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  תקציר

  מבוא

) TIMSS )Trends in International Mathematics and Science Study נערך מחקר 2007בשנת 

שהינו הרביעי בסדרת מחקרי , המחקר). מדינות מסוימותשל  מחוזות 7-וכן ב( מדינות 49-ב

TIMSS ,במדעים ובמתמטיקהח בכיתות נועד לבחון את הישגיהם של תלמידים בכיתות ד ו ,

 IEA) International Association- ה, הישגיםוהוא נערך מטעמו של הארגון הבינלאומי להערכת 

for the Evaluation of Educational Achievement .( המחקר הראשון בסדרת מחקרים זו נערך

מחזורים נוספים נערכו  ,)2007- וב2003-ב, 1999-ב(ארבע שנים לאחת , מכן-  ולאחר,1995 בשנת

  .ת ממחזור למחזורהרכב המדינות המשתתפות השתנה במידה מסוימ. של המחקר

,  חוברות מבחן14המבחן כלל . כיתות חבקרב תלמידי בישראל  נערך TIMSS 2007מחקר 

דבר אשר , כמחציתן במתמטיקה וכמחציתן במדעים,  שאלות שונות429הכל -בסךכללו אשר 

המבחנים תורגמו . פשר בדיקה מקיפה של ידיעות התלמידים בשני תחומי הדעת הנבחניםִא

,  והועברו לשני מגזרי האוכלוסייה–  עברית וערבית– בישראל י שפות ההוראהוהותאמו לשת

  .מורי המתמטיקה והמדעים ולמנהליםל,  הועברו שאלונים לתלמידים על כךנוסף. בהתאמה

 המסגרת הקוריקולרית של המבחן נמצאת ככלל בהלימה עם תוכנית הלימודים בישראל

  .במקצועות המתמטיקה והמדעים

 כך – 1995 –הבסיס -נקבע בשנת, הן במתמטיקה והן במדעים, TIMSSם במחקר סולם הציוני

הציונים בכל מחזור מחקר מכוילים . 100תהיה התקן - וסטיית500שממוצע הציונים יעמוד על 

נגזרת של ממוצעי הציונים במחזורי מחקר מאוחרים יותר הם . השוואה-  ולכן הם בני,לסולם זה

  .הרכב המדינות המשתתפות

 לצורך הדגימה נגרעו 2.כלוסיית המחקר בישראל כללה את תלמידי כיתות ח בחינוך הרשמיאו

את , )13%-כ(שיעור זה כולל בתוכו את תלמידי המגזר החרדי .  מהתלמידים22.8%מהאוכלוסייה 

שיעור זה דומה לשיעור שנרשם . ספר קטנים מאוד-  וכן תלמידים בבתי3תלמידי החינוך המיוחד

 ספר- בתי150י אקרא מאוכלוסיית המחקר נדגמו באופן 4.י המחקר הקודמיםבישראל במחזור

-הממלכתיהפיקוח דתי וה-הממלכתיהפיקוח , עבריה- הפיקוח הממלכתי:משלושת סוגי הפיקוח

 .ח ותכיתאחת מ בכל אחד מהם נדגמה באקראי .ספר-  בתי146בפועל השתתפו במחקר . ערביה

  . תלמידים3,294  הנוכחימחקרמסגרת הבנבחנו  להכ-ךבס

                                                 

  . ירושלים ממזרחםלא כולל תלמידים ערבי  2

 זכאי תוכנית – תלמידי חינוך מיוחד המשולבים בחינוך הרגילהן מיוחד והחינוך הספר של -תלמידים בבתיהן   3

 .השילוב

  .זההחריג הגריעה השיעור את נרשמה הערה בדוח הבינלאומי המציינת , הנוכחיכולל , בכל מחזורי המחקר  4
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  תיאור עיקרי הממצאים

  המדינות המשתתפותהן שלרוג הישגייד  .א

  מתמטיקה

 .451הוא  TIMSS 2007- המדינות שהשתתפו ב49ממוצע ההישגים במתמטיקה של  �

 הם המובילים יתיותעולה כי תלמידי המדינות האסי, בדומה למחזורי המחקר הקודמים �

 –הדרומית קוריאה ב ;598 עומד על ואןממוצע הציונים בטייו. בהישגיהם במתמטיקה

 םהמדינות שהישגי תלמידיהן ה. 570 – וביפן ;572 –קונג - בהונג;593 – בסינגפור ;597

 – וודורסל- ואל;329 – ערב הסעודית ;309 – גאנה ;307 –קטאר : הנמוכים ביותר הן

של  ממוצעתחת ל מציון- נקודות300- נמצא כה מדינות אלהן שלממוצע הישגי. 340

 .המדינה המובילה

הישגיהן והוא גבוה במקצת מממוצע , 463ממוצע ההישגים במתמטיקה בישראל עומד על  �

 ישראל מדורגת ,פי ממוצע זה-על). TIMSS 2007) 451-המדינות שהשתתפו בשל כלל 

  . המדינות המשתתפות49 בין 24- במתמטיקה במקום ה

 מדעים

 .466הוא  TIMSS 2007-תפו ב המדינות שהשת49ממוצע ההישגים במדעים של  �

.  של המדינות האסייתיות הם הגבוהים ביותרהן הישגי, כמו במתמטיקה,גם במדעים �

קוריאה ו ;554 – יפן ;561 –וואן יאחריה טיו ,567 ציוןעם  ,סינגפורבראש עומדת 

  קטאר;303 –גאנה :  הנמוכים ביותר הןםהמדינות שהישגי תלמידיהן ה. 553 –הדרומית 

-יותר מנמוכים ב ה מדינות אלהן שלציוני. 387 – סלוודור- ואל;355 –בוצואנה  ;319 –

 .המדינה המובילהציונה של  מציון- נקודות200

הישגיהן של כלל והוא דומה לממוצע , 468בישראל הוא במדעים ממוצע ההישגים  �

 ישראל מדורגת ,פי ממוצע זה-על). TIMSS 2007) 466המדינות שהשתתפו במחקר 

  . המדינות המשתתפות49 בין 25-ם במקום הבמדעי

לבין הישגיהם של תלמידים השוואה בין הישגיהם של תלמידים דוברי עברית   .ב
 דוברי ערבית בישראל

  מתמטיקה
 –בקרב דוברי הערבית אילו ו, 484הוא הציון הממוצע במתמטיקה בקרב דוברי העברית  �

תקן בהתפלגות הציונים -ייתסט 3/4-כ(נחשב גדול  ציון- נקודות76 פער זה של 408.5

 ).הבינלאומית

                                                 

. TIMSS 2007 במדרג המדינות שהשתתפו במחקר 19-של דוברי העברית מתאים למקום ההישגים הממוצע   5

  .TIMSS 2007 במדרג המדינות שהשתתפו במחקר 34-ממוצע ההישגים של דוברי הערבית מתאים למקום ה
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הישגיהם של ממוצע  התלמידים דוברי הערבית במתמטיקה נמוך מהם שלממוצע הישגי �

אך עולה , )טוניסיהירדן ו, לבנון(מדינות דוברות ערבית שנכללו במחקר בכמה התלמידים 

, ההן סורייניב(ת הישגיהם של התלמידים במדינות אחרות דוברות ערביממוצע על 

 ).מצרים ומרוקו

  מדעים

 –בקרב דוברי הערבית אילו ו, 485הוא הציון הממוצע במדעים בקרב דוברי העברית  �

ן בהתפלגות הציונים תק-סטיית 2/3- כ (ציון- נקודות63של פער הישגים מדובר ב 422.6

 ).הבינלאומית

הישגיהם של ממוצע  התלמידים דוברי הערבית במדעים נמוך מהם שלממוצע הישגי �

אך עולה , )ןהן סוריה ואיריניב(מדינות דוברות ערבית שנכללו במחקר בכמה תלמידים ה

 םמצרי הןיניב(ברות ערבית הישגיהם של התלמידים במדינות אחרות דוממוצע על 

 ).ולבנון

  פי רמות ביצוע-הישגי התלמידים על  .ג

 הוגדרו ,יםכדי לתאר את ההישגים של תלמידי כיתה ח על סולמות הציונים במתמטיקה ובמדע

" גבוהים" סף ה,)625ציון " (מתקדמים"סף ה: סף על סולם הציונים הבינלאומי-ארבע נקודות

, במדינות המובילות בהישגיהן ).400ציון " (נמוכים"וסף ה )475ציון " (בינוניים" סף ה,)550ציון (

ים ושיעור התלמידים המצוי, גדול יחסית" מתקדמים"עוברים את סף ההשיעור התלמידים 

, המדינה המובילה בהישגיה במתמטיקה, בטייוואן, הלדוגמ. קטן יחסית" נמוכים"מתחת לסף ה

 מהתלמידים מצויים 5%רק ו, )625מעל לציון " (מתקדמים" מהתלמידים מצויים מעל לסף ה45%

 מהתלמידים 6%רק , לשם השוואה, הברית-בארצות). 400מתחת לציון " (נמוכים"מתחת לסף ה

" נמוכים" מהתלמידים מצויים מתחת לסף ה8%-  ו,במתמטיקה" מתקדמים"סף המצויים מעל ל

ושיעורי התלמידים שאינם " מתקדמים"שיעורי התלמידים שעוברים את סף ה. במתמטיקה

ת ומטפלות למידה שבה המדינות מעודדות מצוינּועדות מהווים " נמוכים"עוברים את סף ה

 "מתקדמים"מוכים של תלמידים מעל לסף הבישראל נמצאו שיעורים נ. בתלמידים החלשים

  ".נמוכים"ושיעור גבוה של תלמידים מתחת לסף ה

  מתמטיקהב

 4%הוא )  ומעלה625ציון " (מתקדמים"המצויים מעל לסף הבישראל שיעור התלמידים  �

 .25%הוא )  ומטה400ציון " (וכיםנמ"המצויים מתחת לסף ההתלמידים ושיעור , בלבד

 17%-ו, "מתקדמים" מהתלמידים מצויים מעל לסף ה5%, עבריתהבקרב דוברי  �

 ".נמוכים"צויים מתחת לסף המהתלמידים מ

                                                 

. TIMSS 2007 במדרג המדינות שהשתתפו במחקר 19-של דוברי העברית מתאים למקום ההישגים הממוצע   6

  .TIMSS 2007 במדרג המדינות שהשתתפו במחקר 37-מקום הממוצע ההישגים של דוברי הערבית מתאים ל
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 47%- ו,"מתקדמים" מהתלמידים מצויים מעל לסף ה1%רק , בקרב דוברי הערבית �

  ".נמוכים"ידים נמצאים מתחת לסף המהתלמ

 מדעיםב

 5%הוא ) ה ומעל625ציון " (מתקדמים"מעל לסף הבישראל המצויים התלמידים שיעור  �

 .25%הוא )  ומטה400ציון " (נמוכים"המצויים מתחת לסף ההתלמידים ושיעור , בלבד

 17%-ו, "מתקדמים" מהתלמידים מצויים מעל לסף ה5%, עבריתהבקרב דוברי  �

 ".נמוכים"ידים מצויים מתחת לסף המהתלמ

 41%- ו,"מתקדמים" מהתלמידים מצויים מעל לסף ה1%רק , בקרב דוברי הערבית �

 ".נמוכים"ידים נמצאים מתחת לסף התלממה

 תחומי התוכן ובתהליכים הקוגניטיביים השונים-בתתההישגים   .ד

מאורגנת מסגרת זו . הגדירה את התחומים שנבדקו במחקר TIMSSהמסגרת המושגית של מחקר 

 ומימד ; הכולל בתוכו את התחומים השונים בכל מקצוע,מימד התוכן: סביב שני ממדים

כל .  שתלמידי כיתות ח אמורים לשלוט בהםםרט את התהליכים הקוגניטיביי המפ,קוגניטיבי

, אלגברה, מספרים:  לאחד מתחומי התוכן הבאיםתבמתמטיקה משתייכאחת מהשאלות 

 לאחד מתחומי התוכן תהשאלות במדעים משתייככל אחת מ. נתונים והסתברות, היגיאומטרי

בכל אחד ממקצועות הלימוד שויכו . רץהא- פיזיקה ומדעי כדור, כימיה, ביולוגיה: הבאים

וחשיבה , )applying(יישום , )knowing(ידע : אחד מהתהליכים הקוגניטיביים הבאיםהשאלות ל

)reasoning.(  

  מתמטיקה

 תלמידי ישראל בתחומים השונים במתמטיקה היו דומים למדי במספרים הם שלהישגי �

 ,היגיאומטריהדופן היה תחום -צאיו). 465(ובנתונים והסתברות ) 470(באלגברה , )469(

הארצות ההישגים של כלל ך יחסית לממוצע היה נמו) 436(שבו ממוצע ההישגים 

 .המשתתפות

, )473 (ידעהתלמידים בישראל להישגים גבוהים יותר בשאלות הגיעו במתמטיקה  �

  ).462(חשיבה לשאלות ו) 456 (יישוםלות בהשוואה לשא

  מדעים

, )472(דומים בביולוגיה היו תחומים השונים במדעים  תלמידי ישראל בהם שלהישגי �

 ).462(הארץ -במדעי כדורבמעט כים נמוו ,)472(פיזיקה בו) 467(כימיה ב

, )481(להישגים הגבוהים ביותר בשאלות חשיבה בישראל התלמידים הגיעו במדעים  �

 ).456 (ידעולבסוף בשאלות , )472 (יישוםמכן בשאלות -לאחר
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 בניםלהישגי הבנות ההשוואה בין הישגי   .ה

 מתמטיקה

לא נמצא הבדל מובהק , ישראלזה בובכלל , שתתפו במחקרשהבכמחצית המדינות  �

 .מתמטיקההבנים בלהישגי בין הישגי הבנות סטטיסטית 

הישגיהם של הבנים גבוהים באופן מובהק היו שתתפו במחקר שה המדינות 49מבין  8-ב �

. טוניסיהגאנה ו, קולומביהנות אלה הן מבין מדיבולטות ה .של הבנותאלה מסטטיסטית 

 .על הישגי הבניםסטטיסטית הישגי הבנות באופן מובהק עלו  המדינות 49מבין  16-ב

 .קטאר ובחריין, ןביניהן עומ, מדינות דוברות ערביתהן  המדינות אלבין רבות מ

 4(סטטיסטית  מובהק וקטן ואינבין בנים לבנות  הפער , בקרב דוברי העברית,בישראל �

אולם בקרב דוברי הערבית הישגי הבנות גבוהים באופן , ) לטובת הבניםציון-נקודות

 . לטובת הבנותציון- נקודות17 פער של –מהישגי הבנים סטטיסטית מובהק 

 מדעים

 לא נמצא הבדל מובהק, ישראלזה בובכלל , שתתפו במחקרשהבכמחצית המדינות  �

 .םהבנים במדעילהישגי בין הישגי הבנות סטטיסטית 

הישגי הבנים היו , ביניהן קולומביה וגאנה, שתתפו במחקרשה המדינות 49מבין  11-ב �

עלו שתתפו שה המדינות 49מבין  14- ב. סטטיסטית גבוהים מהישגי הבנות באופן מובהק

רבות , מתמטיקהכמו ב, גם כאן. סטטיסטית הישגי הבנות על הישגי הבנים באופן מובהק

,  קטארביניהן, ן מדינות ערביותהולים על הישגי הבנים בהן הישגי הבנות עשמהמדינות 

 .בחריין וירדן

בקרב אולם  ,הבניםלהישגי הישגי הבנות ין הבדל באין  ,בקרב דוברי העברית, בישראל �

 ציון- נקודות30 פער של –דוברי הערבית הישגי הבנות גבוהים בהרבה מהישגי הבנים 

 .לטובת הבנות

 כלכלי שונה-ספר עם רקע חברתי-ים מבתי תלמידהם שלהישגיבין  ההשווא  .ו

כלכלי הממוצע של ה-פי הרקע החברתי-קטגוריות עללשלוש וגו הספר בישראל סּו-בתי

  7."גבוה" ו"בינוני", "נמוך": תלמידיהם

  מתמטיקה

ספר עם - בקרב דוברי העברית נמצאו פערים משמעותיים בין הישגיהם של תלמידים מבתי �

-עם רקע חברתיספר -בין הישגיהם של תלמידים מבתיל) 497" (גבוה"כלכלי -רקע חברתי

-ספר עם רקע חברתי- של פער זה מקורו בהבדל הגדול שבין בתירובו ). 420" (נמוך"כלכלי 

- נקודות65של פער " (נמוך"כלכלי -עם רקע חברתיספר -לבין בתי) 485" (בינוני"כלכלי 

 ).ציון

                                                 

 .6.2.5 ראו להלן בסעיף . המבוסס על מדד שטראוס,פי עשירון הטיפוח-הסיווג נעשה על  7
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הפער בין ". גבוה"כלכלי -רתירקע חבעם ספר -בקרב דוברי הערבית אין כמעט בתי �

לבין הישגיהם ) 429" (בינוני"כלכלי -ספר עם רקע חברתי- תלמידים מבתיהם שלהישגי

 .ציון- נקודות26עומד על ) 403" (נמוך"עם רקע ספר - של תלמידים מבתי

כלכלי דומה בשני -ספר עם רקע חברתי-  תלמידים מבתיהם שלהישגיבין  הבהשווא �

בקרב תלמידים . עבריתהתלמידים דוברי לטובת הר בהישגים פעעדיין המגזרים נותר 

ובקרב , ציון- נקודות56הפער עומד על " בינוני"כלכלי - עם רקע חברתיספר -מבתי

- נקודות17הפער קטן יותר ועומד על " נמוך"כלכלי -עם רקע חברתיספר -מבתיתלמידים 

  .ציון

  מדעים

ספר -  בין הישגיהם של תלמידים מבתיציון- נקודות67פער של נמצא בקרב דוברי העברית  �

עם רקע ספר -לבין הישגיהם של תלמידים מבתי )495 ("גבוה"כלכלי -עם רקע חברתי

בפער מקורו של פער זה עיקרו , כמו במתמטיקה, גם כאן .)428" (נמוך"כלכלי -חברתי

לבין תלמידים ) 488" (בינוני"כלכלי -רקע חברתיעם ספר -ההישגים בין תלמידים מבתי

 ).ציון- נקודות60של פער " (נמוך"כלכלי -חברתירקע ספר עם -בתימ

כלכלי -ספר עם רקע חברתי-בקרב דוברי הערבית הפער בין הישגי תלמידים מבתי �

עומד ) 418" (נמוך"כלכלי -חברתיעם רקע ספר - לבין הישגי תלמידים מבתי) 441" (בינוני"

 .ציון- נקודות23על 

כלכלי דומה בשני -ספר עם רקע חברתי- ים מבתי תלמידהם שלהישגיבין  הבהשווא �

בקרב תלמידים . עבריתהתלמידים דוברי לטובת ההישגים בפער עדיין המגזרים נותר 

ובקרב , ציון- נקודות47הפער עומד על " בינוני"כלכלי - עם רקע חברתיספר -מבתי

-קודות נ10הפער קטן יותר ועומד על " נמוך"כלכלי -עם רקע חברתיספר -מבתיתלמידים 

 .ציון

שנת ב ו2003שנת הישגיה בבין  ל2007ההישגים של ישראל בשנת בין  ההשווא  .ז
1999 

השוואה -נתונים מלאים ובניאולם  ,TIMSS  מחקרם שלמחזוריכל ארבעת הישראל השתתפה ב

 :מחזוריםמבין ארבעת השלושה מרק קיימים דים בכיתות ח בישראל ימתלה הם שלעל הישגי

  2007.8- ו2003, 1999

  מתמטיקה

 דומה לזה של 2007ממוצע ההישגים של תלמידי כיתות ח בישראל במתמטיקה בשנת  �

יותר  נרשם ממוצע ציונים גבוה 2003בשנת ). בהתאמה, ציון- נקודות466- ו463 (1999שנת 

 ).ציון- נקודות496 (הבשני מחזורים אלמאשר 

                                                 

כיתות ח של  םנתוניה. דוברי העבריתשל אך רק במגזר , יב-ח ו, מחקר בכיתות דאת הישראל ערכה  1995בשנת   8

 .עמידה בסטנדרטים של המחקר-ומיים מטעמים של אייב לא התפרסמו בדוחות הבינלא-ו
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 לשנת 1999שנת מ .2007 לשנת 1999בקרב דוברי העברית לא חל שינוי בהישגים בין שנת  �

נרשמה ירידה  2007 לשנת 2003שנת אך מ, ציון- נקודות23ה של ימנם עליונרשמה א 2003

 .ציון- נקודות21של 

שנת מ. 2007 לשנת 1999שנת מ ציון- נקודות11בקרב דוברי הערבית נרשמה עלייה של  �

נרשמה  2007 לשנת 2003שנת אך מ ,ציון- נקודות68 נרשמה עלייה של 2003 לשנת 1999

 .ציון- נקודות57ירידה של 

  מדעים

 זהה לממוצע בשנת 2007ממוצע ההישגים של תלמידי כיתות ח בישראל במדעים בשנת  �

 ).ציון-ודות נק488( נרשם ממוצע ציונים גבוה יותר 2003שנת ב). ציון- נקודות468 (1999

 לשנת 1999שנת מ. 2007 לשנת 1999בקרב דוברי העברית לא חל שינוי בהישגים בין שנת  �

ירידה  נרשמה 2007 לשנת 2003שנת מאך  ,ציון- נקודות12ה של ימנם עליונרשמה א 2003

 .ציון- נקודות11של 

שנת מ. 2007 לשנת 1999שנת מ ציון- נקודות28בקרב דוברי הערבית נרשמה עלייה של  �

שמה נר 2007 לשנת 2003שנת אך מ, ציון- נקודות69ה של י נרשמה עלי2003 לשנת 1999

 .ציון- נקודות41ירידה של 

בהם נרכשים ההישגים שעיקרי הממצאים הנוגעים בהקשרים השונים   .ח
  במתמטיקה ובמדעים

 רקע הבית של הלומד ועמדותיו

שיעור . לימודייםה והישגילקשר יש הנלמד מקצוע הלרקע הבית של הלומד ולעמדותיו כלפי 

פי הממוצעים -עליעורם שמ כפול )40%-כ(ספרים -התלמידים בישראל הבאים מבתים עתירי

אף הוא על עולה מחשב וחיבור לאינטרנט יש  הםיתשיעור התלמידים שבבו ,הבינלאומיים

יחסית אם כן התנאים השוררים בבתי הלומדים בישראל טובים . הממוצעים הבינלאומיים

 .למדינות רבות

יחסים ללימוד י מ50%-וכ, מעשי מהתלמידים בישראל מייחסים ללימוד מתמטיקה ערך 77%

ישראל מובילה בשיעור התלמידים שיש להם ביטחון עצמי גבוה כתלמידי . מדעים ערך כזה

 ועולה על הממוצעים הבינלאומיים בשיעור התלמידים שיש להם ביטחון ,)60%-כ(מתמטיקה 

 ).56%(עצמי גבוה כלומדי מדעים 

 TIMSSהערכה של הבישראל למסגרת הלימה של תוכנית הלימודים המידת 

 46מבין  34- ו,TIMSS 2007מסגרת ההערכה של בהנושאים במתמטיקה שהוגדרו  39 מבין 31

 שיעור התלמידים שלמדו 9. הישראלית המיועדת מצויים בתוכנית הלימודים,הנושאים במדעים

                                                 

  .3ראו הסבר מורחב להלן בפרק   9
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דומה לממוצעים  כהאו במהלמסגרת ההערכה לפני שנת המבחן ב םנושאיהבפועל את רוב 

 .אך נמוך מהם במדעים במתמטיקהאומיים הבינל

  המורים למתמטיקה ומדעים

 ועולה על ,גבוה מאוד) ראשון ושני(תארים אקדמיים יש ם הלמורישבישראל שיעור התלמידים 

 ,)96%- ל77%-מ (2003שנת במתמטיקה חלה בשיעור זה עלייה מ. הממוצעים הבינלאומיים

  .2003שנת במדעים השיעורים היו גבוהים כבר בו

מתמטיקה או מדעים עולה בישראל הוא ם  של מוריההתמחותהמידים שתחום גם שיעור התל

  .2003שנת  לא חלו שינויים מהעורים אליאם כי בש, על הממוצעים הבינלאומיים

  ההקשר הכיתתי

מגבילים את ההוראה כתלמידיהם מאפייני מורים תופסים את משתנה המתאר את המידה שבה 

  . בכיתההבהוראבכיתה נבחר כמדד המשקף קשיים 

לומד מגבילים מאוד מאפייני (בהן רמת המדד נמוכה שבכיתות הלומדים תלמידים השיעור 

עלייה משמעותית אלה גם חלה בכיתות ). 43%(גבוה במיוחד בכיתות מדעים הינו ) את ההוראה

הן בהלומדים בכיתות שהתלמידים בכיתות מתמטיקה שיעור . 2003שנת בהשוואה לבשיעור זה 

  .2003שנת  ולא נרשם שינוי בו מ,)25%רק (נמוך יותר הינו נמוכה רמת המדד ה

  ספרי-ההקשר הבית

שהוצגו גם דומים  נקבעו בעזרת היגדים פרהס-תמדדים המתארים את האווירה השוררת בבי

-תהבנתם את מטרות בי, המוריםשל רצון ה-שביעות:  בנושאים הבאיםלמורים וגם למנהלים

, תלמידיםהלהישגי ביחס ציפיות המורים , וכניות הלימודיםמידת הצלחתם ביישום ת, פרהס

 ושאיפתם פרהס-תדים לרכוש ביימתל של םהתייחסות, פעולה עם ההורים ומעורבותםה-שיתוף

ספר המתאפיינים ברמת מדד גבוהה - בבתיהלומדים שיעור התלמידים . להצלחה בלימודים

פי -על 23%–20%- למנהלים וה שליהם פי תפיסות- על 26%-ל  בישראלמגיע) אווירה חיובית(

רמת מדד נמוכה ספר המתאפיינים ב-בתיבשיעור התלמידים הלומדים  .מוריםה יהם שלתפיסות

מורים ה הם שלפי דיווחי-על 20%-ל, מנהליםהי דיווחי פ-על 7%-מגיע ל) אווירה שלילית(

ת מובהקות  חלו עליוהבשיעורים אל. מדעיםלמורים ה הם שלפי דיווחי-על 7%-ל ו,למתמטיקה

 .הספר- המורות על החמרה באווירת בית,2003שנת  מסטטיסטית

המתאר את שיעור , הספר- לאווירת ביתהקשור  מדד נוסף ם שלמצטיירת מנתונישונה תמונה 

האיחורים או , ספר שמנהליהם תופסים את בעיית הנוכחות- בבתיהלומדים התלמידים 

ספר - הלומדים בבתימידים בישראל שיעור התל. שיעורים כחמורה מאודמההיעדרויות 

 13%- ל1999שנת  ב6%-מ  עלה)המציינת נוכחות טובה(ברמה גבוהה של מדד זה המתאפיינים 

  .דבר המעיד דווקא על שיפור בנתוני הנוכחות בכיתה, 2007שנת  ב21%- ול2003שנת ב

 םמשאביהספר שמנהליהם מעריכים את רמת -בבתיהלומדים בישראל תלמידים השיעור 

-ת ביו שלשאינה פוגעת ביכולתככזו , קרי – משרתים את לימודי המתמטיקה והמדעים כסבירהה
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 בהשוואה 15%–13% בשיעור זה חלה ירידה של .40%- מתקרב ל–  לספק הוראה תקינהפרהס

  .2003שנת  ל1999משנת  ה שהתרחשה דומיה עליתמקזזזו  הירידאולם  ,2003שנת ל

במתמטיקה של תלמידי ישראל ם הנמוכים ה את הישגיהגורמים שניתן להסביר באמצעותם

 דרהע: קרי, הספר-א למציאות השוררת בכיתות ובביתופא קשורים 2007שנת ובמדעים ב

שי מתגבר של מורים ווק, גיסא מחד ,משאבים חומריים הנחוצים להוראת מתמטיקה ומדעים

 ומפריעים שרק ןענייעמוסות תלמידים חסרי אשר , לקיים הוראה תקינה בכיתות הטרוגניות

המאמצים שנעשו בשנים  .מאידך גיסא, פי מתמטיקה ומדעיםלכעמדות חיוביות יש למיעוט מהם 

כן  ו,הזדמנויות לפיתוח מקצועיולספק להם מורים הם של הכישוריאת  פרהאחרונות לש

 הצליחו אך לא הועילו בשיפור האווירה הלימודיתאומנם  ,ההתאמות שנעשו בתוכנית הלימודים

  .בכיתות
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   והמדינות המשתתפות בהםTIMSSמחקרי  .1

  

  

 ם לימודיים הינו הרביעי בסדרת מחקרים בינלאומיים משווים של הישגיTIMSS 2007מחקר 

 IEA) International- ה –הארגון הבינלאומי להערכת הישגים במתמטיקה ובמדעים מטעמו של 

Association for the Education Achievement .( שנת  בנעשהתח סדרת מחקרים זו פשהמחקר

של נוספים מחזורים נערכו  ,)2007- וב2003- ב, 1999- ב(ארבע שנים לאחת  ,מכן- ולאחר,1995

  .המחקר

 בכיתות – היסודי פרהס-תבבי: שלוש אוכלוסיות תלמידיםקרב בנעשה  TIMSS 1995מחקר 

נעשה  TIMSS 1999ר מחק.  בכיתות יב– ובחטיבה העליונה ; חות בכית–הביניים - בחטיבת;ד

  .כיתות דקרב בוהן כיתות ח קרב בנעשו הן  הבאים TIMSS ומחקרי ,כיתות חקרב רק ב

 ארגון ו שלגם פרסומי-כמו – IEA- פרסומי המחקרים הבינלאומיים מטעמו של ארגון ה

 לעלייה במספר המדינות לוביו ה– OECD-פעולה כלכלי ולפיתוח ה-הארגון לשיתוף, מתחרה

 המדינות שהשתתפו  אתהמציג 1.1טבלה  .אך גם לתחלופה מסוימת, TIMSSקרי שהשתתפו במח

את רמות כן ו 10,מופיעים בבסיסי הנתונים הבינלאומיים ןנתוניהר שאומחזורי המחקר אחד מבכל 

  . שמהן נדגמו התלמידים למבחןבכל מדינההכיתה 

  
כיתות וה ,2007- ו2003, 1999, 1995בשנים  TIMSSהמדינות שהשתתפו במבחני : 1.1טבלה 

  )השתתפות = ••••( יםהשונבכל מדינה שנטלו חלק במבחנים 

TIMSS 1995 TIMSS 1999 TIMSS 2003 TIMSS 2007    

  כיתות ח  כיתות ד  כיתות ח  כיתות ד  כיתות ח  כיתות ח  כיתות ד

  – •  –  –  –  •  •  אוסטריה

 • • •  •  •  •  •  אוסטרליה

 • •  –  –  –  –  –  אוקראינה

 • • •  • •  •  •  איטליה

 • –  •  – •  –  –  אינדונזיה

 • •  •  • •  •  •  אירן

 • •  –  –  –  –  –  יריה'אלג

 • •  –  –  –  –  –  וודורסל-אל

 • • •  •  •  •  •  אנגליה

 • •  •  •  –  –  –  ארמניה

 • •  •  • •  •  •  הברית-ארצות

 • –  •  –  •  •  –  בולגריה

                                                 

  .מחקרייםהמדינות שנתוניהן הוכרו כעומדים בסטנדרטים   10



 17

TIMSS 1995 TIMSS 1999 TIMSS 2003 TIMSS 2007    

  כיתות ח  כיתות ד  כיתות ח  כיתות ד  כיתות ח  כיתות ח  כיתות ד

 •  –  –  –  –  –  –  הרצגובינה-בוסניה

 • – •  –  –  –  –  בוצואנה

 • –  •  –  –  –  –  ןבחריי

 • –  •  –  –  –  –  גאנה

 • •  –  –  –  –  –  אורגיהיג

  –  •  –  –  –  •  –  גרמניה

 – •  –  –  –  •  –  דנמרק

 – • •  •  •  •  •  הולנד

 • •  •  •  •  •  •  קונג-הונג

 • •  •  • •  •  •  הונגריה

 • –  •  –  –  –  –  הרשות הפלסטינית

 • •  •  •  •  –  –  טוניסיה

 • –  –  –  •  –  –  טורקיה

 • • •  • •  –  –  טייוואן

 • •  •  • •  •  •  יפן

 • –  •  –  •  –  –  ירדן

 • –  •  –  •  •  •  ישראל

 • •  –  –  –  •  •  כווית

 • – •  –  –  –  –  לבנון

 – •  •  • •  •  •  לטביה

 • •  •  •  •  •  –  ליטא

 • •  –  –  –  –  –  מונגוליה

 • – •  –  •  –  –  מלזיה

 • –  –  –  –  –  –  מלטה

 • – •  –  –  –  –  מצרים

 • •  •  •  •  –  –  מרוקו

 • •  •  •  –  •  •  נורווגיה

 – •  •  •  •  •  •  זילנד-ניו

 • –  • – – – –  סוריה

 • • •  •  •  •  •  סינגפור

 • •  •  • •  •  •  סלובניה

 – •  •  –  •  •  –  סלובקיה

 • •  •  •  –  •  •  סקוטלנד

 • –  •  –  –  –  –  סרביה

  •  –  –  –  –  –  –  ןעומ
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TIMSS 1995 TIMSS 1999 TIMSS 2003 TIMSS 2007    

  כיתות ח  כיתות ד  כיתות ח  כיתות ד  כיתות ח  כיתות ח  כיתות ד

  •  – •  –  – – –  ערב הסעודית

 • •  –  –  •  •  •  כיה'צ

 • •  –  –  –  •  –  קולומביה

 • – •  –  •  •  •  קוריאה הדרומית

 – •  –  –  –  –  –  ןקזחסט

 • • –  –  –  –  –  קטאר

 • – •  •  •  •  •  קפריסין

 • –  •  –  •  •  –  רומניה

 • •  •  • •  •  –  רוסיה

 • •  •  –  –  •  –  שוודיה

 • –  –  –  •  •  •  תאילנד

 – • –  •  –  –  –  תימן

  :חקר הסיפיםישויות חינוכיות שהשתפו במ
 • • • • •  •  •  )קנדה(אונטריו 

 – •  –  – •  •  •  )קנדה(אלברטה 

 • • • • • • •  )קנדה(קוויבק 

 • •  –  –  –  •  •  מינסוטה

 • • –  –  –  –  –  וסטס'מסצ

 • • –  –  –  –  –  יאדוב

 • – •  – – – –  החבל הבסקי

 • •  –  –  –  –  –  בריטיתהקולומביה 

  
 ,1995שנת ב. השתתפו במחזורי המחקר השונים בכיתה ח בלבדנתרכז בהשוואת הרכב המדינות ש

 ; מדינות29כיתות ח שנערך בקרב  השתתפו במחקר ,TIMSSמחקר של  םמחזוריהכאשר החלו 

 השתתפו 2003שנת  ב;השתתפו גם במחקר הקודםש 23מהן  , מדינות30בו  השתתפו 1999שנת ב

מהן  36אשר  , מדינות49 השתתפו 2007שנת בו ;1999שנת השתתפו גם בש 26מהן  , מדינות40

  .2003שנת השתתפו גם ב

, קונג- הונג, אנגליה, קפריסין, בולגריה: מדינות השתתפו בכל ארבעת מחזורי המחקר 15

הברית - ארצות, סלובניה, סינגפור, רומניה, ליטא,  הדרומיתקוריאה, יפן, איטליה, אירן, הונגריה

בכיתות ח בשני מחזוריו האחרונים שנערך מחקר בין המדינות החדשות שהצטרפו ל .וישראל

סוריה , קטאר, ןעומ, לבנון, כווית, מצרים, בחריין, יריה'אלג(נמצאות מדינות ערביות רבות 

-מדינות בריתהן ביניהן שהבולטות מ – יותכן הצטרפו מדינות אירופ- כמו.)והרשות הפלסטינית

וכן מדינות ממרכז אמריקה  – יה ומלטה סרב,)אוקראינהוגיאורגיה , ארמניה(לשעבר - המועצות

  11.)סלוודור-קולומביה ואל(

                                                 

עמידה -אינה מופיעה במוצגי המחקר עקב אימדינה זו  .מונגוליההיא מדינה נוספת שהשתתפה במחקר   11

  .של הדוח הבינלאומי ספח אך נתוניה מופיעים בנ,בסטנדרטים המחקריים
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והצטרפותן של חלק מהן  ן שלנטישתובכלל זה  – המשתתפות היקף המדינותהשינוי שחל ב

מחושב בכל אחד ממחזורי המחקר אשר  , משפיע על ממוצע ההישגים הבינלאומי– מדינות חדשות

שתתפו במחזורי המחקר השונים והזרו שחינות נתונים ממד .על בסיס המדינות המשתתפות בו

  ."Trend-מדינות ה" מכונות המדינות אל. המאפשרים מדידה של מגמות שינוי שחלו במדינות אל

החליטו להשתתף במחקר באופן חלקי , מדינות שהשתתפו במחזורי המחקר השונים הלענוסף 

 עמדו בכל הסטנדרטים של הות אלישוי. כלל מחוזות בתוך מדינה- בדרך,ישויות חינוכיותכמה גם 

שנעשו  יםאלא רק לצורך העיבוד,  אבל נתוניהן לא שימשו לחישוב הממוצע הבינלאומי,המחקר

 ה נתונים אל).5.2בסעיף  להלן ורא(לתת פרשנות לסולם הציונים ולסיפים שהוגדרו עליו מנת -על

 ,1995שנת ב". יפיםמשתתפי מחקר הס" כל מוצג או טבלה תחת הכותרת  שלמופיעים בתחתית

. יבקוקוואונטריו , קנדיים אלברטההמחוזות ה בעיקר ה היו אל, חותכיתקרב בשנערך במחקר 

הברית - מדינות מסוימות בארצות, מכן הצטרפו גם קולומביה הבריטית- לאחרשנערכו במחזורים 

  .ה ישויות כאל7 מופיעות 2007שנת ב. וכן החבל הבסקי ודובאי –וסטס ומינסוטה ' מסצ–

ח , כיתות דמ נבחנו בישראל תלמידים 1995שנת ב. TIMSSישראל משתתפת מתמידה במחקר 

נתוני התלמידים שנאספו . כיתות ד התפרסמו בדוחות הבינלאומייםמנתוני התלמידים . יב- ו

, לא הופיעו בדוחות הבינלאומייםלכן יב לא עמדו בסטנדרטים הנדרשים במחקר ו-בכיתות ח ו

; 1998, תמיר וזיו; 2002 ,תמיר(פרסומים ישראליים בכמה אוחר יותר התפרסמו מהם אולם 

  ).1997 , זיו ופטקין,תמיר

שנת בהחל . ספר דוברי עברית- השתתפו בישראל רק תלמידים מבתי1995שנערך בשנת במחקר 

מאז עומד בדרישות הדגימה של שנדגם המדגם ,  נבחנו בישראל גם תלמידים דוברי ערבית1999

  . ונתוני ישראל מופיעים בדוחות הבינלאומיים,TIMSSר מארגני מחק
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   והמדגםההאוכלוסיי .2

  

  

 אמור להבטיח אומדנים מדויקים ויעילים של הפרמטרים TIMSSמערך הדגימה במחקרי 

השינויים שחלו בהם ממחזור ושל המתארים את אוכלוסיית התלמידים המשתתפת במחקר 

קביעת ב, המטרה של המחקר-דרת אוכלוסייתתכנון המדגם מתחיל בהג. מחקר אחד למשנהו

  .חישוב גודל המדגם הנדרשבו, מסגרת הדגימה ושיטת הדגימה

כל אחד מהשלבים שצוינו מחייבים את כל המדינות המשתתפות בכללי הדגימה הנוגעים 

  .השוואה-בנימנת להבטיח נתונים - וזאת על,במחקר

  

  TIMSSהמטרה של מחקר -אוכלוסיית .2.1

הראשון הוא  .המטרה-ים כדי לתאר את אוכלוסייתמשים בכמה מונח משתIEA- במחקרי ה

 במסגרת שתי אוכלוסיות עיקריות מוגדרות". המטרה הרצויה ברמה הבינלאומית-אוכלוסיית"

  :זו

 כל התלמידים הלומדים במערכת החינוך הרשמית ברמת כיתה – אוכלוסיית תלמידי כיתות ד  •

 הממוצע של םגילשכפוף לכך , הספר-אשונה בביתשנה הרב החל ,המייצגת ארבע שנות לימוד

 ;)ברוב המדינות זוהי כיתה ד( שנים 9.5לפחות הוא התלמידים במועד המבחן 

ברמת כיתה  כל התלמידים הלומדים במערכת החינוך הרשמית –אוכלוסיית תלמידי כיתות ח   •

 הממוצע של םלגישכפוף לכך , הספר-שנה הראשונה בביתב החל ,המייצגת שמונה שנות לימוד

  .)ברוב המדינות זוהי כיתה ח( שנים 13.5לפחות הוא תלמידים במועד המבחן ה

 –הספר נעשית בהסתמך על סכמה בינלאומית מקובלת של אונסקו -קביעת השנה הראשונה בבית

ISCED) International Standard Classification of Education 1999.(  

אז הוגדרו האוכלוסיות . TIMSS 1995ירתה את מחקר הגדרה זו שונה במקצת מההגדרה שש

שכן היו מצבים (הגדרה זו לא תאמה רמת כיתה מסוימת שמאחר . השונות לפי גיל התלמידים

 וגם לא אפשרה לקשור את ההישגים )שבהם תלמידים בגילאים הנקובים למדו בכיתות סמוכות

ת ואל המדיניות החינוכית שונוהכיתה הספריות ברמות -הלימודיים אל הפרקטיקות הבית

פי -המטרה על-מכן להגדיר את אוכלוסיית-לאחרשנערכו הוחלט במחקרים , במדינות השונות

הספר עד למועד -מד בביתהזמן שהתלמיד ל- פרקרמת כיתה אחידה בכל המדינות המשקפת את 

  .המבחן

יותר ר ספר בגיל צעי- התברר כי במדינות מסוימות תלמידים מתחילים ללמוד בביתשמאחר 

 לשלב בהגדרת האוכלוסייה הרצויה גם את ממוצע הגיל 2007בשנת  הוחלט ,באחרותמאשר 

  . תובא בחשבוןגם בשלות התלמידיםכך ש ,המינימלי

המטרה הרצויה -אוכלוסיית"שכל המדינות המשתתפות במחקר יגדירו את הציפייה היא 

 אילוצים שונים מקשים על אולם. להגדרות שלעילהאפשר בצורה קרובה ככל  "ברמה הלאומית

המטרה הרצויה ברמה הלאומית -  בהגדרת אוכלוסיית,לפיכך. וצמד להגדרה זיההמדינות ל

המטרה הרצויה ברמה הלאומית אינה - אוכלוסייתהבמקרים כאל. נגרעות אוכלוסיות מסוימות
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. תכוללת את כל התלמידים הלומדים במערכת החינוך של אותה מדינה בדרגת הכיתה הרלוונטי

 בנספח A4מוצג (עובדה זו מצוינת בדוח הבינלאומי בעמודה המתייחסת לכיסוי האוכלוסייה 

  ).ים הבינלאומיותלדוח

. המטרה הרצויה ברמה הלאומית ניגשים להגדירה באופן תפעולי-לאחר קביעת אוכלוסיית

ר אפש-שאיאוכלוסיות  להימצא ותעשוי שכן בכל מדינה ,נתקלים בבעיות מקומיותבשלב זה 

ספר -מבתי, ספר מרוחקים גיאוגרפית- כגון תלמידים מבתי, במחקר מבחינה מעשיתןלכלול אות

 וא מהמבנה שלהם או שתוכניות הלימוד בהם שוניםספר שהמבנה - מבתי, קטנים במיוחד

ספר המיועדים רק -בתימ או ,זרם העיקרי במדינהמשתייכים להספר ה- התוכניות של בתימ

המטרה הרצויה ברמה -ית נגרעים מאוכלוסיהספר כאל-תלמידים מבתי. מיוחדהחינוך הלתלמידי 

-אוכלוסיית" האוכלוסייה הנותרת מכונה .5%על יעלו  לא הגריעות אלהדרישה היא ש. הלאומית

 וממנה ,מסגרת הדגימהאוכלוסייה זו משמשת למעשה  ".המטרה המוגדרת ברמה הלאומית

  .הספר שישתתפו במחקר-נדגמים בתי

, למשלנגרעים בשלב זה . הספר שנדגמו-מתוך בתי, ות נעשות לאחר הליך הדגימהגריעות נוספ

תלמידים נוספים הלומדים בכיתות שנדגמו וכן  ,גיליםרספר -ינוך מיוחד הלומדים בבתיחתלמידי 

  : הבאותהקטגוריותשלוש  לאחת ממשתייכיםאשר ספר -באותם בתי

  ;י גופים מוסמכיםיד- עלהקויי למידה שאובחנו ככאליתלמידים עם ל  .1

  ;תלמידים עם נכות פיזית המפריעה להם להשתתף במבחן  .2

 .)מהגרים(תלמידים שאינם דוברים או מבינים כראוי את שפת המבחן   .3

המטרה -אוכלוסיית"הספר שנדגמו מותירה את מה שמכונה -גריעה זו של תלמידים מתוך בתי

  .בחןילה אוכלוסיית התלמידים שאמורים , דהיינו,"האפקטיבית

הגריעות את  וותהמטרה השונ-ותמראה באופן סכמטי את הקשרים שבין אוכלוסי 1תרשים 

  .השונות שנעשות מכל אחת מהן

  

  המטרה והגריעות מהן-הקשרים בין אוכלוסיות :1תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הרצויההמטרה -אוכלוסיית

 הבינלאומית המבר

 הרצויההמטרה -אוכלוסיית

 הלאומית המבר

המטרה -אוכלוסיית

 הלאומית המ ברהמוגדרת

המטרה -אוכלוסיית

 יביתהאפקט

 גריעה מהכיסוי הרצוי

  ספר-גריעת בתי

 

ספר -גריעות מתוך בתי

 שנדגמו
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 שיטת הדגימה .2.2

- דודגימת אשכולות" קרוי TIMSS 2007הבסיסי שנעשה בו שימוש במחקר הדגימה מערך 

מערך זה מתואר בפרוטרוט בדוח ). Two-Stage Stratified Cluster Design" (שלבית בשכבות

 בשלב הראשון :מורכב משני שלביםהמערך ). TIMSS 2007) Joncas, 2007הטכני של מחקר 

-מתוך בתיכיתות באקראי דוגמים  ובשלב השני ,ממסגרת הדגימהספר -בתיגמים באקראי וד

וכל , ספר שנדגם- יחידה מכל בית המדינות האחרות נדגמה כיתה רובאל ובבישר. ספר שנדגמוה

  .תלמידיה השתתפו במחקר

-וך כיתות בתוך בתי תלמידים בת–של יחידות הדגימה הִמדרגי שיטה זו הולמת את המבנה 

  .ספר

  

  ספר-דגימת בתי

לחלופין או המשנה באוכלוסייה -להבטיח ייצוג הולם של קבוצותוכדי לשפר את יעילות הדגימה 

, משנה קטנות באוכלוסייה בשיעורים רצויים השונים משיעורם באוכלוסייה-לדגום קבוצות

-הומוגניות ביחס למשתני (הספר שבמסגרת הדגימה לקבוצות-את בתיתחילה מקובל לקבץ 

שכבות גלויות : בשתי דרכיםלהיעשות יצירת השכבות יכולה ). strata ("שכבות" המכונות )מטרה

ידי חלוקה של מסגרת הדגימה למסגרות קטנות -השכבות הגלויות מתקבלות על. מויותושכבות ס

לשכבות הדגימה הגלויות מקצים גודלי מדגם . ספר בנפרד-בתינדגמים אשר מכל אחת מהן , יותר

של תוצר השכבות הסמויות הן למעשה . כל שכבהשל  םאומדניהשל פי רמת הדיוק הרצויה -על

גודל המדגם המתקבל בשכבה סמויה יחסי . שנעשה בתוך השכבות הגלויותפי משתני רקע -מיון על

  .לגודלה בשכבה הגלויה

 ,בישראל.  נקבעות שכבות המדגםןפיה- שעלהמידה -אמותכל מדינה מגדירה לעצמה את 

הספר -בתישפי סוג הפיקוח - חולקה מסגרת הדגימה לשלוש שכבות מדגם גלויות על, הלדוגמ

-מוינו וסודרו בתיעל כך נוסף . ערבי-דתי וממלכתי-ממלכתי, עברי- ממלכתי–משתייכים אליו 

 שהבחין בכל שכבה גלויה בין שלוש שכבות ,הספר-הספר בכל שכבה לפי מדד הטיפוח של בתי

ראו את (כלית כל-מבחינה חברתית" נמוכים"ו" בינוניים", "מבוססים: "ספר-סמויות של בתי

  ).6.2.5 בסעיף הדיון במדד זה להלן

השתמש , סמויותהשכבות העבור בידי המדינות השונות - משתני המיון שנבחרו על לע נוסף

פי מספר - שנקבע על– הספר-גודל בית –גם בכל המדינות במשתנה נוסף שדהגוף הבינלאומי 

-בכל אחת משכבות המדגם הגלויות סודרו בתי. ספר-התלמידים בדרגת הכיתה הנבדקת בכל בית

  .כבות הסמויות ואחר כך לפי הגודלון של השהספר תחילה לפי משתני המי

 Systematic(הספר היא דגימה שיטתית פרופורציונית לגודל - טכניקת הדגימה של בתי

Probability Proportional to Size – PPS .(ספר -ספר א גדול פי שניים מבית-ביתאם  ,בשיטה זו

 דגימת לשבכך נמנע עיוות . ספר ב-של ביתמזו יעלה במדגם תהיה כפולה ההסתברות שהוא  ,ב

ספר - יותר מתלמידים הלומדים בבתיבשיעורים גבוהים ספר קטנים - תלמידים הלומדים בבתי

  .גדולים
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הובאה בחשבון , הספר שייפלו בדגימה אכן ישתתפו במחקר-אף שהייתה ציפייה שכל בתי

כדי למנוע , יכךלפ .בוספר אשר מסיבות מוצדקות שונות לא יוכלו להשתתף -האפשרות שיהיו בתי

לכל . ספר שינשור מהמדגם-ספר מחליפים לכל בית-נקבעו מלכתחילה בתי, דעיכה של גודל המדגם

ד אחריו יספר שהופיע מיה-יד לפניו וביתיהספר שהופיע מ-בית: ספר נבחרו שני מחליפים-בית

 אלה שלהספר המחליפים דומים ל-בתימאפייניהם של בשיטה זו . במסגרת הדגימה הממוינת

  .הספר המוחלף-בית

  

  דגימת כיתות

הספר שנדגמו - מתוך כל אחד מבתיבאקראינדגמה כיתה אחת של תהליך הדגימה בשלב השני 

  ).TIMSS 2007) Joncas, 2007 בדוח הטכני של מחקר אפירוט נוסף ניתן למצו .בשלב הראשון

  

  מידת הדיוק וגודל המדגם .2.3

מאפייני ההוראה והלמידה הטיפוסיים  והתלמידיםמוקד הניתוחים הוא ההישג הכולל של 

נאות מדגם בעת תכנון המדגם היה חשוב להקפיד על גודל  .אחת מהמדינותלסביבת הלמידה בכל 

הסטנדרטים של הדיוק . שיבטיח חישוב אומדנים מדויקים של הסטטיסטים השונים במחקר

ב כל אחד  תלמידים לחישו400הפחות -לכלגודל מדגם אפקטיבי של  חייבו TIMSSבמחקר 

על גודל המדגם ,  כלומר. הציון במתמטיקה והציון במדעים–מהמשתנים העיקריים במחקר 

 400 שהיו מתקבלות ממדגם מקרי פשוט של הלהבטיח כי טעויות הדגימה לא יהיו גדולות מאל

 10%±אומדני האוכלוסייה בטווח של ייפלו  מהמקרים 95%- שבהמבטיחרמת דיוק זו . תלמידים

 10%±ובטווח של ,  סביב ציון האחוז שחושב5%±בטווח של ,  סביב הממוצע שחושבתקן-סטיית

 נדרש שגודל המדגם במחקר הבהתחשב בסטנדרטים אל .המתאם שחושבמקדם סביב ערכו של 

TIMSS 2007 תלמידים4,000- יהיה לא פחות מ .  

יתות היוו הספר והכ- גם בתי,  היו התלמידיםTIMSSאף שיחידות הניתוח העיקריות במחקרי 

 גודללגבי שיקולים מסגרת הב בחשבוןזאת היה מקום להביא ולפיכך , יחידות ניתוח אפשריות

בטיח אומדנים מדויקים של המשתנים ברמות אלה להשנדרש כדי גודל המדגם המינימלי . המדגם

גודל מדגם כזה מדגם מקרי פשוט ב. ספר או כיתות- בתי150 ,כלומר,  יחידות דגימה150הוא 

 16%± מהמקרים בטווח של 95%-הספר ייפלו ב- יח שאומדני המשתנים של הכיתה או ביתמבט

 :בדוח הטכניראו שיקולים הקובעים אותו ובגודל המדגם ברחב נדיון (המתאימה התקן -סטיית

Joncas, 2007, p. 89(.  

  

  המטרה בישראל -אוכלוסיית .2.4

 'ם הלומדים בכיתות חתלמידיההמטרה ברמה הלאומית בישראל נקבעה ככלל - אוכלוסיית

בין היתר , תלמידים דוברי ערבית ממזרח ירושליםבאוכלוסייה זו לא נכללו . בחינוך הרשמי

כיסוי האוכלוסייה בישראל בזיקה להגדרת . תוכנית לימודים ירדניתלפי לומדים מכיוון שהללו 

 ערב ,2005 אוכלוסייה זו כללה בשנת .100% ברמה הבינלאומית היה המטרה הרצויה- אוכלוסיית

ספר - בתי1,418- שלמדו ב,' תלמידי כיתות ח113,561, שהקדים את המחקר העיקרי החלוץ-מבחן

   .בחינוך הרשמי
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  גריעות ברמת בתי ספר

 16,429היה ברמה הלאומית  המטרה הרצויה- ספר מאוכלוסיית-סך כל הגריעות של בתי

  :כמפורט להלן,  מאוכלוסיית המטרה14.5% מהוויםה, תלמידים

  ;)1.38%(ספר של החינוך המיוחד - תלמידים שלמדו בבתי1,572  •

 תלמידים בדרגת הכיתה 9- שבהם יש פחות מ, ספר קטנים במיוחד- תלמידים שלמדו בבתי71  •

  ;)0.03%(הנבדקת 

 . )13.01%(ספר של החינוך החרדי - תלמידים שלמדו בבתי14,785  •

אוכלוסיית  מ85.5% וויההיעד המוגדרת ש באוכלוסיית  תלמידים97,132 נותרו זולאחר גריעה 

 ונחלקו שימשו מסגרת דגימה שספר- בתי805- תלמידים אלו למדו ב. )הרצויה (המטרה המקורית

  :שלוש שכבות דגימה גלויותל

  ; תלמידים55,299ובהם , ) בתי ספר377(ספר של הפיקוח הממלכתי -בתי  •

  ; תלמידים15,925בהם ו, ) בתי ספר238(הדתי -ספר של הפיקוח הממלכתי-בתי  •

 . תלמידים25,908ובהם , ) בתי ספר190(הערבי -ספר של הפיקוח הממלכתי-בתי  •

דתיים -ספר ממלכתיים- בתי40, ספר ממלכתיים- בתי70 –ספר - בתי150נדגמו זו ממסגרת דגימה 

בין אם אחת מ-ספר במדגם נדגמה באקראי כיתה-מכל בית. ערביים-ספר ממלכתיים- בתי40- ו

כיתות שאינן כיתות של , כלומר , רגילותכיתות (' בשכבת כיתה חכיתות הראויות להיבחן כלל ה

  ).תלמידי חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים

  המדגם האפקטיבי בישראלמסגרת הדגימה ו .2.5

הספר -בתימספר שבעטייה סירבו , במועד שבו נערך המחקר התקיימה שביתה של ארגון המורים

הספר המחליפים הראשונים -הספר שסירבו הוחלפו בבתי- בתיארבעה מבין. להשתתף במבחן

ספר נוספים סירבו -ארבעה בתי. הספר המחליפים השִנִיים-ושניים הוחלפו בבתי, שנקבעו בעבורם

-שיעור בתי. ספר- בתי146במחקר השתתפו , אפוא, לכן .להשתתף וגם מחליפיהם סירבו להשתתף

 ולאחר השימוש ,93.3% היה ,ר המחליפיםהספ- ללא שימוש בבתי,הספר שהשתתפו במחקר

  .97.3% –הספר המחליפים -בבתי

  

  "ית ספרתתוך בי"רמה גריעות ב

 כיתות 63גריעת , האחד. גריעת תלמידים בתוך בתי הספר שנדגמו נחלקה לשני מרכיבים

ובהן , נדגמה כיתה אחת בכל בית ספר, מכן לאחר .שנדגמוספר ה חינוך מיוחד בבתי שלמות של

בתוך הגריעה הבאה הייתה של תלמידים בודדים .  12להשתתף במחקרשנועדו תלמידים  3708

  . הכתות הנדגמות כמפורט להלן

, תלמידים משולבים ( תלמידים מסיבות קבילות183נגרעו ,  שנדגמו התלמידים3708ך מתו  

עו משום  תלמידים נוספים נגר12- ו) תלמידים עולים חדשים ותלמידים בעלי לקויות למידה קשות

נגרעו ,  אפוא סך הכל.למועד הבחינהבין תקופת בניית המדגם הספר -מביתעברו או נשרו שהם 

                                                 
כונה הממחקר נוסף לחוברות מבחן ששימשו ב נבחנו 1,053 תלמידים אך מתוכם 4,761 בכיתות אלו למדולמעשה  12

 לא ותלמידים אלנתוני ). Johansone & Neuschmidt 2007, p. 110:  וכן4.3ראו להלן סעיף )Bridge" (גשר"מחקר 
מחקר שמטרתו הייתה לאמוד ברמה הבינלאומית את אלא יועדו ל, TIMSS 2007 -נכללו בחישוב אומדני הציונים ב

 למבנה מבחן חדש בשנת 2003מחקר בשנת במעבר ממבנה המבחן ששימש הציונים הנדרשת בעקבות " תיקון"מידת 
2007 .. 
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) בשני המרכיבים יחדיו(תוך בתי הספר  בותלמידים שנגרעהמשוקלל של סך ה.  תלמידים195

 מאוכלוסיית המטרה 8.3%  או)היא מסגרת הדגימה(אוכלוסיית היעד המוגדרת מ 9.75%היווה 

 22.8% עמד על הגריעות במחקרסך , לכן. )8.3%  הם 85.5% מתוך 9.75%( הרצויה המקורית

 ). ספרה- יבת בתוך 8.3%-ו, ברמת בתי הספר 14.5%(

  

להשתתף בבחינה , היו אמורים לאחר הגריעות בתוך בתי הספר,  התלמידים שנדגמו3708מבין 

מסך  6.2%, קרי ,פים תלמידים נוס219ללא אישור נעדרו ביום הבחינה .  תלמידים3513

מספר  ).5.2%( 2003שנת גדול במקצת מזה שנרשם בשיעור זה  .בחןיאמורים לההיו התלמידים ש

 3,513- מ93.8%הם ש ,3,294עמד אפוא על  TIMSS 2007התלמידים שהשתתפו בפועל במחקר 

  . בחןי להאמוריםשהיו 

לאחר שימוש (פו בהכללת בתי הספר שלא השתתשל התלמידים שיעור ההשתתפות הכולל 

  .91% עמד על )מחליפיםהספר ה-בבתי
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  ההערכה ומסגרת TIMSS 2007המסגרת המושגית של מחקר  .3

  

  

תלמידים אמורים ללמוד השהמכתיבות את מה  ,ת הלימודותוכניעל  מתבססים IEA- מחקרי ה

לשלושה  מתייחסים IEA- במינוחים המקובלים במחקרי ה. ולהיות מסוגלים לבצע בכל מדינה

מדינה הידי הרשויות החינוכיות של -נקבעת עלאשר  זו – המיועדת :פעים של תוכנית הלימודיםמו

הספר ומשקפת -מופעלת בבתיאשר זו  – המופעלת ;משקפת את הציפיות החברתיות והלאומיותו

זו  –המושגת ו ;משים אותהמהאופן שבו מורים ומנהלים מפרשים את התוכנית המיועדת ומאת 

שלושת המופעים . לימודים המופעלתהתוכנית י בהישגי התלמידים שנחשפים לשבאה לידי ביטו

 הספר-  בבתי,בחברה ובמערכת החינוךקשר הפועלים  מגורמי ֶה, בהתאמה,הללו מושפעים

בהם היא ש מופעיה של תוכנית הלימודים וההקשרים השונים .לומד ובביתוכן אצל ה ו,בכיתותו

  .2בתרשים פועלת מתוארים 

  

  TIMSSהמשרת את מחקרי  מודל תוכנית הלימודים :2תרשים 

  

  

תוכנית הלימודים .  תוכנית הלימודים משמשים בסיס לפיתוח מכשירי המחקרה שלמופעי

 –על תוכנית הלימודים המופעלת . בסיס לפיתוח מבחני הישגוהמיועדת משמשת מסגרת הערכה 

נאסף מידע משאלונים המועברים למורים  –הספר -בביתההוראה וארגון הלמידה בכיתה ו

מבחנים וביצועיהם ב ,הלומד וביתושל רקע התלמיד מספקים מידע על השאלוני . ולמנהלים

 נספח א ומפרטי השאלות משאלוני הרקע ראל ( הלימודים המושגתתעל תוכנימספקים מידע 

  .)דוח זהל

 האל. ם לנציגי המדינות המשתתפות שאלונימתחיל בהעברתפיתוח המסגרת הקוריקולרית 

 לציין לגבי נושאים שונים במתמטיקה ובמדעים אם הם כלולים בתוכנית הלימודים מתבקשים

 ,השאלונים אל לע  התגובות על בסיס. למועד המבחןעדהתלמידים במדינתם לרוב המיועדת 

 לבסוף תנקבע, נותומתן עם נציגי המדי-משאוניהול ועדות שונות בו םהתייעצות עם מומחילאחר ו

 תוכנית הלימודים

 המיועדת

 הלימודים תוכנית

 המופעלת

 תוכנית הלימודים

 המושגת

, ההקשר הלאומי

 החברתי והחינוכי

ספרי -ההקשר הבית

 הכיתתיו

  מאפייני התלמידים

 והרקע הביתי
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התלמידים לרוב  מיועדיםאשר  המכילה נושאים ,)assessment framework(  ההערכהמסגרת

  . בתוכניות הלימוד המיועדות שלהםכלוליםו בארצות השונות

התבססה על ) TIMSS 2007 )Mullis et al., 2005 רתה את מחקרי ששההערכהמסגרת 

שתי קיים דמיון בין  .)TIMSS 2003 )Mullis et al., 2001רתה את המחקר יקודמתה שש

 נדרש ,ם זאתע .םילימודי בהישגיםשינוי ד והמיועדים למדאורך -מחויב במחקריאשר  ,המסגרות

  . בתוכניות הלימודים במהלך השניםושינויים שחלכתוצאה מעדכון 

ניסוח נפרד של לקשורים  TIMSS 2007 של ההערכה השינויים העיקריים שנעשו במסגרת

. טי המבחןיכתיבת פרשל   לאפשרויותהנושאיםניסוח  ולהתאמת ,שאים לכיתות ד ולכיתות חנוה

