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יכולות 
י  "מיסודה של קרן רש

אוניברסיטת תל אביב–ס לחינוך "בחסות אקדמית של ביה

לראשונה נסגר, הפער בשיעור הזכאים לבגרות בין המגזר הדרוזי ליהודי
ג"תשע-ד"תשס, זכאים לבגרות בישראל ופערים בין ישובים ממדרגי טיפוח שונים ובין מגזרים•

ג"תשע-ו"תשס, חלקם היחסי של משתתפי תכניות יכולות מהזכאים לבגרות במגזר הדרוזי•

כל אחד יכול להצליח בבית הספר, אכן
שחרור מסתגל בבית ספר מרבד 

התמודדות מבנית שיטתית וסתגלנית עם ההסללה והנשירה הסמויה
חברתית במגזרים שונים -שיטת צמצום הפערים המואץ ויישומה בבתי ספר תיכוניים בפריפריה הגאו

יישובית/ותרומת הפעילות ברמה מגזרית

בשיתוף  

משרד החינוך

2015פברואר , ה"אדר תשע

.מפתח השיטה, כהן( מקס)שמורות לנסים ( מבצע לימודי)כל הזכויות לשיטת צמצום הפערים המואץ © 
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152מאי 13

בשיתוף  

משרד החינוך

תוכן השקפים

אודות הנתונים ומקורות•

זכאים לבגרות ופערים בין ישובים ממדרגי טיפוח שונים ובין מגזרים, ישראל-רקע–' חלק א•

ג"תשע–ו "המגזר הדרוזי תשס–פעילות יכולות ברמה המגזרית -'חלק ב•

תוצאות וחלקם היחסי הזכאים לבגרות ממשתתפי תכניות יכולות סטארט וחסם, היקפים

נספחים-' חלק ג•



15מאי 13

בשיתוף  

משרד החינוך

3

סטארט בכל השנים התקבלו–כל נתוני תכנית יכולות לבגרות ולמניעת נשירה . אוניברסיטת תל אביב, ס לחינוך"תכניות סטארט וחסם של יכולות פועלות בחסות אקדמית של ביה, ע"החל מתש
.ב הנתונים והתוצאות נבדקו ואושרו על ידי אוניברסיטת תל אביב"תשע, א"תשע, ט"בשנים תשס. י ההנהלות וכל התוצאות והעיבודים מבוססים על נתונים אלה"מהנהלות בתי הספר וחתומים ע

אוניברסיטת תל אביב–ס לחינוך "י ביה"נבדקו ואושרו ע, ג"ע עד תשע"תש, מקצוע חסם–דוחות ותוצאות תכנית יכולות לבגרות , נתונים. ס המשתתפים"התקבלו מהנהלות בתיה, מקצוע חסם בכל השנים–נתוני תכנית יכולות לבגרות 
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154מאי 13

בשיתוף  

משרד החינוך
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זכאים לבגרות -ישראל 

:ג"תשע–ד "בעשור השנים תשס
בזכאים לבגרות  6%-כ( רק)עליה של •
'לא רוכשים תעודת בגרות בסיום יב, 17-מבני הכמחציתועדיין •

בשיתוף  

משרד החינוך
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על פי קבוצת מדרג הטיפוח של הרשות', זכאים לבגרות מתלמידי יב-ישראל 

ו"בתשס58.0%-מ, 64.2%-ל6.2%של עליהבישראל : השנים האחרונות8-ב

בשיתוף  

משרד החינוך
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7

י קבוצת מדרג הטיפוח של הרשות"עפ', בזכאים לבגרות מתלמידי יבפערים-ישראל 

(אפקט המעלית: )השנים האחרונות בישראל8-ב
בפעריםעליה•
בחפיפה בין רקע חברתי כלכלי להצלחה ברכישת תעודת בגרותעליה•

בשיתוף  

משרד החינוך
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ג  "תשע–ד "זכאים לבגרות על פי מגזר בעשור השנים תשס-ישראל 
וסגירת הפער בבגרות בין המגזר הדרוזי למגזר היהודי

',יבמתלמידי בזכאים העליה/ההפרש
לפי מגזר, ג"תשע–ד "תשס

4.4%ישראל

18.8%דרוזי. 1

13.3%בנגבבדווי . 2

10.4%חרדיםללא -יהודי. 3

5.2%חרדיםכולל -יהודי. 4

3.8%ערבי. 5

בשיתוף  

משרד החינוך

הפער בין המגזר הדרוזי  
לראשונה נסגר, ליהודי
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ג"תשע–ד "זכאים לבגרות על פי מגזר בעשור השנים תשס-ישראל 
וסגירת הפער בבגרות בין המגזר הדרוזי למגזר היהודי

,17-מבני הבזכאים העליה/ההפרש
לפי מגזר, ג"תשע–ד "תשס

4.2%ישראל

21.0%דרוזי.1

14.2%ללא חרדים-יהודי .2

6.7%בדווי בנגב.3

6.3%כולל חרדים-יהודי .4

4.7%ערבי.5

בשיתוף  

משרד החינוך

הפער בין המגזר הדרוזי  
לראשונה נסגר, ליהודי
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בפריפריהיש  
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המגזר הדרוזי
ג"תשע-ו "השנים האחרונות תשס7-ב

יכולות ברמה המגזרית

המגזר הדרוזי

.במגזר17מתוך,(סטארט,מהם3-ב)ס"בתי15-ב,ג"ובתשע,ס"בתי5ח"בתשס.(חסם)אחדספרבביתו"בתשסהחלההדרוזיבמגזריכולותפעילות

