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  ות /היו זכאיםבישראל  17- הות/ מבני46.3% – 2007-ב
  לתעודת בגרות 

  
מזערי מדובר בגידול  .השיגו תעודת בגרות 1 בישראל�17 הות/כלל בני מ46.3%, 2007בשנת 

   .45.9%2 � �2006השוואה ל ב0.4%של 

  

נקודות בעשר שיעור הזכאות לתעודת בגרות י העשורי! הקודמי! עלה שנאחד מכל ב

דומה , בעשור הנוכחי. �2000 ב�40% ול�1990 ב�30% ל�1980 מקבוצת הגיל ב�20%מ: אחוז

 .�49.2%להגיע כבר  הוא �2004בלאחר ש, היה כי שיעור הזכאות ימשי& לעלות באותו קצב

        . מזערינרש! גידול  �2007וב, זכאותשיעור הה ירד 2006�2005שבשני! אלא 

    

    מהיישובים45%-ב
  שיעור הזכאות לתעודת בגרות נמוך מהשיעור הארצי

  

שיעור הזכאי! לתעודת , ! משרד החינו& נתוני!רסי היישובי! שעבור! פ117 מתו& �53ב

לא ,  ביישוב17ות / מכלל בני�46.3%פחות מ, דהיינו(בגרות היה נמו& מהשיעור הארצי 

  ).  כולל מועצות אזוריות

  

 כאשר, 37.5% עמד על 2007שיעור הזכאות הממוצע בשנת , בקרב היישובי! הערביי!

  .  בלבד15% ,זרקא�סר א'גנרש! בבקרב!  הנמו& ביותר ותשיעור הזכא

  

 � במודיעי, עלית: שיעורי הזכאות הנמוכי! ביותר בישראל נרשמו ביישובי! חרדיי!

  .8% � ר עילית" ובבית7.9% � בבני ברק, 4.7%

  

  
  תונים על זכאות לתעודת בגרות לפי יישובנ

  
ב ועל שיעור הזכאות לתעודת בגרות "משרד החינוך מפרסם מדי שנה נתונים על שיעור הלמידה בי

). נתוני בחינות בגרות, משרד החינוך( תושבים ומעלה 10,000עבור יישובים שבהם , לפי יישוב
 כלל הפירסום של משרד החינוך נתונים 2007-ב. תוח שלנו במסמך זהנתונים אלה משמשים את הני

  ).   להלן16' בעמ" אודות הנתונים"גם ' ר ( מועצות אזוריות27- יישובים ו117על 
  

  '; וב'  התייחסו נתוני משרד החינוך לשיעור הזכאות לתעודת בגרות לאחר מועדים א2005עד 
  . וחורף' ב', לאחר מועדים אות החל משרד החינוך לפרסם נתוני זכא 2006-ב
  

 אינם מאפשרים השוואה עם שנים 2007- ו2006ים נתוני משרד החינוך לשנחלק מ, בה הצערלמר
  . 'ב-ו'  של שיעור הזכאים לאחר מועדים א,קודמות

  

                                                           
1
.  תושבי מזרח ירושלים הלומדים לפי מתכונת הלימודים הירדנית4,800- יהודים חרדים ו12,600 כלולים 17-במנין בני ה  

ים ותלמידי המגזר כולל תלמידי מזרח ירושל, דהיינו, כל קבוצת הגילבחרנו לחשב את שיעור הזכאים לתעודת בגרות מקרב 
  .  נושאת באחריות לרמת ההשכלה של כלל האוכלוסייהדינהמהמשום שלדעתנו , החרדי

   . חורףו 'ב',  אשיעור הזכאים לתעודת בגרות לאחר מועד 2
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ב "הפער בין שיעור הזכאות לתעודת בגרות מתוך תלמידי י
  17ות /לבין שיעור הזכאות מתוך קבוצת בני

  
  
נוגעי! לשיעור , יישוב�יישוב, זכאות לתעודת בגרותהני! שמפרס! משרד החינו& על הנתו

מתו& זכאות לתעודת בגרות המסמ& זה מציג נתוני! על . ב"הלומדי! בימתו& הזכאי! 

 א! משו! –ב "לא כל בני הנוער לומדי! בי, זאת משו! שבמרבית היישובי!. קבוצת הגיל

שאינ! מכיני! , ו! שה! לומדי! במוסדות חרדיי!שנשרו כליל ממערכת החינו& וא! מש

  .החישוב של שיעור זכאות מתו& קבוצת הגיל הוא של מרכז אדוה. לבחינות הבגרות

  

ב ובי, שיעור "במרבית היישובי! יש פער בי, שיעור הזכאות לתעודת בגרות מתו& תלמידי י

  .17הזכאות מתו& קבוצת גיל 

  

הפער , �2007ב. נה מקבוצת יישובי! אחת למשנהכי גודל הפער משת,  להל, מעלה1לוח 

הפערי! הגדולי! ביותר נרשמו . 2.8% � הקט, ביותר נרש! בקרב הישובי! המבוססי!

בכל הקבוצות הללו ). 7.5%(והדרוזי! ) 7.2% (הבדואי! בנגב, )7.0% (הערבי!בקרב 

  .  א שיעור גבוה של נשירהילפער זה ה, דיתעא! לא הבל, הסיבה העיקרית

  

משרד החינו& אינו מספק הסבר ;  ה! קופצניי!1ש לציי, כי הנתוני! המוצגי! בלוח י

   .לקפיצות משנה לשנה

  
  

  ב"הפער בין שיעור הזכאות לתעודת בגרות מתוך תלמידי י. 1לוח 
  2007-2004,  17 ות/ לבין שיעור הזכאות מתוך קבוצת בני

  באחוזים , תושבים ומעלה10,000יישובים בעלי  

  
2007 2006 2005 2004   

 ממוצע ארצי  6.0%  6.7% 7.5% 5.6%

 יישובים מבוססים  3.5%  3.7% 4.3% 2.8%

 עיירות פיתוח  2.0%  5.6% 5.0% 4.3%

  םיהודי  4.4%  5.9% 6.1% 4.9%

  בנגבםבדואי  .נ.א  15.4% 10.8% 7.2%

 ערבים ללא מזרח ירושלים  11.8%  8.2% 10.7% 7.0%

  םדרוזי  2.4%  4.8% 10.0% 7.5%
  

  :הערות
החלוקה למגזרים בלוח זה נעשתה על ידי מרכז אדוה ולא על ידי משרד , בשונה מהלוחות שיובאו להלן .1

  .ולא לאוכלוסייה המלאה של כל מגזר,  תושבים ומעלה10,000 הנתונים נוגעים ליישובים עם .החינוך
 . קבוצה זו כוללת גם תלמידים ערבים שגרים בערים מעורבות-יהודים .2

  
נתוני , אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי,  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספורט:תומקור

  . שנים שונות,הרשויות המקומיות בישראל, ס"הלמ ;שנים שונות, בחינות בגרות
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   מתעודות הבגרות לא עמדו 13% – 2007-ב
  מוסדות להשכלה גבוההבדרישות הסף של ה

  

מוסדות להשכלה אי! לתעודת בגרות לא עמדו בדרישות הס1 של ה מ, הזכ13%, �2007ב

  . 12.9% – השיעור היה דומה 2006בשנת . גבוהה

  