מנת להשיג -על ,חדשגם הגדרת הקטגוריות של התחום הקוגניטיבי חייבה התאמות וניסוח 

  .בין הקטגוריות השונות  יותרהטובהבחנה 

  

 במתמטיקהההערכה מסגרת  .3.1
 . מימד התוכן והמימד הקוגניטיבי– מדיםממאורגנת סביב שני ההערכה במתמטיקה מסגרת 

תלמידים בכיתות ד ר שא הםשלהמשנה - נושאיאת ו מפרט את תחומי התוכן השונים ןתוכהד יממ

יתות ד ים שתלמידי כיקוגניטיבי מפרט את התהליכים הקוגניטיבההמימד  .או ח אמורים לדעת

  .או ח אמורים לשלוט בהם

 והמושגים שעל השיטות,  העובדות–" ידיעה: "לושה תחומיםכולל שמד הקוגניטיבי יהמ

 או לענות  פשוטות לפתור בעיות, היכולת ליישם ידע והבנה מושגית–" יישום ";התלמידים לדעת

-בהקשרים לאהמוצגות שלביות - ברושגרתיות -יכולת לפתור בעיות לאה – "חשיבה"ו ;שאלות לע

  .מוכרים

 עד פרהס-ת שרכשו בביקוגניטיביותנויות תלמידי כיתות ח נבחנים על תכנים ומיומשמאחר 

גם לכיתות ד והמיועדים גם  תוהנושאים וההתנהגויות הקוגניטיבילהלן מובאים , למועד המבחן

ת שתלמידים בכיתות ד אמורים לדעת ות הקוגניטיבייו המפרט של הנושאים וההתנהגו.לכיתות ח

  .לעמוד בהן  למעשה חלק ממפרט הדרישות שגם תלמידי כיתות ח אמוריםוהינ

  

  במתמטיקהמי התוכן ובכל אחד מתחמפרט הנושאים 

  כיתות ד

  ;תבניות ויחסים, ביטויים מספריים,  שברים פשוטים ועשרוניים, מספרים שלמים–מספרים   •

 ;מיקום ותנועה, ותימדמ- ותלתממדיות-צורות דו, ת קווים וזוויו–צורות גיאומטריות ומדידה   •

  .נתוניםשל ארגון וייצוג , ונים ופירושם קריאת נת–ייצוג נתונים   •

  כיתות ח

, שלמים חיוביים ושלילייםמספרים , יםשברים פשוטים ועשרוני,  מספרים שלמים–מספרים   •

  ;פרופורציה ואחוזים, יחס

  ; ופונקציותותנוסח/משוואות, ביטויים אלגבריים, אלגבריות תבניות –אלגברה   •

  ;מיקום ותנועה, דידות גיאומטריותמ,  צורות גיאומטריות–ה יגיאומטרי  •

  .)סיכויים (הסתברות, פירוש נתונים, נתוניםשל  ארגון וייצוג –נתונים והסתברות   •
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  )ח-לכיתות ד ו ( במתמטיקהמפרט ההתנהגויות הקוגניטיביות

  ;סידורו מיון , מדידה, אחזור, חישוב, היכרות, זכירה–ידיעה   •

 לפתרון בעיה שגרתית ת מודליבני,  מידעייצוג, ה לפתרון בעית אסטרטגיהירח ב– םוייש  •

 ;תרון בעיות פשוטותפ, ביצוע של הוראות מתמטיותו הפעלה, כמשוואה או כתרשים

 בין שילוב ואינטגרציה, להל הכ, וקביעת היחסים בין משתניםזיהוי , ניתוח–חשיבה   •

  .שגרתיות-יות לאתרון בעפ ,הצדקהמתן , םייצוגיימרכיבים בין וכן פרוצדורות מתמטיות 

  

  במדעיםההערכה מסגרת  .3.2

-י המפרט את תחומי התוכן השונים ואת נושא,התוכן  מימד:שני ממדיםגם היא מסגרת זו כוללת 

 המפרט את התהליכים הקוגניטיביים שתלמידי כיתות ד או ח , ומימד קוגניטיבי;המשנה שלהם

הינם מקבצים משולבים של תחומי התוכן במדעים המיועדים לכיתות ד . אמורים לשלוט בהם

תחומי התוכן לכיתות ח הינם . הארץ- מדעי כדורממדעי החומר ומ, תכנים ממדעי החיים

להלן מפרט הנושאים וההתנהגויות  .הארץ-פיזיקה ומדעי כדור, כימיה, ביולוגיה: רייםדיסציפלינ

  .ת במדעיםוהקוגניטיבי

  

  מפרט הנושאים בכל אחד מתחומי התוכן במדעים

  כיתות ד

גומלין עם -  פעילות, רבייה ותורשה, מחזורי חיים, מאפייני חיים ותהליכי חיים–מדעי החיים   •

  ;אדםה בריאות , אקוסיסטמות,הסביבה

 ,הי מקורות אנרגי,צבירה-צבירה ושינוי מצבי-  מצבי,חומריםשל ן ותכונות ו מי–מדעי החומר   •

  ; כוחות ותנועה, חשמל ומגנטיות, אור וקול,חום וטמפרטורה

 ,הארץ- תהליכים בכדור,משאביםו תכונות פיזיקליות ,הארץ-  מבנה כדור–הארץ -מדעי כדור  •

  .הארץ במערכת השמש-כדור , והיסטוריהותמחזורי

  כיתות ח

 , מחזורי חיים, תאים ותפקידיהם,חיים  ביצורים מיון ותהליכי חיים, מאפייני חיים–ביולוגיה   •

  ;ת האדםו בריא, אקוסיסטמות, טבעיתירה התאמה ובִר,ת שונּו,רבייה ותורשה

  ; שינוי כימי, תכונות חומרים, מיון והרכב החומר–כימיה   •

 חום , מצורה לצורההי מעברי אנרגי,רהביצ- במצבי מצב פיזיקלי ושינויים–פיזיקה   •

  ;התנועו כוחות , חשמל ומגנטיות,קולו אור ,וטמפרטורה

מחזוריות , הארץ-  תהליכים בכדור,פיזיקליות תכונות ,הארץ-  מבנה כדור–הארץ -מדעי כדור  •

 הארץ במערכת השמש- כדור,)השימוש בהם ושימורם(הארץ - משאבי כדור,והיסטוריה

  .והיקום

  

  מפרט ההתנהגויות הקוגניטיביות במדעים

אחיד אולם גם הוא  ,מדעים שונה במקצת מזה שבמתמטיקהבמפרט ההתנהגויות הקוגניטיביות 

  : להלן המפרט.וכיתות ח כיתות ד יעבור תלמידב
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  ;שיטותבשימוש בכלים ו, הדגמה, תיאור, הגדרה,  היכרות, זכירה–ידיעה   •

מציאת פתרונות , מידעשל פרשנות , ייחוס, שימוש במודלים, מיון, השוואה והנגדה –שום יי  •

  ;יםמתן הסברו

 , חקירה תכנון, העלאת השערות וחיזוי, שילוב ועשיית סינתזה,בעיות ופתרונן ניתוח –חשיבה   •

  . להסבריםהצדקהמתן עדות ו , הערכה, הכללה,הסקת מסקנות

  :ת הבאותיובתחום זה מובחנות ההתנהגו. "חקירה מדעית"נה ותחום נפרד במדעים מכ

  ;ניסוח שאלות והשערות  •

  ;תכנון חקירה  •

  ;ייצוג נתונים  •

  ;נתוניםשל ניתוח ופרשנות   •

  .הסקת מסקנות ומתן הסברים  •

  ).Mullis et al., 2005 :ורטי ההתנהגות הקוגניטיבית ראפמלא של תחומי התוכן ומלתיאור (
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  TIMSS 2007מבחני  .4

  

  

  פיתוח המבחן .4.1

בשלב הראשון נקבע .  שהוגדרו שימשו בסיס לתכנון המבחןם התוכניים והקוגניטיבייהתחומים

 לכל אחד שיוקדש) זמן המבחן הכולל לכל מקצוע בכיתה ד או בכיתה חתוך מ(היקף הזמן 

החלטה זו משקפת את מקומם . התחומים הקוגניטיביים ברמות הכיתה השונותמ ומתחומי התוכן

 .של הלומדיםובנסיונם  ם אך גם את ההתחשבות בגיל, בתוכנית הלימודיםהשל תחומים אל

  .ה החלטות אלותמציג 4.2- ו4.1טבלות 

  

ומים הקוגניטיביים השונים שיעורי הזמן המוקדשים לבחינת תחומי התוכן והתח: 4.1טבלה 

  ח-תלמידי כיתות ד ובקרב במתמטיקה 

  שיעור הזמן  תחומי התוכן לכיתות ד

  50%  מספר

  35%  ומדידות צורות גיאומטריות

  15%  הצגת נתונים

  

  שיעור הזמן  תחומי התוכן לכיתות ח

  30%  מספר

  30%  אלגברה

  20%  היגיאומטרי

  20%  הסתברות/נתונים

  

  יבייםהתחומים הקוגניט  שיעור הזמן

  כיתות ח  כיתות ד

  35%  40%  ידיעה

  40%  40%  יישום

  25%  20%  חשיבה

  

  

השונים והתחומים הקוגניטיביים שיעורי הזמן המוקדשים לבחינת תחומי התוכן : 4.2טבלה 

  ח-תלמידי כיתות ד ובקרב במדעים 

  

  שיעור הזמן  תחומי התוכן לכיתות ד

  45%  מדעי החיים

  35%  מדעי החומר

  20%  הארץ- מדעי כדור
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  שיעור הזמן  תחומי התוכן לכיתות ח

  35%  ביולוגיה

  20%  כימיה

  25%  פיזיקה

  20%  הארץ- מדעי כדור

  

  התחומים הקוגניטיביים  זמןהשיעור 

  כיתות ח  כיתות ד

  30%  40%  ידיעה 

  35%  35%  ישוםי

  35%  25%  חשיבה

  

שיוקדש לכל אחד מתחומי התוכן ולכל אחת הזמן לגבי החלטות הוההערכה על בסיס מסגרת 

פריטים האת שיחליפו שלב של כתיבת פריטים חדשים ההחל , מהמיומנויות הקוגניטיביות

אורך -מחקריכזכור  הינם TIMSS מחקרי .נחשפו לציבורר שאשהועברו במחקר הקודם ו

אחד של המחקר הישגים במחזור הכדי לגשר בין . המיועדים למדידת שינויים בהישגים לימודיים

משמשים ו ים חסוייםנשמר, Trendפריטי המכונים  ,פריטיםשל  הקבוצ , שבמחזור הבאהלאל

בכתיבת הפריטים החדשים  .מוחלפים בחדשיםנחשפים לציבור ושאר הפריטים  ."עוגן"פריטי 

נבדקים הפריטים החדשים .  השולחות הצעות לפריטים חדשים,משתתפות המדינות השונות

-מחקרמ םנתוניהעל בסיס  . שבו משתתפות רוב המדינות,חלוץ- יקה במסגרת מחקרונבררים לבד

בתוכן , מסגרת ההערכה ותואמים במבנהמתאימים לאשר בסוף פריטים להחלוץ נבחרים 

הוצאו מן ונחשפו ר שאלפריטים  – ומהבחנה וכדהמדד , כגון קושי – ותפסיכומטרימידה -ובאמות

  .המבחן

 פריטים במדעים 214- במתמטיקה ו פריטים215בחרו לכיתה ח  נTIMSS 2007עבור מחקר ב

  .)חדשים וקודמים כאחד(

בניית המחייבים חלקם פריטים פתוחים , רותבר- חלקם פריטים רבי:מתכונות הפריטים שונות

הציון -מספר נקודות.  וחלקם מהווים מטלה המורכבת מאשכול של שאלות מסוגים שונים,תשובה

 לידע או לרמת החשיבה ם בהתא,בין נקודה אחת לשתייםהוא פתוחים שניתן לצבור בפריטים 

שמספר אף . )דוח זהלנספח ד בדּוגמות לשאלות פתוחות במתמטיקה ובמדעים ראה ( יםהנדרש

לציון הכולל הם תורמים , רותהבר- הפריטים הפתוחים במבחן נמוך ממספר הפריטים רבי

  ). במדעים55%-ו במתמטיקה 51%(כמחצית מהנקודות האפשריות 

הישנים  ,במתמטיקה ובמדעים  את התפלגותם של פריטי המבחןותמציג 4.4-  ו4.3טבלות 

  .2007שנת  ב תלמידי כיתות חהם שלרתו את בדיקת הישגיישש ,והחדשים כאחד
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  *התפלגות פריטי מתמטיקה לפי תחומי התוכן והתחומים הקוגניטיביים: 4.3טבלה 

מספר   תחומי התוכן
- פריטים רבי

  רותבר

מספר 
פריטים מסוג 

תשובה 
  פתוחה

כ "סה
  פריטים

כ "סה
  ציון-נקודות

ציון -נקודות
 מסך כל %-ב

הנקודות 
  האפשריות

  30  72  )28 (63  )10 (28  )18 (35  מספר

  29  69  )22 (64  )8 (30  )14 (34  אלגברה

  21  50  )27 (47  )9 (16  )18 (31  היגיאומטרי

נתונים 
  והסתברות

17) 6(  24) 12(  41) 18(  47  20  

  100  238  )95 (215  )39 (98  )56 (117  כ"סה

  35  83  )31 (81  )8 (27  )23 (54  ידיעה

  41  98  )45 (88  )19 (40  )26 (48  ישוםי

  24  57  )19 (46  )12 (31  )7 (15  חשיבה

  100  238  )95 (215  )39 (98  )56 (117  כ"סה

  .Trend-בסוגריים מספר פריטי ה  *

  

  *ם לפי תחומי התוכן והתחומים הקוגניטיבייםהתפלגות פריטי מדעי: 4.4טבלה 

מספר   תחומי התוכן
- פריטים רבי

  רותבר

מספר 
פריטים מסוג 

תשובה 
  פתוחה

כ "סה
  פריטים

כ "סה
  ציון-נקודות

ציון -נקודות
 מסך כל %-ב

הנקודות 
  האפשריות

  37  89  )34 (76  )18 (40  )16 (36  ביולוגיה

  19  46  )14 (42  )5 (21  )9 (21  כימיה

  25  59  )23 (55  )7 (24  )16 (31  פיזיקה

- מדעי כדור
  הארץ

19) 10(  22) 13(  41) 23(  44  19  

  100  238  )94 (214  )43 (107  )51 (107  כ"סה

  37  89  )39 (84  )9 (19  )30 (65  ידיעה

  41  97  )33 (86  )18 (56  )15 (30  ישום

  22  52  )22 (44  )16 (32  )6 (12  חשיבה

  100  238  )94 (214  )43 (107  )51 (107  כ"סה

  .Trend-בסוגריים מספר פריטי ה  *

  

 בניית חוברות המבחן .4.2
שמשך  הוחלט .לענות על כל פריטי המבחן שיועדו לכיתה חמנת -עלנדרשות וחצי שעות עשר 

הפריטים באופן אקראי בין של ייב פיזור דבר זה ִח . דקות90  יהיהתלמידי כיתות חהמבחן ל

פריטי המבחן  לצורך כך אורגנו ".דגימת מטריצה"ה  בשיטה הקרוי,חוברות מבחןעשרה - ארבע

שיועד לכיתות ח לכל בלוק .  המבחניםךכר  שמהם הורכבו אח,"בלוקים " המכונות,בקבוצות

 בלוקים 28 יצירתפשר הדבר ִא.  תגובהדקות 22.5-ל 15בין המחייבים  ,פריטים 15-ל 10הוקצו בין 

לפריטי הוקדשו  ומחציתם ,M1–M14וכונו  לפריטי מתמטיקה  מחציתם הוקדשו.לכל רמת כיתה

 ופריטים רותבר-ם רבי פריטי–  הבלוקים מכילים פריטים מסוגים שונים.S1–S14מדעים וכונו 
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 : בבלוקים נפרדיםTrend- ופריטי האורגנו הפריטים החדשיםמקצוע לימודי בכל  .פתוחים

טבלה  . הקודמיםTrend-את פריטי ההכילו  ומחציתם ,מחצית הבלוקים הכילו פריטים חדשים

 Trend שהכילו פריטי האלשל וחדשים שהכילו פריטים   הבלוקיםם שלפיזור את המציג 4.5

  .במתמטיקה ובמדעים

  

  במתמטיקה ובמדעיםTrendבלוקים של הפיזור הבלוקים החדשים ו: 4.5טבלה 

  

  

. ) נוסחיםעשר-ארבעה ( חוברות המבחןהשרע- ארבעמהן הורכבוש היחידות םהבלוקים ה ,כאמור

ושניים  של מתמטיקה שניים –  בלוקיםארבעהכללה בכיתה ח  לתלמיד שנועדהכל חוברת מבחן 

  .Trend ואחד מפריטי ,בנוי מפריטים חדשיםאחד הבלוקים היה בכל תחום  .של מדעים

בכל . ן הפסקההיניבו ," בקחל" ו"חלק א" שכונו ,העברת המבחן נעשתה בשתי יחידות זמן

המבחנים נעשה כך שכל בלוק הופיע נוסחי פיזור הבלוקים בין . יחידת זמן הועברו שני בלוקים

 פיזור זה מנטרל .והן בחלקו השניהן בחלק א של המבחן  –הפחות בשלוש חוברות מבחן -לכל

פיזור זה מספר הבטיח על כך נוסף . עמום בחלקו השני של המבחןיהשפעה של עייפות או ש

  .שיבים מספיק לצורך חישוב אומדני ההישגמ

חלק א וחלק ב של תוך הבחנה בין (התוצאה הסופית של פיזור הבלוקים בחוברות המבחן 

  .Trend-בצבע כהה מצוינים הבלוקים המכילים את פריטי ה. 4.6בטבלה מוצגת ) המבחן
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  ברות המבחן השונותפיזור הבלוקים בחו: 4.6טבלה 

  

  .Trendהבלוקים של  –בצבע כהה   *

  

 "גשר "חוברות .4.3

 שהשתתפו במדינותהועברו , TIMSS 2007חוברות המבחן ששירתו את מחקר עשרה -לצד ארבע

ועברו במחקר  זהות לחוברות שההחוברות אל . ארבע חוברות נוספותTIMSS 2003במחקר גם 

TIMSS 2003, גשר"כונו הפעם חוברות  והן") Bridge( .נובעת ההסיבה להכללתן של חוברות אל 

כל חוברת הורכבה  2003בשנת . 2007 שנת ל2003 שנתחוברות המבחן משל  במבנהמשינוי שחל 

לק המבחן לשני וגם אז ח. Trend שמחציתם היו בלוקים עם פריטי ,משישה בלוקיםמבחן 

 כיתות ח יתלמידל למבחן כולוהזמן שהוקצב .  שכל אחד מהם הכיל שלושה בלוקיםאלא, חלקים

 שלושהשכלל  ,מבחן זהכי הניסיון הראה .  דקות45יחידות זמן של בשתי  , דקות90גם אז היה 

לא הספיקו לענות על חלק גדול רבים  ותלמידים ,היה ארוך מדי ,בכל יחידת זמןבלוקים 

אה יותר בהשוו" קשים" עוד התברר כי פריטים שמוקמו בסוף חוברות המבחן נמצאו .משאלותיו

הוחלט לשנות את כתוצאה מכך . )position effect(לאותם פריטים שמוקמו בתחילת המבחן 

הראשון בחלקו  שניים –  בלבד בלוקיםארבעה חוברות מבחן שבהן  בנייתדיי-לעמתכונת המבחן 

 90, דהיינו ,2003שנת זמן שהוקצב ב-פרקולהקצות למבחן החדש אותו  –השני בחלקו ושניים 

- שאלות הין שללבדוק אם עובדה זו משנה את קושי משינוי זה התעורר צורך  כתוצאה.דקות

Trend ,הן עשויות לכן  יותר לענות עליהן ו ניתן לתלמידים זמן ממושךהנוכחיבמחזור ר שא

  .להיחשב קלות יותר

או  שיוּב"גשר"במהלכה הועברו ארבע חוברות  ."גשר"הפעולה שבדקה זאת כונתה מחקר 

,  אכן.2007שנת ב ו2003בשנת העונים נכון על הפריטים שיעור  ביןרכה השוואה  ונע,2003ממחקר 

 1.2%–1.1%-  על הפריטים המשותפים היה גבוה ב2007שנת העונים נכון בכי שיעור התברר 

כאשר ו Trend-בחשבון כאשר חושבו ציוני ההובא  והדבר ,2003שנת העונים עליהם נכון במשיעור 

בדוח ראו  "גשר"פרטים נוספים על מחקר . 2007שנת  ל2003שנת ם מנוי שחל בציונייחושב הש

  .)Foy, Galia & Li, 2007, p. 231(הטכני 
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 TIMSS 2007פריטי המבחן של של הפרסום מדיניות  .4.4

)  במדעים14- במתמטיקה ו14( בכיתה ח TIMSS 2007בחן מרתו את י הבלוקים שש28מתוך 

–S01 –במדעים ושישה  ;M07- וM01–M05 –במתמטיקה שישה ( בלוקים 12 הותרו לפרסום

S06( .פיזור זה של  .7–5חוברות נלקחו מ ם וחלק,4–1חוברות נלקחו מ הרוב הבלוקים האל

שחרור תוכנית  .2007מהמחזור של פשר לשחרר לידיעת הציבור חוברות מבחן שלמות ִאהבלוקים 

  .4.7מוצגת בטבלה לפרסום הפריטים 

  

 הבלוקים ששוחררו –בצבע כהה  (ברות המבחן השונותחווך תוכנית הפרסום מת: 4.7טבלה 

  )לפרסום
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  TIMSSהציונים המשמשים במחקר  .5

  

  

 "ערכים סבירים"הערכת רמת ההישגים באמצעות  .5.1

)plausible values( 
 טפרי לע היא תיאוריית התגובה TIMSSמחקר ב םנתוניהלניתוח המשמשת הגישה התיאורטית 

)Item Response Theory – IRT() Lord, 1980; Lord & Novick, 1968 .(של ותיתרונאחד ה 

,  לכל הנבחנים על אותו סולם רמת יכולתם שלאומדנישאפשר לחשב באמצעותה ה זו הוא תיאורי

הפריטים השונים מודדים ובלבד ש, גם אם נבחנים שונים השיבו על נוסחים שונים של המבחן

בין , הישגיהם של נבחנים שקיבלו חוברות בחינה שונותבין  כך אפשר להשוות .)תאותו תחום דע

  .שונות ועודשנים שנבחנו בהישגיהם של נבחנים 

,  רמת הקושי:נאמדים תחילה מאפייני הפריטים,  ובתום איסוף הנתונים,לאחר העברת המבחן

לבין נבחנים בעלי והה בה הפריטים מבחינים בין נבחנים בעלי יכולת גבשהמידה (בחנתיות הה

בה אפשר לנחש את התשובה הנכונה שהמידה (ורמת הניחוש ) נמוכה בתחום הנמדדיכולת 

 בנפרד TIMSSבמחקר ת י והיא נעש,"הפריטיםהפרמטרים של כיול "פעולה זו מכונה ). לפריטים

  .וכן בנפרד בתחומים השונים של מתמטיקה ובתחומים השונים של מדעים, במתמטיקה ובמדעים

 היא לאמוד את התפלגות רמת היכולת של כלל האוכלוסייה הנבחנת TIMSSמטרת מחקר 

 ולא את רמת ,)קבוצת נבחנים רחבה בתוך מדינה נתונהבכל או (ובכל מדינה המשתתפת במחקר 

אולם בשל העובדה שכל נבחן יחיד מקבל מספר קטן יחסית של פריטים . היכולת של נבחן יחיד

 על אומדני רמת היכולת של יםתבססהמ ,הייכולת של כלל האוכלוסיאומדני רמת ה, במבחן

 מחקרים ,כדי להתגבר על בעיה זו.  עלולים להיות מוטים ולא מדויקים דיים,הנבחנים היחידים

במתודולוגיה שבה אומדים ישירות את משתמשים  , דוגמת המחקר הנוכחי,היקף-רחבי

במקרה ). Mislevy, 1991 :ורא(ה ילוסיאוכההפרמטרים של התפלגות רמת היכולת של כלל 

 פרמטרים אמידתורמת היכולת של כלל הנבחנים ת של הממוצע והשונּואמידת צורך ל, הנוכחי

ערכים באורח מקרי מתוך נבחן חמישה עבור כל ב דוגמים ,)כגון אחוזונים(התפלגות האחרים של 

 םערכי" מכונים ה אלערכים. ת ההתפלגות הנאמדת המותנית של רמת היכולת שלויפונקצי

שוב המדדים המסכמים של כלל יערכים סבירים משמשים לצורך ח. )plausible values" (יםסביר

  . ואינם יכולים לשמש לצורך אמידת רמת היכולת של הנבחן היחיד,אוכלוסיית הנבחנים

פריטי על בהליך האמידה של הפרמטרים הללו עושים שימוש לא רק בתגובות הנבחנים 

רמת של התפלגות האודות הנבחנים שעשוי לסייע באמידת - על אלא בכל מידע נוסף ,המבחן

  .כגון נתוני רקע הלקוחים מהשאלונים שמילאו, היכולת שלהם

סולם . TIMSSהציונים של לסולם ו הציונים הומרהמתואר כאן  המידאהבסופו של הליך 

 יונים בכלל המדינות הצמוצעכך שמ) TIMSS 1995במחזור המחקר (הציונים נקבע בעבר 

  .100ה תייהתקן שלהם ה- וסטיית500היה המשתתפות 

  באמצעות כיולתנעשי שונים מחזורי מחקר אוכלוסיות שנבחנו בהן שלהישגיבין  אהווההש

- פריטי"הכיול מבוסס על שילוב של  .מבחן הנוכחי לסולם הציונים במחזורים הקודמיםהציונים ב
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 ועל בסיס ביצועיהם של ,המחקר ובמחזורים קודמיםמחזור הנוכחי של  ששימשו ב"עוגן

  .קר הקודמים ובנוכחיתלמידים במדינות שהשתתפו במחזורי המחה

  

 באמצעות TIMSSהפרשנות של סולמות הציונים במחקר  .5.2
 קביעת סיפי הישג

על ) benchmarks" (סיפי הישג "ה הוגדרו ארבע,כדי לתת פשר ומשמעות פדגוגית לציונים במבחן

 וציוניהם , מייצגים ארבע רמות של הישגיםהסיפים אל. ונים של המבחן שתואר לעילסולם הצי

ששימשו לקביעת רמות ההישג , 25- וה50-ה, 75-ה, 90-מה את ציוני האחוזונים ה-תואמים במידת

משיגים או עוברים את ציוני אשר  התלמידים ישיעור). 1999(במחזורים קודמים של המחקר 

כן הם -כמו. ש מדד נוסף להשוואה בין ההישגים במדינות השונות לשמיםיכול" סיפים"ה

ובכך תורמים , סף ההישגשל ם של תלמידים שציונם קרוב לציון המשמשים לאפיון הישגי

 רמות מוגדרותפיהם -עלר שא ו,ארבעה סיפי ההישג שנקבעו. לפרשנות טובה יותר של הציונים

  :ם ה,הביצוע

  ;625 מתאים בסולם הציונים לציון בסביבות –) Advanced Benchmark ("מתקדמים"הסף   •

  ;550 מתאים לציון בסביבות –) High Benchmark" (גבוהים"הסף   •

  ;475 מתאים לציון בסביבות –) Intermediate Benchmark" (בינוניים"הסף   •

  .400מתאים לציון בסביבות  –) Low Benchmark" (נמוכים"הסף   •

נעשה , מנת לאפיין את סיפי ההישג ולהעניק להם משמעות פדגוגית-לע, בהמשך לקביעת הסיפים

 & Scale Anchoring) Gregory & Mullis, 2000; Kelly, 1999; Kelly, Mullisהליך המכונה 

Martin, 2000 .( פריטי מבחן .  תחילה את פריטי המבחן לסיפי ההישג שנקבעומשייכיםבהליך זה

 ואשר רוב ,סף נתון ענו עליהם נכון-ום דעת נתון קרוב לציוןשרוב התלמידים שציונם הכולל בתח

הסף - ייחשבו פריטים המתאימים לרמת,הסף הנמוך יותר שגו בהם-התלמידים שציונם קרוב לציון

פי יכולתו של הפריט להבחין -מסוימת נקבע עלביצוע  פריט נתון לרמת שיוך, במילים אחרות. נההנתו

  .בחנים שציונם קרוב לסף הסמוך לונלבין  אחת ביצוערמת ל שבין נבחנים שציונם קרוב לסף 

מומחי תוכן מנתחים ומפרשים את התוכן והדרישות הקוגניטיביות , לאחר מיון הפריטים

מגדירים את הידע והכישורים הנדרשים כדי לענות על בסיס זה  ו,סף-בפריטים ששויכו לכל רמת

, הסף המוגדרות-פדגוגית לכל אחת מרמותכך ניתנת משמעות . סף-פריטים בכל רמת לענכון 

  .על סולם הציוניםתלמידים ברמות הביצוע השונות האת הישגי והדבר מאפשר לאפיין 

 תאח כלוגו לשסּו ןהמבח העלו כי פריטי Scale Anchoring-ה בשיטת שנעשו םקודמי םתוחיני

 לענות כדי תהנדרש וההבנה דעיה ברמת אלא גם ,נבדלים לא רק בתוכנם שונותה יםההישג רמותמ

 מורכבותה במידת , בהםהנדרשת המיומנות רמתב, המדעית בשפה שלהם שימושבמידת ה, םעליה

  .השאלה של )המופשט או המעשי( הקשרוב,  בהםיםהמופיעהחזותי המידע ו המילולי המידע של

 במחקר( ם נתוןפריטי מאגר על מבוססת ההישגסיפי ל הניתנת הפרשנותכי  לזכור ראוי

TIMSS 2007 גדול ככל , זה מאגר). אותה שנהמ ןהמבח פריטי רק ,כמובן, לצורך זה שימשו

 הניתנת הפרשנות .םהתחו את יםהמייצג יםאפשריה םפריטיממכלול ה חלק רקמהווה , שיהיה

  .םהמסוי למאגרפוא א מוגבלת ההישג לסיפי



 38

  "ציוני אחוזים "סולמות .5.3

חושבה רמת  ,נוספים שנערכים בישראלעם ציוני מבחנים ארציים השוואות עריכת לצורך 

עור ישממוצע "הציונים שחושבו בשיטה זו מבוססים על . ההישגים במגזרים שונים בשיטה נוספת

 בקרב קבוצת "הציון הממוצע לפריט"או ) proportion correct" (לפריטהתשובות הנכונות 

, כנגזר מכך". ציוני אחוזים"ן  יכונו להלהציונים אל). 100- ל0  ביןבסולם אחוזים (נבחנים נתונה

הציונים . שכן תלמידים שונים נבחנו במקבצי פריטים שונים, תלמידהשבים ציונים ברמת מחאין 

 יכולה  הקבוצה.ת נבחנים גדולות דייןואור רמת ההישגים בקרב קבוצימשמשים אך ורק לת

כל התלמידים , של למ–ם  מסוימגזרלהיות כל התלמידים במדגם או כל התלמידים המשתייכים ל

  .וכדומה במגזר מסוים, מחוז מסויםב

כל הנבחנים בקבוצה נתונה שקיבלו את ש מציין 0הציון :  ובהתייחס לפריט נתון,לשם המחשה

בלו את הפריט יכל הנבחנים בקבוצה נתונה שקש מציין 100הציון  ;באופן שגויעליו הפריט השיבו 

 .קבוצה שקיבלו את הפריט השיבו עליו נכוןבהנבחנים  מן 75%-ש משמעו 75הציון ו ;ענו עליו נכון

כאשר בפריט יש ). נהלא נכו וא נהנכויכולה להיות התשובה בו ש(זאת באשר לפריט דיכוטומי כל 

 הניקוד האפשריסך כל תוך מ בפריט ממוצע הניקודאת הציון יבטא , יינוןיותר משתי קטגוריות צ

לאחר שסולם הציונים של הפריט הומר (ת הפריט  אהבקרב הנבחנים המשתייכים לקבוצה שקיבל

  ). המרבי מייצג את הציון100בו  ש,100–0 לסולם

שכן בפועל לכל נבחן יש משקל ,  קיימת מורכבות נוספתTIMSSביישום של שיטה זו במבחני 

ומידת גודלה במדגם אליה הוא משתייך שפי מידת הייצוגיות של הקבוצה - הנקבע על,שונה

TIMSS ")מתחשבים גם ) לפריט" ציון האחוזים("לכן בחישוב המדד האמור "). ת הדגימהמשקלו

  .קבוצה האמורה של כל נבחן בובמשקל

 הקבוצלאפשר לחשב את ממוצע המדדים הללו מעבר , פריטה ברמת הלאחר חישוב מדדים אל

ות פריטים קבוציחדיו ולגבי  לגבי כל פריטי המבחן "אחוזיםהציוני "חושבו במקרה דנן . פריטיםשל 

 םתחו וא ה תוכן שונםתחו תבוחנשכל אחת מהן  פריטיםקבוצות כגון , מבחנים-המהוות תת

קבוצת לעומת ) סגורים (רותברה-רביפריטים קבוצת ה ,במדעים וא במתמטיקה הקוגניטיבי שונ

ציוני האחוזים שחושבו בצורה זו מספקים . הןבצא  וכיו)פתוחים(בניית תשובה מסוג פריטים ה

 בנספח A9מוצג  . השונים על הקושי היחסי של תחומי התוכן והתחומים הקוגניטיבייםמידע

  . במדינות השונותה מציג נתונים אלים הבינלאומיותדוחל

, השוואה-ספר הינם בני-פי בתי-מוגדרות עלה קבוצות שחושבו בדרך זו לגבי "ציוני האחוזים"

יש לזכור כי קבוצת הנבחנים ,  עם זאת.שנבחנהשכן פיזור נוסחי המבחן היה שווה בכל כיתה 

-ספר נתון עלולים לכלול טעות- ולכן המדדים המחושבים בעבור בית,ספר נתון קטנה יחסית-בבית

פיזור ו, שווהרוב -פי- עלהספר היה-מאחר שפיזור הבנים והבנות בבתי, לעומת זאת. תקן גדולה

קבוצת ו קבוצת הבנים הן שלציונילהשוות בין אפשר היה , היה אקראיהשונות המבחנים חוברות 

  .נן קבוצות גדולות למדיי שה,הבנות

 ,Jacknife-ת הבשיטחושבו שלהם תקן ה-טעויות. ציונים נפרדים החושבו עשרהכל -בסך

  ).TIMSS) Foy, Galia & Li, 2007, p. 267המקובלת במחקר 
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 ההישגים הלימודיים .6
  

  

 מבוא .6.1
 ולאחריהם יוצגו ,בהצגת הנתונים הבינלאומייםים בכל אחד מהנושאל יחתהדיווח על ההישגים י

ועל ההישגים ) 6.2סעיף (יעשה בנפרד על ההישגים במתמטיקה יהדיווח . םיהנתונים הישראלי

  .)6.3סעיף  (במדעים

אשר רובם  ,הדיווח על הנתונים הבינלאומיים מתבסס על המוצגים בדוחות הבינלאומיים

עשה תמיד השוואה דוברי העברית ים תינים הישראלי בהצגת הנתו.דוח זהל במופיעים בנספח 

שמסגרת אף  , זאת. גדול ומחייב דיווח נפרדםפער ההישגים ביניהר שא ,דוברי הערביתלבין 

ספר - דוברי עברית בבתי–גלויות שכבות מדגם פי שלוש -אוכלוסיות עלשלוש ין הדגימה מבחינה ב

פערי . ספר ממלכתיים-  בבתי ודוברי ערביתדתיים-ספר ממלכתיים-דוברי עברית בבתי, ממלכתיים

דתי ה-הממלכתילבין דוברי העברית בפיקוח  בפיקוח הממלכתי בין דוברי העבריתהקטנים ההישג 

 זהכדיווח נעשה  , נחוץמצא הדברנר שאכ .כשגרה העל שתי קבוצות אל  נפרדלא הצדיקו דיווח

ציוני  באמצעות מוצגיםיים ההישגים הלימוד . המרכזיות בפרקי הדוחות ולא בטבל,בנפרד

. במתמטיקה ובמדעיםהתלמידים של אומדני היכולת  ם שלממוצעיה –" הערכים הסבירים"

 ידוברועברית ה י דובר–המשנה - אוכלוסיותם שלממוצעיה,  הממוצע הארצייםוצגמ ותבטבל

גם  ההישגים הלימודיים מוצגים הבסוף כל אחד מדיווחים אל. והממוצע הבינלאומי –ערבית ה

הערכת הישגים אחרות של פעולות מ םאפשר השוואה עם ממצאימדיווח זה . כציוני אחוזים

 , בזהירות ראויההיש להתייחס להשוואות אל.  נעשה שימוש בציוני אחוזיםןבהש , בארץהנעשות

  .מבחנים שונים לעתגובות בסיס שכן ציוני האחוזים המושווים חושבו על 

 בדוח הבינלאומי 1.1מוצג בדוח הבינלאומי במתמטיקה ו ב1.1מוצג הנתונים המופיעים ב

 13 מדינות מושוות49מתארים את התפלגות ממוצעי הציונים במתמטיקה ובמדעים של  במדעים

זכיר נ". סיפים" הישויות החינוכיות שהשתתפו במחקר ההן שלוכן את נתוני ,שהשתתפו במחקר

חליטו להשתתף במחקר באופן חלקי רק כלל מחוזות בתוך מדינה שה- הינן בדרךהישויות אלכי 

 מופיעים ה ישויות אלהן שלנתוני. לצורך העיבוד המסוים שיועד לתת פרשנות לסיפי ההישג

  ".משתתפי מחקר הסיפים" תחת הכותרת , כל מוצגו שלבתחתיתכאמור 

) לגבי מתמטיקה ולגבי מדעים( 1.1 יםמוצגשני ההמדינות והישויות החינוכיות המופיעות ב

 .כולות של תלמידיהן במתמטיקה ובמדעיםי אומדני הם שלממוצעיהפי - עלדרות בסדר יורמסוד

, דגימההה או יאוכלוסיה לא עמדו בסטנדרטים של הגדרת יםחלק מהמדינות המושוות במוצג

  14.יםבגוף המוצגמופיעה והערה על כך 

 וכן ,קן בסוגרייםת- טעותת בלוויי, שלהם מופיע ממוצע הציונייםליד שמה של כל מדינה במוצג

חץ שחור על רקע (או נמוך ) חץ לבן על רקע שחור(מדינה גבוה הסימון המבטא אם הממוצע של 

  .TIMSSסולם של ממוצע המ, באופן מובהק סטטיסטית, )לבן

                                                 

פח מופיעים בנסנתוניה  .אבל איכות נתוניה לא אפשרה השוואה – מונגוליה –השתתפה מדינה נוספת במחקר   13

  .של הדוח הבינלאומי

  . מופיעים מתחת לקו,נדרשיםהתגובה הלא עמדו בשיעורי ר שא , מרוקוה שלנתוני  14
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 1995שנת נקבע לראשונה בוהוא  ,TIMSSמחקר המחזורים של משותף לכל זה סולם , כאמור

ר שא ,התייחסות קבועה-זוהי נקודת. 100תהיה התקן - וסטיית500 לכך שממוצע הציונים יעמוד ע

 במחזורי  מתייחסים אליה כאשר משווים את הישגי המדינות השונותTIMSS 2007מחקר בהחל 

-בהם נקודתש ,TIMSS בניגוד למצב ששרר בדיווחים הקודמים של מחקר , זאת.המחקר השונים

על בסיס נתוני מחקר מחזור באותו ושב ההתייחסות הייתה בכל פעם הממוצע הבינלאומי שח

  .ממחזור למחזורכתוצאה מהשתנות הרכב המדינות נטה להשתנות ר שא ו,ושתתפו בשההמדינות 

מייצגים את שיעור הכהים הקטעים . ידי מלבן-מיוצגת עלשל כל מדינה התפלגות הציונים 

 75- ובין האחוזון ה, מצד אחד,25- לאחוזון ה5- התלמידים שציוניהם נמצאים בין האחוזון ה

מתארים את שיעור התלמידים שציוניהם הבהירים הקטעים . מן הצד האחר, 95-לאחוזון ה

  .תקן מוצג בצבע שחור- שתי טעויות±הממוצע . 75- לאחוזון ה25- נופלים בין האחוזון ה

גם  – התפלגות הציונים בכל מדינהוממוצע אודות ה-עלמידע ה לע  נוסף– ים מכיל1.1 םימוצגה

 הממוצע של התלמידים שנבחנו בכל םגיל, פרהס-תנתונים על מספר השנים שהילדים שהו בבי

 כדי , ולפיכך,שש אינו פרהס-תבשלוש מדינות גיל הכניסה לבי. שנבחנההכיתה ודרגת מדינה 

נערכה הבחינה של חלק , לשמור על הכלל של בחינת הלומדים בשנת לימודיהם השמינית

 ,ח- ז וכיתותסלובניה נבחנו התלמידים בב והרוסיב.  מכיתה חחרת אכיתהמהתלמידים בדרגת 

 מדד שערכו מציין יםמופיע במוצגעל כך נוסף . ט- ח וכיתותהרצגובינה נערכה הבחינה ב-ובבוסניה

 Human מכונה ,ם" האודיי-ל שפותח ע,מדד זה. את רמת הפיתוח הכלכלית של כל מדינה

Development Index, שיעור , תוחלת חיים גבוההפירושו ערך מדד גבוה . 1- ל0ערכיו נעים בין ו

הכנסה מקומית והיודעים קרוא וכתוב גבוה של ילדים שיעור , ספר-הלומדים בביתגבוה של ילדים 

-בדרך. לימודייםההישגים הלבין שיש קשר בין מקומה של מדינה על מדד זה נמצא . לנפש גבוהה

  .הינם מעל הממוצע הבינלאומי 0.9- גבוהים מןשלההישגיהן של כל המדינות שערכי המדד כלל 
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 ההישגים במתמטיקה .6.2
  מקומה של ישראל בין המדינות 6.2.1

  .מוצג להלןותורגם לעברית מהדוח הבינלאומי במתמטיקה  1.1מוצג 

מדינות התפלגות הציונים במתמטיקה
שנות לימוד 

בבית-הספר*
גיל ממוצע

מדד הפיתוח 

האנושי**

טייוואן h 598 (4.5) 8 ###### 0.932
קוריאה הדרומית h 597 (2.7) 8 ###### 0.921
סינגפור h 593 (3.8) 8 ###### 0.922

הונג-קונג † h 572 (5.8) 8 ###### 0.937
יפן h 570 (2.4) 8 ###### 0.953
הונגריה h 517 (3.5) 8 ###### 0.874

אנגליה † h 513 (4.8) 9 ###### 0.946
רוסיה h 512 (4.1) 7 or 8 ###### 0.802

ארצות-הברית † 2 h 508 (2.8) 8 ###### 0.951
1 ליטא h 506 (2.3) 8 ###### 0.862

צ'כיה 504 (2.4) 8 ###### 0.891
סלובניה 501 (2.1) 7 or 8 ###### 0.917

# TIMSS ממוצע סולם 500 - 0
ארמניה 499 (3.5) 8 ###### 0.775
אוסטרליה 496 (3.9) 8 ###### 0.962
שוודיה i 491 (2.3) 8 ###### 0.956
מלטה i 488 (1.2) 9 ###### 0.878

סקוטלנד † i 487 (3.7) 9 ###### 0.946
1  2 סרביה i 486 (3.3) 8 ###### 0.810

איטליה i 480 (3.0) 8 ###### 0.941
מלזיה i 474 (5.0) 8 ###### 0.811
נורווגיה i 469 (2.0) 8 ###### 0.968
קפריסין i 465 (1.6) 8 ###### 0.903
בולגריה i 464 (5.0) 8 ###### 0.824

3 ישראל i 463 (3.9) 8 ###### 0.932
אוקראינה i 462 (3.6) 8 ###### 0.788
רומניה i 461 (4.1) 8 ###### 0.813
בוסניה-הרצגובינה i 456 (2.7) 8 or 9 ###### 0.803
לבנון i 449 (4.0) 8 ###### 0.772
תאילנד i 441 (5.0) 8 ###### 0.781
טורקיה i 432 (4.8) 8 ###### 0.775
ירדן i 427 (4.1) 8 ###### 0.773
טוניסיה i 420 (2.4) 8 ###### 0.766

1 גיאורגיה i 410 (5.9) 8 ###### 0.754
אירן i 403 (4.1) 8 ###### 0.759
בחריין i 398 (1.6) 8 ###### 0.866
אינדונזיה i 397 (3.8) 8 ###### 0.728
סוריה i 395 (3.8) 8 ###### 0.724
מצרים i 391 (3.6) 8 ###### 0.708
אלג'יריה i 387 (2.1) 8 ###### 0.733
קולומביה i 380 (3.6) 8 ###### 0.791
עומן i 372 (3.4) 8 ###### 0.814
הרשות הפלסטינית i 367 (3.5) 8 ###### 0.731
בוצואנה i 364 (2.3) 8 ###### 0.654

¿ כווית i 354 (2.3) 8 ###### 0.891
אל-סלוודור i 340 (2.8) 8 ###### 0.735
ערב הסעודית i 329 (2.9) 8 ###### 0.812
גאנה i 309 (4.4) 8 ###### 0.553
קטאר i 307 (1.4) 8 ###### 0.875

¶ מרוקו i 381 (3.0) 8 ###### 0.646

2 מדינת מסצ'וסטס h 547 (4.6) 8 ######  - 
מדינת מינסוטה † 2 h 532 (4.4) 8 ######  - 

3 קוויבק (קנדה) h 528 (3.5) 8 ######  - 
2 אונטריו (קנדה) h 517 (3.5) 8 ######  - 
3 קולומביה הבריטית h 509 (3.0) 8 ######  - 

החבל הבסקי 499 (3.0) 8 ######  - 
¿ ‡ דובאי i 461 (2.4) 8 ######  - 

† 
‡
¶
1
2
3
¿

( )

Kuwait and Dubai, UAE tested the same cohort of students as other countries, but later in 2007, at the beginning of the next school year.

National Target Population does not include all of the International Target Population defined by TIMSS (see Appendix A).

Nearly satisfied guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Appendix A).

National Defined Population covers 90% to 95% of National Target Population (see Appendix A).

A dash (-) indicates comparable data are not available. Note: See Exhibit D.1 for percentiles of achievement in mathematics. 

National Defined Population covers less than 90% of National Target Population (but at least 77%, see Appendix A).

TIMSS 2007 מוצג 1.1: התפלגות הציונים במתמטיקה של כל המדינות שהשתתפו במחקר

Standard errors appear in parentheses. Because results are rounded to the nearest whole number, some totals may appear inconsistent.

ממוצע סולם 

הציונים

מדינות שהשתתפו במחקר סיפי ההישג

Met guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Appendix A).

* Represents years of schooling counting from the first year of ISCED Level 1.  **Taken from United Nations Development Programme’s Human 
Development Report 2007/2008, p.229-232, except for Chinese Taipei taken from Directorate-General of Budget, Accounti

Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Appendix A).
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מובילות  הן היתיות המדינות האסי,כמו במחזורי המחקר הקודמיםמעיון במוצג זה מתחוור כי 

 סינגפור ;)2.7( 597 ציוןעם הדרומית  קוריאה ;)4.5( 598 ציוןעם  טייוואן :בהישגיהן במתמטיקה

נוספות המדינות ה. )2.4( 570 ציוןעם יפן ו ;)5.8( 572 ציוןעם קונג - הונג;)3.8( 593 ציוןעם 

הן  TIMSS של סולם הציוניםשל ממוצע המסטטיסטית  באופן מובהק גבוהשממוצע הישגיהן 

- ארצות;)4.1( 512 – ה רוסי;)4.8( 513 – אנגליה ;)3.5( 517 – הונגריה :)בסדר יורד של הישגיהן(

מלמטה ( שהישגיהן הם הנמוכים ביותר הןהמדינות  .)2.3 (506 –וליטא ; )2.8( 508 –ית הבר

 340 – רוודוסל-אלו ;)2.9( 329 – ערב הסעודית ;)4.4( 309 – גאנה ;)1.4( 307 – קטאר ):למעלה

מתחת של התפלגות הציונים הבינלאומית תקן -סטיות 3-כ נמצאות במרחק של המדינות אל. )2.8(

  .למדינה המובילה

 .)3.9( 463ציון עם  ,2007שנת  המדינות שהשתתפו ב49של  במדרג 24-במקום הישראל נמצאת 

ות שהשתתפו של המדינאך מעל לממוצע , )TIMSS) 500סולם של מתחת לממוצע ציון זה מצוי 

משקף את הישגיהן של שתי קבוצות ציונה של ישראל . 451העומד על  ,TIMSS 2007במחקר 

 . דוברי העברית ודוברי הערבית– בהישגיהן הלימודייםזו מזו שונות מאוד אשר ה יאוכלוסי

מציב אותם עדיין מתחת ציון זה ). 4.9( 484 הוא במתמטיקהשל דוברי העברית ם יהממוצע הישג

ישראל מחלקים את לאחר ש ( המדינות המושוות50 בין 19- במקום ה, TIMSS סולםשל צע לממו

הרבה מציבם והוא , )6.9 (408הוא במתמטיקה  דוברי הערביתשל ממוצע הישגיהם  .)לשתי ישויות

  . המדינות המושוות50 בין 34-במקום ה ,TIMSS סולםשל מתחת לממוצע 

נות המשתתפות המדורגות סמוך זו לזו הינם קטנים ציונים בין המדיהלעיתים הבדלי שמאחר 

מראה באיזו מידה הבדלים )  ב לדוח זה נספחורא(במתמטיקה   בדוח הבינלאומי1.2מוצג , יחסית

טבלת השוואות מרובות בין ממוצע ההישג במתמטיקה הוא מוצג זה  . מובהקים סטטיסטיתהאל

המדינות מסודרות במוצג זה .  האחרותשל כל מדינה לבין ממוצעי ההישג של כל אחת מהמדינות

נוצרת מטריצה שבכל אחד כך .  מלמעלה למטה ומשמאל לימין,בסדר יורד של ממוצע הישגיהן

 באופן  או יורדההישג של המדינה המופיעה בשורה עולהסימון המעיד אם מופיע מעמודותיה 

על חץ לבן . מהיעמההישג של המדינה המופיעה בעמודה המצטלבת ) p≤.05(מובהק סטטיסטית 

ה כלפי מעלה מעיד שההישג של המדינה המופיעה בשורה עולה על ההישג של נהפורקע שחור 

הפונה כלפי מטה מציין שהמדינה על רקע בהיר  וחץ שחור ,מהיהמדינה בעמודה המצטלבת ע

. מהימהמדינה בעמודה המצטלבת עבאופן מובהק סטטיסטית בהישגה המופיעה בשורה נופלת 

בהישגים שבין המדינות סטטיסטית ות ריקות במוצג מעידות שאין הבדל מובהק הצטלבוי

  .הרלוונטיות

באופן מובהק סטטיסטית מוצג זה מאפשר לזהות קבוצת מדינות שאינן שונות זו מזו 

בהישגיה סטטיסטית  אינה שונה מהן באופן מובהקהמדינות שישראל . בהישגיהן במתמטיקה

  .הרצגובינה- רומניה ובוסניה, אוקראינה, בולגריה, קפריסין, הנורווגי, ן מלזיהה במתמטיקה

  

  המדינות השונות במתמטיקהימגמות שינוי בהישג 6.2.2

במחזוריות של אחת מאז ונמשכו  ,1995בשנת  כאמור החל ו התקיימTIMSS מחזורי מחקר

חזורי לא כל המדינות השתתפו באופן רצוף בכל מ. )2007- וב2003- ב, 1999- ב(לארבע שנים 

. המחקר או עמדו לאורך כל השנים בסטנדרטים הנדרשים כדי להופיע בבסיס הנתונים הבינלאומי
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המאפשרים לעקוב אחר  ,המוצגים בדוחות הבינלאומיים ,לפיכך רק לחלק מהן יש נתונים מלאים

  .במחזורי המחקר השונים ןבהישגיהנסיגה ההתקדמות או ה

ן המכל ארבעת מחזורי המחקר שג במתמטיקה על ההילהן נתונים מלאים יש המדינות ש

, קפריסין, הברית- ארצות, הרוסי, אנגליה, הונגריה, יפן, קונג- הונג, סינגפור,  הדרומיתקוריאה

 שהשתתפה ,לישראל. ויבק ואונטריווושני המחוזות הקנדיים ק, אירן, רומניה, בולגריה, אליט

מדים בכיתות ח שעמדו בסטנדרטים נתונים על הישגי לויש , מנם בארבעת מחזורי המחקרוא

  .2007- ו2003, 1999 – רק משלושה מחזורים םהבינלאומיי

מציג את ממוצעי הציונים של  ) ב לדוח זה נספחורא( במתמטיקה בדוח הבינלאומי 1.3מוצג 

מופיעים במוצג פערי ההישג על כך נוסף  . השתתפההםבש המחקר כל מדינה בכל אחד ממחזורי

חץ  (ים הפערם שלציון מובהקותלוויית  ב,2007- ל1995בין  ו2007- ל1999בין , 2007-  ל2003בין 

 מציין מופנה כלפי מעלההוחץ לבן  ,סטטיסטיתמטה מציין ירידה מובהקת פי לכפונה השחור 

  ).יה מובהקת סטטיסטיתיעל

ממוצע ציוניהן מסטטיסטית  גבוה באופן מובהק 2007שנת בשממוצע ציוניהן יש מדינות 

ממוצע  ,ה לדוגמ.אם כי העלייה בממוצעי ציוניהם מתמתנת עם הזמן, ורי המחקר הקודמיםבמחז

- נקודות24-ב, 1995שנת בממוצע ציוניה מציון - נקודות34-  גבוה ב2007שנת בשל ליטא ציוניה 

גם באנגליה . 2003שנת בממוצע ציוניה מציון - נקודות4- ברק ו,1999שנת בממוצע ציוניה מציון 

גם כאן הירידה מתמתנת ו, מדינות אחרות מראות ירידה מתמשכת ממחזור למחזור. ההמצב דומ

ם יוניצהממוצע מ ציון- נקודות63- בךנמו 2007בשנת  םציוניה  ממוצע, למשל,הבולגרי ב.עם הזמן

ממוצע מציון - נקודות13- ברקו ,1999 ם בשנתציונימממוצע הציון - נקודות47- ב, 1995 בשנת

  .2003בשנת  םציוניה

דוגמת  ,סטטיסטית  לא היו מובהקים2007שנת  בהשוואה לןיש מדינות שהשינויים שחלו בה

באופן מובהק שונים אינם המחזורים האחרונים של המחקר שציוניה בשני  ,הברית- ארצות

  .2007שנת מהציון הממוצע בסטטיסטית 

ממוצעי  את הגמצי 6.1 טבלה .שלושת מחזורי המחקר האחרוניםנתונים מכאמור יש ישראל ל

השינויים בממוצע ההישג ואת הללו מחקר המחזורי שלושת ההישג במתמטיקה בכל אחד מ

ובפילוח בישראל  בכלל האוכלוסייהלמחזור שאחריו  שחלו ממחזור מחקר אחד במתמטיקה

ערבית בכל אחד ממחזורי דוברי העברית וה בטבלה מובא גם פער ההישגים בין דוברי .מגזרי

  .המחקר

  

 בפילוח מגזרי  במחזורי המחקר השונים בישראל במתמטיקהממוצעי ההישג :6.1טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות (והשינויים שחלו בהם

  2007 –הישג פערי   1999  2003  2007  

  2003פחות 

  2003 –הישג פערי 

  1999פחות 

  30  -33  )3.9( 466  )3.4( 496  )3.9( 463  כלל האוכלוסייה

  23  -21  )4.7( 482  )3.7( 505  )4.8( 484  דוברי עברית

  68  -57  )7.0( 397  )7.7( 465  )6.8( 408  דוברי ערבית

פערי הישג בין דוברי 
  ערביתדוברי עברית ו

76  40  85      
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 א לגבי ממוצעי ההישג במתמטיקה הי, על שני מגזריה,התמונה הכללית המצטיירת בישראל

בשיעורים סטטיסטית  ובהקותוירידות מ 2003שנת  ל1999שנת מסטטיסטית  עליות מובהקות

דופן בהשוואה - יוצאי2003שנת  ההישגים הגבוהים שנמצאו ב.2007שנת  ל2003שנת דומים מ

  . שנמצאו בשנים האחרותהלאל

  

 הבדלי מגדר בהישגים במתמטיקה והשינויים שחלו בהם 6.2.3
. ות לבניםבין בנ מראים פערי הישג במתמטיקה במתמטיקה  בדוח הבינלאומי1.6- ו1.5מוצגים 

מסודרות המדינות . מופיעים גם שיעורי הבנים והבנות באחוזים בכל אחת מהמדינות 1.5במוצג 

מצוינים בתרשים  בניםהלטובת  פערים. בנים לבנותהבין פערי ההישג מבחינת  עולהבסדר במוצג 

בן מלאמצעות במצוינים בנות הפערים לטובת ו ,המלווה את המוצג באמצעות מלבן הפונה ימינה

  .פערים מובהקים סטטיסטית מופיעים בצבע כהה. הפונה שמאלה

  

בנות משיגות יותר בנים משיגים יותר

מלטה 51 (0.3) 488 (1.5) 49 (0.3) 488 (1.7) 0 (2.2)
טורקיה 47 (0.8) 432 (5.3) 53 (0.8) 432 (5.0) 1 (3.9)
הונגריה 50 (1.1) 517 (4.1) 50 (1.1) 517 (3.7) 1 (3.6)
טייוואן 48 (1.3) 599 (4.6) 52 (1.3) 598 (5.3) 1 (4.2)
בוסניה-הרצגובינה 49 (0.8) 456 (3.1) 51 (0.8) 455 (2.8) 1 (2.5)
סלובניה 50 (0.8) 500 (2.7) 50 (0.8) 503 (2.6) 2 (3.2)
צ'כיה 48 (0.8) 505 (2.5) 52 (0.8) 503 (2.8) 2 (2.4)

3 ישראל 53 (1.6) 465 (4.6) 47 (1.6) 462 (4.9) 3 (5.4)
סקוטלנד † 51 (1.0) 486 (3.8) 49 (1.0) 489 (4.4) 3 (3.5)

ארצות-הברית † 2 51 (0.7) 507 (3.0) 49 (0.7) 510 (3.1) 4 (2.2)
שוודיה 48 (0.9) 493 (2.6) 52 (0.9) 490 (2.5) 4 (2.5)
נורווגיה 49 (0.7) 471 (2.1) 51 (0.7) 467 (2.6) 4 (2.5)
אינדונזיה 51 (1.0) 399 (4.1) 49 (1.0) 395 (4.4) 4 (4.0)
קוריאה הדרומית 48 (2.7) 595 (3.3) 52 (2.7) 599 (3.1) 4 (3.4)
ארמניה 50 (0.9) 501 (4.4) 50 (0.9) 497 (3.5) 4 (3.7)
יפן 50 (1.0) 568 (3.2) 50 (1.0) 572 (3.2) 4 (4.3)

1 גיאורגיה 50 (1.0) 412 (5.9) 50 (1.0) 408 (6.7) 4 (4.3)
רוסיה 52 (0.9) 514 (4.3) 48 (0.9) 509 (4.7) 5 (3.7)
אוקראינה 52 (0.8) 465 (3.9) 48 (0.8) 459 (3.9) 5 (2.9)
אלג'יריה 49 (0.6) 384 (2.4) 51 (0.6) 389 (2.2) 5 (1.8)

אנגליה † 51 (1.9) 511 (5.0) 49 (1.9) 516 (6.1) 6 (5.7)
איטליה 48 (0.7) 477 (3.3) 52 (0.7) 483 (3.5) 6 (3.2)

1  2 סרביה 49 (0.7) 489 (3.6) 51 (0.7) 483 (4.0) 6 (3.9)
1 ליטא 50 (1.1) 509 (3.0) 50 (1.1) 502 (2.3) 7 (2.6)

אירן 46 (1.5) 407 (5.3) 54 (1.5) 400 (6.1) 7 (8.1)
מלזיה 53 (1.5) 479 (5.6) 47 (1.5) 468 (5.3) 11 (4.4)

הונג-קונג † 50 (1.3) 578 (5.0) 50 (1.3) 567 (8.0) 11 (6.7)
מצרים 49 (2.7) 397 (5.0) 51 (2.7) 384 (4.6) 13 (6.4)
לבנון 54 (1.8) 443 (4.1) 46 (1.8) 456 (4.7) 13 (3.6)
בולגריה 50 (1.2) 471 (4.6) 50 (1.2) 456 (6.3) 15 (5.0)
סינגפור 49 (0.9) 600 (4.1) 51 (0.9) 586 (4.6) 15 (4.4)
אוסטרליה 48 (1.9) 488 (5.5) 52 (1.9) 504 (5.4) 15 (7.7)
בוצואנה 53 (0.8) 371 (2.4) 47 (0.8) 355 (3.2) 15 (3.3)
סרביה 52 (1.9) 387 (4.3) 48 (1.9) 403 (5.1) 16 (5.6)
רומניה 49 (0.9) 470 (4.2) 51 (0.9) 452 (4.6) 18 (3.3)
קפריסין 50 (0.6) 476 (2.2) 50 (0.6) 455 (2.4) 20 (3.2)
ירדן 48 (2.0) 438 (6.4) 52 (2.0) 417 (5.6) 20 (8.8)
אל-סלוודור 52 (1.4) 331 (3.8) 48 (1.4) 351 (3.6) 21 (4.9)
טוניסיה 52 (0.8) 410 (2.8) 48 (0.8) 431 (2.7) 21 (2.4)
גאנה 45 (0.8) 297 (5.0) 55 (0.8) 319 (4.4) 22 (3.6)

¿ כווית 54 (2.1) 364 (2.7) 46 (2.1) 342 (4.0) 22 (4.8)
ערב הסעודית 48 (1.6) 341 (3.6) 52 (1.6) 319 (4.0) 23 (5.0)
תאילנד 50 (1.3) 453 (5.3) 50 (1.3) 430 (5.5) 23 (4.7)
קולומביה 51 (1.6) 364 (4.2) 49 (1.6) 396 (4.1) 32 (4.3)
בחריין 49 (0.4) 414 (2.2) 51 (0.4) 382 (2.6) 32 (3.6)
הרשות הפלסטינית 51 (1.4) 385 (4.2) 49 (1.4) 349 (5.4) 36 (6.5)
קטאר 50 (0.2) 325 (2.1) 50 (0.2) 288 (2.0) 38 (2.9)
עומן 52 (2.0) 399 (3.6) 48 (2.0) 344 (5.0) 54 (5.6)

¶ מרוקו 53 (1.3) 377 (3.7) 47 (1.3) 385 (3.9) 9 (4.8)
#

ממוצע בינלאומי 50 (0.2) 453 (0.7) 50 (0.2) 448 (0.7) 5 (0.6)

¿ ‡ דובאי 49 (4.8) 461 (5.2) 51 (4.8) 461 (5.9) 0 (10.1)
3 קוויבק (קנדה) 49 (1.5) 527 (3.5) 51 (1.5) 529 (4.6) 2 (4.2)

מדינת מינסוטה † 2 52 (1.3) 531 (4.4) 48 (1.3) 535 (5.1) 4 (3.7)
החבל הבסקי 48 (1.7) 496 (3.9) 52 (1.7) 501 (3.9) 4 (5.0)

2 מדינת מסצ'וסטס 50 (1.0) 544 (4.8) 50 (1.0) 550 (5.1) 5 (3.8)
3 קולומביה הבריטית 51 (1.1) 507 (3.3) 49 (1.1) 512 (3.4) 6 (2.9)
2 אונטריו (קנדה) 50 (1.1) 513 (4.1) 50 (1.1) 522 (4.0) 9 (4.1)

† 
‡
¶
1
2
3
¿

( )

מוצג 1.5: הציון הממוצע של בנות ובנים במתמטיקה

מדינות

פערי מגדר
פער (בערכים 

מוחלטים)

בנות

ממוצע הציון
אחוז 

התלמידים

בנים

אחוז 

התלמידים

Standard errors appear in parentheses. Because results are rounded to the nearest whole number, some totals may appear inconsistent.