בפריפריהיש  
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בזכאים לבגרות  העליה/ההפרש
',יבמתלמידי 

לפי מגזר, ג"תשע–ו "תשס

עליה/הפרשמגזר

6.6%ישראל

14.2%דרוזי. 1

11.7%בנגבבדווי . 2

10.9%חרדיםללא -יהודי. 3

8.4%ערבי. 4

7.0%כולל חרדים-יהודי. 5

יכולות ברמה המגזרית

המגזר הדרוזי

בתימהנהלותהתקבלוהשניםבכלסטארט–נשירהולמניעתלבגרותיכולותתכניתנתוניכל.אביבתלאוניברסיטת,לחינוךס"ביהשלאקדמיתבחסותפועלותיכולותשלוחסםסטארטתכניות,ע"מתשהחל
לבגרותיכולותתכניתנתוני.אביבתלאוניברסיטתידיעלואושרונבדקווהתוצאותהנתוניםב"תשע,א"תשע,ט"תשסבשנים.אלהנתוניםעלמבוססיםוהעיבודיםהתוצאותוכלההנהלותי"עוחתומיםהספר

.אביבתלאוניברסיטת–לחינוךס"ביהי"עואושרונבדקו,ג"תשעעדע"תש,חסםמקצוע–לבגרותיכולותתכניתותוצאותדוחות,נתונים.המשתתפיםס"בתיהמהנהלותהתקבלו,השניםבכלחסםמקצוע–

בפריפריהיש  
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בזכאים לבגרות  העליה/ההפרש
,17-מבני ה

לפי מגזר, ג"תשע–ו "תשס

7.5%ישראל

17.1%דרוזי.1

14.8%ללא חרדים-יהודי .2

11.2%ערבי.3

9.0%כולל חרדים-יהודי .4

4.4%בדווי בנגב.5

13

יכולות ברמה המגזרית

המגזר הדרוזי

בתימהנהלותהתקבלוהשניםבכלסטארט–נשירהולמניעתלבגרותיכולותתכניתנתוניכל.אביבתלאוניברסיטת,לחינוךס"ביהשלאקדמיתבחסותפועלותיכולותשלוחסםסטארטתכניות,ע"מתשהחל
לבגרותיכולותתכניתנתוני.אביבתלאוניברסיטתידיעלואושרונבדקווהתוצאותהנתוניםב"תשע,א"תשע,ט"תשסבשנים.אלהנתוניםעלמבוססיםוהעיבודיםהתוצאותוכלההנהלותי"עוחתומיםהספר

.אביבתלאוניברסיטת–לחינוךס"ביהי"עואושרונבדקו,ג"תשעעדע"תש,חסםמקצוע–לבגרותיכולותתכניתותוצאותדוחות,נתונים.המשתתפיםס"בתיהמהנהלותהתקבלו,השניםבכלחסםמקצוע–

בפריפריהיש  
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במגזרמכלל הזכאים לבגרות, זכאים לבגרות משתתפי יכולות-המגזר הדרוזי . 3

ג"בתשע

יכולות ברמה המגזרית

המגזר הדרוזי

בתימהנהלותהתקבלוהשניםבכלסטארט–נשירהולמניעתלבגרותיכולותתכניתנתוניכל.אביבתלאוניברסיטת,לחינוךס"ביהשלאקדמיתבחסותפועלותיכולותשלוחסםסטארטתכניות,ע"מתשהחל
לבגרותיכולותתכניתנתוני.אביבתלאוניברסיטתידיעלואושרונבדקווהתוצאותהנתוניםב"תשע,א"תשע,ט"תשסבשנים.אלהנתוניםעלמבוססיםוהעיבודיםהתוצאותוכלההנהלותי"עוחתומיםהספר

.אביבתלאוניברסיטת–לחינוךס"ביהי"עואושרונבדקו,ג"תשעעדע"תש,חסםמקצוע–לבגרותיכולותתכניתותוצאותדוחות,נתונים.המשתתפיםס"בתיהמהנהלותהתקבלו,השניםבכלחסםמקצוע–

בפריפריהיש  
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יכולות בתיכון פקיעיןאן'יכולות בתיכון בית ג

המגזר הדרוזי  
בשיעורי הזכאים לבגרות בבתי ספר תיכוניים דרוזים, דוגמאות לחלקה היחסי של פעילות יכולות. 5

בפריפריהיש  



1516מאי 13

בשיתוף  

משרד החינוך



מסלול רגיל

ספרי-מודל המיון הבית
הנשירה הגלויה והסמויה, חברתיים/התרחבות הפערים הלימודיים, ס"מבנה ביה

ורפדוקטיביות המבנה החברתי   

הקבצה

'ב

מסלול תורני

הקבצה 

'א

הקבצה 

'ג

טכנולוגי/ עיוני
גבוהה

ר  "מב

תעסוקה  אקדמיה

'א

תעסוקה  

'ב

נשירה

סטיה חברתית

)+(הכנסה -
)+(יוקרה   -
)+(כח       -

)+(ניידות  -

ל בודדות"י

(טכנולוגי)

יסודי  

הטרוגני

(-)הכנסה -

(-)יוקרה-

(-)כח -

(-)ניידות -

(ארוך טווח-אקדמי )מסלול המשכי

מסלול לא המשכי  
(קצר טווח)

ב"חטה

ט',ח,(ז)

, קיבוע הפערים

והמשך הרחבתם

מחסן הנושרים

'יב-'תיכון י יסודי
'ו-'א

התרחבות  הפערים

מעודכן (.M.A)כהן  ( מקס)נסים , 1992משנת  , 1' תרשים מצומצם מס

17


