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 המחקרתמצית 

  רקע ומבוא. 1

 הם שבה העיקרית המסגרת זוהי רובם ובעבור, הנוער בני של בחייהם חשוב תפקיד ממלא הספר בית

 הלימודים תום לפני הספר בית  עזיבת. גילם בני עם חברתיים יחסים ומקיימים לימודיים כישורים רוכשים

 התלמידים על הן, משמעותיותכלכליות -חברתיות השלכות בעלת מורכבת חברתית בעיה היא)נשירה( 

 בקשיים, בעתיד נמוכה בהכנסה, היתר בין, להתבטא עשויות אלו השלכות. החברה כלל על והן שנשרו

 . נמוכה עצמית ובהערכה בריאות בבעיות, בתעסוקה

 אך. לחלוטין הספר ביתהתלמידים שעזבו את  היה המדיניות קובעי של העיקרי הדאגה מוקד, בעבר

הבחין חוזר מנכ"ל  3775-כבר ב :'סמויים ושרים'נכ המוגדרים לתלמידים גם הלב תשומת הופנתה באחרונה

שבסופו של דבר עלול להגיע לידי  ,שמשמעה אי ביקור בבית הספר ,'גלויה נשירה'של משרד החינוך בין 

מתפקדים  אינםהם בכיתה, אך  נמצאיםשאמנם , המאפיינת תלמידים 'סמויה נשירה'עזיבת המערכת, לבין 

 מהמסגרות הקיימות וחשים ניכור כלפי הכיתה וכלפי בית הספר.  מתנתקיםהם לימודית, 

)חוסר חיבור, ניתוק(, המבטא את  Disengagement”ום למונח "בספרות המחקרית מקובל להתייחס כי

 מקובל כיוםזאת,  עםעשוי להוביל לנשירה גלויה.  התנהגותו של התלמיד ותחושותיו כלפי בית הספר. ניתוק 

יש מקום להתערבויות המכּוונות לשפר את רווחת התלמידים, גם אם הפגיעה  כי המדיניות קובעי על

למנוע  ,ספרי-ברווחתם לא תוביל לבסוף לנשירה גלויה. כך, התערבויות, המנסות לשפר את האקלים הבית

או להפוך את תכנית הלימודים לרלוונטית ולמשמעותית יותר בעבור התלמידים, מכּוונות בראש , אלימות

ה לשפר את חוויית הלמידה ואת רווחת התלמיד בבית הספר, אם כי הן עשויות כמובן למנוע גם ובראשונ

 נשירה גלויה. 

 

לעומת נתוני הנשירה הגלויה,  כי לציין יש למרות המודעות הגוברת לתופעת הנשירה הסמויה והניתוק,

שהנתונים הנוגעים המתפרסמים מדי שנה על ידי משרד החינוך והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרי 

לנשירה הסמויה אינם מתפרסמים באופן דומה, ונראה כי הסיבה לכך היא הקושי המתודולוגי בניטור 

  התופעה.

 

הוגדרו   1הכנסת של הילד לזכויות הוועדה בעבורברוקדייל -ג'וינט-מאיירס ידי על 0003 בשנת שנערך במחקר

כתלמידים שעדיין רשומים בבית הספר באופן פורמלי אך אינם מפיקים את התועלת  'סמויים נושרים'

את היקף התופעה בישראל, תוך הדגשת  לאמוד מסוגוראשון  ניסיון היההמצופה מהתהליך הלימודי. זה 

בעקבות המחקר, הוקמה ועדת כנסת מיוחדת בנושא נקודת מבטם של התלמידים עצמם על בית הספר. 

. בשנים שחלפו (0000)הוועדה מיוחדת לנושא הנשירה מבית הספר,  המלצות סדרתהגישה  הנשירה, אשר

 מאז פרסום ההמלצות ננקטו במערכת החינוך מספר פעולות ויוזמות ברוח ההמלצות. 