מדינות שהשתתפו במחקר סיפי ההישג

Kuwait and Dubai, UAE tested the same cohort of students as other countries, but later in 2007, at the beginning of the next school year.
National Defined Population covers less than 90% of National Target Population (but at least 77%, see Appendix A).
National Defined Population covers 90% to 95% of National Target Population (see Appendix A).

Nearly satisfied guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Appendix A).

ממוצע הציונים

Difference statistically significant
Difference not statistically significant

National Target Population does not include all of the International Target Population defined by TIMSS (see Appendix A).
Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Appendix A).

Met guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Appendix A).
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שהשתתפו החינוכיות הישויות מבין  2- ובשתתפו במחקר העיקרי המדינות שה 49בין  מ8-רק ב

-ב.  הבנותיעל הישגסטטיסטית באופן מובהק עולים במתמטיקה בנים ההישגי , במחקר הסיפים

 יעל הישגסטטיסטית  הבנות עולים באופן מובהק י והישג,בישות אחת המצב הפוך מדינות ו16

ציון - נקודות7-במתמטיקה לטובת הבנות נעים מסטטיסטית פערי ההישג המובהקים . הבנים

 32- יריה ל'ציון באלג- נקודות5-בנים נעים מההישג לטובת הפערי . ןציון בעומ- נקודות54- לאבליט

 54 (ןן עומהבנות המדינות הבולטות בפערי הישג גבוהים לטובת ה. יהציון בקולומב-נקודות

- נקודות32 (ןובחריי) ציון- נקודות36(הרשות הפלסטינית , )ציון- נקודות38(קטאר , )ציון-נקודות

מדינות הבולטות בפערי הישג לטובת הבנים  ה.כל המדינות הללו הינן מדינות דוברות ערבית). ציון

 וודורסל-ואל) ציון- נקודות21(טוניסיה , )ציון- נקודות22(גאנה , )ציון- קודות נ32(ן קולומביה ה

  ).ציון- נקודות20(

  .6.2מוצגים בטבלה ולפי שכבות המדגם ים בפילוח מגזרי יהנתונים הישראל

  

בכלל האוכלוסייה בישראל הבנות במתמטיקה והבנים  של ים הממוצעניםהציו :6.2 טבלה

  )התקן-בסוגריים טעות (2007נת  בשובשכבות המדגם השונות

    בנים  בנות

-שיעור הבנות ב
%  

-שיעור הבנים ב  ציון
%  

  ציון

 – הישג יפער
בנות פחות 

  בנים

  3  )4.9( 462  47  )4.6( 465  53  כלל האוכלוסייה

  -4  )6.2( 486  46  )5.4( 482  54  דוברי עברית 

דוברי עברית 
  ממלכתי

52  481) 6.1( 48  485) 6.8( 4-  

ברית דוברי ע
  דתי-ממלכתי

59  485) 12.1( 41  488) 15.3( 3-  

  17  )6.5( 399  48  )8.8( 416  52  דוברי ערבית 

  -5  )0.7( 448  50  )0.2( 453  50  בינלאומי ממוצע 

  

, בפילוח מגזרי. זניח ואינו מובהק סטטיסטיתבישראל הינו בנות הציון לטובת - נקודות3ההבדל של 

 אולם הפער ,)ציון- נקודות4(קטן שיעורו  אך ,בניםהלטובת  הואעברית ה ידוברשל הפער במגזר 

  .ציון- נקודות17 – והוא גדול ומובהק סטטיסטית ,בנותהלטובת הוא ערבית ה ידוברשל במגזר 

מתאר מגמות שינוי שחלו )  זהדוח ל ב נספחורא (במתמטיקה בדוח הבינלאומי 1.6מוצג 

 שלושים ושש. 2007שנת ר השונים בהשוואה לבמחזורי המחקוהבנים הבנות  הציון של יבממוצע

המתייחסים  ,םיהנתונים הישראלי .פביתאלהסדר לפי מדינות המופיעות במוצג זה מסודרות ה

  .6.3 מוצגים בטבלה ,2007- ו2003, 1999לשנים 

  

 במחזורי המחקר השוניםבישראל בנים הובנות השל במתמטיקה ממוצע הציונים  :6.3טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות (2007- לעד  2003-מ ו1999- בהם מו שחליםשינויוה, בפילוח מגזרי

  בנים  בנות

  -פער הישג מ  ציון  -פער הישג מ  ציון

בנות  –הישג פערי 
  פחות בנים

  

2007  2003  1999  2003  1999  2007  2003  1999  2003  1999  2007  2003  1999  

כלל 
  האוכלוסייה

465 )4.6(  492 )3.3(  459) 4.2( 27-  6  462) 4.9( 500) 4.5( 474) 4.6(  38-  12- 3 8- 15- 

דוברי 
  עברית 

482 )5.4(  499 )3.9(  473) 5.1(  17-  9  486) 6.2( 512) 4.3( 490) 5.2(  26-  4-  4- 13- 17- 

דוברי 
  ערבית 

416 )8.8(  470 )6.9(  398) 7.7(  54-  18  399) 6.5(  460) 9.2( 395) 7.7(  62-  4  17 10 3  
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 6-באך עולים , 2003שנת  מהישגיהן בציון-  נקודות27- נמוכים ב2007שנת בהבנות בישראל הישגי 

ציון - נקודות38- ב נמוכים2007שנת ב הישגי הבנים .1999שנת  ביהןהישגמציון -נקודות

 2003שנת . 1999שנת במהישגיהם ציון - נקודות12-ברק  נמוכיםאך  ,2003שנת במהישגיהם 

 גם בקרב הבנים וגם בקרב  ההישגים בישראל גבוהים במיוחדשבה היו ,חריגהמתבררת כשנה 

 בפילוח מגזרי 2007שנת  ל2003שנת בנות מהבנים וה הם שלהשינוי שחל בישראל בהישגי .הבנות

של במגזר שחלו הירידות מן  היו גדולות בהרבה ערביתה ידוברשל  במגזר חלושהירידות כי מורה 

  .עבריתה ידובר

ה יולעליעברית ה ידוברשל במגזר לירידה בפער ההישג לטובת הבנים במהלך השנים אנו עדים 

של במגזר כי שתי המגמות ההפוכות מעידות . ערביתה ידוברשל במגזר  בפער ההישג לטובת הבנות

-ערבית נוצר איה ידוברשל במגזר אילו  ו,לטובת הבניםשהיה השוויון - עברית נעלם איה ידובר

  .שוויון לטובת הבנות

  

לבין ספר ממלכתיים - במתמטיקה בין תלמידים בבתירי הישגפע 6.2.4
  דתיים-ממלכתייםספר -תלמידים בבתי

דוברי עברית התקן של תלמידים -טעויותומוצגים ממוצעי ההישג במתמטיקה  6.4בטבלה 

בין שני הפיקוחים פערי ההישג . דתיה-ממלכתיהממלכתי ושל הפיקוח הספר -הלומדים בבתי

-הספר הממלכתיים-ם לטובת הלומדים בבתיה אולם ,סטטיסטית מובהקיםואינם קטנים 

  .דתייםה

  

ספר ממלכתיים -ברית בבתיעההישג במתמטיקה בין תלמידים דוברי פערי  :6.4טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות (דתיים-וממלכתיים

 ממלכתי  ביןפער  דתי-ממלכתי  ממלכתי  
  דתי-לממלכתי

  -3  )8.2( 486  )5.8( 483  מתמטיקה כללי

  -4  )6.8( 490  )4.7( 486  ספריםמ

  -1  )7.6( 485  )1.0( 484  אלגברה

  -4  )8.0( 457  )6.4( 453  היגיאומטרי

  -3  )8.8( 498  )6.7( 495  נתונים והסתברות

  -2  )8.5( 478  )5.9( 476  ידיעה

  2  )7.9( 490  )5.2( 492  ישוםי

  -9  )8.6( 489  )5.6( 480  חשיבה

  

שונים ברקע אשר ספר -בתימלמידים  תביןבמתמטיקה פערי הישג  6.2.5
  במהלך השניםבפערים אלה והשינויים שחלו  ,כלכלי שלהםה-החברתי

ספר המשתייכים לשלוש קבוצות בזיקה -בבתיהלומדים  תלמידים הם שלהישגיבין  ההשווא

 – כלכלית-מבחינה חברתית" נמוכים"ו" בינוניים", "מבוססים"ספר - בתי– למדד הטיפוח שלהם

 מדד הטיפוח שנעשה בו שימוש .כלכלי-הישגים על רקע חברתיב קיטובהמוד על מאפשרת לע

מייצג  הזמדד  .מדד שטראוס –תח לאחרונה ּושּפמדד הטיפוח החדש הוא  הלצורך השוואות אל

ארבעה מרכיבים מורכב ממדד ה. אחיד לגבי שני המגזריםוהוא  ,כלכליים-גורמים חברתיים

 הורהה השכלת ;)20% –משקל (ה שנתית של משפחת הלומד  הכנס:חישוב המדד שונהבשמשקלם 
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מגורים בפריפריה ו ;)20% –משקל (הורים של ה המוצא- ארץ;)40% –משקל  (המשכיל יותר

שערכיו  זהו מדד רציף .ספרה-  ומקובץ לרמת בית,המדד מחושב ברמת התלמיד). 20% –משקל (

שיש בהם (ספר יסודיים -עבור בתיבפרד  המדד חושב בנ.חולק לעשירוניםוהוא  ,10- ל0בין נעים 

 ספריים-ת מהתפלגויות המדדים הביתחתך בכל אח-שתי נקודות. ביניים-עבור חטיבותבו) כיתה ח

הספר -  לסווג את בתיאפשרו)  במדד החטיבה7.04- ו4.38- ו, במדד היסודי6.89- ו4.63 (שנקבעו

  . לעיל כפי שצוין,םדיתלמיהכלכלי של ה-  השונות זו מזו ברקע החברתילשלוש קבוצות

שצוינו ספר ה-שלוש קבוצות בתיפי -על )באחוזים(התפלגות הלומדים  מציגה את 6.5טבלה 

  .שכבות המדגםבפילוח מגזרי ולפי  , בכלל האוכלוסייהלעיל

  

פי - עלהמשנה -ותכולה ובאוכלוסיבאוכלוסייה  )באחוזים(התפלגות התלמידים : 6.5טבלה 

פי מדד -כפי שנקבעה על( בהם הם לומדיםשהספר -יכלכלית של בתה- הרמה החברתית

  )שטראוס

  דוברי ערבית  דתי-ממלכתי  ממלכתי  דוברי עברית  כלל האוכלוסייה  

  –  44  49  48  35  "מבוססים"ספר -בתי

 18 40 40 40 34  "בינוניים"ספר -בתי

 82 16 10 12 31  "נמוכים"ספר -בתי

  

מבחינת  "נמוכים"ספר -ל הלומדים בבתי שיעורם הגבוה ש הם6.5ים בטבלה בולטהממצאים ה

" מבוססים"ספר - והעדרם של לומדים בבתי,ערביתהכלכלי שלהם בקרב דוברי ה-רקע החברתיה

  .במגזר זה

ספר ברמות הטיפוח השונות -הלומדים בבתיהתלמידים של  2007שנת  בבמתמטיקה םהישגיה

  .6.6 המוצגים בטבל

  

ספר ה-כלכלית של בתיה-פי הרמה החברתית-הישגי התלמידים במתמטיקה על: 6.6טבלה 

 )תקןה- בסוגריים סטיית(בהם הם לומדים ש
  דוברי ערבית  דתי-ממלכתי  ממלכתי  דוברי עברית  כלל האוכלוסייה  

  –  )79 (503  )87 (495  )85 (497  )85 (497  "מבוססים"

  )100 (429  )82 (497  )83 (482  )83 (485  )88 (477  "בינוניים"

  )89 (403  )97 (414  )87 (423  )90 (420  )90 (408  "נמוכים"

 "מבוססים"פער 
  "נמוכים"פחות 

89 77  72 89  26  

  

מבחינה " מבוססים"ספר -תלמידים הלומדים בבתיה ןביבכלל האוכלוסייה  ההישג יפער

-סטיית 0.9-לכ ומגיעים ,גדוליםהינם " נמוכים"ספר - לבין אלה הלומדים בבתיכלכלית -חברתית

ם הערבית ה ידוברשל  ההישג במגזר פערי .)99( במתמטיקה ציונים הארציתתקן של התפלגות ה

 "מבוססים"ספר - שכן לא נמצאו בתי,"נמוכים"ו" בינוניים"ספר -תלמידים הלומדים בבתיהבין 

 נראה ,עבריתהמקביל בקרב דוברי ה לפער הבין שתי קבוצות אל אם משווים את הפער .במגזר זה

  .עבריתה ידוברשל כלכליים גדול יותר במגזר -ים חברתייםשהקיטוב בהישגים בגין גורמ

" מבוססים"ספר - פערי ההישג בין תלמידים הלומדים בבתי ם שלהשתנותאורך אחר -מעקב

מתאפשר אם מסווגים את " נמוכים"ספר - לבין אלה הלומדים בבתי תכלכלי-תחברתימבחינה 
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המדד שנבחר . כלכלי- חברתיפי אותו מדד- במחזורי המחקר השונים עלשהשתתפו הספר -בתי

  . שתואר לעיל,מדד שטראוסהוא  ההשוואות אללצורך ניתוח 

-רמתם החברתיתחינת במספר השונים -  בבתי)באחוזים(שיעור הלומדים  מציגה את 6.7טבלה 

פערי ואת  ,1999- ו2003, 2007שנים את הישגיהם במתמטיקה ב, )לפי מדד שטראוס(כלכלית ה

  .בשני המגזריםכלוסייה ובכלל האו  ביניהםההישג

  

פי -ערבית עלדוברי ובקרב דוברי עברית וכולה  התפלגות התלמידים באוכלוסייה :6.7טבלה 

 ופערי ממוצע הישגיהם במתמטיקה, )מדד שטראוס(הספר -הכלכלית של בתי- החברתיתהרמה 

 ההישג ביניהם במחזורי המחקר השונים
  כלל האוכלוסייה

2007  2003  1999  

  

שיעור 
  ומדיםל

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

  507  38  532  38  497  35  "מבוססים"

  473  34  487  32  477  34  "בינוניים"

  405  28  465  30  408  31  "נמוכים"

  *58  102    *22  67    *69  74    פער הישג

  

  דוברי עברית

2007  2003  1999  

  

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

עור שי
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

  507  46  532  50  497  48  "מבוססים"

  477  37  489  38  485  40  "בינוניים"

  421  17  461  12  420  12  "נמוכים"

  *56  86    *28      *65  77    פער הישג

  

  דוברי ערבית

2007  2003  1999  

  

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

  –  –  –  –  –  –  "מבוססים"

  437  20  475  15  429  18  "בינוניים"

  389  80  466  85  403  82  "נמוכים"

  *48    *9    *26    פער הישג

  ."נמוכים"ו" בינוניים"ספר -פער הישג בין בתי  *

  

ספר - ילבין הלומדים בבת "מבוססים"ספר -בין הלומדים בבתיכולה אוכלוסייה בהישג הפערי 

 .2003שנת  שחושבו בה אך עולים על אל,1999שנת  שנמצאו בה נמוכים מאל2007שנת ב" נמוכים"

שנמצאו פערי ההישג מ נמוכים 2003שנת כלכלי שנמצאו ב- פערי ההישג על רקע חברתי, כלומר

ברמתם " נמוכים"ו" בינוניים"ספר -מתייחסים לפערי ההישג בין בתיר שא כ.יםהאחרבמחזורים 

 2007שנת הפערים ב ,לצורך השוואה בין שני המגזרים, ) בכוכביתניםמסומ(כלכלית ה- יתהחברת

 במגזר זה גדל הקיטוב , דהיינו.עבריתה ידוברשל במגזר   רק1999שנת בנמצאו  שהעולים על אל

  .כלכלי- בהישגים על רקע חברתי
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קוגניטיביים השונים הההישגים בתחומי התוכן השונים ובתחומים   6.2.6
  תמטיקהבמ

, היגיאומטרי, אלגברה, מספרים –  תחומי תוכןארבעה ח ייצג כיתההמבחן במתמטיקה ב ,כאמור

מחייבת ידיעה  .חשיבהו יישום, ידיעה :שלושה תחומים קוגניטיבייםכן ו – והסתברותנתונים ו

בחירת אסטרטגיה לפתרון בעיה פשוטה מתייחס ל  יישום;מיון וסידור,  מדידה,חישוב, זכירה

אינטגרציה בין פרוצדורות , קביעת יחסים בין משתנים,  זיהוי,ניתוחל מתייחסת חשיבהו ;יתיחס

  .שגרתיות-תמטיות ופתרון בעיות לאמ

מציג את ממוצעי ההישג בכל  )דוח זה ל ב נספחורא ( במתמטיקהבדוח הבינלאומי 3.1מוצג 

בלוויית סימול המעיד , םיובשלושת התחומים הקוגניטיבי התוכןאחת מהמדינות בארבעת תחומי 

. )500( האחיד TIMSSסולם של ממוצע הבוה או נמוך באופן מובהק סטטיסטית מאם הממוצע ג

  .גניטיביים הן המדינות האסייתיותהתחומים הקומהמדינות המובילות בכל אחד מתחומי התוכן ו

 של תחומי התוכן השונים אפשר ללמוד ממספר הארצות שההישג הממוצעהיחסי על הקושי 

 התוכן .TIMSS סולםשל על הממוצע באופן מובהק סטטיסטית עולה בתחומים השונים שלהן 

של ממוצע על השמספר רב ביותר של מדינות השיגו בו הישג העולה באופן מובהק סטטיסטית 

 המושוות 49 מדינות מתוך 15 הן של שבו נמצאו ממוצעי, הוא נתונים והסתברותTIMSSסולם 

  .TIMSS סולםשל ממוצע המעל ות חינוכי ישויות 5של ו

שהממוצע חינוכיות  ישויות 6- שוות וו המ49 מדינות מתוך 10בתחום התוכן מספר נמצאו 

- מדינות ו7נמצאו באלגברה  ;TIMSSסולם של ממוצע המסטטיסטית  גבוה באופן מובהק ןשלה

  .אלהכ חינוכיות ישויות 2- מדינות ו9ה נמצאו יבגיאומטריו; כאלה ישויות חינוכיות 2

 המדינות שהממוצע שלהן של הסולמות הקוגניטיביים ניתן ללמוד ממספרהיחסי גם על הקושי 

ידיעה התחום ב. TIMSS סולםשל ממוצע העל באופן מובהק סטטיסטית עולה בסולמות השונים 

תחום ב ; על ממוצע הסולםים עול חינוכיותישויות 4של  ו49-מדינות מתוך ה 13ממוצעיהן של 

חשיבה הבתחום  ו;על ממוצע הסולםעולים ישויות  4ושל  מדינות 14 הן שלימוצעמישום יה

  .סולםהעל ממוצע עולים ישויות  5ושל  מדינות 8 הן שלממוצעי

על עולים רק בכחמישית מהמדינות המושוות הישגי המדינה כי התמונה בכללותה מורה 

  .TIMSSסולם   שלממוצעה

 תנמוכים באופן מובהק סטטיסטיבמתמטיקה   הישראליים בכל תחומי התוכןהממוצעים

, מספרתחום התוכן  המדינות ב49 בין 22-ישראל מדורגת במקום ה. TIMSSסולם של ממוצע המ

גם בתחומים  .היגיאומטריב 30- ובמקום ה,נתונים והסתברותובאלגברה ב 20- במקום ה

 מובהק סטטיסטית  בישראל נמוכים באופןהממוצעים, ידיעההובמיוחד בתחום , הקוגניטיביים

 26-במקום ה, בידיעה המדינות 49 בין 23-ישראל מדורגת במקום ה. TIMSSסולם של ממוצע המ

  .6.8ם בפילוח מגזרי מוצגים בטבלה יהממוצעים הישראלי .בחשיבה 22-יישום ובמקום הב
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 בתחומי התוכן ובתחומים הקוגניטיביים במתמטיקה בישראל ממוצעי ההישג :6.8 טבלה

  )התקן-בסוגריים טעות(  מגזריבפילוח

מתמטיקה   
  כללי

נתונים   היגיאומטרי  אלגברה  מספר
  והסתברות

  חשיבה  יישום  ידיעה

  )4.1( 462  )4.0( 456  )3.7( 473  )4.4( 465  )4.3( 436  )3.9( 470  )3.2( 469  )3.9( 463  כלל האוכלוסייה

  )4.9( 482  )5.0( 477  )4.4( 491  )5.6( 495  )5.4( 454  )5.1( 484  )4.0( 487  )4.9( 484  דוברי עברית

  )6.9( 409  )7.2( 399  )6.5( 425  )7.1( 385  )6.8( 387  )5.9( 431  )5.4( 420  )6.9( 408  דוברי ערבית

 הישג בין יפער
דוברי עברית 

  לדוברי ערבית

76  67  53  67  110  66  78  73  

  

ערבית הדוברי לבין ית עברה הפער בין דוברי מתחומי התוכן ומהתחומים הקוגניטיבייםבכל אחד  

בתחום התוכן נתונים . תקן של התפלגות הציונים הארצית-סטיית 2/3- ל1/2 בין – גבוה מאוד

-עברית בבתיה בין התלמידים דוברי פערי ההישג.  שלמהתקן-והסתברות הפער עולה על סטיית

  .דתיים זניחיםה-ממלכתייםהממלכתיים והספר ה

ניתן לעמוד גם אם השונים תחומים הקוגניטיביים הותחומי התוכן ין על הבדלי הקושי ב

נתונים . הפריטים המשתייכים לכל אחד מתחומים אל לעמשווים את ממוצע אחוז העונים נכון 

במתמטיקה הממוצע הבינלאומי של אחוז .  בנספח של הדוח הבינלאומי9Aבמוצג  מובאים האל

נתונים והסתברות מגיע וה יגיאומטרי, פריטים הבוחנים את תחומי התוכן מספר לעהעונים נכון 

). 36%(אלגברה  פריטים בלע ועולה במקצת על הממוצע הבינלאומי של העונים נכון ,40%-ל

עולה על הממוצע של אחוז ) 46%(פריטי ידיעה  לעהממוצע הבינלאומי של אחוז העונים נכון 

פריטים  לעז העונים נכון  ממוצע אחובישראל). 28%(וחשיבה ) 34%(פריטי יישום  לעהעונים נכון 

י פריט לע עולה על ממוצע אחוז העונים נכון )44%-כ(נתונים והסתברות ו מספר  התוכןבתחומי

 לע ממוצע אחוז העונים נכון ,מבין התחומים הקוגניטיביים). 39%(ואלגברה ) 36%(ה יגיאומטרי

לפריטי על  ו,40%א הופריטי יישום  לע ממוצע אחוז העונים נכון ,50%- פריטי ידיעה מגיע ל

  .28% –חשיבה 

פריטים המשתייכים לתחומי התוכן ולתחומים  לעממוצע אחוז העונים נכון  ,ככלל

  . מהממוצעים הבינלאומיים בישראלהקוגניטיביים השונים גבוה

  

הישג היחסי בכל מדינה בתחומי התוכן ובתחומים הפרופיל   6.2.7
  הקוגניטיביים השונים

במתמטיקה בתוך השונות ת ות הקוגניטיבייומיומנוהשונים ובומי התוכן  היחסיים בתחהביצועים

  .הארצי במתמטיקהכל מדינה מודגמים באמצעות השוואה לממוצע ההישג 

ם ימציג את הביצועים היחסי) זהדוח  ל ב נספחורא(  בדוח הבינלאומי במתמטיקה3.2מוצג 

  הארצי תרשים מייצג את הממוצע של כלוהקו העובר במרכז. בכל מדינה באמצעות שני תרשימים

האחד מציג השוואת ביצועים בתחומי התוכן התרשים . 0- שנקבע ל, בכל מדינהבמתמטיקה

השוואת ביצועים בתחומים התרשים האחר מציג  ו,הכוללממוצע הארצי  הלאהשונים 

ם  הממוצע הארצי בכל אחד מתחומי התוכן או הביצועי. אל הממוצע הארצי הכוללםהקוגניטיביי

 שתי ±וים המציינים טווח של וקשני ממנו ונמתחים ש , עיגולדיי- לקוגניטיביים מסומן עה

ת אורך הקווים מדגים את מידת השונּו . מהמקרים95% שבו מצויים , סביב הממוצעתקן-טעויות

או , למשל, אורגיהיגובבולגריה ב,  כמו בטייוואן,זו עשויה להיות גדולה מאוד. ממוצעהסביב 

  .מלטה או בקטארב, יפןב,  כמו בקפריסין,דקטנה מאו
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 ובמידה ,ם מספר ואלגברההיחסית ציונים גבוהים בהם אנו משיגים שבישראל התחומים 

 מבין התחומים .נמוכיםהה הם י ההישגים בגיאומטרי.מסוימת גם נתונים והסתברות

ג ביישום הינו  ההיש.ביישום וחשיבהישג הה לעעולים ה ידיעבבישראל  יםההישג, הקוגניטיביים

  .הנמוך ביותר

  
  פרופילים של הישג יחסי בתחומי התוכן ובתחומים הקוגניטיביים במתמטיקה: 3תרשים 

  

 
  

  בתחומי התוכן ובתחומים הקוגניטיביים במתמטיקההבדלי מגדר   6.2.8

את ממוצעי ההישג של בנים מציג )  ב לדוח זה נספחורא(  בדוח הבינלאומי במתמטיקה3.3מוצג 

פי -על. התחומים הקוגניטיבייםמבכל אחד מתחומי התוכן והם י בנות ואת הפערים בינושל

 הישגי – נתונים והסתברותוה יגיאומטרי,  אלגברה–תחומים  בשלושה ,הממוצעים הבינלאומיים

מספר הישגי הבנים  תוכןהרק בתחום .  הבנים באופן מובהק סטטיסטיתיעל הישגעולים הבנות 

ציון לטובת - נקודות13 – הפער הגדול ביותראלגברה נמצא תחום התוכן ב. ותעל הישגי הבנעולים 

  .על הישגי הבניםעולים  הישגי הבנות תחומים הקוגניטיבייםבכל שלושת ה. הבנות

  .6.9 בטבלה  מוצגים, בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  
 יופער בתחומי התוכן השונים במתמטיקה ת בישראלנים ובנובממוצעי ההישג של  :6.9טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות (ניהםביההישג 

    נתונים והסתברות  היגיאומטרי  אלגברה  מספר

פער   בנים  בנות
בנות 
פחות 
  בנים

פער   בנים  בנות
בנות 
פחות 
  בנים

פער   בנים  בנות
בנות 
פחות 
  בנים

פער   בנים  בנות
בנות 
פחות 
  בנים

כלל 
  האוכלוסייה

464 )4.0(  474 )4.3(  10-  476 )4.3(  463 )5.3(  13  439 )4.5(  433 )5.9(  6  465 )4.8(  466 )6.0(  1-  

  -7  )3.7( 499  )5.6( 492  -1  )7.4( 454  )5.4( 453  7  )6.6( 480  )5.5( 487  -16  )5.4( 496  )4.5( 480  דוברי עברית

  13  )8.1( 378  )8.3( 391  23  )6.5( 376  )8.9( 399  25  )6.5( 418  )7.6( 443  1  )5.1( 419  )7.3( 420  דוברי ערבית 

ממוצע 
  בינלאומי

448 )0.6(  453 )0.6(  5-  457 )0.6(  444 )0.6(  13  454 )0.6(  448 )0.6(  6  453 )0.5(  449 )0.6(  4  
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של במגזר . מבנים בנות משיגות יותר , למעט בתחום המספר, בכל התחומיםערביתהבקרב דוברי 

תחום  באך לא , במיוחד במספר ובנתונים והסתברות, יותר מבנותעברית בנים משיגיםה ידובר

  .שבו הבנות משיגות יותר מבנים, אלגברהה

  .6.10 בטבלה  מוצגיםהישג בתחומים הקוגניטיבייםהפערי בהנתונים הנוגעים 

  
בסוגריים  ( בתחומים הקוגניטיביים השונים בין בנות ובנים בישראל פערי ההישג:6.10טבלה 

  )התקן-טעות

  חשיבה  יישום  ידיעה  

פער בנות   בנים  בנות  
  פחות בנים

פער בנות   בנים  בנות
  פחות בנים

פער בנות   בנים  בנות
  פחות בנים

כלל 
  האוכלוסייה

475 )4.1(  471 )4.7(  4  457 )4.5(  455 )5.5(  2  467 )4.7(  458 )5.8(  9  

  2  )6.1 (481  )5.4 (483  -6  )6.7( 480  )5.5( 474  -1  )5.6( 492  )4.8( 491  דוברי עברית

  22  )7.9( 398  )7.6( 420  16  )7.7( 391  )7.9( 407  13  )6.9( 418  )7.2( 431  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

454 )0.6(  447 )0.6(  7  452 )0.6(  450 )0.6(  2  471 )0.6(  465 )0.7(  6  

  
. טיבייםבכל התחומים הקוגניבכלל האוכלוסייה בישראל הישגי הבנות עולים על הישגי הבנים 

פערים אלו ,  במגזר הדובר ערבית.אינם מובהקים סטטיסטיתובמיוחד בחשיבה אולם ההבדלים 

  .גדולים במיוחד ואינם מובהקים סטטיסטית

  
-ההישגים במתמטיקה בכלל האוכלוסייה בישראל ובאוכלוסיות  6.2.9

  המשנה כשהם מחושבים כציוני אחוזים

כאשר מחשבים את הציונים על סולם משתנה נה המשנה בישראל אי-המצב באוכלוסיות-תמונת

גם מוצגים ציונים בתחומים השונים  הלענוסף . 6.11 מוצגים בטבלה הנתונים אל. ציוני אחוזים

  .כוללים בשאלות פתוחות ובשאלות סגורותהאחוזים הציוני בנפרד 

-  במבחן המלא ובתחומיהמשנה בישראל במתמטיקה- ההישגים של אוכלוסיות:6.11טבלה 

 *המשנה שלו
כלל   

  האוכלוסייה
  בנים  בנות  דוברי ערבית  דוברי עברית  דתי-ממלכתי  ממלכתי

 –מתמטיקה 
  כולל 

41 )22(  

)0.8(  

45 )22(  

)1.2( 
45 )22(  

)1.7( 
45 )22(  

)1.0( 
30 )19(  

)1.2( 
41 )21( 
)0.9( 

41 )23( 
)1.1( 

 –מתמטיקה 
  שאלות סגורות

49 
)0.7( 

53 
)1.1( 

52 
)1.5( 

53 
)1.0( 

40 
)1.1( 

49 
)0.9( 

50 
)1.0( 

 –מתמטיקה 
  שאלות פתוחות

32 
)0.9( 

37 
)1.4( 

38 
)1.9( 

37 
)1.1( 

20 
)1.2( 

33 
)1.0( 

32 
)1.3( 

 43  מספר
)0.8(  

47 
)1.3( 

47 
)1.8( 

47 
)1.1( 

32 
)1.1( 

42 
)1.0( 

44 
)1.1( 

 39  אלגברה
)0.8(  

42 
)1.3(  

43 
)1.7( 

42 
)1.1(  

31 
)1.1( 

40 
)0.9( 

39 
)1.1( 

 36  היומטריגיא
)0.8(  

40 
)1.3(  

39 
)1.5( 

40 
)1.1( 

28 
)1.4( 

37 
)0.9( 

36 
)1.1( 

נתונים 
  והסתברות

44 
)0.9( 

49 
)1.4( 

52 
)2.1( 

50 
)1.2( 

27 
)1.3( 

43 
)1.0( 

44 
)1.3( 

 50  ידיעה
)0.9(  

54 
)1.3( 

54 
)1.8( 

54 
)1.1( 

38 
)1.1( 

50 
)1.0( 

50 
)1.1( 

 40  שוםיי
)0.9(  

44 
)1.3(  

44 
)1.8(  

44 
)1.1(  

29 
)1.3( 

40 
)1.0( 

40 
)1.2( 

 28  חשיבה
)0.8(  

31 
)1.3(  

35 
)1.6( 

32 
)1.1( 

18 
)1.2( 

29 
)0.9( 

28 
)1.1( 

 ;ספרי-התקן של ממוצעי ההישג הבית-סטיית, ליד הממוצע, בשורת הנתונים של ההישג הכולל מופיעה בסוגריים  *

  .התקן של ציוני האחוזים-מתחת לציון באחוזים מופיעה טעות
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תיאור ביצועי התלמידים בסיפי ההישג השונים במתמטיקה   6.2.10
  לוהלהישג הסיפי את  םעובריה התלמידים יושיעור

הוגדרו ארבע   במתמטיקהים כיתה ח על סולם ההישגיכדי לתאר את הישגיהם של תלמיד ,כאמור

 .ת הישג שונות שייצגו רמו, במתמטיקהTIMSSשל הציונים סולם על  – סיפי הישג –ציון -נקודות

 פריטים הלכל אחד מסיפים אללשייך  התאפשר )5.2 בסעיף לעילשתוארה (בשיטה מיוחדת 

ניתוח תוכן של הפריטים . הסף-המאפיינים את ההישג של תלמידים שציונם מצוי בסמיכות לציון

דרישותיהם הקוגניטיביות אפשרו לפרש ולאפיין את הכשירויות וניתוח  ששויכו לכל סף

להלן יוצגו ויתוארו הכשירויות המאפיינות כל  .כל אחד מסיפי ההישג המאפיינות את ותהטיפוסי

 אחד במתכונת – ה פריטי מבחן המייצגים כל אחד מסיפים אל. לפי ניתוח זהאחד מסיפי ההישג

פריט סגור המחייב בחירת תשובה והאחר במתכונת של  ,של פריט פתוח המחייב חיבור תשובה

  .שיעורי העונים עליהם נכונה במדינות השונותלוויית ב, דוח זהל גספח  יופיעו בנ– נכונה
  

  "מתקדמים"סף הההישג המאפיין את 

-לפתור בעיות לאולהכליל , יכולים לארגן נתונים ולהסיק מסקנות ממידע" מתקדמים"תלמידים 

 לבטא ,ריהם יכולים ליישם ידע מספרי ואלגב. אחוזיםובפרופורציות ב, יחסיםבשגרתיות הנוגעות 

הם יכולים לגזור כן - כמו. הכללות באופן אלגברי ולתאר מצבים באמצעות מודלים מתמטיים

  .שלביות- ולהשיג מידע ממקורות שונים כדי לפתור בעיות רב
  

  "יםגבוה"הסף ההישג המאפיין את 

הם . הידע שלהם למצבים מורכבים יחסיתאת  את הבנתם וםיכולים לייש" גבוהים"תלמידים 

 ולפתור בעיות ,מספרים שלילייםואחוזים , עשרונייםשברים ,  לחשב שברים פשוטיםיכולים

משוואות בהם יכולים לעבוד תוך שימוש בביטויים אלגבריים ו. העוסקות בפרופורציות

 כדי לפתור בעיות הכוללות תהם יכולים לעשות שימוש בידע על תכונות גיאומטריו. תליניאריו

 ולפתור בעיות ,גרפיםמ וותהם יכולים לפרש נתונים מטבל. תוזוויונפח ,  שטחם שליחישוב

  .הסתברותלפשוטות הקשורות 
  

  "ייםונבינ"הסף ההישג המאפיין את 

, הם יכולים לחבר. יכולים ליישם ידע מתמטי בסיסי לסיטואציות פשוטות" בינוניים"תלמידים 

 .שברים עשרונייםבשלמים ותוך שימוש במספרים , לפתור בעיות מילוליות בנות שלב אחד, לכפול

 ויכולים להפגין ,הם מבינים יחסים אלגבריים פשוטים, יכולים לעבוד עם שברים פשוטיםהם 

הם יכולים לקרוא ולפרש גרפים .  פשוטיםםמושגים גיאומטרייושל הבנה של תכונות משולשים 

  . ולזהות מושגי הסתברות בסיסיים,ותוטבל

  
  "יםנמוכ"הסף ההישג המאפיין את 

פעולות חשבון , שברים עשרוניים, ל מספרים שלמיםעידע מסוים יש " נמוכים"תלמידים ל

  .בסיסיות וגרפים פשוטים
  

 םהמדדי אחדמשמש  מדינה בכל םהבינלאומיי ההישג סיפי את עברו או שהשיגו םהתלמידי שיעור

 ב  נספחואר( בדוח הבינלאומי במתמטיקה 2.2מוצג  .השונות המדינות של ןהישגיה ןבי להשוואה

מהמדינה שבה שיעור התלמידים , המדינות מוצגות בסדר יורד. המציג שיעורים אל) זהדוח ל

 .הנמוך ביותרזה הוא  הוא הגבוה ביותר ועד למדינה שבה שיעור "מתקדמים"שמשיגים את סף ה

  . כל סףםעובריהנלאומיים של שיעורי במוצג מוצגים גם הערכים החציוניים הבי
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שיעורי התלמידים שעוברים את סף בהן ש, היטב בין המדינות המשיגותמוצג זה מבחין 

הינם )  את כל הסיפים הנמוכים ממנובכל הכשירויות המאפיינותגם ושולטים  ("מתקדמים"ה

) 26%( יפןו )31%( קונג-הונג, )46%( סינגפור, )40%(  הדרומיתקוריאה, )45%(טייוואן כגון  – גבוהים

 זעומים או שאין בהם כלל תלמידים "מתקדמים" סף הם אתעובריהרי שיעובהן  לבין מדינות ש–

  . מהתלמידים5%-פחות מ" נמוכים"הלסף במדינות המצטיינות נמצאים מתחת . העוברים סף זה

 מצויים 25%- ו, במתמטיקה"מתקדמים"מעל לסף המצויים  ה מהאוכלוסיי4%רק בישראל 

גות התלמידים המשיגים את סיפי ההישג מציגה את התפל 6.12טבלה  ."נמוכים"המתחת לסף 

  .בישראל בפילוח מגזרי

  
  )באחוזים( התלמידים המשיגים את סיפי ההישג במתמטיקה בפילוח מגזרישיעורי  :6.12טבלה 

מעל לסף   
  "מתקדמים"ה

מעל לסף 
  "גבוהים"ה

מעל לסף 
  "בינוניים"ה

מעל לסף 
  "נמוכים"ה

מתחת לסף 
  "נמוכים"ה

כלל 
  האוכלוסייה

4  19  48  75  25  

  17  83  56  23  5  דוברי עברית

  47  53  25  6  1  דוברי ערבית

  26  74  46  15  2  חציון בינלאומי
  

מחצית התלמידים כ ו,1%-קטן מערבית ה ידוברשל  במגזר "מתקדמים" סף הם אתעובריהשיעור 

  ."כיםנמו"במגזר זה אינם מגיעים לסף ה

מציג את השינויים שחלו ) ח זה ב לדו נספחורא ( בדוח הבינלאומי במתמטיקה2.3מוצג 

 בקרב המדינות שהשתתפו במחזורי המחקר השוניםהסיפים שעברו את תלמידים הבשיעורי 

פונה החץ שחור (ירידה משמעותית בשיעורים אלה  בתוספת מידע על המידה שבה חלה ,השונים

 המושוות חלה  המדינות36מבין  8-ב). מעלהכלפי פונה החץ לבן (ה משמעותית יאו עלי) מטהכלפי 

, 2003בהשוואה לשיעורים בשנת  "מתקדמים" סף הם אתעובריהה בשיעור יעלי 2007בשנת 

 סף ם אתעובריה חלה ירידה מובהקת סטטיסטית בשיעור –  ישראל ומלזיה–ובשתי מדינות 

בשנת  חלו ,ישראל וישות אחת שהשתתפה במחקר הסיפיםביניהן , מדינות 11-ב. "מתקדמים"ה

 התלמידים שמתחת לסף ית בשיעורעליו,  דהיינו, הסף התחתוןם אתעובריה י בשיעורירידות 2007

מוצגים בישראל במחזורי המחקר השונים במתמטיקה  סיפי ההישג ם אתעובריה ישיעור .זה

  .6.13בטבלה 
  

  )באחוזים( סיפי ההישג במתמטיקה בישראל במחזורי המחקר השונים ם אתעובריה י שיעור:6.13טבלה 

    400-מתחת ל  "נמוכים" – 400מעל   "בינוניים" – 475מעל   "גבוהים" – 550מעל   "מתקדמים" – 625מעל 

2007  2003  1999  2007  2003  1999  2007  2003  1999  2007  2003  1999  2007  2003  1999  

כלל 
  האוכלוסייה

4  6  4  19  27  19  48  60  49  75  86  76  25  14  24  

דוברי 
  עברית

5  7  4  23  30  22  56  64  55  3  90  81  17  10  19  

דוברי 
  ערבית

1  1  0  6  16  2  25  47  17  53  77  49  47  23  51  

  

 ,"מתקדמים"האת סף  םעובריה בשיעור 2003שנת  בהשוואה ל2007שנת הירידה שחלה בישראל ב

 את ותמחזיר, "נמוכים"המצויים מתחת לסף ההתלמידים בשיעור שחלה בתקופה זו והעלייה 

נסיגה שחלה בהישגים דבר הבלעדויות האחרות ון נוסף זה מצטרף נת. 1999שנת בלמצבה ישראל 

  . בישראלהלימודיים
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  ההישגים במדעים .6.3

  המדינותיןמקומה של ישראל ב  6.3.1
  . לעברית ומוצג להלןם מהדוח הבינלאומי במדעים תורג1.1מוצג 

המדינות התפלגות הציונים במדעים
שנות לימוד 

בבית הספר *
גיל ממוצע

מדד הפיתוח 

האנושי **

סינגפור h 567 (4.4) 8 ###### 0.922
טייוואן h 561 (3.7) 8 ###### 0.932
יפן h 554 (1.9) 8 ###### 0.953
קוריאה הדרומית h 553 (2.0) 8 ###### 0.921

אנגליה † h 542 (4.5) 9 ###### 0.946
הונגריה h 539 (2.9) 8 ###### 0.874
צ'כיה h 539 (1.9) 8 ###### 0.891
סלובניה h 538 (2.2) 7 or 8 ###### 0.917

הונג-קונג † h 530 (4.9) 8 ###### 0.937
רוסיה h 530 (3.9) 7 or 8 ###### 0.802

ארצות-הברית † 2 h 520 (2.9) 8 ###### 0.951
1 ליטא h 519 (2.5) 8 ###### 0.862

אוסטרליה h 515 (3.6) 8 ###### 0.962
שוודיה h 511 (2.6) 8 ###### 0.956

# TIMSS ממוצע סולם 500 - 
סקוטלנד † 496 (3.4) 9 ###### 0.946

איטליה 495 (2.8) 8 ###### 0.941
ארמניה i 488 (5.8) 8 ###### 0.775
נורווגיה i 487 (2.2) 8 ###### 0.968
אוקראינה i 485 (3.5) 8 ###### 0.788
ירדן i 482 (4.0) 8 ###### 0.773
מלזיה i 471 (6.0) 8 ###### 0.811
תאילנד i 471 (4.3) 8 ###### 0.781

1  2 סרביה i 470 (3.2) 8 ###### 0.810
3 בולגריה i 470 (5.9) 8 ###### 0.824
3 ישראל i 468 (4.3) 8 ###### 0.932

בחריין i 467 (1.7) 8 ###### 0.866
בוסניה-הרצגובינה i 466 (2.8) 8 or 9 ###### 0.803
רומניה i 462 (3.9) 8 ###### 0.813
אירן i 459 (3.6) 8 ###### 0.759
מלטה i 457 (1.4) 9 ###### 0.878
טורקיה i 454 (3.7) 8 ###### 0.775
סוריה i 452 (2.9) 8 ###### 0.724
קפריסין i 452 (2.0) 8 ###### 0.903
טוניסיה i 445 (2.1) 8 ###### 0.766
אינדונזיה i 427 (3.4) 8 ###### 0.728
עומן i 423 (3.0) 8 ###### 0.814

1 גיאורגיה i 421 (4.8) 8 ###### 0.754
¿ כווית i 418 (2.8) 8 ###### 0.891

קולומביה i 417 (3.5) 8 ###### 0.791
לבנון i 414 (5.9) 8 ###### 0.772
מצרים i 408 (3.6) 8 ###### 0.708
אלג'יריה i 408 (1.7) 8 ###### 0.733
הרשות הפלסטינית i 404 (3.5) 8 ###### 0.731
ערב הסעודית i 403 (2.4) 8 ###### 0.812
אל-סלוודור i 387 (2.9) 8 ###### 0.735
בוצואנה i 355 (3.1) 8 ###### 0.654
קטאר i 319 (1.7) 8 ###### 0.875
גאנה i 303 (5.4) 8 ###### 0.553

¶ מרוקו i 402 (2.9) 8 ###### 0.646

2 מדינת מסצ'וסטס h 556 (4.6) 8 ######  - 
מדינת מינסוטה † 2 h 539 (4.8) 8 ######  - 

2 אונטריו (קנדה) h 526 (3.6) 8 ######  - 
3 קולומביה הבריטית h 526 (2.7) 8 ######  - 
3 קוויבק (קנדה) h 507 (3.1) 8 ######  - 

החבל הבסקי 498 (3.0) 8 ######  - 
¿ ‡ דובאי i 489 (2.8) 8 ######  - 

† 
‡
¶
1
2
3
¿

( )

Met guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Appendix A).

Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Appendix A).

Kuwait and Dubai, UAE tested the same cohort of students as other countries, but later in 2007, at the beginning of the next school year.

National Target Population does not include all of the International Target Population defined by TIMSS (see Appendix A).

TIMSS 2007 מוצג 1.1 : התפלגות הציונים במדעים של כל המדינות שהשתתפו במחקר

National Defined Population covers 90% to 95% of National Target Population (see Appendix A).
National Defined Population covers less than 90% of National Target Population (but at least 77%, see Appendix A).

A dash (-) indicates comparable data are not available. Note: See Exhibit D.1 for percentiles of achievement in science.

*Represents years of schooling counting from the first year of ISCED Level 1. **Taken from United Nations Development Programme’s Human 
Development Report 2007/2008, p.229-232, except for Chinese Taipei taken from Directorate-General of Budget, Accounting

Nearly satisfied guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Appendix A).

Standard errors appear in parentheses. Because results are rounded to the nearest whole number, some totals may appear inconsistent.
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ן המובילות יות התיי המדינות האס,יםכמו במחזורי המחקר הקודמכי מתחוור זה מעיון במוצג 

עם ציון   יפן;)3.7( 561טייוואן עם ציון  ;)4.4( 567 ציוןעם סינגפור : בהישגיהן הלימודיים במדעים

באופן שממוצעיהן גבוהים אחרות המדינות ה. )2.9( 553עם ציון   הדרומית וקוריאה;)1.9( 554

 ;)2.9( 539 – הונגריה ;)4.2( 542 –יה אנגל: הן TIMSSסולם של ממוצע מה תמובהק סטטיסטי

- ארצות;)3.9( 530 – ה רוסי;)4.9( 530 –קונג - הונג;)2.2( 538 – סלובניה ;)1.9( 539 – הכי'צ

המדינות  .)2.6( 511 – ושוודיה ;)3.6( 515 – אוסטרליה ;)2.5( 519 – ליטא ;)2.9( 520 –הברית 

 ;)3.1( 355 – נהאו בוצ;)1.7( 319 – קטאר ;)5.4( 303 –גאנה : )מלמטה למעלה (בתחתית הסולם הן

תקן של התפלגות -סטיות 2- יותר מ נמצאות במרחק של המדינות אל. )2.9( 387 –סלוודור -אלו

  .הציונים הבינלאומית מהמדינה המובילה

 .TIMSS סולםשל מתחת לממוצע  , המדינות המושוות49 בין 25- הבמקוםישראל נמצאת 

 המדינות שהשתתפו על הממוצע הבינלאומי שלבמעט עולה רק  – )4.3( 468 – במדעים ציונה

את הישגיהן של שתי קבוצות משקף   בישראלעהציון הממוצ. )466 (2007שנת במחקר ב

 485  שהשיגה ציון, קבוצת הרוב–עברית הדוברי : ןהישונות מאוד זו מזו בציונאשר אוכלוסייה 

 מעמידים את דוברי העברית במקום הציונים אל. )7.8( 422  ציוןושהשיג –ערבית ה ודוברי ;)5.3(

 ואת דוברי הערבית ,)ישראל לשתי ישויותמחלקים את לאחר ש( המדינות המושוות 50 בין 19- ה

  .36-במקום ה

 ההבדלים בין המדינות המשתתפות המדורגות סמוך זו לזו הינם במקרים רביםש מאחר

מראה באיזו מידה ) זהדוח  ל ב נספחורא( עיםבמד  בדוח הבינלאומי1.2מוצג  ,קטנים יחסית

המאפשרת להשוות , טבלת השוואות מרובותמוצג זה הוא .  מובהקים סטטיסטיתההבדלים אל

המדינות . את ההישג הממוצע במדעים של כל מדינה עם הממוצע של כל אחת מהמדינות האחרות

נוצרת כך . משמאל לימין מלמעלה למטה ו,מסודרות במוצג זה בסדר יורד של ממוצע הישגיהן

  של המדינה המופיעה בשורה עולהה הישג המעיד אםסימוןמופיע מעמדותיה מטריצה שבכל אחד 

 מההישג של המדינה המופיעה בעמודה המצטלבת )p≤.05( תיסטיט באופן מובהק סטאו נופל

 עולה ג של המדינה המופיעה בשורהשהישהלפי מעלה מעיד כנה והפעל רקע שחור  חץ לבן .מהיע

הפונה כלפי מטה מציין על רקע בהיר  וחץ שחור ,מהיבעמודה המצטלבת ע הנעל ההישג של המדי

 מהמדינה בעמודהבאופן מובהק סטטיסטית בהישגה המופיעה בשורה נופלת שהמדינה 

בהישגים שבין סטטיסטית הצטלבויות ריקות במוצג מעידות שאין הבדל מובהק . מהיהמצטלבת ע

  .ותהמדינות הרלוונטי

 מוצג זה מאפשר לזהות קבוצת מדינות שאינן שונות זו מזו באופן מובהק סטטיסטית

בהישגיה סטטיסטית  אינה שונה מהן באופן מובהקהמדינות שישראל . בהישגיהן במדעים

  .רומניה ואירן, הרצגובינה-בוסניה, בחריין, בולגריה, סרביה, תאילנד,  מלזיה הןבמדעים

  

  שגי המדינות השונות במדעיםמגמות שינוי בהי  6.3.2

ואת ההישגים  ממוצע מציג את )זהדוח  ל ב נספחורא( במדעים  בדוח הבינלאומי1.3מוצג 

מופיעים על כך  נוסף . השתתפההםבכל אחד ממחזורי המחקר שבכל מדינה של התפלגות הציונים 

 ם שלציון מובהקותלוויית  ב,2007- ל1995- ומ2007- ל1999-מ, 2007- ל2003- במוצג פערי ההישג מ

מופנה כלפי ה וחץ לבן , סטטיסטיתתמובהקירידה מטה מציין פי לכפונה החץ שחור  (יםהפער

  .)סטטיסטיתעלייה מובהקת מציין  מעלה
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 גבוה באופן מובהק סטטיסטית מהישגיהן בכל אחד 2007שנת  בןהישגשמעטות המדינות 

 אין עקביות במגמת העלייה או  ברוב המדינות.) ליטא,הלדוגמ(ממחזורי המחקר הקודמים 

  .למחזור שאחריוהירידה ממחזור מחקר אחד 

בהם השתתפה שבשלושת מחזורי המחקר  במדעים ממוצעי ההישגמציגה את  6.14טבלה 

דוברי לבין עברית האת פערי ההישג בין מחקר למחקר ואת פער הציונים בין דוברי , ישראל

  .ערבית בכל אחד ממחזורי המחקרה

  

 בפילוח מגזרי במחזורי המחקר השוניםבישראל הישג במדעים ממוצעי ה :6.14טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות (השינויים שחלו בהםו

 2007הישג   1999  2003  2007  
  2003פחות 

 2003הישג 
  1999פחות 

  20  -20  )4.9( 468  )3.1( 488  )4.3( 468  כלל האוכלוסייה

  12  -11  )5.7( 484  )3.5( 496  )5.3( 485  דוברי עברית

  69  -41  )10.1( 394  )5.8( 463  )7.8( 422  דוברי ערבית

פערי הישג בין דוברי 
  עבריתדוברי ית ורבע

63  33  90      

  

 סטטיסטית  ירדו בצורה מובהקת2007שנת  בישראל הינה אחת המדינות שהישגיה במדעים

 1999שנת  משקיזזה עלייה דומה ,ציון- נקודות20 ירידה של – 2003שנת ב בהשוואה להישגיה

  .1999 שנת בשיגה ירדה ישראל בהישגיה לרמה שה2007שנת ב, כלומר .2003שנת ל

שהיו , עבריתהלטובת דוברי , ערבית במדעיםלבין דוברי העברית ההישג בין דוברי הפערי 

  .2007שנת אך חזרו וגדלו ב, 2003שנת הצטמצמו מאוד ב, 1999-גדולים מאוד ב

  .2007- ו1999 ם בשניםנתוניל ה בהשווא,אם כן, דופן- יוצאי2003שנת הנתונים הישראליים ב

  

  הבדלי מגדר בהישגים במדעים והשינויים שחלו בהם  6.3.3

 1.5במוצג . בנותהבנים והמתארים את הישגי   במדעים בדוח הבינלאומי1.6- ו1.5 יםמוצג

 עולהצג בסדר המדינות מסודרות במו. מופיעים גם שיעורי הבנים והבנות בכל מדינה באחוזים

בנים מצוינים בתרשים המלווה את המוצג הפערים לטובת . בין הבנות לבניםפערי ההישג מבחינת 

. מלבן הפונה שמאלהמצוינים באמצעות בנות ה ופערים לטובת ,מלבן הפונה ימינהאמצעות ב

  .בשחורמודגשים המלבנים  ,הפערים מובהקים סטטיסטיתכאשר 
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בנות משיגות יותר בנים משיגים יותר

אלג'יריה 49 (0.6) 408 (1.9) 51 (0.6) 408 (2.2) 1 (2.3)
נורווגיה 49 (0.7) 487 (2.4) 51 (0.7) 486 (3.0) 1 (3.2)

1 ליטא 50 (1.1) 518 (3.2) 50 (1.1) 519 (2.7) 1 (2.9)
אינדונזיה 51 (1.0) 426 (3.8) 49 (1.0) 428 (3.6) 2 (3.2)
אוקראינה 52 (0.8) 484 (3.9) 48 (0.8) 486 (3.6) 2 (3.0)
סלובניה 50 (0.8) 536 (2.6) 50 (0.8) 539 (2.7) 2 (3.0)
מלטה 51 (0.3) 456 (1.8) 49 (0.3) 458 (2.2) 2 (2.9)
שוודיה 48 (0.9) 512 (3.0) 52 (0.9) 510 (2.8) 2 (2.8)
בוסניה-הרצגובינה 49 (0.8) 464 (3.4) 51 (0.8) 467 (2.9) 3 (2.8)

1  2 סרביה 49 (0.7) 472 (3.7) 51 (0.7) 469 (3.8) 3 (4.0)
יפן 50 (1.0) 552 (2.8) 50 (1.0) 556 (2.5) 4 (3.8)
טייוואן 48 (1.3) 559 (3.7) 52 (1.3) 563 (4.4) 5 (3.5)

הונג-קונג † 50 (1.3) 533 (4.5) 50 (1.3) 528 (6.6) 5 (5.6)
טורקיה 47 (0.8) 457 (4.0) 53 (0.8) 452 (4.0) 5 (3.0)

סקוטלנד † 51 (1.0) 493 (3.5) 49 (1.0) 498 (4.2) 5 (3.7)
רוסיה 52 (0.9) 527 (4.3) 48 (0.9) 533 (4.2) 6 (3.4)
לבנון 54 (1.8) 410 (6.2) 46 (1.8) 417 (6.7) 7 (4.9)
סינגפור 49 (0.9) 571 (4.7) 51 (0.9) 563 (5.2) 8 (4.4)
קוריאה הדרומית 48 (2.7) 549 (2.7) 52 (2.7) 557 (2.5) 8 (3.2)
איטליה 48 (0.7) 491 (3.3) 52 (0.7) 499 (3.1) 8 (3.1)
ארמניה 50 (0.9) 492 (7.1) 50 (0.9) 484 (5.2) 8 (4.8)
רומניה 49 (0.9) 466 (4.1) 51 (0.9) 458 (4.6) 8 (4.1)

אנגליה † 51 (1.9) 537 (4.6) 49 (1.9) 546 (5.8) 9 (5.5)
צ'כיה 48 (0.8) 534 (2.2) 52 (0.8) 543 (2.4) 9 (2.7)

3 ישראל 53 (1.6) 472 (4.9) 47 (1.6) 463 (5.2) 9 (5.2)
מלזיה 53 (1.5) 475 (6.4) 47 (1.5) 466 (6.7) 9 (5.5)
סוריה 52 (1.9) 448 (3.3) 48 (1.9) 457 (4.2) 9 (4.7)

ארצות-הברית † 2 51 (0.7) 514 (3.0) 49 (0.7) 526 (3.2) 12 (2.3)
3 בולגריה 47 (1.4) 477 (6.2) 53 (1.4) 464 (6.8) 12 (5.9)

אירן 46 (1.5) 466 (4.6) 54 (1.5) 453 (5.4) 12 (7.2)
הונגריה 50 (1.1) 533 (3.5) 50 (1.1) 545 (3.3) 12 (3.3)
קפריסין 50 (0.6) 460 (2.8) 50 (0.6) 444 (2.4) 16 (3.2)
מצרים 49 (2.7) 417 (4.8) 51 (2.7) 400 (4.6) 17 (6.3)
תאילנד 50 (1.3) 480 (4.5) 50 (1.3) 462 (4.9) 18 (4.2)
אוסטרליה 48 (1.9) 505 (5.1) 52 (1.9) 524 (5.4) 18 (7.7)
טוניסיה 52 (0.8) 436 (2.3) 48 (0.8) 455 (2.6) 19 (2.4)
אל-סלוודור 52 (1.4) 377 (3.7) 48 (1.4) 399 (4.1) 22 (5.1)
בוצואנה 53 (0.8) 365 (3.7) 47 (0.8) 343 (3.6) 22 (4.1)

1 גיאורגיה 50 (1.0) 432 (4.8) 50 (1.0) 410 (5.2) 22 (3.2)
גאנה 45 (0.8) 288 (5.9) 55 (0.8) 316 (5.6) 29 (4.2)
ירדן 48 (2.0) 499 (5.8) 52 (2.0) 466 (5.5) 34 (8.2)
קולמביה 51 (1.6) 400 (4.4) 49 (1.6) 435 (3.7) 35 (4.5)
הרשות הפלסטינית 51 (1.4) 422 (4.5) 49 (1.4) 386 (5.1) 36 (6.5)
ערב הסעודית 48 (1.6) 426 (2.9) 52 (1.6) 383 (3.9) 43 (4.6)

¿ כווית 54 (2.1) 441 (3.4) 46 (2.1) 391 (4.2) 49 (5.1)
עומן 52 (2.0) 452 (3.6) 48 (2.0) 391 (4.6) 61 (5.9)
בחריין 49 (0.4) 499 (1.9) 51 (0.4) 437 (2.6) 62 (3.0)
קטאר 50 (0.2) 354 (2.3) 50 (0.2) 284 (2.3) 70 (3.1)

¶ מרוקו 53 (1.3) 403 (3.7) 47 (1.3) 401 (3.6) 2 (4.5)
#

ממוצע בינלאומי 50 (0.2) 469 (0.8) 50 (0.2) 463 (0.7) 6 (0.7)

3 קולומביה הבריטית 51 (1.1) 523 (2.9) 49 (1.1) 529 (3.3) 7 (3.1)
מדינת מינסוטה † 2 52 (1.3) 535 (4.3) 48 (1.3) 542 (6.1) 7 (4.4)

3 קוויבק (קנדה) 49 (1.5) 503 (3.3) 51 (1.5) 511 (4.1) 8 (4.2)
2 אונטריו (קנדה) 50 (1.1) 521 (3.8) 50 (1.1) 531 (4.3) 10 (3.6)
2 מדינת מסצ'וסטס 50 (1.0) 551 (5.1) 50 (1.0) 561 (5.0) 11 (4.3)

¿ ‡ דובאי 49 (4.8) 495 (5.1) 51 (4.8) 483 (6.1) 11 (9.9)
החבל הבסקי 48 (1.7) 490 (3.6) 52 (1.7) 505 (3.9) 15 (4.7)

† 
‡
¶
1
2
3
¿

( )

Nearly satisfied guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Appendix A).
Met guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Appendix A).

ממוצע הציון

Difference statistically significant
Difference not statistically significant

מדינות שהשתתפו במחקר סיפי ההישג

מוצג 1.5 : ההישג הממוצע של בנות ובנים במדעים

המדינות

פערי מדגר
פער (בערכים 

מוחלטים)

בנות

ממוצע הציון
אחוז 

התלמידים

בנים

אחוז 

התלמידים

Kuwait and Dubai, UAE tested the same cohort of students as other countries, but later in 2007, at the beginning of the next school year.
Standard errors appear in parentheses. Because results are rounded to the nearest whole number, some totals may appear inconsistent.

Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Appendix A).
National Target Population does not include all of the International Target Population defined by TIMSS (see Appendix A).
National Defined Population covers 90% to 95% of National Target Population (see Appendix A).
National Defined Population covers less than 90% of National Target Population (but at least 77%, see Appendix A).
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שתתפו במחקר הסיפים החינוכיות שה הישויות 7מבין  4-ובהמדינות המשתתפות  49מבין  11-ב

 מדינות הפערים המובהקים סטטיסטית 14- ב. בניםהיש פערי הישג מובהקים סטטיסטית לטובת 

. פערי ההישג לטובת הבניםמ פערי ההישג לטובת הבנות גדולים יותר ,ככלל. הינם לטובת בנות

,  הדרומיתקוריאה(ציון - נקודות8-מנעים  לטובת הבניםסטטיסטית ובהקים פערי הישג מ
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- נקודות8-מנעים לטובת הבנות אילו פערי ההישג  ו,)קולומביה(ציון -  נקודות35- עד ל) איטליה

 נוסף ,בנותה הישג לטובת יבולטות בפערהמדינות ה ).קטאר(ציון - נקודות70-עד ל) רומניה(ציון 

 49(כווית , )ציון-  נקודות61(עומן , )ציון- נקודות62(בחריין : דינות ערביותמכולן ן ה ,קטאר לע

 34(וירדן ) ציון-ת נקודו36 (הפלסטינית הרשות ,)ציון- נקודות43(ערב הסעודית , )ציון-נקודות

  ).ציון-נקודות

 , לטובת הבנותציון- נקודות9הוא בנים לממוצע ציוני ההבנות ממוצע ציוני בישראל הפער בין 

 ,בפילוח מגזרי הפער לטובת הבנות בקרב דוברי הערבית גדול. הוא אינו מובהק סטטיסטיתאך 

  .ים בפילוח מגזריהנתונים הישראלימציגה את  6.15טבלה . אין כל פערעברית הבקרב דוברי אילו ו

  

בפילוח בכלל האוכלוסייה ובמדעים בישראל  בניםהבנות וה ם הממוצעים שלציוניה :6.15טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות( 2007בשנת  רימגז

    בנים  בנות

-בנות בהשיעור 
%  

  בניםהשיעור   ממוצע הישג

  %-ב

  ממוצע הישג

 – פער הישג
  בנות פחות בנים

  9  463 )5.2(  47  472 )4.9(  53  כלל האוכלוסייה

  0  485 )6.7(  46  485 )5.7(  54  דוברי עברית

  30  406 )7.0(  48  436 )9.6(  52  דוברי ערבית

  6  463 )0.7(  50  469 )0.8(  50  בינלאומיממוצע 

  

בממוצעי  מתאר מגמות שינוי שחלו )זהדוח  ל ב נספחורא ( במדעים בדוח הבינלאומי1.6מוצג 

 במדעים הקשורים ואת פערי ההישגבנים במחזורי המחקר השונים והבנות השל במדעים הציון 

במוצג המופיעות המדינות שים ושש שלו. 2007שנת  בהשוואה להבכל אחד ממחזורים אלמגדר ל

  .פביתאלהסדר לפי  מסודרות זה

בכל אחד ממחזורי בישראל של הבנות והבנים במדעים ממוצעי ההישג  את המציג 6.16טבלה 

 ואת הפער המגדרי בכל אחד ממחזורי המחקר 2007שנת את פערי ההישג בהשוואה ל, המחקר

  . מגזריבפילוח

  

במחזורי המחקר השונים  בישראל בניםהבנות והשל דעים במממוצע הציונים  :6.16טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות (2007-  עד ל2003- ומ1999- בהם מו שחליםוהשינוי ,בפילוח מגזרי

  בנים  בנות

  -מהישג פער   ציון  -מפער הישג  ציון

בנות  –הישג פערי 
  פחות בנים

  

2007  2003  1999  2003  1999  2007  2003  1999  2003  1999  2007  2003  1999  

כלל 
  האוכלוסייה

472) 4.9(  479) 3.2( 461) 6.0( 7-  11  463) 5.2( 498) 4.1( 479) 5.2(  35-  16- 9 19- 18- 

דוברי 
  עברית 

485) 5.7(  482) 3.8(  476) 6.6( 3  9 485) 6.7( 510) 4.9( 492) 5.8(  25-  7-  0 28- 16- 

דוברי 
  ערבית 

436) 9.6(  468) 5.3(  398) 11.4(  32-  38  406) 7.0(  459) 8.0( 391) 11.6(  53-  15  30 9 7  

  

 ותבמיוחד בקרב דובר, נות בשני המגזריםיה בהישגי הביחלה על 2007שנת ל 1999שנת ין ב

  .ערביתה ידוברשל עלייה רק במגזר חלה ד שבהישגי הבנים בעו ,הערבית

עוד שבהישגי הבנות חלו  ב, חלו ירידות בהישגי הבנים בשני המגזרים2007שנת  ל2003שנת בין 

  .ערביתה ידוברשל ירידות רק במגזר 
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לבין ספר ממלכתיים -במדעים בין תלמידים בבתיפערי הישג   6.3.4
  דתיים-ממלכתייםספר -תלמידים בבתי

ספר -של תלמידים הלומדים בבתיבמדעים התקן -טעויותוהציונים מוצגים ממוצעי  6.17בטבלה 

-הספר הממלכתיים-לטובת הלומדים בבתישנמצאו ערים פה. דתיים-ממלכתיים וממלכתיים

  .סטטיסטית מובהקיםואינם  הינם קטנים דתייםה

  

ספר ממלכתיים -הישג במדעים בין תלמידים דוברי עברית בבתיפערי ה :6.17טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות (דתיים-וממלכתיים

ממלכתי בין פער   דתי-ממלכתי  ממלכתי  
  דתי-לממלכתי

  -9  )15.8 (492  )6.5 (483  מדעים כללי 

  -8  )8.1 (498  )6.0 (490  ביולוגיה

  -5  )8.9 (483  )6.8 (478  כימיה

  -3  )8.0 (487  )6.5 (484  פיזיקה

  -9  )7.3 (485  )5.5 (476  הארץ-מדעי כדור

  -1  )7.1 (485  )5.9 (486  ידיעה

  4  )8.1 (460  )7.0 (464  ישום י

  -9  )7.0 (509  )6.2 (500  חשיבה

  

  

רקע שונים באשר ספר - תלמידים מבתיבמדעים שלפערי הישג   6.3.5
  והשינויים שחלו בפערים אלה במהלך השנים, כלכלי שלהםה-החברתי

ספר המשתייכים לשלוש קבוצות בזיקה -בבתיהלומדים  תלמידים הם שלהישגיבין  ההשווא

 – כלכלית-תיתמבחינה חבר" נמוכים"ו" בינוניים", "מבוססים"ספר - בתי– למדד הטיפוח שלהם

מדד הטיפוח  ,כמו במתמטיקה. כלכלי- רקע חברתיהנובעים מפערי הישג מאפשרת לעמוד על 

מדד שטראוס  – תח לאחרונהּו שּפמדד הטיפוח החדשהוא  השנעשה בו שימוש לצורך השוואות אל

  .)6.2.5בסעיף לעיל  את תיאורו ורא(

 , בכלל האוכלוסייהשצוינו לעילפר סה- קבוצות בתישלושפי -על )באחוזים(התפלגות הלומדים 

  .לנוחיות הקוראים) 6.18בטבלה (שנית מוצגת  ,שכבות המדגםבפילוח מגזרי ולפי 

  

פי הרמה -עלהמשנה - כולה ובאוכלוסיותבאוכלוסייה  )באחוזים( התפלגות התלמידים :6.18טבלה 

  )אוסמדד שטרפי -כפי שנקבעה על(בהם הם לומדים שהספר -כלכלית של בתיה-החברתית

  דוברי ערבית  דתי-ממלכתי  ממלכתי  דוברי עברית  כלל האוכלוסייה  

  –  44  49  48  35  "מבוססים"ספר -בתי

 18 40 40 40 34  "בינוניים"ספר -בתי

 82 16 10 12 31  "נמוכים"ספר -בתי

  

חינת במ" נמוכים"ספר - שיעורם הגבוה של הלומדים בבתי הם6.18ים בטבלה בולטהממצאים ה

ספר - והעדרם של לומדים בבתי,ערביתה ידוברשל כלכלי שלהם במגזר ה-רקע החברתיה

  . במגזר זה"מבוססים"

ספר ברמות הטיפוח השונות - התלמידים הלומדים בבתי של2007ם במדעים בשנת הישגיה

  .6.19 המוצגים בטבל
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הספר - כלכלית של בתיה-פי הרמה החברתית-הישגי התלמידים במדעים על :6.19טבלה 

  )התקן- בסוגריים סטיית (ומדיםבהם הם לש

  דוברי ערבית  דתי-ממלכתי  ממלכתי  דוברי עברית  כלל האוכלוסייה  

  –  )79 (508  )91 (492  )89 (495  )89 (495  "מבוססים"

  )103 (441  )82 (500  )87 (484  )86 (488  )91 (481  "בינוניים"

  )94 (418  )94 (430  )92 (427  )93 (428  )94 (420  "נמוכים"

 "וססיםמב"פער 
  "נמוכים"פחות 

75 67  65  78  23  

  
לבין " מבוססים"ספר - תלמידים הלומדים בבתיןביבכלל האוכלוסייה במדעים פער ההישג 

תקן של התפלגות -סטיית 3/4-לכ ומגיע ,גדול והינ" נמוכים"ספר -תלמידים הלומדים בבתי

בין הוא ערבית ה יברדושל  פער ההישג במגזר ).ציון- נקודות101 ( במדעיםהציונים הארצית

מקביל האם משווים את הפער הזה לפער ". נמוכים"ו" בינוניים"ספר -תלמידים הלומדים בבתי

כלכליים גדול יותר במגזר -גורמים חברתייםבגין  נראה שהקיטוב בהישגים ,עבריתהבקרב דוברי 

  .עבריתה ידוברשל 

ספר השונים ברקע - בבתיג בין תלמידים הלומדיםשהיה פערי ם שלאורך אחר השתנות-מעקב

 חלה ירידה בפערי 2007שנת  עד 1999כי משנת פי מדד שטראוס מגלה -כלכלי שלהם עלה-החברתי

  .באוכלוסייה כולה "נמוכים" ו"מבוססים"ספר -ההישג בין בתי

-ספר השונים ברמתם החברתית-ין תלמידים מבתימציגה את פערי ההישג ב 6.20טבלה 

  . באוכלוסייה כולה ובפילוח מגזרי– ניםכלכלית במחזורי המחקר השוה

  
פי -ערבית עלדוברי ובקרב דוברי עברית וכולה  התפלגות התלמידים באוכלוסייה :6.20טבלה 

 ופערי ממוצע הישגיהם במדעים, )טראוסמדד ש(הספר -הכלכלית של בתי- החברתיתהרמה 

  ההישג ביניהם במחזורי המחקר השונים

  כלל האוכלוסייה

2007  2003  1999  

  

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

  512  38  520  38  495  35  "מבוססים"

  476  34  484  32  481  34  "בינוניים"

  399  28  460  30  420  31  "נמוכים"

  *74  113    *24  60    *61  75    פער

  
  דוברי עברית

2007  2003  1999  

  

שיעור 
  לומדים

 ממוצע
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

  512  46  520  50  495  48  "מבוססים"

  480  37  485  38  488  40  "בינוניים"

  417  17  447  12  428  12  "נמוכים"

  *62  95    *38  73    *60  67    פער

  
  דוברי ערבית

2007  2003  1999  

  

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

שיעור 
  לומדים

ממוצע 
  הישג

  –  –  –  –  –  –  "מבוססים"

  445  20  472  55  441  18  "בינוניים"

  383  80  466  85  418  82  "נמוכים"

  *62    *6    *23    פער

  ."נמוכים"ו" בינוניים"ספר -פער הישג בין בתי  *
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" ינונייםב"ספר -בין הלומדים בבתיבמדעים הישג ה חלה ירידה בפערי 2007שנת  ל1999שנת בין 

 היה "נמוכים" ו"בינוניים"ספר -בין בתי הקיטוב בהישגים 1999שנת ב. בשני המגזרים" נמוכים"ו

 מאשר עבריתה ידוברשל קיטוב זה גדול יותר במגזר  ההי 2007-ו 2003שנים  ב.גדול בשני המגזרים

  .לזו שנמצאה במתמטיקהא ופאה התמונה דומ. במגזר של דוברי הערבית

  

ים בתחומי התוכן השונים ובתחומים הקוגניטיביים השונים ההישג  6.3.6
  במדעים

הארץ - פיזיקה ומדעי כדור, כימיה,  ביולוגיה–  תחומי תוכןההמבחן במדעים בכיתה ח ייצג ארבע

ידיעה מתייחסת לבסיס הידע שיש . יישום וחשיבה, ידיעה: שלושה תחומים קוגניטיבייםכן ו –

 של התלמיד ליישם ידע והבנה ו יישום מתייחס ליכולת;ושיטותכלים , מושגים,  עובדות–לתלמיד 

הקשורה לניתוח חשיבה הינה פעילות קוגניטיבית ו ;פתרון בעיותומתן הסבר שם למושגית 

 ,הסקה, מידעשל  ומחייבת שילוב ,מוכרים-לאשלביות במצבים -  רבשגרתיות- לאלפתרון בעיות ו

  .הכללה ומתן עדות והצדקה להסברים

במדינות מציג את ממוצעי ההישג ) זהדוח  ל ב נספחורא(  במדעיםבדוח הבינלאומי 3.1מוצג 

 בלוויית סימול המעיד אם הממוצע , ומהתחומים הקוגניטיבייםבכל אחד מתחומי התוכןהשונות 

המדינות המובילות  .)TIMSS )500סולם של ממוצע מהגבוה או נמוך באופן מובהק סטטיסטית 

  .הן סינגפור וטייוואןהתחומים הקוגניטיביים מובכל אחד מתחומי התוכן 

ניתן ללמוד ממספר השונים של תחומי התוכן והתחומים הקוגניטיביים היחסי על הקושי 

התוכן . TIMSSסולם של ממוצע העולה על בתחומים השונים הארצות שההישג הממוצע שלהן 

-מדעי כדורהוא  TIMSSסולם של מעל לממוצע הרב ביותר שהשיגו מספר המדינות נרשם שבו 

-ו מדינות 11בפיזיקה רק ).  ישויות5-  מדינות ו14( ביולוגיה ואחריו, ) ישויות6- מדינות ו14(הארץ 

  .TIMSSסולם של שיגו מעל לממוצע הישויות  4

 מעל ושיגהרב ביותר שהמספר המדינות בו נרשם התחום ש, בין התחומים הקוגניטיביים

 מדינות 13( ידיעה –  והנמוך ביותר,) ישויות5-  מדינות ו15 ( הוא חשיבהTIMSSסולם של לממוצע 

  ). ישויות4- ו

הישגי ישראל נופלים באופן מובהק במדעים  םבכל תחומי התוכן והתחומים הקוגניטיביי

 24-  המדינות המושוות במקום ה49ישראל מדורגת בין . TIMSSסולם של ממוצע המסטטיסטית 

. הארץ-  במדעי כדור30- הבמקום  בפיזיקה ו22-המקום  ב, בכימיה25-הבמקום , בביולוגיה

 20-במקום ה ביישום ו23-הבמקום , בידיעה 30-במקום ההיא מדורגת בתחומים הקוגניטיביים 

  .6.21ם בפילוח מגזרי מוצגים בטבלה יהממוצעים הישראלי .בחשיבה
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בישראל דעים  ממוצע ההישג בתחומי התוכן ובתחומים הקוגניטיביים השונים במ:6.21טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות (בפילוח מגזרי

  תחומים קוגניטיביים  תחומי תוכן  

-מדעי כדור  פיזיקה  כימיה  ביולוגיה  
  הארץ

  חשיבה  יישום  ידיעה 

  )4.2( 481  )4.2( 472  )4.9( 456  )4.1( 462  )4.6( 472  )4.6( 467  )4.2( 472  כלל האוכלוסייה

  )5.2( 502  )4.9( 488  )6.0( 465  )4.6( 478  )5.5( 485  )6.0( 479  )4.9( 492  דוברי עברית

  )7.6( 424  )7.3( 428  )8.5( 432  )8.5( 421  )8.2( 437  )7.6( 437  )8.3( 419  דוברי ערבית

 בין י הישגפער
דוברי עברית 

  לדוברי ערבית

73  42  48  57  33  60  78  

  

 שם הפער , בביולוגיהבמיוחד, עברית גדולים בכל סולמות התוכןההישג לטובת דוברי הפערי  

הם עברית ה לטובת דוברי ים הגדוליםבתחומים הקוגניטיביים הפער .ציון- נקודות73- מגיע ל

  .)ציון- נקודות60( וביישום )ציון- נקודות78(חשיבה ב

את אחוז העונים מהציונים המבטאים ניתן ללמוד גם בין התחומים השונים הקושי הבדלי על 

מידע זה מופיע .  השוניםלתחומי התוכן ולתחומים הקוגניטיבייםטים המשתייכים יפר לענכון 

 לע אחוז העונים נכון ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על.  בנספח של הדוח הבינלאומי9Aמוצג ב

 39%, הארץ- במדעי כדור40%,  בביולוגיה41% –פריטים בתחומי התוכן השונים היה דומה 

הוא  ה התחום הקל ביותר לפי ציונים אל,ניטיבייםמבין התחומים הקוג.  בפיזיקה38%- בכימיה ו

  .מצב זו נשמרת גם בישראל-תמונת. )35%( וחשיבה )37%( םושמכן יי- לאחר,)45%(ידיעה 

  

ובתחומים בתחומי התוכן בכל מדינה היחסי פרופיל ההישג   6.3.7
   השוניםהקוגניטיביים

בתוך כל השונות במדעים יטיביות מיומנויות הקוגנהשונים וב היחסיים בתחומי התוכן הביצועים

  .הארצי במדעים לממוצע ההישג מודגמים באמצעות השוואהמדינה 

מציג את הביצועים היחסיים בכל )  ב לדוח זה נספחורא ( בדוח הבינלאומי במדעים3.2מוצג 

 םתחומיי הבוהאחר לג ,תחומי התוכןי בלג האחד –  באמצעות שני תרשימיםמדינה

 , בכל מדינהבמדעיםהארצי  כל תרשים מייצג את הממוצע ו שלעובר במרכזהקו ה. יםיהקוגניטיב

ממנו נמתחים ש , עיגולדיי-למסומן עתחום תוכן או תחום קוגניטיבי הממוצע בכל . 0-שנקבע ל

.  מהמקרים95% שבו מצויים ,ממוצעהתקן סביב - שתי טעויות±שני קווים המציינים טווח של 

 את , הקווים אורך באמצעות, המוצג מדגים,בוה או נמוך יחסיתהתחום שבו ההישג גלבד מזיהוי 

 ,ארמניהובולגריה כגון  ,נמצאה גבוהה בכמה מדינותונּות זו  ש.ממוצעהת סביב מידת השונּו

  .ר ומלטהאטק ,הכי'צ: נמוכה מאוד באחרותו

מי התוכן והישג בתחהממוצעי . ממוצע הארצי במדעים הינן קטנותהבישראל התנודות סביב 

 שלהתנודות . ההישג נמוך במקצתשם , הארץ-מדעי כדורפרט ל ,השונים במדעים דומים זה לזה

 –הנמוך ההישג  ו,חשיבהבההישג הגבוה נרשם .  גדולות יותרהתחומים הקוגניטיביים יממוצע

  .ממוצעים בישראל הינה בינוניתהסביב ת השונּומידת . בידיעה
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  י התוכן ובתחומים הקוגניטיביים במדעיםפרופילים של הישג יחסי בתחומ: 4תרשים 

  

  

  

   במדעיםהבדלי מגדר בתחומי התוכן ובתחומים הקוגניטיביים  6.3.8

מציג את ממוצעי ההישג של בנים ושל ) זהדוח  ל ב נספחורא ( בדוח הבינלאומי במדעים3.3מוצג 

פי הנתונים -על.  ואת הפערים ביניהם,התחומים הקוגניטיבייםמבנות בכל אחד מתחומי התוכן ו

. סטטיסטית על הישגי הבנות בצורה מובהקתעולים פיזיקה הישגי הבנים ברק  ,הבינלאומיים

בתחום . סטטיסטית על הישגי הבנים בצורה מובהקתעולים הישגי הבנות ובכימיה בביולוגיה 

  .הארץ אין הבדל- מדעי כדור

בנים הבדל בהישגים בין  ואין ה,בישראל הבנות משיגות יותר מהבנים בביולוגיה ובכימיה

  .הארץ-לבנות בפיזיקה ובמדעי כדור

על הישגי עולים הישגי הבנות בכל התחומים הקוגניטיביים  ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

רק סטטיסטית בישראל הפערים לטובת הבנות מובהקים . סטטיסטית הבנים באופן מובהק

  .בחשיבה

  .6.22 הבטבלמוצגים  ,הממוצעים הבינלאומיים בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

ופערי  בנות ובנים בישראל בתחומי התוכן השונים במדעיםשל הישג ממוצעי ה :6.22טבלה 

  )התקן-בסוגריים טעות(ההישג ביניהם 

    הארץ-מדעי כדור  פיזיקה  כימיה  ביולוגיה

  פער  בנים  בנות  פער  בנים  בנות  פער  בנים  בנות  פער  בנים  בנות

  -3 )4.8( 464  )5.0( 461  1 )5.7( 471 )5.3( 472  16  )5.3( 459  )5.8( 475  14  )5.2( 465  )4.8( 479  אוכלוסייהכלל ה

  -11 )6.0( 484 )5.1( 473  -5 )6.9( 487 )6.1( 482  9  )6.7( 474  )7.1( 483  5  )6.6( 489  )5.1( 494  דוברי עברית

  17 )7.7( 412 )10.8( 429  15 )8.6( 429 )9.4( 444  33 )8.0( 420 )9.4( 453  32  )6.8( 403  )11.0( 435  דוברי ערבית 

  0 )0.6( 466 )0.5( 466  -4 )0.6( 468 )0.6( 464  11 )0.6( 460 )0.6( 471  11  )0.6( 460  )0.6( 471  בינלאומיממוצע 

  

מוצגים בנים בתחומים הקוגניטיביים בפילוח מגזרי בנות להישג בין הפערי בהנתונים הנוגעים 

  .6.23בטבלה 
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בסוגריים  (ראל בתחומים הקוגניטיביים במדעים פערי ההישג בין בנות ובנים ביש:6.23טבלה 

  )התקן-טעות

    חשיבה  יישום  ידיעה

  פער  בנים  בנות  פער  בנים  בנות  פער  בנים  בנות

  12  )5.0 (475  )5.0 (487  9  )5.5( 467  )4.5( 476  3  )6.0( 455  )5.4( 458  כלל האוכלוסייה

  3 )6.3 (500  )5.7( 503  0  )6.2( 488  )5.1( 488  -7  )7.5 (469  )6.3 (462  ריתדוברי עב

  34  )7.7 (408  )9.1 (442 29  )8.4( 413  )8.2( 442  28  )8.3( 418  )10.1( 446  דוברי ערבית

  11 )0.6( 460  )0.6( 471  5  )0.6( 463  )0.6( 468  4  )0.6 (464  )0.6 (468  בינלאומיממוצע 

  

. חשיבהבבנות משיגות יותר מבנים באופן מובהק סטטיסטית רק , לוסייה בכלל האוכ,בישראל

בכל התחומים סטטיסטית בנות גדולים ומובהקים הערבית הפערים לטובת הבקרב דוברי 

  .הקוגניטיביים

  

המשנה כשהם -ההישגים במדעים בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסיות  6.3.9
  מחושבים כציוני אחוזים

המשנה בישראל אינה משתנה כאשר מחשבים את הציונים על סולם -המצב באוכלוסיות-תמונת

ציונים בתחומי התוכן ובתחומים  הלע  נוסף.6.24 מוצגים בטבלה הנתונים אל. ציוני אחוזים

שאלות ובשאלות פתוחות הכוללים באחוזים הציוני בנפרד הקוגניטיביים השונים מוצגים גם 

  .סגורות

  

 *המשנה שלו-המשנה בישראל במדעים במבחן כולו ובתחומי-ות ההישגים של אוכלוסי:6.24טבלה 
כלל   

  האוכלוסייה
-ממלכתי  ממלכתי

  דתי
דוברי 
  עברית

דוברי 
  ערבית

  בנים  בנות

  )22( 40  כולל –מדעים 

)0.8( 
43 )22( 
)1.2( 

44 )22( 
)1.0(  

43 )22( 
)1.0(  

33 )20( 
)1.5(  

41 )22( 
)1.0(  

40 )22( 
)1.0(  

 –מדעים 
  שאלות פתוחות

47 
)1.0( 

48 
)1.4( 

48 
)1.8( 

48 
)1.2( 

44 
)1.7( 

47 
)1.2( 

47 
)1.2( 

 –מדעים 
  שאלות סגורות

35 
)0.7( 

38 
)1.0( 

41 
)1.0( 

39 
)0.8( 

25 
)1.5( 

36 
)0.8( 

34 
)0.8( 

 41  ביולוגיה
)0.8( 

44 
)1.2( 

44 
)1.2( 

44 
)1.0( 

32 
)1.3( 

42 
)0.9( 

39 
)1.0( 

 40  כימיה
)0.9( 

41 
)1.2(  

42 
)1.4( 

41 
)1.0(  

36 
)1.6( 

41 
)1.0( 

38 
)1.1( 

 39  פיזיקה
)0.8(  

40 
)1.2(  

43 
)1.3( 

41 
)1.0( 

34 
)1.4( 

39 
)0.9(  

40 
)1.0( 

-מדעי כדור
  הארץ

43 
)1.2( 

46 
)1.7( 

48 
)2.2( 

46 
)1.4( 

34 
)2.3( 

43 
)1.7( 

43 
)1.4( 

 45  ידיעה
)0.8(  

46 
)1.1(  

46 
)1.1( 

46 
)0.9( 

41 
)1.5( 

45 
)0.9( 

45 
)0.9( 

 40  שוםי
)1.2( 

42 
)1.7(  

45 
)2.5(  

43 
)1.4( 

32 
)2.5( 

41 
)1.7( 

39 
)1.5( 

 34  חשיבה
)0.9(  

37  

)1.4(  

39  

)1.4( 
38 

)1.1( 
22 

)1.3( 
34 

)1.1( 
33 

)1.1( 

 ;ספרי-התקן של ממוצעי ההישג הבית- סטיית,ליד הממוצע, בשורת הנתונים של ההישג הכולל מופיעה בסוגריים  *

  .התקן של ציוני האחוזים-ופיעה טעותבאחוזים מ מתחת לציון
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 יתיאור ביצועי התלמידים בסיפי ההישג השונים במדעים ושיעור  6.3.10
  עוברים את סיפי ההישג הללוההתלמידים 

ארבע כדי לתאר את הישגיהם של תלמידי כיתה ח על סולם ההישגים במדעים הוגדרו , כאמור

 .ת הישג שונותו שמייצגות רמ, במדעיםTIMSSשל  על סולם הציונים –  סיפי הישג–ציון -קודותנ

 לכל אחד מסיפי ההישג פריטים לשייךהתאפשר ) 5.2בסעיף לעיל  השתואר(בשיטה מיוחדת 

ניתוח תוכן של הפריטים . הסף-המאפיינים את ההישג של תלמידים שציונם נופל בסמיכות לציון

ש ולאפיין את הכשירויות דרישותיהם הקוגניטיביות אפשרו לפרניתוח וסף כל ששויכו ל

לפי  כל אחד מהסיפיםהכשירויות המאפיינות להלן תיאור  .הטיפוסיות לכל אחד מסיפי ההישג

אחד במתכונת של פריט פתוח המחייב  – הצגים כל אחד מסיפים אלהמייפריטי מבחן  .ניתוח זה

, דוח זהל גספח  יופיעו בנ– פריט סגור המחייב בחירת תשובהוהאחר במתכונת של  ,בהושתחיבור 

  .במדינות השונותנכונה  העונים עליהם יבלוויית שיעור

  

  "מתקדמים"ההישג המאפיין את סף ה

, כימיהב, מפגינים הבנה של מושגים מורכבים ומופשטים בביולוגיה" מתקדמים"תלמידים 

הגומלין - של היצורים החיים ואת יחסיםהם מבינים את מורכבות. הארץ-מדעי כדורבפיזיקה וב

מבנה לגבי  וכן הבנה ,קול ואור, מגנטיםשל תכונות לגבי הם מפגינים הבנה . שלהם עם הסביבה

על  ,מערכת השמשעל ידע יש להם .  תכונותיו הפיזיקליות והכימיות והשינויים החלים בו,החומר

מיישמים ידע זה להבנת סוגיות הם  ו,התהליכים המתרחשים בועל הארץ ו- כדוריו שלתכונות

 ויכולים ליישם עקרונות פיזיקליים ,הם מבינים דברים בסיסיים הקשורים לחקירה. תסביבתיו

  .הם מסוגלים לספק הסברים כתובים ולדווח על ידע מדעי. לפתרון בעיות כמותיות

  

  "גבוהים"הסף ההישג המאפיין את 

שגים מבינים מוהם . מערכות ועקרונות, מדגימים הבנה מושגית של מחזורים" גבוהים"תלמידים 

הגומלין שבין - בבריאות וביחסי,  בביולוגיה של האדם,ביולוגיים הנוגעים בתהליכי החיים בתא

 מפגינים ,קוללאור ולהם מיישמים ידע למצבים הקשורים . חיים באקוסיסטמה- צמחים ובעלי

של  ולייםתהליכים כימיים ופיזיקשל , מבנה החומרהבנה של  ומציגים ,אודות חום וכוחות-עלידע 

הארץ - תהליכים על פני כדור, אודות מערכת השמש-עלמפגינים הבנה הם . נויים בחומרשי

מפגינים שליטה במיומנויות הם כן -כמו.  סוגיות סביבתיותלכמה וכן ידע הקשור ,ומשאבים

 ,גרפיםב וותטבלהמופיעים ב םמפרשים נתוני, משלבים מידע ומסיקים מסקנות, חקירה בסיסיות

  .ם המעידים על ידע מדעיומספקים הסברים קצרי

  

  "בינוניים"סף הההישג המאפיין את 

מערכות מזון ב, חיים-בעליבנושאים הנוגעים בשורה של ידע מדעי מפגינים " בינוניים"תלמידים 

הם מכירים היבטים מסוימים של קול . ה על האקוסיסטמהישינויים באוכלוסישל ת והשפעבו

תהליכי , מפגינים ידע על מערכת השמשהם . יים כימייםאודות שינו-על ויש להם ידע בסיסי ,וכוח

הם יכולים ליישם ידע .  ומפרשים תרשימיםותמחלצים מידע מטבלהם . משאבים וסביבה, חיים

  .למצבים מעשיים
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  "נמוכים"סף הההישג המאפיין את 

יש . מדעי החומרל החיים וימדעלעובדות בסיסיות הקשורות כמה מכירים " נמוכים"תלמידים 

יכולים לפרש הם . היכרות עם תופעות פיזיקליות בחיי היומיוםוידע מסוים על גוף האדם להם 

  .מעשייםל מושגים פיזיקליים למצבים שתמונות ותרשימים וליישם ידע 

מש אחד מש בכל מדינה יםשיעור התלמידים שהשיגו או עברו את סיפי ההישג הבינלאומי

 ורא(  במדעיםבדוח הבינלאומי 2.2מוצג  .ת השונותשגיהן של המדינויהמדדים להשוואה בין ה

מהמדינה שבה שיעור , המדינות מוצגות בסדר יורד. ים אלהמציג שיעור) זהדוח  ל בנספח

זה הוא ועד למדינה שבה שיעור ביותר  הוא הגבוה "מתקדמים"התלמידים שמשיגים את סף ה

  .הנמוך ביותר

היא גבוה ביותר הוא ה "מתקדמים"הסף  ם אתעובריהשיעור התלמידים המדינה שבה 

. 17%- שיעורם מגיע ל הדרומיתקוריאהבאנגליה וב, ביפן. )25%(טייוואן אחריה ו ,)32%(סינגפור 

 נמצאים מתחת 7%–3% ורק ,"נמוכים"הלו רוב התלמידים נמצאים מעל לסף הלמדינות כל הב

צאים מתחת לסף סלוודור נמ- בוצואנה ואל, קטאר, במדינות גאנה,  לעומת זאת.לסף זה

  . מהתלמידים81%- ל65%בין " נמוכים"ה

  .6.25הנתונים הישראליים בפילוח מגזרי מוצגים בטבלה 

  

  )באחוזים (בפילוח מגזריבמדעים יגים את סיפי ההישג משההתלמידים שיעורי  :6.25טבלה 

מעל לסף   
  "מתקדמים"ה

מעל לסף 
  "גבוהים"ה

מעל לסף 
  "בינוניים"ה

מעל לסף 
  "נמוכים"ה

תחת לסף מ
  "נמוכים"ה

כלל 
  האוכלוסייה

5  21  51  75  25  

  18  82  57  24  5  דוברי עברית

  42  59  32  9  1  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

3  17  49  78  22  

  

 51%, "גבוהים"המעל לסף  נמצאים 21%, "מתקדמים"סף הלמעל  נמצאים 5%רק בישראל 

 שאינם ה אלם שלשיעור. "נמוכים"המעל לסף  נמצאים 75%- ו,"בינוניים"מעל לסף הנמצאים 

ר תיוגדול פי שניים ו םשיעור במגזר של דוברי הערבית .25%הוא " נמוכים"המגיעים לסף 

  .עבריתה ידוברשל עורם במגזר ימש

 יבשיעורים שחלו מציג את השינוי)  ב לדוח זה נספחורא(  במדעים בדוח הבינלאומי2.3מוצג 

. קרב המדינות שהשתתפו במחזורי המחקר השוניםבהשונים הסיפים התלמידים שעברו את 

 "מתקדמים" סף הם אתעובריהה מובהקת סטטיסטית בשיעור י חלה עלי2007שנת  ל2003שנת מ

חלה ירידה  – םריקונג ומצ-  הונג– ובשתי מדינות ,מדינות המושוותה 35מבין  מדינות 8-ב

  .מובהקת סטטיסטית

-ו 2003, 2007שנים בבישראל ההישג במדעים  פיסיאת  םעובריה ימציגה את שיעור 6.26טבלה 

1999.  
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  )באחוזים( סיפי ההישג במדעים בישראל במחזורי המחקר השונים ם אתעובריה י שיעור:6.26טבלה 

 – 625מעל 
  "מתקדמים"

 – 550מעל 
  "גבוהים"

 – 475מעל 
  "בינוניים"

    400-מתחת ל  "נמוכים" – 400מעל 

2007  2003  1999  2007  2003  1999  2007  2003  1999  2007  2003  1999  2007  2003  1999  

כלל 
  האוכלוסייה

5  5  5  21  24  23  51  57  50  75  85  75  25  15  25  

דוברי 
  עברית

5  6  5  24  27  26  57  61  56  82  86  82  18  14  18  

דוברי 
  ערבית

1  1  0  9  14  4  32  54  20  59  78  50  42  22  50  

  

אולם ,  ממחזור המחקר הקודם"מתקדמים"הף את ס םעובריהבישראל לא חל כל שינוי בשיעור 

שאינם התלמידים ה בשיעור י שמשמעותה עלי,"נמוכים"ם את סף העובריהחלה ירידה בשיעור 

  .1999שנת  בהכך חזרה ישראל למצב ב.2007שנת  ב25%- ל2003שנת  ב15%-מגיעים לסף זה מ

  

מגמות שינוי בהישגים הלימודיים במתמטיקה ובמדעים  .6.4
  ןר השונים בישראל ואירועים שעשויים להסבירבמחזורי המחק

שנבחרו במחזורי המחקר השונים חייבה יצירת השונות אוכלוסיות ה של הןההשוואה בין הישגי

פעולה זו נעשתה ממחזור למחזור באמצעות כיול סולמות  .מחזוריםסולם ציונים משותף לכל ה

משני מחזורים עוקבים תלמידים העל בסיס נתוני . יםמחקר עוקבשני מחזורי כל הציונים של 

על המחזורים  כל הם שלאפשר להציב את ציונילשני המחזורים  משותפים "עוגן"ושימוש בפריטי 

  .ממחזור למחזור ולחשב את מגמות השינוי ,סולם משותף

מידע מפורט על השינויים שחלו בסדרה של מדדים המתארים את ההישגים בשני מקצועות 

 והוצג בסעיפים הרלוונטיים ,עיקריים של הדוחות הבינלאומייםהלימוד מובא במוצגים ה

  .הקודמים

 –התלמידים בכיתות ח בישראל נאספו משלושה מחזורי מחקר לגבי השוואה -בנינתונים 

הם המדדים שנבחרו . מדדי הישגבכמה יובא סיכום הנוגע  6.27בטבלה  .2007- ו2003, 1999

ושיעורם של " מתקדמים"הסף  את ותלמידים שעבר שיעור ה;ממוצעי ההישג בכל אחת מהשנים

שיעור התלמידים מצטיינים והתלמידים השיעור , דהיינו" (נמוכים"הסף  שלא עברו את האל

בנות ,  דוברי עברית ודוברי ערבית–משנה -ותהישג של אוכלוסיה ממוצעי ;)חלשים במיוחדה

 –כלכלית -חברתית מבחינה "כיםנמו" ו"בינוניים", "מבוססים"ספר -תלמידים בבתיוכן , ובנים

  .ןופערי ההישג שביניה
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  מחזורי המחקר השוניםין מדדי הישג בשחלו בישראל בכמה שינויים : 6.27טבלה 

1999  2003  2007    

  מדעים  מתמטיקה  מדעים  מתמטיקה  מדעים  מתמטיקה

  468  463  488  496  468  466  הציון הממוצע הכולל

סף את עוברים השיעור 
  "מתקדמים"ה

4  5  6  5  4  5  

שאינם התלמידים שיעור 
  "נמוכים"לסף המגיעים 

24  25  14  15  25  25  

הציון הממוצע של דוברי 
  עבריתה

482  484  505  496  484  485  

הציון הממוצע של דוברי 
  ערביתה

397  394  465  463  408  422  

דוברי בין הישג ה יפער
  ערביתהלדוברי עברית ה

85  90  40  33  76  63  

  472  465  479  492  461  459   של הבנותהציון הממוצע

  463  462  498  500  479  474  הציון הממוצע של הבנים

בנות הבין הישג ה יפער
  בניםל

15-  18-  8-  19-  3  9  

לומדים הממוצע של הציון ה
  "מבוססים"ספר -בבתי

507  512  532  520  497  495  

לומדים הממוצע של הציון ה
  "בינוניים"ספר -בבתי

473  476  487  484  477  481  

לומדים הממוצע של הציון ה
  "נמוכים"ספר -בבתי

405  399  465  460  408  420  

 – ספרה-הישג בין בתיה יפער
  "נמוכים "פחות" מבוססים"

102  113  67  60  89  75  

  

 דומים 2007כי בשני מקצועות הלימוד ממוצעי ההישג בישראל בשנת  עולה 6.27בטבלה עיון מ

גם במדדים . הממוצעים גבוהים יותר באופן משמעותיהיו  2003נת ש ואילו ב,1999 של שנת הלאל

 חזרו 1999שנת המחקר בלאחר שמונה שנים ,  אם כן.רים שמוצגים מצטיירת אותה תמונההאח

ה בשיעורי התלמידים יזמן זה לא חלה עלי-בפרק .רמהאותה עים בישראל לציוני ההישג הממוצ

לא הצטמצם הפער , נם מגיעים לסף ההישג הנמוךהמצטיינים ולא קטנו שיעורי התלמידים שאי

-המגזרי לטובת דוברי העברית ולא הצטמצם הקיטוב בהישגים שמקורו בגורמים חברתיים

  .כלכליים

פערי הם בהשוואה לשני המחזורים הקודמים  2007שנת הפערים היחידים שהצטמצמו ב

לטובת לפערים הפכו אף נ או) במתמטיקה(נעלמו ר שא ,בנות לבנים לטובת הבניםהההישג בין 

  ).במדעים(הבנות 

 ,2003גם את הציונים הגבוהים במיוחד בשנת - כמו,2003שנת בניסיון להסביר את הירידה מ

עשויים להסביר את אשר  2007- ו2003שנים נתייחס בשלב זה רק לאירועים מיוחדים שאירעו ב

הישגים הלימודיים במדעים לידועים כקשורים שקשר משתני ֶהכמה נתוניהם של  .המצב-תמונת

 יובאו בפרק הסיכום וישמשו בסיס ,2007שנת  ל2003שנת שכיחותם ירדה מר שא ו,ובמתמטיקה

  .לפרשנות הממצאים

  

סביר את ההישג הגבוה שהשיגו בישראל העשויים לאשר  ו2003שפעלו בשנת מיוחדים גורמים 

  2007- ו1999שנים בהשוואה ל

 יותר במערכת החינוך הכללית להתאים את תוכנית הלימודים  הייתה התכוונות רבה2003לקראת 

מבין  אחוז הנושאים ,אכן. TIMSS למסגרת ההערכה של , את זו המופעלתגם- כמו,המיועדת
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עלה שנכללו בתוכנית הלימודים המיועדת בישראל  TIMSSנושאי המסגרת הקוריקולרית של 

-מהוא עלה  ובמדעים ,2007שנת ב 79%-לו 2003שנת  ב69%- ל1999שנת  ב41%-במתמטיקה מ

א שיש קשר בין השינויים ופאיתכן י .2007שנת  ב76%- ול2003שנת  ב77%-  ל1999שנת  ב57%

הותאמו יותר ר שא ,כני הלימוד בתוכנית הלימודים המיועדת בישראלובדגשים ובכיסוי ת

  .2003שנת לבין העלייה בהישג הלימודי בשני המקצועות ב, TIMSSלמסגרת ההערכה של 

הביניים לחיזוק - נעשתה בישראל בשנת המבחן פעולה מכוונת בחטיבותולבד מפעולה ז

כתוצאה .  שבחלקם נלמדו בכיתות נמוכות יותר,"חשיבה כמותית"להלמידה בתחומים הקשורים 

בדיעבד ר שאתלמידים בישראל הזדמנות מיוחדת בשנת המבחן ללמוד תכנים המכך קיבלו 

נמצא כי בניתוח מיוחד ,  אכן.מתמטיקהפריטי המבחן במחמישית היו בסיס של ככי התברר 

 1/3-בכהיו גבוהים פריטים שתוכנם קיבל דגש מיוחד בהוראה בשנת המבחן בהישגי התלמידים 

 בפריטים אחרים שנלמדו יהםהישגמהארצית באוכלוסייה הציונים תקן של התפלגות -סטיית

  .)2005 ,זוזובסקי(התערבות זו בשנת המבחן ללא 

בשנה שנעשתה " חשיבה כמותית"לא שהיה קשר בין הפעולה המכוונת הקשורה ופאיתכן י

 כי ,עם זאת, יש לציין.  לבין העלייה בהישג הלימודי במתמטיקהTIMSS 2003מחקר נערך שבה 

  .2003זאת גם במקצוע זה חלה עלייה בולטת בהישג בשנת - ובכל,פעולה דומהבמדעים לא נעשתה 

 

  TIMSS 2007רעה בישראל בתקופה שבה נערך מחקר יאשביתת המורים ש

כבר בתחילת אותה שנה פתח ארגון . שקט-התאפיינה באי) 2007–2006(ז "שנת הלימודים תשס

. חבריורוב  שבהם מרוכזים ,יסודיים-הספר העל-המורים בעיצומים שהקיפו בעיקר את בתי

 10.10.2006-מ(משך כחודשיים ב, העיצומים התקיימו במהלך השליש הראשון של שנת הלימודים

לאחר , 2007בחודש אפריל . ומתן עם ארגון המורים- החל משאכךכתוצאה מ. )12.12.2006ועד 

 שבה סומנו כיעד פעולות מחאה ,הוכרזה שוב שביתה, ומתן עם ארגון המורים לא צלח- שהמשא

נלאומי הרלוונטי המחקר הבי. ביניהן פעולות נגד העברת מבחנים לאומיים ובינלאומיים, שונות

 והיה צורך במאמץ ,הספר הפריעו לביצועו-תיבבפעילי הארגון . TIMSSבאותה עת היה מחקר 

  .ספרם-המבחנים בבתיקיומם של פשר את ספר לאה-לשכנע את מנהלי בתיכדי מיוחד 

ספר -ספר מהמדגם המקורי ובשישה בתי- במאה וארבעים בתי,  וכאמור,מאמץ זה נשא פרי

לא , ידי בוחנים חיצוניים- העברת המבחנים נעשתה עלשמאחר . ו המבחניםמחליפים התקיימ

השפעת השביתה ניכרה עם זאת . את שביתתם" לשבור"נדרשו מורי הכיתות חברי ארגון המורים 

אמורים היו  מורי המתמטיקה ש397מתוך . שאלוני המורה לעבשיעור המורים שענו באופן מלא 

שאלונים  הלע מורי מדעים ענו 270 ומתוך , מורים340ורה רק מהשאלוני  לע ענו ,להשתתף במחקר

ם יהנתונים הישראלירוב מסיבה זו . שאלונים באופן חלקי הלע ורבים מהם ענו ,230רק 

 המעיד על שיעור ןמיסלוויית במצוינים במוצגים הבינלאומיים מורים ההמבוססים על תגובות 

  .הספר השתתפו במחקר-יתבי  ממנהל94% ,לעומת זאת. נמוך של תגובות מורים

הבהירות -נוכח איל. פרהס-תלשביתת המורים הייתה השפעה גם על אווירת הלימודים בבי

והיה חשש גדול , גם תלמידים להיעדרהחלו  ,הספר- מורי ארגון המורים לביתם שלביחס להגעת

ת שבה על מידת הרצינווהן  התלמידים במבחן  שלהשתתפותהעל שיעור הן שתהיה לכך השפעה 

שאלות הושיעור למבחן שיעור ההיענות הוא אחד ממדדיה של רצינות זו . אליויתייחסו הם 

 , של התלמידיםםפגעה השביתה במידת רצינותעד כמה כדי לבחון  . שהושארו ללא תשובהמבחןב
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נערך ניתוח שבו הושווה שיעורם הממוצע של התלמידים שלא ענו על כל אחת משאלות המבחן 

ממצאי ניתוח זה מורים על . 2003 לשיעורם הממוצע בשנת 2007מדעים בשנת במתמטיקה וב

אולי לפרשה כעדות להעדר ניתן  ש,16%- ל12%- עלייה קלה בשיעור העדר התשובה הממוצע מ

  .)ווציהמוטי(ֲהִניעה 

פריטי בהישג הממוצעי כי  נמצא )10.2.3- ו10.1.3להלן בסעיפים  ורא(בניתוח נוסף שנערך 

פריטי מבחן בממוצעי ההישג מנמוכים ) לפי דיווחי המורים(יהם נלמדו בשנת המבחן כנומבחן שת

עדות נוספת זוהי  .טרם נלמדותוכניהם שבפריטים  ףואלמבחן כניהם נלמדו בשנים שקדמו ותש

 .יחסה להשפעת השביתהילהפרעה באווירת הלימודים בשנת המבחן שניתן אולי ל
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גים במתמטיקה רכשים ההישבהם נשההקשרים השונים  .7

  הסבר כללי – ובמדעים

  

 ההוראה והמערך ,המורים, כנית הלימודיםות, הספר-בית, הכיתה, הלומד עצמו, בית הלומד

 ויוצרים את ההקשרים יו כל אלה חוברים יחד– המתמטיקה והמדעיםהכולל של הוראת 

  :באההקשרים השונים יוצגו בסדר ה .משפיעים על הישגי התלמידים במדינות השונותה

  ; הביתי של הלומדההקשר  •

  ;ללימוד מקצועות המתמטיקה והמדעיםביחס הלומד של  ונטיותיו יודותעמ  •

  ;תוכניות הלימודים במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח  •

  ;למתמטיקה ולמדעים בכיתות חהמורים   •

  ;ההוראה וכיתת הלימוד במתמטיקה ובמדעים  •

 .הספר-בביתה השוררת ירמשאבי הלמידה והאוו –ספרי -ההקשר הבית  •

המורים , הלומדים עצמם :קשרים אלה נאספו נתונים ממקורות שוניםחד מֶהבזיקה לכל א

חלקם מופיעים באופן , הנתונים הללו סוכמו. ספרה- ומנהלי בתי,המלמדים מתמטיקה ומדעים

  הנחשביםטית וחלקם עובדו למדדים המייצגים מבנים בעלי משמעות תיאור,המקורי שבו נאספו

עיון בהם ו ,נתוני המדינות השונות מרוכזים במוצגי הדוח הבינלאומי. לימודייםהישגים לקשורים 

  .זובתמונה מצב עולמית ולהעריך את מעמדה של ישראל -מאפשר לקבל תמונת

 מוקיויש מקום להניח  כאשראך , פביתאלה מסודרות במוצגים אלה לפי סדר המדינות, ככלל

 של שכיחות בסדר יורד או עולההן מסודרות  ,הישגים הלימודייםתנה לבין הקשר בין המש של

  .המשתנה המיוצג במוצג

ברבים מהמוצגים מופיע ליד שיעור  .תקן-תיווים טעומלּוצגים והמופיעים במכל הנתונים 

ההישג של  גם ממוצע הרלוונטי המשתנהשל קטגוריות ההתלמידים המשתייכים לכל אחת מ

ההישגים לבין  אחר קשר בין המשתנה הרלוונטי לעזור בחיפוש הצגה זו מיועדת. קבוצה זו

  .הלימודיים

 – 2007בשנת בהם מצוין גם השינוי שחל ש מוצגים ,דהיינו, Trendחלק מהמוצגים הינם מוצגי 

בשיעור התלמידים המשתייכים לכל קטגוריה של המשתנה  – 2003- ו1999בהשוואה לשנים 

רק מוצגים  Trend-במוצגי ה. השינויהסטטיסטית של  ובהקותמובלוויית סימן המלמד על , המוצג

  .במחזורים עוקבים TIMSSמדינות שהשתתפו במחקר נתוני ה

 האל. םיאודות הנתונים הישראלי-עלאת המידע המופיע בדוחות הבינלאומיים משלים דיווח 

בחלק  . לצורך השוואההבינלאומייםבלוויית הממוצעים  ,בפילוח מגזרי, ותמופיעים בטבל

הצגה זו מיועדת כאמור לעזור בחיפוש אחר הקשר בין .  מוצגים גם נתוני הישגה אלותמטבל

  .המשתנה הרלוונטי המוצג לבין ההישגים הלימודיים

  שכן,מצויים לעיתים בסתירה לנתוני הפילוח המגזריהנתונים של האוכלוסייה כולה בישראל 

נוספים  מתערביםפעים גם ממשתנים בחלק מהמקרים הישגי התלמידים עשויים להיות מוש

תלויים -מהמשתנים הבלתירבים עם ת משותפת יש להם שונּור שאקשורים להישגים לימודיים וש

 הקשור לשפת הדיבור של ,משתנה המגזרהוא עוצמה - בישראל משתנה מתערב רב.הרלוונטיים
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 חברתיים ,בותייםתר –לעצמה אינדיקטור למשתנים נוספים כש נה שהי,התלמיד ולזהותו האתנית

  .הישגים לימודייםל הקשורים –וכלכליים 

להיות חזקה במיוחד אם הייצוג של המשתנה הרלוונטי  יכולה  משתנה המגזרו שלהשפעת

 & Freedman, Pisani( במקרה כזה מתקיים פרדוקס סימפסון .בשתי הקבוצות האתניות שונה

Purves, 1998(,  ניתוחי נערכו לצורך זה . תנה המתערבלנכות את השפעת המשאותנו מחייב אשר

 וחושבו ממוצעי הישג "מגזר "המתערבמשתנה ה ו של השפעתכתהבהם נושמשותפת ת שונּו

קבוצות  הן שלבין הישגי כולה באוכלוסייהאלה אפשרו לעמוד על הפער האמיתי . "מתוקנים"

פער "לבדוח גם במקרים אלה אנו מתייחסים . פי רמות המשתנה המתערב-המפולחות על

לבין תלוי - אודות הקשר שבין המשתנה הבלתי-עלבאופן מדויק יותר  המלמדנו ,"המתוקן

  .ההישגים הלימודיים באוכלוסייה כולה
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  הקשר הביתי של הלומדהמאפייני  .8

  

  

  מבוא .8.1

המשתנים שנבחרו לייצג את ההקשר  .מודיים הליוהישגיל יש קשר ממנו בא הלומדשלרקע הבית 

המידה שבה דוברים בבית את שפת , רמת ההשכלה של ההוריםהם  TIMSS 2007במחקר הביתי 

מחשבים וחיבור הימצאותם של , מספר הספרים בבית, הוריםהמוצא של ה- ארץ, המבחן

-הזמן שהלומד משקיע בביתו בהכנת שיעוריכן מידת השימוש במחשבים בבית ו, לאינטרנט בבית

  .בית

  

  השכלת ההורים .8.2

 ח בדו4.1מוצג . הישגים לימודייםלשתנה הידוע בקשר שלו רמת ההשכלה של ההורים הינה מ

אחד לפחות  םשהשלי פי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר- מציג את שיעורי התלמידים עלהבינלאומי

השלימו לימודים : חמש רמות השכלהנקבעו ). אב או הורים אומנים ,םֵא(מההורים 

השלימו לימודים לאחר ; ) יותרמתקדםתואר  או .B.Ed כולל ,תואר ראשון (םאוניברסיטאיי

את  או סיימו ;ביניים- השלימו חטיבת; השלימו תיכון;ייםאקדמלימודים תיכון אולם לא 

קטגוריה אחת התייחסה לאפשרות שהתלמיד אינו יודע . ביניים-חטיבתמלימודיהם ברמה נמוכה 

  .הוריוה של השכלהמהי רמת 

השלים ם ההוריפחות אחד מלשתלמידים המדינות המובילות בשיעור  ה12ישראל נמצאת בין 

  קוריאה, יפן,גרוזיה, רומניה, ארמניה( לקראת תארים אקדמיים תהשכלה אוניברסיטאי

 הבמדינות אל.  וישראלהרוסי, הברית-ארצות,  אוקראינה,ראטק,  נורווגיה,כווית, הדרומית

בישראל . יתהשכלה אוניברסיטאיש  אחד מהם לפחותלשהורים יש ליותר משליש מהתלמידים 

 ).24%, 23%(היא עולה בנתון זה על הממוצע הבינלאומי  ו, מהתלמידים מצויים בקטגוריה זו38%

 מרבע מתלמידיוכי יותר  ,המידע על השכלת ההורים נאסף מהתלמידיםכי יש לציין , עם זאת

  .יודעים מהי השכלת הוריהםאינם  פי הממוצעים הבינלאומיים- על13%- ו בישראלחכיתות 

מוצגים שיעורי התלמידים הישראלים והישגיהם במתמטיקה ובמדעים בכל אחת  8.1בלה בט

כן מצוין - כמו.בלוויית פילוח מגזרי, 2007פי נתוני - על"השכלת הורים"משתנה של הקטגוריות המ

 אקדמיתהשכלה יש לאחד מהוריהם לפחות ש קבוצת התלמידים ה שלבטבלה ההפרש בין הישגי

זה מהווה הפרש . ביניים- ברמה נמוכה מרמת חטיבת לימודיםמוהם השליהוריששני  הלבין אל

גם הממוצעים מובאים בטבלה . על ההישגים הלימודיים" השכלת הורים"משתנה להשפעת המדד 

  .השוואהצורך הבינלאומיים ל
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של ההורה בעל ההשכלה רמת ההשכלה פי - התפלגות התלמידים בישראל על:8.1טבלה 

  המשתנהשל קטגוריות הפי -  עלמדעיםב במתמטיקה ו התלמידיםשגיהיו, הגבוהה יותר

- לאניתתיכו-על  תאוניברסיטאי
  תאקדמי

-תפחות מחטיב  ביניים-תחטיב  ניתתיכו
  ביניים

 פער  לא יודעים
  *הישג

      הישג  הישג  הישג  הישג  הישג  הישג

  

  שיעור
תלמידים 

  'מד  'מת  %-ב

  שיעור
תלמידים 

  'מד  'מת  %-ב

  שיעור
תלמידים 

  'מד  'מת  %-ב

  שיעור
תלמידים 

  'מד  'מת  %-ב

  שיעור
ים תלמיד

  'מד  'מת  %-ב

  שיעור
תלמידים 

  'מד  'מת  'מד  'מת  %-ב

כלל 
  האוכלוסייה

38  499  507  10  464  469  17  441  448  7  409  416  3  404  409  26  458  457  95  98  

דוברי 
  עברית

41  518  524  9  489  488  14  460  458  4  440  439  2  418  417  31  466  469  100  107  

דוברי 
  ערבית

29  427  442  13  420  436  27  415  429  17  492  403  4  382  396  11  392  407  45  46  

ממוצע 
  בינלאומי

23 ,24  485  499  14  467  483  26 ,25  444  461  15  418  433  9  396  414  13  430  441  89  85  

  .ב-וא סעיפים  ,16 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

 מוהוריהם לא השליששני תלמידים  ןלבי תואר אקדמייש ם ההוריאחד מלשלפחות למידים ת  ביןהישגהפער   *

  .ביניים-חטיבת

  

פי הממוצעים -על. םיהישגים הלימודילקשר יש להשכלת הורים נתוני הטבלה מעידים ש

לבין  השלים השכלה אקדמיתם ההוריפחות אחד מלש תלמידים  ביןהישגה י פער,הבינלאומיים

 85- לציון במתמטיקה ו- נקודות89-ל יםביניים מגיע- חטיבתמולא השלים היהורשתלמידים 

 במתמטיקה ציון-  נקודות95- ליםומגיע , אף יותרים בישראל גדוליםהפער. ציון במדעים-נקודות

תקן -  לסטייתיםמגיעהם שם , עבריתה במיוחד בקרב דוברי ים בולטים הפער. במדעים98-לו

הם ערבית הבקרב דוברי בעוד  ,במתמטיקה ובמדעיםית שלמה של התפלגות הציונים הארצ

" הפערים המתוקנים "15.תקן במדעים-סטיית 1/2-ותקן במתמטיקה -סטיית 1/3 לכדי יםמגיע

ציון - נקודות82-מגיעים ל, "מגזר" המתערבלאחר שמנכים את השפעת המשתנה  ,באוכלוסייה

  .ציון במדעים- נקודות87-לבמתמטיקה ו

  

  דיבור בביתשפת המבחן ושפת ה .8.3

בבית הלומד את שפת בה דוברים המידה שהוא אינדיקטור נוסף המאפיין את ההקשר הביתי 

 ם של על שיעורזאינדיקטור זה עשוי לרמ). פעם-אף, לפעמים, רוב-פי- תמיד או על(המבחן 

 –חוץ במדינה או על מצב שבו לשפה מקומית יש שני דיאלקטים שונים ה-המהגרים או תושבי

 מציגים  בדוחות הבינלאומיים4.2מוצגים  . הנתפסים כשתי שפות שונות– ובהמדוברת וכת

  .נתונים בעניין זה

בהם דוברים בבית את שפת ש מהתלמידים באים מבתים 78% ,ים הבינלאומייםפי הממוצע-על

בהם דוברים בבית את שפת ש מהתלמידים באים מבתים 17%, תמיד או כמעט תמיד המבחן

  .דוברים כלל את שפת המבחןאין בהם שמבתים מהתלמידים באים  5%-  ו,המבחן רק לפעמים

 מדברים את שפת המבחן תמיד הםיתשיעור התלמידים שבב,  המדינות המושוות49 מבין 16-ב

כי ווחו ידתלמידים מה 10%-מיותר  מדינות 8-ב. או כמעט תמיד נמוך מהממוצע הבינלאומי

, ערב הסעודית, מלטה, לבנון, כווית, אירן, הריי'אלג (את שפת המבחןכלל דוברים אין  הםיבבת

                                                 

  .101 – ובמדעים ,99התקן של התפלגות הציונים הארצית במתמטיקה היא -סטיית  15
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 מעלה את ההשערה כי ו בקבוצה זמספרן הגדול של המדינות הדוברות ערבית). מרוקווטוניסיה 

שבו שפת , מצב לשוני של דיגלוסיה לעתלמידים התגובת את  כנראהמשקף  ההדיווח במדינות אל

  ).סיתבית קלער (מהשפה הכתובהשונה ) ערבית מדוברת(הדיבור בבית 

ם של תלמידים שבבתיהם דוברים את שפת המבחן ה הישגי,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

  מדברים את שפת המבחןאין תלמידים שבבתיהם הם שליעל הישגעולים תמיד או כמעט תמיד 

  .ציון במדעים- נקודות62-בוציון במתמטיקה - נקודות60- בכלל

פי תדירות הדיבור בשפת - בישראל בפילוח מגזרי עלה את התפלגות התלמידים גיצמ 8.2טבלה 

ישגים במתמטיקה ה וכן את פילוח ה2003שנת השינוי שחל בהתפלגות זו מאת , המבחן בבתיהם

גם הממוצעים בטבלה מופיעים לשם השוואה . המשתנהשל ת וקטגוריהפי -ובמדעים על

  .הבינלאומיים

  

בה דוברים בבית את שפי התדירות - והישגיהם עלבישראל תלמידים ה התפלגות :8.2טבלה 

  שפת המבחן

  פער הישג  פעם-אף  לפעמים  תמיד או כמעט תמיד  

שיעור         הישג  הישג  הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  מתמטיקה  מדעים  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

92  2-  467  471  6  1  444  462  1  1  438  429  29 23* 42  9*  

  *5  17  *23  7  470  480  1  1  482  464  1  6  487  487  -2  92  עבריתוברי ד

  *23  95  *29  72  333  341  1  2  405  385  -1  6  428  413  1  92  ערביתוברי ד

ממוצע 
  בינלאומי

78    454  471    17  427  438    5  394  409  60  62  

  .3 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  ".לפעמים"תלמידים בקטגוריה הלבין  "תמיד או כמעט תמיד"תלמידים בקטגוריה בין ה םהישגיפער ה  *

  

 תלמידי כיתה ח דוברי . שפת הדיבור בבית היא שפת המבחן בישראלהתלמידיםרוב בבתיהם של 

תלמידים אשר השיעורם של . שפה אחתאל ורה כערבית מתייחסים לשפת המבחן ולשפה הדב

 ולפיכך חושבו גם פערי ההישג בין ,את שפת המבחן זניחכלל מדברים אין באים מבתים שבהם 

תלמידים שבבתיהם הלבין תמיד או כמעט תמיד ם דוברים את שפת המבחן הבתישבתלמידים ה

 גם ,אוערים שנמצהפ).  בכוכביתנים מסומים אלהפער(לפעמים דוברים את שפת המבחן 

  .ערביתהגדולים יותר בקרב דוברי , במתמטיקה וגם במדעים

  

  ההוריםשל מוצא ה-ארץ .8.4

מהם שרק אחד , תלמידים ניתן לעמוד על שיעור התלמידים ששני הוריהם ילידי הארץהמדיווחי 

  .מביא את הנתונים הבינלאומיים 4.3מוצג . יליד הארץ או ששניהם לא נולדו בארץ

 מהתלמידים באים מבתים שבהם שני ההורים ילידי 85% ,ים הבינלאומייםפי הממוצע-על

לא מבתים שבהם אף באים  7%- ו,בהם רק אחד ההורים יליד הארץשמבתים באים  9%, הארץ

  .יליד הארץאחד מן ההורים 

 ,סיפי ההישגבמחקר שהשתתפו חינוכיות הישויות המבין  3-ובמבין המדינות המושוות  7-ברק 

 –קונג -  הונג;61% –אוסטרליה  (75%-נמוך מבמדינה מידים ששני הוריהם נולדו שיעור התל
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 ;74% –הברית -ארצות ;71% – סינגפור ;57% – קטאר ;70% – ירדן ;63% – ישראל ;42%

 שיעור הבכל המדינות האל). 57% –) קנדה( ואונטריו ;20% – דובאי ;56% –לומביה הבריטית וק

  ).70% –בדובאי  ;28%- ל13%בין (גבוה יחסית במדינה הם נולד אחד מהורילא התלמידים שאף 

עולים על המדינה ם ילידי ההוריששני דים מילת הישגיהם של ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 28- מטיקה וב במתציון-  נקודות24-בהמדינה אחד מהוריהם יליד לא  תלמידים שאף הם שלהישגי

  .ציון במדעים-נקודות

הוריהם בפילוח של  המוצא-פי ארץ-התפלגות התלמידים בישראל עלת מציגה א 8.3טבלה 

של במתמטיקה ובמדעים ממוצעי ההישג את  וכן 2003שנת  מבהתפלגות זו  שחלשינויהאת , מגזרי

גם השוואה שם כן מובאים ל-כמו. משתנה זההשונות של קטגוריות בקבוצות התלמידים 

  .הממוצעים הבינלאומיים

  

