פחות מבוגרות החיוך החרדי האחר (לוח  0.2-כ )29

הייתה אמם דומה הבכור לגן ילדים חרדי  ןלשלוח את ילדרשת השל בוגרות הטייה . ו)3(לוח של האחרות 

 ).ז3(לוח ו ביתר זרמי החיוך העברי כמקשה אחת לז

                                                 
-יש לזכור שהממוצעים מחושבים לגבי כל המשתתפים באמידות ולא לגבי תלמידים (תלמידות) בעלי מאפייים דמוגרפיים 41

אצל כל  עור הממוצעשסכום השי אפשר לכןכלכליים הזהים בהכרח לאלו שלמדו ברשת מעיין החיוך התורי; -חברתיים
   .0%-מתחת ל ירד /100%הרשת יעלה על  תלמידי (תלמידות)לטובת/ לרעת בקודות אחוז והפער התלמידים (התלמידות) 
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  1ןציוי המיצ"ב והלימודים בתיכו על ביישוב המגורים מעיין החיוך התורייסודי של ית ספר ב זמיות . אומדי השפעתא2לוח 

 הפרשים)ההפרש אמידות בשיטת (

    
  2ציון התקן בבחית המיצ"ב בכיתה ח'

  למד 
בכיתה י' 
בחיוך 

  דתי-הממלכתי

  למד 
בכיתה י' 
בחיוך 
 3החרדי

  למד 
בכיתה י' 

בתיב 
  המקצועי

  למד
בבית ספר 

  3תעשייתי

  שר
  בין כיתה י'  

  4לכיתה י"ב
    מדעים  מתמטיקה  אגלית  עברית

 **0.031 0.008 0.008- 0.018 0.026      גברים
      (0.023) (0.022) (0.032) (0.011) (0.011) 

 0.033 0.000 0.006 0.023- 0.008      5אחים   
      (0.021) (0.013) (0.032) (0.022) (0.021) 

  -0.047 0.075 -0.227* -0.065 -0.018 0.019** 0.014 -0.004 -0.004שים

(0.076) (0.083) (0.097) (0.066) (0.016) (0.009) (0.03) (0.006) (0.005) 

 *0.021- 0.009- 0.005 0.013 0.018- 0.055 0.111- 0.110 0.014  5אחיות   

(0.156) (0.181) (0.120) (0.238) (0.022) (0.015) (0.041) (0.012) (0.012) 

ממוצע משתה 
 0.091 0.084 0.477 0.128 0.233      התוצאה לגברים

ממוצע משתה 
  0.037 0.032 0.370 0.152 0.248 0.276- 0.346- 0.533- 0.280-  התוצאה לשים

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החיוך והתרבות ועיבודי המחברים. המקור:
 ומוצגות בסוגריים.ישוב הי) לפי clustered, בהתאמה. סטיות התקן מקובצות (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 .1במשוואה  
	האומד של  ) 1(
לא בחו הם מעיין החיוך התורי במשום ש ,בים-לא ערכו אמידות לתלמידים .1994/5 הלימודים משת החל' א בכיתה שלמדו מי עבור רק קיימים' ח בכיתה"ב המיצ ציוי ) 2(

 במבחי המיצ"ב.  
 למד בכיתה י' ב"בית ספר תעשייתי" בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (בתקופה החקרת באחריות משרד התמ"ת). ) 3(
 . 18בגיל גדולה לא למד בכיתה י"ב בבית ספר של משרד החיוך או בבית ספר תעשייתי או בישיבה  ) 4(
 .משפחהכל ל Fixed effectוסף לאותם הורים. באמידות  ) 5(
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  על ביישוב המגורים מעיין החיוך התורי השפעת זמיות בית ספר יסודי של ב. אומדי 2לוח 

  1תבבחיות הבגרוההישגים 

  (אמידות בשיטת הפרש ההפרשים)

יגש  
לבחיות 

 2הבגרות

יגש לבחית 
בגרות 

  3,2במתמטיקה

יגש לבחית 
בגרות 
 3,2באגלית

  זכאי 
  לתעודת 

  2בגרות

אחוזון 
הציון 
 4בבגרות

 2.058 0.001- 0.024- *0.023- 0.010-  גברים
  (0.023) (0.011) (0.024) (0.025) (1.775) 

 5אחים   
  

0.005 -0.023 -0.023 -0.011 1.693 

(0.038) (0.018) (0.021) (0.035) (1.941) 

  0.036** -0.026** 0.017 0.012 0.045שים

(0.015) (0.012) (0.015) (0.022) (1.158) 

 0.829 0.029 **0.031 0.018- **0.044  5אחיות   

(0.019) (0.018) (0.013) (0.024) (1.277) 

 35.513 0.402 0.361 0.162 0.665  ממוצע משתה התוצאה לגברים

 43.745 0.606 0.494 0.221 0.863  ממוצע משתה התוצאה לשים

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
  ומוצגות בסוגריים.) לפי יישוב clustered, בהתאמה. סטיות התקן מקובצות (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 .1במשוואה  
	האומד של  ) 1(
 .קרב כל אלו שהיו קודם לכן בכיתה א'ב ) 2(
 יחידות לימוד. 5או  4בהיקף של  ) 3(
ממוצע משוקלל, לפי מספר יחידות הלימוד, של אחוזון הציון של התלמיד בכל מקצוע בשה בה בחן. במתמטיקה  ) 4(

 ובאגלית האחוזון חושב גם לפי מספר יחידות הלימוד.
 לכל משפחה. Fixed effectותם הורים. באמידות וסף לא ) 5(

 

  על ביישוב המגורים מעיין החיוך התורי זמיות בית ספר יסודי של ג. אומדי השפעת 2לוח 

   1לימודים בישיבה גדולהרכישת השכלה גבוהה ו

 (אמידות בשיטת הפרש ההפרשים)

  למד  
בכיתות  

  2י"ג/י"ד

למד במכון 
להכשרה 
 2טכולוגית

לתואר למד 
ראשון במוסד 

להשכלה 
  2גבוהה

מספר 
שות 
  3לימוד

למד 
בישיבה 

 הדולג

מספר שות 
  לימודה

  בישיבה
 הדולג 

  29עד   18  29עד   29עד   29עד   29עד   בגיל:

 *0.221  0.020 *0.244- 0.011- 0.014- 0.002-  גברים
  (0.011) (0.014) (0.016) (0.129) (0.016) (0.114) 

 0.166 0.001 0.137- 0.026- 0.027- 0.004  4אחים   
  (0.017) (0.025) (0.032) (0.223) (0.015) (0.168) 

  -0.010 -0.001 -0.005 -0.031שים

  (0.006) (0.007) (0.021) (0.036) 

 0.029- 0.007- 0.005 *0.021-  4אחיות   

  (0.012) (0.014) (0.033) (0.069) 

 0.841 0.118 11.493 0.192 0.096 0.050  לגבריםממוצע משתה התוצאה 

   12.753 0.396 0.053 0.015  ממוצע משתה התוצאה לשים

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
 ) לפי יישוב ומוצגות בסוגריים.clustered, בהתאמה. סטיות התקן מקובצות (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 .1במשוואה  
	האומד של  ) 1(
 לפחות שה אחת. ) 2(
 .הדולגלא כולל שות לימוד בישיבה  ) 3(
  לכל משפחה. Fixed effectלאותם הורים. באמידות וסף  ) 4(
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   על  ספר יסודי של מעיין החיוך התורי ביישוב המגורים בית זמיותד. אומדי השפעת 2לוח 

 )ההפרשים הפרש בשיטת(אמידות  20171שת התעסוקה והשכר ב

מספר חודשי    2מועסק  
 שכירה העבודה ה

השכר  (לוג)
 3השתי ברוטו

השכר  (לוג)
  3ברוטו החודשי

 0.010 0.010 0.081 0.016-  גברים
  (0.011) (0.147) (0.042) (0.027) 

 0.012 0.039- 0.390- 0.016-  4אחים   
  (0.040) (0.257) (0.095) (0.074) 

   0.003 0.014 0.005 0.008שים
(0.007) (0.087) (0.024) (0.018) 

 0.011- 0.015- 0.013- 0.014  4אחיות   
(0.024) (0.200) (0.066) (0.055) 

ממוצע משתה 
 8.781 11.001 10.015 0.822  התוצאה לגברים

ממוצע משתה 
 8.505 10.715 9.909 0.901  התוצאה לשים

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
) לפי יישוב ומוצגות clustered, בהתאמה. סטיות התקן מקובצות (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

  בסוגריים.

 .1במשוואה  
	האומד של  ) 1(
 עבד לפחות חודש אחת כשכיר או שהייתה לו הכסה מעבודה עצמאית. ) 2(
 בקרב מועסקים שכירים.  ) 3(
 לכל משפחה. Fixed effectלאותם הורים. באמידות וסף  ) 4(

  
   על ביישוב המגוריםמעיין החיוך התורי זמיות בית ספר יסודי של ה. אומדי השפעת 2לוח 

 (אמידות בשיטת הפרש ההפרשים) 1התכוות הדמוגרפיות

גיל  2שוי  
ישואים ה
 3ראשויםה

ישואים 
ראשוים 

ליוצא/ת צפון 
 4אפריקה

ברמת ההפרש 
  המזרחיות
  בין הפרט

  5לבן/בת הזוג

בן/בת זוג 
בוגר/ת מעיין 

  החיוך
  התורי 

  מספר 
 ילדים ה

  29עד   29עד   29עד   29עד   29עד   25עד   בגיל:

 0.052 0.005 0.042 0.012- 0.175- *0.018  גברים
  (0.010) (0.150) (0.021) (0.078) (0.011) (0.050) 

 6אחים   
  

-0.001 -0.231 0.000 -0.168 0.053 0.038 
(0.031) (0.234) (0.063) (0.142) (0.054) (0.085) 

   -0.015 -0.041 -0.001 0.078 0.015 -0.069שים
(0.015) (0.153) (0.020) (0.062) (0.012) (0.050) 

 0.064- 0.024 0.188 0.062- 0.126 0.042-  6אחיות   
(0.031) (0.344) (0.072) (0.166) (0.019) (0.102) 

ממוצע משתה 
  התוצאה לגברים

0.254 24.864 0.408 0.706 0.074 0.506 

ממוצע משתה 
  התוצאה לשים

0.481 23.532 0.425 0.686 0.109 0.905 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
 ) לפי יישוב ומוצגות בסוגריים.clusteredמקובצות (, בהתאמה. סטיות התקן 1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 .1במשוואה  
	האומד של  ) 1(
 . 25התחתן לפחות פעם אחת עד גיל  ) 2(
 .29רק לפרטים שהיו שואים לפחות פעם אחת עד גיל  ) 3(
אחד  שכל, תויסיה, לוב, אלג'יריה) או ]כולל טג'יר ומרוקו הספרדית[ מי שעלה מאחת ממדיות צפון אפריקה (מרוקו ) 4(

 מהסבים והסבתות שלו ולדו שם.
לאחד מההורים יש אב מלא": -. (ב) מזרחי "חצי3יקוד  – צפון אפריקה(א) מזרחי "מלא": כל הסבים והסבתות ילידי  ) 5(

; (ג) מזרחי אחר: מי 2יקוד  – אפריקה-ואם ילידי צפון אפריקה ולהורה האחר יש אב ואם ילידי שאר מדיות אסיה
; (ד) 1יקוד  – צפון אפריקהיליד  ומהסבים והסבתות של דמלא" ולפחות אח-או מזרחי "חצי שאיו מזרחי "מלא"

מזרחי לא מצפון אפריקה: מי שכל הסבים והסבתות שלו לא ולדו בצפון אפריקה אבל לפחות אחד מהם ולד במדיה 
 . -1יקוד  –אפריקה -אסיה. לא מזרחי: מי שכל הסבים והסבתות שלו לא ולדו ב0יקוד  – אפריקה-אחרת באסיה

 לכל משפחה. Fixed effectלאותם הורים. באמידות וסף  ) 6(
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  על ביישוב המגורים מעיין החיוך התורי בית ספר יסודי של  זמיותו. אומדי השפעת 2לוח 

  ))25כון לגיל  1הגירה פימית

  (אמידות בשיטת הפרש ההפרשים)

מתגורר ביישוב   
בו התגורר ש

 בכיתה א'

מתגורר ביישוב 
 100מעל שבו 

 2אלף תושבים

  מתגורר במחוז 
  תל אביב 

 המרכזאו 

 0.011 0.011 0.018-  גברים
  (0.018) (0.014) (0.008) 

 3אחים   
  

-0.012 0.029* 0.020 
(0.025) (0.016) (0.014) 

 ** -0.004 0.013 0.013שים
(0.014) (0.010) (0.005) 

 0.004 0.009- 0.000  3אחיות   
(0.029) (0.030) (0.017) 

  ממוצע משתה התוצאה לגברים
0.786 0.089 0.050 

  ממוצע משתה התוצאה לשים
0.737 0.106 0.061 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
יישוב ) לפי clustered, בהתאמה. סטיות התקן מקובצות (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

  ומוצגות בסוגריים.

 .1במשוואה  
	האומד של  ) 1(
 .2015לפי מספר התושבים כון לסוף  ) 2(
 לכל משפחה. Fixed effectלאותם הורים. באמידות וסף  ) 3(

  
  

 

מעיין החיוך זמיות בית ספר יסודי של ז. אומדי השפעת 2לוח 

  2של גברים 1על עברייותביישוב המגורים התורי 

 ההפרשים)(אמידות בשיטת הפרש 

תיק פלילי לו פתח   
  18–12בגילים 

  הורשע בבית משפט
 28עד גיל  

 0.015 0.009-  סה"כ
  (0.014) (0.010) 

 3אחים   
  

-0.013 -0.007 
(0.022) (0.051) 

  ממוצע משתה התוצאה 
0.128 0.065 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
) לפי יישוב clustered, בהתאמה. סטיות התקן מקובצות (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 ומוצגות בסוגריים.