                                                   
 -ג'וינט-מאיירס הנשירה הגלויה והסמויה בקרב בני נוער.. 0003. 'ריינפלד, ת ';פרנקוביץ, ש-אלנבוגן'; נבות, מ-כהן 1

   ל.ברוקדיי
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לאור החשיבות שמיוחסת לצמצום הנשירה הסמויה ולאור השינויים שהתרחשו עם הזמן בדרכי הפעולה 

צורך לבחון מחדש את מאפייני התופעה ואת היקפה. המחקר המוצג בדוח זה נערך במערכת החינוך, עלה ה

והוא מציג הגדרה עדכנית ביוזמת יו"ר הוועדה לזכויות הילד ובהזמנת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

 מאפייניה. של היקפה ושל של התופעה, וכן אומדנים עדכניים 

 ושיטת המחקר מטרת המחקר. 2

 א. מטרת המחקר

מטרת המחקר הייתה לספק לאנשי מקצוע, למפתחי תכניות התערבות ולקובעי מדיניות במערכת החינוך 

מדיניות ודרכי התערבות לשם התמודדות  חותילפ בסיס , כמאפייניהעל תמונה עדכנית על תופעת הנשירה ו

 : ושאלות אלבחינת עם התופעה. המחקר התמקד ב

  מדינות אחרות בעולם? לעומת  בישראלהתופעה מהו היקף 

 כלכליים -מהו היקף התופעה באוכלוסיות שונות בישראל, בקרב תלמידים עם מאפיינים חברתיים

 ?שונים מסוגים ספר ובבתיי(, כלכל-חברתישונים )גיל, מין, מגזר, מצב 

  האם חלו שינויים בהיקף התופעה בישראל לאורך השנים, באופן כללי ובקרב קבוצות אוכלוסייה

 ? שונות

  המאפיינים תלמידים מנותקים? הנוספים מהם הקשיים 

 המחקר שיטת. ב

, המשמשים ממדים שלושה מבית הספר, באמצעות 'הנשירה הסמויה'המחקר הנוכחי בחן את תופעת 

התפיסתי הממד ההתנהגותי, הממד הרגשי והממד : ת הנשירה הסמויהדיקבספרות המחקר היום לב

  (:קוגניטיבי)

 היעדרויות מרובות, איחורים, קושי למלא אחר חוקי בית הספר, מעורבות נמוכה  :ההתנהגותי הממד

 בלימודים ובפעילויות אחרות שבית הספר מציע

 קושי ביחסים עם תלמידים אחרים וחוסר שייכות לבית הספר, ניכור תחושת: הרגשי הממד   

 ידה בבית הספר אינה התייחסות שלילית ללמידה, כולל תחושה שהלמ :(קוגניטיבי) התפיסתי הממד

  תורמת ואינה משמעותית.

, 0030( PISAפיז"ה ) ל מבחנימקור המידע העיקרי הוא בסיס הנתונים ש. מספר מקורות מידעבהשתמשנו 

, וכוללים שאלות על נוכחות בבית OECDבישראל ובמדינות  34עברו  למדגם מייצג של תלמידים בני שהו

על  נוסף. התייחסות לשלושת ממדי הניתוקים מאפשרהספר ועל תחושות כלפי בית הספר והלמידה, ולכן 

מדי כמה שנים סקרי בריאות והתנהגויות סיכון המועברים  – HBSC, נעשה שימוש בנתונים מסקרי כך

רים התייחסות לקבוצות גיל שונות והשוואות בישראל ובמדינות אחרות, והמאפשי"ב -לתלמידי כיתות ו

 נוער ובני לילדים הלאומית התכנית במסגרת שנאספוובנתונים  ;לאורך השנים, ביחס לחלק מהממדים

ובהם דיווחי מורים על היקף מצבי סיכון שונים )ובתוכם, מצבי ניתק  0007בשנת  (0630 תכנית) בסיכון

 כלכליים נמוכים.  -יישובים מאשכולות חברתיים 90-יב, בכ-ונשירה סמויה( בקרב תלמידים בכיתות א
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 עיקרי הממצאים. 3

  OECD-ה ובמדינות בישראל הניתוק היקף

 50%  דיווחו על ניתוק בשני ממדים, ו 36%בישראל דיווחו על ניתוק בממד אחד לפחות,  34-המבני-

