
ניתוח מדדים ופרמטרים -המדד המונציפאלי   

ניתוח של השיפור הניכר באחוז הזכאים 

 2008-2011לבגרות בין השנים 



 2008-2011ב שיפרו את הישגיהם באופן משמעותי בין "בוגרי י

  בחינה של נתוני אחוז הזכאים לבגרות בכל הרשויות בין השנים

 מראה שיפור משמעותי כמעט בכל הרשויות 2008-2011

 שינוי דרמטי ביחס , אחוזים 4-7השינוי בכל הרשויות נע בין

בהן כמעט ולא היה שינוי , 2003-2008, לשנים הקודמות

 באחוזי הזכאות

 הזכאות בחתכים סוציואקונומיים שונים בחינה מדוקדקת באחוזי

 .מדגישה את העובדה שמדובר על שיפור גורף

 נשאלת השאלה האם יש לזקוף את ההישגים לטובת משרד

 ?החינוך או התלמידים

 

 

 



 "נכשל"מה שהשתנה בפועל הוא שיותר תלמידים עברו את רף ה

  שיפור באחוז הזכאות לבגרות יכול לנבוע ממספר שינויים
 :סטטיסטיים

 ההיסטוגרמה של הציונים נעה  –שיפור בממוצע הציונים של כל התלמידים
 ימינה והממוצע גדל

 ההיסטוגרמה הצטופפה ימינה ללא שינוי   –שיפור בממוצע הציונים הנמוכים
ללא שינוי בשאר הציונים  " נכשלים"פחות ציונים )משמעותי בממוצע 

 (העוברים

ל אכן  "ישנו פרמטר אשר מאפשר להבין איזה משני השינויים הנ
".  אחוז הזכאים שעברו את הסף לכניסה לאוניברסיטאות" –התרחש 

במידה . פרמטר זה משקף במידה רבה את הממוצע של הזכאים
הממוצע , ומספר הזכאים שעוברים את הסף של האוניברסיטאות גדל

השיפור הוא ברף הציונים  , במידה הוא לא השתנה או ירד. כולו גדל
 הנמוך

 הנתונים מראים שבפועל אחוז הזכאים שעברו את הסף לכניסה
-ו 4למעט ) קטן כמעט בכל החתכים הסוציואקונומיםלאוניברסיטאות 

 משמע שהשיפור הוא בממוצע הציונים הנמוכים בלבד, (9
 



 מסתמן כי המקור לשיפור באחוז הזכאות הוא במשרד החינוך

מה יכול , אם המקור לשיפור באחוז הזכאות הוא במשרד החינוך
 ?לעשות המשרד בכדי להוביל לשינוי שכזה

בחינות יותר קלות? 

 לתלמיד" נכשל"הקשחת הכללים למתן? 

תמריצים למורים? 

גורם אחר? 

  מכיוון שאיני בקיא בפעילות משרד החינוך איני יכול לענות על
 'ב-ו' השאלה אך לדעתי ניתן לפסול את חלופה א

שינוי בקושי הבחינות יעלה את ממוצע כל הציונים וזה לא מה שהתרחש 

 יחריג את משרד החינוך ביחס לכללי  " נכשל"הקשחת הכללים למתן
 מערכות החינוך העולמיות ויעורר על המשרד ביקורת

 בבירור קטן שעשיתי התברר לי שמורים בתיכון אכן קיבלו תמריץ
 –כספי בהתאם לאחוז התלמידים שעברו את בחינות הבגרות 

תמריץ כזה יכול ליצור את ההטיה שמצאתי אך אין לי מספיק נתונים  
 .בכדי לאשש או להפריך את קיומו



 נתוניםנספח ניתוח 



 אחוז הזכאים לבגרות לפי חתך סוציואקונומי



 אחוז הזכאים שעברו את הסף לדרישות האוניברסיטה