 .1במשוואה  
	האומד של  ) 1(
 המעורבות של שים בפעילות פלילית זיחה. ) 2(
 למשפחה. Fixed effectלאותם הורים. באמידות וסף  ) 3(
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  על ביישוב המגורים מעיין החיוך התורי זמיות בית ספר יסודי של ח. אומדי השפעת 2לוח 

  2,1זרם החיוך של הילד הבכור

  (אמידות בשיטת הפרש ההפרשים)

  כיתה א' בבית ספר יסודי  גן ילדים  

מעיין 
החיוך 
  התורי

-ממלכתי  חרדי
  דתי

מעיין 
החיוך 
  התורי

-ממלכתי  חרדי
  דתי

 0.068 0.027 0.046 0.032 0.058 0.007  גברים
  (0.008) (0.066) (0.048) (0.069) (0.058) (0.057) 
 3אחים   

  
-0.005 0.086 -0.083    
(0.057) (0.117) (0.090)    

 *** -0.010 0.013 -0.019 0.009 -0.041 0.086שים
(0.009) (0.020) (0.025) (0.025) (0.025) (0.022) 

 0.012 0.072- 0.124- 0.059- 0.027 0.032- 3אחיות   
  (0.035) (0.053) (0.058) (0.130) (0.131) (0.112) 

גברים לבות זוג באוכלוסיית 
  המחקר

0.004 0.086 0.106    
(0.018) (0.078) (0.062)    

  שים לבי זוג באוכלוסיית
  המחקר

-0.040 -0.064  0.073    
(0.024) (0.067) (0.062)    

גברים ובות זוגם ששיהם 
  :4המחקרבאוכלוסיית 

      

    0.009 0.164 0.019  גברים  
  )0.023( )0.071( 0.080    
      -0.031 -0.089 0.083שים  
  )0.026( )0.075( 0.068    

  0.347  0.382  0.162  0.382  0.323  0.016  ממוצע משתה התוצאה לגברים
  0.340  0.308  0.135  0.373  0.300  0.024  ממוצע משתה התוצאה לשים

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
 ) לפי יישוב ומוצגות בסוגריים.clustered, בהתאמה. סטיות התקן מקובצות (1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 .2במשוואה  
	האומד של  ) 1(
 תצפיות לפחות. 400מוצגות רק תוצאות אמידות המבוססות על  ) 2(
 לכל משפחה.  Fixed effectלאותם הורים. באמידות וסף  ) 3(
 באמידות אלו סטיות התקן מקובצות לפי יישוב המגורים של האם. ) 4(
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  2,1לימודים בתיכוןלרשת מעיין החיוך התורי בית ספר יסודי של לימודים ב בין ִמתאםהאומדי א. 3לוח 

  יישובי הטיפול בלבד

  )לאחים ולאחיות (אמידות איביות

  ) בין מעיין החיוך התורי לשאר החיוך החרדי10%בהטיה: פער מובהק (לפחות ברמה של 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החיוך והתרבות ועיבודי המחברים. המקור:
 ) לפי יישוב ומוצגות בסוגריים.clusteredסטיות התקן מקובצות ( , בהתאמה.1%-ו 5%, 10% ,15% *, **, *** מובהק ברמה של^, 

 התורי החיוך"מעיין  שורות למעטעברי, -כל האומדים הם בהשוואה להשפעת הלימודים בחיוך הממלכתי. 3מבוסס על משוואה  ) 1(
באמידות לאחיות מוצג  .פרדות אמידות על שמבוססות) יחדיו האחרים העברי החיוך זרמי כל הם" (האחרים לאחרים בהשוואה

 .Fסכום האומדים של הדמי לאישה והאיטראקציה, והמובהקות מבוססת על מבחן 
  א) בשל מיעוט תצפיות באמידות לאחיות.2(כפי שעשה בלוח לא מוצגות בלוח תוצאות האמידות של ציוי המיצ"ב  ) 2(
למד בכיתה י' ב"בית ספר תעשייתי" בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (בתקופה החקרת באחריות משרד  ) 3(

 התמ"ת).
 . 18ה בגיל דוללמד בכיתה י"ב בבית ספר של משרד החיוך או בבית ספר תעשייתי או בישיבה ג לא ) 4(

  

   

למד בכיתה י'   
בחיוך 

  דתי-הממלכתי

למד בכיתה י' 
  בחיוך

 החרדי 

למד בכיתה י' 
בתיב 

  המקצועי

  למד
בבית ספר 

  3תעשייתי

  בין  שר
כיתה י' 
  4לכיתה י"ב

  אחים

 ***0.096 0.004 ***0.105- 0.015 0.008  התורי החיוך מעיין
)0.027( (0.026)  לאחרים בהשוואה  )0.025(  )0.012(  )0.033(  

 ***0.086 0.009- **0.100- 0.043 ^0.068  מעיין החיוך התורי
  (0.041) )0.034(  )0.047(  )0.023(  )0.029(  

 0.005 0.015- 0.002- 0.022- **0.096  דתי-ממלכתי
  (0.037) )0.017(  )0.032(  )0.021(  )0.013(  

 0.030 0.023- 0.061- 0.044 0.060  (ללא  החרדיהחיוך 
)0.052( (0.048)  )התורי החיוך מעיין  )0.045(  )0.022(  )0.025(  

  אחיות

  התורי החיוך מעיין
  לאחרים בהשוואה

-0.048* 0.063** 0.089** -0.004 -0.043 

 ***0.067- 0.009- ***0.107 0.094 **0.030 מעיין החיוך התורי

 0.019- ***0.000 ***0.010 0.011- 0.145  דתי-ממלכתי

(ללא  החרדיהחיוך 
  )התורי החיוך מעיין

0.043** 0.080 0.080*** 0.000 -0.069 
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  1הישגים בבחיות הבגרותלרשת מעיין החיוך התורי בית ספר יסודי של לימודים בבין  ִמתאםהאומדי . ב3לוח 

  יישובי הטיפול בלבד

  )לאחים ולאחיות (אמידות איביות

  ) בין מעיין החיוך התורי לשאר החיוך החרדי10%בהטיה: פער מובהק (לפחות ברמה של 

  יגש   
לבחיות 

  2הבגרות

יגש לבחית 
בגרות 

 3,2במתמטיקה

יגש לבחית 
בגרות 
 3,2באגלית

  זכאי 
  לתעודת

  2בגרות 

  אחוזון 
  הציון 
  4בבגרות

  םאחי

-0.001 0.021 ***0.241-  התורי החיוך מעיין  -0.146** 1.291-  
)0.064(  לאחרים בהשוואה  )0.015(  )0.021(  )0.057(  )3.008(  

 2.165- ***0.174- 0.006 0.012 ***0.209-  מעיין החיוך התורי
  )0.047(  )0.021(  )0.011(  )0.051(  )3.621(  

 ^2.192- 0.033- 0.002 0.014- 0.016  דתי-ממלכתי
  )0190.(  )0140.(  )190.0(  )250.0(  )401.1(  

 3.648- **0.144- 0.037 0.008 **0.126-  (ללא  החרדיהחיוך 
).0560(  )התורי החיוך מעיין  )0260.(  )0390.(  )0.057(  )7093.(  

  אחיות

  התורי החיוך מעיין
  לאחרים בהשוואה

0.199** 0.021 0.032 0.089 1.389 

 2.087 **0.094 0.058 0.016 ***0.262 מעיין החיוך התורי

 1.030 0.033 ***0.062 0.010 **0.051 דתי-ממלכתי

(ללא  החרדיהחיוך 
  )התורי החיוך מעיין

0.231** -0.019 -0.006 0.096 2.256 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
  ) לפי יישוב ומוצגות בסוגריים.clusteredסטיות התקן מקובצות ( , בהתאמה.1%-ו 5%, 10% ,15% *, **, *** מובהק ברמה של^, 

 התורי החיוך"מעיין  שורות למעטעברי, -כל האומדים הם בהשוואה להשפעת הלימודים בחיוך הממלכתי. 3מבוסס על משוואה  ) 1(
באמידות לאחיות מוצג  .פרדות אמידות על שמבוססות) יחדיו האחרים העברי החיוך זרמי כל הם" (האחרים לאחרים בהשוואה

 .Fסכום האומדים של הדמי לאישה והאיטראקציה, והמובהקות מבוססת על מבחן 
 .קרב כל אלו שהיו קודם לכן בכיתה א'ב ) 2(
 יחידות לימוד. 5או  4בהיקף של  ) 3(
אגלית בה בחן. במתמטיקה ובשממוצע משוקלל, לפי מספר יחידות הלימוד, של אחוזון הציון של התלמיד בכל מקצוע בשה  ) 4(

 האחוזון חושב גם לפי מספר יחידות הלימוד.
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  רשת מעיין החיוך התורי בית ספר יסודי של לימודים ב בין ִמתאםהג. אומדי 3לוח 

  1לימודים בישיבה גדולהרכישת השכלה גבוהה ול

  יישובי הטיפול בלבד

  )לאחים ולאחיות (אמידות איביות

  בין מעיין החיוך התורי לשאר החיוך החרדי )10%בהטיה: פער מובהק (לפחות ברמה של 

למד בכיתות   
 2י"ג/י"ד

למד במכון 
להכשרה 
 2טכולוגית

למד לתואר 
ראשון במוסד 

להשכלה 
  2גבוהה

מספר שות 
  3לימודה

  29עד   29עד  29עד  29עד  בגיל: 

  םאחי

 ***1.107- *0.050 **0.040- ***0.013-  התורי החיוך מעיין
)0.004(  לאחרים בהשוואה  )0.010(  )0.024(  )0.212(  

 ***1.257- *0.051 **0.056- 0.006-  מעיין החיוך התורי
  )0.011(  )0.023(  )0.025(  )0.273(  

 ***0.467- 0.011- 0.016- 0.007  דתי-ממלכתי
  )0100.(  )40.01(  )130.0(  )0830.(  

 ***1.883- 0.044 *0.047- 0.007-  (ללא  החרדיהחיוך 
).0130(  )התורי החיוך מעיין  )0240.(  )0390.(  )5320.(  

  אחיות

  התורי החיוך מעיין
 **1.426 ^0.053 **0.036 **0.019  לאחרים בהשוואה

 ***1.895 ***0.072 **0.024 0.025 מעיין החיוך התורי

 ***0.574 ***0.048 **0.014- 0.009 דתי-ממלכתי

(ללא  החרדיהחיוך 
 ***2.118 ***0.020- 0.012 0.023  )התורי החיוך מעיין

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
) לפי יישוב ומוצגות clustered, בהתאמה. סטיות התקן מקובצות (1%-ו 5%, 10% ,15% *, **, *** מובהק ברמה של^, 

 בסוגריים.
 החיוך"מעיין  שורות למעטעברי, -כל האומדים הם בהשוואה להשפעת הלימודים בחיוך הממלכתי. 3מבוסס על משוואה  ) 1(

 .פרדות אמידות על שמבוססות) יחדיו האחרים העברי החיוך זרמי כל הם" (האחרים לאחרים בהשוואה התורי
 .Fת על מבחן באמידות לאחיות מוצג סכום האומדים של הדמי לאישה והאיטראקציה, והמובהקות מבוסס

 לפחות שה אחת. ) 2(
  ה.דוללא כולל שות לימוד בישיבה ג ) 3(
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  רשת מעיין החיוך התורי  שללימודים בבית ספר יסודי בין  ִמתאםהד. אומדי 3 לוח

  20171 שתתעסוקה והשכר בל

  יישובי הטיפול בלבד

  )לאחים ולאחיות (אמידות איביות

  בין מעיין החיוך התורי לשאר החיוך החרדי) 10%בהטיה: פער מובהק (לפחות ברמה של 

מספר חודשי   2מועסק  
עבודה ה
 שכירהה

השכר  (לוג)
  השתי 

 3ברוטו

השכר  (לוג)
   החודשי

  3ברוטו

  םאחי

 *0.136- ^0.193- ***1.579- ***0.140-  התורי החיוך מעיין

)0.027(  לאחרים בהשוואה  )0.315(  )0.122(  )0.072(  

 0.119- 0.103- **1.260- ***0.140-  התורימעיין החיוך 

  )0370.(  )5460.(  )1550.(  )1050.(  

 0.004- 0.063 0.198 0.011-  דתי-ממלכתי

  )0230.(  )4060.(  )0900.(  )0640.(  

 **0.193- 0.162- 0.693- *0.091-  (ללא  החרדיהחיוך 

).0470(  )התורי החיוך מעיין  )6160.(  )1130.(  )0890.(  

  אחיות

  התורי החיוך מעיין
 ***0.198 ***0.325 *0.770 0.023  לאחרים בהשוואה

 0.270 ***0.475 ***1.383 ***0.050 מעיין החיוך התורי

 **0.114 **0.184 **0.732 **0.034 דתי-ממלכתי

(ללא  החרדיהחיוך 
 0.258 **0.409 **1.681 **0.109  )התורי החיוך מעיין

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
) לפי יישוב ומוצגות clusteredסטיות התקן מקובצות ( , בהתאמה.1%-ו 5%, 10% ,15% *, **, *** מובהק ברמה של^, 

  בסוגריים.
 וךהחי"מעיין  שורות למעטעברי, -כל האומדים הם בהשוואה להשפעת הלימודים בחיוך הממלכתי. 3מבוסס על משוואה  ) 1(