  םההורישל  המוצא-פי ארץ- יהם עלוהישגבישראל  התלמידים  התפלגות:8.3טבלה 

  

  שני ההורים לא נולדו בישראל  רק הורה אחד נולד בישראל  שני ההורים נולדו בישראל

בין  הישגה יפער
שני שהתלמידים 

לבין הוריהם ילידי הארץ 
שני תלמידים שה

הוריהם אינם ילידי 
  הארץ

שיעור         הישג  הישג  הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  מתמטיקה  מדעים  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

63  2  467  473  16  3-  472  473  21  1  469  472  2-  1  

  16  19  476  472  1  26  493  493  -4  18  492  491  3  56  עבריתוברי ד

  40  22  398  400  0  4  375  374  0  11  438  422  0  85  ערביתוברי ד

ממוצע 
  בינלאומי

85    454  470  9    439  453  7    430  442  24  28  

  .20 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

. )פחות מהממוצע הבינלאומי ( מהתלמידים בישראל נולדו בישראליםשני הוריהם של כשני שליש

מסמן נתון זה . )יותר מהממוצע הבינלאומי( מהתלמידים לא נולדו בישראל 21%יהם של שני הור

  .2003משנת  לא חלו שינויים גדולים הבערכים אל .הגירה-את ישראל כארץ

 ששני הוריהם לא נולדו ה לבין אלבישראלתלמידים ששני הוריהם נולדו ה ההישג בין יפער

-כ(ציון - נקודות22-עברית והציון בקרב דוברי -ות נקוד19 – במתמטיקה: הם כדלקמן בישראל

 40-ועברית הציון בקרב דוברי - נקודות16 – במדעים ו;ערביתהבקרב דוברי  )תקן-סטיית 1/5

  .ערביתה ידוברשל  במגזר )תקן-סטיית 2/5-כ(ציון -נקודות

ערבית מרמזת על אפשרות דוברי העברית והההתפלגות השונה של משתנה זה בקרב דוברי 

 ,באוכלוסייה כולה" ניםמתוק" ההישג היפער. )7לעיל בסוף פרק  ורא(יומו של אפקט סימפסון ק

תקן בשני מקצועות -סטיית 1/5-כהם  , משתנה המגזרו שלהתערבותבחשבון את  יםהמביא

פי -  לפערים עליםדומוהם  ,)ציון במדעים- נקודות20-ציון במתמטיקה ו- נקודות21(הלימוד 

  .ייםהנתונים הבינלאומ
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  מספר ספרים בבית .8.5

 מציג את  בדוח הבינלאומי4.4מוצג . הישגים לימודייםלמשתנה זה מוכר ממחקרים רבים כקשור 

בתים  –  בבית ספרים200-יותר מ(פי הקטגוריות השונות של המשתנה -התפלגות התלמידים על

 בתים –או פחות  ת ספרים בבי10-ו ;25- ל11בין  ;100- ל26בין  ;200- ל101  בין;ספרים-עתירי

  .)ספרים- מעוטי

-הבאים מבתים עתירי)  בלבד12%(הממוצע הבינלאומי מורה על שיעור זעום של תלמידים 

שיעור התלמידים מבתים , ישראלביניהן , שהשתתפו במחקרהמדינות  49 מבין 8-ב. ספרים

 ;26% –נגריה  הו;20% – גיאורגיה ;22% –אוסטרליה  (20%עולה על ) 200-יותר מ(ספרים -עתירי

). 26% – ושוודיה ;25% – נורווגיה ;26% –  הדרומית קוריאה;22% – איטליה ;21% –ישראל 

על ירידה בשיעור מצביעות  2003שנת שחלו במשתנה זה ממובהקות סטטיסטית תנודות 

.  מדינות3-בבשיעורם ה יעליעל  ו, מדינות וישויות11-ספרים ב-מבתים עתיריהבאים התלמידים 

פי - על, ספרים-מעוטימבתים לבין תלמידים ספרים -ההישג בין תלמידים מבתים עתירי יפער

 74-לציון במתמטיקה ו- נקודות73- לים מגיע,TIMSS 2007הממוצעים הבינלאומיים במחקר 

ציון - נקודות86-ציון במתמטיקה ו- נקודות76 :בישראל הפערים דומים. ציון במדעים-נקודות

  .במדעים

בשלוש ובפילוח מגזרי ,  בכלל האוכלוסייה התפלגות התלמידים בישראל אתמציגה 8.4 טבלה

פילוח את ו 2003שנת השינוי שחל בה מאת , הםיתבבפי מספר הספרים - עלשכבות המדגם

לשם השוואה מוצגים בטבלה  .מדעיםבבמתמטיקה ומשתנה זה של קטגוריות הפי -עלההישגים 

  .הממוצעים הבינלאומייםגם 

  

  פרים בביתסהפי מספר - והישגיהם עלבישראל תלמידים הפלגות  הת:8.4טבלה 

פער    ספרים או פחות10   ספרים26–11   ספרים100–26   ספרים200–101   ספרים200-יותר מ
  הישג

      הישג  הישג  הישג  הישג  הישג

  

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת  'מד  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

21  1-  493  503  19  3-  485  490  31  2-  466  470  20  3  440  443  9  3  417  419  76  84  

וברי ד
  עברית

21  1-  514  523  20  2-  502  502  33  1-  486  486  19  2  457  456  9  4  437  435  77  88  

וברי ד
  רביתע

22  1  434  449  15  6-  424  444  32  1  413  426  21  3  398  411  10  3  365  377  69  72  

ספר - בתי
  ממלכתיים

15  3-  518  530  19  2-  501  487  34  2-  488  456  22  3  460  456  10  4  444  440  74  90  

ספר - בתי
-ממלכתיים

  דתיים

44  8  509  514  21  4-  506  479  21  5-  474  457  9  1  426  457  5  2  388  399  121  115  

ממוצע 
  בינלאומי

12    486  500  12    481  496  27    464  479  29    436  452  20    413  426  73  74  

  .4 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

פערי ההישג ו, פי משתנה זה דומה-  העברית ודוברי הערבית על התלמידים דוברים שלהתפלגות

קצת בקרב במספרים גדולים -עוטימלבין תלמידים מבתים ספרים -בין תלמידים מבתים עתירי

  .דוברי העברית
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-בתיבמשתנה זה שונה של קטגוריות הפי - התפלגות התלמידים עלבמגזר של דוברי העברית 

-ממלכתייםהספר ה- בתימשיעור התלמידים  .דתיים-ממלכתייםספר -בבתיספר ממלכתיים ו

ממלכתיים הספר ה- בבתיםמשיעורשלושה פי גדול  ספרים 200-יותר מיש דתיים שבבתיהם ה

מבתים לבין תלמידים ספרים -  ההישג בין תלמידים מבתים עתירייפער. )15% לעומת 44%(

- נקודות121 (יםלכתי מאשר בממיםדתיה-יםהממלכתיהספר -בבתי יותר יםגבוהספרים - עוטימ

ספרים בבית הינו המספר ).  במדעים90ציון לעומת - נקודות115-  ו, במתמטיקה74ציון לעומת 

ספר דוברי -הקשר חזק בקרב הלומדים בבתי. הישגים לימודייםלהקשור חשוב משתנה א ופא

  .דתיים-ספר ממלכתיים- הלומדים בבתיה ובמיוחד בקרב אל,עברית

  

  ט בבית הלומדמחשבים וגישה לאינטרנ .8.6

מחשב ושיעור התלמידים שבבתיהם יש  שיעור התלמידים שבבתיהם – שני המשתנים הבאים

פני פתוחות לה להזדמנויות הלמידה ים מהווים אינדיקטור– המחשב מקושר לאינטרנט

  .הספר-התלמידים מחוץ לבית

, ינלאומייםפי הממוצעים הב-על. מביא את הנתונים הבינלאומיים בדוח הבינלאומי 4.5מוצג 

.  מהתלמידים יש חיבור לאינטרנט50% הם של ובבתי, מהתלמידים יש מחשבים70%בבתיהם של 

מחשב נופלים מהממוצע יש  שיעורי התלמידים שבבתיהם המושוותהמדינות בין מ 20-ב

חיבור לאינטרנט נופלים יש  הםיתהמדינות שיעור התלמידים שבבבין מ 25-וב ,הבינלאומי

  ).מדינות ערביות, מרכז אמריקהמדינות , יותאירופ-מדינות מזרח(מי מהממוצע הבינלאו

פי הימצאות -הישגיהם עלאת התפלגות מציגה את התפלגות התלמידים בישראל ו 8.5טבלה 

  .השוואהשם ל את הנתונים הבינלאומייםכן ו ,בפילוח מגזרי ,הםיתמחשב וחיבור לאינטרנט בב

  

  ת מחשבומצאיהפי - הישגיהם עלובישראל תלמידים ה התפלגות :8.5טבלה 

  הםיתבב  לאינטרנטוחיבור

   **פער הישג  אין חיבור לאינטרנט  יש חיבור לאינטרנט  *פער הישג  אין מחשב  יש מחשב

ממוצע 
  הישג

ממוצע 
  הישג

ממוצע     
  הישג

ממוצע 
  הישג

    

  

שיעור 
תלמידים 

  %-ב
  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

  %-ב
  'מד  'מת  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

  %-ב
  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

  %-ב
  'מד  'מת  'מד  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

95  469  474  5  391  407  78  67  84  474  478  16  421  431  53  47  

דוברי 
  עברית

97  487  488  3  411  421  76  67  67  487  488  8  460  465  27  23  

דוברי 
  ערבית

89  416  430  11  378  397  38  33  60  419  435  40  401  413  18  22  

מוצע מ
  בינלאומי

70  462  476  30  409  430  53  46  50  466  479  50  429  448  37  31  

  .ה-וא סעיפים  ,5 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  . אין מחשבהםיתשב לבין תלמידים שבב יש מחהםיתבין תלמידים שבב  *

  . אין חיבור לאינטרנטהםית יש חיבור לאינטרנט לבין תלמידים שבבהםיתבין תלמידים שבב  **

  

עולים על ) 84%(בור לאינטרנט יוח) 95%(יש מחשב  הםיתבישראל שבבשיעורי התלמידים 

  .הממוצעים הבינלאומייםפי - עלהשיעורים 
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מחשב לבין תלמידים יש  הםיתפי הממוצעים הבינלאומיים בין תלמידים שבב-עלההישג  יפער

 – כלכלי-ברתיח בגין מצב ים במידה מסוימת גם פערפיםמשקאשר  –  אין מחשבהםיתשבב

 ים המקביליםבישראל הפער. במדעים ציון- נקודות46-לובמתמטיקה ציון - נקודות53-  ליםמגיע

 המשתנה המתערבשל  ההשפעהלאחר ניכוי .  במדעים67-ציון במתמטיקה ו- נקודות78הם 

 54: פי הממוצעים הבינלאומיים-דומים מאוד לפערים על" מתוקנים"ההפערים , "מגזר"

  .ציון במדעים- נקודות47-במתמטיקה ו

 – הפער בין תלמידים שיש להם גישה לאינטרנט לבין תלמידים שאין להם גישה לאינטרנט

- נקודות37-פי הממוצעים הבינלאומיים ל- מגיע על– כלכלי- מצב חברתי פער בגיןאף הואהמשקף 

ציון -דות נקו53- ל,פי הנתונים בישראל-ועל ,ובמדעיםציון - נקודות31- לובמתמטיקה ציון 

 הפערים ,המשתנה המתערבשל  ההשפעה לאחר ניכוי ,גם כאן .במדעים 47-לובמתמטיקה 

- נקודות23- ובמתמטיקהציון -נקודות 22ועומדים על  ,נים קֵט כולהאוכלוסייהב" מתוקנים"ה

  .ציון במדעים

הימצאות מחשב בבית מאשר להישגים לימודיים קשורים יותר כי מראים שנמצאו פערים ה

  .בורו לאינטרנטחיל

  

  שימוש במחשבים .8.7

תלמידים נשאלו ה . ללמידהשימושעושים בו התלמידים לכך שמחשב בבית אינה ערובה הימצאות 

רק , הספר-גם בבית וגם בבית: הם משתמשים במחשב ,אם בכלל , היכן–א שאלה נוספת ופא

אינם  או ,הספר ומחוץ לבית-מחוץ לבית, הספר ולא בבית-רק בבית, הספר-בבית ולא בבית

אודות -על מציג את הנתונים הבינלאומיים  בדוח הבינלאומי4.6 מוצג .משתמשים במחשב כלל

שחל בשיעורים אלה משנת השינוי את  ו,המשתנהשל קטגוריות השיעור התלמידים בכל אחת מ

  . שצוינו לעיללכל אחת מהקטגוריותייכים תשמה התלמידים יבמוצג מובאים גם הישג. 2003

 פרהס-תמשתמשים במחשב גם בבישתלמידים ה של ם שיעור,וצעים הבינלאומייםפי הממ-על

  .הגבוהים ביותרהם  הלהישגיהם של אגם . הגבוה ביותר הוא וגם בבית

בשיעור המשתמשים במחשבים במדינות רבות הנתונים מורים על עליות מובהקות סטטיסטית 

 המדינות 49 מבין 14- ב.ית בלבדבשיעור המשתמשים במחשב בב וכן ,הספר-בביתגם בבית וגם 

 בשיעורי התלמידים שאינם ,2003בהשוואה לשנת  ,המושוות חלו ירידות מובהקות סטטיסטית

עדיין   במחשבים משתמשם שיעור התלמידים שאינבהןש מדינותיש . משתמשים במחשב כלל

 – גאנה ;28% – וודורסל- אל;25% – בוצואנה ;20% –ערב הסעודית  (20%-יותר מ –גבוה יחסית 

אך  – )32% – טוניסיה ו;57% – אירן ;49% – הירי' אלג;44% –אורגיה י ג;42% – ארמניה ;42%

 גידולדבר מעיד על ה .2003שנת  שנמצאו בהנמוכים מאל 2007שנת ב שנמצאושיעורים הגם בהן 

בשיעור המשתמשים  עלייה מדינות נרשמה 25-ב . במחשביםבשיעור המשתמשיםשחל בהן 

בשיעור סטטיסטית מדינות חלו ירידות מובהקות  20-וב ,הספר-בביתבבית ולא  יםמחשבב

  .הספר-המשתמשים במחשב רק בבית

שימוש " מציגה את התפלגות התלמידים בישראל לקטגוריות השונות של המשתנה 8.6טבלה 

  המשתמשים במחשבההישג בין אלהפערי בלוויית הישגי התלמידים ו ,בפילוח מגזרי" במחשבים

פי -נתונים עלאת ה וכן ,כללשב  שאינם משתמשים במחההספר וגם בבית לבין אל-גם בבית

  .ים הבינלאומיהממוצעים
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 ,2003- מבה שינוי שחל הפי השימוש במחשבים ו-עלבישראל  התפלגות התלמידים :8.6טבלה 

  מדעיםבם במתמטיקה ותלמידיה בלוויית הישגי

  לא משתמשים במחשב  פרהס-תמחוץ לבית ולבי   ולא בביתפרהס-תבבי  פרהס-תבבית ולא בבי  הספר-גם בבית וגם בבית

  הישג  הישג  הישג  הישג  הישג

פער 
  הישג

  

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

    

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  מדעים  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת  מדעים  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

50  22-  476  480  43  25  471  475  4  2-  391  411  1  1-  408  425  1  1  383  416  93  64  

וברי ד
  עברית

50  23-  494  497  47  26  485  487  3  1-  417  433  1  1-  424  430  0  0  403  405  91  92  

וברי ד
  ערבית

52  20-  427  448  34  23  414  427  9  4-  369  392  2  0  390  399  4  2  378  419  49  29  

ממוצע 
  בינלאומי

42    470  482  25    453  466  16    409  428  6    409  432  10    399  421  71  61  

  .ב-וא סעיפים  ,14 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

מדווחים על  43% .הספר-משתמשים במחשב גם בבית וגם בביתבישראל תלמידים  מבין ה50%

 4% ;)25% –עולה על הממוצע הבינלאומי השיעור (ספר -בבית ולא בביתרק שימוש במחשבים 

 יםמשתמש 1%-ו ;)16% –נמוך מהממוצע הבינלאומי ( ולא בבית פרהס-תמשתמשים במחשב בבי

-מועט במחשבים בבתי מעידים על שימוש ה נתונים אל.פרהס-תבמחשב מחוץ לבית ומחוץ לבי

  .ספר בישראלה

. יחד-הספר גם- ובביתבבית ירידה בשיעור המשתמשים במחשב  חלה בישראל 2003שנת מ

יחד הפסיקו להשתמש -הספר גם-ירידה זו נובעת מכך שחלק גדול ממשתמשי המחשב בבית ובבית

  .שב בבית בלבדהספר ועברו לקטגוריה של משתמשי המח-במחשב בבית

 וגם פרהס-תהישגי התלמידים המשתמשים במחשב גם בבי ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 שאינם משתמשים ה אלהם שלי בין הישגיהם לבין הישגיםהפער .בבית הם הגבוהים ביותר

ציון במתמטיקה - נקודות71- פי הממוצעים הבינלאומיים ל-  עליםמגיע ו,יםגדולהינם כלל במחשב 

 64- ציון במתמטיקה ול- נקודות94- לים מגיעים הפערבישראל .ציון במדעים-קודות נ61-ול

  .עבריתההפערים בולטים יותר בקרב דוברי  .ציון במדעים-נקודות

  

  בית-הזמן המוקדש בבית לשיעורי .8.8

תלמידים על ה י מבוססים על דיווח בדוחות הבינלאומיים במתמטיקה ובמדעים4.7מוצגים 

הבית - שיעורי. םבהכנת משך הזמן שהם משקיעיםעל ובית -ים שיעורישבה הם מקבלהתדירות 

 אולם הקשר בינם לבין ההישג ,התלמיד עסוק בלמידהבו הינם אמצעי להגדיל את משך הזמן ש

סמך -על.  שכן לעיתים הם ניתנים בתדירות גדולה במיוחד לתלמידים חלשים,הלימודי אינו ישיר

 ,הבית-מתן שיעורישל אינטנסיביות בדבר ה ,תלמידה שאלוןב 18שאלה  לעתגובות התלמידים 

המוקדש זמן ה (TSH-ו) מתמטיקהב בית-שיעוריהמוקדש לזמן ה (TMH: מדדיםשני פותחו 

-לכלבית -שיעוריתלמידים מקבלים ה –גבוהה : שלוש רמותלמדדים ). מדעיםבית ב-לשיעורי

תלמידים ה – נמוכה ; יוםכלב דקות 30 ומשקיעים בהם לפחות , פעמים בשבוע4 או 3הפחות 

- דרגת; דקות30- ומשקיעים בהם כל פעם פחות מ,לא יותר מפעמיים בשבועבית -שיעורימקבלים 

  .כל האפשרויות האחרות –ביניים 
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: הןב תוכנית הלימודים יה של מקובצות לפי אופיןכשהבמדעים נעשית השוואה בין המדינות ה

 או תוכנית ;במשולב שוניםהמדע המקצועות  אתבה לומדים שתוכנית לימודים אינטגרטיבית 

. פיזיקה, כימיה, הארץ-מדעי כדור,  ביולוגיה–נפרד בנלמדים   המדעייםמקצועותה הבשלימודים 

  ). מדינות30( ח כיתהישראל מושווית למדינות המלמדות מדע משולב ב

של יות אינטנסיבמדד ה שיעור התלמידים ברמה הגבוהה של ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 :וגם בישראל קיימת תופעה ז). 14%(במדעים על זה שעולה ) 27%( במתמטיקה בית- מתן שיעורי

  .10% –במדעים אילו ו ,34%הוא במתמטיקה המדד שיעור התלמידים ברמה הגבוהה של 

המדד של מתארות את התפלגות התלמידים בישראל בפילוח מגזרי לפי רמות  8.8- ו8.7 ותטבל

 יםהממוצעממוצעי ההישג ברמות השונות ו בלוויית ,תמטיקה ובמדעים בנפרדבית במה- שיעורי

  .יםהבינלאומי

  

בית -מתן שיעוריהמדד של בישראל בפילוח מגזרי לפי רמות התלמידים  התפלגות :8.7טבלה 

  הישג במתמטיקהה בלוויית ממוצעי ,במתמטיקה

    רמה נמוכה  רמה בינונית  רמה גבוהה

  שיעור תלמידים  ממוצע הישג  שיעור תלמידים  ממוצע הישג  שיעור תלמידים
ממוצע 

  הישג

רמה גבוהה  –פער הישג 
  ת נמוכהפחו

  37  448  13  472  53  485  34  כלל האוכלוסייה

  23  474  13  490  51  497  36  דוברי עברית

  75  364  12  427  59  439  29  דוברי ערבית

  17  441  20  457  53  458  27  בינלאומיממוצע 

 .18 שאלה –מיד תלהשאלון : מקור

  

בית -מתן שיעוריהמדד של בישראל בפילוח מגזרי לפי רמות התלמידים  התפלגות :8.8טבלה 

  הישג במדעיםהבלוויית ממוצעי  ,במדעים

  רמה נמוכה  רמה בינונית  רמה גבוהה  

ממוצע   שיעור תלמידים  
  הישג

ממוצע   שיעור תלמידים
  הישג

 ממוצע  מידיםשיעור תל
  הישג

רמה גבוהה  –פער הישג 
  פחות נמוכה

כלל 
  האוכלוסייה

10  456  40  465  50  490  34-  

  -33  500  58  483  35  467  7  דוברי עברית

  5  437  30  430  53  442  17  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

14  455  45  466  41  464  9-  

  .19 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

מתן תכוף של כי במתמטיקה  ם מלמדיםיהנתונים הישראליוהן הממוצעים הבינלאומיים הן 

פער ההישגים  .לימודייםההישגים לחיובי באופן בית המחייבים השקעת זמן רבה קשור - שיעורי

 של ה הנמוכה שברמהאללבין הבית -שיעורימדד  של הגבוהה התלמידים ברמהבמתמטיקה בין 

 ממוצע הישראליפי ה-ציון על- נקודות37-פי הממוצע הבינלאומי ו-ציון על- נקודות17הוא המדד 

גם לאחר תיקון המנכה את השפעת בישראל פער זה נשמר . ה הגבוההתלמידים ברמהלטובת 

  ."מגזר "המשתנה המתערב
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ציונים גבוהים משיגים המדד  של ההנמוכ הברמתלמידים .  הקשר שלילי,לעומת זאת, במדעים

 34-ב וים הבינלאומיםיפי הממוצע-ציון על- נקודות9- ב(מדד ה של ה הגבוההיותר מעמיתיהם ברמ

תלמידים שמקבלים הלטובת  ים במדעיםפער ההישג). פי הממוצעים בישראל-ציון על-נקודות

קיימת בקרב אינה תופעה זו  .ריתב בקרב דוברי העבמיוחדגדול  נמוכהבית באינטנסיביות - שיעורי

קבלים המבקרב דוברי הערבית יש פער קטן גם במדעים לטובת אלה , למעשה .ערביתהדוברי 

  .גבוההבית באינטנסיביות - שיעורי

 ן פער ההישגקֵט, "מגזר "כאשר מנכים מציוני ההישג את השפעת המשתנה המתערב

 ,נמוכהבתדירות בית -עורייתלמידים המקבלים שהלטובת באוכלוסייה כולה  במדעים "מתוקן"ה

  .ציון בלבד- נקודות18-ומגיע ל

ם של השיפור בהישגילטנסיביות קשור בית באינ-פוא שבמתמטיקה מתן שיעוריאנראה 

 ,בית מאפיין אולי טיפול בתלמידים חלשים-במדעים מתן שיעורי. תלמידים טובים וחלשים כאחד

  .הישגים לימודייםל )קשור כללאינו  או(חיובי באופן ואינו קשור 
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ללימוד מקצועות ביחס  עמדותיו ונטיותיו –מאפייני הלומד  .9

  המתמטיקה והמדעים

  

  

  מבוא .9.1

 ולפיכך פיתוח ,הישגים לימודייםלכלל -מדות חיוביות כלפי מקצועות הלימוד קשורות בדרךע

על בסיס תגובות .  הינו מטרה חשובה של תוכנית הלימודים במדינות השונותהעמדות כאל

- ו11ושאלות ) מתמטיקהבהנוגעות  (9- ו 8 שאלות – תלמידהשאלות דומות בשאלון  לעהלומדים 

 ,לכל מקצוע לימודמדדים  שלושה TIMSS 2007פותחו במסגרת מחקר  – )םמדעיבהנוגעות  (12

שהתלמידים התועלתני  ךהערמידת את , חיובי ללימוד המקצועהיחס המידת את מתארים ה

עצמי הביטחון המידת את  ו, ללימוד המקצוע כאמצעי המקדם למידה וקריירהיחסיםימ

  :המדדיםלהלן תיאור  .בלימוד המקצועחש שהתלמיד 

 Positive Affect Toward Mathematics/Science (חיובי למקצועות הלימודהיחס המדד   •

– PATM/PATS(שלושה היגדים לע יהם של התלמידים נבנה מתגובות:) אני נהנה ללמוד ) 1

אני ) 3(; )היגד שהופך(מדעים הינו מקצוע משעמם /מתמטיקההמקצוע ) 2(; מדעים/מתמטיקה

  .מדעים/אוהב מתמטיקה

 – 3;  מסכים במקצת– 2 ; מסכים במידה רבה– 1 (4 עד 1-מובות התלמידים ניתנו על סולם תג

במקצת או במידה שהסכימו תלמידים . ) איני מסכים במידה רבה– 4 ;איני מסכים במקצת

 תלמידים שלא הסכימו במקצת ;וגו כבעלי עמדה חיובית גבוההרבה לכל שלושת ההיגדים סּו

תלמידים ו ;וגו כבעלי עמדה חיובית נמוכהה לכל שלושת ההיגדים סּובמידה רבלא הסכימו או 

  .תיונבינ תה חיוביוגו כבעלי עמדשהגיבו באורח אחר סּו

 Students' Valuating (יחסים ללימוד המקצועותישמהתועלתני הערך מדד   •

Mathematics/Science – SVM/SVS (ארבעה  לעתלמידים ה יהם שלנבנה מתגובות

אני זקוק ) 2(; יוםהיוממדעים יעזרו לי בחיי /אני חושב שלימודי מתמטיקה) 1 (:היגדים

אני חייב להצליח ) 3(; הספר-מדעים כדי ללמוד מקצועות אחרים בביתל/למתמטיקה

אני חייב להצליח ) 4(; מדעים כדי שאוכל להתקבל לאוניברסיטהב/במתמטיקה

  .מדעים כדי להשיג עיסוק שאני רוצה בוב/במתמטיקה

 – 3;  מסכים במקצת– 2 ; מסכים במידה רבה– 1 (4 עד 1-מות התלמידים ניתנו על סולם תגוב

תלמידים שהסכימו במקצת או במידה . ) איני מסכים במידה רבה– 4 ;איני מסכים במקצת

 תלמידים שלא הסכימו ; הערכה גבוהה ללימוד המקצועיוגו כבעלרבה לכל ארבעת ההיגדים סּו

וגו כבעלי הערכה נמוכה ללימוד ידה רבה לכל ארבעת ההיגדים סּובמלא הסכימו במקצת או 

  .תה בינוניוגו כבעלי הערכ ותלמידים שהגיבו באורח אחר סּו;המקצוע

 Students' Self-Confidence in Learning (מקצועהעצמי כלומד הביטחון מדד ה  •

Mathematics/Science – SCM/SCS( בעה אר לעתלמידים ה יהם שלנבנה מתגובות

 המדעים קש/מתמטיקההמקצוע ) 2(; מדעיםב/כלל אני מצליח במתמטיקה- בדרך) 1 (:היגדים
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מקצוע אינו מדעים /מתמטיקההמקצוע ) 3(; )היגד שהופך(תתי ייותר מאשר לרוב תלמידי כלי 

  .מדעים במהירות/אני לומד מתמטיקה) 4(; )היגד שהופך(בו אני חזק שלימוד 

 – 2 ; מסכים במידה רבה– 1 (4 עד 1-באמצעות סולם מתלמידים הגיבו ה השאלות אל לעגם 

תלמידים שהסכימו . ) איני מסכים במידה רבה– 4 ; איני מסכים במקצת– 3; מסכים במקצת

עצמי הביטחון מדד הוגו לרמה הגבוהה של במקצת או במידה רבה לכל ארבעת ההיגדים סּו

 במידה רבה לכל ארבעת הסכימו לא  תלמידים שלא הסכימו במקצת או;מקצועהכלומד 

 של תיונהבינה וגו לרמתלמידים שהגיבו אחרת סּוו ;המדד של נמוכההוגו לרמה ההיגדים סּו

  .המדד

פי -התפלגות התלמידים על את ים מציג במתמטיקה ובמדעים בדוחות הבינלאומיים4.8 יםמוצג

 4.9 יםמוצג .2003נת בהתפלגות זו למן שהשינוי שחל את  ויחסם ללימודי מתמטיקה או מדעים

הערך פי -על לתיאור התפלגות התלמידים יםמוקדש במתמטיקה ובמדעים ים הבינלאומיותבדוח

 ות בדוח4.10 מוצגים .2003זו משנת השינוי שחל בהתפלגות ולתיאור מקצוע יחסים לימהם ש

פי הביטחון - לתיאור התפלגות התלמידים עליםמוקדש במתמטיקה ובמדעים יםהבינלאומי

כל המוצגים ב. 2003שנת מזו תיאור השינוי שחל בהתפלגות למקצוע והכלומדי שלהם צמי הע

  . של הקבוצות השונותהישגהנתוני מופיעים גם 

ברמותיהם הנמוכות לבין התלמידים המדדים תלמידים ברמות הגבוהות של הפערי ההישג בין 

מאחר  .דיים בשני המקצועות הלימויםהישגל ק חז חיוביקשריש  הרלוונטיותלעמדות כי מעידים 

 התלמידים במתמטיקה שונה ילהישגבקשר שלהן עמדות כלפי המקצוע ובהמצב הנוגעת -תמונתש

 מופיעים בנפרד בדוח הבינלאומי האלמדדים להנתונים הקשורים  ,מזו שבמדעיםבמקצת 

רדות  נפותלו בטבלהלנתונים את הגם אנו לפיכך נציג ו ,במדעיםבמתמטיקה ובדוח הבינלאומי 

 התלמידים יהם שלתיוהשינויים שחלו בהתפלגויוצגו בטבלות כן - כמו. לשני מקצועות הלימוד

לפי מושוות מדינות הבמדעים . 2007שנת  עד ל1999שנת  ומ1995שנת השונות מ יםהמדדלרמות 

  .עים נפרדים מדע משולב או מד–תוכנית הלימודים המופעלת בהם 

  

  עמדות כלפי לימוד מתמטיקההמדדי  .9.2

  יחס חיובי לימוד מתמטיקה 9.2.1

 יםפי הממוצע-על.  בדוח הבינלאומי במתמטיקה4.8מוצג הנתונים הבינלאומיים מוצגים ב

היחס החיובי ללימוד מתמטיקה מדד שיעור התלמידים בקטגוריה הגבוהה של  ,יםהבינלאומי

)PATM (מבין  26- ב.26%-ל – ובקטגוריה הנמוכה ;21%-ל –הביניים -תי בקטגורי;54%- למגיע

. הגבוהה עולה על הממוצע הבינלאומיהמדד  המדינות המושוות שיעור התלמידים ברמת 49

דווקא תלמידים שיש להם עמדות חיוביות כלפי מתמטיקה אינן ההמדינות המובילות בשיעור 

. ואחרות) 78% (ןעומ,  בוצואנה,טוניסיה, מצרים, )83% (הירי'אלג ,הלדוגמ –מדינות משיגות 

 דוגמת ,במדינות מובילות בהישגיהןהחיובי מדד היחס  התלמידים בקטגוריה הגבוהה של שיעור

 הקשר שבין רמות ,זאתלמרות ).  בהתאמה,37%-ו 33%( נמוך יחסית ,אןווי וטי הדרומיתקוריאה

 ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על. ההישגים הלימודיים בתוך כל מדינה הינו חיובילבין המדד 

ציון יותר - נקודות43היחס החיובי למתמטיקה משיגים מדד  של הגבוהה התלמידים ברמה

  .זהמדד  של ה הנמוכהתלמידים ברממה
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ירידה מובהקת סטטיסטית בשיעורי במדינות רבות ניכרת  1999לשנת ו 1995בהשוואה לשנת 

 בגלל .מעיד על ירידה ביחס החיובי ללימוד מתמטיקה שמה ,ההגבוההמדד  תהתלמידים ברמ

  .2003שנת בהשוואה לשוני את הלמדוד אפשר -אי ,נת השאלהובמתכשחל  שינוי

  .9.1בטבלה מוצגת  , בפילוח מגזרי ובהשוואה לממוצע הבינלאומי,המצב בישראל-תמונת

  

, )PATM (מתמטיקהללימוד חיובי יחס ההמדד לפי בישראל  התפלגות התלמידים :9.1טבלה 

  המדד ברמות השונות של במתמטיקה התלמידים יהישגו ,1999שנת מבה שחל ינוי הש

  רמה נמוכה  תבינונירמה   הגבוהרמה   

שיעור   
-בתלמידים 

  2007- ב%

-שינוי ב
- מ%

1999  

שיעור   הישג
-בתלמידים 

  2007- ב%

-שינוי ב
- מ%

1999  

שיעור   הישג
-בתלמידים 

  2007- ב%

-שינוי ב
- מ%

1999  

  הישג

פער 
  הישג

כלל 
  האוכלוסייה

49  12-  475  22  2  470  28  10  451  24  

דוברי 
  עברית

46  15-  495  24  3  491  31  13  468  27  

דוברי 
  ערבית

59  5-  432  19  0  396  22  4  382  50  

ממוצע 
  בינלאומי

54    471  21    441  26    428  43  

  .ח-וז , דסעיפים  ,8 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

שנת ירידה מגם בישראל חלה . המדדברמה הגבוהה של מצויים בישראל כמחצית התלמידים 

מוד מתמטיקה יהיחס החיובי ללמדד בישראל . עבריתה במיוחד בקרב דוברי , בשיעור זה1999

 חזק יותר במגזר קשרבו ,עבריתהבקרב דוברי  הישג הלימודי במתמטיקהלבצורה מתונה קשור 

פער ההישג . תקן של התפלגות הציונים הארצית-סטיית 1/2- ל שם הפער מגיע ,ערביתה ידוברשל 

ציון - נקודות34(תקן של התפלגות הציונים הארצית - סטיית 1/3- לכבאוכלוסייה מגיע  "מתוקן"ה

  ).עמדות החיוביותהלטובת בעלי 

  

  המיוחס ללימוד מתמטיקההתועלתני הערך  9.2.2

פי -  מציג את ההתפלגות התלמידים במדינות השונות על בדוח הבינלאומי במתמטיקה4.9מוצג 

בהתפלגות זו שינויים שחלו הבלוויית  ,)SVM (לימוד מתמטיקה למייחסים שהם הערךמדד 

  .השונותהמדד ת והישגי התלמידים ברמכן  ו2003שנת מ

 , דהיינו,הגבוהההמדד  מהתלמידים מצויים ברמת 78% ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

מצויים  5% ורק ;ברמה הבינוניתמצויים  17% ;מקצוע המתמטיקהרבה לחשיבות מייחסים 

המדד מעל לממוצע הבינלאומי של שיעור התלמידים ברמת  מדינות מצויות 29. מה הנמוכהבר

 , מרוקו,אינדונזיה(המדד  של ה הגבוהההמדינות המובילות בשיעורי התלמידים ברמ. הגבוהה

 אהיקורכגון  , במדינות משיגות,גם כאן. מדינות משיגותדווקא אינן ) תאילנד, ןעומ, גאנה

 ,45%-ו 53%( נמוכים יחסית המדד של ה הגבוהה התלמידים ברמי שיעור,אןווי וטיהדרומית

 אינו בהכרח ה במדינות אלשהערך שמייחסים ללימוד מתמטיקהזוהי עדות לכך ). בהתאמה

 עולים על הישגי ההגבוההמדד  תתלמידים ברמהבתוך כל מדינה הישגי , ם זאתע. תועלתני

  .ציון-  נקודות23- הפער מגיע ל, הבינלאומיפי הממוצע- על. ההנמוכהמדד  תהתלמידים ברמ
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 ךהערמדד  של ה הגבוההתלמידים ברמהה מובהקת סטטיסטית בשיעור י חלה עלי2003שנת מ

 ,זוהי עדות לכך שמתמטיקה הינה מקצוע יוקרתי.  מדינות19-ללימוד מתמטיקה בהמיוחס 

  .קה תעסוהשגתבמסייע הלימודי לרכישת השכלה גבוהה ומקצוע " שער"ונחשבת 

  .9.2 בטבלה  מוצגיםם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

מוד ליהמיוחס להתועלתני הערך מדד פי -עלבישראל  התפלגות התלמידים :9.2טבלה 

  ברמות השונותהתלמידים  יהישגו ,2003שנת משחל בה שינוי ה, )SVM(מתמטיקה

  רמה נמוכה  רמה בינונית  רמה גבוהה  

שיעור   
תלמידים 

-ב %-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  הישג

פער 
  הישג

כלל 
  האוכלוסייה

77  4  473  17  3-  458  6  0  409  64  

  59  433  -1  6  478  -5  18  492  6  76  דוברי עברית

  88  336  2  6  478  1  13  424  -3  81  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

78    458  17    438  5    435  23  

  .9 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

ממוצעים הפי -להתפלגות עלהשונות דומה המדד התפלגות התלמידים בישראל לרמות 

הערך המיוחס מדד  של ה הגבוההתלמידים ברמה בין בישראלההישגים  פער. הבינלאומיים

פי הממוצעים -עולה על הפער עלזה מדד  של הנמוכ הה מתמטיקה לבין התלמידים ברמללימוד

במגזר מאשר גבוה יותר ערבית ה ידוברשל במגזר הפער  .ציון- נקודות62-מגיע לו, הבינלאומיים

, "מגזר "לאחר ניכוי המשתנה המתערב, באוכלוסייה כולה" מתוקן"ה הפער .עבריתה ידוברשל 

  .ים הבינלאומיים הממוצעפי-וגבוה מהפער על – ציון- נקודות67 – דומהנשאר 

  

  ביטחון עצמי כלומד מתמטיקה 9.2.3

פי - מתאר את התפלגות התלמידים במדינות השונות על בדוח הבינלאומי במתמטיקה4.10מוצג 

שנת  בהתפלגות זו מים שחלושינויה בלוויית ,)SCM ( מתמטיקהיהביטחון העצמי כלומדמדד 

  .השונותהמדד  הישגי התלמידים ברמותכן  ו2003

 37%, זהמדד  מהתלמידים נמצאים ברמה הגבוהה של 43% ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 המצויים ברמה המדינות המובילות בשיעור התלמידים.  ברמה הנמוכה20%-ברמה הבינונית ו

 בשיעור התלמידים  נמצאת במקום הראשוןישראל.  אינן בהכרח המדינות המשיגותהגבוהה

  . הבינונייםה וזאת למרות הישגי,ומדי מתמטיקההחשים ביטחון עצמי רב כל

 התלמידים י שיעור– מובילות בהישגיהןהמדינות ה –טייוואן ב ו הדרומית בקוריאה,גם כאן

ביפן שיעור . ) בהתאמה,27%- ו 29%( יחסית כיםהחשים ביטחון עצמי רב כלומדי מתמטיקה נמו

כל מדינה עולים תוך  בההגבוההמדד  תהישגי התלמידים ברמ.  בלבד17% – זה הינו הנמוך ביותר

-  נקודות80- הפער מגיע ל,ים הבינלאומייםפי הממוצע- על. ה הנמוכהתלמידים ברמה יעל הישג

). ציון- נקודות77 –  דומה נשאר"מתוקן"הפער ה(ציון - נקודות78-להוא מגיע  ובישראל ,ציון

ל מדינה להישג א בכופאקשורה מתמטיקה לומדי התלמידים כמידת הביטחון העצמי של 
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המדד ה מובהקת סטטיסטית בשיעורי הלומדים ברמת יזה יש עלימדד פי -גם על. הלימודי

  .מדינות 3-ב וירידה רק ,מדינות 10-בהגבוהה 

  .9.3 בטבלה  מוצגיםים הבינלאומייםבלוויית הממוצעום בפילוח מגזרי יהנתונים הישראלי

  

כלומדי התלמידים הביטחון העצמי של מדד פי -עלבישראל תלמידים ה התפלגות :9.3טבלה 

  התלמידים ברמות השונות של המדד יהישגו ,2003שנת מהשינוי שחל בה  ,)SCM (מתמטיקה

    נמוך  בינוני  גבוה
שיעור 

תלמידים 
- ב%-ב

2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  הישג

  פער הישג

כלל 
  האוכלוסייה

59  0  495  29  1-  432  12  1  417  78  

דוברי 
  עברית

61  0  510  27  2-  454  12  2  434  76  

דוברי 
  ערבית

55  4  446  34  3-  378  12  0  366  80  

ממוצע 
  בינלאומי

43  –  492  37  –  433  20  –  412  80  

 .ו-וה , ג, אסעיפים  ,8 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

אודות הביטחון העצמי של התלמידים -על מציג נתונים  בדוח הבינלאומי במתמטיקה4.11מוצג 

המדד הנתונים הבינלאומיים מורים כי שיעור הבנים ברמת . כלומדי מתמטיקה בפילוח מגדרי

) 22%(הנמוכה המדד  ושיעור הבנות ברמת ,)41%(עולה במקצת על שיעור הבנות ) 45%(הגבוהה 

וכן  )קטאר וערב הסעודית, בחריין(במדינות דוברות ערבית ). 18%(שיעור הבנים ל במקצת עעולה 

המדד שיעור הבנות בקטגוריה הגבוהה של  :בקרב דוברי ערבית בישראל מצטיירת תמונה הפוכה

  .9.4בטבלה מופיעים ם בפילוח מגדרי ומגזרי יהנתונים הישראלי .עולה על שיעור הבנים

  

 מתמטיקה יכלומדשלהם עצמי הביטחון המדד פי -עלבישראל ידים תלמההתפלגות  :9.4טבלה 

)SCM (בפילוח מגזריבפילוח מגדרי ו 

  נמוך  בינוני  גבוה

  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים  בנות

  

שיעור 
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

  הישג

כלל 
  האוכלוסייה

58  495  61  512  29  431  29  432  13  422  10  409  

דוברי 
  עברית

59  494  64  511  28  451  27  459  13  437  10  430  

דוברי 
  ערבית

56  449  54  443  34  385  34  370  11  376  16  364  

ממוצע 
  בינלאומי

41  –  45  –  37  –  37  –  22  –  18  –  

  .ו-וה , ג, אסעיפים  ,8 שאלה –תלמיד השאלון : מקור
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  ס ללימוד מדעיםעמדות ביחהמדדי  .9.3

במדעים .  שנבנו במתמטיקהההמתארים את העמדות כלפי לימוד מדעים דומים לאלהמדדים 

בהן שלבין מדינות משולבת במדעים  תוכנית לימודים יםלמדמבהן ש הפרדה בין מדינות נעשתה

בהן מלמדים תוכנית שישראל משתייכת לקבוצת המדינות  .מלמדים את מקצועות המדע בנפרד

  .רים לקבוצה זוונתוניה מופיעים רק במוצגים הקשו ,)מדינות 30( משולבתם לימודי

  

  יחס חיובי ללימוד מדעים 9.3.1

המדינות  30-מ מביא את התפלגות התלמידים בכל אחת  בדוח הבינלאומי במדעים4.8מוצג 

 .)PATS(היחס החיובי ללימוד מדעים מדד פי -  עלתוכנית לימודים משולבת במדעיםהמלמדות 

מעמיד את ישראל בין ) 51%(זה מדד  שיעור התלמידים ברמה הגבוהה של ,ניגוד למתמטיקהב

 הן ההגבוההמדד המדינות הבולטות בשיעור התלמידים ברמת . בתחתית הרשימהשהמדינות 

 םמצרי, )82%( ןעומ, )83%(קולומביה , )84%(בוצואנה , )88%(טוניס : מדינות שהישגיהן נמוכים

 י שיעור– ת המובילות בהישגיהןומדינה –  הדרומיתקוריאהבן ואיוובטי. )80%( וגאנה )82%(

  .) בהתאמה,38%- ו40%( כים נמוההגבוההמדד  תהתלמידים ברמ

וההשוואה , 2003שנת למדוד הבדלים מאפשר -איבגלל שוני במתכונת השאלה , גם במקצוע זה

בשיעור  ת סטטיסטיתניכרת ירידה מובהק 1999שנת בהשוואה ל .1999נעשית ביחס לשנת 

 יש תוכנית לימודים ןבהש 30- מבין ה מדינות10- בהתלמידים המגלים יחס חיובי למדעים

בשיעור סטטיסטית מובהקת ה י שבה חלה עליהמדינה היחידה. ביניהן ישראל, משולבת

  . הדרומית קוריאהא הי,1999שנת  בהשוואה ל,התלמידים שיש להם יחס חיובי למדעים

שנת  מתפלגות זוהשינוי שחל בה, 2007שנת בהמדד רמות השונות של לדים התפלגות התלמי

  .9.5  מוצגים בטבלה,בינלאומייםהממוצעים ה בלוויית , והישגי התלמידים בפילוח מגזרי1999

  

 ,)PATS(חיובי ללימוד מדעים היחס המדד לפי  התפלגות התלמידים בישראל :9.5טבלה 

   במדעים ברמות השונות של המדדתלמידים והישגי ה,1999שנת השינוי שחל בה מ

    נמוך  בינוני  גבוה

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
1999  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
1999  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
1999  

  הישג

  פער הישג

כלל 
  האוכלוסייה

51  7-  492  22  3  453  28  3  452  40  

וברי ד
  עברית

47  6-  513  21  3-  474  32  9  461  52  

דוברי 
  ערבית

60  7-  445  24  2  403  16  4-  400  45  

ממוצע 
  בינלאומי

65    476  19    442  16    436  40  

  .ח-וז , דסעיפים  ,11 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

פי -עלגם . הו הנמוכתתלמידים ברמהעולים על הישגי המדד  של ה הגבוההתלמידים ברמההישגי 

ר שאכ .ציון- נקודות40-  הפער מגיע ל,פי הממוצעים בישראל- הממוצעים הבינלאומיים וגם על
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גדל באוכלוסייה כולה " מתוקן"פער ההישגים ה, "מגזר "מנכים את השפעת המשתנה המתערב

  .ציון- נקודות51-מגיע לו

  

  הערך שמייחסים ללימוד מדעים 9.3.2

יא נתונים הקשורים לערך שהתלמידים מייחסים ללימוד  מב בדוח הבינלאומי במדעים4.9מוצג 

זה מדד השונות של  התפלגות התלמידים לרמות , הבינלאומייםיםפי הממוצע-על. )SVS (מדעים

 ברמה 11%- ו ברמה הבינונית 23% , ברמה הגבוהה מצויים מהתלמידים66%: היא כדלקמן

המדד ברמה הגבוהה של תלמידים גבוה של בהן שיעור יש גם כאן מתברר שהמדינות ש. הנמוכה

במדינות ). ומה וכד86% – מצרים ;88% – ירדן ;91% – ן עומ;92% –גאנה (אינן מדינות משיגות 

הגבוהה נמוכים יחסית המדד  התלמידים ברמת ישיעור – וטייוואן  הדרומית קוריאה– המשיגות

  .) בהתאמה,35%- ו41%(

 2003משנת ה מובהקת סטטיסטית ימצאה עליהמלמדות מדע משולב נהמדינות  30 מבין 10-ב

חלה ירידה ) בוצואנה ומלזיה( 2-ב ורק ,בשיעור התלמידים המעריכים את התועלת בלימוד מדעים

  . בשיעור זהמובהקת סטטיסטית

  . בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזריימביאה את הנתונים הישראלי 9.6טבלה 

  

 ללימוד מדעיםהמיוחס התועלתני הערך מדד פי -עלבישראל  התפלגות התלמידים :9.6טבלה 

)SVS(,ברמות השונות והישגי התלמידים,2003שנת  השינוי שחל בה מ   

  רמה נמוכה  רמה בינונית  רמה גבוהה  

שיעור   
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

-שינוי ב
- מ%

2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

-שינוי ב
- מ%

2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

-שינוי ב
- מ%

2003  

  הישג

פער 
  הישג

כלל 
  האוכלוסייה

49  1  481  27  1  470  24  2-  459  22  

דוברי 
  עברית

40  2  506  30  0  487  30  2-  465  41  

דוברי 
  ערבית

73  7-  441  19  4  395  8  3  388  53  

ממוצע 
  בינלאומי

66    471  23    449  11    441  30  

  .12 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

 ערביתה ידוברשל במגזר אם כי (הגבוהה המדד ברמת מצויים  מהלומדים 49%ל רק בישרא

 התלמידים יבשיעורסטטיסטית  לא חלו שינויים מובהקים 2003שנת  מ.)השיעור גבוה יותר

במגזר זה  .ערביתהבמיוחד בקרב דוברי , הישג לימודילקשור המדד . המדדברמותיו השונות של 

הם תקן על הישגי-סטיית 1/2-בעולים סים ערך רב ללימוד מדעים  תלמידים המייחהם שלהישגי

 ,באוכלוסייה כולה "מתוקן" פער ההישג ה. תלמידים שאינם מייחסים ערך רב ללימוד מדעיםשל

התלמידים ציון לטובת - נקודות44-מגיע ל ,"מגזר "לאחר שמנכים את השפעת המשתנה המתערב

  .פי הנתונים הבינלאומיים- עלמהפער  והוא גבוה בישראל ,המדד של הברמה הגבוה
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  ביטחון עצמי כלומדי מדעים 9.3.3

הביטחון העצמי של למדד  מביא נתונים הקשורים  בדוח הבינלאומי במדעים4.10מוצג 

 מדינות המלמדותהפי הממוצעים הבינלאומיים של קבוצת -על. )SCS (התלמידים כלומדי מדעים

 ;48%-מגיע לזה מדד  התלמידים ברמה הגבוהה של  שיעור,תוכנית לימודים משולבת במדעים

שיעור התלמידים ברמה הגבוהה של . 13%-ל – וברמה הנמוכה ;38%-להוא מגיע ברמה הבינונית 

 יםשיעורה אך נופל מ,פי הממוצע הבינלאומי- עולה על שיעורם על– 56% – בישראלהמדד 

אירן ב, בחרייןב ,הסעודיתערב ב, )62%(קולומביה ב, )64%(ירדן ב, )70%(טוניס בהמקבילים 

  .נורווגיהבו

 ירידה מובהקת סטטיסטית בשיעור התלמידים החשים מידה 2003שנת מדינות חלה מ 8-ב

.  בשיעור זהמדינות חלה עלייה מובהקת סטטיסטית 4- וב ,רבה של ביטחון עצמי כלומדי מדעים

  .השינויים אינם מובהקים סטטיסטיתבישראל 

  .9.7בטבלה מוצגים ילוח מגזרי ם בפיהנתונים הישראלי

  

 כלומדי מדעים םשלהעצמי הביטחון מדד הפי -על התפלגות התלמידים בישראל :9.7טבלה 

)SCS( , והישגי התלמידים ברמות השונות של המדד,2003השינוי שחל בה משנת   

    נמוך  בינוני  גבוה

שיעור 
-בתלמידים 

  2007- ב%

-שינוי ב
- מ%

2003  

 שיעור  הישג
-בתלמידים 

  2007- ב%

-שינוי ב
- מ%

2003  

שיעור   הישג
-בתלמידים 

  2007- ב%

-שינוי ב
- מ%

2003  

  הישג

פער 
  הישג

כלל 
  האוכלוסייה

56  3-  507  33  1  432  11  1  418  89  

דוברי 
  עברית

58  1-  522  31  1  446  12  1  433  89  

דוברי 
  ערבית

53  6-  460  39  3  399  8  3  357  103  

ממוצע 
  בינלאומי

48    492  38    439  13    427  65  

  .ו-וה , ג, אסעיפים  ,11 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

הביטחון מדד שיעורים גבוהים של תלמידים ברמות הגבוהות של  כי זה נמצאלמדד גם ביחס 

כל מדינה תלמידים ברמה הגבוהה תוך  אולם ב,העצמי אינם אופייניים דווקא למדינות משיגות

ההישג  פער ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על. מתו הנמוכהמשיגים יותר מתלמידים ברהמדד של 

 ,ציון- נקודות65-מגיע לרמתו הנמוכה תלמידים בלבין המדד בין תלמידים ברמה הגבוהה של 

 91- גבוה ומגיע לנותר באוכלוסייה  "מתוקן"גם הפער ה(ציון - נקודות89-להוא מגיע ובישראל 

  ).ציון-נקודות

  . במיוחד בקרב דוברי הערבית,םיהישגים לימודילחיובי ופן אפוא באקשור המדד גם בישראל 

מדד השונות של רמות ל מתאר את התפלגות התלמידים  בדוח הבינלאומי במדעים4.11מוצג 

) 29 מתוך 11(התמונה המצטיירת במדינות רבות .  בזיקה למגדרטחון העצמי של לומדי מדעיםיהב

מדינות מוסלמיות  4- ברק . על שיעור הבנותהגבוהות עולה המדד היא ששיעור הבנים ברמות 

 שיעור הבנות ברמות ערבית בישראלה ידוברשל במגזר וכן  )ר וטורקיהאטק, תכווי, בחריין(

  .עולה באופן מובהק סטטיסטית על שיעור הבניםהמדד הגבוהות של 
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  .י ומגדרים בפילוח מגזרימציגה את הנתונים הישראלי 9.8טבלה 

  

 כלומדי מדעיםשלהם הביטחון העצמי מדד פי -למידים בישראל עלהת התפלגות :9.8טבלה 

)SCS(בפילוח מגדרי ובפילוח מגזרי   

  נמוך  בינוני  גבוה

  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים  בנות

  

שיעור 
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

שיעור   הישג
  %-ב

  הישג

כלל 
  האוכלוסייה

56  507  57  506  33  436  33  426  11  430  10  401  

  425  10  438  13  440  31  452  31  525  59  519  56  דוברי עברית

  335  10  384  7  397  40  402  38  447  50  471  55  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

47  –  50  –  38  –  39  –  15  –  11  –  

  .ו-וה , ג, אסעיפים  ,11 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

מדד הביטחון העצמי של  רמותהבנות בכל אחת מובנים של דומים שיעורים מתאפיינת בישראל 

  .כלומדי מדעים
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 תוכניות לימודים .10
 ה ואל)תוכנית הלימודים המיועדת (להילמדהמיועדים  ה אל– כני הלימודופרק זה עוסק בת

. בפועל להוראתםוהמוקצב המיועד ובזמן  – )תוכנית הלימודים המופעלת (הנלמדים בפועל

בפרק זה נדון בנפרד בתוכנית . ונה המתקבלת מאפשרת להעריך את ההספק הלימודיהתמ

  .הלימודים במתמטיקה ובזו שבמדעים

 

 תוכנית הלימודים במתמטיקה .10.1
 הזמן המוקדש ללימוד מתמטיקה 10.1.1

 ההוראהשעות הכולל של  ן מביא נתונים על מספר במתמטיקה בדוח הבינלאומי5.1מוצג 

 להוראת מתמטיקה משעות ההוראה השבועיות הכוללות המיועדאחוז העל ו  בכיתות חהשבועיות

ת והמיועדהנתונים על מספר השעות . ) לשעה דקות60 בסיס של הוראה מחושבות עלהשעות (

 גורמים ידי- עלה שנענ,תוכנית הלימודים ןנאספו משאלולהוראת מתמטיקה  באופן רשמי

 ןעל מספרמנהל המשאלוני נתונים מביא המוצג ך על כנוסף . במערכות החינוך השונותמוסמכים 

כן נתונים ו ,בכיתות חלהוראה ספרם -בבתישעות ההוראה השבועיות המוקצות בפועל הכולל של 

 השינוי תהמוצג מביא גם א. להוראת מתמטיקהבפועל הזמן המוקדש שיעור על  מורההמשאלוני 

  .2003שנת  מהשחל בנתונים אל

מהן ו ,27הוא כיתה ח ב ותהוראה השבועיה ממוצע שעות ,ייםפי הממוצעים הבינלאומ-על

הוא  ח כיתהבההוראה השבועיות בישראל ממוצע שעות . 14%-מוקדשים להוראת מתמטיקה כ

 מלמדיםמורים ה ,פי הנתונים הבינלאומיים- על. 17% ומהן מוקדשים להוראת מתמטיקה ,23

. להוראת מתמטיקהמוקדשים בפועל  12%מהן  , שעות בשבוע28 סך כולל של בפועל בכיתות ח

ים מוקצב ) שעות בשבוע3.67 (12%ן ה ומ, שעות32 בכיתה ח  בפועלמלמדיםמורים הבישראל 

שנת בהשוואה ל לא חל בישראל כל שינוי משמעותי הבערכים אל.  להוראת מתמטיקהבפועל

2003.  

וראה ההבמספר שעות סטטיסטית התמונה במדינות האחרות מורה על ירידה מובהקת 

 יש . מדינות10- למתמטיקה במתוכן הזמן המוקצב בשיעור יה יעלעל אך  , מדינות13-ב השבועיות

בישראל נאסף רק מחלק על אחוז הזמן המוקדש בפועל להוראת מתמטיקה לציין כי הנתון 

  .) מהתלמידים70%- ל50%בין המלמדים (מהמורים 

הזמן המיועד ש מאחר .2003שנת ה מבמשתנה זשחל שינוי הנתונים על אין בדוח הבינלאומי 

לא לפיכך  ו,הנתונים דומים בשני המגזרים,  משרד החינוךדיי-ל נקבע עמקצועות הלימודלהוראת 

  .דווחו בנפרד
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המוקצב בפועל הזמן  , בכלל ולהוראת מתמטיקההזמן השבועי המיועד להוראה: 10.1טבלה 

  להוראת מתמטיקהלהוראה בכלל ו

    **וקצב בפועלמהזמן ה  *מיועדהזמן ה

המספר הכולל של 
השעות השבועיות 

המיועדות 
  להוראה בכיתה ח

הזמן המיועד להוראת 
 מזמן %-מתמטיקה כ

  ההוראה הכולל בכיתה ח

מספר השעות 
השבועיות 

הנלמדות בפועל 
  בכיתה ח

הזמן המוקדש בפועל 
 %-להוראת מתמטיקה כ
ממספר השעות 

השבועיות הנלמדות 
  בפועל

  12  32  17  23  כלל האוכלוסייה

  12  28  14  27  בינלאומי ממוצע 

  . תוכניות הלימודיםןנאסף משאלו  *

שעות המספר ; ג-ו בסעיפים  ,5 שאלה –שאלון מנהל מנאסף כיתה ח בבפועל הנלמדות שבועיות השעות המספר   **

  .14 שאלה –מורה למתמטיקה השאלון מנאסף  בפועל להוראת מתמטיקה ותמוקצהשבועיות ה

  

הנלמדות בפועל  ות מביא את מספר השעות השנתי במתמטיקה בדוח הבינלאומי5.2מוצג 

  שעות שנתיות72-בטייוואן לשנתיות  שעות 158-נע מזה מספר . מוריםפי דיווחי ה-על במתמטיקה

 2007שנת בברוב המדינות לא חלו .  שעות שנתיות120הוא הממוצע הבינלאומי ו ,בקפריסין

מדינות חלה  10- ב. 2003שנת בהשוואה ל ותמספר השעות השנתיבשינויים מובהקים סטטיסטית 

בישראל לא . יהיעל מדינות חלה 5-וב ,ותבמספר השעות השנתיסטטיסטית ירידה מובהקת 

 50%-  פחות מהם שלמוריענו עליה ( זו השאל לעמורים מן התקבלו מספיק תגובות ה

עיבודים מקומיים שנעשו על .  בדוח הבינלאומיולכן הנתון אינו מופיע במוצג ,)תלמידיםמה

 ידוברשל  במגזר 135 –  במתמטיקה שעות שנתיות136על מצביעים התגובות שהתקבלו בישראל 

  .ערביתה ידוברשל  במגזר 137- ועבריתה

מזמן ההוראה אחוז איזה מורים לציין ההתבקשו למתמטיקה  בשאלון המורה 19בשאלה 

 ההערכהמסגרת בצגים ומתמטיקה המיב ןתוכתחומי הים לכל אחד מצהם מקהשנתי במתמטיקה 

 הנתונים . במתמטיקה בדוח הבינלאומי5.3מוצג הנתונים מסוכמים ב .TIMSS 2007של 

  .10.2מוצגים בטבלה  ,בינלאומייםהממוצעים הבלוויית  ,בפילוח מגזריהישראליים 

  

  )וזיםבאח( במתמטיקהתוכני הלימוד כל אחד מלבישראל הזמן המוקדש שיעור  :10.2טבלה 

נתונים   היגיאומטרי  אלגברה  מספר  
  והסתברות

  אחר

  5  10  30  41  13  כלל האוכלוסייה

  5  9  32  41  13  דוברי עברית

  6  12  24  43  16  דוברי ערבית

  7  13  27  29  24  בינלאומיממוצע 

  .19 שאלה –מורה למתמטיקה השאלון : מקור

  

זמן הה באופן בולט על הקצאת בשני המגזרים עולאלגברה לתחום התוכן ת הזמן בישראל קצאה

. פי הממוצע הבינלאומי-עלתוכן זה תחום לת הזמן צאעל הקגם עולה ו ,אחריםה ןכותתחומי הל

 "מספר"מושג להקשורים נושאים  להוראת בכיתה ח פחות זמן םציבישראל מק, לעומת זאת

  .בהשוואה לממוצעים הבינלאומיים
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  במתמטיקהיועדתתוכנית הלימודים המכיסוי התכנים ב 10.1.2

 עד ד נושאים במתמטיקה שאמורים להילמ39 הגדירה TIMSS 2007של מחקר ההערכה מסגרת 

בשאלון . לא כל הנושאים כלולים בתוכניות הלימוד המיועדות של המדינות השונות. תה חיכ

לציין לגבי כל אחד מהנושאים   במדינות השונותתוכנית הלימודים התבקשו רכזי המחקר

 , חכיתהאם הוא כלול בתוכנית הלימודים המיועדת בארצם עד לההערכה במסגרת המופיעים 

תלמידים הידי -עלאו רק  )םלואו כמעט כ(ידי כל התלמידים - עלד אם הוא אמור להילמ– ואם כן

  .ביותרטובים ה

פי -על.  מציג את סיכום הנתונים הבינלאומיים בדוח הבינלאומי במתמטיקה5.4מוצג 

 נושאי המבחן 39 מבין  המיועדים לכל התלמידיםמספר הנושאים ,יםומי הבינלאיםהממוצע

נושאים אינם  6- ו ,מיועדים רק לתלמידים הטוביםנושאים  2. )79%-כ( 31הוא במתמטיקה 

הקוריקולרית מסגרת ההנושאים מבין נושאי שבהן מספר מדינות ה. כלולים בתוכנית הלימודים

יותר (גבוה ביותר הוא  ןת שלהות הלימודים המיועדו בתוכנייםהמצויבמתמטיקה הבינלאומית 

סינגפור , ןעומ, ירדן, איטליה, הונגריה, קולומביה, קונג-הונג, יוואןיט, בחרייןהן )  נושאים35-מ

 יש מדינות ,לעומת זאת .הישויות שנבחנו במחקר הסיפיםברוב כך המצב גם . הברית-וארצות

הבינלאומית אינם כלולים בתוכנית הלימודים כה ההערשיותר משליש מנושאי הלימוד של מסגרת 

  .נורווגיה וטוניסיה, מרוקו, קפריסין, בוצואנה: המיועדת שלהן

ת והמיועדשונות ת לימודים ו מדינות קיימות תוכני12- ללמוד ממוצג זה כי בכן ניתן-כמו

, אורגיהיג ,אנגליה, אינדונזיה, קפריסין ,אוסטרליהמביניהן הן בולטות ה( מצטייניםלתלמידים 

  . ברוב המדינות תוכנית הלימודים אחידהךא. )וסקוטלנדמלטה , ליטא, לבנון

  במתמטיקה הנושאים של המבחן39מבין  31,  בדומה לממוצעים הבינלאומיים,בישראל

 בישראל .נושאים אינם כלולים בתוכנית הלימודים המיועדת 8-ו ,התלמידיםרוב ידי -נלמדים על

בין נושאים המיועדים לין נושאים המיועדים לכלל התלמידים אין במתמטיקה הבחנה ב

  .לתלמידים המצטיינים בלבד

 השונים של ןכותתחומי ההחלקים הבאים במוצג מציינים את מספר הנושאים בכל אחד מ

פי -על . במדינה בתוכנית הלימודים המיועדת לכל התלמידיםים המצויההערכהמסגרת 

של נושאים המיועדים ביותר השיעור הגדול כן שבו נמצא התותחום  ,הממוצעים הבינלאומיים

 7( אלגברה :בסדר יורד, יולאחרו, )10 נושאים מתוך 10(מספר הוא תחום התוכן  לכל התלמידים

 בישראל מיועדים לכל .)7מתוך נושאים  3(נתונים והסתברות ו )14 מתוך 11( היגיאומטרי, )8מתוך 

 14 מתוך 10, אלגברהב 8 מתוך 8, מספרתוכן בתחום ה 10 נושאים מתוך 10 התלמידים

בישראל מכוסים -תחומי התוכן הפחות. נתונים והסתברותב 7 מתוך 3-ה ויגיאומטריב

  .נתונים והסתברותוה יגיאומטריא ופאהם במתמטיקה 

  

  במתמטיקהתוכנית הלימודים המופעלתכיסוי התכנים ב 10.1.3
 מביא ,מורה למתמטיקהה בשאלון 20ל שאלה מבוסס עה , במתמטיקההבינלאומיבדוח  5.5מוצג 

 הנושאיםרוב את  ,כהאו במהללפני שנת המבחן  , בפועלו התלמידים שאכן למדיאת שיעור

 התלמידים שלמדו את ישיעוראת ומפרט  ,)50%-מיותר (במתמטיקה  מסגרת ההערכהבשהוגדרו 

  .הסתברותה וכן נתונים ויגיאומטרי, אלגברה, מספרתחומי התוכן הנושאים ברוב 
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 .10.3בטבלה מוצגים  ,בינלאומייםהממוצעים הבלוויית  ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

 בטבלה .במסגרת ההערכה כפי שהוגדרו , בומספר הנושאיםבכותרת כל תוכן מופיע ביחס ל

שנת גם בבכל אחד מתחומי התוכן  םנושאיה התלמידים שלמדו בפועל את רוב י גם שיעוריםמופיע

2003.  