  . להל,2כפי שנית, לראות בלוח , זהו שיפור לעומת שני! קודמות

  

  3מוסדות להשכלה גבוההשיעור תעודות הבגרות שאינן עומדות בדרישות הסף של ה. 2לוח 

2002-2001  2003  2004  2005  2006  2007  

15.6%  16.0%  16.1%  14.8%  12.9%  13.0%  

, נתוני בחינות בגרות, אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי,  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספורט:מקור

  .שנים שונות
  

  
  

  ב " לא למדו בי17-ות ה/ מבני18.2% – 2007-ב
  

 �75.4%מ, ב"ול בשיעור הלומדי! ביבמחצית הראשונה של העשור הנוכחי נרש! גיד

,   2006 � 2005לאחר ירידה בשני! . �2004 ב�82.3% ל�2001 בישראל ב17 � הות/מכלל בני

  .81.8% � עלייה ל�2007נרשמה ב, בהתאמה, 79.6% � ול�82.0%ל

  

  : והתחלקו כלהל,ב"לא למדו בישות נוער /בני 20,894 דיווח משרד החינו& על �2007ב

  

  ;מסגרת לימודיתשו!  שלא נמצאו ב)יהודי! וערבי! ( נוערות/ בני3,494 •

ות נוער פלסטיני! ממזרח ירושלי! שלמדו לפי מתכונת הלימודי! / בני4,800 •

  ;הירדנית

  . נוער יהודי! שלמדו במסגרות חרדיותות/ בני12,600 •

  

                                                           
 2002-2001ת לשנ המוסדות להשכלה גבוההשיעור התעודות העומדות בדרישות הסף של  הנתון של חשוב לציין כי 3

  . חורףהמועד ולל גם את נבחני  כ2007-2003 השנים בעוד שהנתון עבור, 'ב-ו'  אימועד במתייחס לנבחנים
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   לפי מגזר-זכאות לתעודת בגרות 
  

  :בולטי! כמו בעברלית נותרו השוני! בחברה הישראבי, המגזרי! הפערי! , �2007ב

    ;68.0% �שיעור הזכאות הגבוה ביותר נרש! ביישובי! המבוססי!  •

   ;47.8% – אופ, משמעותי בהיה השיעור נמו&בעיירות הפיתוח  •

  35.6%: הרבה יותרנמוכי! היו שיעורי הזכאות , י! והבדואיי!הערבייישובי! ב •

   .בהתאמה, �31.0%ו

   
  2007-2001, לפי מגזר, 17ות /רות בקרב בניזכאות לתעודת בג. 1תרשים 

   תושבים ומעלה10,000יישובים בעלי , באחוזים
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שיעור ארצי מתוך קבוצת הגיל המלאהעיירות פיתוח

בדואים בנגב

ערבים

  
  

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 מגזר

 46.3% 45.9% 46.4% 49.2% 48.3% 48.4% 45.3% שיעור ארצי מתוך קבוצת הגיל המלאה

 54.6% 53.5% 53.5% 55.8% 54.5% 53.7% 50.2% ם-ללא חרדים ומזרח ישיעור ארצי 

 68.0% 66.5% 64.3% 64.1%       יישובים מבוססים 

 47.8% 48.6% 46.8% 54.2%       עיירות פיתוח 

 60.5%  58.7% 58.2% 59.7% 58.4% 57.7% 53.9% םחרדיתלמידים  ללא םיהודי

 51.8% 50.8% 51.1% 53.5%       חרדיםתלמידים  כולל םיהודי

 43.7% 44.4% 40.7% 40.5% 42.3% 39.8% 40.8% םדרוזי

 35.6% 35.7% 36.8% 42.2% 39.3% 38.3% 34.9%  ירושלים ללא מזרח םערבי

 31.0% 27.9% 28.8% 25.6% 27.6% 27.8% 29.9%   בנגבםבדואי

  : הערות
  . את הלומדים במגזר החרדי ואת הלומדים במזרח ירושליםכוללתקבוצת הגיל המלאה  .1
הם מתוך קבוצת הגיל ללא חרדים ומזרח ירושלים ר הזכאות מתוך קבוצת הגיל המלאה ו  שיעו2007-2002בשנים  .2

 שיעור הזכאות לבגרות ; בקרב הישובים המבוססים ועיירות הפיתוח כל הנתונים הם לאחר מועד חורף;לאחר מועד חורף

 .2005הוא משנת , הערבים והבדואים בנגב, הדרוזים, בקרב היהודים, לאחר מועד חורף

 .ס" של הלמ10 - 8ובים מבוססים הינם ישובים המשוייכים לאשכולות יש .3

 קיימיםעבור מגזרים אלו ; מתוך קבוצת הגיל המלאהעל ידנו הנתונים עבור היישובים המבוססים ועיירות הפיתוח חושבו  .4
 .2004נתוני זכאות לבגרות לאחר מועד חורף רק משנת 

  .ערבים ובדואים בנגב נלקחו מתוך הפרסום של משרד החינוך, וזים דר, יהודים ללא תלמידים חרדיםהנתונים עבור .5
  .הנתונים כוללים את המועצות האזוריות בישראל .6

נתוני בחינות , אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי,  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספורט:מקורות
   . שנים שונות,הרשויות המקומיות בישראל, )ס"רא הלמלהלן יק (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנים שונות, בגרות
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   לפי מחוז-זכאות לתעודת בגרות 
  

שיעור הגבוה ביותר נרש! ה. מחוזציג את נתוני הזכאות לתעודת בגרות לפי  מ2תרשי! 

 מעל לשיעור הזכאות הארציממוקמי!   וחיפהתל אביב, הדרו!מחוזות . המרכזבמחוז 

  . ארצישיעור המצויי! מתחת לירושלי!  וש"יו , הצפו,ותואילו מחוז

  

רבי!  שכ, במחוז זה ,מוטה כלפי מעלה � 51.6% �במחוז דרו! השיעור הגבוה שנרש! 

שאינ! נכללי! בנתוני! שמפרס! משרד ,  תושבי!�10,000 ביישובי! ע! פחות מי!מתגורר

   .) הבלתי מוכרי!יישובי! הבדואיי!הו ירוח!, מצפה רמו,, לדוגמא(החינו& 

  

שאינ! ניגשי! , י!ישל בני נוער חרדע! מספר רב יישובי! יש תל אביב ש ו"יוות מחוזב

, ש"יוז מחוב. שיעור הזכאות עולה, מהחישוב! תוכשמוציאי! א. לבחינות הבגרות

 �54.2% ל�44.2%מ מעלה את שיעור הזכאות  וביתר עליתמודיעי, עלית לאהחישוב ל

   .�62.3% ל�50.2% השיעור מהוצאת בני ברק מעלה את, ובמחוז תל אביב

  

 –שיעור הזכאות נמו& במיוחד , העירהאזור הפלסטיני של  כולל אתה ,במחוז ירושלי! 