 .פרדות אמידות על שמבוססות) יחדיו האחרים העברי החיוך זרמי כל הם" (האחרים לאחרים בהשוואה התורי
 .Fבאמידות לאחיות מוצג סכום האומדים של הדמי לאישה והאיטראקציה, והמובהקות מבוססת על מבחן 

 עבד לפחות חודש אחת כשכיר או שהייתה לו הכסה מעבודה עצמאית. ) 2(
 בקרב מועסקים שכירים.  ) 3(
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 1תכוות הדמוגרפיותלרשת מעיין החיוך התורי בית ספר יסודי של לימודים בבין  ִמתאםהה. אומדי 3 לוח

  יישובי הטיפול בלבד    

   )לאחים ולאחיות (אמידות איביות

  ) בין מעיין החיוך התורי לשאר החיוך החרדי10%בהטיה: פער מובהק (לפחות ברמה של 

גיל  2שוי  
ישואים ה
 3ראשויםה

ישואים 
ראשוים 

ת /ליוצא
 צפון

 4אפריקה

ההפרש 
ברמת 

  המזרחיות
  בין הפרט
לבן/בת 

  5הזוג

בן/בת זוג 
בוגר/ת 
מעיין 

החיוך 
  התורי

מספר 
 ילדיםה

  29עד   29 עד  29עד   29עד  29עד  25 עד בגיל: 

  םאחי

-0.161 **0.068  התורי החיוך מעיין  0.013 0.090-  0.049-  -0.163** 

)0.123( (0.028)  לאחרים בהשוואה  )0.073(  )0.227(  )0.051(  )0.069(  

 ^0.128- 0.052- 0.305- 0.071 0.216- ^0.088  מעיין החיוך התורי

  )0580.(  )2260.(  )1270.(  )3120.(  )0590.(  )0770.(  

 0.040 0.033- ^0.265- 0.074 0.083- ^0.038  דתי-ממלכתי

  )0240.(  )1900.(  )0640.(  )1530.(  )0240.(  )0460.(  

 0.082- 0.060- 0.267- 0.076 0.156- 0.037  (ללא  החרדיהחיוך 

).0530(  )התורי החיוך מעיין  )2750.(  )0900.(  )1930.(  )0560.(  )0680.(  

  אחיות

  התורי החיוך מעיין
  לאחרים בהשוואה

-0.023 -0.019 -0.003 0.031 0.021 -0.099 

 0.023- 0.060 0.095- 0.028 0.049- 0.006 מעיין החיוך התורי

 0.111 0.001 **0.137- 0.037 0.089- 0.065 דתי-ממלכתי

(ללא  החרדיהחיוך 
 0.176 0.116 ***0.085- **0.014 0.076 0.008-  )התורי החיוך מעיין

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
 ) לפי יישוב ומוצגות בסוגריים.clusteredסטיות התקן מקובצות ( , בהתאמה.1%-ו 5%, 10% ,15% *, **, *** מובהק ברמה של^, 

 התורי החיוך"מעיין  שורות למעטעברי, -כל האומדים הם בהשוואה להשפעת הלימודים בחיוך הממלכתי. 3מבוסס על משוואה  ) 1(
באמידות לאחיות מוצג  .פרדות אמידות על שמבוססות) יחדיו האחרים העברי החיוך זרמי כל הם" (האחרים לאחרים בהשוואה

 .Fסכום האומדים של הדמי לאישה והאיטראקציה, והמובהקות מבוססת על מבחן 
 . 25התחתן לפחות פעם אחת עד גיל  ) 2(
 .29רק לפרטים שהיו שואים לפחות פעם אחת עד גיל  ) 3(
אחד מהסבים  שכלמי שעלה מאחת ממדיות צפון אפריקה (מרוקו [כולל טג'יר ומרוקו הספרדית], תויסיה, לוב, אלג'יריה) או  ) 4(

 והסבתות שלו ולדו שם.
 ילידי ואם אב יש מההורים לאחדמלא": -. (ב) מזרחי "חצי3יקוד  – אפריקה צפון(א) מזרחי "מלא": כל הסבים והסבתות ילידי  ) 5(

; (ג) מזרחי אחר: מי שאיו מזרחי "מלא" או 2יקוד  –אפריקה -אסיה מדיות שאר ילידי ואם אב יש האחר ולהורה קהאפרי צפון
 הסבים שכל מי: אפריקה מצפון לא מזרחי; (ד) 1יקוד  – אפריקה צפוןיליד  ומהסבים והסבתות של דמלא" ולפחות אח-מזרחי "חצי

. לא מזרחי: מי שכל 0יקוד  –אפריקה -באסיה אחרת במדיה ולד מהם אחד לפחות אבל אפריקה בצפון ולדו לא שלו והסבתות
 . -1יקוד  –אפריקה -הסבים והסבתות שלו לא ולדו באסיה
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 רשת מעיין החיוך התוריבבית ספר יסודי של לימודים  בין ִמתאםה. אומדי ו3לוח 

 ))25כון לגיל  1פימיתההגירה ל

  יישובי הטיפול בלבד

  )לאחים ולאחיות (אמידות איביות

  ) בין מעיין החיוך התורי 10%בהטיה: פער מובהק (לפחות ברמה של 

  לשאר החיוך החרדי

מתגורר   
בו שביישוב 

התגורר 
 בכיתה א'

מתגורר 
 שבוביישוב 

אלף  100מעל 
 2תושבים

מתגורר 
במחוז תל 
אביב או 
  המרכז

  םאחי

 0.027 0.051 0.008  התורי החיוך מעיין

)0.047(  לאחרים בהשוואה  )0.046(  )0.021(  

 0.011 0.002- 0.029  מעיין החיוך התורי
  )0560.(  )0540.(  )0290.(  

 0.006- **0.042- 0.011  דתי-ממלכתי

  )0250.(  )0180.(  )0090.(  

 0.040- 0.053- 0.011  (ללא  החרדיהחיוך 

).0520(  )התורי החיוך מעיין  )0360.(  )0340.(  

  אחיות

  התורי החיוך מעיין
 0.020- 0.010- 0.069  לאחרים בהשוואה

 0.025- 0.047- 0.072 מעיין החיוך התורי

 0.012 0.000 0.034- דתי-ממלכתי

(ללא  החרדיהחיוך 
 0.004- 0.081- 0.041  )התורי החיוך מעיין

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
) clusteredסטיות התקן מקובצות ( , בהתאמה.1%-ו 5%, 10% ,15% *, **, *** מובהק ברמה של^, 

 לפי יישוב ומוצגות בסוגריים.
עברי, -כל האומדים הם בהשוואה להשפעת הלימודים בחיוך הממלכתי. 3מבוסס על משוואה  ) 1(

 העברי החיוך מיזר כל הם" (האחרים לאחרים בהשוואה התורי החיוך"מעיין  שורות למעט
באמידות לאחיות מוצג סכום האומדים של  .פרדות אמידות על שמבוססות) יחדיו האחרים

 .Fהדמי לאישה והאיטראקציה, והמובהקות מבוססת על מבחן 
 .2015לפי מספר התושבים כון לסוף  ) 2(
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  רשת מעיין החיוך התורי לימודים בבית ספר יסודי של בין  ִמתאםהאומדי . ז3לוח 

  2,1הבכור בגן הילדיםזרם החיוך של הילד ל

  יישובי הטיפול בלבד

  )לאחים ולאחיות (אמידות איביות

  ) בין מעיין החיוך התורי 10%בהטיה: פער מובהק (לפחות ברמה של 

  לשאר החיוך החרדי

  מעיין   
  החיוך התורי

  דתי-ממלכתי  חרדי

  םאחי

-0.032  התורימעיין החיוך   0.111-  0.095 

)0.046(  בהשוואה לאחרים  )0.077(  )0.084(  
 ^0.215 0.187- 0.025-  מעיין החיוך התורי

  )0.046(  )1450.(  )1270.(  
 0.102 0.076- 0.011-  דתי-ממלכתי

  )0500.(  )1280.(  )1270.(  
 0.161 0.120- 0.004-  החרדי (ללא החיוך 

).0560(  התורי)מעיין החיוך   )1320.(  )1260.(  

  אחיות

  מעיין החיוך התורי
 0.013 0.000 ^0.044-  בהשוואה לאחרים

 ***0.063 ***0.023 ***0.009-  מעיין החיוך התורי
 ***0.016 ***0.049 ***0.021  דתי-ממלכתי

החרדי (ללא החיוך 
 ***0.044 ***0.045 ***0.050  מעיין החיוך התורי)

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
) לפי יישוב clusteredסטיות התקן מקובצות ( ., בהתאמה1%-ו 5%, 10% ,15% *, **, *** מובהק ברמה של^, 

 ומוצגות בסוגריים.
 למעטעברי, -כל האומדים הם בהשוואה להשפעת הלימודים בחיוך הממלכתי. 3מבוסס על משוואה  ) 1(

) יחדיו האחרים העברי החיוך זרמי כל הם" (האחרים לאחרים בהשוואה התורי החיוך"מעיין  שורות
באמידות לאחיות מוצג סכום האומדים של הדמי לאישה  .פרדות אמידות על שמבוססות

  .Fוהאיטראקציה, והמובהקות מבוססת על מבחן 
 בשל מיעוט תצפיות. לא מוצגות תוצאות האמידות של זרם החיוך בבית הספר היסודי ) 2(
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  . בדיקות הטרוגיות 6.2

על משתי  מעיין החיוך התוריכדי לבדוק הטרוגיות אפשרית בהשפעת הלימודים בחיוך היסודי ברשת 

               ח 2-א2כמו אלו המוצגות בלוחות  ,איביותואמידות  ערכו אמידות הפרש הפרשים התוצאה במחקר

שי ההורים כל אחד מ –בחלוקה לפי מאפייי הרקע הבאים של ההורים: השכלה  בהתאמה, לעיל ז3-א3-ו

הורים מזרחים מלאים (כל  –מזרחיות ההורים משכילים יותר; רמת  מולשות לימוד  12-למד פחות מ

מספר האחים והאחיות  –ה משפחההורים פחות מזרחים; גודל  מולהסבים והסבתות ילידי צפון אפריקה) 

   מול משפחות קטות יותר. חמששל הפרט (כולל אותו) הוא לפחות 

 post  ×treatmentגם המשתה המסביר  וסף שעליה ,1 המשווא במתכות הןהפרש ההפרשים אמידות 

, האיביות באמידות גם מקביל ובאופן, (42מוכה השכלה בעלי להורים(למשל  תון מרקעדמי לתלמידים × 

 רשתאת ההשפעה הדיפרציאלית של זמיות בית ספר של  משקף המשולשת האיטראקציה משתה כאשר

) על משתי האיביות באמידות ברשת בפועל לימודים(או החיוך התורי בכיתה א' ביישוב המגורים  מעיין

כאלה  שלבשל מיעוט התצפיות  ,ולאחיות לאחים אמידות ערכו לאהתוצאה, לפי מאפיין הרקע של ההורים. 

   . הרקע מאפייי מקבוצות אחת בכל

 מובאות, הרקע מאפיין לפי זמיותה תבהשפע מובהק פער מצא שבהןההפרשים,  הפרשתוצאות אמידות 

כללי לא יתן להצביע על עקביות בהטרוגיות ההשפעה. בכל זאת ציין את התוצאות  באופן. 4בלוח 

 בעלי שהוריהן שים התורי החיוך מעיין רשת של ספר בית זמין היה שבהם ביישוביםהבולטות הבאות: 

בהשוואה לשים  בגרות בתעודת פחות וזכו"ב לי' י כיתה בין החיוך ממערכת יותר שרו מוכה השכלה

 ספר בית בהם זמין היה שלא ביישובים הללוזאת בהשוואה לפער במשתי התוצאה  וכל, להורים משכילים

במשפחות כאלו טו להתחתן בגיל  שיםו ,יותר שרו אפריקה צפון יוצאי הוריהם ששי גברים; הרשת של

 פחות רכשו גדולות במשפחות שגדלו; גברים אפריקה צפון יוצא םמהוריהשרק אחד  אלו מאשר יותרמאוחר 

 במשפחותהשים  של הזכאות ושיעור, קטות במשפחות גברים אשרמ יותר מוקדם בגיל והתחתו השכלה

 לרוב עולות והן, 5תוצאות האמידות האיביות מובאות בלוח . יחסי באופן עלהבגרות  לתעודתהגדולות 

 בעלי הוריהם אשר ברשת שלמדו ושים גברים. ההפרשים הפרש באמידות שהתקבלו אלו עם אחד בקה

 ,אפריקה צפון יוצא םהמהורי אחד רקש כאלה, או מזרחים מלאים לעומת גבוהה לעומת מוכה השכלה

זאת בהשוואה לפער במשתי התוצאה הללו בקרב  וכל, צעיר בגיל להתחתן פחות טוו רכשו פחות השכלה

 פחות רכשובמשפחות גדולות  גדלוו ברשת שלמדוושים  גברים .ברשת למדו שלא המקבילות הקבוצות

   מאלו שגדלו במשפחות קטות. השכלה

  

                                                 
דמי לתלמידים מרקע תון. וסף  × treatmentדמי לתלמידים מרקע תון וכן  × postבאמידות כללו גם משתי האיטראקציה  42

באמידות ההטרוגיות (למשל מספר שבאמידות המקוריות כלל במשתים המסבירים מאפיין הרקע בהגדרה שוה מזו על כך, 
באמידות ההטרוגיות הוחלף המאפיין המקורי בזה , ולכן שות הלימוד של ההורים לעומת דמי להורים בעלי השכלה מוכה)