 דיווחו על ניתוק בכל שלושת הממדים.  6%

 ממוצע מדינות ההו של ניתוק נמוך יותר בישראל לעומת שיעור המדווחים על ממד כלש-OECD (50% 

 . עם זאת בישראל יותר תלמידים מדווחים על ניתוק בכל שלושת הממדים, בהתאמה(58%לעומת 

 (.OECD-ממוצע מדינות הב 0%, לעומת  6%)

  הבישראל, לעומת ממוצע מדינות-OECD, ( נמדד במחקר יותר תלמידים מדווחים על ניתוק התנהגותי

-הממוצע מדינות  8%בישראל לעומת  34%: היעדרויות ואיחורים מרובים(זה על בסיס דיווח על 

OECD, )05% :ופחות תלמידים מדווחים על ניתוק רגשי )תחושת חוסר שייכות וניכור לבית הספר 

תורם  היקף הניתוק התפיסתי )תפיסת בית הספר כלא .OECD -ממוצע מדינות ה 64%בישראל לעומת 

 . 05%-ו 00%: לחייו ולעתידו של התלמיד( דומה

  בישראל שונות באוכלוסיות הניתוק היקף

 .היקף הניתוק גבוה במיוחד בקרב בנים בחינוך הערבי 

  היקף הניתוק ההתנהגותי )היעדרויות ואיחורים( והניתוק הרגשי )תחושת ניכור וחוסר שייכות לבית

בנים לעומת דתי ו-לעומת בנים בחינוך הממלכתי דתי-ממלכתיהספר( גבוה יותר בקרב בנות בחינוך ה

תורם לחייו ולעתידו של -כלאהיקף הניתוק התפיסתי )תפיסת בית הספר  ובנות בחינוך הממלכתי.

בנות בחינוך הממלכתי היקף הניתוק בקרב , לעומת התלמיד( גבוה יותר בקרב בנים בחינוך הממלכתי

 .דתי-הממלכתיבנים ובנות בחינוך בקרב ו

  ביטויים שונים של ניתוק קיימים כבר בכיתות בית הספר היסודי, ויש עלייה בהיקף התופעה )בעיקר

 היעדרויות ואיחורים מרובים( עם העלייה בגיל. –בניתוק ההתנהגותי 

  על ניתוק גבוה כלכלי -חברתימתלמידים מרקע נמוך מדווחים יותר כלכלי -חברתיתלמידים מרקע           

 ניתוק התנהגותי וניתוק רגשי.  יותר ממדים, בעיקר על 6-0-ב

 חברתיתמבחינה  תלמידים בחינוך הערבי הלומדים בבתי ספר עם מדד טיפוח גבוה )בתי ספר חלשים-

תלמידים לעומת , יניתוק רגשי ותפיסת יותר עלכמו גם  ,ממדים 6-0-ניתוק ב יותר על( מדווחים כלכלית

 בקרב התלמידים בחינוך העברי לא נמצאו הבדלים בין בתי הספר השונים חזקים יותר. המבתי הספר 

  . על פי מדד הטיפוח

  תלמידים להורים בעלי השכלה אקדמית מדווחים על  ניתוק תפיסתי )תפיסה שבית הספר אינו תורם

 לחייהם ולעתידם( יותר מתלמידים להורים עם השכלה נמוכה יותר.

 השנים לאורך הניתוק יממד בהיקף שינויים

 סקר ניתוח על פי בHBSC )נמצא כי בשנים , )בו נכללות שאלות על הממד ההתנהגותי והרגשי בלבד

על ניתוק התנהגותי )היעדרויות של תלמידי כיתות ו, ח, י בחינוך העברי חלה ירידה בדיווח  0030-3778

בהיקף הניתוק  חלה עלייההערבי בחינוך . לעומת זאת מימי לימודים שלמים או משיעורים(
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ל תלמידים עם קשיים בתוך בתי הספר, עקב שיכולה להיות מוסברת בעלייה בנוכחותם ש, ההתנהגותי

   . העלייה בשיעורי הלמידה בבתי ספר אלה בעשור האחרון

 בחינוך הבנות ובקרב העברי בחינוך הבנים  בקרב מסוימת ה, חלה ירידרגשי ניתוק על לדיווח באשר 

לא חל שינוי משמעותי  הערבילעומת זאת, בקרב הבנות בחינוך העברי ובקרב הבנים בחינוך . הערבי

 בדיווח על ניתוק רגשי. 