בית ב בירושלי! ו!יות נוער חרדי/של בנימספר! הרב  ,מצד אחד, ,ה לכ& ות הסיב:22.3%

   .ונת הירדניתכמתההלומדי! לפי פלסטיניי!  בני נוער ,ומצד שני שמש

  

  2007 ,לפי מחוז, 17ות /ות לתעודת בגרות כאחוז מבני/איםזכ. 2תרשים 

שיעור זכאות ארצי 46.3%

22.3%

44.2% 44.5%
49.0% 50.2% 51.6%

56.0%
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60%

ירושלים  יו"ש צפון חיפה תל אביב דרום מרכז

  
  :ותהער

  . ושליםרי ירושלים כוללים את תושבי מזרח מחוזנתוני  .1
  .כולל מועצות אזוריות .2

נתוני בחינות , אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי,  עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספורט:מקורות
  . שנים שונות,הרשויות המקומיות בישראל, ס"מהל; שנים שונות, בגרות

  
   

  

, כתוצאה מכך.  ומעלה תושבים10,000עם יישובים יישוביים רק עבור משרד החינוך מפרסם נתוני זכאות 

 םבדואיה ייישובמ חלק שבו נכלל רק, העיוות בולט בעיקר במחוז הדרום. הנתונים המחוזיים אינם מלאים

  . אינן נכללותשראליותיות היההתנחלושם רוב , ש"וובמחוז י
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   ובשיעורםב"במספר הלומדים ביתנודות 

   �81.8%ל �2001ב �74.4%מ,  מתו& קבוצת הגילב"שיעור הלומדי! ביעשור הנוכחי גדל ב

 והשיעור � 97.1% –שיעור הלמידה הגבוה ביותר נרש! ביישובי! המבוססי!  .�2007ב

  . 78.5% –הנמו& ביותר ביישובי! הבדואיי! 

  

בעשור האחרו, ביותר שמספר! גדל , קבוצת הגיל כוללת את הלומדי! במוסדות חרדיי!

ידי! הפלסטיניי! במזרח ואת התלמ; �2007 ב�12,600 ל�1998 ב�5,700מ, מפי שניי!

  )שני! שונות, נתוני בחינות בגרות, אג1 הבחינות, משרד החינו&. (ירושלי!

   

  2007-2001, לפי מגזר, ב"יות ב/ הלומדים17ות /שיעור בני. 3תרשים 
   תושבים ומעלה10,000יישובים בעלי , באחוזים
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

בדואים בנגב

ערבים

דרוזים

שובים מבוססים יי

עיירות פיתוח

שיעור הלומדים מתוך קבוצת הגיל המלאה

  
  

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 מגזר

 שיעור הלומדים מתוך קבוצת הגיל
  המלאה

74.4% 79.8% 79.3% 82.3% 82.0% 79.6% 81.8% 

 97.1% 94.6% 94.7% 90.9%    יישובים מבוססים

 90.5% 89.9% 88.4% 95.5%    עיירות פיתוח

.נ.א 97.4% 98.9% 96.4% 92.9% 92.5% 87.7% יהודים ללא תלמידים חרדים  

 86.5% 81.6% 82.8% 81.2% 84.8% 81.1% 79.6% דרוזים

 81.7% 77.1% 79.3% 82.9% 75.2% 74.0% 66.1% ערבים ללא מזרח ירושלים

 78.5% 72.2% 71.5% 69.0% 64.4% 60.0% 63.0% בדואים בנגב

  : הערות
  . את הלומדים במגזר החרדי ואת הלומדים במזרח ירושליםכוללתקבוצת הגיל  .1
 שינה המשרד את 2006-ב'; וב' לשיעור הזכאות לתעודת בגרות לאחר מועדים אמשרד החינוך  התייחסו נתוני 2005עד  .2

 תוני משרד החינוך לשנת נ, למרבה הצער. וחורף' ב', הנתונים ועתה הם מתייחסים לשיעור הזכאות לאחר מועדים א
  .'וב'  של שיעור הזכאים לאחר מועדים אהשוואה עם שנים קודמותאינם מאפשרים לערוך  2007-ו 2006

 לא נכללו מועצות אזוריות השייכות לאשכולות .ס"של הלמ 10 – 8ישובים מבוססים הינם ישובים המשוייכים לאשכולות י .3
 .לאההנתונים חושבו מתוך קבוצת הגיל המ. הללו

 .הנתונים עבור עיירות הפיתוח חושבו מתוך קבוצת הגיל המלאה .4

 קיימיםעבור מגזרים אלו ; הנתונים עבור היישובים המבוססים ועיירות הפיתוח חושבו על ידנו מתוך קבוצת הגיל המלאה .5
 .2004נתוני זכאות לבגרות לאחר מועד חורף רק משנת 

  
נתוני בחינות , אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, נוך התרבות והספורט עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החי:מקורות
   . שנים שונות,הרשויות המקומיות בישראל, ס"הלמ; שנים שונות, בגרות
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  בגרותלהגדלת שיעור הזכאות לתעודת פוליטיים " פטנטים"

  

 עצמוגידול ה.  נבלמה מגמת הגידול בשיעור הזכאות לתעודת בגרות�2005ב, כפי שראינו

שיעור מתו& רצו, להציג גידול בבעשור האחרו, שרי חינו& מצעדי! שנקטו , בחלקו, נבע

לגשת  לאפשר ההחלט והגרלה של מקצועות הבחינה, בי, השאר, הצעדי! כללו. ותהזכא

  . בבחינות הבגרות באנגלית ובמתימטיקה' למועד ב

  

וללי! לא רק את כ& שה! כ, שיטת החישוב של שיעורי הזכאות שינה המשרד את �2006ב

משרד החינו& , יתרה מזאת. חור1אלא ג! את נבחני מועד ה' בו' מועדי! אהנבחני! ב

כ& שמעתה אי, כל , בלבד' וב' החליט שלא לפרס! בנפרד את שיעור הזכאי! במועדי! א

  . ע! אלה של שני! קודמות2007�2006 נתונימ  חלקדר& לערו& השוואה של

  

 הנוטי! להשתבח בגידול בשיעור הזכאות לתעודת בגרות ,ות החינו&/שרי, למרבה הצער

אינ! משקיעי! מאמצי! מקבילי! בהנהגת רפורמה , הודות לאמצעי! מלאכותיי! שוני!

ות הנוער יזכו בתעודת /רפורמה שתחתור לכ& שמרבית בני, של ממש במערכת החינו&

ו& האחרוני! לא א1 אחד משרי החינ, למשל, כ&. בגרות ובכניסה למוסדות להשכלה גבוהה

אלה מקצועי והלמסלול בי, אלה המופני! , תלמידי התיכו,ההפרדה של פעל לביטול 

כי שיעור בוגרי המסלול , למרות שהכל יודעי! היטב, זאת; עיוניהלמסלול המופני! 