   שהוגדר כאן.
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  לפי מאפייי הרקע של ההוריםביישוב המגורים  מעיין החיוך התוריבית ספר יסודי של  אומדי השפעת זמיות. הטרוגיות 4לוח 

  (הפרש הפרשים)

  גודל המשפחה  המזרחיות  ההשכלה  המגדר  
  ההפרש  קטה  3גדולה  ההפרש  אחרת  2"מלאה"  ההפרש  גבוהה  1מוכה

 )2) פחות (1( )2( )1( )2) פחות (1( )2( )1( )2) פחות (1( )2( )1(
    *0.043- **0.049 0.006 ***0.124 0.006 ***0.130  גברים  דתי-למד בכיתה י' בחיוך הממלכתי

       *0.051- 0.029 0.022-  גברים  למד בכיתה י' בחיוך החרדי
 *     -0.006 0.051*** -0.057*** 0.038** 0.006 0.032שים  למדה בכיתה י' בחיוך החרדי

    **0.048 0.005 ***0.053     גברים  4שר בין כיתה י' לכיתה י"ב
       **  0.028* -0.009 0.037שים  4שרה בין כיתה י' לכיתה י"ב

       ***0.046 **0.030- 0.016  גברים  5יחידות לימוד -4/5בחן במתמטיקה ב
 ***0.062- 0.000 **0.062-        גברים  5יחידות לימוד -4/5בחן באגלית ב

 **  -0.059* 0.019 -0.078***    0.045* -0.008 0.053שים  5זכאית לתעודת בגרות
    *3.194 0.340 *3.534     גברים   אחוזון הציון הממוצע בבחיות הבגרות

 ***0.069- 0.012 **0.057-        גברים  למד לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה
 **0.582- 0.019- **0.601-        גברים  )גדולה ישיבה(ללא  לימוד שות
 **0.646 0.03- **0.616        גברים  גדולה בישיבה לימוד שות

    ***     0.442** -0.313** 0.755שים  )2017מספר חודשי העבודה (בשת 
 *        -0.053 0.029 -0.082שים  6השכר השתי ברוטו )לוג(

 *0.054 0.003- *0.051        גברים  25שוי בגיל 
    **     -0.045** 0.022 -0.067שים  25שואה בגיל 

    **     -0.005 0.042*** -0.047שים  בן זוג בוגר מעיין החיוך התורי
    **0.130 0.017- *0.113     גברים  29מספר הילדים עד גיל 
    ***     -0.135** 0.019 -0.154שים  29מספר הילדים עד גיל 

    *0.023- 0.005 0.018-     גברים  12–18פתח לו תיק פלילי בגילים 
    **     -0.019* 0.005 -0.024שים  הילד הבכור למד בגן ילדים של הרשת
 *0.042- **0.027 0.015-    ***0.064- *0.017 **0.047-  גברים  הילד הבכור למד בגן ילדים של הרשת

       **0.130- 0.083 0.047-  גברים  בגן ילדים חרדיהילד הבכור למד 
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

    , בהתאמה. 1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 
 שות לימוד. 12-שי ההורים למדו כל אחד פחות מ ) 1(
 כל הסבים והסבתות ילידי צפון אפריקה. ) 2(
 .5(כולל אותו) הוא לפחות מספר האחים והאחיות של הפרט  ) 3(
 .18לא למד בכיתה י"ב בבית ספר של משרד החיוך או בבית ספר תעשייתי או בישיבה גדולה בגיל  ) 4(
 .קרב כל אלו שהיו קודם לכן בכיתה א'ב ) 5(
 בקרב מועסקים שכירים.  ) 6(
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  לפי מאפייי הרקע של ההוריםביישוב המגורים  מעיין החיוך התוריבית ספר יסודי של  אומדי השפעת זמיות. הטרוגיות 5לוח 

  (אמידות איביות)

  גודל המשפחה  המזרחיות  ההשכלה  המגדר  
  ההפרש  קטה  3גדולה  ההפרש  אחרת  2"מלאה"  ההפרש  גבוהה  1מוכה

 )2) פחות (1( )2( )1( )2) פחות (1( )2( )1( )2) פחות (1( )2( )1(
 ***0.322- ***0.148 ***0.174-    **0.228 *0.083- *0.145  גברים  דתי-למד בכיתה י' בחיוך הממלכתי

 ***  0.131** -0.080*** 0.211***    -0.150*** 0.123*** -0.273שים  דתי-למדה בכיתה י' בחיוך הממלכתי
 ***0.164 ***0.307 ***0.471    ***0.232- ***0.449 ***0.217  גברים  למד בכיתה י' בחיוך החרדי

 ***  0.256*** 0.477*** -0.221***    0.488*** 0.339*** 0.149שים  בכיתה י' בחיוך החרדילמדה 
 **0.060 ***0.062 ***0.122        גברים  4שר בין כיתה י' לכיתה י"ב

 ***0.140- ***0.240- ***0.380-    ***0.146 ***0.362- ***0.216-  גברים  5בחן בבחית בגרות
 **0.059- **0.052- ***0.111-    ***0.098 ***0.102- 0.004-  גברים  5יחידות לימוד 4/5-בבחן במתמטיקה 

       **  -0.062*** -0.106*** 0.044שים  5יחידות לימוד -4/5בחה במתמטיקה ב
 *0.046- ***0.174- ***0.220-    ***0.131 ***0.222- ***0.091-  גברים  5יחידות לימוד -4/5בחן באגלית ב

 **  -0.055 -0.185*** 0.130*** -0.155*** -0.203*** 0.048** -0.190*** -0.129*** -0.061שים  5יחידות לימוד -4/5בחה באגלית ב
       ***0.117 ***0.255- ***0.138-  גברים  5זכאי לתעודת בגרות

    ***     -0.073* -0.160*** 0.087שים  5זכאית לתעודת בגרות
    *     4.682** 0.817 3.865שים   אחוזון הציון הממוצע בבחיות הבגרות

 *0.024- *0.030- ***0.054-    ***0.056 ***0.053- 0.003  גברים  למד לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה
    ***     -0.031 -0.112*** 0.081שים  לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה הלמד

       ***1.247 ***1.875- ***0.628-  גברים  )גדולה ישיבה(ללא  לימוד שות
 *        -1.769*** -1.437*** -0.332שים  )גדולה ישיבה(ללא  לימוד שות
 **0.385 ***1.189 ***1.574    ***1.285- ***1.657 *0.372  גברים  גדולה בישיבה לימוד שות

       **0.274 ***0.292- 0.018-  גברים  6השכר השתי ברוטו )לוג(
    *     0.075** -0.006 0.081שים  6השכר השתי ברוטו )לוג(

       ***0.160- ***0.251 **0.091  גברים  25שוי עד גיל 
       **  0.065 0.215*** -0.150שים  25שואה עד גיל 

 ***0.453 ***1.283- ***0.830-        גברים  גיל ישואים ראשוים
 **0.074 0.034 ***0.108 *0.074- ***0.143 ***0.069     גברים  מעיין החיוך התוריבת זוג בוגרת 

 **  0.054 0.465*** -0.411**    0.414*** 0.277** 0.137שים  29מספר הילדים עד גיל 
 **0.057- 0.022 ***0.035-    **0.095 **0.029- *0.066  גברים  12–18פתח לו תיק פלילי בגילים 

 **        0.008 0.059** -0.051שים  הבכור למד בגן ילדים של הרשתהילד 
       **0.083- ***0.237 ***0.154  גברים  הילד הבכור למד בגן ילדים חרדי

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
    , בהתאמה. 1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

 .5מספר האחים והאחיות של הפרט (כולל אותו) הוא לפחות ) 3( כל הסבים והסבתות ילידי צפון אפריקה.) 2( שות לימוד. 12-אחד פחות משי ההורים למדו כל ) 1(
  מועסקים שכירים.  בקרב) 6(. קרב כל אלו שהיו קודם לכן בכיתה א'ב )5( .18גדולה בגיל לא למד בכיתה י"ב בבית ספר של משרד החיוך או בבית ספר תעשייתי או בישיבה ) 4(
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   מעיין החיוך התורי. עקומת הלמידה של בתי הספר היסודיים של רשת 6.3

בתוך שים ספורות הייתה מהלך  מעיין החיוך התוריהמשתייכים לרשת רבים הקמת בתי ספר יסודיים 

, גיוס המוי מורים והכשרתם והכת תוכיות לימודים. וביוי הסבת מבים לכיתות לימוד חייבש ,מורכב

לסבול מחבלי לידה. כדי לבחון זאת  הייתה עלולהמכאן שלפחות בשים הראשוות לפעילות הרשת היא 

משתי התוצאה כתלות במספר השים שחלפו מכיסת בית הספר הראשון ההפרשים  הפרש בשיטתאמדו 

�:89באמידות אלו הוחלף המשתה המסביר ליישוב ועד הגעת התלמיד לכיתה א'.  × !"#$�%#&��� 

�משתי  4-ב) 1במשוואה (��; × מסמל את מספר השים שחלפו מאז הקמת  j, כאשר ����������4

   2, 1בה בית הספר פועל), ש(השה הראשוה  0ביישוב:  מעיין החיוך התוריבית הספר הראשון של רשת 

  שים ומעלה. 3-ו

 ספח  5-באיורטראקציה במקרים אומדים של המוצגים בי האייתן להבחין בדפוסים שמשת בהם

על משתי התוצאה כתלות  מעיין החיוך התוריברורים של השתות השפעת פתיחת בית ספר של רשת 

הבים ם תלמידיהבשים שחלפו מאז הקמת בית הספר הראשון של הרשת ביישוב. שיעור השירה של 

 ,לאחר הקמת בית הספר הראשון של הרשתויותר שה הרשת פחת עם השים והפך ללא מובהק  ביישובי

רשת לצמצום השירה ה זמיותהחיובית של  התרומהושתיים לאחר הקמת בית הספר התחזקה מובהקות 

ההיבחות  ישיעור האחרים.זאת בהשוואה לדפוסי השירה בזרמי החיוך העברי כל . של תלמידות מהתיכון

לזרמי  יחסיהרשת גדלו באופן ביישובי תלמידות הלפחות והזכאות לתעודת בגרות של חית בגרות אחת בב

  הרשת ביישוב. של הראשון הקמת בתי הספר עם השים שחלפו מאז  החיוך העברי האחרים

  
  . מבחי עמידות6.4

ייתכן כי בתקופה החקרת חלו ביישובי המחקר שיויים שאים קשורים להקמת בתי הספר היסודיים של 

ערכו עלולים להטות את האומדים. כדי לבחון את עמידות התוצאות היו רשת מעיין החיוך התורי, ואלו 

–1992ה א' בשים בכיתולמדו אמריקה שגרו ביישובי המחקר -בהן כללו יוצאי אירופהש ,אמידות פלצבו

בבתי הספר של הרשת. באמידות בשיטת הפרש ההפרשים התקבלו מעט מאוד  ומהם למד 2%. רק 200343

. מכאן או למדים שתוצאות האמידות בקרב יוצאי צפון אפריקה כראה ובעות 44תוצאות מובהקות

  . 45מהקמת רשת מעיין החיוך התורי

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ים.הם כדים לילידי מדיות חבר העמ 71%-כ 43
קודות אחוז בהסתברות של גברים ללמוד  5קודות אחוז בהסתברות של שים ללמוד בחיוך המקצועי, עלייה של  9עלייה של  44

קודות אחוז בהסתברות של שים לגור  9במכון להכשרה טכולוגית, עלייה של שה אחת בגיל הישואין של גברים וירידה של 
  .מובהקות תוצאותעלולות להתקבל  מקרי שבאופן לזכור יש. יתן לקבל מהמחבריםאת התוצאות  .בעיר גדולה 25בגיל 

של  –בדיקת עמידות וספת, המקובלת בספרות המחקרית, היא הקדמה פיקטיבית של מועד קבלת הטיפול, ובמקרה הוכחי  45
קה כזאת, משום שאין ברשותו שת הקמת בית הספר הראשון של מעיין החיוך התורי ביישוב המגורים. לא יתן לבצע בדי

  לעיל.) 1ובאותה שה פתחו רבים מבית הספר האמורים. (ראו לוח  1992תוים על התלמידים לפי 
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 סיכום .7

שמוים על ידי תועת ש"ס בשלהי שות ה והוקמ מעיין החיוך התוריבתי הספר היסודיים של רשת 

חרדיות משפחות אבן שואבת ל והי ם. המיישובי הפריפריהרבים ב ה הרשת ופתחה בתי ספרהתרחבבמהרה ו

דתי. -הממלכתיהחרדי ולחיוך בעיקר  ןילדיהאת וח שלהגו ללפי כן ש ,צפון אפריקה ותיוצאמסורתיות ו

  .מתלמידי כיתה א' בחיוך העברי 5%-לומדים בה יותר מו ,אלף תלמידים בכל הארץ 50-כיום הרשת מוה כ

של היסודיים של הקמת בתי הספר וארוכות הטווח הטווח ות קצרות שפעהאת הלראשוה המחקר בחן 

כדי להתגבר על סלקציה  תלמידים יוצאי צפון אפריקה שהתגוררו בפריפריה בשות התשעים.הרשת על 

 –) diff-in-diffs( ת הפרש ההפרשיםוית הספר עשה שימוש בשיטשל בבבחירת זרם החיוך אפשרית 

, )selection on observablesובחירה על הצפים ( – האמוריםהמצלת את הפתיחה המדורגת של בתי הספר 

  ערכו אמידות בקרב אחים ואחיות בלבד.ו

 דפוסי, ושכר תעסוקה, תיכוית ואקדמית)-רכישת השכלה (לרבות על –שבדקו תחומי החיים ברוב 

בשיטת הפרש ההפרשים לא מצא  –של גברים  פלילית בפעילות מעורבותו פימית הגירהישואים וילודה, 

ייתה השפעה על התלמידים ה המגורים ביישוב מעיין החיוך התורישל יסודי ת ספר יזמיות בלכי 

להיבחן הגדילה את סיכויי התלמידות הקמת הרשת  זאת עם .באותם יישובים שהתגוררו והתלמידות

) ועלו סיכוייהן המחקר באוכלוסיית התלמידות כל אצל 86% לעומת( קודות אחוז 4-בבחיות הבגרות בכ

  להיבחן באגלית בהיקף מוגבר. 