 של תלמידים המדווחים על ניתוק קשיים נוספים

 ממדי ניתוק לעומת ממד ניתוק אחד לעומת תלמידים  6-0תלמידים דיווחו על יותר ממדי ניתוק )ככל ש

עם זאת, בקרב  .פיז"ההפגינו יכולת נמוכה במבחני מהם , אחוז גבוה יותר כלל(שלא דיווחו על ניתוק 

שדיווחו התלמידים  יל, אחוזובנות בחינוך העברי אין הבדל בהישגים לפי מספר ממדי הניתוק. בסך הכ

יותר בחינוך הערבי, בקרב בנים, בקרב תלמידים  יםגבוה - נמוכים שציוניהםוממדי ניתוק  6-0על 

בקרב תלמידים שדיווחו  ובקרב תלמידים שלהוריהם אין השכלה אקדמית.  נמוךכלכלי -תיחברמרקע 

)לעומת המדווחים על ניתוק בממד אחד או אלה שלא דיווחו על ניתוק , רבים יותר שני ממדי ניתוקעל 

. עם זאת, לא כל (HBSC )על פי סקר קשיים רגשייםעל על התנהגויות סיכון ודיווחו גם באף ממד( 

שני ממדי ניתוק המדווחים על שני ממדי ניתוק דיווחו גם על התנהגויות סיכון. אחוזי המדווחים על 

התנהגויות סיכון גבוהים במיוחד בקרב בנים בחינוך הערבי לעומת התלמידים בשאר הקבוצות. וגם על 

הגויות סיכון נמוכים יותר בחינוך התלמידים שדיווחו על שני ממדי ניתוק וגם על התני ל, אחוזובסך הכ

 העברי )לעומת החינוך הערבי( ובקרב בנות )לעומת בנים(.  

 מהממצאים העולות העיקריות הסוגיות. 4

 שונים של ניתוק  ממדים על דווחיםהצביע על שיעורים משמעותיים של תלמידים בישראל המ המחקר

 ממדי כמהעל  שמדווחיםיותר מבין התלמידים  שרבים עולה מהממצאיםמבית הספר ומהלמידה. 

ובהישגים  בהתנהגויות סיכון מאופיינים( בלבד אחד בממד ניתוק על המדווחים אלה לעומת) ניתוק

 אחד בממד ניתוק על דיווח גם, זאת עם. הדאגה סולם בראש אותם המעמיד דבר , נמוכיםלימודיים 

תהליכים להוביל לפגיעה משמעותית ברווחתו של התלמיד וביכולתו למצות את המרב מה לולע

 הלימודיים והחברתיים בבית הספר. 

 האחרונות ננקטו במערכת החינוך יוזמות ופעולות שונות הנחשבות ככאלה העשויות להפחית  בשנים

ההתנהגותי )כפי שמתבטא  בניתוקירידה  עלהנתונים בין השנים מראה  השוואתאת ממדי הניתוק. 

 בנים בקרב הרגשי בניתוק  ירידה ועלהעברי,  בחינוךבהיעדרויות מרובות מבית הספר ומשיעורים(, 

ראוי להמשיך ולעקוב אחר שינויים בהיקפי הניתוק )ובעיקר   .הערבי בחינוך בנות ובקרב העברי בחינוך

הפעלתם של רפורמות ותהליכים חדשים, הניתוק הרגשי והתפיסתי, הקיימים בהיקפים גבוהים(, לאור 

 והלמידה המשמעותית.  'עוז לתמורה'ו 'אופק חדש'כגון רפורמות 

 )כפי שצוין, במהלך השנים חלה ירידה מסוימת בהיעדרויות בחינוך העברי )בצד עלייה בחינוך הערבי ,

. בצד OECD-אך עדיין היקפי ההיעדרויות בישראל גבוהים במיוחד בהשוואה לממוצע מדינות ה

