שוהם בראש הטבלה ,ביתר עילית אחרונה
מנתוני משרד החינוך עולה :פערים של עשרות אחוזים בין יישובים מבוססים במרכז ובשרון לבין
יישובים ערביים וחרדיים • בת"א ובחיפה יש שיפור ,בי-ם  -ירידה
ליאת עזר ,כתבתנו לענייני חינוך
תיכון בשוהם .מצטיינים
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קיימים פערים עצומים בזכאות לתעודת בגרות בקרב תושבי יישובים מבוססים הממוקמים ברובם
בשרון או במרכז הארץ ,לבין תושבי היישובים הערביים והחרדיים שרובם ממוקמים בפריפריה.
אתמול העביר משרד החינוך את טבלת נתוני הבגרות לפי יישוב לשנת תש"ע לראשי הרשויות ולבתי
הספר .בראש הטבלה עומד היישוב שוהם עם  85.5אחוזי זכאות לבגרות ובצמוד אליו כוכב יאיר עם
 85.46אחוזי זכאות.
הפערים בין היישובים מגיעים לעשרות אחוזים :בששת היישובים המצטיינים  -שוהם ,כוכב יאיר,
גבעת שמואל ,מועצה אזורית דרום השרון ,אבן יהודה ורעננה  -שיעורי הזכאות עולים על  80אחוזים.
לעומת זאת ,בארבעת היישובים שבתחתית הרשימה  -ביתר עילית ,בני ברק ,ג'סר א-זרקא ומודיעין
עילית  -שיעורי הזכאות עומדים על פחות מ 15-אחוזים.
בערים שבהן גדלה האוכלוסייה החרדית חלה באופן טבעי ירידה בשיעורי הזכאות ,שכן רוב
התלמידים החרדים כלל לא ניגשים לבגרות .כך ,למשל ,נרשמה ירידה של  15אחוזים בביתר עילית,
ירידה של כמעט  14אחוזים באריאל וירידה של שני אחוזים בירושלים ,שהשיגה רק  46אחוזי זכאות
לבגרות.
ברוב הערים הגדולות חלה עלייה בשיעור הזכאות לבגרות .תל אביב השתפרה ב 1.4-אחוזים ועלתה
ל 70.18-אחוזי זכאות .חיפה השתפרה ב 0.23-אחוזים והגיעה ל 68.74-אחוזי זכאות .זינוק מדהים
חל במועצה האזורית עמק הירדן ,שזינקה מ 50-אחוזי זכאות לבגרות ל 72.44-אחוזים .שיפור

מרשים נרשם גם ביישוב אבן יהודה ,שהצליח לזנק מ 69-אחוזים אשתקד ל 80-אחוזים .בקרב
יישובים מהפריפריה נרשמו תוצאות נמוכות .באופקים ,קריית מלאכי ,ערד וצפת לא חצו את סף 45
אחוזי הזכאות.

החרדים :נתונים מסולפים
בקהילה החרדית זעמו אתמול על הפרסום והסבירו כי לא ניתן להמשיך לכלול בנתונים תלמידים
שמטעמים עקרוניים אינם ניגשים לבגרויות .דובר עיריית בני ברק ,אברהם טננבוים ,אמר אתמול כי
"מדי שנה מוצגים נתונים המסלפים את המצב .המציאות היא שמתוך  16,112תלמידים בעיר בגיל
בי"ס תיכון 14,017 ,הם תלמידי המגזר החרדי שלא משתתפים בבחינות הבגרות".
בעיר ביתר עילית ,שהגיעה לתחתית הטבלה ,הגיבו בגיחוך על הנתונים" .הכותרת הזאת לא מראה
על רמת התלמידים בעיר אלא על חוסר הידע וההבנה של כל מה שמתנהל בסביבה ובציבור החרדי",
אמר מנהל מחלקת החינוך ,ישראל תיק" ,ביתר עילית היא עיר שכולה חרדית .לפי הוראת גדולי
ישראל ,התלמידים החרדים לא ניגשים לבגרויות אלא למבחני החוץ .בביתר עילית יש כ 20-אלף
תלמידים .רמת הלימודים שלהם היא גבוהה וניתן לראות זאת במבחני המיצ"ב שנערכים בבתי הספר
היסודיים .אם היו מתפרסמים ציוני המיצ"ב לפי רשות ,היינו במקום גבוה מאוד ברשימה".
בשוהם בירכו אתמול על הנתונים ואמרו כי שוהם שומרת על מקומה בצמרת הרשימה באופן עקבי
ורצוף בשמונה השנים האחרונות" ,בהן חמש פעמים במקום הראשון" ,אמר ראש המועצה המקומית,
גיל לבנה ,והסביר כי הדבר מתאפשר" בזכות עבודה קשה של התלמידים והמורים ותמיכת ההורים.
אנחנו רואים חשיבות מיוחדת במתן מענה מקיף לתלמידים ,החל מהמתקשים וכלה במצטיינים,
והתוצאות מדברות בעד עצמן".