שלמדו בכיתה בים שבקרב מעידות (עבור אחים ואחיות) תוצאות האמידות בשיטת הבחירה על הצפים 

בעלי בים מההישגים של תלמידים ההישגים הלימודיים היו מוכים  א' ברשת מעיין החיוך התורי

שרו יותר ממערכת החיוך בין כיתה י' לכיתה הם  :שלמדו ביתר זרמי החיוך העברי יחדיומאפייים דומים 

ם לתעודת בגרות היה קטן יותר; בסיכומו של דבר הם רכשו שיעור זכאותיגשו פחות לבחיות הבגרות וי"ב, 

 ,קודות אחוז 14-שיעור התעסוקה של הגברים בוגרי הרשת היה קטן ב ) פחות שת לימוד אחת.29(עד גיל 

אך הביאו  ,יותר . הם התחתו בגיל צעירקרוב לחמישיתמוך בהיה של המועסקים ושכרם השתי ברוטו 

דומה לשיעור שיעור הילדים הבכורים שלהם שלמדו בגן ילדים חרדי היה  ילד פחות. 0.2-כ) 29לעולם (עד גיל 

  .כמקשה אחת בוגרי יתר זרמי החיוך העבריאצל 

קודות  6-שלמדו בכיתה א' ברשת מעיין החיוך התורי חבשו את ספסלי החיוך החרדי בכיתה י' בבות 

דתי, והישגיהן -עיקר על חשבון לימודים בחיוך הממלכתיביתר זרמי החיוך העברי יחדיו, במבות יותר 

תיכוית מקצועית -הלימודיים היו טובים יחסית: הן יגשו יותר לבחיות הבגרות, רכשו יותר השכלה על

למדו צאצאיהן שכרן השתי ברוטו היה גבוה בשליש.  .שות לימוד 1.4עוד ) 29(עד גיל בידן  וואקדמית, והי

   האחרות.ילדי בשכיחות דומה לזו של  בגן ילדים חרדי

  

וייתכן שחלו תמורות בתוכיות הלימודים, בהרכב  ,מעיין החיוך התוריבמרוצת השים התבססה רשת 

לציבור כולם המורים, בתשתיות ועוד. כמו כן הוקמו ישיבות קטות וגדולות וסמירים לבות הפוים 

בחו  שלא, לרבות בתחומים ברשת באלף השלישיודים לבחון את השפעת הלימהספרדי. לפיכך יש מקום 

  .הצבעהה דפוסיו האישה מעמד ,דתית אדיקותכבמחקר הוכחי, 
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  .4.11.1983, כל העיר ירושלים, "קץ התמימות"). 1983( 'י ,כהן

  .86–71' עמ, 1 ,זהויות", בת זמו המזרחית ביהדות חרדיות זרימות). ") '2011, ליאון

) ' ,ועת התשובה החרדית2019ליאוןות הספרדית המקומית", -). "מפעלי תמזרחית והתחדשות הרב
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גורע? על הקשר בין גודל הכיתה להישגים לימודיים  –כל המוסיף "). 2017בלק ( 'שביט וכ ', י'ר ,שפריר

, מרכז טאוב לחקר המדייות 228–170, 2016דו"ח מצב המדיה וייס (עורך),  'א בתוך:, "בישראל

  החברתית בישראל, ירושלים.
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  ספחים

 

 וך היסודי של האחים והאחיות הגדולים 1-לוחהתפלגות זרמי החי .

  של תלמידי בתי הספר היסודיים של מעיין החיוך התורי 

 (אחוזים) 19981–1992שות הלימודים יישובי המחקר בב

  23 עברי-ממלכתי  חרדי-לא

 36  דתי-ממלכתי

  4  החיוך העצמאי  חרדי

  25  2מוכר שאיו רשמי אחר

 12 מוסדות פטור

  41  סה"כ חרדי

  100  סה"כ

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים מקור:ה
זרם החיוך קבע  מעיין החיוך התורי ביישוב.רשת של יסודי לפי שפתח בית ספר  ) 1(

 א'.לפי כיתה 
ייתכן כי חלק מבתי הספר  שאיו החיוך העצמאי או רשת מעיין החיוך התורי. ) 2(

  הללו כסו בהמשך לחיוך העצמאי.
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 וך העברי, . 2-לוחי הרקע של אוכלוסיית המחקר לפי זרם החי2003–1992מאפיי  

  בות  בים  סך הכול 

סך 
  הכול

ממלכתי 
  עברי

  ממלכתי
 דתי

חרדי 
שאיו 
מעיין 

החיוך 
  התורי

מעיין 
החיוך 
  התורי

  סך 
  הכול

ממלכתי 
  עברי

  ממלכתי
  דתי

חרדי 
שאיו 
מעיין 

החיוך 
  התורי

מעיין 
החיוך 
  התורי

  סך 
  הכול

ממלכתי 
  עברי

  ממלכתי
  דתי

חרדי 
שאיו 
מעיין 

החיוך 
  התורי

מעיין 
החיוך 
  התורי

 3.83 4.11 2.86 2.16 2.66 3.75 4.02 2.73 2.09 2.56 3.79 4.07 2.80 2.12 2.61 1חים והאחיותמספר הא

  12.03  12.23  11.84  11.66  11.79  11.95  12.22  11.83  11.75  11.83  11.99  12.22  11.83  11.71  11.81  2שות הלימוד של האבמספר 

  12.20  12.46  12.26  11.92  12.09  12.18  12.48  12.29  11.98  12.13  12.19  12.47  12.28  11.95  12.11 שות הלימוד של האםמספר 

  5.02  5.79  10.65  8.54  8.70  4.69  7.07  10.40  9.09  9.02  4.84  6.37  10.52  8.82  8.86  אב אקדמאי (שיעור, %)

  9.67  11.08  16.53  10.40  12.29  9.18  11.82  16.06  10.85  12.41  9.41  11.42  16.29  10.63  12.35 אם אקדמאית (שיעור, %)

 82.92 83.43 90.51 91.69 90.00 83.98 83.35 90.84 92.13 90.44 83.49 83.39 90.68 91.91 90.22 הורים מועסקים3 (שיעור, %)
 31.01 30.97 37.99 39.98 37.96 30.62 31.38 38.31 40.53 38.40 30.80 31.16 38.15 40.25  38.18 אחוזון ההכסה של ההורים4,3

  5.94  9.80  30.52  53.74  100  6.95  8.27  30.63  54.14  100  6.44  9.04  30.58  53.94  100   (שיעור, %) התלמידיםהתפלגות 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
 .6כאשר הפרט היה בן  ) 1(
 .הדולגלימוד בישיבה כולל שות  ) 2(
  .15כאשר הפרט היה בן לפחות אחד מההורים עבד כשכיר או כעצמאי  ) 3(
 שים: 5, בפרד לקבוצות הגיל הבאות של האב (או האם במקרה שאין אב), בקפיצות של 15בגיל הפרט היה בה אחוזון ההכסה השתית ברוטו מעבודה שכירה ועצמאית של שי ההורים. האחוזון חושב לפי השה ש ) 4(

ומעלה. 60-ו 59–55עד  29–25  
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 מדד הטיפוח של בית הספר ומספר שעות התקן השבועיות לתלמיד 3-לוח .

  )2002/3, תשס"ג (1ביישובי המחקר לפי זרם החיוך העברי

 

  מדד הטיפוח של
  2בית הספר

  שבועיות התקן השעות 
 לתלמיד

 1.85 7.65  עברי-ממלכתי

 2.30 7.30 דתי-ממלכתי

  2.41 7.44  החיוך העצמאי

  2.44  7.48  מעיין החיוך התורי

  משרד החיוך והתרבות ועיבודי המחברים. המקור:
בשל מיעוט תצפיות לא מוצגים תוים עבור בתי ספר מוכרים שאים רשמיים אחרים  ) 1(

 ומוסדות פטור. 
כלכלי -מסמל בתי ספר שתלמידיו מהרקע החברתי 10, כאשר 10-ל 1מדד הטיפוח ע בין  ) 2(

 ביותר. חלשה
  

  
 י המורים ביישובי המחקר לפי זרם  .4-לוחוהמאפיי1ך העבריחי ,  

  )1997/8תש"ח (שת הלימודים 
 

 -ממלכתי לוסך הכ
 עברי

-ממלכתי
 דתי

החיוך 
  העצמאי

מעיין החיוך 
  התורי

 199 363 1,333 2,429 4,340  מוריםכל הסך 

  33.7  25.6  16.6  8.2  13.6  (שיעור, %) גברים

            התפלגות הגיל (%)

  59.3  42.7  22.5  19.7  24.2  29עד   

  30–39  34.2  34.7  34.5  35.0 26.6  

  40–49  31.0 32.9 33.5 17.6 12.6 

  50+  10.6  12.7 9.3 4.7 1.5 

        :בהוראה (%) ותקשות הומספר התפלגות 

  0–10 49.8 48.9 43.2 63.6 83.9 

  11–20 26.9 28.2 28.5  21.8 11.1 

  21–30  19.7 19.5  24.8 11.8 3.0 

  +31  3.4  3.5 3.5 2.8 0.5 

       :(%) 2שבועיותהעבודה השעות התפלגות מספר 

  0–10  13.8 14.0 13.8 11.8 8.5 

  11–20 14.3 12.5 13.0 27.8 22.6 

  21–30  60.7 63.1 60.5 54.0 49.7 

  +31 11.2 10.4 12.8 6.3 19.1 

         :(%) שכרהדרגת התפלגות 

 15.6 9.1 9.1  11.0  10.4  לא מוסמךולא אקדמאי   

 62.3 70.5 61.1  54.5  58.0  מוסמךולא אקדמאי   

 9.0 7.2 4.1  5.1  5.2  אקדמאי לא מוסמך  

 11.6 13.2 25.7  29.4  26.2  אקדמאי מוסמך  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המקור:  
 מוסדות פטור. לעאין מידע . אחרים מורים בבתי ספר מוכרים שאים רשמיים לעתוים בשל מיעוט תצפיות לא מוצגים  ) 1(
 שהייה. שעות כולל לאו ,פרטיות ושעות פרוטליות שעות כולל ) 2(
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 ים דמוגרפיים .5-לוחכלכליים של אוכלוסיית המחקר,-חברתיים-מאפיי  

  1992לפי זמיות בית ספר יסודי של מעיין החיוך התורי ביישוב המגורים בעת ההגעה לכיתה א', 

יישובי   
  1הטיפול

יישובי 
  1ההשוואה

   2הפרשה

   679 1,840 מספר תלמידי כיתה א' 

    27.0 73.0  שיעור מסך תלמידי כיתה א' באוכלוסיית המחקר (אחוזים)

 ***11.8-  66.9 55.1  עברי-ממלכתי  התפלגות תלמידי כיתה א' לפי זרם חיוך 

  6.7***  28.0 34.7  דתי-ממלכתי  (אחוזים):

  5.1***  5.2 10.3  חרדי  

       מאפייי רקע של התלמידים

       דמוגרפיה

 *4.0 43.2 47.2  בים (שיעור, אחוזים)

 ***13.9 42.1 56.0  "מלא"  (שיעור, אחוזים): 3רמת המזרחיות

 ***11.4- 26.8 15.4  מלא"-"חצי  

 2.5- 31.1 28.6  אחר  

 1.1 93.8 94.9  (שיעור, אחוזים) 6אם שואה כאשר הפרט בגיל 

 0.2- 33.1 32.9  (שים) 6גיל האם כאשר הפרט בגיל 

 0.0 3.5 3.5  הפרש הגילים בין האב לאם (שים)

 *0.1 2.4 2.5  (מצד האם, כולל הפרט) 6מספר אחים ואחיות בגיל 

 **3.1 6.5 9.6  לפחות אחד מההורים חרדי (שיעור, אחוזים)

      השכלה והכסה

 0.1 11.5 11.6  מספר שות לימוד אב 

 **0.2 11.7 12.0  מספר שות לימוד אם

 0.1 8.2 8.2  אקדמאים (שיעור, אחוזים) אבות

 1.9 10.4 12.2  אימהות אקדמאיות (שיעור, אחוזים)

 0.1- 42.1 42.0  154אחוזון ההכסה מעבודת ההורים כאשר הפרט היה בגיל 

        משתי תוצאה של התלמידים

        רכישת השכלה וחרדיות

  ציון התקן בבחית המיצ"ב בכיתה ח' 
  (בות):

  

