
מקבץ נתונים על חטיבות הביניים בישראל
 שנת הלימודים תשע"ז )2017/2018(

קרן דביר

הישגים לימודיים
הציון הממוצע במבחני מיצ"ב )כיתה ח'( במדעים הוא 41.3 ובמתמטיקה 55.3. במתמטיקה ישנם 

פערים גדולים על-רקע סוציואקונומי, בעוד שבמדעים הציונים נמוכים מאוד יחסית אצל כולם.
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ציון במיצ"ב - כיתה ח'

התפלגות ציונים במדעים במיצ"ב כיתה ח' 
לפי מצב סוציואקונומי של בית הספר

התפלגות ציונים במתמטיקה במיצ"ב כיתה ח' 
לפי מצב סוציואקונומי של בית הספר
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התפלגות התלמידים לפי זרמי חינוך

  חילוני          דתי         חרדי          ערבי

תלמידים
בשנת הלימודים תשע"ז למדו בשכבות ז'-ט' 413,677 תלמידים. 51% מהתלמידים הם בנים ו-5% אינם 

ילידי ישראל.

בתי ספר
בשנת הלימודים תשע"ז תלמידי חטיבות הביניים למדו ב-2,564 מוסדות. התלמידים הדתיים והחרדים 

לומדים בבתי ספר קטנים, בעוד שהתלמידים החילונים וערבים בבתי ספר גדולים.

 התפלגות סוגי בתי ספרהתפלגות בתי הספר לפי זרמי חינוך
שבהם לומדים תלמידי חטיבת ביניים

  חילוני          דתי

  חרדי            ערבי

  יסודי א'-ח'

  חטיבות ביניים ז'-ט'

  על יסודי ז'/ט'-יב' 
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התפלגות בתי הספר לפי גודל

  קטנים - כיתה אחת במחזור

  בינוניים - 2-3 כיתות במחזור

  גדולים - 4-7 כיתות במחזור

  גדולים מאוד - מעל 7 כיתות במחזור

 התפלגות בתי הספר לפי
זרמי חינוך וסוג בית ספר

  יסודיים         חטיבות         על יסודיים

מורים
היקף המשרה של מורים למתמטיקה ומדעים בחטיבת הביניים נמוך מזה של מורי התיכון. בבתי ספר 

במרכז המורים ותיקים יותר מהמורים בפריפריה, בבתי הספר החילונים והדתיים המורים בעלי השכלה 
אקדמית גבוהה יותר מאשר בבתי הספר הערביים.

 היקף משרה - 
שעות עבודה בשבוע של מורים למתמטיקה

 ותק של מורים למתמטיקה בחטיבת ביניים
לפי מצב סוציואקונומי של בית הספר

  מתחת ל-35 שעות שבועיות
  מעל 35 שעות שבועיות

  מתחת ל-25 שנים
  מעל 25 שנים
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 התפלגות השכלה אקדמית
של הורים לפי זרמי חינוך

הורים
ממחקרים קודמים ידוע שישנה זיקה בין ההשכלה האקדמית של ההורים ובין הישגי התלמידים, 

במיוחד במתמטיקה. הנתונים כאן לא מצביעים על שינוי בתמונה זו. 

השכלת הורים

  תואר שני+          תואר ראשון         ללא תואר אקדמי 
  בעלי תואר ראשון ומטה

  בעלי תואר שני ומעלה