  . המקצועי המגיעי! להשכלה גבוהה נמו& באופ, משמעותי מזה של בוגרי המסלול העיוני

  

  

  

  
  

  להגדלת שיעור הזכאות לתעודת בגרות" הפטנטים "ועדת דוברת על
  

ניתוח . עלו אחוזי הזכאים לתעודת הבגרות במדינה בשנים האחרונות... עולה השאלה כיצד"... 
שאמנם חלק מהגידול בזכאות נובע מעלייה מתמשכת , המגמות של הזכאות לתעודת בגרות מלמד

המבטאת התקדמות , לבחינות הבגרותב ובמספר הניגשים "ומרשימה במספר הלומדים בכיתה י
, מיקוד למידה, הגרלות(אך חלק אחר מקורו בשינויים אירגוניים וטכניים בבחינות , חינוכית של ממש
שהביאו לעלייה דרמטית במספר הזכאים להתאמות (הקלות ללקויי למידה , )'מועדים חוזרים וכו

  )26: 2004, ת דוברתח ועד"דו." (וגיוון רב מאוד באפשרויות הבחינה) ולהקלות
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  זכאות לתעודת בגרות 
  ודרישות הסף במוסדות להשכלה גבוהה

  

של המוסדות  מאלה שהצליחו בבחינות הבגרות עמדו בדרישות הס1 87%, �2007ב

, 46.3% עמד על �17 הות/בעוד ששיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני .להשכלה גבוהה

  .   בלבד40% עמד על ות להשכלה גבוההלמוסד בדרישות הכניסהשיעור העומדי! 

  

נית, . בקבוצות האוכלוסייה השונותעל עמידה בדרישות הס1 להל, מציג נתוני!  3לוח 

יש הבדלי! משמעותיי! בי, , לעומת זאת; ראות כי ההבדל בי, בני! לבנות קט, יחסיתל

 ובי, ;)85.6%(דתיי! �ספר ממלכתיי!�לבוגרי בתי) 90.5%(ספר ממלכתיי! �בוגרי בתי

למרות ,   זאת.)64.1%(ובדואי! בנגב ) 73.7%(דרוזי! , )81.8%(לערבי! ) 88.6%(יהודי! 

שיפור משמעותי נרש! ג! אצל בוגרי . שיפור שנרש! אצל כל שלוש הקבוצות הללוה

�לאו בי, שכונות יהודיות מבוססות נהמאפשרי! הבחאינ! תוני! הנ. המסלול המקצועי

  .    ובי, עיירות פיתוחקותאו בי, ערי! ותי, מבוססות

  

  

  

  שיעור העומדים בדרישות הסף של המוסדות להשכלה גבוהה . 3לוח 
  2007-1997, קבוצות נבחרות, מתוך הזכאים לתעודת בגרות

  באחוזים 
 1997 1999 2001 2003 2005 2007  

 87.0 85.2 84.0 85.1 86.7 86.2 סך הכל

.נ.א 87.3 85.6 86.0 88.2 86.7 בנים  

.נ.א 85.8 83.8 84.4 85.6 85.8 תבנו  

.נ.א        

ות נתיב /בוגרי
 עיוני

  .נ.א 88.7 86.7 87.4 89.6 89.3

ות נתיב /בוגרי
 מקצועי

  .נ.א 81.7 79.7 78.4 76.9 74.6

       

  88.6 87.5 86.3 87.7 89.2 88.8 יהודים

 90.5 89.5 88.7 90.2 91.8 91.0 ממלכתיפיקוח 

פיקוח 
 דתי-ממלכתי

82.1 82.2 81.1 80.6 83.7 85.6 

 81.8 74.0 70.5 71.5 69.8 69.4 ערבים

 73.7 69.3 65.9 66.3 67.0 57.8 דרוזים

 64.1 56.8 57.2 40.7 47.5 41.2 בדואים בנגב

  :ותהער
-2002 ים לשנםהנתוני'; ב-ו'  כולל את מועדי א2001 ת לשנןהנתו';  הינם למועד א1999-1997הנתונים לשנים  .1

  .וחורף' ב ', מועדי אים כולל2007
יש לשים . 'ב-ו' בוגרי נתיב עיוני ובוגרי נתיב מקצועי הינם לאחר מועד א, הבנים,  נתוני הבנות2005-2002בשנים  .2

  .  הינם לאחר מועד חורף לשנים אלולב ששאר הנתונים
, נתוני בחינות בגרות, ף הבחינותאג, המינהל הפדגוגי, עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספורט: מקור

  . שנים שונות
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תלמידי! הזכאי! לתעודת בגרות שתעודת! אינה עומדת בדרישות נתוני! על מציג  4לוח  

 – 1997נית, לראות כי בי, השני! . 2007�1997בשני! , המוסדות להשכלה גבוהה לשהס1 

, טאיות הס1 האוניברסי עומדות בדרישותאינ,ששיעור תעודות הבגרות ב! גידול רש נ2003

מקבלי שיעור יה בילזה התרחש במקביל לעתהלי& . �2003 ב�16.0% ל�1997ב �13.8%מ

גדל ג! כ&  גדל  לתעודת בגרותהזכאי!שיעור שככל , במלי! אחרות. גרותתעודות הב

  .  עומדות בדרישות הס1שאינ,התעודות שיעור 

  

א&  מצוי בירידהבגרות תעודת  להזכאי!שיעור : וחל שינוי במגמה ז 2007�2005 בשני!

הוא   הסבר אפשרי לכ&.בעלייה מצוי עומדות בדרישות הס1ה שיעור תעודות הבגרות

 יחידות 3של ברמה מתמטיקה הבגרות בבמבחני " עוברי!"ההתלמידי! שיעור בגידול ה

 4ברמה של אנגלית  ג! במבחני הבגרות ב;�2006 ב�97.1% ל�2004 ב�89.5%מ: לימוד

משרד  (�2006 ב�97.9%ל �2004 ב�90.5%מ: נרשמה עלייה משמעותיתמוד יחידות לי

, בי, השאר, שיפורי! אלה הושגו. )2007 יולי, ו"נתוני בחינות בגרות תשס, החינו&

העומדת בדרישות הס1 של תעודת בגרות . באמצעות הקלות שונות שניתנו לנבחני!

 יחידות לפחות 4רמה של אנגלית ב, בי, השאר, המוסדות האקדמיי! חייבית לכלול

   .   יחידות לפחות3ומתמטיקה ברמה של 

  
  

  ות בדרישות הסף /ות לתעודת בגרות שאינם עומדים/זכאים. 4לוח 
  2007-1997, של המוסדות להשכלה גבוהה

  
  1997 1999 2001 2003 2005 2007 

 מספר כולל של

לתעודת  זכאים
 בגרות

38,124 43,120 49,048 54,478 52,520 53,325 

הזכאים מספר 
ות /שלא עומדים

 בדרישות הסף

5,261 5,735 7,308 8,716 7,773 6,932 

שיעור הזכאים 

ות /שלא עומדים
 בדרישות הסף

13.8% 13.3% 14.9% 16.0% 14.8% 13.0% 

       

זכאים לתעודת 

 בגרות

17ות / מבני%-כ  

37.7% 41.4% 43.8% 48.3% 46.4% 46.3% 

זכאים 
 ות/העומדים

ישות הסףבדר  

17ות / מבני%-כ  

32.7% 35.9% 37.3% 40.6% 39.5% 40.3% 

  

  -2007  לשנתניםהנתו'; ב-ו' את מועדי א  כולל2001 ן לשנתהנתו';  הינם למועד א1999-1997הנתונים לשנים : ההער
  .וחורף' ב ', מועדי אים אתכולל 2002
נתוני בחינות , אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, רטעיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספו: ותמקור
  . שנים שונות,הרשויות המקומיות בישראל, ס"הלמ ;שנים שונות, בגרות
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  זכאות לתעודת בגרות והכנסה ממוצעת ביישוב
  
  

  . שוויו, בחברה הישראלית�מערכת החינו& אינה מצליחה לפרו2 את מעגל האי

גבוה בי, שיעור הזכאות לתעודת בגרות ביישוב ובי, המתא!  מציג את ה להל,4תרשי! 