  

כני המסגרת ושלמדו בפועל את רוב הנושאים של תבישראל התלמידים שיעורי  :10.3טבלה 

  )באחוזים(בפילוח מגזרי  ,או במהלכה לפני שנת המבחןבמתמטיקה הקוריקולרית 

  כוללמתמטיקה 
  ) נושאים39(

  מספר
  ) נושאים10(

  אלגברה
  ) נושאים8(

  ה יגיאומטרי
  ) נושאים14(

  נתונים והסתברות 
  )אים נוש7(

  

2007  2007  2003  2007  2003  2007  2003  2007  2003  

  41  51  45  47  69  82  96  96   69  כלל האוכלוסייה

  37  46  45  47  69  81  97  97  67  דוברי עברית

  54  63  47  46  67  83  95  94  69  דוברי ערבית

  47  71  73  95  72  בינלאומיממוצע 

  .א20 שאלה –מורה למתמטיקה השאלון : מקור

  

 , במתמטיקהתוכני הלימודהנושאים של רוב את  2007שנת ב ותלמידים בישראל שלמד הישיעור

שיעורם שם , הי פרט לגיאומטרי, לממוצעים הבינלאומייםיםדומ, כהאו במהל לפני שנת המבחן

פי הממוצעים -ם וגם עלימוצעים הישראלימהפי - גם על. רת מהממוצע הבינלאומי ניכהנמוך במיד

נושאיו רוב תלמידים שלמדו את הגדול ביותר של שיעור בו נמצא הוכן שהתתחום  ,הבינלאומיים

הקטן שיעור הנמצא בו התוכן שתחום ו ,מספרהוא תחום התוכן  כהאו במהללפני שנת המבחן 

 התלמידים י חלה עלייה בשיעור2003שנת מ. ל הוא נתונים והסתברות"תלמידים כנביותר של 

הנמוכים בישראל של השיעורים .  ובנתונים והסתברותנושאים באלגברהאת רוב השלמדו בפועל 

ה ובנתונים והסתברות משתקפים גם ינושאים בגיאומטריאת רוב התלמידים שלומדים בפועל 

  .הבהישג הנמוך יחסית בתחומים אל

הנושאים בכל אחד מתחומי רוב ח מעודן יותר של שיעורי התלמידים שלמדו בפועל את פילו

התוכן . התלמידים לפני שנת המבחןרוב את תחום התוכן מספר למדו  כיהתוכן במתמטיקה מורה 

לא למדו כלל נושאים התלמידים כמחצית ו ,אלגברההוא העיקרי שנלמד בשנת המבחן 

- מציגה את התפלגות התלמידים על 10.4טבלה .  בשנת המבחןהסתברותובנתונים וה יגיאומטריב

  .מטיקהבו למדו את תחומי התוכן השונים במתשפי המועד 

  

, שלמדו את תחומי התוכן במתמטיקה לפני שנת המבחןבישראל תלמידים ה י שיעור:10.4טבלה 

  ותם כללא או שטרם למדו במהלכה

  טרם נלמד  בחןמבשנת ה  לפני שנת המבחן  תחום התוכן

  4%  11%  85%  ) נושאים10(מספרים 

  18%  61%  21%  ) נושאים8(אלגברה 

  54%  33%  13%  ) נושאים14(ה יגיאומטרי

  49%  23%  29%  ) נושאים7(נתונים והסתברות 

  .20שאלה  – מתמטיקהלמורה השאלון : מקור

  

למדו הם פי המועד שבו - התלמידים בכל אחד מתחומי התוכן במתמטיקה עלהם שלפילוח הישגי

  .10.5בטבלה מובא  י התחוםאת נושא
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בו שקה בזיקה למועד בתחומי התוכן השונים במתמטיבישראל  הישגי התלמידים :10.5טבלה 

  נלמדוהם 

  טרם נלמד  בחןמבשנת ה  לפני שנת המבחן  תחום התוכן

  438  434  479  ) נושאים10(מספרים 

  458  469  493  ) נושאים8(אלגברה 

  427  442  453  ) נושאים14(ה יגיאומטרי

  465  466  480  ) נושאים7(נתונים והסתברות 

  .20שאלה  – מתמטיקהלמורה השאלון : מקור

  

הישגי התלמידים כי את הנושאים מגלה התלמידים מועד שבו למדו בזיקה ל םהישגיהוח פיל

 שלמדו את הנושאים לפני ה אלם שלה מהישגיכיםשלמדו את הנושאים בשנת המבחן נמובישראל 

נתונים  . התלמידים שטרם למדו את נושאי המבחןהם של להישגיים ולעיתים אף דומ,שנת המבחן

 שביתת המורים  כנראה בשל,הופרעהמבחן ה תענה כי הלמידה בשנ עשויים לתמוך בטהאל

  .בהשהתקיימה הממושכת 

 מסגרת ה שלמפרטים לגבי כל אחד מנושאי  במתמטיקהבדוח הבינלאומי 5.12 עד 5.9מוצגים 

מהן , המבחןמועד לאמור להילמד בכל מדינה עד הוא היה באיזו מידה במתמטיקה ההערכה 

  .התלמידים שאכן למדו את הנושאשיעור את ו ,להילמדאמור ושא הנ היה ןשבהדרגות הכיתה 

שלמדו את הנושאים שפורטו בישראל ות את שיעורי התלמידים גיצמ 10.9–10.6 ותטבל

  .בלוויית הממוצעים הבינלאומייםובפילוח מגזרי ההערכה במסגרת 

  

תוכן הם בתחוהשונים שלמדו בפועל את הנושאים בישראל תלמידים ה י שיעור:10.6טבלה 

  )באחוזים(מועד המבחן לעד  מספר

  

ארבע 
פעולות 
החשבון 

הבסיסיות 
מספרים ב

טבעיים 
  שלמים

 ,יםחישוב
אומדנים 

 םיקירובו
במספרים 

  שלמים

שברים 
  פשוטים

שברים 
  עשרוניים

ייצוג 
שברים 

עשרוניים 
  ופשוטים

 יםחישוב
שברים עם 

  פשוטים

ים חישוב
שברים עם 

  עשרוניים

, ייצוג
, סידור

השוואה 
וחישוב עם 
מספרים 
 שלמים

חיוביים 
  ושליליים

  יחסים

המרת 
אחוזים 
לשברים 
פשוטים 

או 
עשרוניים 

  פךולה

כלל 
  האוכלוסייה

98  92  98  97  97  98  
97  98  89  95  

דוברי 
  עברית

99  94  99  98  98  99  
98  99  89  94  

דוברי 
  ערבית

94  89  95  95  95  95  
95  95  90  97  

ממוצע 
  בינלאומי

97  96  97  97  95  97  96  97  87  98  

  .י–אסעיפים  ,א20 שאלה – מורה למתמטיקהה שאלון ;9 שאלה – תוכנית הלימודיםשאלון : מקור
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עד  באלגברההשונים שלמדו בפועל את הנושאים בישראל תלמידים ה י שיעור:10.7טבלה 

  )באחוזים(מועד המבחן ל

  

או תבניות 
סדרות 

 ,תונומרי
ת ואלגברי

  תוגיאומטריו

 ,סכומים
 מכפלות
 וחזקות

הערכת 
ביטויים 
 מספריים

פישוט 
והשוואה של 

ביטויים 
 אלגבריים

ייצוג תופעה 
 תוך מודליםב

שימוש 
 בביטויים
  אלגבריים

הערכת 
נוסחות עם /פונקציות

סמך -שני משתנים על
  ערכים נתונים

משוואות 
 תליניאריו
 ,פשוטות

-אי
ם ישוויוני

ומשוואות 
עם שני 
 משתנים

ייצוגים של 
 פונקציות

 כזוגות
, סודרים

, ותטבלכ
 ,גרפיםכ
מילים או כ
 תומשוואכ

כלל 
  האוכלוסייה

89  92  92  97  78  57  
91  58  

  54  96  52  78  98  90  93  89  דוברי עברית

  68  79  70  77  97  96  89  89  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

62  85  88  88  70  69  66  60  

  .ח–אסעיפים  ,ב20 שאלה – המורה למתמטיקה שאלון ;9 שאלה – שאלון תוכנית הלימודים: מקור

  

עד  היבגיאומטריהשונים שלמדו בפועל את הנושאים בישראל תלמידים ה י שיעור:10.8טבלה 

  )באחוזים(מועד המבחן ל

  
 זוויות

מסוגים 
  שונים

 יחסי
  זוויות

תכונות של 
צורות 

 גיאומטריות
– 

, שיםלומש
, מרובעים
  מצולעים

שרטוט 
של 

 משולשים
  ומלבנים

צורות 
  חופפות

ולשים מש
 דומים

 ותכונותיהם

יחסים 
בין 

צורות 
-דו

ממדיות 
-ותלת

  ממדיות

משפט 
  פיתגורס

 ,מדידות
שרטוט 
ואומדן 

של גודל 
, זווית

אורך 
 ,קו

שטחים 
  ונפחים

 ותנוסח
ב וחישל

היקף 
 טחשו

של 
, מעגל
-שטח

פנים 
  ונפחים

 תמדיד
שטחים 

-לא
  רגולריים

מישור 
  קרטזי

ה יסימטרי
קווית 

וסיבובית 
של צורות 

-דו
  יותממד

, הזזות
שיקוף 
  וסיבוב

כלל 
  האוכלוסייה

98  95  78  50  77  27  15  27  49  37  24  36  16  20  

דוברי 
  עברית

97  95  80  49  82  24  16  28  45  35  23  39  18  21  

דוברי 
  ערבית

100  94  73  51  62  36  11  23  61  44  26  28  11  16  

ממוצע 
  בינלאומי

95  90  93  90  80  55  48  65  83  80  
55  54  56  53  

  .יד–סעיפים א ,ג20 שאלה – מורה למתמטיקהה שאלון ;9 שאלה – שאלון תוכנית הלימודים: מקור

  

בנתונים השונים שלמדו בפועל את הנושאים בישראל תלמידים ה י שיעור:10.9טבלה 

  )באחוזים(מועד המבחן לעד  והסתברות

  

קריאת נתונים 
 מטבלה

מגרפים ו
 שונים

 הארגון והצג
 נתוניםשל 

 ם שלאפיוני
 ,רות נתוניםסד

 ,כולל ממוצע
 טווח ,חציון

 והתפלגות

פירוש 
 נתונים

הצגת נתונים 
שעלולה 
להוביל 

לפרשנות 
  שגויה

שימוש בנתונים 
לצורך חיזוי 

של הסתברות ה
 אירועים בעתיד

שימוש 
בהסתברות 
להתרחשות 

תוצאה מסוימת 
 תרון בעיותפלצורך 

  34  35  27  45  62  75  78  כלל האוכלוסייה

  30  29  25  39  56  72  75  דוברי עברית

  47  51  35  62  77  82  88  דוברי ערבית

  34  29  27  41  50  72  74  בינלאומיממוצע 

  .ז–סעיפים א ,ד20 שאלה – מורה למתמטיקהה שאלון ;9 שאלה – תוכנית לימודיםשאלון : מקור

  

קטנים לומדים אותם בישראל שתלמידים ששיעורי ה לזהות נושאים ות מאפשרה אלותטבל

כן ה וינושאים רבים בגיאומטרי, פונקציות באלגברה: הלדוגמ –ים הבינלאומיים ממוצעמה

  .נושאים בנתונים והסתברות
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 תוכנית הלימודים במדעים .10.2
 מכךכניהם נובעים וכיסוי תולזמן המוקדש ללימוד מדעים לההבדלים העיקריים הקשורים 

. כנושאים נפרדיםים הם נלמדבחלקן אילו  ו,במשולבנלמדים שבחלק מהמדינות נושאי המדע 

במשולב או בכיתה ח  מציג את המדינות המלמדות מדעים  במדעים בדוח הבינלאומי5.1מוצג 

תחומי  מדינות 19-ב. נלמדיםהשונים ם נושאיבהן השמידע על רמות הכיתה כן ו ,כנושאים נפרדים

בין מ 6- וכן ב ,ישראלביניהן  ,מדינות 30-וב ,כמקצועות נפרדיםבכיתה ח נלמדים המדעים 

 –כמדע משולב נלמדים  במחקר הסיפים המדעיםרק המשתתפות החינוכיות הישויות 

  .אינטגרטיבי

א במוצגים הקשורים ופאתוכנית הלימודים הישראלית יופיעו להנתונים המשווים הקשורים 

  .למדינות המלמדות מדע משולב

  

  הזמן המוקדש ללימוד מדעים 10.2.1

 שעות הלימוד השבועיות ן הכולל של מביא נתונים על מספרם במדעי בדוח הבינלאומי5.2מוצג 

 מגורמים נתונים על מספר השעות הכולל נאספוה. המוקדש להוראת מדעיםמהן אחוז על הו

 על אחוז השעות המוקדש בפועל ניםהנתו. לימודיםה תתוכנישאלון  לע רשמיים במערכת שהגיבו

  .ממוריםו  ממנהליםפואסנבכיתה ח להוראת מדעים מסך כל השעות השבועיות 

 להוראת מדעים בכיתה ח המיועד )מסך כל שעות ההוראה בשבוע(שיעור הזמן באחוזים 

המוקצב שיעור הזמן באחוזים . סלוודור- באל20%- באוסטרליה ל7% נע בין במדינות השונות

. סלוודור-  באל16%- בטוניס ל5% נע בין ,סך השעות השבועיתוך מ , להוראת מדעיםבפועל

 מהן מוקדשות 12%- ו, שעות בכיתה ח27 במדינות המלמדות מדע משולב מלמדים ,מוצעבמ

  .להוראת מדעים

 .10.10 מוצגים בטבלה ,בינלאומייםהממוצעים ה בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

 85% עד 70% הם שלהנתון על אחוז הזמן המוקדש בפועל להוראת מדעים נאסף ממורי

 , משרד החינוךדיי-להלימוד נקבע עמקצועות מן המיועד להוראת זהשר מאח. מהתלמידים

  .לא דווחו בנפרדלפיכך  ו,הנתונים דומים בשני המגזרים

  

 בפועל צבהמוקהזמן  , בכלל ולהוראת מדעיםהזמן השבועי המיועד להוראה :10.10טבלה 

  להוראת מדעיםלהוראה בכלל ו

    ** בפועלצבמוקהזמן ה  *מיועדהזמן ה

ר הכולל של המספ
השעות השבועיות 
המיועדות להוראה 

  בכיתה ח

להוראת המיועד הזמן 
מזמן  %-מדעים כ

הכולל ההוראה 
  בכיתה ח

 שעותה מספר
השבועיות הנלמדות 

  כיתה חבפועל ב

דש בפועל הזמן המוק
 %-כלהוראת מדעים 

ממספר השעות 
השבועיות הנלמדות 

  בפועל

  10  32  10  23  כלל האוכלוסייה

  11  28  12  27  אומיממוצע בינל

  . הלימודיםת תוכניןנאסף משאלו  *

שעות המספר  ;ג-וב סעיפים  ,5 שאלה –מנהל השאלון מנאסף כיתה ח הנלמדות בפועל בשבועיות השעות המספר   **

  .14 שאלה –מורה למדעים השאלון מנאסף מוקצות בפועל להוראת מדעים השבועיות ה
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 שמוקדשות בפועל להוראת השנתיות מספר השעות ן מצוי בדוח הבינלאומי במדעים5.3מוצג ב

מספר השעות השנתיות  ,פי הממוצע הבינלאומי של המדינות המלמדות מדע משולב-על. מדעים

מבין המדינות המלמדות מדע  . שעות111 –בישראל ו ,110 הוא מדעיםהמוקדשות בפועל להוראת 

 145( טייוואן א הייםהוראת מדעהמדינה שבה מוקדשות בפועל הכי הרבה שעות בשנה ל, משולב

. ) שעות58( היא טוניסיה ים להוראת מדעבשנה שעות מעטוהמדינה שבה מוקדשות הכי , )שעות

 במספר 2003שנת בהשוואה לסטטיסטית  לא חל שינוי מובהק , וגם בישראל,ברוב המדינות

 שעות 40גרעו נ ובבחריין , שעות שנתיות33נוספו בסינגפור . השעות המוקצות להוראת מדעים

  .שנתיות

בדוח  5.4מוצג . מוריםהמדעים נאסף מב ןכותתחומי האחוז הזמן המוקדש בפועל לכל אחד מ

ממוצעים ה בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי. המביא נתונים אל  במדעיםהבינלאומי

  .10.11בטבלה מוצגים  ,בינלאומייםה

  

  )באחוזים( מדעיםלימוד בכני הול אחד מתלכבישראל הזמן המוקדש שיעור  :10.11טבלה 

-מדעי כדור  פיזיקה  כימיה  ביולוגיה  
  הארץ

  אחר

  3  5  15  24  53  כלל האוכלוסייה

  2  4  13  24  58  דוברי עברית

  7  8  22  27  36  דוברי ערבית

  6  16  27  24  28  בינלאומיממוצע 

  .19 שאלה –מורה למדעים השאלון : מקור

  

חשבון הזמן -וזאת על ,)יותר מהממוצע הבינלאומי(יולוגיה  רב להוראת במוקצב זמןבישראל 

  .)נמוך בצורה ניכרת מהממוצע הבינלאומיאשר (הארץ - המוקדש לפיזיקה ולמדעי כדור

  

  במדעיםהמיועדת  תוכנית הלימודיםכיסוי התכנים ב 10.2.2

  נושאים במדעים שאמורים להילמד46 הגדירה TIMSS 2007המסגרת הקוריקולרית של מחקר 

כני המסגרת ויש מדינות שאינן כוללות בתוכנית הלימודים המיועדת שלהן את כל ת.  חכיתהעד 

לגבי כל לציין במדינות השונות בשאלון תוכנית הלימודים התבקשו רכזי המחקר  .הקוריקולרית

, מהנושאים המופיעים במסגרת ההערכה אם הוא כלול בתוכנית הלימודים המיועדת בארצםאחד 

ידי התלמידים -עלרק או ) או כמעט כולם( ידי כל התלמידים-אמור להילמד עלאם הוא  –ואם כן 

 במערכת מפקחים ראשיים להוראת המקצועותמ הנתונים אלנאספו בישראל . ביותר הטובים

  .החינוך

פי הממוצעים - על. מציג את הנתונים הבינלאומיים  בדוח הבינלאומי במדעים5.5מוצג 

מיועד נושא אחד ,  נושאי המבחן במדעים מיועדים לכל התלמידים46מבין  34 ,הבינלאומיים

. נכללים כלל בתוכניות הלימודים המיועדותאינם נושאים  11- ו, בלבדלתלמידים הטובים

במדעים לרית הבינלאומית ו נושאי המסגרת הקוריק46 הנושאים מבין מספרבהן שמדינות ה

 ,טייוואן, בינהוגהרצ- הן בוסניה40לה על  עוןת הלימודים המיועדות שלהוכניוהמופיעים בת

יותר בהן שמדינות ה. הברית-טורקיה וארצות, סרביה, הרשות הפלסטינית, ירדן, איטליה, הכי'צ

ת הלימודים ו בתוכניים כלולםאינבמדעים  TIMSSית של רמשליש מנושאי המסגרת הקוריקול
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, תכווי,  הדרומיתקוריאה, אינדונזיה, גיאורגיה, קפריסין, בוצואנה, יריה'אלגהן ת שלהן והמיועד

  .טאר וטוניסיהק, ןעומ, נורווגיה, מרוקו, מלטה, לבנון

 – תוכנית מיוחדת למצטייניםבהן קיימת שמדינות לזהות  המאפשרמידע גם מציג המוצג 

תוכניות לימוד מיוחדות אין  אולם ברוב המדינות –  וסוריהםמצרי,  אוסטרליה,הלדוגמ

  ."מדע לכל"מגמה של הוראת ו מבטאת את העובדה ז .למצטיינים

מסגרת בכל אחד מתחומי התוכן בהחלקים האחרים במוצג מתארים את מספר הנושאים 

אלה ם ימספר ,פי הממוצעים הבינלאומיים- על. לכלל התלמידיםמיועדיםש TIMSSההערכה של 

מדעי ב 14 מתוך 10- פיזיקה וב 10 מתוך 7, כימיהב 8 מתוך 6, ביולוגיהב הנושאים 14 מתוך 11הם 

  .הארץ- כדור

 לכלל מיועדתה מופיעים בתוכנית הלימודים ההערכהמסגרת ב םנושאיה 46 מתוך 35בישראל 

 8 מתוך 8, ביולוגיהבהנושאים  14 מתוך 13. מיועדים לתלמידים מצטיינים בלבד 3-ו ,התלמידים

מדעי . ל התלמידיםמיועדים לכ הארץ-מדעי כדורב 14 מתוך 7- פיזיקה וב 10 מתוך 7, כימיהב

בתחומי .  בישראלמכוסה בתוכנית הלימודים המיועדת-תחום התוכן הפחותהינו הארץ - כדור

הארץ יש הבחנה בין נושאים המופיעים בתוכנית הלימודים המיועדת לכלל -הפיזיקה ומדעי כדור

  .בין נושאים המיועדים לתלמידים הטובים בלבדלהתלמידים 

  

   במדעיםית הלימודים המופעלתתוכנכיסוי התכנים ב 10.2.3

 מציג את , בשאלון המורה למדעים20 המבוסס על שאלה , בדוח הבינלאומי במדעים5.6מוצג 

שהוגדרו הנושאים רוב  את ,כהאו במהל לפני שנת המבחן,  בפועלו התלמידים שאכן למדישיעור

  .)50%-יותר מ(במסגרת ההערכה במדעים 

הוא נושאי המבחן במדעים רוב  בפועל את ום שלמד שיעור התלמידיהבינלאומי שלממוצע ה

  לפני שנת המבחן,יותר וא  מהתלמידיםיםידי שני שליש- נושאיהם נלמדו עלשרוב התכנים . 66%

 תלמידיםהנמוך ביותר של שיעור בו נמצא ההתוכן ש. פיזיקה וביולוגיה, כימיההם  ,כהאו במהל

  .הארץ-הוא מדעי כדור כהאו במהל לפני שנת המבחן ונושאירוב  את ולמדש

בפילוח  כהאו במהלכני המדעים לפני שנת המבחן ו התלמידים בישראל שלמדו את תישיעור

 יבטבלה מופיעים גם שיעור. 10.12מוצגים בטבלה  , בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,מגזרי

 2003שנת גם ב  עד למועד המבחןהתלמידים שלמדו בפועל את רוב נושאי המסגרת הקוריקולרית

  .) המבחןני מחזורי שהיו זהים בשהנושאיםעיבוד זה נעשה רק לגבי (

  

כני והנושאים של תרוב בפועל את  התלמידים בישראל שלמדו את י שיעור:10.12טבלה 

  )באחוזים(בפילוח מגזרי  ,או במהלכה  המבחןהמסגרת הקוריקולרית במדעים לפני שנת

  מדעים כולל
  ) נושאים46(

  ביולוגיה
  )ם נושאי14(

  כימיה
  ) נושאים8(

  פיזיקה
  ) נושאים10(

-מדעי כדור
  הארץ

  ) נושאים14(

  

2007  2007  2003  2007  2003  2007  2003  2007  2003  

  39   36  59   55  76   74  49   43  54  כלל האוכלוסייה

  38  31  57  52  76  77  46  38  50  דוברי עברית

  69  55  63  62  74  64  62  59  60  דוברי ערבית

    57    68    72    66  66  בינלאומיממוצע 

  .א20 שאלה –מורה למדעים השאלון : מקור
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 ,שלומדים בפועל את נושאי המסגרת הקוריקולרית במדעיםבישראל  התלמידים י שיעור,ככלל

 התלמידים שלמדו ילשיעור בהשוואה כים ונמו,םי הבינלאומיים מהממוצעכים נמו,פרט לכימיה

 י בשיעורחלו גם ירידות קטנות 2003שנת  לבהשוואה .נושאי המסגרת במתמטיקהבפועל את 

  .כימיה ובביולוגיהב, הארץ- הנושאים במדעי כדוררוב מועד המבחן את ל עד והתלמידים שלמד

הנושאים בכל אחד מתחומי רוב  פילוח מעודן יותר של שיעורי התלמידים שלמדו בפועל את

ת התלמידים למדו אותו ממחצישיותר התחום כי ה אמר ,לפי דיווחי המורים ,התוכן במדעים

 למדוטרם ש שיעורים גבוהים של תלמידיםנמצאו  תחומים האחריםב .בשנת המבחן הוא כימיה

  .אותם

בו למדו את תחומי התוכן השונים שפי המועד -מציגה את התפלגות התלמידים על 10.13טבלה 

  .במדעים

  

, ם לפני שנת המבחןשלמדו את תחומי התוכן במדעיבישראל תלמידים ה י שיעור:10.13טבלה 

  ותם כללא או שטרם למדו במהלכה

  טרם נלמד  בחןמבשנת ה  לפני שנת המבחן  תחום התוכן

  48%  28%  23%  ) נושאים14 (ביולוגיה

  26%  53%  21%  ) נושאים8 (כימיה

  45%  23%  32%  ) נושאים10 (פיזיקה

  63%  15%  22%  ) נושאים14(הארץ -מדעי כדור

  .20שאלה  – מדעיםלמורה השאלון : מקור

  

למדו את הם פי המועד שבו - התלמידים בכל אחד מתחומי התוכן במדעים עלהם שלפילוח הישגי

  .10.14בטבלה מובא י התחום נושא

  

הם בו שבזיקה למועד במדעים בתחומי התוכן השונים בישראל  הישגי התלמידים :10.14טבלה 

  נלמדו

  טרם נלמד  בחןמבשנת ה  לפני שנת המבחן  תחום התוכן

  475  471  474  ) נושאים14(ביולוגיה 

  450  472  467  ) נושאים8(כימיה 

  470  463  480  ) נושאים10(פיזיקה 

  463  458  461  ) נושאים14(הארץ -מדעי כדור

  

נמוכים מהישגי בשנת המבחן הארץ - מדעי כדורובפיזיקה בהישגי התלמידים שלמדו את הנושאים 

רק . כללאותם  שטרם למדו ה אלם שלהמהישגיאף ו , לפני שנת המבחןםתוהתלמידים שלמדו א

אפשר  . בשנת המבחןהתלמידים שלמדו את הנושאיםנמצא הישג גבוה במקצת אצל כימיה ב

 שהתקיימה  שביתת המורים הממושכתדיי- להלמידה בשנת המבחן הופרעה עשהסיבה לכך היא ש

  .בה

אחד ואחד מנושאי המסגרת  מפרטים לגבי כל  בדוח הבינלאומי במדעים5.13 עד 5.10מוצגים 

כן - כמו.  חכיתההקוריקולרית במדעים באיזו מידה הוא היה אמור להילמד בכל מדינה עד 
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 בשנת המבחן עצמה או , את הנושא לפני שנת המבחןוהתלמידים שלמד ישיעורמופיעים בהם 

  .כללאותו  וטרם למד

ת הנושאים של המסגרת שלמדו אבישראל  את שיעורי התלמידים מציגות 10.18–10.15 ותטבל

 בלוויית הממוצעים ,בפילוח מגזריעד למועד המבחן כני המדעים והקוריקולרית בכל אחד מת

ידי שיעורים -עלמועד המבחן לשנלמדו עד נושאים לגלות  מאפשרות ותטבלה .הבינלאומיים

 ב נושאיו התלמידים בישראל הלומדים את רישיעור , למשל, כך.נמוכים יחסית של תלמידים

הארץ עד למועד המבחן נמוכים במידה ניכרת - הביולוגיה ואת רוב הנושאים במדעי כדור

 התלמידים בישראל הלומדים את יה שיעוריבכימ. הממוצעים הבינלאומייםפי -שיעוריהם עלמ

 חלק –  ובפיזיקה התמונה מעורבת,עד למועד המבחן גבוהים מהממוצעים הבינלאומייםהנושאים 

 , שיעורים גבוהים מהממוצעים הבינלאומייםידי-למועד המבחן עלעד רץ באים נלמדים אמהנוש

  . שיעורים נמוכים יותרדיי-לעמהנושאים נלמדים בארץ וחלק 

  
 עד בביולוגיההשונים הנושאים את   בפועלשלמדובישראל  התלמידים ישיעור :10.15טבלה 

  )באחוזים(למועד המבחן 

  
מיון 

 יצורים
מערכות 

 בריםיא
שמירת 

ת יציבו
  תנאים בגוףה

מבנים 
פקודים ות

  בתאים

 תזהפוטוסינ
  ונשימה

מחזורי 
 חיים

רבייה 
 ותורשה

כלל 
  האוכלוסייה

47  53  47  67  38  46  73  

  65  39  30  64  41  46  38  דוברי עברית

  100  67  61  77  69  77  75  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

79  79  67  83  83  68  57  

  

הסתגלות , תשונּו  
 או דותשרהיו

ה של הכחד
  מינים

-פעילות
גומלין של 

יצורים חיים 
 וסביבה

מחזורי 
 חומרים

אוכלוסיית 
 אדםה

השפעת 
אסונות 

 טבע

מחלות 
 דבקותימ

רפואה 
  מונעת

כלל 
  האוכלוסייה

43  32  52  33  36  20  16  

  16  17  30  29  47  30  38  דוברי עברית

  15  29  53  45  67  39  59  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

53  70  63  
48  51  60  57  

  .יד–סעיפים א ,א20 שאלה – מורה למדעיםה שאלון ;9 שאלה – תוכנית הלימודיםשאלון : מקור

  

מועד ל עד בכימיההשונים הנושאים את שלמדו בפועל בישראל  התלמידים ישיעור :10.16טבלה 

  )באחוזים(המבחן 

  
מיון 

ומבנה 
 חומרים

המבנה 
החלקיקי של 

 החומר
 תמיסות

תכונות 
ם ושימושי

 ם מישל

חומצות 
  ובסיסים

שינוי 
שינויים  חמצון כימי

 כימיים

כלל 
  האוכלוסייה

94  97  83  90  50  71  
72  31  

  29  76  77  58  94  87  98  96  דוברי עברית

  38  61  52  30  80  73  94  87  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

88  83  77  78  68  70  61  47  

 .ח–סעיפים א ,ב20 שאלה – דעיםמורה למה שאלון ;9שאלה  –שאלון תוכנית הלימודים : מקור
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 עד בפיזיקההשונים  הנושאיםאת שלמדו בפועל בישראל  התלמידים ישיעור :10.17טבלה 

  )באחוזים(למועד המבחן 

  
שינוי 

צורות  המסה פיזיקלי
 היאנרגי

י ישינו
 טמפרטורה

תכונות 
מעגלים  קול בסיסיות

  חשמליים
כוחות  מגנטים

 ותנועה
צפיפות 

 ולחץ

כלל 
  יההאוכלוסי

97  97  41  88  15  8  74  46  33  52  

דוברי 
  עברית

99  97  34  91  11  5  70  42  29  49  

דוברי 
  ערבית

93  96  62  79  27  16  85  58  45  63  

ממוצע 
  בינלאומי

83  84  74  63  66  60  61  55  67  67  

  .י–סעיפים א ,ג20 שאלה – מורה למדעיםה שאלון ;9שאלה  –שאלון תוכנית הלימודים : מקור

  

-במדעי כדורהשונים הנושאים את שלמדו בפועל בישראל  התלמידים ישיעור :10.18טבלה 

  )באחוזים(הארץ עד למועד המבחן 

  
מבנה ותכונות 

 לשפיזיקליות 
 ארץה-כדור

מים 
-בכדור
 הארץ

מחזור  אטמוספרה
 המים

היווצרות 
ם מחזוריו

  סלעיםשל

-מזג
האוויר 
 ומיפוי

תהליכים 
  גיאולוגיים

כלל 
  האוכלוסייה

27  72  51  71  19  18  15  

  7  6  9  70  47  70  18  דוברי עברית

  44  60  57  73  65  78  60  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

64  61  62  69  61  48  57  

  

  

היווצרות 
של 

מאובנים 
ודלק 

 וסיליפ

סוגיות 
 משאבים סביבתיות

קשר בין 
ניהול 

שטחים 
לבין 

 שימושם

היצע 
וביקוש 

 מיםשל 
 מתוקים

 תהסבר
תופעות על 

-פני כדור
הארץ 
ביחס 

למערכת 
 השמש

מאפייני 
ארץ ה-כדור

בהשוואה 
לכוכבים 

 אחרים

כלל 
  האוכלוסייה

15  43  43  17  61  28  27  

  20  20  64  12  39  40  11  דוברי עברית

  49  58  52  35  64  55  28  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

60  63  57  
39  47  61  55  

  .יד–סעיפים א ,ד20שאלה  –מדעים מורה לה שאלון ;9שאלה  –שאלון תוכנית הלימודים : מקור

  

 המבחןלבין תוכניות הלימודים המיועדות בין ת תואמּוה .10.3
בהתחשב בעובדה שתוכניות הלימודים המיועדות במדינות השונות אינן תואמות במלואן את 

 ,)Test Curriculum Matching Analysis )TCMA המכונה ,נעשה ניתוח מיוחד, ההערכהמסגרת 

תוכנית הלימודים המיועדת התואמת את פריטים הקבוצת ב כל מדינה ה שלשבו הושוו הישגי

תבקשו מתאמי המחקר הלצורך כך . קבוצת פריטים זו בלבדב שאר המדינות הן שלשלה להישגי

כל אחד מפריטי המבחן אם הוא תואם את תוכנית הלימודים המיועדת לכלל לקבוע לגבי 

הוא מושווה ר שא כ,הון שניתן לצבור בפריטים אלהצי-סך כל נקודות. התלמידים במדינה או לא
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תוכנית בין המבחן לבין ת תואמּוה מהווה מדד למידת ,לסך כל הנקודות שניתן לצבור במבחן כולו

  .הלימודים המיועדת בכל מדינה

במבחן במתמטיקה האפשריות ציון ה- נקודות236 שכן מתוך ,גבוההתואמּות נמצאה בישראל 

 תוכנית הלימודים ם אתפריטים שהוגדרו כתואמיבציון -קודות נ206היה אפשר לצבור 

ציון - נקודות205 לצבוראפשר היה במדעים ציון במבחן ה- נקודות231מתוך ו ,הישראלית

  .פריטים התואמים את תוכנית הלימודים הישראליתב

 תוכנית הלימודים גם במתמטיקה וגם ם אתתואמיה להישג רק בפריטים יםתייחסאם מ

ומקומה של ישראל במדרג המדינות בשני  ,)נקודה אחת(שולי התיקון המתקבל  ,במדעים

 יםהבינלאומי ות בנספחי הדוחC1מוצג נתוני הניתוח מופיעים ב. שתנהאינו מלימוד המקצועות 

  .במתמטיקה ובמדעים
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  המורים למתמטיקה ולמדעים .11

  

  

 מבוא .11.1
 של נתונים על השכלתםוכן  – ניסיוןשנות וגיל , מיןכגון  –רקע של המורים הנתונים על מאפייני 

שאלות שהופיעו של  הדרס נאספו באמצעות ,הכשרתם להוראה ותחומי התמחותם, המורים

כגון  ,מוריםמקצועיות של ה על התנהגויות  נתוניםהכן נאספו משאלונים אל- כמו.מורההבשאלוני 

על תחושת כן  ו,ספרם-פעולה עם מורים אחרים בבית-שיתוףוהשתתפות בפעולות לפיתוח מקצועי 

  .ת שלהם להוראת תכנים במתמטיקה ובמדעיםהמוכנּו

ולפיכך ניתן  ,השאלות שנשאלו מורי המתמטיקה דומות לשאלות שנשאלו מורי המדעים

אודות שתי קבוצות המורים בנושאים -עלהנתונים .  שני המקצועותם שלמוריהבין להשוות 

 המוצגים מתייחסים לשיעור התלמידים תנתוני השכיחו. באותה טבלהלכן יוצגו השונים 

  .רלוונטייםהמאפיינים היש ם הלמוריש

  

 מדעיםהמורים למאפייני הרקע של המורים למתמטיקה ו .11.2
התלמידים התפלגות  מספקים מידע על במדעיםומתמטיקה ב ים הבינלאומיות בדוח6.1מוצגים 

מוצגים כן -כמו).  ויותר50- ו 49–40, 39–30,  או פחות29(של מוריהם פי ארבע קטגוריות גיל -על

  .2003ת והשינוי שחל בערך זה משנ – הוותק –ממוצע שנות הניסיון בהוראה בהם 

השונות של הגיל קטגוריות לפי  התלמידים יהם שלתיוהתפלגו ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

ות להתפלגויותיהם לפי אותם בהוראה דומשלהם ממוצע הוותק לפי ומוריהם למתמטיקה 

 מהתלמידים לומדים אצל 50%- מיותר בשני מקצועות הלימוד . יינים של מוריהם למדעיםמאפ

 לומדים אצל מורים גברים מהתלמידים ויותר 60%-יש מדינות ש .49–30שגילם  יםמור

, גאנה, וואןי טי– במדעים ;טוניסיה ומרוקו, קונג-הונג, גאנה, מצרים, יריה' אלג–במתמטיקה (

לומדים אצל מורים שמחצית ויותר מתלמידיהם  ויש מדינות ,)וגיה ומרוקונורו, יפן, קונג- הונג

 במדעים ;סרביהורומניה , איטליה, יוואןיט, הרצגובינה- בוסניה– במתמטיקה (50-מעל לשגילם 

  . שנה15הוא של המורים הוותק הממוצע  ,פי הנתונים הבינלאומיים- על).איטליה–

  .11.1 מוצגים בטבלה ,ויית הממוצעים הבינלאומיים בלו,ים בפילוח מגזרייהנתונים הישראל

  

  )באחוזים(מדעים להמורים למתמטיקה והרקע של  מאפייני :11.1טבלה 

  ותק  גיל  מין  

ותק שנות    ויותר50  49–30   ומטה29  מדעים  מתמטיקה  
  2007-ב

תק וובשוני 
  2003-ביחס ל

  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  נשים  נשים  

כלל 
  האוכלוסייה

76  78  15  16  65  63  20  21  17  16  1  0  

  0  2  17  18  26  25  63  66  11  10  89  84  דוברי עברית

  0  -2  13  13  7  7  66  62  27  31  52  58  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

57  59  21  21  56  59  23  21  15  15  –    

 .3-ו 2 ות שאל–) מתמטיקהלמדעים או ל(מורה ה נישאלו: מקור
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של במגזר . 49- ל30גילים שבין הבטווח ן  רוב,מהתלמידים לומדים אצל מורות 3/4-בישראל כ

 ידוברשל  במגזר 84%- בהשוואה ל, מהתלמידים לומדים אצל מורות60%-כרק ערבית ה ידובר

 קטן בהרבה שיעור – אצל מורים מבוגריםלומדים ערבית הדוברי התלמידים  מ7% .עבריתה

  ).25%(עברית ה ידוברשל משיעורם במגזר 

  

 מדעיםלההשכלה הפורמלית של המורים למתמטיקה ו .11.3
את לציין המורה התבקש בה ש , המורהני בשאלו4נתונים על השכלתו של המורה נאספו משאלה 

השלמת לימודים , השלמת לימודים לתואר שני או יותר: השליםשהגבוהה ביותר  רמת ההשכלה

השלמת תיכון , ןאקדמיים אחרי תיכו-אהשלמת לימודים ל, ).B.Edכולל (לתואר אקדמי ראשון 

  .השלמת תיכון-ואי

במתמטיקה   בדוחות הבינלאומיים6.2מוצגים  המופיעים ב,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 בשני ים של התלמידים בכל אחת מקטגוריות ההשכלה של מוריהם דומיהם שיעור,ובמדעים

, ם שיש להם תארים מתקדמיםכחמישית מהתלמידים לומדים אצל מורירק .  הלימודמקצועות

אקדמיים התלמידים לומדים אצל מורים בעלי תארים מ 90%- מיותר  מדינות שבהןגם  יש אך

  .)הרוסי – במדעים ;אורגיהיגו הכי'צ, ארמניה –במתמטיקה (מתקדמים 

אצל מורים שיש להם תואר מתמטיקה או מדעים  ח לומדים כיתהממחצית התלמידים ביותר 

לומדים אצל מורים בעלי ) 90%-מיותר (שרוב תלמידיהם מדינות גם  ישאך  ,ד בלבאקדמי ראשון

 –במדעים ו ;ערב הסעודית ואוקראינה, ן עומ,כווית, יפן, מצרים –במתמטיקה (תואר ראשון 

  ).ערב הסעודית ואוקראינה, ןעומ, תכווי, םמצרי, בחריין

  .11.2 בטבלה  מוצגים,ומיים בלוויית הממוצעים הבינלא,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

השלימו ביותר שפי רמת ההשכלה הגבוהה -עלבישראל תלמידים ה התפלגות :11.2טבלה 

  )באחוזים (מוריהם

כולל (תואר ראשון   תואר שני או יותר

B.Ed.(  

לא לימודים 
לאחר אקדמיים 
  תיכון

    לא השלים תיכון  תיכון

  מדעים  מתמטיקה  מדעים  מטיקהמת  מדעים  מתמטיקה  מדעים  מתמטיקה  מדעים  מתמטיקה

כלל 
  האוכלוסייה

29  33  67  65  4  2  0  0  0  0  

דוברי 
  עברית

32  41  64  59  4  0  0  0  0  0  

דוברי 
  ערבית

19  12  76  83  5  6  0  0  0  0  

ממוצע 
  בינלאומי

21  23  57  58  18  16  3  3  1  0  

 .4 שאלה –) מתמטיקהלמדעים או ל(מורה ה נישאלו: מקור
  

לומדים וכשליש , בלבדלמידים לומדים אצל מורים בעלי תואר ראשון  מהתיםשני שלישכבישראל 

 ידוברשל מתקדמים במגזר התארים ה בעלי ם שלשיעור. תארים מתקדמיםאצל מורים בעלי 

  .עבריתה ידוברשל ערבית נמוך בהרבה משיעורם במגזר ה

  



 108

 מדעיםומקצועות מתמטיקה הההכשרה להוראת  .11.4
  התמחותםותחומי המקצוע הוראת  מורי המתמטיקה לם שלתהכשר 11.4.1

מתמטיקה הוכשרו ללמד את תוכנית ה מורי אםמציין   בדוח הבינלאומי במתמטיקה6.3מוצג 

 שיעור התלמידים ומהו ,לימודיהם בטרם החלו לעבוד בהוראההלימודים במתמטיקה במסגרת 

, הוראת מדעים, מתמטיקה, הוראת מתמטיקה:  הבאיםשמוריהם התמחו באחד התחומים

  .מורים יכלו לסמן יותר מתחום התמחות אחדה .חינוך כללי ותחום אחר, דעיםמ

) קטארואיטליה , ארמניה, יריה'למעט אלג(הממוצעים הבינלאומיים מורים כי ברוב המדינות 

 ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על. עיסוקית להוראת מתמטיקה- מורים מקבלים הכשרה טרום

ממחצית התלמידים ויותר  ,במתמטיקהתמטיקה שהתמחו  מהתלמידים לומדים אצל מורי מ70%

רבע מהתלמידים לומדים אצל מורים . בהוראת מתמטיקהלומדים אצל מורי מתמטיקה שהתמחו 

  .חינוך כללי אשהתמחותם הי

  .11.3בטבלה מוצגים ולפי שכבות הדגימה הנתונים הישראליים בפילוח מגזרי 

  

  )באחוזים( ם למתמטיקההמוריהתמחות של פי תחומי השיעורי התלמידים ל :11.3טבלה 

הוראת   
  מתמטיקה

הוראת   מתמטיקה
  מדעים

  אחר  חינוך כללי  מדעים

כלל 
  האוכלוסייה

57  76  10  19  20  35  

  38  23  16  9  75  64  דוברי עברית

  26  14  26  11  81  40  דוברי ערבית

דוברי עברית 
  ממלכתי

67  77  9  18  23  35  

דוברי עברית 
  דתי-ממלכתי

55  69  11  9  23  19  

ממוצע 
  בינלאומי

54  70  12  19  25  22  

 .5 שאלה –מורה למתמטיקה השאלון : מקור

  

שמוריהם שיעור התלמידים בישראל . ים הבינלאומייםממוצעלם דומים יהנתונים הישראלי

 ועולה ,עבריתה ידוברשל במגזר שיעורם ערבית על ה ידוברשל מתמטיקה עולה במגזר התמחו ב

  .דתיה- זה שבפיקוח הממלכתיבפיקוח הממלכתי על

למתמטיקה וגו המורים  סּו,התייחסו ליותר מאפשרות אחת של התמחותרבים מורים שמאחר 

 ה כאל; שהתמחו גם בהוראת מתמטיקה וגם במתמטיקהה כאל:לארבע קטגוריותבישראל 

 ומורים שתחומי התמחותם ; שהתמחו רק בהוראת מתמטיקהה כאל;שהתמחו רק במתמטיקה

 התלמידים ם שלמציגה את התפלגות 11.4טבלה .  מתמטיקה או הוראת מתמטיקהיםללוכאינם 

.  בלוויית הישגיהם במתמטיקה,בפילוח מגזרילמתמטיקה קטגוריות ההתמחות של מוריהם לפי 

לכן נתוניהם אינם ו ,דתי אינם גדוליםה- ההבדלים שנמצאו בין מורי החינוך הממלכתי והממלכתי

  .בטבלהבנפרד מופיעים 
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   למתמטיקהמוריהםשל התמחות ה התפלגות התלמידים בישראל לפי קטגוריות :11.4טבלה 

הוראת בהתמחות   
  מתמטיקה ומתמטיקה

התמחות במתמטיקה 
  בלבד

התמחות בהוראת 
  מתמטיקה בלבד

לא התמחו 
במתמטיקה ואו 

  בהוראתה

שיעור   
  תלמידים

שיעור   הישג
  תלמידים

שיעור   הישג
  תלמידים

שיעור   הישג
  יםתלמיד

  הישג

כלל 
  האוכלוסייה

40  473) 92(  35  452) 100(  17  484) 87(  8  448) 92(  

דוברי 
  עברית

46  487) 80(  28  491) 90(  17  495) 83(  9  468) 82(  

דוברי 
  ערבית

24  404) 83(  54  400) 87(  16  457) 95(  6  377) 92(  

  .5 שאלה –מורה למתמטיקה השאלון : מקור

  

ב התלמידים בישראל לומדים אצל מורים שהתמחו במתמטיקה רוכי הנתונים בטבלה מראים 

 מהתלמידים בישראל לומדים אצל מורים שהתמחו הן בהוראת מתמטיקה 40%. או במדעים/ו

 8% רק .ערביתהבקרב דוברי יעורם שמעברית כפול ה שיעורם בקרב דוברי .והן במתמטיקה

הלומדים שלמדו הישגי . ראתה במתמטיקה או בהומהתלמידים לומדים אצל מורים שלא התמחו

עברית וגם ה ידוברשל גם במגזר  ,או במתמטיקה/ ובהוראת מתמטיקהאצל מורים שהתמחו 

  .לא התמחו בתחומים הרלוונטייםמוריהם גבוהים מהישגי התלמידים ש ,ערביתהבקרב דוברי 

  

  ותחומי התמחותםהמקצוע ההכשרה של מורי המדעים להוראת  11.4.2

שיעור מהו  ,הכשרה להוראת מדעיםמציין אם קיימת במדינה  ינלאומי במדעים בדוח הב6.3מוצג 

שיעור ומהו  ,מדעים קיבלו הכשרה ללמד מדעים עוד בטרם החלו ללמדל הםמורישהתלמידים 

, אחד מתחומי המדע, הוראת מדעים:  הבאיםם התמחו באחד התחומיםהמורישהתלמידים 

  . אחרםוחינוך כללי ותח, מתמטיקה, הוראת מתמטיקה

ללמד מורים הלא הוכשרו ) ישויות 2-ו מדינות 13(רבות יותר מדינות ב ,בהשוואה למתמטיקה

פי הממוצעים -על. עיסוקית-את תוכנית הלימודים במדעים במסגרות ההכשרה הטרום

 39%, אחד מתחומי המדעיםשהתמחו ב מהתלמידים לומדים אצל מורים 81% ,הבינלאומיים

לומדים אצל  מהתלמידים 24%-  ו,הוראת מדעיםשהתמחו במורים מהתלמידים לומדים אצל 

  .חינוך כללישהתמחו במורים 

  .11.5 בטבלה מוצגיםמגזרי  ם בפילוחיהנתונים הישראלי

  

  )באחוזים(מדעים ל הםמוריפי תחומי ההתמחות של  התלמידים לישיעור :11.5טבלה 

הוראת   
  מדעים

ם תחומי
 שונים

  מדעיםב

הוראת 
  מתמטיקה

  אחר  חינוך כללי  המתמטיק

כלל 
  האוכלוסייה

59  90  1  7  19  12  

  12  19  5  1  95  64  דוברי עברית

  13  20  12  2  86  43  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

39  81  10  18  24  19  

  .5 שאלה – מורה למדעיםה שאלון ;א16שאלה  – תוכנית לימודיםשאלון : מקור
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 ,דתייםה-ממלכתייםהממלכתיים והספר ה-בבתיכן  ו,בישראל רוב התלמידים בשני המגזרים

הוראת  בשהתמחואצל מורים לומדים מחציתם מויותר  ,מדעיםלומדים אצל מורים שהתמחו ב

  .מדעים

וגו המורים גם כאן סּולכך - ואי,יותר מתחום התמחות אחדלדווח על ים  למורניתן במדעיםגם 

 שהתמחו רק ה כאל;דעיםמב שהתמחו בהוראת מדעים וה כאל:לפי התמחותם לארבע קטגוריות

 שתחומי התמחותם אינם ה וכאל; שהתמחו רק בהוראת מדעיםה כאל;תחומי המדעיםאחד מב

קטגוריות לפי מציגה את התפלגותם של התלמידים  11.6טבלה  .ם הוראת מדעים או מדעיםיכולל

  . בלוויית הישגיהם במדעים, למדעים בפילוח מגזרימוריהםשל התמחות ה

  

  מדעיםלמוריהם של התמחות ה לפי קטגוריותבישראל לגות התלמידים התפ :11.6טבלה 

התמחות בהוראת   
  מדעים ובמדעים

מדעים בהתמחות 
  בלבד

התמחות בהוראת 
  מדעים בלבד

התמחותם לא כוללת 
  מדעים או הוראת מדעים

שיעור   
  התלמידים

שיעור   הישג
  התלמידים

שיעור   הישג
  התלמידים

שיעור   הישג
  התלמידים

  הישג

 כלל
  האוכלוסייה

51  475) 94(  39  465) 90(  8  450) 96(  2  462) 103( 

  )83 (524  2  )91 (477  7  )93 (485  33 )87 (490  59  דוברי עברית

  )80 (397  4  )87 (407  10  )98 (435  53  )95 (411  33  דוברי ערבית

  .5 שאלה –מורה למדעים ה שאלון: מקור

  

 אצל מורים שהתמחו במדעים או בהוראת התלמידים בישראל למדורוב מראים כי הנתונים 

 ידוברשל  כשליש במגזר רקועברית ה ידוברשל מחצית התלמידים בישראל במגזר יותר מ. מדעים

 תלמידים הם שלהישגי .לומדים אצל מורים שהתמחו גם במדעים וגם בהוראת מדעיםערבית ה

 גבוהים יותר במגזר ם התמחו רק במדעיםהמוריששיעורי התלמידים . הגבוהים ביותרהם  האל

 בהוראת מדעים או במדעיםם למדעים לא התמחו המוריששיעור התלמידים . ערביתה ידוברשל 

התמחו באחד או יותר מתחומי להם מורי המדעים ששהישגיהם של תלמידים  .קטן ביותר

ם לא המוריש תלמידים הם שלאינם שונים באופן בולט מהישגי בהוראת מדעים או/והמדעים 

ם לא התמחו במדעים המוריש םתלמידיה אולם שיעורם הנמוך של .בתחומים הרלוונטייםהתמחו 

  . מאפשר להסיק מסקנה בעלת תוקףואו בהוראתם אינ

בהם שפי תחומי המדעים -התלמידים עלשיעורי  יםמופיע בדוח הבינלאומי במדעים 6.4מוצג ב

ם יכלו לציין יותר מתחום מוריה .בישראלשיעורים אלה  יםמוצג 11.7בטבלה .  מוריהםהתמחו

  .אחד

  

  )באחוזים(ם המוריפי תחומי המדעים שבהם התמחו התלמידים בישראל לשיעורי  :11.7טבלה 

  הארץ-מדעי כדור  כימיה  יקהפיז  ביולוגיה  

  4  54  32  76  כלל האוכלוסייה

  3  50  32  82  דוברי עברית

  7  62  34  61  דוברי ערבית

  2  48  29  83  ממלכתי 

  7  59  42  82  דתי-ממלכתי

  19  40  32  42  בינלאומיממוצע 

  .5 שאלה –מורה למדעים השאלון : מקור
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 רק ,)54%( בכימיהאו / ו)76%( אצל מורים שהתמחו בביולוגיהלומדים התלמידים בישראל רוב 

אצל מורים שהתמחו לומדים  4% ורק ,אצל מורים שהתמחו בפיזיקהלומדים  מהתלמידים 32%

  .הארץ- במדעי כדור

 אצל מורים שהתמחו יםמדומהתלמידים ל 42% רק. ים הבינלאומיים שוניםהממוצע

שיעורים אלה קטנים מהשיעורים  .כימיהב  לומדים אצל מורים שהתמחו40%ורק , בביולוגיה

-ו, )כמו בישראל( מורים שהתמחו בפיזיקה אצל יםמדומהתלמידים לכשליש . בישראלהמקבילים 

  .)הרבה יותר מאשר בישראל (הארץ- כדוראצל מורים שהתמחו במדעי יםמדול 19%

  

 מורי המתמטיקה והמדעים בפעילות לפיתוח ם שלהשתתפות 11.4.3
  מקצועי

מורים ה. לימוד מתמיד לאורך הנתיבה המקצועית של המורים הינו אינדיקטור לאיכות המורה

, השתתפו במהלך השנתיים האחרונות בפעילות לפיתוח מקצועי בתחומי התוכןהם נשאלו אם 

  .פיתוח כישורי חשיבה או הערכה, שילוב מחשבים בהוראה, תוכנית הלימודים, פדגוגיהה

שיעורי  את ים מציג בדוח הבינלאומי במדעים6.5 בדוח הבינלאומי במתמטיקה ומוצג 6.4מוצג 

.  במהלך השנתיים האחרונותםהם השתתפו בהכי ם ציינו המורישהפעילות לפי סוגי התלמידים 

  .11.8 מוצגים בטבלה , בלוויית הנתונים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזריייהנתונים הישראל

  

הם שמוריהם העידו כי לפי סוגי הפעילות לפיתוח מקצועי  התלמידים י שיעור:11.8טבלה 

  )באחוזים (במהלך השנתיים האחרונותבהם השתתפו 

השתלמויות   
  בתוכן

תוכנית   פדגוגיה 
  יםלימוד

שילוב 
  מחשבים

כישורי 
  חשיבה

  הערכה

  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  

  50  33  62  45  56  35  72  50  67  63  70  59  כלל האוכלוסייה

  42  30  60  47  50  29  73  48  67  61  72  60  דוברי עברית

  70  42  66  38  69  49  70  56  67  68  65  55  דוברי ערבית

  47  48  46  46  45  45  51  51  57  59  58  56  בינלאומיממוצע 

 .ו–אסעיפים  ,9 שאלה –)  ולמתמטיקהלמדעים(מורה ה נישאלו: מקור
  

 כמחצית התלמידים לומדים אצל מורים שהשתתפו בהשתלמויות ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

למדעים מורים השל יותר שיעורי התלמידים בישראל מעידים על השתתפות רבה . בנושאים שונים

  .בהשתלמויות

בהם ם משתלמים המוריש תלמידים ים גבוהים יחסית שלשיעורצאו נמהם יבשלגהתחומים 

ערבית ה ידוברשל  במגזר .בפדגוגיהו  חדשותיםת לימודובתוכני, תוכןבתחומי ההשתלמויות הם 

ם יה על שיעורים עולהערכהבשילוב מחשבים בהוראה ובמשתלמים ם המורישהתלמידים  ישיעור

  .עבריתה ידוברשל במגזר 

  

עם מקיימים מורי המתמטיקה והמדעים ש הגומלין-לותיפע .11.5
 עמיתיהם

של ימים סוגים שונים ימורים על התכיפות שבה הם מקהמורה נשאלו ה ני בשאלו8בשאלה 

,  יחדיו למידהימכינים חומר, דנים כיצד ללמד מושג מסוים(גומלין עם עמיתיהם -תיופעילו
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מורים גבי כל היגד הגיבו הל). ידי מורים אחרים- עמיתיהם או נצפים עלכיתותמבקרים וצופים ב

שיעורי  ). כל יום או כמעט כל יום– 4 ;פעם-פעם או כמעט אף-אף – 1 (4 עד 1-מעל סולם 

שלוש ונבנה מדד משותף עם  , בכל מדינהמוצעוהתלמידים בערכים השונים של כל היגד 

נתונים ה.  תדירות שבועית לפחות; פעמים בחודש3–2 ;פעם- פעם או כמעט אף-אף: קטגוריות

  . במדעים6.6- במתמטיקה ו6.5במוצגים הבינלאומיים מוצגים 

 במתמטיקה הקטגוריות אלל התלמידים יהם שלתיוהתפלגו ,הממוצעים הבינלאומייםפי -על

פעם -פעם או כמעט אף-תלמידים לומדים אצל מורים שאףמה 15%  במתמטיקה:ותובמדעים דומ

 מהתלמידים 24%במתמטיקה  ;14% – מדעים וב,גומלין עם עמיתיהם-מקיימים פעילותאינם 

 – במדעיםו, אחת לשבוע לפחותעם עמיתיהם גומלין -לומדים אצל מורים שמקיימים פעילות

27%.  