העובדה שתופעת ההיעדרויות קשורה גם למאפיינים תרבותיים של כל מדינה, היא גם זו שקל יחסית 

להשפיע עליה באמצעות אכיפה ומדיניות מתאימה. עם זאת, בצד חיזוק ההקפדה על נוכחות סדירה 
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השתתפות בשיעורים, יש צורך לשים לב גם לחיזוק המעורבות של התלמידים בתהליכי הלמידה )כגון, 

  .המהווים פן נוסף בניתוק ההתנהגותי בדיונים בשיעור(

  בצד התייחסות לממדי הניתוק עצמם, יש להתייחס גם למצבי הסיכון ולקשיים המופיעים בשכיחות

גבוהה יותר בקרב תלמידים המדווחים על ניתוק, ובעיקר בקרב אלה המדווחים על ניתוק במספר 

, שימוש בחומרים ממכרים,  קשיים רגשיים וקשיי תקשורת עם קשיים לימודיים, אלימות –ממדים 

  ההורים.

  מראים כי גם התלמידים המאופיינים בניתוק מהעולם, ממצאי המחקר, בדומה לממצאי מחקרים

במספר תחומים אינם מהווים מקשה אחת. לצד קבוצת התלמידים המדווחים על ניתוק וגם על צרכים 

ר הצביע על קבוצה של תלמידים המדווחים על מספר ממדי ניתוק, אך לעיל, המחק צויןכפי ש ,נוספים

הישגיהם הלימודיים תקינים. תופעה זו קיימת בעיקר בחינוך העברי, ושכיחה יותר בקרב בנות ובקרב 

גם כאן, בעיקר בחינוך העברי ויותר בקרב נמצאו גם תלמידים ). תלמידים שלהוריהם השכלה אקדמית

ניתוק רגשי והן על ניתוק התנהגותי, אך אינם מפגינים התנהגויות סיכון.  המדווחים הן עלבנות( 

, העשוי לפגום ברווחתם תשומת לב רבה יותר, מכיוון שהניתוק שלהםיב ם של תלמידים אלה  מחיי  זיהּו

וה בקשיים נלווים אינו מלּווביכולתם למצות את התהליכים הלימודיים והחברתיים בבית הספר, 

  .מום לרמז על קיובולטים היכולי

  הקבוצות האלה-לתת במיוחדלתת את הדעת תופעת הניתוק קיימת בכל קבוצות האוכלוסייה, אך יש : 

 בחינוך לבנות יש הבדלים משמעותיים בשיעורי הניתוק בין בנים  - הערבי בחינוך תלמידים

ורים היקף התלמידים המדווחים על היעדרויות ואיחבעשור האחרון עלה הערבי. עם זאת, 

. זאת, על רקע הירידה המשמעותית בהיקף הנשירה הגלויה בקרב שני המינים )ניתוק התנהגותי(

של תלמידים רבים יותר עם  םבאוכלוסייה זו. ירידה בהיקפי הנשירה הגלויה משמעה הישארות

ם לשמור על נוכחות הבבתי הספר, ונראה כי יש צורך לפעול כדי לסייע לקשיי למידה והסתגלות 

הבנות  בקרברגשי  ניתוקעל  הדיווחמסוימת בהיקף  ירידה לציין יש, זאת עםהה בבתי הספר. גבו

 הערביות. 

 בנות האחוזים גבוהים באופן משמעותי מהבנים בחינוך הערבי )לעומת  - הערבי בחינוך בנים

 6-0על היקף משמעותי של ניתוק )דיווחו בחינוך הערבי ולעומת בנים ובנות בחינוך העברי( 

ממדים( ועל ניתוק רגשי ותפיסתי. בקרב בנים בחינוך הערבי )הן כאלה המדווחים על ניתוק והן 

)כפי שנמצא על פי סקר  סיכוןה התנהגויותת כאלה שלא, אך יותר בקרב המנותקים( שכיחּו

HBSC )כל שאר הקבוצות. חשוב להבין את הגורמים לכך לעומת ישגים נמוכים הגבוהה יותר וה

 ונות לקבוצת אוכלוסייה זו. כו  ויות ליישום התערבויות מּוולבחון אפשר

 על ניתוק רגשי  דיווחוכיתות ו תלמידי כמו בכיתות הגבוהות יותר, כשליש מ - ו כיתות תלמידי

על ניתוק רגשי וגם על ניתוק התנהגותי,   דיווחו גםכיתות ו' תלמידי , חלק מכמו כןאו התנהגותי. 