 *0.25-  0.10- 0.35-  עברית

 0.04- 0.34-  0.38-  אגלית

  0.01 0.25-  0.24-  מתמטיקה

 0.15 0.27- 0.11-  מדעים

 ***6.4 23.8 30.1  דתי (שיעור, אחוזים)-בכיתה י' בחיוך הממלכתי ולמד

 **3.1 6.0 9.1  בכיתה י' בחיוך החרדי (שיעור, אחוזים)  ולמד

 ***8.4- 42.5 34.1  בכיתה י' בתיב המקצועי (שיעור, אחוזים) ולמד

 **2.1- 5.0 2.9  (שיעור, אחוזים)  5בכיתה י' ב"בית ספר תעשייתי" ולמד

 1.4 4.0 5.5  (שיעור, אחוזים) 6י"ב-שירה בין כיתה י' ל

 0.2 79.7 79.9  (שיעור, אחוזים) 7לבחיות הבגרות ויגש

  לבחית בגרות במתמטיקה  ויגש
  (שיעור, אחוזים) 7יחידות לימוד 4/5בהיקף של 

23.7 21.8 1.9 

  לבחית בגרות באגלית  ויגש
  (שיעור, אחוזים) 7מודיחידות לי 4/5בהיקף של 

46.1 48 -1.9 

 0.0 56.0 56.0  (שיעור, אחוזים) 7לתעודת בגרות םזכאי

 0.3- 41.7 41.4  8אחוזון הציון הממוצע בבחיות הבגרות

 0.7- 4.3 3.6  לפחות שה אחת בכיתות י"ג/י"ד (שיעור, אחוזים) ולמד

   29לפחות פעם אחת במכון להכשרה טכולוגית עד גיל  ולמד
  (שיעור, אחוזים)

10.3  9.3 1.0 

 29בשה א' לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה עד גיל  ולמד
  (שיעור, אחוזים)

42.3 45.2 -2.9 
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 0.2- 13.2 13.0  29) עד גיל הדולגמספר שות לימוד (לא כולל בישיבה 

 1.8 6.9 8.7  (גברים) (שיעור, אחוזים)  18בגיל ה דולגבישיבה  ולמד

 *0.1 0.3 0.5  )9(גברים 29עד גיל ה דולגמספר שות הלימוד בישיבה 

 1.5 11.0 12.6  (שיעור, אחוזים) 2017בשת  םחרדי

       )2017 בשתתעסוקה ושכר (

 0.8 86.3 87.1  (שיעור, אחוזים) 10קיםמועס

 0.1- 8.6 8.5  שכירה בשה העבודה המספר חודשי 

 2.3 106.5 108.8  (אלפי ש"ח שוטפים) 11שתי ברוטוהשכר ה

 0.2 9.9 10.2  (אלפי ש"ח שוטפים) 11חודשי ברוטוהשכר ה

      דמוגרפיה

 *4.2 34.7 38.9  (שיעור, אחוזים) 25עד גיל  םיאשו

 0.1 24.8 24.9  גיל ישואים ראשוים (שים)

 ***11.5 29.2 40.7  (שיעור, אחוזים)  3ישואים ראשוים למזרחי/ת "מלא"

 *0.2- 1.0 0.7   21ההפרש ברמת המזרחיות בין בי הזוג בישואים הראשוים

 ***0.2 1.0 1.1  29ילדים בגיל המספר 

      ) 25הגירה פימית (גיל 

 ***7.9 70.8 78.8  ביישוב של כיתה א' (שיעור, אחוזים) יםמתגורר

 ***4.4- 13.7 9.3  (שיעור, אחוזים) 31אלף תושבים 100ביישוב מעל  יםמתגורר

 ***3.9- 9.1 5.2  במחוזות תל אביב והמרכז (שיעור, אחוזים) יםמתגורר

      עברייות

 0.4 5.0 5.4  (שיעור באחוזים) 18–12בגילים  יםפלילי יםתיק ופתח

 0.6- 2.9 2.3  (שיעור, אחוזים) 28בבית משפט עד גיל  והורשע

        (שיעור, אחוזים)משתי תוצאה של הילד הבכור של התלמידים 

 0.7 3.6 4.3  החיוך החרדי  בגן ילדים של: ולמד

 **6.6 16.9 23.6  מזה: מעיין החיוך התורי  

 *5.1 30.0 35.1  דתי-הממלכתיהחיוך 

  בכיתה א'  ולמד
  בבית ספר יסודי של:

 3.5 8.50 12.0  החיוך החרדי

 3.6 25.0 28.6  מזה: מעיין החיוך התורי  

 4.9 27.7 32.6  דתי-החיוך הממלכתי

  משרד החיוך והתרבות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
  , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%ברמה של *, **, *** מובהק 

של מעיין החיוך התורי באחת או יותר משות הלימודים יסודי היה ביישוב המגורים בגיל כיתה א' בית ספר  – טיפולהיישובי  ) 1(
    ; ג"סתש–תש"ן

הלימודים של מעיין החיוך התורי עד שת יסודי יישובים באוכלוסיית המחקר שלא הוקם בהם בית ספר  –השוואה היישובי 
  . גתשס"

 מופיעה בהמשך. היישובים הגדרה מפורטת של קבוצות
כאשר יחידת  איו זהה בהכרח לפער בין הערכים הקובים בלוח בגלל עיגולים.בין יישובי הטיפול ליישובי ההשוואה ההפרש  ) 2(

 המידה היא אחוזים ההפרש מדד בקודות אחוז.
צפון לאחד מההורים יש אב ואם ילידי מלא": -. (ב) מזרחי "חציצפון אפריקה(א) מזרחי "מלא": כל הסבים והסבתות ילידי  ) 3(

-; (ג) מזרחי אחר: מי שאיו מזרחי "מלא" או מזרחי "חציאפריקה-ב ואם ילידי שאר מדיות אסיהאולהורה האחר יש  אפריקה
 . צפון אפריקהיליד  ומהסבים והסבתות של דמלא" ולפחות אח

, בפרד 15אחוזון ההכסה השתית ברוטו מעבודה שכירה ועצמאית של שי ההורים. האחוזון חושב לפי השה שהפרט היה בגיל  ) 4(
 ומעלה. 60-ו 59–55עד  29–25שים:  5לקבוצות הגיל הבאות של האב (או האם במקרה שאין אב), בקפיצות של 

 . 18בגיל גדולה פר תעשייתי או בישיבה לא למד בכיתה י"ב בבית ספר של משרד החיוך או בבית ס ) 5(
 "בתי ספר תעשייתיים" בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (בתקופה החקרת בפיקוח משרד התמ"ת). ) 6(
 .קרב כל אלו שהיו קודם לכן בכיתה א'ב ) 7(
 בחן. במתמטיקה ובאגליתממוצע משוקלל, לפי מספר יחידות הלימוד, של אחוזון הציון של התלמיד בכל מקצוע בשה בה  ) 8(

 האחוזון חושב גם לפי מספר יחידות הלימוד.
 . 18בגיל ה דולגגברים שלמדו בישיבה ל ) 9(
 עבד לפחות חודש אחת כשכיר או שהייתה לו הכסה מעבודה עצמאית. ) 10(
 בקרב מועסקים שכירים. ) 11(
 אפריקה פחות המספר המקביל אצל בן/בת הזוג. -מספר הסבים והסבתות ילידי אסיה ) 12(
 .2015לסוף שת  כון ) 13(
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  שלביות-דואמידות ספח: 

) כדי להתמודד עם הסלקציה בבחירת סוג בית הספר. בתי הספר של 2SLSשלביות (-ערכו גם אמידות דו

הרשת פתחו ביישובי המחקר באופן הדרגתי המאפשר לכאורה להשתמש בזמיותם כמשתה עזר אקסוגי. 

שמתקבל בהן אומד להשפעה הממוצעת של הקמת הרשת על בוגרי  םהשל אמידות עשוי מסוג זה  ותהיתרו

), ביגוד להשפעה הממוצעת על כלל התלמידים (יוצאי צפון אפריקה) LATEהרשת ובוגרות הרשת עצמם (

יותר מאשר התמודד עם הסלקציה היטיב לאמורות ל ןוה, ביישוב, המתקבלת באמידות הפרש ההפרשים

  .האיביותהאמידות 

(יש/ אין מוסד חיוך באזור חיוך הזמיות מוסדות במשתה העזר של השתמשו המחקרית  גם בספרות

המגורים או המרחק אליו) בקודת זמן תוה, ולעיתים גם על פי זמן כתוצאה משיויים בפריסת המוסדות. 

  .) 2017ואחרים,  Card ,1993 ;Duflo ,2001 ;Bhuller(ראו, למשל, 

  משוואת השלב הראשון היא:

<��� = -* + -
(��� × ���������)4� + -��� + �� + �� +   (א) ���=

מעיין החיוך למד בבית ספר של  �בישוב  �תלמיד אם  1הוא משתה דמי המקבל את הערך  ���>כאשר 

משתי העזר  .העבודה בגוף) 1אחרת. יתר המשתים זהים לאלו במשוואה ( 0-, ו46�בכיתה א' בשה  התורי

) מספר בתי 2) זמיות בית ספר יסודי של הרשת ביישוב כאשר התלמיד למד בכיתה א'; (1באמידות הם: (

, המאפשר לבחון את השפעת עוצמת הטיפול 47הספר של הרשת ביישוב בשה שבה התלמיד היה בכיתה א'

לש"ס בבחירות לכסת שה לפי  איטראקציה בין מספר בתי הספר לשיעור ההצבעה המשת) 3(ביישוב; 

 של הטייה לבין"ס לש ההצבעה שיעורי בין חיובי תאםִמ , וזאת בהחה שקיים 48שהתלמיד הגיע לכיתה א'

יישובי לגבי שעלה בבדיקה שערכו (כפי  התורי החיוך מעיין של ספר לבית םיהילד את לשלוח ההורים

   משוואת השלב השי היא:. ])Schiffman ]2005וגם מצא על ידי  בתקופה החקרת, המחקר

���� = >* + >
?@24� + >��� + �� + �� + A��� )ב(  

שהתקבלה , כפי מעיין החיוך התוריללמוד ברשת מייצג את הערך החזוי של ההסתברות  ���B>כאשר 

  מאמידת משוואת השלב הראשון.

משתי העזר כל שים (לרבות אחיות) של  במקרהמוצגות תוצאות אמידות השלב הראשון. בלוח להלן 

. לעומת זאת, אצל הגברים משתה העזר של הימצאות 10-גבוה מ Fמובהקים וערכו של הסטטיסטי במבחן 

אך  ,בית ספר איו מובהק לכל הגברים ולאחים בלבד, זה של מספר בתי הספר אמם מובהק בשי המקרים

של האיטראקציה בין מספר בתי  העזר משתה רקו ,רק בקרב כל הגברים 10עולה על  Fרכו של מבחן ע

כי העובדה ציין . מאוד גבוה הסטטיסטי של וערכו ,ולאחים לגברים מובהקהספר לשיעור ההצבעה לש"ס 

שהאומדים  האפשרות עלשקיום בית ספר של הרשת הוא משתה עזר חלש באמידות לגברים עשויה להצביע 

  מוטים.  )לאחים(ובפרט בשיטת הפרש ההפרשים עבור הגברים 

                                                 
אז למד , 1996בהן עוד לא היה קיים קובץ התלמידים, זקף זרם החיוך של התלמיד בשת ש, 1995–1992שות הלימודים  לגבי 46

  לעיל. 4.1ראו גם סעיף  ה'.-בכיתות ב'
מספר התלמידים ב בין שים הבדלים יכריםביישוב, משום שישם בתי הספר ביישוב לא חולק במספר תלמידי כיתה א'  מספר 47

  . ביישוב ת כיתה א'שכבב יוצאי צפון אפריקה
 הבחירות שות בין צבעההה שיעורישל  אקסטרפולציהעבור השים שלא ערכו בהן בחירות מבוססים על שיעורי ההצבעה  48

 הקולות מכלל(ולא  1988חושב מכלל הקולות הכשרים בבחירות לכסת שערכו בשת  השיעור(ממוצע גיאומטרי).  הסמוכות
להתגבר על שתי בעיות: (א) התיישבות של עולים ממדיות חבר העמים ביישובי המחקר בשות  כדי) מדי בחירות הכשרים

 הכללייםהאוכלוסייה הוותיקה; (ב) שיויים על פי זמן בשיעורי ההצבעה אלה של שוים משלהם הצבעה הדפוסי אשר התשעים, 
  לכסת, העלולים להיות דיפרציאליים בין יישובים.  בבחירות
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   על תוריה החיוך מעיין רשתשל יסודיים של פתיחת בתי ספר  ההשפעה אומדי

   ברשת ללמוד ההסתברות

  משוואת השלב הראשון

  מספר  האומד  
  התצפיות

2Adjusted R   מבחןF   
למובהקות 

  משתה העזר

 ביישוב המגוריםיש בית ספר של הרשת   

 0.33 0.122 20,020 0.018  גברים
  (0.031)    

 אחים   
  

-0.016  10,024 0.627 0.11 

(0.048)    

  0.072*** 20,082 0.105 35.30שים

(0.012)    

 13.62 0.739 10,306  ***0.050  אחיות   

(0.014)     

  מספר בתי הספר של הרשת ביישוב המגורים   

 32.14 0.132 20,020 ***0.071  גברים
  (0.013)    

  אחים   
  

0.034* 10,024 0.629 3.22 

(0.019)    

  0.048*** 20,082 0.109 107.87שים

(0.005)    

  17.00 0.740 10,306 ***0.027  אחיות   

(0.007)     

 1שיעור ההצבעה לש"ס× בתי הספר של הרשת ביישוב המגורים  מספר  

 481.37 0.139 20,020 ***0.121  גברים
  (0.006)    

 74.80 0.638 10,024 ***0.101  אחים   
   (0.012)    

   0.059*** 20,082 0.106 56.95שים
  (0.008)    

 14.76 0.738 10,306 ***0.030  אחיות   
  (0.008)    

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החיוך והתרבות ועיבודי המחברים. המקור:
) לפי יישוב ומוצגות clusteredסטיות התקן מקובצות ( , בהתאמה.1%-ו 5%, 10%*, **, *** מובהק ברמה של 