השינוי בהשוואה בינלאומיים וציון הממוצעים ה בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  .11.9מוצגים בטבלה  ,2003שנת ל

  

  עמיתיהםפי התדירות שבה מוריהם משתפים פעולה עם -ים על התלמידי שיעור:11.9טבלה 

  פעם-פעם או כמעט אף-אף  פעמים בחודש 3–2  לפחות פעם בשבוע  

שיעור   
 %-בתלמידים 

  2007-ב

-בשינוי 
-מ %

2003  

שיעור   הישג
 %-בתלמידים 

  2007-ב

-בשינוי 
-מ %

2003  

שיעור   הישג
 %-בתלמידים 

  2007-ב

-בשינוי 
-מ %

2003  

  שגהי

  פער הישג

  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  

כלל 
  האוכלוסייה

9  6  1-  4-  442  476  76  84  3-  10  464  466  16  10  4  6-  477  489  35-  13-  

דוברי 
  עברית

8  3  1  4-  463  512  75  87  4-  12  487  481  18  10  4  7-  498  515  35-  3-  

דוברי 
  ערבית

11  15  7-  1-  414  459  79  76  2  3  409  414  10  9  5  2-  390  413  24  46  

ממוצע 
  בינלאומי

24  27      452  466  61  59      451  466  15  14      451  468  1  2-  

  .ד–סעיפים א ,8 שאלה –) מדעיםלמתמטיקה או ל(מורה ה נישאלו: מקור

  

ם בתדירות שבועית גומלין עם עמיתי-לותפעים מקיימים המוריש התלמידים יבישראל שיעור

ובמיוחד אצל (שיעורים גדולים של תלמידים לומדים אצל מורים .  מהממוצע הבינלאומיכיםנמו

  .שלוש בחודשעד גומלין עם עמיתיהם פעמיים -המקיימים פעילות) מורים למדעים

ם המורישתלמידים ה בין  באוכלוסייה כולהפערי הישגאין  ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

-נם מקיימים פעילותאי שמוריהם גומלין תכופה עם עמיתיהם לבין התלמידים-פעילותמקיימים 

  .גומלין

 פעריםה עבריתה ידוברשל במגזר  . בשני מקצועות הלימודהאלכבישראל נמצאו פערי הישג 

 ידוברשל במגזר ואילו  ,זה עם זה פעולה אינם משתפיםם המורישתלמידים הלטובת דווקא ם ה

ם העמיתי פעולה עם משתפיםם המורישתלמידים הלטובת וולים יחסית ערבית הפערים גדה

הישגים לימודיים רק במגזר לחיובי באופן א ופאפעולה של מורים קשור -שיתוף. בתדירות שבועית

- נקודות19 –במתמטיקה : הםבאוכלוסייה כולה " מתוקנים" פערי ההישג ה.ערביתה ידוברשל 

 ציון לטובת- נקודות15 –במדעים  ו;משתפים פעולה אינםם המורישתלמידים ה ציון לטובת

  .משתפים פעולהם המורישתלמידים ה
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 ת של המורים להוראת מקצועות הלימודּונתחושת המוכ .11.6
נושאים  ללמד לגבי מידת מוכנותם מורי המתמטיקה ם שלתחושת 11.6.1
 במתמטיקהשונים 

 תארבעמבמתמטיקה סוימים נושאים מ 18חשים מוכנים ללמד הם מורים נשאלו באיזו מידה ה

 ;נושאים 4 – אלגברה ;נושאים 5 –מספר : פי החלוקה הבאה-על, עיקרייםהתוכן התחומי 

  .נושאים 3 – נתונים והסתברות ;נושאים 6 –ה יגיאומטרי

ציינו כי הם שמוריהם התלמידים  מציג את שיעורי  בדוח הבינלאומי במתמטיקה6.6מוצג 

 בדוח הבינלאומי 6.7מוצג . תחומי התוכן העיקריים במתמטיקהללמד את " מוכנים ביותר"חשים 

ם נושאיהללמד את " מוכנים ביותר"חשים שמוריהם   התלמידיםי מביא את שיעורבמתמטיקה

  .תחומי התוכן העיקריים במתמטיקההשונים בכל אחד מ

 בלוויית הממוצעים ,ם בפילוח מגזריימוצגים הנתונים הישראלי 11.11- ו11.10 ותבטבל

  .יםהבינלאומי

  

את תחומי התוכן מוכנים היטב ללמד   התלמידים שמוריהם חשיםי שיעור:11.10טבלה 

  )באחוזים (במתמטיקההעיקריים 

  
  הנושאיםכל 

  ) נושאים18(

  מספרים

  ) נושאים5(

  אלגברה

  ) נושאים4(

  היגיאומטרי

  ) נושאים6(

נתונים 
 3(והסתברות 
  )נושאים

  81  80  91  87  84  כלל האוכלוסייה

  84  84  93  88  87  דוברי עברית

  73  69  85  83  77  דוברי ערבית

  68  79  82  87  79  בינלאומיממוצע 

  .ו–אסעיפים  ,ג7שאלה  ;ד–אסעיפים  ,ב7שאלה  ;ה–אסעיפים  ,א7 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  

ם השונים נושאיהמוכנים היטב ללמד את שמוריהם חשים תלמידים ה י שיעור:11.11טבלה 

 )באחוזים(מתמטיקה ב מתחומי התוכןבכל אחד 

  מספרים

  ) נושאים5(

  אלגברה

 ) נושאים4(
  היגיאומטרי

 ) נושאים6(
  נתונים והסתברות

  ) נושאים3(

  
 ,חישובים

אומדנים 
  קירוביםו

ייצוג 
שברים 
פשוטים 

ועשרוניים 
תוך שימוש 

, במילים
בספרות 

  ובמשוואות

חישובים 
בשברים 
פשוטים 
 ועשרוניים

 ,ייצוג
השוואות 

 סידורו

פתרון 
 בעיות

תבניות 
או 

רצפים 
  נומריים

הערכת 
ביטויים 
 אלגבריים

משוואות 
אלגבריות 

 פשוטות

ייצוג 
  פונקציות

תכונות 
 גיאומטריות

חפיפת 
 משולשים

יחסים 
בין 

צורות 
- דו

 ממדיות
- ותלת

  ממדיות

מישור  מדידות
  קרטזי

 ,המרה
החזרה 
  ורוטציה

קריאה 
וייצוג 

של 
נתונים 
 בטבלה

ש פירו
  נתונים

חיזוי 
  הסתברות

כלל 
  האוכלוסייה

85  85  89  89  86  89  92  93  89  89  86  66  83  85  66  89  78  76  

דוברי 
  עברית

85  86  90  91  87  92  94  95  91  93  91  69  87  89  71  91  
82  78  

דוברי 
  ערבית

85  80  87  84  81  81  87  88  84  79  73  57  73  75  53  82  66  70  

ממוצע 
  בינלאומי

86  84  89  90  84  70  89  88  80  89  85  64  86  77  72  79  64  62  

  .ו–אסעיפים  ,ג7שאלה  ;ד–אסעיפים  ,ב7שאלה  ;ה–אסעיפים  ,א7 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  

 מצביעה , בישראליםפי הממוצע- וגם עלים הבינלאומייםפי הממוצע- גם על,התמונה המצטיירת

בישראל שיעורי התלמידים .  התלמידיםל רוב שמתמטיקהה ת רבה אצל מוריעל תחושת מוכנּו
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. בכל אחד מהנושאים 80%עולים על ללמד מוכנים היטב כי הם חשים למתמטיקה שמוריהם 

 השיעורים אל.  גבוהים במיוחדהבהם שיעורים אלשהתחומים הם מספר ואלגברה תחומי התוכן 

  .עבריתה ידוברשל גבוהים קצת יותר במגזר 

  

נושאים שונים  לגבי מוכנותם ללמד  המדעיםמורי ם שלתחושת 11.6.2
 במדעים

מורי המדעים ש התלמידים ימסכמים את שיעור בדוח הבינלאומי במדעים 6.8-ו 6.7 יםמוצג

תמונה מציג את ה 6.7מוצג . במדעיםנושאים מסוימים  ללמד "מוכנים ביותר"חשים שלהם 

מציגות  11.13-  ו11.12 ות טבל.םנושאיהמכל אחד גבי למפורטת תמונה מציג  6.8מוצג ו ,כוללתה

  .בלוויית הממוצעים הבינלאומיים ,מגזריאת הנתונים בישראל בפילוח 

  

את תחומי התוכן ם חשים מוכנים היטב ללמד המורישהתלמידים שיעורי  :11.12טבלה 

  )באחוזים (במדעיםהעיקריים 

  
  כל הנושאים

  ) נושאים23(

  ביולוגיה

  ) נושאים7(

  כימיה

  ) נושאים5(

  יקהפיז

  ) נושאים6(

-מדעי כדור
  הארץ

  ) נושאים5(

כלל 
  האוכלוסייה

68  80  87  
61  39  

  39  58  92  85  70  דוברי עברית

  39  69  76  68  64  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

70  67  77  70  62  

  .ג–אסעיפים  ,7 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור

  

ם השונים נושאיההיטב ללמד את ם חשים מוכנים המורישהתלמידים שיעורי  :11.13טבלה 

  )באחוזים (מדעיםמתחומי התוכן בבכל אחד 

 כימיה ביולוגיה
  

רבייה   תאים איברים
 ותורשה

-אסונות  אוכלוסייה סביבה אבולוציה
 טבע

מיון 
 חומרים

המבנה 
  החלקיקי

חומצות  תמיסות
 ובסיסים

שינוי 
  כימי

כלל 
  האוכלוסייה

84  90  90  75  82  69  74  94  95  90  77  81  

  85  84  94  98  97  77  71  88  78  95  95  91  דוברי עברית

  69  58  79  86  87  65  64  67  65  77  76  66  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי 

75  76  71  60  70  57  62  81  83  76  74  71  

  

  הארץ-מדעי כדור פיזיקה

-מצבי  
 צבירה

צורות 
 אנרגייה

מעגלים   אור
 חשמליים

כוחות  מגנטים
  ותנועה

עיות ב  תהליכים מבנה
 סביבה

-כדור משאבים
הארץ 

במערכת 
 השמש

כלל 
  האוכלוסייה

91  74  38  72  46  47  27  22  60  55  29  

  28  58  63  19  25  41  41  71  32  71  94  דוברי עברית

  32  48  53  29  34  62  60  75  52  80  82  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי 

72  76  68  69  65  70  57  55  70  68  59  

  .ו–אסעיפים  ,ג7שאלה  ;ז–אסעיפים  ,א7ה  שאל– מורה למדעיםהשאלון 
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במדעים שונים חשים מוכנים היטב ללמד נושאים למדעים ם המורישבישראל שיעורי התלמידים 

גבוהים שיעורים אלה .  בלבדיםמגיעים לשני שלישו ,במתמטיקהשנרשמו שיעורים הנמוכים מ

. דתיה-הממלכתיפיקוח ב הממלכתי וקוחאינם שונים בפיו ,עבריתה ידוברשל במקצת במגזר 

 ייעורם ש ש,הארץ- למעט במדעי כדור,בינלאומייםאלה הם דומים ליהממוצעים הישראלי

 כיםנמונושאים שונים בתחום תוכן זה ם חשים מוכנים היטב ללמד המוריבישראל שהתלמידים 

  . הבינלאומייםיםמהממוצע

, "מגנטיות", "אור "ם בנושאי– זיקהפיב הןבישראל למדעים התורפה אצל המורים -נקודות

, "הארץ- מבנה ומאפיינים פיזיים של כדור "םבנושאי –הארץ -מדעי כדורוב ;"תנועה"ו" כוחות"

  ".ארץ במערכת השמשה-כדור"ו" הארץ-תהליכים מחזוריים והיסטוריה של כדור"
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   במתמטיקה ובמדעיםההוראה וכיתת הלימוד .12

  

  

והתמיכה בהן באמצעות הנעשות בה  פעילויות הלימוד, הרכב הלומדים בה, תהיגודל הכ

בכל  –המשמשות את המורים הערכה הדרכי כן ושהתלמידים מקבלים בית ה-שיעורי, טכנולוגיה

  .מדעיםהלימוד ב תמתמטיקה ובכיתהלימוד ב ת בנפרד בכית שיעסוק,הפרק הנוכחיקד אלה יתמ

  

  כיתת הלימוד במתמטיקה .12.1

 גודל הכיתה 12.1.1
: וגו לשלוש קטגוריותתתם סּוימספר התלמידים בכלגבי מטיקה למתמורים הנתונים שנאספו מ

 41 – תות גדולותי וכ;תלמידים 40 עד 25 – תות בינוניותי כ; תלמידים24–1 –תות קטנות יכ

הממוצע מציג את מספר התלמידים   בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.1מוצג . יותר וא תלמידים

את השינויים  ובמדינות השונות גודל הכיתה פי-עלאת התפלגות התלמידים ,  מתמטיקהתבכית

לפי  התלמידים כן מצוינים ממוצעי ההישג של-כמו.  במהלך מחזורי המחקרהשחלו בנתונים אל

  .גודל כיתתם

-מגיע ל לימוד במתמטיקההת בכיתהממוצע התלמידים מספר , הבינלאומייםהנתונים פי -על

 רק ו,תות בינוניותי לומדים בכ59% ,תות קטנותיבכמתמטיקה  מהתלמידים לומדים 30%. 30

בכיתות גדולות  יםלומדהתלמידים מ 40%-יותר מ ןמדינות שבהה. תות גדולותיבכלומדים  11%

  .)41%( והרשות הפלסטינית )42%(תאילנד , )43%(מצרים , )46%(קונג - הונג, )47%(גאנה הן 

דה מובהקת סטטיסטית  חלה יריתוהחינוכיהמושוות ובאחת הישויות המדינות  49מבין  13-ב

  .הת מתמטיקתיבכהממוצע  במספר התלמידים 2003שנת מ

 בדוח הבינלאומי 7.2מוצג תה מובאים ביכהתלמידים בזיקה לגודל ה ינתונים על הישג

תה אינו משקף אך ורק יכה שכן גודל , אינו פשוטההקשר בין שני משתנים אל. במתמטיקה

כלכלית של הלומדים -ורמה חברתית )רוב כספיים-פי-לע(אילוצים גם  אלא מייצג ,העדפה פדגוגית

סיבה  . להישגים לימודייםקשוריםעצמם להיות לכשאשר עשויים  שני גורמים – הספר-בבתי

 מהווה לעיתים שכיתה קטנה היא תלמידיםההישגי לבין כיתה הבין גודל פשוט -הלאקשר ל נוספת

 ,יוהמקובצים יחדחד או נמוכה במיוחד תלמידים בעלי יכולת גבוהה במיולהימצאות  ראינדיקטו

לבין תה יכהלפיכך הקשר בין גודל . הישג הלימודישל גודל הכיתה לאת הקשר מטשטש דבר וה

  .נוטוניואינו מההישג הלימודי במתמטיקה 

את התפלגות התלמידים , הת מתמטיקאת מספר התלמידים הממוצע בכיתמציגה  12.1טבלה 

ההישגים  את ממוצעכן  ו2003בנתונים אלה משנת ינויים שחלו  את הש,תהיכהבישראל לפי גודל 

הממוצעים בלוויית  , בפילוח מגזריההטבלה מציגה נתונים אל. 2007 בשנת גודל הכיתהבזיקה ל

  .הבינלאומיים
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פי גודל -לעהתפלגות התלמידים בישראל ,  כיתת המתמטיקהה הממוצע של גודל:12.1טבלה 

   במתמטיקההתלמידים והישגי  ,2003ים אלה משנת בנתונ ו שחליםהשינוי, הכיתה

  בקטגוריות השונות

  .13 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  

 מהתלמידים לומדים בכיתות 5%. הת מתמטיק תלמידים בכית33בישראל לומדים בממוצע 

התפלגות  .בכיתות גדולותלומדים  3%  ורק, מהתלמידים לומדים בכיתות בינוניות92%, קטנות

 י במספרם לא חלו שינויי2003שנת מ. בשני המגזרים בישראלדומה כיתה הפי גודל -התלמידים על

 תלמידים 7של סטטיסטית  חלה עלייה מובהקת 1999שנת  אולם בהשוואה ל,תלמידים בכיתהה

מידים הלומדים תלנובעת בעיקר מעלייה בשיעור האשר  ,כיתהבממוצע מספר התלמידים הב

  .בכיתות קטנותהלומדים ירידה בשיעור התלמידים מבכיתות בינוניות ו

גדולות  לבין הלומדים בכיתות קטנותתות יפער ההישגים בישראל בין הלומדים מתמטיקה בכ

 29הפער הוא עברית ה ידוברשל במגזר . תות גדולותילטובת הלומדים בכציון -  נקודות23הוא 

 ,כולהבאוכלוסייה " מתוקן"הפער ה. ציון-  נקודות31 –ערבית ה ידוברשל זר  ובמג,ציון-נקודות

דומה וון יבכפער . ציון- נקודות44- מגיע ל, "מגזר "לאחר שמנכים את השפעת המשתנה המתערב

  .ציון- נקודות10 –פי הממוצעים הבינלאומיים - קטן יותר נרשם גם עלאך

  

 תמטיקה הממאפייני לומד המגבילים את הוראת 12.1.2
מידה שבה גורמים הקשורים המורים לגבי הבה נשאלו ש ,מורהה ני בשאלו18על בסיס שאלה 

צרכים , רקע שונה, יכולות לימוד שונות(מגבילים את הוראת המתמטיקה התלמידים מאפייני ל

הגבלה את מידת ההמתאר   נבנה מדד,)תלמידים מפריעים, תלמידים שאינם מתעניינים, מיוחדים

כלל ( 1-מעל סולם אשר ניתנו  ,תגובות המורים. )MCFL(לומד מאפייני עקב תמטיקה בהוראת מ

מאפיינת ה ,)2עד ממוצע (גבוהה רמה : מוצעו וחולקו לשלוש קטגוריות, )הגבלה רבה( 4  עד)לא

רמה  ו;)3- ל2ממוצע בין (בינונית רמה  ;לומדמאפייני עקב מועטה בלבד לה בהגיש תות שבהן יכ

  .ד את ההוראהולומד מגבילים מאהמאפייני תות שבהן י כתנ המאפיי,) ומעלה3- מממוצע (נמוכה 

פי הממוצעים -על.  מציג את הנתונים הבינלאומיים בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.3מוצג 

לומד המאפייני בהן ש(ברמת המדד הגבוהה תות יבכהלומדים  שיעור התלמידים ,הבינלאומיים

ברמת המדד הנמוכה ו ;39% –בינונית ברמת המדד ה ;38% הוא )מועטה בלבדבמידה מגבילים 

  .23% – )רבההגבלה (

 וא 41 –יתות גדולות כ  40–25 –תות בינוניות יכ  24–1 –תות קטנות יכ  תהיממוצע תלמידים בכ  
  יותר

מספר   
תלמידים 

 כיתהב
  2007-ב

שינוי 
-מ

2003  

ור שיע  הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

שיעור   הישג
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

שיעור   הישג
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  הישג

 הישג פער
בין 

תלמידים 
כיתות ב

קטנות 
תלמידים ל

כיתות ב
  גדולות

כלל 
  האוכלוסייה

33  0  467  5  5-  473  92  5  467  3  0  496  23-  

וברי ד
  עברית 

33  0  505  5  6-  478  92  12  491  3  7-  507  29-  

 ובריד
  ערבית

35  0  465  3  0  453  91  3  405  6  2-  484  31-  

ממוצע 
  בינלאומי

29      30    439  59    456  11    449  10-  
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בהן רמת ש כיתות לומדים בממחצית התלמידיםיותר המדינות המושוות  49מדינות מבין  7-ב

, )62%(ארמניה , )64%(אנגליה , )71%(סקוטלנד ): לומדמאפייני הגבלה נמוכה עקב (גבוהה המדד 

 שיעור התלמידים בכיתות בישראל).53%(וסלובניה ) 54%(אוקראינה , )55%(יפן  ,)62%(הונגריה 

ם ימציגה את הנתונים הישראלי 12.2טבלה  .31%הוא  )הגבלה נמוכה(גבוהה המדד בהן רמת ש

  .בפילוח מגזרי

  

מאפייני ההגבלה בהוראת מתמטיקה עקב מדד לפי בישראל תלמידים ה התפלגות :12.2טבלה 

  והישגי התלמידים בקטגוריות השונות, 2003ה משנת השינויים שחלו ב, לומד

  .ה–אסעיפים  ,18ה  שאל–מורה למתמטיקה השאלון : מקור

  

באוכלוסייה כולה ירידה מובהקת סטטיסטית בשיעור התלמידים חלה  2003שנת בהשוואה ל

החמרה בהגבלה הנגרמת ניכרת בית רעה ידוברשל  במגזר .) מועטההגבלה (ה המדד הגבוהתברמ

  .לומדמאפייני ה בגין ת המתמטיקלהורא

לבין תלמידים גבוהה המדד בהן רמת שבכיתות הלומדים מתמטיקה תלמידים בין פער ההישג 

 .ציון  נקודות33- לים הבינלאומייםמוצעפי המ-נמוכה מגיע עלהמדד בהן רמת ש בכיתותהלומדים 

  .בשני המגזריםבישראל נמצאו דומים פערים 

  

  פעילויות לימוד בהוראת מתמטיקהן שלשכיחות 12.1.3
תלמיד ה ןמתמטיקה נאסף הן משאלועורי י פעילויות לימוד מרכזיות בשן שלהמידע על שכיחות

 – 1 (4 עד 1- מעל סולם ניתנו התגובות  ).17שאלה (למתמטיקה מורה ה ןוהן משאלו) 10שאלה (

 – 4 ;שיעוריםשל   מצומצםבמספר – 3 ; בכמחצית השיעורים– 2 ; או כמעט בכולםבכל השיעורים

במחצית מסוימת מוד  לית שיעור התלמידים שהעידו כי בכיתותיהם מבצעים פעילו.)פעם-אף

 ה אינדיקטור לשכיחותיםמשמש, ם הגיבו כךהמוריששיעור התלמידים וכן , או יותרהשיעורים 

  . בכיתהמתהפעילות המסוישל 

 ,תלמידה ןנתונים שנאספו משאלוהמובאים  במתמטיקה  בדוח הבינלאומי7.6- ו7.4 מוצגיםב

  .מורהה ןתונים שנאספו משאלונהמובאים   במתמטיקה בדוח הבינלאומי7.7-ו 7.5 מוצגיםוב

פי הממוצעים הבינלאומיים -בישראל ועל התלמידים ישיעור שלהלן מסכמות את ותהטבל

 לימוד פעילויותעשר  )מוריםדיווחי הפי -דים ועלימדיווחי התלפי -על( שבכיתותיהם מבצעים

  . במחצית השיעורים או יותרת בהוראת מתמטיקהצוונפ

    )הגבלה רבה(מדד נמוך   מדד בינוני  ) מועטההגבלה(מדד גבוה 

שיעור 
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

 שיעור  הישג
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

 שיעור  הישג
 ידיםתלמ

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  הישג

פער 
בין הישג ה
תלמידים ה

ת וברמ
מדד ה
גבוהה ה
  נמוכההו

כלל 
  האוכלוסייה

31  9-  493  45  10  464  25  0  438  56  

 ובריד
  עברית 

35  7-  508  45  11  477  20  5-  473  35  

 ובריד
  ערבית

20  14-  419  44  0  421  36  13  381  37  

ממוצע 
  בינלאומי

38    466  39    445  23    433  33  
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במחצית פעילויות לימוד במתמטיקה מבצעים הבישראל  התלמידיםשיעורי  :12.3טבלה 

  )באחוזים( תלמידיםהדיווחי פי - עלאו יותרהשיעורים 

מתרגלים   
 ארבעאת 

פעולות 
חשבון ה

הבסיסיות 
ללא 

  מחשבון

עובדים 
עם 

שברים 
פשוטים 
  ועשרוניים

כותבים 
משוואות 
ופונקציות 

לייצג כדי 
  יחסים

פותרים 
בעיות 

ה יבגיאומטרי
ידי -על
וש בידע שימ
, צורותעל 

  זוויותוקווים 

מפרשים 
נתונים 

מטבלות 
  גרפיםמו

משננים 
  ותנוסח

פותרים 
בעיות 
  בעצמם

מסבירים 
  תשובות

 קושרים
את 

הנלמד 
  ליומיום

מחליטים 
בעצמם 
על דרכי 
פתרון 

לבעיות 
  מורכבות

כלל 
  האוכלוסייה

60  36  63  78  56  76  84  81  52  63  

 ובריד
  עברית

56  43  61  83  52  73  89  81  49  60  

 דוברי
  ערבית

71  54  68  64  67  83  67  82  62  69  

ממוצע 
  בינלאומי

59  51  57  58  45  63  64  70  51  50  

  .10 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

או במחצית השיעורים בהן בכיתות שיותר משלושה רבעים מהם לומדים , תלמידיםהפי דיווחי -על

ה יפותרים בעיות בגיאומטרי ,בעצמם בעיותפותרים , תשובותיהםמסבירים את התלמידים יותר 

עברית ה ידוברשל יותר במגזר השכיחות  הפעילויות ,אותם דיווחיםלפי . ותומשננים נוסח

 .היאופן עצמאי ופתרון בעיות בגיאומטריבתרון בעיות פהן ערבית ה ידוברשל בהשוואה למגזר 

עברית הן שינון ה ידוברשל זר  יותר בהשוואה למגהשכיחות ילויותערבית הפעה ידוברשל במגזר 

  . הבסיסיותחשבוןה פעולות ארבע ותרגול ותנוסח

 הבין אללבשכיחות רבה  מתמסוילות יבכיתותיהם מבצעים פעשהישג בין תלמידים הפער 

 . המסוימתהפעילותשל  מדד לאפקטיביות המבצעים את הפעילות כלל מהוואין שבכיתותיהם 

  .סס על דיווחי התלמידים בהתבהמוצגים פערים אל 12.4בטבלה 

  

פעילויות לימוד בין תלמידים שבכיתותיהם מבצעים  )ציון-בנקודות(הישג ה פערי :12.4טבלה 

מבצעים פעילויות אין שבכיתותיהם לבין תלמידים כל שיעור ב כמעט אוכל שיעור במתמטיקה ב

  לפי דיווחי התלמידים ,ה כללאל

מתרגלים   
 ארבעאת 

פעולות 
חשבון ה

הבסיסיות 
ללא 

  מחשבון

עובדים 
עם 

שברים 
פשוטים 
  ועשרוניים

כותבים 
משוואות 
ופונקציות 

לייצג כדי 
  יחסים

פותרים 
בעיות 

ה יבגיאומטרי
ידי -על

שימוש בידע 
, צורותעל 

  זוויותוקווים 

מפרשים 
נתונים 

מטבלות 
  גרפיםמו

משננים 
  ותנוסח

פותרים 
בעיות 
  בעצמם

מסבירים 
  תשובות

שרים מק
את 

הנלמד 
  יוםליומ

יטים מחל
בעצמם 
על דרכי 
פתרון 

לבעיות 
  מורכבות

כלל 
  האוכלוסייה

6  1-  11  83  6  38  67  56  22-  18  

ממוצע 
  בינלאומי

29  42  40  44  22  39  40  41  11  17  

  . נתוני אלמנכים;10 שאלה –תלמיד השאלון : מקור
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אית נרפעילות נוספת ש ,הי באופן עצמאי ופתרון בעיות בגיאומטריצד פתרון בעיותל ,בישראל

 ,יומיוםהפעילות של קישור הנלמד לחיי ה .ותהפעילות המסורתית של שינון נוסחהיא אפקטיבית 

  . אינה אפקטיבית,בהוראה  עכשוויתמגמהשמייצגת 

התלמידים שבכיתותיהם מבצעים פעילויות לימוד במתמטיקה שיעורי  יםמוצג 12.5בטבלה 

  .מוריםהפי דיווחי -עלאו יותר מחצית השיעורים ב

  

במחצית  מבצעים פעילויות לימוד במתמטיקה םתלמידים שבכיתותיהשיעורי ה :12.5לה טב

  )באחוזים(מורים הדיווחי פי -על השיעורים או יותר

מתרגלים   
ארבע את 

פעולות 
חשבון ה

הבסיסיות 
ללא 

  מחשבון

עובדים עם 
שברים 

פשוטים 
  ועשרוניים

כותבים 
משוואות 
ופונקציות 
כדי לייצג 

  יחסים

פותרים 
ות בעי

בגיאומטרייה 
ידי -על

שימוש בידע 
, על צורות

  וים וזוויותוק

מפרשים 
נתונים 

מטבלות 
  גרפיםמו

משננים 
  ותנוסח

ישום י
מושגים 
ושיטות 

 ןורלפת
 בעיות

  פשוטות

מסבירים 
  תשובות

קושרים 
את 

הנלמד 
  יוםליומ

מחליטים 
 םעצמב

דרכי על 
פתרון 

בעיות ל
  מורכבות

עובדים 
על 

בעיות 
שאין 
להן 

פתרון 
  טפשו

כלל 
  אוכלוסייה

51  31  44  38  12  44  59  81  41  52  24  

דוברי 
  עברית

49  31  43  41  9  37  54  77  39  50  23  

דוברי 
  ערבית

57  28  46  31  19  64  71  90  47  60  27  

ממוצע 
  בינלאומי

65  42  34  34  17  49  68  78  57  42  22  

  .17 שאלה –למתמטיקה מורה השאלון : מקור

  

במחצית מבצעים את פעילויות הלימוד השונות במתמטיקה  יהםבכיתותש התלמידים ישיעור

מדיווחי המתקבלים  הרוב מאל- פי-נמוכים על מוריםהפי דיווחי -עלאו יותר השיעורים 

נתונים מפרשים  יותר ואבמחצית השיעורים אשר  התלמידים ישיעוראת ,  למשל,ורא .תלמידיםה

  . לפתרון בעיותדרכים ומחליטים בעצמם על ותמשננים נוסח, גרפיםמומטבלות 

לימוד מסוימת נעשית  תפעילומדווחים כי מוריהם שהישג בין תלמידים הפער  ,גם כאן

מדד משמש  כללזו  תפעילושמוריהם מדווחים כי אין מבצעים  הלבין אלבשכיחות גבוהה 

  .האלמוצגים פערי הישג  12.6בטבלה  . המסוימתהפעילותשל לאפקטיביות 

  

פעילויות לימוד מדווחים כי ם המוריתלמידים שבין ) ציון-בנקודות(ג הישה פערי :12.6טבלה 

נעשות בכל שיעור או כמעט בכל שיעור לבין תלמידים שמוריהם מדווחים כי אין במתמטיקה 

  כלל המבצעים פעילויות אל

מתרגלים   
 ארבעאת 

פעולות 
חשבון ה

הבסיסיות 
ללא 

  מחשבון

עובדים עם 
שברים 

פשוטים 
  ועשרוניים

 כותבים
משוואות 
ופונקציות 
כדי לייצג 

  יחסים

פותרים בעיות 
בגיאומטרייה 

ידי -על
שימוש בידע 

, על צורות
  וים וזוויותוק

מפרשים 
נתונים 

מטבלות 
  גרפיםומ

משננים 
  ותנוסח

ישום י
מושגים 
ושיטות 

 ןורלפת
בעיות 
  פשוטות

מסבירים 
  *תשובות

מקשרים 
את 

הנלמד 
  יוםליומ

מחליטים 
 םעצמב

דרכי על 
פתרון 

יות בעל
  מורכבות

עובדים 
על 

בעיות 
שאין 
להן 

פתרון 
  פשוט

כלל 
  האוכלוסייה

10  41  63  129  10-  6  54  5 56-  82  45  

ממוצע 
  בינלאומי

9-  7  33  40  11  4-  27  8  9  36  22  

  . נתוני אלמנכים,17 שאלה –מורה ה נישאלו: מקור

מבצעים שתלמידים בין ליעור או כמעט בכל שפעילות בכל שיעור את התלמידים שמבצעים פער ההישג בין   *

  . בחלק מהשיעורים רקו זפעילות
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 באופן עצמאי ופתרון פתרון בעיותהן  פעילויות הלימוד האפקטיביות ,מוריםהדיווחי פי -גם על

  .יומיום אינה אפקטיביתהקישור הנלמד לחיי של פעילות ואילו ה, היבעיות בגיאומטרי

  

 השימוש בספרי לימוד בשיעורי מתמטיק 12.1.4
לימוד  הם משתמשים בו כחומר אםו מתמטיקה נשאלו אם הם משתמשים בספר לימודהמורי 

 מביא נתונים על התפלגות  בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.8מוצג . שיעור או כמשאב נוסףבבסיסי 

  . זהבנושאהתלמידים 

  מהתלמידים בכיתות ח לומדים אצל מורים למתמטיקה60% ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

כחומר לומדים אצל מורים שמשתמשים בו  34%-  ו,לימוד כמשאב בסיסי בספר המשתמשים

בספר לימוד שמשתמשים  לומדים אצל מורים ן מתלמידיה80%-משיותר מדינות . לימוד משלים

פי -על.  ואירן הדרומיתקוריאה, שוודיה, גיאורגיה, רוסיה, יריה'אלגבמתמטיקה כחומר בסיסי הן 

תלמידים השיעורי . ללא ספר לימודמתמטיקה  מהתלמידים לומדים 6% רק ,יהממוצע הבינלאומ

 ובבחריין )23%(בקפריסין , )42%(בכווית גבוהים מאוד לימוד ללא ספר מתמטיקה הלומדים 

)21%.(  

  .12.7 בטבלה  מוצגים, בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,הנתונים מישראל בפילוח מגזרי

  

פי השימוש בספרי לימוד בהוראת המתמטיקה -עלבישראל ים התפלגות התלמיד :12.7טבלה 

  )באחוזים(

  בשימושלא   חומר משליםכ  כחומר בסיסי  

-שינוי מ  2007  
2003  

-שינוי מ  2007
2003  

-שינוי מ  2007
2003  

  0  2  0  42  1  57  כלל האוכלוסייה

  0  2  -2  42  3  57  דוברי עברית

  -2  1  5  42  -3  57  דוברי ערבית

    6    34    60  בינלאומיממוצע 

 .א15 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור
  

מר וכחומר בסיסי או כחלימוד במתמטיקה  התלמידים בישראל המשתמשים בספר ישיעור

  .2003שנת מ הבשיעורים אללא חלו שינויים ו ,משלים דומים לממוצעים הבינלאומיים

  

 זמן בשיעורי מתמטיקההניצול  12.1.5
 תלמידים מקדישיםהשבמתמטיקה זמן מסך כל השעות השבועיות  השיעורמה מורים נשאלו ה

עבודה על , מורהההאזנה להרצאת , בית-בדיקת שיעורי: במתמטיקהשונות ת לימוד יולפעילו

, האזנה להוראה חוזרת, עבודה על פתרון בעיות באופן עצמאי, מורההפתרון בעיות בהדרכת 

.  לתוכן הלימוד ופעילויות אחרותהשתתפות במטלות שאינן קשורות, השתתפות במבחנים

  . בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.9מוצג הנתונים הבינלאומיים מופיעים ב

  .12.8 בטבלה  מוצגים, בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי
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  בשיעורי מתמטיקהבפעילויות שונותתלמידים משקיעים ה הזמן שישיעור :12.8טבלה 

  )יםבאחוז(

בודקים   
-שיעורי
  בית

מאזינים 
  להרצאה

 פותרים
בעיות 
בעזרת 

  מורהה

פותרים 
בעיות 
באופן 
  עצמאי

מאזינים 
להוראה 

  חוזרת

משתתפים   נבחנים
במטלות שאינן 
  קשורות לתוכן

  אחר

כלל 
  האוכלוסייה

14  16  22  19  11  10  5  3  

  3  5  10  11  20  22  14  15   עבריתובריד

  5  4  9  11  15  20  23  12   ערביתובריד

ממוצע 
  בינלאומי

11  20  21  16  12  10  5  5  

  .ח–אסעיפים  ,16 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  
מורה הלהרצאת מועט יותר להאזנה זמן מקדישים בישראל , ים הבינלאומייםבהשוואה לממוצע

זנה המוקדש להא הזמן שיעורערבית ה ידוברשל במגזר .  באופן עצמאיבעיותלפתרון רב יותר זמן ו

  .עבריתה ידוברשל מורה עולה על זה שבמגזר הלהרצאת 

  

  המתמטיקהתשימוש במחשבונים בכית 12.1.6
וכן  ,שימוש במחשבוניםנוגע לבמדיניות של  מהקיועל  מגורמים במערכת החינוך נתונים שנאספו

 עלובשיעורים  במחשבוניםעל המידה שבה משתמשים למתמטיקה  ממוריםנתונים שנאספו 

המדינות  49מבין  31- ב. בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.10מוצג  מוצגים ב,ימוש בהםהשמטרת 

 ,פי הממוצע הבינלאומי-על. לשימוש במחשבוניםרשמית  יש התייחסות ,ביניהן ישראל, המושוות

ם בישראל שיעור. וןנאסר להשתמש במחשבשבהן בכיתות מתמטיקה  מהתלמידים לומדים 25%

התלמידים יותר ממחצית  ,רובן מדינות ערביות, מדינות 9-ב.  בלבד11% – נמוךאלה  תלמידים של

  . לא מרשים להשתמש במחשבוניםןבכיתות שבהלומדים מתמטיקה 

במחצית ( שיעורים דומים של תלמידים משתמשים במחשבון ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 25%בין (יות מורכבות פתרון בעוחישובים שגרתיים , בדיקת תשובותצורך ל) השיעורים או יותר

בישראל שיעורי התלמידים . "מספר"מושג ה משתמשים במחשבון לחקירת 16%רק ). 31%-ל

  ).60%- ל31%בין (על הממוצעים הבינלאומיים עולים במחשבונים למטרות שונות המשתמשים 

  .12.9 בטבלהמוצגים  , בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  
 יושיעור , בשיעורי מתמטיקהלהשתמש במחשבוןעליהם נאסר ש התלמידים שיעור :12.9טבלה 

  יותר ואלמטרות שונות במחצית השיעורים תלמידים המשתמשים במחשבון ה

אחוז התלמידים שנאסר   
  עליהם להשתמש במחשבון

במחצית למטרות שונות אחוז התלמידים שמשתמשים במחשבון 
  2007וני נת –או יותר השיעורים 

בהשוואה שינוי   2007  
  2003-ל

לבדיקת 
  תשובות

  לחישובים

  שיגרתים

תרון בעיות לפ
  מורכבות

מושג הלחקירת 
  "מספר"

כלל 
  האוכלוסייה

11  4  57  60  47  31  

  28  49  59  55  2  10   עבריתובריד

  38  40  63  61  7  15   ערביתובריד

ממוצע 
  בינלאומי 

25    26  25  31  16  

 .21 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון  ;6שאלה  – לימודיםהתוכנית שאלון : מקור
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 שימוש במחשבים בכיתת המתמטיקה  12.1.7
שנאספו מגורמים מוסמכים במערכת  מציג את הנתונים  בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.11מוצג 

למתמטיקה מורים המוכן את הנתונים שנאספו , שימוש במחשביםבנוגע לעל קיומה של מדיניות 

שיעור על  ו התלמידיםם של התלמידים שיש בכיתתם מחשבים זמינים לשימוששיעורעל 

מגלים : במחשבשימושים שונים המתמטיקה או יותר עושים  שיעורימבמחצית אשר  התלמידים

מחפשים מידע ומעבדים ומנתחים , מתרגלים מיומנויות ושיטות, עקרונות ומושגים מתמטיים

  .נתונים

בנוגע המשתתפות יש מדיניות מוצהרת המדינות  49מבין  26- ל,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

בכיתת המתמטיקה תלמידים שיש להם מחשבים נגישים לשימוש שיעור ה .שימוש במחשביםל

 עוריישמבמחצית  שימוש במחשבים  ורק מעטים מהתלמידים עושים,34%-מגיע רק ל

. לשימוש בכיתתםים זמינים מחשביש  חכיתות מתלמידי  40%-בישראל לכ. המתמטיקה או יותר

  .2003שנת זה חלה ירידה מבנתון 

  .12.10בטבלה מוצגים  , בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזריינתונים הישראליה

  

 התלמידיםושיעורי  ,זמיניםמחשבים  תםשיש בכיתבישראל  שיעור התלמידים :12.10טבלה 

פי דיווחי -על,  המתמטיקה או יותררישיעומ במחציתבמחשבים העושים שימושים שונים 

  )באחוזים (המורים

יש מחשבים   
  2007זמינים 

משתמשים   2003-שינוי מ
לגילוי 

עקרונות 
  מושגיםו

משתמשים 
לתרגול 

ת יומיומנו
  ושיטות

משתמשים 
  לחיפוש מידע

משתמשים 
לעיבוד 
וניתוח 
  נתונים

כלל 
  האוכלוסייה

41  6-  7  8  4  7  

  6  5  9  6  -8  40   עבריתובריד

  9  3  7  10  -3  42   ערביתובריד

ממוצע 
  בינלאומי 

34    2  3  3  3  

 .א23 שאלה – מורה למתמטיקהה שאלון ;7 שאלה – תוכנית הלימודיםשאלון : מקור

  

 בית במתמטיקה-שיעורי 12.1.8
מגורמים במתמטיקה נאסף בית -שיעורימתן נוגע ל במדיניות רשמיתשל  מהמידע על קיו

הזמן הנדרש על ובית במתמטיקה - שיעורימתן של תדירות מידע על הו, החינוךמוסמכים במערכת 

 המתאר ,בעל שלוש רמותמדד הנתונים אפשרו לבנות . משאלון המורה למתמטיקה נאסף להכנתם

 – Emphasis on Mathematics Homework(בית במתמטיקה -שיעורישם במורה האת הדגש ש

EMH(: לפחותמחצית השיעורים בבמתמטיקה ת בי- שיעוריהתלמידים מקבלים  – רמה גבוהה, 

בית -שיעוריהתלמידים מקבלים  – רמה נמוכה ;יוםב דקות 30והזמן הנדרש להכנתם הוא לפחות 

 – ביניים- רמת;יוםב דקות 30- פחות מ להכנתם ותונדרש ,בפחות ממחצית השיעוריםבמתמטיקה 

קיומה של על  נתונים  מביא בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.12מוצג . כל האפשרויות האחרות

המדד רמות להתפלגות התלמידים על , בית במתמטיקה- מדיניות רשמית בנוגע למתן שיעורי

 ברמות ם במתמטיקהתלמידיה על הישגיכן  ו2003על השינוי שחל בהתפלגות זו משנת , השונות

  .המדד השונות
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י הממוצעים פ-על.  במתמטיקהבית-מתן שיעוריל נוגערשמית ב מדינות יש מדיניות 17-ב

-ברמת,  מהלומדים28% נמצאים הבית במתמטיקה-שיעורימדד ברמה הגבוהה של  ,הבינלאומיים

חלו  מדינות 11-  ב,2003שנת בהשוואה ל .24%נמצאים  וברמה הנמוכה ,49%נמצאים הביניים 

  .הגבוהההמדד ירידות מובהקות סטטיסטית בשיעור התלמידים ברמת 

תלמידים המשתייכים הפער ההישג בין . לימודייםהישגים הלבין ההמדד יש קשר בין רמות 

ם הבינלאומיים פי הממוצעי-רמה הנמוכה מגיע עלהמשתייכים ל ההגבוהה לבין אלהמדד לרמת 

  .ציון- נקודות25-ל

  .12.11בטבלה מוצגים  ,הממוצעים הבינלאומיים בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

  בית במתמטיקהה-שיעורימדד דים בישראל לרמות השונות של  התפלגות התלמי:12.11טבלה 

  נמוכהרמה   בינוניתרמה   גבוההרמה   

שיעור   
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
-מ %-ב

2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

 %-בשינוי 
  2003-מ

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  הישג

 – פער הישג
רמה גבוהה 

מה רפחות 
  נמוכה

כלל 
  האוכלוסייה

53  3  489  40  3-  454  7  1  404  85  

  76  426  3  8  482  -6  35  502  3  57  דוברי עברית

  125  312  -5  6  400  -1  54  437  7  41  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

28    460  49    453  24    435  25  

  .27-ו 26, 25 ות שאל– מורה למתמטיקהה שאלון ;ג12 שאלה – לימודיםהתוכנית שאלון : מקור

  

תלמידים ה. הממוצע הבינלאומימפי שניים גבוה בישראל הגבוהה המדד שיעור התלמידים ברמת 

 ידוברשל  במיוחד במגזר ,הו הנמוכתברממהתלמידים משיגים יותר  ההגבוההמדד  תברמ

גבוהה באינטנסיביות במתמטיקה בית -עורייתלמידים המקבלים שהפער ההישג בין  .ערביתה

- נקודות85- לבישראלבאינטנסיביות נמוכה מגיע במתמטיקה בית - המקבלים שיעוריהלבין אל

 – ובקרב דוברי ערבית ,ציון- נקודות76-להוא מגיע עברית הבקרב דוברי  .ציון לטובת הראשונים

 ,"מגזר "ידי ניכוי השפעת המשתנה המתערב- פער זה על" מתקנים" גם כאשר .ציון- נקודות125-ל

  .ניכרתיש אפוא חשיבות  הבית במתמטיקה-שיעוריל .ובעיננותר הפער 

  

 בית במתמטיקהה-בשיעוריעושים מורים שהשימושים שונים  12.1.9
 .ביתה- בשיעורישימושים שוניםמורים למתמטיקה סיפקו מידע על התדירות שבה הם עושים ה

יהם נוהגים התלמידים בכל מדינה שמורשיעורי  מציג את  בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.13מוצג 

 תיקון, ביתה-בדיקת שיעורי:  את הדברים הבאים, תמיד או כמעט תמיד,הבית-לעשות עם שיעורי

  .בסיס למתן ציון, כיתה בסיס לדיון ב, לתלמידים ומתן משוב בכיתהביתה- שיעורי

שמרבים לבדוק את לומדים אצל מורים  מהתלמידים 80% ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

לצורך תיקון ומתן בית ה-בשיעורילומדים אצל מורים שמרבים להשתמש  59%- ו,ביתה- שיעורי

אם כי שיעורי התלמידים שמוריהם עושים , הנפוצים השימושים ה אלבישראלגם . משוב

שימוש נפוץ נוסף . תמיד או כמעט תמיד נמוכים מהממוצעים הבינלאומייםשימושים אלה 

 מחצית התלמידים הם שלמורי –  לתלמידציון לצורך מתן הבית-השימוש בשיעוריהוא בישראל 
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פי הממוצעים -עלבלבד  שליש מהתלמידים הם שלמורילעומת (עושים זאת בישראל 

  .)הבינלאומיים

  .12.12 מוצגים בטבלה ,הממוצעים הבינלאומיים בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

עושים שמוריהם  יםשכיחה יםפי השימוש-עלבישראל התלמידים שיעורי  :12.12טבלה 

  )באחוזים (הבית- שיעוריב

-יעוריבדיקת ש  
  ביתה

תיקון ומתן 
ידי - עלמשוב

  המורה

-שיעוריתיקון 
ידי -עלבית ה

תלמידים ה
  בכיתה

שימוש 
 ביתה-בשיעורי

  יוןדכבסיס ל

-בשיעורישימוש 
למתן כבסיס  ביתה

 ולהערכת ציון
  תלמידה

  50  31  29  40  73  כלל האוכלוסייה

  54  32  29  36  75  דוברי עברית

  40  28  33  49  69  דוברי ערבית

  33  29  32  59  80  ממוצע בינלאומי

  .ה–אסעיפים  ,29 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  

 בית במתמטיקהה-וגי שיעוריס 12.1.10
האחד : משני טיפוסים עיקריים בית-נשאלו באיזו תדירות הם נותנים שיעורילמתמטיקה מורים ה

 בדוח 7.14מוצג  .ווח עליויאיסוף מידע וד –והאחר  ;מתן תשובות לשאלותות פתרון בעיו –

שני הטיפוסים  כל אחד מנותניםם המוריש התלמידים י מביא את שיעורהבינלאומי במתמטיקה

 מובא  על כךנוסף. )לפעמים(או בינונית ) תמיד או כמעט תמיד( בתדירות גבוהה הבית- של שיעורי

  .2003משנת  הבשיעורים אלשחלו  יםבמוצג מידע על השינוי

 ,בית במתמטיקהה-מתבקשים בשיעורי מהתלמידים 69% ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 נדרשים לאסוף מידע ולדווח 5%רק  ו,שאלות לע לפתור בעיות או לענות , או כמעט תמידתמיד

  .)תמיד או כמעט תמיד (עליו בתדירות דומה

  .הממוצעים הבינלאומייםבלוויית , מגזריפילוח  בםיאלימציגה את הנתונים הישר 12.13טבלה 

  

 הבית הניתנים-  שיעורים השונים שלטיפוסיהפי -עלבישראל התלמידים שיעורי  :12.13טבלה 

  )באחוזים (ידי מוריהם למתמטיקה-עלבתדירות גבוהה או בינונית להם 

  לאסוף מידע ולדווח עליו   לענות על שאלות,לפתור בעיות  

  לפעמים   או כמעט תמידתמיד  לפעמים  מעט תמיד או כתמיד  

  2003-שינוי מ  2007  2003-שינוי מ  2007  2003-שינוי מ  2007  2003-שינוי מ  2007  

  -4  47  0  4  5  34  -5  64  כלל האוכלוסייה

  -8  36  0  3  7  34  -7  64  דוברי עברית

  7  75  -2  6  -1  34  3  64  דוברי ערבית

    56    5    27    69  בינלאומיממוצע 

  .ב-וא סעיפים  ,28 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  

 מהתלמידים יםכשני שליש. פי הממוצעים הבינלאומיים-  שעלההנתונים בישראל דומים לאל

 זה חלה בעניין. תרוןלפשאלות או בעיות  ,תמיד או כמעט תמיד ,הבית- מקבלים במסגרת שיעורי

  .2003שנת ירידה קטנה מ
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הערכת עת מקורות מידע שונים בשם בטיקה למתמשהמורה דגש ה 12.1.11
 התלמיד

מבחני , מורההשיפוט של : יכולים לשרת את המורה בבואו להעריך את תלמידיו שלושה מקורות

 מידת הדגשתבקשו לציין את הלמתמטיקה מורים ה . ומבחנים ארציים או מחוזיים,כיתהמורה ב

כלל מועט או , מסוים, רבדגש (לצורך הערכת תלמידיהם  הכל אחד ממקורות אלשמים בשהם 

  ).לא

 התלמידים לפי מידת יהם שלתיו מביא את התפלגו בדוח הבינלאומי במתמטיקה7.15מוצג 

 12.14טבלה  . לצורך הערכת תלמידיהםמקורות השוניםבכל אחד מן השמים הדגש שמוריהם 

  .הממוצעים הבינלאומייםבלוויית  ,ת זו בישראל בפילוח מגזרי התפלגומציגה

  

למתמטיקה הדגש שמוריהם מידת פי - עלבישראל תלמידים ה יהם שלתיו התפלגו:12.14בלה ט

  )באחוזים( מקורות שונים לצורך הערכת תלמידיהםשמים ב

או מבחנים ארציים   מבחני מורה בכיתה  מורההשיפוט של   
  מחוזיים

 דגש  
  עיקרי

דגש 
  מסוים

דגש 
 מועט

או כלל 
  לא

דגש 
  עיקרי

דגש 
  מסוים

דגש 
 מועט

 כלל או
  לא

דגש 
  עיקרי

דגש 
  מסוים

דגש 
 מועט

או כלל 
  לא

  37  53  10  2  19  79  7  50  44  כלל האוכלוסייה

  35  57  8  2  16  82  5  50  45  דוברי עברית

  42  44  14  2  27  71  12  48  39  דוברי ערבית

  35  38  27  5  30  66  13  42  45  בינלאומיממוצע 

  .ג–אסעיפים  ,30 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  

 שיעורים גדולים של תלמידים לומדים אצל מורים ,פי הממוצע הבינלאומי וגם בישראל-גם על

 שיעורים נמוכים יותר של תלמידים .מורה בכיתההמידע המופק ממבחני בדגש רב לשים וטים הנ

לומדים אצל ושיעורים נמוכים אף יותר  ,שלהםשיפוטם ב דגש רבהשמים לומדים אצל מורים 

כשלושה בהן ש יש מדינות ,ם זאתע . מבחנים ארציים ומחוזייםתוצאותב דגשהשמים  מורים

 המופק ממבחנים ארציים מידעבדגש רב השמים מהתלמידים לומדים אצל מורים  רבעים

  ).הרוסיוסלובניה , רומניה(ומחוזיים 

  

 מבחןבשאלות ה יהעברת מבחנים במתמטיקה וסוגשל ירות תדה 12.1.12
של תדירות הפי -  מביא נתונים על התפלגות התלמידים על במתמטיקהומי בדוח הבינלא7.16מוצג 

 – גבוההתדירות :  מחולקת לשלוש קטגוריותהתדירות.  למתמטיקה מוריהםידי-עלמתן מבחנים 

. בשנהספורות פעמים  – תדירות נמוכה ו; פעם בחודש–בינונית תדירות  ; לפחותשבועייםפעם ב

רמת החשיבה על מביא נתונים  7.18מוצג  ו,פריטים במבחניםעל סוג המביא נתונים  7.17מוצג 

  . מייצגיםהשפריטים אל

 יםממוצעהבלוויית , 2003שנת השינוי שחל בהם מזרי ום בפילוח מגיהנתונים הישראלי

  .12.17–12.15בטבלות  מוצגים ,יםבינלאומיה
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 מתמטיקהפי התדירות שבה הם נבחנים ב-עלבישראל התלמידים התפלגות  :12.15טבלה 

  )באחוזים(

 שבועייםל אחת –גבוהה   
  או יותר

ספורות פעמים  –נמוכה   פעם בחודש –בינונית 
  בשנה

-שיעור ב  
2007  

-שינוי מ
2003  

-שיעור ב
2007  

-שינוי מ
2003  

-שיעור ב
2007  

-שינוי מ
2003  

  -1  8  7  42  -7  50  כלל האוכלוסייה

  -2  7  9  38  -7  55  דוברי עברית

  2  11  1  52  -3  37  דוברי ערבית

    16    39    46  בינלאומיממוצע 

 .31 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור
  

שהם מקבלים השאלות פי סוגי - על )באחוזים(בישראל תלמידים התפלגות ה :12.16טבלה 

  והישגי התלמידים בקטגוריות השונות, 2003השינוי שחל בה משנת , טיקהממתמבחני הב

  סגורותשאלות רק   צי סגורותחצי פתוחות וח  רק שאלות פתוחות  

שיעור   
-ב

2007  

שינוי 
-מ

2003  

שיעור   הישג
-ב

2007  

שינוי 
-מ

2003  

שיעור   הישג
-ב

2007  

שינוי 
-מ

2003  

  הישג

 –פער הישג 
רק פתוחות 
פחות רק 

  סגורות

כלל 
  האוכלוסייה

76  18  476  19  15-  440  5  3-  450  26  

  8  486  -1  5  458  -13  13  494  14  82  דוברי עברית

  24  382  -7  7  420  -23  34  406  30  59  רי ערביתדוב

ממוצע 
  בינלאומי

44    453  41    448  15    440  13  

  .32 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  

המאפיינת את הקוגניטיבית המיומנות פי -עלבישראל תלמידים ה שיעורי :12.17טבלה 

  )באחוזים(הפריטים שהם מקבלים במבחני המתמטיקה 

ת זכירת עובדו
  ופרוצדורות

פרוצדורות  ישוםי
  מתמטיות

תבניות  חיפוש אחר
  ויחסים

    מתן הסבר או הצדקה

  פעם-אף  תמיד  פעם-אף  תמיד  פעם-אף  תמיד  פעם-אף  תמיד

כלל 
  האוכלוסייה

47  10  67  2  25  12  39  6  

דוברי 
  עברית

48  12  68  2  27  14  41  7  

דוברי 
  ערבית

42  5  65  3  22  6  36  3  

ממוצע 
  בינלאומי

52  6  74  2  22  10  32  11  

 .ד–אסעיפים  ,33 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור
  

אחת  נבחנים במתמטיקה ,פי הממוצעים הבינלאומיים-גם עלכך  ו, בישראלכמחצית התלמידים

על שאלות במתמטיקה רק בישראל נבחנים כשלושה רבעים מהתלמידים . לפחות לשבועיים

 מהתלמידים נבחנים על 44% ,ממוצעים הבינלאומייםפי ה- על). מסוג בניית תשובה(פתוחות 

  . סגוריםםם פתוחים ומחציתפריטיהבהם מחצית שבמבחנים נבחנים  41%- ו,שאלות פתוחות

נבחנים רק על ה ה אלם שלה הישגילעל שאלות פתוחות עולים ערק תלמידים הנבחנים ההישגי 

 יםשמקבלים כשני שליש את השאלות נת המאפייתהקוגניטיביהמיומנות . שאלות סגורות
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  הואיעור התלמידים שהשב מיומנותוה , יישום פרוצדורות מתמטיותאהיבישראל מהתלמידים 

  .חיפוש תבניות ויחסיםהיא הנמוך ביותר 

  

  כיתת הלימוד במדעים .12.2

  כיתההגודל  12.2.1

: וגו לשלוש קטגוריותתתם סּוימספר התלמידים בכלמדעים לגבי מורים הנתונים שנאספו מ

 41 –  גדולותכיתות ו; תלמידים40–25 – בינוניות כיתות ; תלמידים24–1 – קטנות תכיתו

הממוצע את מספר התלמידים  מתאר מדעים בדוח הבינלאומי ב7.1מוצג  .יותר ואתלמידים 

במדינות השונות ואת השינויים שחלו הכיתה  פי גודל-  עלאת התפלגות התלמידים,  מדעיםתבכית

כן מצוינים ממוצעי ההישג של התלמידים לפי גודל - כמו.ורי המחקר במהלך מחזהבנתונים אל

  .כיתתם

. 30- מגיע למדעיםהלימוד ב תבכיתהממוצע התלמידים מספר  ,פי הנתונים הבינלאומיים-על

המושוות המדינות  49 מבין 12-ב. 34הוא בכיתת מדעים בישראל הממוצע מספר התלמידים 

במספר התלמידים  2003משנת סטטיסטית  מובהקת חלה ירידההחינוכיות ובאחת הישויות 

 חלה 1999שנת בהשוואה לאולם , בישראל לא חל כל שינוי בנושא זה. בכיתת מדעיםהממוצע 

  . בכיתהממוצעמספר התלמידים התלמידים ב 6של עלייה 

 58%,  מדעים קטנותכיתות מהתלמידים לומדים ב31%, פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 שיעור התלמידים ןמדינות שבהה.  גדולותכיתותבלומדים  11% רק ו,בינוניות כיתותלומדים ב

הרשות ו )38%(תאילנד , )38%(סינגפור , )39%(קונג -הונג, )44%(גאנה הן גדולות גבוה ה כיתותב

 93%, גדולות כיתותבלומדים התלמידים  מ3% , בישראליםפי הממוצע-על. )38%(הפלסטינית 

  .קטנות כיתותבלומדים  4% ורק , בינוניותכיתותלומדים ב

 בדוח הבינלאומי 7.2מוצג  מובאים בכיתההתלמידים בזיקה לגודל ה ינתונים על הישג

 אינו משקף אך ורק העדפה כיתהה שכן גודל , אינו פשוטההקשר בין שני משתנים אל. במדעים

- הלומדים בבתיכלכלית של-ורמה חברתית )רוב כספיים-פי-על(אילוצים גם  אלא מייצג ,פדגוגית

סיבה נוספת  . להישגים לימודייםקשוריםלהיות כשלעצמם עשויים שני גורמים אשר  – הספר

מהווה לעיתים קטנה  כיתהשהיא תלמידים ההישגי לבין כיתה הבין גודל פשוט -הלאקשר ל

, יו המקובצים יחדמצאות תלמידים בעלי יכולת גבוהה במיוחד או נמוכה במיוחדי להראינדיקטו

לבין  כיתההלפיכך הקשר בין גודל . הישג הלימודילל גודל הכיתה שאת הקשר מטשטש בר דוה

  .דעים אינו מונוטוניההישג הלימודי במ

את התפלגות התלמידים , בכיתת מדעיםהממוצע התלמידים מספר את מציגה  12.18טבלה 

 מוצע ההישגיםאת מכן  ו2003שנת  מהבנתונים אלאת השינויים שחלו , כיתהבישראל לפי גודל 

הממוצעים בלוויית  , בפילוח מגזריההטבלה מציגה נתונים אל. 2007שנת  בבזיקה לגודל הכיתה

  .הבינלאומיים
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פי גודל - עלבישראל תלמידים ההתפלגות , כיתת המדעיםהממוצע של  ה גודל:12.18טבלה 

טגוריות  בקם במדעים התלמידיוהישגי ,2003שנת מבנתונים אלה  ושחלהשינויים  ,הכיתה

  השונות

  .13 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור

  

 40עד  25(בינוניות  כיתות לומדים מדעים ב, בשני המגזרים,התלמידים בישראלכמעט כל 

 קטנות כיתות הלומדים מדעים בהם שלהישגי. הממוצע הבינלאומיעל מהרבה  –) תלמידים

 אולם מחמת שיעורם ,גדולות ובינוניות כיתות הלומדים בהם שלהישגימ בישראל בהרבה נופלים

 השוואה זו אין, מיוחדים יכולים להיות תלמידים בעלי מאפיינים ה כאלכיתותהנמוך והעובדה שב

  .לימודייםההישגים לבין ה כיתהה גודל שביןמלמדת על הקשר 

  

 מאפייני לומד המגבילים את הוראת המדעים 12.2.2
בדבר שאלה  ללמדעים עמורים ה יהם של מבוסס על תגובותדוח הבינלאומי במדעים ב7.3מוצג 

, יכולות לימוד שונות( את הוראת המדעיםמגבילים התלמיד  ם שונים שלמאפייניהמידה שבה 

 ,תגובות המורים. )תלמידים מפריעים, תלמידים שאינם מתעניינים,  צרכים מיוחדים,רקע שונה

את מידת המתאר מדד  מוצעו ליצירת ,)רבהגבלה ה( 4 עד )כלל לא (1-מעל סולם אשר ניתנו 

ממוצע (גבוהה רמה : חולק לשלוש קטגוריותהמדד . מאפייני לומדעקב בהוראת מדעים הגבלה ה

נמוכה רמה  ו;)3-ל 2ממוצע בין (בינונית רמה  ; שבהן רמת ההגבלה נמוכהכיתותמאפיינת ה, )2עד 

  .ד את ההוראהוהלומד מגבילים מאמאפייני בהן  שכיתות נת המאפיי,)3  מעלממוצע(

לומד מאפייני בהן ש כיתותבהלומדים  שיעור התלמידים ,ממוצעים הבינלאומייםהפי -על

 ;41% – בינוניתבמידה  ;37%הוא ) רמת המדד הגבוהה(את ההוראה מועטה מגבילים במידה 

יותר לומדים  ואדים  מחצית התלמיןשבההמדינות . 22% – )רמת המדד הנמוכה(במידה רבה ו

הן  )גבוהההמדד הרמת (במידה מועטה בלבד  הלומד מגבילים את ההוראהמאפייני בהן שבכיתות 

 )52%(אוקראינה , )54%(ערב הסעודית , )57%(הונגריה , )59%(יפן , )60%(אנגליה , )62%(ארמניה 

  .)50%(וסלובניה 

השינוי שחל את , המדדונות של השרמות להתפלגות הלומדים בישראל מציגה את  12.19טבלה 

 ,בפילוח מגזריהמדד הישגי התלמידים במדעים בכל אחת מרמות את  ו2003שנת בהשוואה לבה 

  .בלוויית הממוצעים הבינלאומיים

ממוצע תלמידים   
  כיתהב

 41 – גדולות כיתות  40–25 – בינוניות כיתות  24–1 – קטנות כיתות
  יותר ואתלמידים 

 פרסמ  
 תלמידים

 בכיתה
  2007-ב

שינוי 
-מ

2003  

שיעור 
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

 שיעור  הישג
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

 שיעור  הישג
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  הישג

פער הישג 
בין 

 תלמידים
בכיתות 
קטנות 

 תלמידיםל
בכיתות 
  גדולות

כלל 
  האוכלוסייה

33  0  4  6-  436  93  5  466  3  1  497  61-  

 ובריד
  עברית 

33  1-  5  7-  443  94  9  486  2  2-  537  94-  

 ובריד
  ערבית

35  0  3  1  410  91  4  420  6  5-  469  59-  

ממוצע 
  לאומיבינ

30  –  31  –  453  58  –  469  11  –  467   14-  
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מאפייני בישראל לפי מדד ההגבלה בהוראת מדעים עקב תלמידים ה התפלגות :12.19טבלה 

  תלמידים בקטגוריות השונותוהישגי ה, 2003השינויים שחלו בה משנת , לומד

  .ה–אסעיפים  ,18 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור

  

בהן שמדעים על שיעורים גבוהים של תלמידים הלומדים בכיתות מצביעים נים בישראל הנתו

. 2003שנת  מבשיעורםסטטיסטית מובהקת  ועל עלייה ,לומד מגבילים מאוד את ההוראהמאפייני 

  .העלייה התרחשה בשני המגזרים

 ולבין התלמידים ברמת) ההגבלה מועט (ההגבוההמדד  תתלמידים ברמבין ההישג הפער 

 37- ל– ובישראל ,ציון- נקודות26-לפי הממוצעים הבינלאומיים -עלמגיע ) הגבלה רבה (ההנמוכ

בין להלומד מאפייני ההגבלה בהוראת מדעים עקב קשר בין מדד קיים אם כן . ציון-נקודות

  .ערביתה ידוברשל בישראל הקשר בולט במיוחד במגזר .  במדעיםיםהישגה

  

 מדעיםהוראת לימוד בת יו פעילון שלשכיחות 12.2.3
שאלה (תלמיד ה ן פעילויות לימוד מרכזיות בשיעורי מדעים נאסף משאלון שלהמידע על שכיחות

או השיעורים  בכל – 1: התגובות נאספו על סולם דומה). 17שאלה ( המורה למדעים ןמשאלו ו)13