תלמידים הותלמידים אלה גם מאופיינים בשיעור ניכר של התנהגויות סיכון שונות. יש להניח ש

כבר בגיל צעיר בסיכון מוגבר להתרחבות מצבי הניתוק נמצאים המאופיינים בקשיים אלה 

הניתן לקשייה, במטרה למנוע  לתת מענה מוקדם ככל כדיוהסיכון. קבוצה זו מחייבת יחס מיוחד 

הלך התפתחות מעל מאפייניה ועל את התרחבות הניתוק והסיכון. כדי ללמוד יותר על קבוצה זו, 

 הקשיים יש לבצע מחקרים נוספים, כמו גם מעקב לאורך זמן. 
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  כלכלי -חברתילעומת תלמידים מרקע  תלמידים אלו, -נמוך כלכלי -חברתיתלמידים מרקע

ל יותר ממדי ניתוק, ובעיקר על יותר ניתוק התנהגותי וניתוק רגשי. עם זאת, גבוה, מדווחים ע

אין הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בנוגע לניתוק התפיסתי )תפיסת בית הספר כלא תורם 

 לחייו ולעתידו של התלמיד(. 

 גילים איסוף שוטף של נתונים על ממדי הניתוק, ב להטמעתיש מקום לבחון דרכים  - ניטור ומדידה

שונים. זאת בעיקר ביחס לממדי הניתוק הרגשי והתפיסתי, אותם קשה לאמוד בעזרת דיווחים 

מנהליים, וכן הרחבת היקף המידע על היבטים נוספים של ניתוק התנהגותי, כמו השתתפות בשיעורים 

 ספריות מעבר לתכנית הלימודים. ביצוע מעקב לאורך-ובדיונים בכיתה והשתתפות בפעילויות בית

פשר גם ללמוד על התפתחותם של מצבי הניתוק ועל השלכותיהם על יא שנים על אותם תלמידים

 התוצאות הלימודיות של התלמידים.

  .ממצאי המחקר הוצגו בפני הוועדה לזכויות הילד ובפני הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך



 

 דברי תודה

אסף וינינגר לויובל וורגן לשרון סופר, תודה רבה לאנשי הצוות במרכז המחקר והמידע של הכנסת, ובמיוחד ל

פיש על שיתוף הפעולה רב השנים בעבודה על סקרי -תודה לד"ר יוסי הראל .על הליווי והעבודה המשותפת

HBSC חיים להב ד"ר תודה ל .בסיכון ונוער לילדים הלאומית התשתית בנתוני השימוש על דולב ולטלל

 ועל סיועם בהבנת נתוני מבחני פיז"ה.  ולד"ר יואל רפ ולצוות המחקר בראמ"ה על הערותיהם המועילות

על ליווי המחקר לאורך  ,מנכ"ל המכון ,ברוקדייל: לפרופ' ג'ק חביב-ג'וינט-אנו מודים לחברי צוות מאיירס

  .הדוח בהפקת ןריאן וללסלי קליינמן על תרומתברב לענתמתוק, -אביב לרויטלו; כל הדרך

 



 

 ענייניםהתוכן 

 3 ...................................................................................................................... . מבוא1

 3 ....................................... מושגית הגדרה – הספר מבית והניתוק הסמויה הנשירה 3.3

 5 .................................................................. לניתוק הקשורים ומצבים מאפיינים 3.0

 3 ....................................................................................... הנוכחי למחקר הרקע 3.6

 8 ................................................................................. . מטרת המחקר ושאלות המחקר2

 8 .......................................................................................................... המחקר. שיטת 3
 8 ................................................................................................ מקורות המידע 6.3
 30.........................................................................................אופן בניית המדדים 6.0

 33................................................................................................  היקף ממדי הניתוק .4

 OECD .....................33-ה מדינות ובשאר בישראל – 0030 בשנת הניתוק ממדי היקף 5.3