  בסוגריים.
הוא מספר  (השיעור .המגורים בבחירות לכסת שה לפי שהתלמיד הגיע לכיתה א' ביישובשיעור ההצבעה לש"ס  ) 1(

 שות בין ההצבעה שיעורישל  אקסטרפולציהשלא ערכו בהן בחירות מבוססים על שים לשיעורים ה .)1-ל 0בין 
חושב מכלל הקולות הכשרים בבחירות לכסת שערכו בשת  השיעור (ממוצע גיאומטרי). הסמוכות הבחירות

  .)בחירותה מערכותאחת מ בכל הכשרים הקולות מכלל(ולא  1988
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  של  אמידותב 1מספר התצפיות וכושר ההסבר. א-6לוח 

  מעיין החיוך התורי על ציוי המיצ"ב והלימודים בתיכוןזמיות בית ספר יסודי של השפעת 

    
  ציון התקן בבחית המיצ"ב בכיתה ח' 

למד בכיתה 
י' בחיוך 
-הממלכתי

  דתי

למד בכיתה 
י' בחיוך 
 החרדי 

למד 
בכיתה י' 

בתיב 
  המקצועי

  למד 
בבית ספר 
  תעשייתי

שירה בין 
כיתה י' 

  לכיתה י"ב

      מדעים  מתמטיקה  אגלית  עברית

 18,091 20,020 18,439 18,439 18,439      גברים
      0.089 0.227 0.100 0.065 0.036 

 8,595 10,024  8,873  8,873 8,873      אחים   
      0.685 0.81 0.332 0.287 0.155 

  4,482 4,101 4,334  4,152  19,614 19,614  19,614 20,082 19,510שים

0.100 0.113 0.108 0.09 0.086 0.236 0.078 0.036 0.024 

 9,891 10,306 9,971  9,971 9,971  638  722  648  761  אחיות   

0.379 0.447 0.396 0.201 0.758 0.858 0.299 0.210 0.131 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החיוך והתרבות ועיבודי המחברים. המקור:
 א.2בלוח באות מותוצאות האמידות  .) 2RAdjustedכושר ההסבר ( –והתחתון  ,בכל תא מופיעים שי ערכים: העליון הוא מספר התצפיות ) 1(
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 באמידות של  1ב. מספר התצפיות וכושר ההסבר6-לוח  

  מעיין החיוך התורי על ההישגים בבחיות הבגרותבית ספר יסודי של  זמיותהשפעת 

יגש  
לבחיות 
 הבגרות

יגש לבחית 
בגרות 

 במתמטיקה

יגש לבחית 
 בגרות באגלית

זכאי 
לתעודת 

 בגרות

אחוזון הציון 
 בבגרות

 13,112 20,020 20,020 20,020 20,020  גברים
  0.139 0.102 0.138 0.125 0.074 

 אחים   
  

10,024 10,024 10,024 10,024 5,434 

0.535 0.435 0.480 0.452 0.346 

   20,082 20,082 20,082  20,082  17,237שים

0.075 0.092 0.129 0.102 0.100 

  8,295  10,306  10,306  10,306  10,306  אחיות   

0.412 0.437 0.469 0.370 0.426 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
. תוצאות )2Adjusted Rכושר ההסבר ( –והתחתון  ,בכל תא מופיעים שי ערכים: העליון הוא מספר התצפיות ) 1(

 ב.2בלוח  באותומהאמידות 
 

  

 באמידות של  1ג. מספר התצפיות וכושר ההסבר6-לוח  

  מעיין החיוך התורי על בית ספר יסודי של  זמיותהשפעת 

 לימודים בישיבה גדולהרכישת השכלה גבוהה ו

למד   
בכיתות 
  י"ג/י"ד

למד במכון 
להכשרה 
 טכולוגית

למד לתואר 
ראשון במוסד 
  להשכלה גבוהה

  מספר
שות 
  לימוד

למד 
בישיבה 

 הדולג

  מספר
לימוד השות 

 הדולגבישיבה 

  29עד   18  29עד   29עד   29עד   29עד   בגיל:

 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020 20,020  גברים
  0.011 0.030 0.144 0.164 0.164 0.169 

 10,024 10,024 10,024 10,024 10,024 10,024  אחים   
  0.124 0.148 0.316 0.566 0.549 0.590 

       20,082 20,082 20,082  20,082שים

0.005 0.005 0.158 0.216      

      10,306  10,306  10,306  10,306  אחיות   

0.074 0.089 0.376 0.382     

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
. תוצאות האמידות )2Adjusted Rכושר ההסבר ( –והתחתון  ,בכל תא מופיעים שי ערכים: העליון הוא מספר התצפיות ) 1(

 ג.2בלוח  באותמו
  

 באמידות של  1ד. מספר התצפיות וכושר ההסבר6-לוח  

 2017שת בית ספר יסודי של מעיין החיוך התורי על התעסוקה והשכר ב זמיותהשפעת 

מספר חודשי   מועסק   
 שכירה העבודה ה

השכר  (לוג)
 השתי ברוטו

השכר  (לוג)
  ברוטו החודשי

 14,552 15,261 14,555 18,618  גברים
  0.015 0.069 0.116 0.119 

 5,956 6,479 5,960 8,984  אחים   
  0.147 0.122 0.194 0.223 

   18,716 16,430 16,853 16,423שים

0.004 0.005 0.059 0.102 

 7,542 7,857 7,547 9,298  אחיות   

0.075 0.062 0.142 0.196 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
. )2Adjusted Rכושר ההסבר ( –והתחתון  ,בכל תא מופיעים שי ערכים: העליון הוא מספר התצפיות ) 1(

 ד.2בלוח ות באמותוצאות האמידות 
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 באמידות של  1ה. מספר התצפיות וכושר ההסבר6-לוח  

 מעיין החיוך התורי על התכוות הדמוגרפיות של יסודי ספר בית זמיותהשפעת 

גיל  שוי   
ישואים ה
 ראשויםה

ישואים 
ראשוים 

ליוצא/ת צפון 
 אפריקה

ההפרש ברמת 
  המזרחיות 
  בין הפרט 

  לבן/בת הזוג

בן/בת זוג 
בוגר/ת מעיין 

החיוך 
  התורי

מספר 
 ילדים ה

  29עד   29עד   29עד   29עד   29עד   25עד   בגיל:

 20,020 8,206  7,143 7,143 7,976 15,047  גברים
  0.059 0.255 0.035 0.221 0.045 0.153 

 אחים  
  

6,342 2,516 2,057 2,057 2,574 10,024 

0.256 0.448 0.055 0.279 0.078 0.314 

   15,243 11,497 7,204 7,204 8,282 20,082שים

0.045 0.182 0.026 0.207 0.080 0.192 

  10,306 2,745 2,174 2,174  4,588  6,829  אחיות  

0.237 0.395 0.112 0.266 0.186 0.401 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
. תוצאות האמידות )2Adjusted Rכושר ההסבר ( –והתחתון  ,בכל תא מופיעים שי ערכים: העליון הוא מספר התצפיות ) 1(

 ה.2בלוח ת באומו

  
  

  
 באמידות של  1ו. מספר התצפיות וכושר ההסבר6-לוח  

   התורי על הגירה פימיתמעיין החיוך זמיות בית ספר יסודי של השפעת 

  ))25כון לגיל 

מתגורר ביישוב   
בו התגורר ש

 בכיתה א'

מתגורר ביישוב 
אלף  100מעל שבו 

 תושבים

מתגורר במחוז תל 
 המרכזאו אביב 

 13,279 13,279 13,279  גברים
  0.057 0.025 0.017 

 אחים   
  

5,133 5,133 5,133 

0.505 0.374 0.278 

   13,443 13,443 13,443שים

0.035 0.029 0.013 

  5,431  5,431  5,431  אחיות   

0.366  0.279  0.228  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
כושר ההסבר  –והתחתון  ,בכל תא מופיעים שי ערכים: העליון הוא מספר התצפיות ) 1(

)2Adjusted R( ו.2בלוח ות באמו. תוצאות האמידות 

  
  

 באמידות של  1מספר התצפיות וכושר ההסברז. 6-לוח  

מעיין החיוך התורי על של  זמיות בית ספר יסודיהשפעת 

 2עברייות של גברים

תיק פלילי לו פתח   
  18–12בגילים 

הורשע בבית משפט 
 28עד גיל 

 7,955  20,020  סה"כ
  0.050 0.029 

 אחים   
  

10,024 1,911 

0.280 0.275 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 המעורבות של שים בפעילות פלילית זיחה. ) 1(
 –והתחתון  ,בכל תא מופיעים שי ערכים: העליון הוא מספר התצפיות ) 2(

 ז.2בלוח ות באמו. תוצאות האמידות )2Adjusted Rכושר ההסבר (

 



  

60 
 

  

 באמידות של 1ח. מספר התצפיות וכושר ההסבר6-לוח  

  מעיין החיוך התורי על זרם החיוך של הילד הבכור זמיות בית ספר יסודי שלהשפעת 

  כיתה א' בבית ספר יסודי  גן ילדים  

מעיין 
החיוך 
  התורי

-ממלכתי  חרדי
  דתי

מעיין 
החיוך 
  התורי

-ממלכתי  חרדי
  דתי

 862 862 862 2,722 2,722 2,722  גברים
  0.004 0.157 0.035 0.056 0.129 0.018 
 אחים   

  
493 493 493    

-0.074 0.483 0.324    
  5,241  5,241 5,241 2,229 2,229 2,229שים

0.021  0.173  0.033  0.065 0.130 0.040 
 400 400 400 1,456 1,456 1,456  אחיות   
  0.029 0.547 0.360 0.197 0.517 0.362 

 257 257 257 833 833 833  גברים לבות זוג באוכלוסיית המחקר
  0.024 0.102 0.059    

   834 834 834 262 262 262שים לבי זוג באוכלוסיית המחקר
  0.022 0.168 0.069     

גברים ובות זוגם ששיהם באוכלוסיית 
  המחקר

816 816 816 258 258 258 
0.041 0.184 0.094 0.131 0.169 -0.026  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 ותבאמו. תוצאות האמידות )2Adjusted Rכושר ההסבר ( –והתחתון  ,בכל תא מופיעים שי ערכים: העליון הוא מספר התצפיות ) 1(
 ח.2בלוח 
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 ה ערכי. א7-לוח-value-P 2המקורייםבהשוואה לערכים  1(יישובים) מקבצים של מועט מספרל התקן סטיות תיקון לאחר   

   מעיין החיוך התורי על ציוי המיצ"ב והלימודים בתיכוןספר יסודי של  בית זמיותהשפעת של  באמידות

  משמעותי) פערהבהם שמקרים  – רקע אפורתא בערכים מקוריים;  – בתא ערכים מתוקים, שורה תחתוה – בתא (שורה עליוה

    
  התקן בבחית המיצ"ב בכיתה ח'ציון 

למד 
בכיתה י' 
בחיוך 
-הממלכתי

  דתי

למד בכיתה 
י' בחיוך 

 החרדי

למד 
בכיתה י' 

בתיב 
  המקצועי

  למד
בבית ספר 
  תעשייתי

בין שר 
כיתה י' 
לכיתה 

  י"ב

      מדעים  מתמטיקה  אגלית  עברית

 0.024 0.501 0.783 0.497 0.378      גברים
      0.281 0.412 0.808 0.460 0.012 

 0.080 0.984 0.823 0.037 0.616      אחים   
      0.706 0.102 0.865 0.988 0.127 

  0.618 0.468 0.106 0.392 0.329 0.069 0.671 0.565 0.502שים

0.542 0.379 0.031 0.337 0.280 0.038 0.651 0.529 0.492 

 0.033 0.399 0.903 0.321 0.358 0.778 0.275 0.563 0.897  אחיות   

0.929 0.551 0.368 0.819 0.436 0.386 0.913 0.445 0.093 

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים מקור:ה
 ).2008ואחרים ( Cameronחזרות. לפירוט ראו  999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tמבוססים על מבחי  P-valuesערכי  ) 1(

  .1 משוואהבאמידת  
	של P-value-ערכי ה ) 2(
  

. 
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 ה ערכי. ב7-לוח-value-P 1מועט של מקבצים (יישובים) לאחר תיקון סטיות התקן למספר  

   2בהשוואה לערכים המקוריים 

   ההישגים בבחיות הבגרותמעיין החיוך התורי על זמיות בית ספר יסודי של השפעת באמידות של 

  ערכים מתוקים,  –(שורה עליוה בתא 

    ערכים מקוריים) –שורה תחתוה בתא 

יגש  
לבחיות 
 הבגרות

יגש לבחית 
בגרות 

 במתמטיקה

יגש לבחית 
 בגרות באגלית

זכאי 
לתעודת 

 בגרות

אחוזון הציון 
 בבגרות

 0.459 0.963 0.389 0.081 0.717  גברים
  0.659 0.059 0.328 0.958 0.262 

 אחים   
  

0.852 0.147 0.218 0.680 0.303 

0.895 0.214 0.287 0.752 0.395 

  0.021 0.053 0.283 0.632 0.967שים

0.025 0.044 0.247 0.599 0.969 

 0.416 0.148 0.014 0.256 0.015  אחיות  

0.038 0.328 0.033 0.255 0.525 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

ואחרים  Cameronחזרות. לפירוט ראו  999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tמבוססים על מבחי  P-valuesערכי  ) 1(
)2008.( 

  .1 משוואהבאמידת  
	של P-value-ערכי ה ) 2(

 
 