שיעור , ביישובי! שבה! רמת ההכנסה הממוצעת נמוכה. רמת ההכנסה הממוצעת ביישוב

ואילו ביישובי! שבה! רמת ההכנסה ;  נמו&17ות /הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני

  . שיעור הזכאות לתעודת בגרות גבוה, הממוצעת גבוהה

  

  
  

  

  2007,  ביישוב17ות /ור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בנישיע. 4תרשים 
    2005, ח"בש, והשכר הממוצע ביישוב

-
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שיעור זכאות לבגרות ביישוב

שובי ממוצע (קו מגמה) שכר יי

  
  :ותהער

  .הנתונים אינם כוללים את המועצות האזוריות .1
 .ציר השכר היישובי הממוצע חושב על ידי קו מגמה לינארינתוני  .2

 .שישביותר  הם הנתונים המעודכנים 2005נתוני השכר היישובי לשנת  .3

נתוני , אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, עיבוד של מרכז אדוה מתוך משרד החינוך התרבות והספורט: ותורמק
-2005ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ,  מינהל המחקר והתכנון,המוסד לביטוח לאומי; שנים שונות, בחינות בגרות

   . 2007אוקטובר , ק בנדלק'ז, 2004
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  השכלה ביישוברמת ות וזכאות לתעודת בגר
  
  

  . ג! בתחו! ההשכלהשוויו, �מערכת החינו& אינה מצליחה לפרו2 את מעגל האי

גבוה בי, שיעור הזכאות לתעודת בגרות ביישוב ובי, רמת המתא! מציג את ה 5תרשי! 

ביישובי! שבה! .  את השכלת ההורי! ביישובהמייצגת – ההשכלה הממוצעת ביישוב

שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב ,  שנות לימוד ומעלה נמו&16שיעור בעלי השכלה של 

 שנות לימוד ומעלה 16ואילו ביישובי! שבה! שיעור בעלי השכלה של ;  נמו&17ות /בני

  .שיעור הזכאות לתעודת בגרות גבוה, גבוה

  
  
  

  2007,  ביישוב17ות /שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני. 5תרשים 
   1995,  שנות לימוד ומעלה ביישוב16 של ות השכלה/ושיעור בעלי
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שוב שיעור זכאות לבגרות ביי

שנות שיעור בעלי 16  קו מגמה מעריכי - 

לימוד ומעלה

  
   :ותהער

  .הנתונים אינם כוללים את המועצות האזוריות .1
  . שנות לימוד ומעלה חושב על ידי קו מגמה מעריכי16ות השכלה של /ציר בעלי בעלי .2

ת משרד החינוך התרבו ;1לוח , 8פרסום , 1995 האוכלוסין מפקד, ס"הלמעיבוד של מרכז אדוה מתוך : מקורות
  .)בדפוס (2008אוגוסט , )2007(ז " תשסנתוני בחינות בגרות, אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, והספורט
  

  
  
  
  

 שנות לימוד ומעלה כאל מסמן השכלה של 16אנו מתייחסים לנתון על השכלה יישובית ממוצעת של : הערה
תוני ההשכלה הם משנת העובדה שנ; מתוך הנחה שמרבית בעלי השכלה שכזאת הם אכן מבוגרים, ההורים
 שנות לימוד ומעלה הם 16ואולם יש לציין כי חלק מבעלי השכלה של .  מחזקת את הפרשנות הזאת1995

  .  או תושבים שאינם הורים לילדים, 2006- שניגשו לבחינות הבגרות ב17ות /ות של בני/יות בוגרים/בוודאי אחים
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  המשך לימודים גבוהים
  

כדי ,  אחר בוגרי תיכו,עורכת מזה כעשור מעקב) ס"הלמ(יסטיקה הלשכה המרכזית לסטט

אנו משלבי! את נתוני מעקב  5בלוח .  גבוהי!כמה מה! ממשיכי! בלימודי!לבדוק 

ב ועל שיעור הזכאי! "על שיעור הלומדי! בי,  ע! הנתוני! שהצגנו במסמ& זהס"למה

חינו& לפרס! נתוני! ל משרד היחתהשנה שבה ה, 1992שנת מוזאת החל , לתעודת בגרות

  . מפורטי! על שיעור הזכאות לתעודת בגרות

  

 1998�1992מסיימי התיכו, בכל אחת מהשני!  מכלל �21% עד כ�19% מעלה כי רק כ5לוח 

  . שני! לסיו! התיכו,8החלו ללמוד באוניברסיטה בתו! 

  

גידול בקטגוריה זו נרש! . החלו ללמוד במכללות אקדמיות, לער&,  נוספי!�10%כ עד 7%

  .�1998 ל1992משמעותי בי, 

  

 �2006הגיע בהמתחילי! בלימודי! במוסדות האקדמיי! השוני! שיעור , בסיכומו של דבר

  .כלל מסיימי התיכו, מ�30.1%ל

  

  

  בלימודים אקדמיים שהתחילו , 1998-1992מסיימי תיכון בשנים . 5לוח 

   שנים לאחר סיום לימודיהםשמונה
  

  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  

  78.0  78.2 79.8  75.3  74.6  71.3  70.8   17ות /ב מתוך כלל בני"שיעור הלומדים בי

שיעור הזכאים לתעודת בגרות מתוך כלל 
  17ות /בני

31.5  32.5  34.0  37.9  38.8 37.7  38.5  

 שיעור המתחילים בלימודים באוניברסיטה
  מתוך מסיימי תיכון 

21.4  20.9  20.2  20.3  20.0 19.5  19.7  

שיעור המתחילים בלימודים במכללה 
   מתוך מסיימי תיכון אקדמית

6.7  7.2  7.2  8.5  9.4 10.0  10.4  

כ המתחילים בלימודים לקראת תואר "סה

   מתוך מסיימי תיכוןאקדמי

28.1  28.1  27.4  28.8  29.4 29.5  30.1  

  
  .שנים שונות, שנתון סטטיסטי לישראל, ס" הלמעיבוד של מרכז אדוה מתוך: מקור
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  : המשך לימודים גבוהים
   התיכוןמסיימיאי שוויון בין קבוצות שונות של 

  
  

המתחילי! ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה אינ! מייצגי! באופ, שווה את הקבוצות 

שהתחילו , 1998ת  מציג נתוני! על בוגרי תיכו, בשנ6לוח . השונות בחברה הישראלית

עד , דהיינו, סיו! התיכו,מ שני! 8 &תו ב ובמכללות אקדמיותללמוד באוניברסיטאות

2006.   