 36..................................................... שונות אוכלוסיות בקרב הניתוק ממדי היקף. 5.0

 00.................................................................. . שינוי בהיקף ממדי הניתוק לאורך השנים5

 06................................... קשיים נוספים של התלמידים המדווחים על ניתוק מבית הספר. 6

 06.......................................................................... ה"פיז במבחני והישגים ניתוק 3.3

 03............................................................... תלמידים של סיכון והתנהגויות ניתוק 3.0

 08................................. הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה  –ניתוק והתנהגויות סיכון  3.6

 07................................................................. תלמידים של רגשיים וקשיים ניתוק 3.5

 63............................................................................................................... ביבליוגרפיה

 63.........הגלויה......................................................................................נספח א: הנשירה 

 69......................................................................................... הניתוק מדדי בניית: ב נספח

 67....................................... לפי כל הפריטים ,בכל ממד ניתוקהתפלגות התלמידים : ג נספח

 OECD ................................................53-ה ובמדינות בישראל הניתוק ממדי היקף: ד נספח

 HBSC 0030133 .......................................................................43 מסקר ממצאים: ה נספח

 49............................................................... 0030 ה"פיז ממחקר נוספים ממצאים : ו נספח

 52.................................. במבחן פיז"ה בקריאה הבקיאות רמות עבור החתך נקודות :ז נספח

  



 

  לוחותהרשימת 

 30....................................................... השונים המידע מקורות בין מרכזיים הבדלים: 3 לוח

 63...............  0035-0000שאינם רשומים במוסד חינוכי, לפי מגזר ומין בשנים  39בני  :3א לוח

 HBSC 0030-3778 .......................................................56  סקרי לפי, הניתוק היקף :3ה לוח

 56.......................................... מין לפי, HBSC 0030-3778  סקרי לפי, הניתוק היקף :0ה לוח

 55........................................ מגזר לפי, HBSC 0030-3778  סקרי לפי, הניתוק היקף :6ה לוח

 54................................. ומין מגזר לפי, HBSC 0030-3778  סקרי לפי, הניתוק היקף :5ה לוח

 46...  , לפי כיתהHBSC 0030133מאפייני תלמידים שדיווחו על שני ממדי ניתוק בסקר . 4ה לוח

 סיכון וקשיים נוספים של תלמידים, לפי ממדי הניתוק שעליהם דיווחו,  התנהגויות :3ה לוח

 HBSC 0030133 ......................................................................................53  סקר  

 התנהגויות סיכון וקשיים נוספים של תלמידים, לפי מספר ממדי הניתוק שעליהם  :9ה לוח

 HBSC 0030133  .....................................................47 דיווחו ולפי מגזר ומין, סקר   

 התנהגויות סיכון וקשיים נוספים של תלמידים, לפי ממדי הניתוק שעליהם דיווחו :8ה לוח

 HBSC 0030133  .....................................................................48 ולפי כיתה, סקר   

 רמות הציונים בקריאה בשפת האם, לפי מגזר, מין, לפי סוג הממדים ולפי מספר  :3ו לוח

 49 .......................................  0030, פיז"ה 34המדדים שעליהם דיווחו תלמידים בני  

 מות הציונים במתמטיקה ובמדעים, לפי מספר ממדי הניתוק שעליהם דיווחו  :0ו לוח
 51...................................................... 0030, ולפי מגזר ומין, פיז"ה 34תלמידים בני  

 תרשימיםה רשימת

 0 ..................... 0036-0000 בשנים מגזר לפי, חינוכי במוסד רשומים שאינם 39 בני: 3 תרשים

  ,OECD-ה מדינות ובממוצע בישראל הניתוק ממדי מספר התפלגות: 0 תרשים
 30.................................................. 0030 ה"פיז מבחן לפי, 34 בני תלמידים בקרב                 

 , 34 בני תלמידים בקרב OECD מדינות וממוצע בישראל הניתוק ממדי היקף: 6 תרשים
 36................................................................................... 0030 ה"פיז מבחן לפי                 