 ה ערכי. ג7-לוח-value-P (יישובים) 1לאחר תיקון סטיות התקן למספר מועט של מקבצים  

   2בהשוואה לערכים המקוריים

  המגורים על  ביישובבית ספר יסודי של מעיין החיוך התורי  זמיותהשפעת של  באמידות

  לימודים בישיבה גדולהרכישת השכלה גבוהה ו

  ערכים מקוריים;  –ערכים מתוקים, שורה תחתוה בתא  –(שורה עליוה בתא 

    בהם הפער משמעותי)שמקרים  –תא ברקע אפור 

למד בכיתות  
  י"ג/י"ד

למד במכון 
להכשרה 
 טכולוגית

למד לתואר 
ראשון במוסד 
  להשכלה גבוהה

מספר 
שות 

  לימודה

  למד
בישיבה 

 הדולג

מספר שות 
  לימודה

בישיבה 
 הדולג

 0.106 0.291 0.083 0.521 0.360 0.905  גברים
  0.897 0.308 0.499 0.075 0.226 0.068 

 אחים   
  

0.762 0.307 0.306 0.478 0.956 0.265 

0.805 0.291 0.436 0.546 0.972 0.336 

    0.159 0.939 0.841 0.421שים
0.140 0.947 0.817 0.398   

   0.607 0.800 0.674 0.080  אחיות   
0.095 0.733 0.833 0.674   

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 ).2008ואחרים ( Cameronחזרות. לפירוט ראו  999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tמבוססים על מבחי  P-valuesערכי  ) 1(

  .1 משוואהבאמידת  
	של P-value-ערכי ה ) 2(
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 ה ערכי. ד7-לוח-value-P (יישובים) 1לאחר תיקון סטיות התקן למספר מועט של מקבצים 

   2בהשוואה לערכים המקוריים 

בית ספר יסודי של מעיין החיוך התורי ביישוב המגורים על  זמיותהשפעת של  באמידות

  2017בשת התעסוקה והשכר 

  ערכים מקוריים;  –ערכים מתוקים, שורה תחתוה בתא  –(שורה עליוה בתא 

    בהם הפער משמעותי)שמקרים  –תא ברקע אפור 

  מספר חודשי   מועסק  
 שכירה העבודה ה

  השכר  (לוג)
 השתי ברוטו

השכר  (לוג)
  ברוטו החודשי

 0.706 0.834 0.621 0.205  גברים
  0.151 0.590 0.808 0.714 

 אחים   
  

0.607 0.080 0.594 0.838 

0.682 0.147 0.689 0.870 

  0.665 0.874 0.853 0.699שים

0.656 0.877 0.838 0.668 

 0.847 0.802 0.945 0.494  אחיות   

0.567 0.950 0.821 0.843 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

חזרות. לפירוט ראו  999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tמבוססים על מבחי  P-valuesערכי  ) 1(
Cameron ) 2008ואחרים.( 

  .1 משוואהבאמידת  
	של P-value-ערכי ה ) 2(

 

 ה ערכי. ה7-לוח-value-P (יישובים) 1לאחר תיקון סטיות התקן למספר מועט של מקבצים   

   2בהשוואה לערכים המקוריים

  המגורים על התכוות הדמוגרפיות ביישובבית ספר יסודי של מעיין החיוך התורי  זמיותהשפעת של  באמידות

  ערכים מקוריים;  –ערכים מתוקים, שורה תחתוה בתא  –(שורה עליוה בתא 

    בהם הפער משמעותי)שמקרים  –תא ברקע אפור 

  שוי 
  25עד גיל 
 

  גיל
ישואים ה 

 ראשויםה

  ישואים 
  ראשוים 
  ליוצא/ת

 צפון אפריקה 

ההפרש ברמת 
  המזרחיות
  בין הפרט

  הזוגלבן/בת 

בן/בת זוג 
  בוגר/ת 

מעיין החיוך 
  התורי

  מספר 
  ילדים ה

 29 עד גיל

 0.360 0.662 0.622 0.583 0.361 0.117  גברים
  0.091 0.261 0.573 0.599 0.669 0.314 

 אחים   
  

0.962 0.269 0.994 0.206 0.255 0.587 

0.973 0.337 0.995 0.254 0.337 0.660 

  0.371 0.819 0.953 0.248 0.189 0.199שים

0.325 0.793 0.954 0.223 0.208 0.192 

 0.429 0.063 0.268 0.378 0.694 0.048  אחיות   

0.191 0.719 0.406 0.274 0.208 0.538 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 ).2008ואחרים ( Cameronחזרות. לפירוט ראו  999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tמבוססים על מבחי  P-valuesערכי  ) 1(

  .1 משוואהבאמידת  
	של P-value-ערכי ה ) 2(
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 ה ערכי. ו7-לוח-value-P (יישובים) 1לאחר תיקון סטיות התקן למספר מועט של מקבצים 

   2בהשוואה לערכים המקוריים 

ספר יסודי של מעיין החיוך התורי  בית זמיותהשפעת של  באמידות

  המגורים על הגירה פימית ביישוב

  ערכים מתוקים,  –(שורה עליוה בתא 

    ערכים מקוריים) –שורה תחתוה בתא 

מתגורר ביישוב  
בו התגורר ש

 בכיתה א'

שבו מתגורר ביישוב 
אלף  100מעל 

 תושבים

  מתגורר במחוז 
  תל אביב 

 המרכזאו 

 0.254 0.506 0.359  גברים
  0.327 0.440 0.179 

 אחים   
  

0.538 0.056 0.113 

0.636 0.092 0.164 

  0.823 0.225 0.006שים

0.793 0.192 0.013 

 0.767 0.748 1.000  אחיות   

1.000 0.766 0.810 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

חזרות.  999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tמבוססים על מבחי  P-valuesערכי  ) 1(
 ).2008ואחרים ( Cameronלפירוט ראו 

  .1 משוואהבאמידת  
	של P-value-ערכי ה ) 2(

  

 ה ערכי. ז7-לוח-value-P (יישובים) 1לאחר תיקון סטיות התקן למספר מועט של מקבצים 

   2בהשוואה לערכים המקוריים 

בית ספר יסודי של מעיין החיוך  זמיותהשפעת של  באמידות

  של גברים המגורים על עברייות ביישובהתורי 

  ערכים מתוקים,  –(שורה עליוה בתא 

  )ערכים מקוריים –שורה תחתוה בתא 

תיק פלילי לו פתח  
  18–12בגילים 

  הורשע בבית משפט 
 28עד גיל 

 0.129 0.559  סה"כ
  0.514 0.127 

 0.887 0.486  אחים   
  0.551 0.900 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

חזרות.  999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tמבוססים על מבחי  P-valuesערכי  ) 1(
 ).2008ואחרים ( Cameronלפירוט ראו 

  .1 משוואהבאמידת  
	של P-value-ערכי ה ) 2(
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 ה ערכיח. 7-לוח-value-P (יישובים) בהשוואה  1לאחר תיקון סטיות התקן למספר מועט של מקבצים

המגורים  ביישובבית ספר יסודי של מעיין החיוך התורי  זמיותהשפעת של  באמידות  2לערכים המקוריים

  על זרם החיוך של הילד הבכור

  ערכים מתוקים,  –(שורה עליוה בתא 

    ערכים מקוריים) –שורה תחתוה בתא 

  כיתה א' בבית ספר יסודי  גן ילדים  

מעיין 
החיוך 
  התורי

-ממלכתי  חרדי
  דתי

מעיין 
החיוך 
  התורי

-ממלכתי  חרדי
  דתי

 0.309 0.681 0.744 0.616 0.490 0.542  גברים
  0.424 0.385 0.515 0.515 0.645 0.246 

 אחים   
  

0.900 0.346 0.265 0.125 0.194 0.549 

0.932 0.474 0.367 0.029 0.144 0.600 

  0.363 0.481 0.505 0.729 0.182 0.010שים

0.296 0.513 0.461 0.730 0.124 0.001 

 0.919 0.482 0.219 0.226 0.501 0.232  אחיות   
  0.366 0.617 0.330 0.353 0.592 0.916 

    0.171 0.338 0.852  גברים לבות זוג באוכלוסיית המחקר
  0.837 0.287 0.103    

      0.142 0.392 0.294שים לבי זוג באוכלוסיית המחקר
  0.117 0.351 0.257    

גברים ובות זוגם ששיהם 
        באוכלוסיית המחקר:

    0.901 0.066 0.553  גברים  
  0.409 0.034 0.914    

      0.316 0.352 0.249שים  
  0.248 0.257 0.237    

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

 ).2008ואחרים ( Cameronחזרות. לפירוט ראו  999עם  Wild Cluster bootstrapשל  tמבוססים על מבחי  P-valuesערכי  ) 1(

 .1 משוואהבאמידת  
	של P-value-ערכי ה ) 2(
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 וך העברי לפי זרם  םושיעורהתלמידים . מספר 1-איורוך,הבכיתות א' בחיחי  

תש"פ–שות הלימודים תש"ס  

  (אלפים) א. מספר התלמידים 

 

(אחוזים)ב. שיעור התלמידים מסך התלמידים בחיוך העברי   

 
מספרים על חיוך") ועיבודי  –משרד החיוך ("במבט רחב  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,המקור: 

  במבט רחב: המחברים.
http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host

US-qvsprodlb&sheet=SH11&lang=en=.  
. של קובצי התלמידיםמבוססים על עיבודי המחברים  ,קווקווקו המסומים ב ,תש"ס-זלשים תש"התוים 

הזמיים החל משת  מבוססים על תוי במבט רחב ,המסומים בקו רציף ,תש"פ-התוים לשים תש"ס
  הלימודים תש"ס.
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 איור -2. הפריסה הגיאוגרפית של יישובי הטיפול וההשוואה

  
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:
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  , 1אומדי ההפרש במשתי הרקע בכל שה בין יישובי הטיפול ליישובי ההשוואה. -3איור 

  19852לעומת ההפרש בשת 

  מספר האחאים  (אחוזים) 3אפריקה-יוצאי צפוןשיעור 

  
  מספר שות הלימוד של האב  (שים)הפרש הגילים בין ההורים 

  
  4ההוריםאחוזון ההכסה של   מספר שות הלימוד של האם

  
  . 10%ריבוע מלא מסמן אומד המובהק ברמה של  הלשכה המרכזית לסטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

, תויסיה, לוב )כולל טג'יר ומרוקו הספרדית(מי שלפחות אחד מהוריו ולד באחת ממדיות צפון אפריקה: מרוקו  ) 1(
 .ואלג'יריה

באמידה של משתי הרקע כתלות במשתה  ,שת הלידה ×האומדים של משתה האיטרקציה דמי ליישובי הטיפול  ) 2(
 .10%ריבוע חלול מציין אומד לא מובהק ברמה של לפחות האיטראקציה, דמי ליישוב טיפול ודמי לשת לידה. 

 .ביישוב העברי בחיוך' א כיתה תלמידי כל בקרב ) 3(
ההכסה השתית ברוטו מעבודה שכירה ועצמאית של שי ההורים. האחוזון חושב לפי השה שהפרט היה בגיל אחוזון  ) 4(

בקובץ התוים במחקר הוכחי. בשי המקרים החישוב עשה  15), ובגיל 2019בקובץ ששימש את אחדות ואחרים ( 20
 60-ו 59–55עד  29–25שים:  5יצות של הורית), בקפ-בפרד לקבוצות הגיל הבאות של האב (או האם במקרה של חד

 ומעלה.
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  , 1אומדי ההפרש במשתי התוצאה בכל שה בין יישובי הטיפול ליישובי ההשוואה. -4איור 

    19851לעומת ההפרש בשת 

  יחידות לימוד באגלית -4/5בחן ב  יחידות לימוד במתמטיקה  -4/5בחן ב

  
  למד בשה א' לתואר ראשון   זכאי לתעודת בגרות

  )29(עד גיל במוסד להשכלה גבוהה 

  
  שכר שתי ברוטו   )28(בגיל מספר חודשי עבודה שכירה בשה 

  , אלפי ש"ח שוטפים)28(בגיל 

  
 )29(בגיל מספר ילדים   )25(עד גיל שוי 

  
    הלשכה המרכזית לסטיסטיקה ועיבודי המחברים. המקור:

, תויסיה, לוב )כולל טג'יר ומרוקו הספרדית(מי שלפחות אחד מהוריו ולד באחת ממדיות צפון אפריקה: מרוקו  ) 1(
 .ואלג'יריה

באמידה של משתי התוצאה כתלות במשתה  ,שת הלידה ×האומדים של משתה האיטרקציה דמי ליישובי הטיפול  ) 2(
 .10%בוע חלול מציין אומד לא מובהק ברמה של לפחות ריהאיטראקציה, דמי ליישוב טיפול ודמי לשת לידה. 
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 ות. אומדי השפעת 5-איורי ביישוב המגוריםרשת ספר יסודי של  בית זמיוך התור1מעיין החי ,  

  ביישוב הרשתהראשון של  יסודיהספר ה תלפי מספר השים מפתיחת בי

  אחים או אחיות בלבד) אמידות ל( 

  (אחוזים)יגשה לבחית בגרות   (אחוזים) 2י"בשירה בין כיתה י' לכיתה 

   
  (אחוזים)זכאית לתעודת בגרות 

 
  הלשכה המרכזית לסטיסטיקה ועיבודי המחברים.  המקור:

משולש או ריבוע חלול מצייים אומד לא מובהק ברמה של  .6.3המתוארים בסעיף של משתי האיטראקציה האומדים  ) 1(
  .10%לפחות 

 . 18בגיל ה דולגלמד בכיתה י"ב בבית ספר של משרד החיוך או בבית ספר תעשייתי או בישיבה  לא ) 2(

 

 