  

 אות ובמכללות אקדמיותהשיעורי! הגבוהי! ביותר של התחלת לימודי! באוניברסיט

בקרב , )אי, נתוני מוצא עבור הדור השלישי (נרשמו בקרב אשכנזי! מדור ראשו, או שני

גרי המסלול כלכלי הגבוה ביותר ובקרב בו�תושבי יישובי! הנמני! ע! האשכול החברתי

  .העיוני בתיכו,

  

  

  ות ובמכללות אקדמיות שהחלו ללמוד באוניברסיט1998- במסיימי תיכון . 6לוח 
  לפי מאפיינים שונים, 2006עד 
   מתוך כלל מסיימי תיכון בכל שורהבאחוזים

  
  26.6%  גברים

 33.4%  נשים

  

 27.7%  מזרחים

  36.3%   אשכנזים

  

 38.7%  ות הנתיב העיוני בתיכון/בוגרי

 14.5%  ות הנתיב המקצועי בתיכון/בוגרי

  

 10.3%  2-1כלכלי -גרים ביישוב השייך לאשכול חברתי

 21.5%  4-3כלכלי -גרים ביישוב השייך לאשכול חברתי

 31.0%  6-5כלכלי -גרים ביישוב השייך לאשכול חברתי

 40.2%  8-7כלכלי -גרים ביישוב השייך לאשכול חברתי

 56.0%  10-9כלכלי -כול חברתיגרים ביישוב השייך לאש

  
  : הערות

  . אפריקה או בל שנולדו באסיה"אפריקה וכן ילידי חו-אב יליד אסיהלילידי ישראל : מזרחים .1
  . אמריקה או באירופהבל שנולדו "אמריקה וכן ילידי חו-אב יליד אירופהלילידי ישראל : אשכנזים .2

   .2007דצמבר , 2007תמונת מצב חברתית , מרכז אדוה: מקור
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  אודות הנתונים
  

  .  נתוני בחינות בגרות, נתוני בחינות הבגרות לקוחים מהפרסום השנתי של משרד החינוך
  

הנתונים .  ביישוב הינו של מרכז אדוה17ות לתעודת בגרות מתוך כלל גילאי /חישוב שיעור הזכאים
ס אינה "הלמ. ס"למהתקבלו מגף דמוגרפיה שב) 2007 – 2006לשנים ( לפי יישוב 17על קבוצת גיל 

אלא לפי קבוצות של חמש שנות ,  לפי שנת גילהמועצות האזוריותמפרסמת נתונים על אוכלוסיית 
 19-15חילקנו את הנתון עבור קבוצת הגיל , 17בנות /כדי להגיע למספר מקורב של בני, לפיכך. גיל

  . ס"מתוך אתר הלמ, נלקחו מקובץ רשויות מקומיות בישראל 19-15הנתונים על קבוצת הגיל . בחמש
  

בחלק מן המועצות ולכן ; הוא נתון מקורב בלבדעבור המועצות האזוריות יצוין כי הנתון המתקבל 
גבוה מן הנתון עבור שיעור הזכאים , של שיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל, האזוריות האומדן שלנו

ור הזכאים מקרב כלל שכן שיע, תוצאה בלתי סבירה, כמובן, זוהי; ב"מתוך קבוצת הלומדים בי
אין אנו מפרסמים את הנתון , לכן. ב"האוכלוסייה אמור להיות נמוך משיעור הזכאים בקרב הלומדים בי

ביישובים שבהם שיעור הזכאות .  במועצות האזוריות17 ות/של שיעור הזכאות לבגרות כאחוז מבני
עקב הסיכוי לטעות , ב הנתון מופיע בסוגריים"גבוה משיעור הלומדים בי 17ות /כאחוז מבני
 . סטטיסטית

  
היא לפי הגדרות ,  במקומות בהם היא קיימת-בדואי בנגב ודרוזי , ערבי,  יהודי-החלוקה למגזרים 

  .משרד החינוך
  
 ושאוכלוסייתם 2003ס בשנת " של הלמ10-8 יישובים שנכללו באשכולות – "יישובים מבוססים"

 ,הרצלייה, הוד השרון, גני תקווה, גבעתיים, אלגבעת שמו , אבן יהודה: תושבים10,000-גדולה מ
רמת , רמת גן, קרית טבעון, קרית אונו, רעות-מכבים-מודיעין, מבשרת ציון,  כפר סבא,כוכב יאיר

   .יפו-תל אביב, רעננה, השרון
  . ביישוב17עקב הסכוי לטעות סטטיסטית לא נכללה קריית טבעון בחישוב הזכאים כאחוז מבני 

יקנעם , יבנה, טבריה, חצור הגלילית, דימונה, בית שמש, בית שאן, אפקים, ילתא: עיירות פיתוח
, עפולה, עכו, נתיבות, נצרת עלית, מצפה רמון, מעלות תרשיחא, מגדל העמק, כרמיאל, ירוחם, עלית
' עמ, 1995סקרי כוח אדם , ס"הלמ(שלומי , שדרות, קרית שמונה, קרית מלאכי, קרית גת, צפת, ערד
מצפה רמון ושלומי אינם כלולים במסמך , ירוחם, עיירות הפיתוח היישובים חצור הגליליתמבין ). 36
  . תושבים10,000-בהיותם בני פחות מ, זה

היישובים שאוחדו .  החליטה הממשלה על איחוד מספר רשויות מקומיות2003- ב:איחוד רשויות
-מודיעין,  יהוד נווה אפרים,)פיאעוסודלית אל כרמל (עיר הכרמל , ת'ג-באקה: ונכללים במסמך זה הם

  .קדימה- וצורן)דייר אל אסד ובענה, כרום-ד אל'מאג (רעות ושגור-מכבים
  
  

  מקורות
  

  . עיקרי ההמלצות: 'חלק א. התכנית הלאומית לחינוך. 2004"). ועדת דוברת("כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל 
  ).2001(א "נתוני בחינות בגרות תשס. 2002אפריל . אגף הבחינות, יהמינהל הפדגוג, התרבות והספורט, משרד החינוך
  ).2002(ב "נתוני בחינות בגרות תשס. 2003יוני . אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, התרבות והספורט, משרד החינוך
  ).2003(ג "נתוני בחינות בגרות תשס. 2004מרס . אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, התרבות והספורט, משרד החינוך
  ).2004(ג "נתוני בחינות בגרות תשס. 2005אפריל . אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, התרבות והספורט, משרד החינוך
  ).2005(ה "נתוני בחינות בגרות תשס. 2006מאי . אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, התרבות והספורט, משרד החינוך
  ).2006 (ו"נתוני בחינות בגרות תשס. 2007יולי .  אגף הבחינות,המינהל הפדגוגי, התרבות והספורט, משרד החינוך
 )2007(ז "נתוני בחינות בגרות תשס. 2008 אוגוסט. אגף הבחינות, המינהל הפדגוגי, התרבות והספורט, משרד החינוך

  .)בדפוס(
  . 1281. ום מספרס. ירושלים. 2006-ו"תשסה. 2003 אפיון רשויות מקומיות וסיווגן. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
   שנים שונות ,מקומיות בישראלרשויות . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  . שנים שונות, שנתון סטטיסטי לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים שנמסרו מגף דמוגרפיה