 35............ 0030 ה"פיז מחקר לפי, בישראל 34 בגיל ובנות בנים בקרב הניתוק היקף: 5 תרשים

 , בישראל 34 בגיל והערבי העברי בחינוך תלמידים בקרב הניתוק היקף: 4 תרשים
 34.................................................................................. 0030 ה"פיז מחקר לפי                 

 33........ (34 גיל) 0030 ה"פיז מבחן לפי, ומגזר מין לפי בישראל  הניתוק ממדי היקף: 3 תרשים

  ........................  דתי-והממלכתי הממלכתי בפיקוח תלמידים בקרב הניתוק היקף: 9 תרשים
 39..................................... 0030 ה"פיז מחקר לפי, בישראל 34 בגיל העברי בחינוך                 



 

 , 34 בגיל העברי בחינוך ופיקוח מין לפי בישראל  הניתוק ממדי היקף: 8 תרשים
 38................................................................................... 0030 ה"פיז מבחן לפי                 

 HBSC 0030133 ..............37 סקר לפי, שונים בגילים תלמידים בקרב הניתוק היקף: 7 תרשים

 , 34 בגיל תלמידים בקרב, שונות אקונומיות-סוציו רמות לפי הניתוק היקף: 30 תרשים
 00.................................................................................. 0030 ה"פיז מבחן לפי                   

 , 34 בגיל תלמידים בקרב, 3הורים השכלת רמות לפי הניתוק היקף: 33 תרשים
 03.................................................................................. 0030 ה"פיז מבחן לפי                   

  י,ח,ו בכיתות והערבי העברי בחינוך תלמידים של הניתוק ממדי בהיקף שינויים: 30 תרשים

 00...............................................0030133 -ו 0005, 3778 בשנים HBSC סקר לפי                   

  0030 ה"פיז במבחן אם בשפת בקריאה 34 בני תלמידים של הציונים רמות. 36 תרשים
 04............................................................ דיווחו עליהם הניתוק ממדי היקף לפי                  

  אחוז לפי ניתוק ממדי 0-6 על שדיווחו והערבי העברי בחינוך 34 בגיל ובנות בנים: 35 תרשים
 03........ אם בשפת 0030 ה"פיז מבחן לפי השונות הציון לרמות שהגיעו התלמידים                   

 , הניתוק ממדי מספר לפיב "י-י, ח, ו בכיתות תלמידים בקרב סיכון התנהגויות: 34 תרשים

 HBSC  0030133 .........................................................................09 סקר פי על                   

 , יב-י, ח, ו בכיתות והערבי העברי בחינוך ובנות בנים בקרב סיכון התנהגויות: 33 תרשים

 HBSC  0030133 ......08 סקר פי על(, והתנהגותי רגשי) ניתוק ממדי 0 על המדווחים                   

  ניתוק ממדי 0 על המדווחים, השונות בכיתות תלמידים בקרב סיכון התנהגויות: 39 תרשים

 HBSC  0030133 ..............................................07 סקר פי על(, והתנהגותי רגשי)                   

 , הניתוק ממדי מספר לפיב "י-י, ח, ו בכיתות תלמידים בקרב רגשיים קשיים: 38 תרשים

 HBSC  0030133 .........................................................................30 סקר פי על                   

 רשימת תרשימים בנספחים

 67................... : התפלגות התלמידים בממד הניתוק ההתנהגותי, לפי כל הפריטים 3ג תרשים

 67........................... כל הפריטיםי, לפי רגש: התפלגות התלמידים בממד הניתוק ה0גתרשים 

 50....................... הפריטים כל לפי, תיתפיסה הניתוק בממד התלמידים התפלגות: 6ג תרשים

 OECD ,0030 .................41-ה ומדינות ישראל: ניתוק ממדי 6 או 0 על המדווחים: 3ד תרשים

 OECD ,0030 .....................41-ה ומדינות ישראל: התנהגותי ניתוק על המדווחים: 0ד תרשים

 OECD ,0030 ............................42-ה ומדינות ישראל: רגשי ניתוק על המדווחים: 6ד תרשים

 OECD ,0030 ........................42-ה ומדינות ישראל: תפיסתי ניתוק על המדווחים: 5ד תרשים

 