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים שנמסרו מגף בינוי ורשויות מקומיות
  .2003אוגוסט , מרכז אדוה, 2002-2001זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב , שלמה סבירסקי ואלון אטקין
  .2004יוני ,  מרכז אדוה,2003-2002זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב , שלמה סבירסקי ואלון אטקין
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  2007 – 2006, זכאות לבגרות לפי יישוב. 7לוח 
  ומעלה תושבים 10,000ות /יישובים בני

  

 17 מבני %-זכאים כ

  ביישוב
 %-זכאים כ

 ב"מהלומדים בי

 זכאים לבגרות הגרים 

 ביישוב

2007 2006 2007 2006 2007 2006 

 היישוב שם

  אבו סנאן 82 76 46.1% 38.8% 37.4% 31.7%

 אבן יהודה 99 112 71.7% 70.4% 54.7% 57.7%

 פחם-אום אל 238 304 41.4% 43.4% 32.9% 38.6%

 אופקים 192 160 48.6% 44.3% 44.3% 33.2%

 אור יהודה 232 240 58.1% 57.6% 48.7% 49.5%

 אור עקיבא 153 179 69.5% 67.0% 62.7% (71.9%)

 אזור 88 69 68.8% 52.3% 59.1% 45.1%

 אילת 342 349 61.0% 56.6% 53.2% (57.2%)

 אכסאל 93 92 55.7% 49.7% 41.9% 41.3%

 אלעד 18 52 18.6% 37.7% 9.0% 18.8%

 אעבלין 85 84 56.3% 52.2% 40.3% 39.3%

 אריאל 122 131 48.4% 50.4% 46.0% 41.7%

 אשדוד 1,628 1,612 66.3% 65.2% 53.8% 53.5%

.נ.א .נ.א    )א.מ (אשכול 122 104 71.3% 65.4% 

 אשקלון 932 893 62.8% 65.6% 51.9% 55.3%

 ת'ג-באקה 291 242 54.8% 45.7% 46.1% 40.1%

.נ.א .נ.א   )א.מ (באר טוביה 179 184 67.0% 65.0% 

 באר שבע 1,378 1,526 52.7% 57.0% 48.5% 56.3%

 בית שאן 178 157 58.2% 49.7% 52.4% (50.5%)

 ן'בית ג 103 112 60.2% 54.6% 48.8% 52.1%

 בית שמש 288 360 48.4% 50.0% 33.3% 35.5%

 יליתביתר ע 14 26 15.6% 23.2% 4.6% 8.0%

 בני ברק 243 264 26.5% 16.2% 7.6% 7.9%

 גבעת עדה-בנימינה 90 83 68.7% 59.7% 59.2% 58.5%

.נ.א .נ.א   )א.מ (בקעת בית שאן 91 100 49.2% 52.6% 

 בת ים 761 750 51.4% 55.4% 47.4% 54.3%

 מכר-דיידה'ג 111 115 47.8% 48.3% 31.7% 34.2%

 גבעת זאב 128 111 62.7% 59.0% 57.4% 46.8%

 גבעת שמואל 167 163 71.1% 74.4% (71.4%) (76.2%)

 גבעתיים 359 321 68.3% 70.4% (71.4%) (71.8%)
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 17 מבני %-זכאים כ
  ביישוב

 %-זכאים כ
 ב"מהלומדים בי

 זכאים לבגרות הגרים 
 ביישוב

 %-זכאים כ
 ב"מהלומדים בי

2007 2006 2007 2007 2006 2007 

  שם היישוב

  גדרה 107 123 53.8% 61.2% 52.5% (61.8%)

.נ.א .נ.א    )א.מ (גולן 140 139 66.7% 65.9% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (גוש עציון 147 129 69.3% 64.2% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (גזר 211 240 64.5% 71.4% 

 גן יבנה 161 213 70.3% 72.9% 56.9% 63.0%

 גני תקווה 123 134 64.1% 69.8% 63.7% 69.4%

  זרקא-סר א'ג 36 35 29.0% 24.5% 16.7% 15.0%

 דימונה 260 258 51.4% 51.0% 42.0% 44.2%

.נ.א .נ.א   )א.מ (דרום השרון 195 199 73.0% 69.8% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (הגלבוע 197 160 51.3% 43.5% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (הגליל העליון 156 128 73.2% 66.3% 

 הוד השרון 441 422 71.5% 70.8% 68.7% 69.9%

 הרצלייה 770 740 70.0% 69.2% 68.9% 68.0%

.נ.א .נ.א   )א.מ (זבולון 76 94 52.4% 67.1% 

 זכרון יעקב 179 195 70.5% 70.9% 58.9% 66.6%

.נ.א .נ.א   )א.מ (חבל מודיעין 141 159 61.8% 58.9% 

 חדרה 636 522 51.7% 46.9% 51.0% (47.5%)

 חולון 1,345 1,281 63.9% 59.7% 57.7% 58.8%

.נ.א .נ.א   )א.מ (חוף אשקלון 138 137 70.8% 67.2% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (חוף הכרמל 239 214 66.6% 64.3% 

 חיפה 2,146 2,053 66.1% 63.9% 52.0% 51.3%

 טבריה 293 285 47.8% 50.6% 46.4% 44.7%

 טורעאן 67 102 38.5% 45.1% 30.6% 42.9%

 טייבה 163 227 37.6% 42.4% 27.9% 34.6%

 טירה 147 166 45.8% 43.2% 37.7% 36.4%

 טירת כרמל 164 148 59.2% 59.7% 56.7% 49.5%

 טמרה 233 250 57.1% 50.8% 48.9% 47.9%

 יבנה 408 399 66.0% 67.9% 65.5% (68.3%)

  נווה אפרים-יהוד 265 250 68.7% 66.3% 67.4% (66.8%)

 יפיע 122 101 51.7% 38.1% 35.1% 29.5%

 יקנעם עילית 130 154 52.4% 62.9% 51.6% (66.4%)
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 17 מבני %-זכאים כ
 ביישוב

 %-זכאים כ
 ב"מהלומדים בי

 זכאים לבגרות הגרים 
 ביישוב

 

7200 6200 7200 6200  7200 6200 

 שם ישוב

 

 ירושלים 2,831 2,734 53.8% 51.2% 20.5% 18.9%

  ירכא 88 127 40.9% 53.6% 35.8% 47.2%

  כוכב יאיר 182 202 84.7% 85.2% 74.6% 78.6%

  פהיכסי 94 83 51.1% 41.5% 44.1% 39.7%

 כפר יונה 114 95 48.1% 44.8% 46.5% 41.3%

 כפר כנא 155 131 50.3% 40.7% 41.2% 33.9%

 כפר מנדא 73 80 31.2% 34.0% 20.9% 24.8%

 כפר סבא 818 822 72.5% 71.7% 64.6% 66.0%

 כפר קאסם 136 181 48.1% 56.6% 40.0% 50.6%

 כפר קרע 108 122 47.4% 47.5% 39.6% 41.1%

 כרמיאל 387 347 59.1% 56.3% 57.1% 52.0%

.נ.א .נ.א    )א.מ (לב השרון 144 162 63.4% 70.7% 

 לוד 402 370 47.3% 45.1% 41.5% 38.9%

 ת ציוןמבשר 297 268 76.3% 75.1% 71.7% 68.0%

 מגאר 171 162 60.4% 52.8% 44.9% 38.2%

 מגדל העמק 202 186 51.9% 51.0% 49.4% 44.9%

.נ.א .נ.א   )א.מ (מגידו 79 71 73.1% 74.0% 

 רעות-מכבים-מודיעין 635 705 78.1% 76.5% 69.9% 74.4%

 מודיעין עילית 8 15 25.0% 31.3% 3.0% 4.7%

.נ.א .נ.א   )א.מ (ה אשרמט 200 174 66.2% 63.3% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (מטה בנימין 396 417 68.4% 69.2% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (מטה יהודה 253 311 51.4% 59.8% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (מנשה 142 123 67.9% 59.4% 

 מעלה אדומים 346 334 65.0% 62.3% 55.5% 54.7%

 מעלה עירון 94 91 56.6% 40.8% 41.8% 39.6%

 תרשיחא-מעלות 161 172 50.2% 53.1% 36.0% 43.2%

.נ.א .נ.א   )א.מ (מרום הגליל 100 93 57.1% 49.2% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (משגב 231 286 70.6% 77.9% 

 נהרייה 402 410 59.2% 58.4% (61.5%) (59.4%)

 נחף 84 77 53.5% 39.3% 43.3% 31.8%

 נס ציונה 269 290 62.1% 71.3% 57.7% 63.5%

 נצרת 547 501 51.9% 42.5% 47.6% 41.1%
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 17 מבני %- זכאים כ
 ביישוב

 %-זכאים כ
 ב"מהלומדים בי

 זכאים לבגרות הגרים 
 ביישוב

 

7200 6200 7200 6200  7200 6200 

 

 שם ישוב

 נצרת עילית 340 285 54.6% 50.3% (55.1%) (50.4%)

 נשר 204 201 68.2% 66.8% 66.4% (72.0%)

  נתיבות 228 212 54.2% 54.6% 49.8% 52.2%

  נתניה 1,405 1,320 54.8% 56.1% (55.6%) 55.3%

 נין'סח 169 183 45.6% 40.7% 33.1% 35.2%

 עין מאהל 86 95 54.4% 44.8% 38.2% 41.3%

 עיר כרמל 199 198 55.0% 46.5% 47.3% 40.1%

 עכו 337 281 44.5% 41.7% 38.9% 37.6%

.נ.א .נ.א   )א.מ (מק הירדןע 108 106 65.1% 65.4% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (עמק חפר 249 299 65.2% 64.4% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (עמק יזרעאל 389 350 75.0% 71.4% 

.נ.א .נ.א   )א.מ (עמק לוד 88 97 50.6% 53.0% 

 עפולה 339 385 57.2% 54.3% 49.4% 52.5%

 עראבה 94 119 36.3% 43.3% 25.1% 31.8%

 ערד 176 149 57.1% 49.7% 54.0% 41.3%

 ערערה 137 132 62.0% 57.9% 50.9% 45.5%

 ערערה בנגב 75 64 42.4% 30.8% 27.9% 23.2%

 כרכור-פרדס חנה 205 215 46.2% 48.9% 38.4% 43.3%

 דיסיריופ 55 98 34.2% 55.4% 25.3% 46.4%

 פתח תקווה 1,347 1,431 61.4% 62.6% 55.1% 58.2%

 קדימה-צורן 145 145 61.2% 65.3% 55.1% 57.8%

 צפת 223 235 55.6% 50.8% 43.1% 40.8%

 קלנסווה 114 103 40.7% 35.3% 32.4% 29.6%

 קריית אונו 250 233 65.8% 67.0% 64.9% (68.5%)

 קריית אתא 453 433 60.8% 55.5% 60.6% (58.5%)

 קריית ביאליק 289 284 58.5% 58.2% 58.0% 57.1%

 קריית גת 486 462 61.4% 64.6% 60.4% 60.5%

.נ.א .נ.א   קריית טבעון 142 147 67.0% 66.2% 

 קריית ים 235 275 45.3% 49.9% 45.0% (52.9%)

 קריית מוצקין 303 277 58.4% 54.4% 54.8% (54.6%)

 קריית מלאכי 153 157 37.6% 36.6% (38.3%) (43.6%)

 קריית עקרון 69 84 47.6% 47.7% 36.9% 47.7%
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 17  מבני%-זכאים כ
 ביישוב

 %-זכאים כ
 ב"מהלומדים בי

זכאים לבגרות הגרים 
 ביישוב

7200 6200 7200 2006  7200 6200 

 שם היישוב

 קריית שמונה 201 155 53.0% 44.8% 53.0% 39.5%

 ראש העין 328 378 57.6% 56.8% 53.4% 54.4%

 ראשון לציון 1,931 1,900 61.0% 60.6% 55.8% 57.9%

 רהט 208 300 38.7% 45.2% 25.4% 34.4%

 רחובות 832 881 59.5% 61.4% 54.1% 56.2%

 ריינה 101 108 43.3% 39.9% 28.1% 28.7%

 רמלה 428 388 47.6% 43.3% 41.2% 39.6%

 רמת גן 958 1,005 69.4% 68.0% 64.1% (68.9%)

 רמת השרון 352 316 72.3% 71.0% 69.7% 62.9%

 רעננה 814 783 73.7% 74.2% 69.1% 73.5%

 שגור 177 209 40.6% 41.1% 31.9% 34.9%

 שדרות 201 200 62.4% 64.9% 55.1% 57.3%

 שוהם 238 258 83.8% 80.1% 68.6% 69.9%

.נ.א .נ.א    )א.מ (שומרון 181 206 60.5% 60.4% 

 שפרעם 222 267 50.8% 53.2% 42.0% 44.0%

 יפו-תל אביב  2265 2,289 66.2% 65.8% 63.7% 64.1%

 תל מונד 80 75 70.8% 63.6% 65.0% 55.1%

 תל שבע 49 89 25.7% 38.5% 17.1% 29.8%
  

  :הערות

 גבוה מן הנתון עבור שיעור הזכאים מתוך קבוצת , של שיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל, שלנוהחישוב, בחלק מן היישובים .1
ב כלל האוכלוסייה אמור להיות נמוך משיעור שכן שיעור הזכאים מקר, תוצאה בלתי סבירה, כמובן, זוהי; ב"הלומדים בי

בהם  (וכן במספר יישובים נוספים,  מן המועצות האזוריותבחלקתוצאות שכאלה התקבלו . ב"הזכאים מקרב הלומדים בי
 במועצות 17אין אנו מפרסמים את הנתון של הזכאים לבגרות כאחוז מבני , לכן. )ס" ניתנה על ידי הלמ17קבוצת גילאי 

עקב , ב הנתון מופיע בסוגריים" גבוה משיעור הלומדים בי17ות /ביישובים שבהם שיעור הזכאות כאחוז מבני. האזוריות 
 .הסיכוי לטעות סטטיסטית

  . של קריית טבעון לא מוצגים בלוח זה עקב הסכוי לטעות סטטיסטית גבוהה17נתוני הזכאים כאחוז מבני  .2
   .ב מתייחס למספר המאוחד של הזכאים היהודים והערבים ביישוב ביישו17ות /הנתון לגבי שיעור הזכאות מתוך בני .3