  .עםפ-אף – 4 ;שיעוריםמצומצם של במספר  – 3 ;בכמחצית השיעורים – 2 ;םלוכמעט בכ

 ,התלמיד ןמשאלושנאספו נתונים ה מובאים במדעים  בדוח הבינלאומי7.6-  ו7.4מוצגים ב

  .מורהה ןמשאלושנאספו נתונים ה מובאים דעיםבמ  בדוח הבינלאומי7.7- ו7.5מוצגים וב

שבכיתותיהם מבצעים  , בפילוח מגזרי,התלמידים בישראלשיעורי מסכמת את  12.20טבלה 

דיווחי פי -עורים או יותר עליבהוראת מדעים במחצית השרניות חוקפעילויות לימוד שבע 

  16.פי הממוצעים הבינלאומיים- מובאים גם הנתונים עלבטבלה. יםמורדיווחי הפי -ועלהתלמידים 

  

                                                 

ימוד  פעילות לה שלההתייחסות לשכיחות, מצב שבו תלמיד לומד אצל יותר ממורה אחדייתכן במדעים שמאחר   16

 .יותרבבשכיחות הגבוהה המבצע אותה פי המורה -נעשית עלמסוימת 

    )הגבלה רבה (מדד נמוך  מדד בינוני  )הגבלה מועטת (מדד גבוה

שיעור 
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

 שיעור  הישג
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

 שיעור  הישג
 תלמידים

- ב%-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  הישג

 פער
בין  ההישג

התלמידים 
ת וברמ

מדד ה
 הגבוהה
  הנמוכהו

כלל 
  האוכלוסייה

22  7-  490  35  4-  474  43  11  453  37  

 ובריד
  עברית 

23  8-  502  34  4-  494  43  12  474  28  

 ובריד
  ערבית

21  4  460  37  9-  428  42  13  400  60  

ממוצע 
  בינלאומי

37    477  41    462  22    451  26  
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במחצית במדעים המבצעים פעילויות לימוד חוקרניות בישראל תלמידים השיעורי  :12.20טבלה 

  )באחוזים( יםמורהו יםמידתלהדיווחי פי -עלהשיעורים או יותר 

עורכים 
תצפיות 
  ומתארים

כותבים 
  הסברים

צופים 
במורה 

המדגים 
  ניסוי

מתכננים 
  ניסוי

מבצעים 
  ניסוי

עובדים 
בקבוצות 
קטנות 
  לחקירה

את קושרים 
נלמד ה

  מיוםליו

  

  מורה  לומד  מורה  לומד  מורה  לומד  מורה  לומד  מורה  לומד  מורה  לומד  מורה  לומד

כלל 
  האוכלוסייה

53  26  70  83  69  50  48  30  52  31  42  25  51  82  

 ובריד
  עברית

48  23  68  82  67  51  45  27  51  32  40  26  45  81  

 ובריד
  ערבית

67  33  76  85  74  47  59  39  54  29  47  23  69  85  

ממוצע 
  בינלאומי

65  35  65  71  67  41  50  27  54  47  56  50  57  79  

  .17 שאלה – מורה למדעיםה שאלון ;13 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

שיעורי התלמידים המבצעים פעילויות . מוריםהתלמידים לדיווחי היווחי התאמה בין ד-אי קיימת

מה שנוגע בלמעט , םמוריהי דיווחי פ-עליעוריהם תלמידים עולים על שהחוקרניות לפי דיווחי 

  .יומיוםחיי הקישור הנלמד לבכתיבת הסברים וב

לבין תלמידים בשכיחות רבה לויות לימוד חוקרניות ההישג בין תלמידים המבצעים פעיפערי 

 הנתונים מבוססים על .12.21שאינם מבצעים פעילויות לימוד חוקרניות כלל מוצגים בטבלה 

  17.הפעילות הלימודיתשל אפקטיביות המעיד על גודל הפער  .מוריםהתלמידים והדיווחי 

  

מבצעים פעילויות לימוד יתותיהם שבכתלמידים בין  )ציון-בנקודות(הישג הפערי  :12.21טבלה 

מבצעים שבכיתותיהם אין כל שיעור לבין תלמידים בבכל שיעור או כמעט במדעים חוקרניות 

  מוריםהתלמידים והלפי דיווחי  ,כללאלה ת יופעילו

עורכים 
תצפיות 
  ומתארים

כותבים 
  הסברים

צופים 
במורה 

המדגים 
  ניסוי

מתכננים 
  ניסוי

מבצעים 
  ניסוי

עובדים 
ות בקבוצ

קטנות 
  לחקירה

את קושרים 
נלמד ה

  יוםליומ

  

  מורה  לומד  מורה  לומד  מורה  לומד  מורה  לומד  *מורה  לומד  *מורה  לומד  מורה  לומד

כלל 
  האוכלוסייה

13-  31-  40  25  33  46  14-  50  11  20  27-  19  12  6  

ממוצע 
  בינלאומי

41  4-  38  4-  31  2  4-  10  27  24  17  25  33  22  

 .17 שאלה –מורה למדעים ה שאלון ;13לה  שא–תלמיד השאלון : מקור

 הלבין אלאו כמעט בכל שיעור מבצעים פעילות לימודית בכל שיעור שבכיתותיהם הישג בין תלמידים הפער   *

  .מבצעים אותה רק בחלק מהשיעוריםשבכיתותיהם 

  

                                                 

משוקללים של כל הלומדים אצל כל המורים שדיווחו על עשיית הפעילות ההישגים ההפערים בישראל חושבו על   17

אותם . עשיית הפעילות-כל המורים שדיווחו על איאצל בכל שיעור או כמעט בכל שיעור פחות הישגי הלומדים 

אחר לשכיחות מורה מידים עשויים להיות חשופים אצל מורה מסוים לשכיחות גבוהה של הפעילות ואצל תל

  ).פי האלמנכים-על(משוקללים -הפערים הבינלאומיים מחושבים על הישגי לומדים לא. נמוכה
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הן המורים דיווחי לפי וגם התלמידים דיווחי לפי גם בישראל הפעילויות שנמצאו אפקטיביות 

  .כתיבת הסברים וביצוע ניסוי, צפייה במורה המבצע ניסוי

 כגון קריאה בספר – ת לימוד שמרניות באופייןיועל שכיחות התלמידים המבצעים פעילו

תלמידים הנאסף מידע מ – לפתרון בעיות ות ושימוש בנוסח,שינון עובדות ועקרונות, הלימוד

 הנתונים הבינלאומיים .)ח-  וז ,עיפים ו ס,17שאלה (מורים הומ) ח- וז  , סעיפים ו,13שאלה (

  . בדוח הבינלאומי במדעים7.7- ו7.6 יםמוצגמופיעים ב

 בישראל בשכיחות רבה ההתלמידים המבצעים פעילויות אלשיעורי  מציגה את 12.22טבלה 

דיווחי  על בסיס ,בינלאומייםהממוצעים הבלוויית ובפילוח מגזרי , ) או יותרבמחצית השיעורים(

  .מוריםודיווחי ה תלמידיםה

  

מחצית בהמבצעים פעילויות לימוד שמרניות בישראל תלמידים השיעורי  :12.22טבלה 

  )באחוזים(מורים התלמידים וה ידווחפי -או יותר עלהשיעורים 

 ותמשתמשים בנוסח  ועקרונותמשננים עובדות   קוראים ספרי לימוד
  חוקים לפתרון בעיותבו

  

  המור  לומד  מורה  לומד  מורה  לומד

  23  48  26  61  40  71  כלל האוכלוסייה

  21  44  29  57  45  76   עבריתובריד

  27  60  22  70  29  59   ערביתובריד

  32  61  43  64  45  64  בינלאומיממוצע 

  .ח-וז , וסעיפים  ,17 שאלה –מורה למדעים ה שאלון ;13 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

פי דיווחי התלמידים -עלאו יותר שיעורים מחצית הב השיעורי התלמידים המבצעים פעילויות אל

  .פי דיווחי המורים- עלהםעולים בהרבה על שיעורי

 שאינם הלבין אלבשכיחות גבוהה  ת לימוד שמרניתתלמידים המבצעים פעילוהפער ההישג בין 

  .12.23 טבלהמוצגים ב אלה פערים.  של הפעילות מידה לאפקטיביותהכלל מהוואותה מבצעים 

  

בין תלמידים המבצעים פעילויות לימוד שמרניות  )ציון-בנקודות(הישג הפערי  :12.23טבלה 

תלמידים הדיווחי פי -על , כללה פעילויות אללבין תלמידים שאינם מבצעיםבשכיחות גבוהה 

  מוריםהו

 ותמשתמשים בנוסח  ועקרונותמשננים עובדות   קוראים ספרי לימוד
  חוקים לפתרון בעיותבו

  

  מורה  לומד  המור  לומד  מורה  לומד

  13  -6  21  28  74  65  כלל האוכלוסייה

  10  49  -6  46  -3  30  בינלאומיממוצע 

 .ח-וז , וסעיפים  ,17 שאלה –מורה למדעים ה שאלון ;13 שאלה –תלמיד השאלון : מקור

  

קריאה בספרי הלימוד מתבררת  ,בישראלהתלמידים דיווחי פי -המורים וגם עלדיווחי פי - גם על

פעילויות של אפקטיביות ה מתברר ש,ככלל . שינון עובדות–  אחריה.ית ביותרכפעילות אפקטיב

  .חוקרניותהלימוד הפעילויות של  אפקטיביותההלימוד השמרניות אינה נופלת מ
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 שימוש בספרי לימוד בשיעורי מדעים 12.2.4
 עיקרי או כמשאבואם הם משתמשים בו לימוד בספר אם הם משתמשים נשאלו למדעים מורים ה

את ובנושא זה  את התפלגות התלמידים ציג מ בדוח הבינלאומי במדעים7.8מוצג . משלים כמשאב

בלוויית  ,בפילוח מגזרי ייםישראלההנתונים  מציגה את 12.24טבלה . 2003שנת מבה השינוי שחל 

  .הממוצעים הבינלאומיים

  

 ת המדעים לימוד בהוראיפי השימוש בספר-עלבישראל התלמידים התפלגות  :12.24טבלה 

  )באחוזים(

  לא משתמש   משליםשאבמכ   בסיסישאבמכ  

שיעור   
תלמידי

 %-בם 
  2007-ב

-בשינוי 
-מ %

2003  

שיעור 
תלמידי

 %-בם 
  2007-ב

-בשינוי 
-מ %

2003  

שיעור 
תלמידי

 %-בם 
  2007-ב

-בשינוי 
-מ %

2003  

כלל 
  האוכלוסייה

46  2  52  2  1  4-  

  -3  1  2  58  2  42   עברית דוברי

  -2  3  4  39  -2  58   ערביתדוברי

    7    40    53  ממוצע בינלאומי

  .ב-וא סעיפים  ,15 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור

  

מורים  לומדים אצל כמחצית התלמידים ,פי הממוצעים הבינלאומיים וגם בישראל-גם על

המשתמשים בהם אצל מורים לומדים וכמחציתם  , בסיסישאבכמהמשתמשים בספרי לימוד 

  .2003משנת  לא חלו שינויים משמעותיים האלתונים בנ .כמשאב משלים

  

 ניצול הזמן בשיעורי מדעים 12.2.5
בכל משקיעים תלמידים המסך כל השעות השבועיות במדעים מורים נשאלו כמה זמן באחוזים ה

 בהנחיית  פתרון בעיות,האזנה להרצאה, בית- בדיקת שיעורי: פעילויות במדעיםשל  האחת מסדר

 שאינן מטלות, ובוחניםבחנים מ, האזנה להוראה חוזרת, ות באופן עצמאיפתרון בעי, מורהה

 בדוח 7.9מוצג הנתונים הבינלאומיים מופיעים ב. ופעילויות אחרותקשורות לתוכן הלימוד 

  .הבינלאומי במדעים

  .12.25בטבלה מוצגים  , בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

  )באחוזים (תלמידים משקיעים בפעילויות שונות בשיעורי מדעיםה הזמן ששיעורי :12.25טבלה 

בודקים   
  בית-שיעורי

מאזינים 
  להרצאה

בעיות פותרים 
 תבהדרכ

  מורהה

פותרים 
בעיות 
באופן 
  עצמאי

מאזינים 
להוראה 

  חוזרת

 נבחנים
במבחן או 

  בוחןב

 משתתפים
במטלות 
שאינן 

קשורות 
  לתוכן

  אחר

כלל 
  האוכלוסייה

11  21  18  15  13  8  9  5  

  5  9  8  14  16  18  19  11   עבריתובריד

  4  6  8  11  12  20  25  13   ערביתובריד

ממוצע 
  בינלאומי

9  25  17  13  13  10  6  7  

 .ח–אסעיפים  ,16 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור
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זמן מ)  בהתאמה,21%-ו 25%( האחוז הגבוה ביותר ,פי הנתונים הבינלאומיים וגם בישראל- גם על

לפתרון בעיות מוקדש שיעור נמוך יותר . הוראת המדעים השבועי מוקדש להאזנה להרצאה

תרון בעיות עצמאי לפמוקדש נמוך עוד יותר שיעור  ו,)בהתאמה, 18%- ו17%(מורה הבהדרכת 

  ). בהתאמה,15%-ו 13%(

  

  שימוש במחשבים בכיתת המדעים 12.2.6

מורה ה בשאלון 22- ו 21שאלות (מורים הים ומזי המחקר הלאומיָּכנאספו מַרבנושא זה הנתונים 

מדיניות ביחס לגבי קיומה של נתונים לצד  ,מציג במדעים  בדוח הבינלאומי7.10מוצג ). למדעים

 םיש להם מחשבים זמינים לשימושכי שיעורי התלמידים שמוריהם ציינו את , לשימוש במחשבים

 וכן את שיעורי התלמידים ,2003 שנתמאלה  ים בשיעורו שחליםהשינויאת  ,בשיעורי המדעים

  . לפחות המדעיםשיעורימבמחצית   שוניםלצרכיםמשתמשים במחשבים ש

ביחס לשימוש רשמית יש מדיניות החינוכיות מהישויות  2-ובהמושוות המדינות  49מבין  21-ב

 לומדים – פי הממוצעים הבינלאומיים- יותר מאשר על– כמחצית התלמידים בישראל. במחשבים

יה מובהקת יחלה עלהמדינות  49מבין  10-ב. מחשבים זמינים להוראהבהן יש שת מדעים בכיתו

לשימוש יש להם מחשבים זמינים כי ציינו למדעים סטטיסטית בשיעור התלמידים שמוריהם 

שיעורי התלמידים שאכן משתמשים בפועל במחשבים  , אולם לפי דיווחי המורים,בכיתתם

  .דו מאיםנמוכ)  לפחותמחצית השיעוריםב( גבוההלשימושים שונים בתדירות 

  המדעיםמוריש בשיעור התלמידים 11%ה של י חלה עלי,במגזר של דוברי העברית, בישראל

ירידה של חלה ית ברהע ידוברשל במגזר אך  ,מחשבים זמינים לשימושבכיתתם יש כי ציינו להם ש

וכן  2003שנת מיים שחלו השינו בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי .בשיעורם 5%

  .12.26 בטבלהמוצגים , הממוצעים הבינלאומיים

  

ושיעורי התלמידים , שיעור התלמידים בישראל שיש בכיתתם מחשבים זמינים :12.26טבלה 

פי דיווחי המורים -על, או יותרמדעים השיעורי מחצית מ במחשבים בים שוניםשימושעושים ה

  )באחוזים(

יש מחשבים   
  2007זמינים 

-משינוי 
2003  

משתמשים 
  ניסוייםל

משתמשים 
  סימולציותל

משתמשים 
תרגול ל

  מיומנות

משתמשים 
חיפוש ל

  מידע

משתמשים 
עיבוד ל

  נתונים

כלל 
  האוכלוסייה

57  6  6  3  8  8  5  

 ובריד
  עברית

62  11  6  4  9  9  5  

 ובריד
  ערבית

46  5-  5  1  5  6  6  

ממוצע 
  בינלאומי

41    4  4  5  9  6  

  .ה–אסעיפים  ,22ושאלה א 21 שאלה – מורה למדעיםה שאלון ;א7 שאלה – מודיםליה תוכנית שאלון: מקור

  

 בית במדעים-שיעורי 12.2.7
נאסף מגורמים מוסמכים במדעים בית -מתן שיעורינוגע לברשמית מדיניות של  מהמידע על קיו

 נאסףם תלהכנהזמן הנדרש על ובמדעים בית -מתן שיעורישל תדירות המידע על ו ,במערכת

המתאר את הדגש בעל שלוש רמות מדד  נבנה האלנתונים על בסיס .  למדעיםמורההלון משא

 רמה גבוהה :)Teacher Emphasis on Science Homework – ESH(בית - שיעורישם בשהמורה 
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והזמן הנדרש להכנתם , לפחותבמחצית השיעורים במדעים בית - שיעוריהתלמידים מקבלים  –

בפחות במדעים בית - שיעוריהתלמידים מקבלים  –ה נמוכה  רמ; דקות ביום30הוא לפחות 

 כל האפשרויות –ביניים - רמת;יוםב דקות 30-פחות מונדרשות להכנתם  ,ממחצית השיעורים

  .האחרות

מתן נוגע לרשמית בת יומדינעל קיומה של נתונים מביא   בדוח הבינלאומי במדעים7.11מוצג 

בהתפלגות זו השינוי שחל על  ,השונותהמדד רמות ל תלמידיםעל התפלגות ה , במדעיםבית- שיעורי

  .השונותהמדד תלמידים במדעים ברמות ההישגי על  וכן 2003שנת מ

- שיעורימתן  לנוגערשמית ביש מדיניות  ,ישראלביניהן , המדינות המשתתפות 49 מבין 16-ב

המתאר את המדד ברמה הגבוהה של  ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על.  במדעיםבית

מצויים הביניים -ברמת, מהתלמידים 14% מצויים  במדעיםבית-מתן שיעורישל נטנסיביות איה

  .47%מצויים  וברמה הנמוכה ,39%

  .12.27 בטבלהמוצגים  , הממוצעים הבינלאומייםבלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

  ת במדעיםביה-שיעורימדד רמות השונות של לבישראל תלמידים ההתפלגות : 12.27טבלה 

  .25-ו 24, 23 ות שאל– מורה למדעיםה שאלון ;ג12 שאלה – לימודיםהתוכנית שאלון : מקור

  

בית במדעים -תלמידים המקבלים שיעורישל )  בלבד11%(נמוך שיעור נמצא גם בישראל 

 ערביתה בקרב דוברי מאשר) 7%(רית בעהבקרב דוברי יותר שיעור זה נמוך . גבוההבאינטנסיביות 

 הלבין אלגבוהה בית במדעים באינטנסיביות - שיעוריםמקבליהתלמידים הפער ההישג בין . )20%(

בשני אך  ,לטובת האחרוניםהוא דווקא מוכה בית במדעים באינטנסיביות נ- המקבלים שיעורי

 המנכה את השפעת המשתנה "תיקון"ה לאחר ,גם הפער באוכלוסייה כולה. קטןהוא המגזרים 

בית -עוריי שםמקבליהתלמידים ה נקודה אחת לטובת – זניחהינו  ,"מגזר"המתערב 

לפי הממוצעים  הן ,בית במדעים- מתן שיעורישל ת ואינטנסיבילשנראה . באינטנסיביות נמוכה

 בניגוד ,זאת. םלימודיים במדעיההישגים ל קשר אין ,םיהבינלאומיים והן לפי הנתונים הישראלי

  .במתמטיקהלמה שנמצא 

  

  בית במדעיםה-בשיעורישהמורים עושים שימושים שונים  12.2.8

: בית למטרות שונותה-סיפקו מידע על תדירות השימוש שהם עושים בשיעורילמדעים מורים ה

מוצג . בסיס למתן ציון, תתיי בסיס לדיון כ,כיתהתיקון ב, תיקון ומתן משוב, בית-קת שיעוריבדי

  כהנמורמה   תבינונירמה   הגבוהרמה   

שיעור   
-ב תלמידים

  2007- ב%

שינוי 
-מ %-ב

2003  

 שיעור  הישג
-ב תלמידים

  2007- ב%

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

 שיעור  הישג
-ב תלמידים

  2007- ב%

 שינוי
-מ %-ב

2003  

  הישג

 – הישג פער
 ה גבוההרמ

פחות רמה 
  הנמוכ

כלל 
  האוכלוסייה

11  7-  451  55  6  469  34  2  476  25-  

  -3  486  9  39  489  2  54  483  -12  7   עברית ובריד

  -4  428  -16  21  422  11  59  424  5  20   ערביתובריד

ממוצע 
  בינלאומי

14    462  39    471  47    462  0  
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פי השימוש שמוריהם -התלמידים בכל מדינה עלשיעורי  מציג את  בדוח הבינלאומי במדעים7.12

  .)תמיד או כמעט תמיד(גבוהה הבית בתדירות -עושים בשיעורי

 ,הבית-  בודקים את שיעוריהתלמידיםמ 78% להם ש מורי,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 השימושים ה גם בישראל אל. נוהגים לתקנם ולתת עליהם משוב מהתלמידים63% הם שלומורי

מוצגים בטבלה , בלוויית הממוצעים הבינלאומיים, ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי .השכיחים

12.28.  

  

שמוריהם עושים השכיחים  יםפי השימוש-עלבישראל התלמידים שיעורי  :12.28טבלה 

  )באחוזים (בית- עורייבש

-שיעוריבדיקת   
  בית

תיקון ומתן 
ידי - עלמשוב
  מורהה

-שיעוריתיקון 
ידי -בית עלה

התלמידים 
  בכיתה

שימוש 
 בית-שיעוריב

  דיוןכבסיס ל

שימוש 
 בית-שיעוריב

 למתן ציון
ולהערכת 

  תלמידה

  57  34  42  54  79  כלל האוכלוסייה

  61  36  40  52  81  דוברי עברית

  46  30  45  58  73  דוברי ערבית

  38  27  24  63  78  ממוצע בינלאומי

 .ה–אסעיפים  ,27 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור
  

 הבית במדעים-סוגי שיעורי 12.2.9
, אלותבעיות וש: בית מסוגים שונים-נשאלו באיזו תדירות הם נותנים שיעורילמדעים מורים ה

עבודה על מחקרים קטנים או איסוף , הגדרות או מטלות קצרותכתיבת , לימודקריאה בספר 

הנתונים  .במדעיםהבינלאומי  בדוח 7.13מוצג במופיעים הנתונים הבינלאומיים . מידע

  .12.29בטבלה מופיעים  ,בינלאומייםהממוצעים ה בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהישראלי

  

במדעים בית ה-מסגרת שיעוריהמתבקשים לבצע בבישראל התלמידים שיעורי  :12.29טבלה 

  )באחוזים( )תמיד או כמעט תמיד(גבוהה  בתדירות  שונותתיופעילו

תרון בעיות פ  
  ותשובות לשאלות

ביצוע חקירות   כתיבת הגדרות  קריאה
 איסוף –קטנות 

  מידע

-בשיעור   
2007  

-שינוי מ
2003  

-בשיעור 
2007  

-שינוי מ
2003  

-בשיעור 
2007  

-שינוי מ
2003  

-בשיעור 
2007  

-שינוי מ
2003  

  1  12  4  22  -4  19  -2  37  כלל האוכלוסייה

  0  9  1  19  -2  22  -1  35  דוברי עברית

  2  20  11  29  -7  12  -7  41  דוברי ערבית

    10    23    35    38  בינלאומיממוצע 

  .ו-וד , ג, אסעיפים  ,26 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור

  

הערכת עת נים במקורות מידע שוהמורה למדעים שם בדגש שה 12.2.10
 תלמידה

מקורות מידע שמים במידת הדגש שהם לגבי  המורים ונשאללמדעים מורה ה בשאלון 28בשאלה 

שלושת המקורות שהוצגו למורים היו  . התלמידיםם שלשונים בבואם לעקוב אחר התקדמות

וח  בד7.14מוצג  .מבחנים ארציים או מחוזייםו, )מבחני מורה (כיתהמבחני , שיפוט של המורה
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שמוריהם שמים דגש לפי מידת ההתלמידים התפלגויותיהם של  מביא את הבינלאומי במדעים

  .בכל אחד מן המקורות השונים לצורך הערכת תלמידיהם

שמים ם המורישם המקור ששיעור התלמידים ה מבחני מורה ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

של המורה שיפוטו ולאחריהם , )62%(הגדול ביותר בעת הערכת התלמידים הוא עיקרי בו דגש 

 את פי הנתונים הבינלאומיים- עלמשמש –מבחנים ארציים או מחוזיים  –המקור השלישי . )45%(

ם המוריששיעורי התלמידים בהן יש מדינות ש, ם זאתע.  מהתלמידים בלבד27% הם שלמורי

, ירדן, אנגליה, אנהבוצו ביניהן ,)ויותר 50%( גבוהים  חשיבות עיקרית למקור זה הינםםמייחסי

  . וסלובניההרוסי

  .12.30  בטבלה מוצגים, בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

שמוריהם למדעים פי מידת הדגש - עלבישראל  התלמידים יהם שלתיו התפלגו:12.30טבלה 

  )באחוזים( לצורך הערכת תלמידיהםונים שמקורות שמים ב

מבחנים ארציים או   כיתהמבחני מורה ב  הרמושל השיפוט   
  מחוזיים

דגש   
  עיקרי

דגש 
  מסוים

מועט דגש 
כלל או 

  לא

דגש 
  עיקרי

דגש 
  מסוים

מועט דגש 
כלל או 

  לא

דגש 
  עיקרי

דגש 
  מסוים

מועט דגש 
כלל או 

  לא

כלל 
  האוכלוסייה

37  54  9  73  26  1  7  52  41  

  44  51  5  0  28  72  11  50  39  דוברי עברית

  33  56  11  3  20  77  4  65  31  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

45  42  13  62  33  5  27  35  37  

  .ג–אסעיפים  ,28 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור

  

שהמורים למדעים משתמשים בו לצורך המקור העיקרי הם מורה בכיתה המבחני גם בישראל 

 דגשששמים רים  אצל מויםשיעור נמוך יחסית של תלמידים בישראל לומד. הערכת תלמידיהם

  . לצורך הערכת תלמידיהם מבחנים ארציים או מחוזייםם שלנתוניב עיקרי

  

 מבחנים במדעיםשל העברת דירות תה 12.2.11
תשובותיהם קובצו . כיתהמבחנים בשבה הם מעבירים תדירות העל נשאלו למדעים מורים ה

 – ונמוכה ;פעם בחודשכ – בינונית ;לפחות אחת לשבועיים –תדירות גבוהה  :לשלוש קטגוריות

  .בשנהספורות פעמים 

 34%לפיהם ו , בדוח הבינלאומי במדעים7.15מוצג הנתונים הבינלאומיים מוצגים ב

לומדים אצל מורים  42%, מהתלמידים לומדים אצל מורים הנוהגים לבחון בתדירות גבוהה

. בתדירות נמוכהלומדים אצל מורים הנוהגים לבחון  24%- ו,בתדירות בינוניתהנוהגים לבחון 

בתדירות נמוכה גבוה מהממוצע במדעים  מבחניםבישראל שיעור התלמידים שמקבלים 

מקבלים  )מהממוצע הבינלאומיכמחצית ( מהתלמידים 15%רק . 38%- ומגיע ל,הבינלאומי

  . במדעים בתדירות גבוההמבחנים

 .12.31בטבלה  מוצגים ,ממוצעים הבינלאומייםבלוויית ה ,הנתונים בישראל בפילוח מגזרי

  .2003משנת  ה בשיעורים אלים שחלוגם השינוימופיעים בטבלה 
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 תדירות שבה הם נבחנים במדעיםהפי -עלבישראל תלמידים ההתפלגות : 12.31טבלה 

  )באחוזים(

אחת  –גבוהה   
  לשבועיים או יותר

פעם  – בינונית
  בחודש

 ם פעמי– נמוכה
  בשנהספורות 

שיעור   
  2007-ב

-שינוי מ
2003  

עור שי
  2007-ב

-שינוי מ
2003  

שיעור 
  2007-ב

-שינוי מ
2003  

כלל 
  האוכלוסייה

15  6  47  20  38  25-  

  -29  41  23  45  7  15   עברית דוברי

  -8  33  9  54  -1  13   ערביתדוברי

ממוצע 
  בינלאומי

34    42    24    

 .29 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור
  

  .2003שנת  בהשוואה לבחנים במדעיםיה בתכיפות מתן המיהנתונים בישראל מורים על על

  

  במדעיםםוגי השאלות במבחניס 12.2.12
 וגם  במדעיםבדוח הבינלאומי 7.17- ו 7.16 יםמוצגבהמופיעים פי הנתונים הבינלאומיים -גם על

. שאלות פתוחות וסגורותבמבחנים נוהגים לשלב למדעים מורים ה ,םיפי הנתונים הישראלי-על

תלמידים הכרבע מ ,כאלהמורים  דיי-לנבחנו עתלמידים מה 62%, ייםפי הממוצעים הבינלאומ-על

  .מבחנים המכילים שאלות סגורות בלבדב נבחנים 14% רק ו,נבחנים על שאלות פתוחות בלבד

  .12.32בטבלה מוצגים  , בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,הנתונים בישראל בפילוח מגזרי

  

 השאלות שהם מקבלים במבחנים יפי סוג-עלבישראל תלמידים ההתפלגות  :12.32טבלה 

  והישגי התלמידים בקטגוריות השונות, 2003השינוי שחל בה משנת , במדעים

  .30 שאלה – מורה למדעיםהשאלון : מקור

  

מיומנויות קוגניטיביות  הם נבחנים על ןת שבהיוהתדירופי - התלמידים עליהם שלתיוהתפלגו

  .12.33בטבלה  ותמופיעשונות במסגרת המבחנים במדעים 

  

  שאלות סגורות בעיקר  חצי פתוחות וחצי סגורות  שאלות פתוחות בעיקר  

 שיעור  
תלמידים 

-ב %-ב
2007  

 שינוי 
-מ %-ב

2003  

 שיעור  הישג
 תלמידים 

-ב %-ב
2007  

 שינוי 
-מ %-ב

2003  

 שיעור  הישג
  תלמידים

-ב %-ב
2007  

  שינוי
-מ %-ב

2003  

  הישג

כלל 
  האוכלוסייה

6  1-  459  86  16  470  8  16-  475  

  496  -19  9  489  20  86  477  -1  5   עברית דוברי

  405  -3  7  422  4  84  434  -1  9   ערביתדוברי

ממוצע 
  בינלאומי

23    469  62    464  14    459  
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התדירויות שבהן הם נבחנים על פי - עלבישראל התלמידים התפלגויותיהם של  :12.33 טבלה

  )באחוזים ( במדעיםםנימבחהמיומנויות קוגניטיביות שונות במסגרת 

פיתוח היפותזות ותכנון   שילוב של ידיעה והבנה  ידיעת עובדות ומושגים
 חקירות מדעיות

 הנמקה או הצדקה

תמיד   
או 

כמעט 
  תמיד

פעם -אף  לפעמים
או 

כמעט 
  פעם-אף

תמיד 
או 

כמעט 
  תמיד

פעם -אף  לפעמים
או 

כמעט 
  פעם-אף

תמיד 
או 

כמעט 
  תמיד

פעם -אף  לפעמים
או 

כמעט 
  פעם-אף

תמיד 
או 

כמעט 
  תמיד

פעם -אף  לפעמים
או כמעט 

  פעם-אף

כלל 
  האוכלוסייה

74  26  0  75  25  0  31  56  14  61  38  2  

  2  38  60  15  56  29  0  22  78  0  21  79  דוברי עברית

  3  35  62  10  56  34  0  32  68  0  39  61  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

64  34  2  72  26  2  19  60  22  47  47  6  

  .ד–אסעיפים  ,31 שאלה – למדעיםמורה השאלון : מקור
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  ספרי-ההקשר הבית .13

  

  

  מבוא .13.1

רובם הינם . םיהישגים לימודילקשורים  כ המוכריםיספר-בפרק זה מוצגים מאפייני ההקשר הבית

כמה מהם . שאלות שהופנו אליהם בשאלון המנהל לעמדדים שפותחו על בסיס תגובות מנהלים 

יש לשים לב שכל המדדים הללו . רים או לתלמידיםלמוגם פותחו על בסיס שאלות דומות שהופנו 

-אינם מדדים ישירים של התנאים שנבחרו לשמש אינדיקטורים המייצגים את ההקשר הבית

  .פרהס- תהתנאים השוררים בבילגבי  אלא משקפים תפיסות של אנשים ,ספרי

את  , התלמידים ברמות השונות של המדדים שפותחויהמוצגים שבפרק זה מתארים את שיעור

ובכל המקרים שבהם נמצא קשר בין , ממועדי המחקר הקודמיםבשיעורים אלה השינוי שחל 

 גם את ממוצעי ההישג במתמטיקה ובמדעים של – לימודייםההישגים לבין הרמות המדדים 

  .תלמידים המשויכים לרמות השונות של המדדיםה

  

  הספר- אוכלוסיית הלומדים בביתה שלהרכב .13.2

 הבאים מבתים נחותים כלכלית ושיעור פרהס- תעור התלמידים בבי שי–שני אינדיקטורים 

 הלומדיםהרכבה של אוכלוסיית נבחרו לתיאור  –התלמידים הדוברים בבית את שפת המבחן 

 3שאלות כפי שניתנו בתגובותיהם על , מנהליםהות כ מבוססים על הערהנתונים אל .הספר-בבית

 שבאים מבתים פי שיעורי התלמידים-לגוריות עקטלארבע הספר חולקו -בתי. מנהלהשאלון ב 4- ו

מבתים נחותים באים תלמידים מה 10%-ל 0% שבהם בין ,"מבוססים "ספר- בתי:נחותים כלכלית

ספר -בתי ; מהתלמידים באים מבתים כאלה25%–11%שבהם , "טובים"ספר - בתי;כלכלית

, "טיפוח-טעוני"ספר -ובתי ;מהתלמידים באים מבתים כאלה 50%–26%שבהם , "בינוניים"

שלוש הוגדרו לאינדיקטור השני .  מהלומדים באים מבתים נחותים כלכלית50%-שבהם יותר מ

ספר - בתי; שפת המבחןא מתלמידיהם הי90%-האם של יותר מ-ספר ששפת-בתי: קטגוריות

- של פחות מהאם-ספר ששפת- ובתי; שפת המבחןא מתלמידיהם הי90%–50%האם של -שפתש

  . שפת המבחןא מתלמידיהם הי50%

 יהם שלתיו מביאים את התפלגו בדוחות הבינלאומיים במתמטיקה ובמדעים8.2- ו8.1מוצגים 

 2003שנת מאלה ת יוהשינוי שחל בהתפלגואת , האינדיקטוריםהשונות של התלמידים לקטגוריות 

ספר המשתייכים לקטגוריות השונות של ה-ואת פילוח ההישגים של הלומדים בבתי

  .האינדיקטורים

 10%-שפחות מ( "מבוססים"ספר - מהלומדים לומדים בבתי22%- כ,הבינלאומיממוצע פי ה-על

-טעוני"ספר - לומדים בבתי מהתלמידים33%-  ו,)מתלמידיהם באים מבתים נחותים כלכלית

  .)נחותים כלכלית באים מבתים  מהתלמידים50%- שבהם יותר מ" (טיפוח

": מבוססים"ספר המוגדרים -בבתידים הלומבולטות בשיעור התלמידים אחדות מדינות 

  .60% –  ואוקראינה;52% –  סינגפור;56% –  מלטה;52% –  כווית;57% –  יפן;59% – יוואןיט

הן  "טיפוח-טעוני"ספר המוגדרים -בבתיהלומדים מדינות בולטות בשיעור התלמידים ה

אינדונזיה , )71%(ה גאנ, )70%(סלוודור -אל, )55%(מצרים , )73%(קולומביה , )52%(יריה 'אלג
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 )66%(טורקיה , )52%(טוניסיה , )59%(לנד יתא, )55%( יתהרשות הפלסטינ, )56%(לבנון , )56%(

  .)78%(ומרוקו 

אינדיקטור השונות של  התלמידים בקטגוריות י בשיעוריםשינויכמעט  ובמדינות רבות לא חל

  .בהקים סטטיסטיתגם בישראל השינויים שחלו אינם מוו ,2007-ו 2003השנים  בין זה

לבין " מבוססים"ספר -לומדים בבתיהפי הממוצעים הבינלאומיים בין -הישג עלהפערי 

 . במדעיםציון- נקודות45-במתמטיקה וציון - נקודות49הם " טיפוח-טעוני"ספר -בבתילומדים ה

  .13.1 בטבלה  מוצגים, בלוויית הנתונים הבינלאומיים,הנתונים בישראל בפילוח מגזרי

  

הספר הבאים -תלמידים בביתהפי שיעורי -עלבישראל תלמידים ה התפלגות :13.1טבלה 

  והישגי התלמידים בקטגוריות השונות, םמנהליהפי דיווחי -  עלמבתים נחותים כלכלית

  "מבוססים"ספר -בתי
 מבתים נחותים 10%– 0%(

  )כלכלית

  "טובים"ספר -בתי
 מבתים נחותים 25%–11%(

  )כלכלית

  "בינוניים"ספר -בתי
 מבתים נחותים 50%–25%(

  )כלכלית

  "טיפוח-טעוני"ספר -בתי
 מבתים 50%-יותר מ(

  )נחותים כלכלית

 – פער הישג
 "מבוססים"

 פחות
-טעוני"

  "טיפוח

  הישג  הישג  הישג  הישג

  

שיעור 
 %-ב

-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
 %-ב

-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
 %-ב

-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
 %-ב

-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

  'מד  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

14  1-  513  509  25  10-  494  493  32  6  455  461  30  5  427  435  86  74  

דוברי 
  עברית

19  3  513  509  32  10-  495  493  30  3  474  477  19  3  464  470  49  39  

דוברי 
  ערבית

0  9-  –  –  6  7-  479  487  37  14  415  429  57  2  395  409  84*  78*  

ממוצע 
  בינלאומי

22    476  489  24    459  472  21    445  461  33    427  444  49  45  

  .א3 שאלה – מנהלהשאלון : מקור

  ."טיפוח-טעוני"ספר -לבין בתי "טובים"ספר -בין בתיהישג פער   *

  

נמוך מהממוצע " וססיםמב"ספר המוגדרים -בבתיהלומדים בישראל שיעור התלמידים 

 הלומדים  ההישג בישראל ביןיפער. הספר כאל-ערבית אין כלל בתיה ידוברשל במגזר . הבינלאומי

 יםגבוהבאוכלוסייה כולה " טיפוח-טעוני"ספר -לבין הלומדים בבתי "מבוססים"ספר -בתיב

הציונים ס בסיעל באוכלוסייה כולה כאשר מחשבים פער זה .  על הממוצעים הבינלאומייםיםועול

 54-לנים הפערים קֵט, "מגזר"בחשבון את השפעת המשתנה המתערב המביאים  ,"מתוקנים"ה

הפער . פי הממוצעים הבינלאומיים-בדומה לפערים על,  במדעים46-לציון במתמטיקה ו-נקודות

בין ל" טובים"ספר המוגדרים -הוא חושב בין בתיאף ש ,ערביתה ידוברשל גבוה במיוחד במגזר 

  ".מבוססים"ספר -שכן אין במגזר זה בתי, "טיפוח-טעוני"ר ספ-בתי

 מציגים את התפלגות התלמידים ים במתמטיקה ובמדעים הבינלאומיות בדוח8.2מוצגים 

אמם היא שפת - וגים לפי שיעור הלומדים בהם ששפתספר המסּוה-בתילקטגוריות השונות של 

במדינות השונות לומדים דים התלמי מכלל 74%הממוצעים הבינלאומיים מראים כי . המבחן

התלמידים  מכלל 15%- ו, מתלמידיהם היא שפת המבחן90%-מיותר האם של -ספר ששפת-בבתי

האם של פחות ממחצית הלומדים בהם היא שפת - ספר ששפת-ת השונות לומדים בבתיובמדינ

 מהם 90%-ל 50%האם של בין -ספר ששפת-בישראל כחמישית מהתלמידים לומדים בבתי. המבחן

האם - ששפתספר -הלומדים בבתיערבית ה ידוברשל שיעור התלמידים במגזר . א שפת המבחןהי

 עבריתה ידוברשל שבמגזר משיעורם ם היא שפת המבחן גדול בהרבה התלמידימ 90%-מיותר של 
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ים י לא חלו שינוהישראלייםבנתונים . יהודים לארץשל  העלייהדבר המשקף את היקף  –

  .2003שנת מ סטטיסטית מובהקים

האם של רוב - ספר ששפת-בבתיהלומדים תלמידים ה הישגי ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

האם של -ספר ששפת-בבתיהלומדים  שפת המבחן עולים על הישגי התלמידים אהלומדים בהם הי

ציון -תו נקוד26-ציון במתמטיקה וב-תו נקוד18-מיעוט הלומדים בהם היא שפת המבחן ב

  .במדעים

  .13.2בטבלה מוצגים  , בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזרייראליהנתונים היש

  

פי - עלהמסּווגים ספר -בתילקטגוריות השונות של בישראל  התפלגות התלמידים :13.2טבלה 

הישגי התלמידים בקטגוריות השונות ,  שפת המבחןיאאמם ה-שיעורי התלמידים בהם ששפת

  ופערי ההישג

של האם -ספר ששפת-בתי
 מתלמידיהם 90%-יותר מ

  היא שפת המבחן

האם של -ספר ששפת-בתי
 מתלמידיהם 90%–50%

  היא שפת המבחן

האם של -ספר ששפת-בתי
 מתלמידיהם 50%-פחות מ

  היא שפת המבחן

  פער הישג

  הישג  הישג  הישג

  

שיעור 
 %-ב

-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
 %-ב

-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
 %-ב

-ב
2007  

 שינוי
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

  'מד  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

77  1  466  471  20  1-  470  471  3  0  446  457  20  14  

דוברי 
  עברית

72  3  494  494  26  2-  475  476  3  0  460  478  34  16  

דוברי 
  ערבית

91  9-  409  424  6  6  415  418  3  3  411  408  2-  16  

ממוצע 
  בינלאומי

74    460  476  11    454  467  15    441  450  19  26  

  .4 שאלה – מנהלהשאלון : מקור

  

תלמידיהם היא שפת רוב האם של -ספר ששפת-בבתיהלומדים בין תלמידים בישראל הישג  היפער

שפת היא בהם  האם של מיעוט התלמידים-ספר ששפת-בבתיהלומדים המבחן לבין תלמידים 

 24הם " מתוקנים"הפערים ה( במדעים ציון-נקודות 14-ציון במתמטיקה ו-דות נקו20הם  המבחן

  .) במדעים17-במתמטיקה וציון -נקודות

  

  הספר- נוכחות תלמידים בבית .13.3

 .מנהליםדיווחי הרובם על בסיס שנבנו ב ,מדדים אחדיםהספר מתוארת באמצעות -אווירת בית

מבוסס על  –) Good Attendance at School – GAS( פרהס-ת בבי טובה נוכחות–הראשון המדד 

, פרהס-תאיחורים לביהמידת החומרה של המתייחסים ל ,המנהל בשאלון 18פריטים בשאלה כמה 

 1-מסולם תגובות המנהלים ניתנו על . עוריםיהסתלקויות מששל הוהספר - מביתהיעדרויות של ה

יות פירושה ששלוש ההתנהגוהמדד רמה גבוהה של ). בעיה רציניתמהווה ( 3עד  )לא מהווה בעיה(

או מן ההתנהגויות ם יפירושה ששתיהמדד רמה נמוכה של . או אינן מהוות בעיהמתרחשות אינן 

רמה . בעיה חמורהמהווה השלישית ובעיה קלה מהוות ם יששתיאו בעיה חמורה שלושתן מהוות 

  .כל האפשרויות האחרותפירושה בינונית 
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 8.3 יםמוצגמוצגת ב" הנוכחות הטובה"לפי מדד תלמידים במדינות השונות ההתפלגות 

 מהתלמידים 21% רק , לפי הממוצעים הבינלאומיים. במתמטיקה ובמדעיםים הבינלאומיותבדוח

בהם היעדרויות שספר - לומדים בבתי58% ,היעדרויות אינן מהוות בעיהבהם ספר ש-לומדים בבתי

  . היעדרויות הן בעיה חמורהםבהשספר -בבתילומדים  20%-  ו,בעיה בינוניתמהוות 

מהוות אינן  היעדרויות םבהשספר - מהתלמידים לומדים בבתי50%-מיותר מדינות שבהן ה

-תלמידים הלומדים בבתיה ההישג בין יפער. )50%( ןעומו )52%(טייוואן , )52%(לבנון הן בעיה 

 ת מהוותיובהם היעדרושספר - הלומדים בבתיהבעיה לבין כאלאינן מהוות ת יובהם היעדרושספר 

 30-לובמתמטיקה ציון -  נקודות28- ל,פי הממוצעים הבינלאומיים- על,יםיעבעיה חמורה מג

  . במדעיםציון-נקודות

 בלוויית ,בפילוח מגזרי" הנוכחות הטובה"מדד פי - עלבישראל התפלגות התלמידים 

  .13.3בטבלה מוצגים  ,בינלאומייםהממוצעים ה

  

 והישגי ,פרהס-תביב "ובהטהנוכחות ה"מדד פי -עלבישראל תלמידים ה התפלגות :13.3טבלה 

  התלמידים בקטגוריות השונות

  רמה נמוכה  רמה בינונית  רמה גבוהה  

  הישג  הישג  הישג  

  פער הישג

  

שיעור 
תלמידים 

  %-ב
  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

  %-ב
  'מת  'מד

שיעור 
תלמידים 

  %-ב
  'מד  'מת  'מד  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

21  467  471  55  469  471  24  458  468  9  3  

ברי דו
  עברית

15  496  493  61  488  489  24  480  484  16  9  

דוברי 
  ערבית

36  436  448  40  390  400  24  402  425  34  23  

ממוצע 
  בינלאומי

21  464  481  58  450  465  20  436  451  28  30  

  .ג, ב, אסעיפים  ,ב18שאלה  ;ג, ב, אסעיפים  ,א18 שאלה – מנהלהשאלון : מקור

  

פי - לדומה להתפלגות ע" הנוכחות הטובה"של מדד ת השונות לרמובישראל לומדים ה התפלגות

בהם רמת שספר -בין התלמידים הלומדים בבתיבישראל  ההישג יפער .ממוצעים הבינלאומייםה

ציון -נקודות 9היעדרות רבה הם קיימת  םספר שבה- הלומדים בבתיהבין אללההיעדרות נמוכה 

כאשר אולם  . הממוצעים הבינלאומייםפי- הרבה מתחת לפערים על–  במדעים3-במתמטיקה ו

-מגיעים לבאוכלוסייה כולה " מתוקנים"ההפערים , "מגזר"מתערב משתנה ההמנכים את השפעת 

פי הנתונים - לפערים שנמצאו עלהדומב ,ציון במדעים- נקודות18-לציון במתמטיקה ו- נקודות27

  .הבינלאומיים

 2003שנת  מצוינים השינויים שחלו מםבמתמטיקה ובמדעי ים הבינלאומיות בדוח8.4 יםמוצגב

ה י חלה עליבהןש מדינותהינה אחת מחמש ישראל . הגבוהההמדד בשיעור התלמידים ברמת 

. 1999שנת ה זו החלה כבר ביעלי. הגבוהההמדד  ברמת בשיעור התלמידיםסטטיסטית מובהקת 

  .הספר-א לסכם שבישראל חל שיפור בנוכחות התלמידים בביתופאניתן 
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  די המנהלתפקי .13.4

שיווקיות , אדמיניסטרטיביות –  לפעולות שונותזמנומהקצאת הוסק עבודת המנהל של  יהעל אופי

לציין כמה אחוזים מזמנם הם ) 6 שאלה – מנהלהשאלון ב(מנהלים התבקשו ה. פדגוגיותו

של  ההערכלהדרכה ול, קוריקולריתו תת פדגוגימנהיגּול, םמקדישים לתפקידים אדמיניסטרטיביי

  . ותאחרולפעילויות ציבור -יחסיל, הוראהל, אדם-כוח

פי -על. ה נתונים אליםמציג במתמטיקה ובמדעים ים הבינלאומיותבדוח 8.5 יםמוצג

ילות זו עבפ. ת מזמנם לפעילות אדמיניסטרטיבי30%מנהלים מקצים ה ,הממוצעים הבינלאומיים

 מבין הישויות 3-מושוות וב המדינות ה49מבין  18- ב2003שנת  בהשוואה לה משמעותיתיעליחלה 

 ההערכלהדרכה וול,  מזמנם20% המנהלים מקצים ת פדגוגית וקוריקולריתמנהיגּול. החינוכיות

סטטיסטית  מדינות עלייה מובהקת 11-גם כאן נמצאה ב . מזמנם22%מקצים הם מורים של 

 9% ,ציבור- ליחסי11% :תחומים האחרים הקצאת הזמן נמוכה יותרל. 2003שנת בהשוואה ל

  .ותאחר לפעילויות 8%- ולהוראה

ל ע ותוחשבון משפיע-הספר ומתן דין- נראה שהמגמות העולמיות של ניהול עצמי של בית

  .פרופיל שעות העבודה של המנהלים במדינות רבות

 למעט ,פי הממוצעים הבינלאומיים-התפלגות זמנם של המנהלים בישראל דומה לזו שעל

של  נםהתפלגות זמ .יעור גבוה יותר מזמנם להוראה שםמנהלים בישראל מקציההעובדה ש

  .13.4בטבלה  תמוצג ותהשונלפעילויות מנהלים בישראל ה

  

  )באחוזים(לפעילויות השונות מנהלים בישראל ה התפלגות זמנם של :13.4טבלה 

תפקידים   
  םאדמיניסטרטיביי

ת מנהיגּו
פדגוגית 

  וקוריקולרית

הדרכה 
והערכת 

  מורים

  חרא  הוראה  ציבור-יחסי

שיעור   
  2007-ב

שינוי 
  2003-מ

שיעור 
-ב

2007  

שינוי 
-מ

2003  

שיעור 
-ב

2007  

שינוי 
-מ

2003  

שיעור 
-ב

2007  

שינוי 
-מ

2003  

שיעור 
-ב

2007  

שינוי 
-מ

2003  

שיעור 
-ב

2007  

שינוי 
-מ

2003  

כלל 
  האוכלוסייה

29  5  23  1-  19  1-  10  0  14  0  7  4-  

דוברי 
  עברית

32  7  22  1-  18  1-  8  1-  13  1-  7  3-  

דוברי 
  ערבית

20  2-  26  1  20  0  11  1  16  2  6  3-  

ממוצע 
  בינלאומי

30    20    22    11    9    8    

 .ו–אסעיפים  ,6 שאלה – מנהלהשאלון : מקור

  

  ספרה- מעורבות הורים בבית .13.5

ת את הדברים והם מבקשים מהורים לעשאם מנהלים לציין התבקשו ההמנהל  בשאלון 7בשאלה 

 תלבקר א, להתנדב לפרויקטים,  לגייס כספים,ספרה- ביתם שללהיות נוכחים באירועי: הבאים

  .הספר- ביתבלשרת בוועדות ובית ה- הכנת שיעורי

מבקשים מהורים לעשות את  מסכם את שיעורי התלמידים בכל מדינה שמנהליהם 8.6מוצג 

 תקיום מדיניות של העדפהנוגע בנתון משאלון תוכנית הלימודים ומציג גם  ,הפעולות השונות

שהשתתפו החינוכיות הישויות מבין  5-ול המדינות המשתתפות 49מבין  33-ל.  הוריםמעורבות
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מעודדת ההמדיניות . פרהס- תבמחקר הסיפים יש מדיניות של העדפת מעורבות הורים בנעשה בבי

פי -על. הספר-כלל ברמת בית-אך היקפה נקבע בדרך ,תממלכתיהנקבעת ברמה מעורבות הורים 

שמנהליהם ספר - שיעורים גדולים במיוחד של תלמידים לומדים בבתי, הממוצעים הבינלאומיים

  .ביתה-הכנת שיעוריה על בבקרפעילים להיות ומבקשים מהורים להיות נוכחים באירועים 

, בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,  ולפי שכבות הדגימהם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  .13.5 בטבלה מופיעים

  

לעשות הורים מ שלהם מבקשים הספר-בתימנהלי שבישראל למידים התשיעורי  :13.5טבלה 

  )באחוזים(פעולות שונות 

 יםנוכחלהיות   
  באירועים

התנדב ל   כספיםיסגיל
  לפרויקטים

הכנת את בקר ל
  ביתה-שיעורי

 ףהשתתל
  בוועדות

  56  86  83  33  91  כלל האוכלוסייה

  61  81  80  24  92  דוברי עברית

  43  100  91  56  89  דוברי ערבית

  69  83  88  27  91  ממלכתי

  31  74  54  13  95  דתי-ממלכתי

  67  91  75  51  90  בינלאומיממוצע 

  .ה–אסעיפים  ,7 שאלה – מנהלהשאלון : מקור

  

של הורים מעודדים נוכחות ליהם השמנספר -בבתיהלומדים בישראל שיעורי התלמידים 

שיעורי מבית גבוהים ה-על הכנת שיעורישלהם בקרה ופרויקטים לשלהם התנדבות , באירועים

בגיוס כספים ובהשתתפות הורים מעורבות מעודדים שלהם ספר ה-בתישמנהלי תלמידים ה

גבוהים יותר בית השיעורים - בהקשר של התנדבות לפרויקטים ובקרת הכנה של שיעורי .בוועדות

ממלכתיים הספר ה-בבתי, ככלל .עבריתה ידוברשל  מאשר במגזר ערביתה ידוברשל במגזר 

  .דתייםה-ממלכתייםהספר ה-בתיב מאשרדדים מעורבות הורים במידה רבה יותר מעו

  

  ספרה-משאבי בית .13.6

 ו של אם יכולתונשאללשם כך הם . פרהס- ת להעריך את זמינות המשאבים בביתבקשוהמנהלים ה

 חלקם – גורמיםעשר - תשעההתאמתם של - לספק הוראה מושפעת מחסרונם או מאיפרהס-תבי

 וחלקם ספציפיים להוראת ,הספר-פיזיים בביתהלמידה התנאי לחב ום וקשורים למריכללי

  אתמצייןאחד ה :על בסיס שאלה זו פותחו שני מדדים. המדעים או להוראת המתמטיקה

 מצייןוהאחר  ;)ASRMI (משאבי המתמטיקהושל  הספר-  בבית המשאבים הכללייםם שלזמינות

תגובות . )ASRSI (בי המדעיםמשאשל  והספר- בביתהמשאבים הכלליים ם שלזמינותאת 

מוצעו וחולקו  – )מושפע במידה רבה( 4 עד )כלל לא מושפע( 1-מעל סולם ניתנו  ש–המנהלים 

 בעיה  שחוסר משאבים אינו מהווההמשמעש, )2-ממוצע נמוך מ(רמה גבוהה  :לשלוש קטגוריות

 או 3ממוצע (נמוכה  רמה ;)משאבים-ר עתיפרהס-תבי ( גבוההפרהס-ת משאבי בים שלוזמינות

 כל –ביניים - רמת ;)משאבים-מעוט פרהס-תבי(מהווה בעיה  שחוסר משאבים המשמעש, )יותר

  .האפשרויות האחרות

 מתארים את התפלגות התלמידים מדעיםבומתמטיקה  ביםהבינלאומי ות בדוח8.7מוצגים 

ר ספ-בתיבלומדים התלמידים  מ62% ,ים הבינלאומייםפי הממוצע-על. רמות המדד השונותל
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לומדים  10%-  וכ,המדדהגבהה של  הברמספר -לומדים בבתי 27% , של המדדת הבינוניהברמ

  .ה המדד הנמוכתברמספר -בבתי

הן בהקשר  ,משאבים-ספר עתירי- בבתיים של תלמידים לומדים גדולים שיעורןמדינות שבה

, )70%(קונג -הונג, )90%(סינגפור  הן ,מדעיםהן בהקשר של הוראת הוראת מתמטיקה ו לש

- ו55%(ואוסטרליה )  בהתאמה,65%- ו62% (הכי'צ, )מדעיםב 58%- ו מתמטיקהב 63%(סלובניה 

משאבים - ספר עתירי-י תלמידים בבתם נמוכים שלשיעורינמצאו מדינות שבהן  ה). בהתאמה,57%

  .הרצגובינה-בוסניהוטוניסיה , בוצואנה,  מרוקוהן

בלוויית  , של המדדים בפילוח מגזרירמות השונותל התלמידים בישראל יהם שלתיוהתפלגו

  .13.7- ו13.6 ותבטבל תומוצג , והממוצעים הבינלאומייםהישגיהם

  

 הקשורים משאביםמדד הרמות השונות של לבישראל  התפלגות התלמידים :13.6טבלה 

  והישגי התלמידים במתמטיקה ברמות המדד השונות,)ASRMI(מתמטיקה להוראת 

 )אין מחסור(רמה גבוהה 
-ספר עתירי-תיב –

  משאבים

  

 – )יש מחסור(רמה נמוכה   רמה בינונית
-ספר מעוטי-בתי

  משאבים

  

  

שיעור 
תלמידים 

  %-ב

שיעור   הישג
תלמידים 

  %-ב

שיעור   הישג
תלמידים 

  %-ב

  הישג

פער הישג 
 רמה –

גבוהה 
ות רמה פח

  נמוכה

כלל 
  האוכלוסייה

36  481  59  456  5  468  13  

דוברי 
  עברית

45  485  52  489  3  482  3  

דוברי 
  ערבית

14  444  75  396  11  457  13-  

ממוצע 
  בינלאומי

27  464  62  449  10  420  44  

 .יא–ז, ה–אסעיפים  ,19 שאלה – מנהלהשאלון : מקור
  

 הקשורים משאביםמדד הרמות השונות של לבישראל  התפלגות התלמידים :13.7טבלה 

  ד השונות והישגי התלמידים במדעים ברמות המד,)ASRSI (םמדעילהוראת 

 )ין מחסורא(רמה גבוהה 
-ספר עתירי- בתי–

  משאבים

  

 – )יש מחסור(רמה נמוכה   רמה בינונית
-ספר מעוטי-בתי

  משאבים

  

  

שיעור 
תלמידים 

  %-ב

שיעור   הישג
תלמידים 

  %-ב

שיעור   הישג
תלמידים 

  %-ב

  הישג

פער הישג 
 רמה –

גבוהה 
פחות רמה 

  נמוכה

כלל 
  האוכלוסייה

39  486  57  460  4  456  30  

דוברי 
  עברית

52  485  48  491  0  0  6-*  

דוברי 
  ערבית

6  508  81  412  13  456  52  

ממוצע 
  בינלאומי

27  479  62  463  11  447  32  

  .יא–ז, ה–אסעיפים  ,19 שאלה – מנהלהשאלון : מקור

  .ספר שרמת המשאבים בהם בינונית-בבתילבין תלמידים משאבים -ספר עתירי-בבתיבין תלמידים הישג הפער   *
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בהם אין מחסור שספר -  יותר משליש מהתלמידים לומדים בבתי,מנהלים בישראלהלפי דיווחי 

בהם רמת שספר -בבתילומדים התלמידים יותר ממחצית , במשאבים להוראת מתמטיקה ומדעים

  .ספר עניים במשאבים- בבתייםלומדמקרב התלמידים וט  ורק מיע,המשאבים בינונית

הספר במגזר של -בין בתיעברית להדוברי במגזר של ספר ה-בתייש פער גדול בין בעניין זה 

 14%הוא משאבים במתמטיקה - ספר עתירי-שיעור הלומדים בבתיבאחרונים . ערביתהדוברי 

  .6%רק  – ובמדעים ,בלבד

לבין משאבים -ספר עתירי-פי הממוצעים הבינלאומיים בין תלמידים בבתי- ההישג עליפער

 ציון- נקודות32- לובמתמטיקה ציון - נקודות44- ליםבים מגיעמשא-מעוטיספר -בבתיתלמידים 

 30- ציון במתמטיקה ול- נקודות13- ליםמגיעבאוכלוסייה כולה  יםבישראל הפער .במדעים

ערבית תלמידים דוברי שווה של תלמידים דוברי עברית ו-הלאההתפלגות . ציון במדעים-נקודות

פערי ההישג . "מגזר"מתערב תנה המשההשונות חייבה לנכות את השפעת המדד ות מרל

מיעוט (ספר ברמות הנמוכות של המדד -תלמידים הלומדים בבתיההינם לטובת " מתוקנים"ה

  .במדעים ציון- נקודות36-לובמתמטיקה ציון - נקודות23-מגיעים לו ,)משאבים

 בדוחות הבינלאומיים 8.8מוצג מוד מלהספר ניתן ל-על השינוי שחל במצב המשאבים בבתי

שנת ב) אין מחסור(הגבוהה המדד   התלמידים ברמתישיעוראשר משווה את , מטיקה ומדעיםבמת

 6-מ מדינות ו36- מבמוצג מופיעים נתונים . 1995- ו1999, 2003לשיעורים שנמצאו בשנים  2007

פי הנתונים הבינלאומיים היא של שיפור במצב - המגמה העולמית המתגלה על . חינוכיותישויות

חל  2003בהשוואה לשנת , במתמטיקה. לשנים הקודמותבהשוואה  2007שנת בר הספ- משאבי בית

, חינוכיותישויות  2-וב מדינות 15- ב שיפור חל1999שנת בהשוואה ל , מדינות12-ב שיפור

שנת  בגם במדעים חל שיפור . חינוכיותישויות 2-וב מדינות 13- ב שיפור חל1995שנת בהשוואה לו

 מדינות 15-בחל שיפור  1999שנת בהשוואה ל , מדינות11- בחל שיפור  2003שנת בהשוואה ל .2007

  . חינוכיותישויות 2-וב מדינות 15-בחל שיפור  1995שנת ובהשוואה ל, חינוכיותישויות  2- וב

 בשיעור התלמידים 15%של  2007 לשנת 2003חלו ירידות משנת  ,לעומת זאת, בישראל

 בשיעור התלמידים ברמה 13%של ו, אבי המדעיםספר ברמה הגבוהה של מדד מש-הלומדים בבתי

בלוויית הממוצעים , ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי. הגבוהה של מדד משאבי המתמטיקה

  .13.9- ו13.8 ותבטבלמוצגים  ,הבינלאומיים

  

מתמטיקה הוראת משאבים ל ם שלפי מידת זמינות- עלשיעור התלמידים מגמות ב :13.8טבלה 

  )באחוזים(ספרם - בבית

  )אין מחסור (הגבוהרמה 
מחסור (ת בינונירמה 

  )בינוני
  )יש מחסור (כהנמורמה 

שיעור   
-תלמידים ב

2007  

שינוי 
בשכיחות 
-בהשוואה ל

2003  

שינוי 
בשכיחות 
-בהשוואה ל

1999  

שיעור 
-תלמידים ב

2007  

שינוי 
בשכיחות 
-בהשוואה ל

2003  

שיעור 
-תלמידים ב

2007  

שינוי 
בשכיחות 
-בהשוואה ל

2003  

לל כ
  האוכלוסייה

36  13-  5  59  11  5  2  

  1  3  11  52  7  -12  45  דוברי עברית

  5  11  5  75  7  -11  14  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

27      62    10    

  .יא–ז, ה–אסעיפים  ,19 שאלה – מנהלהשאלון : מקור
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-מדעים בביתלהוראת שאבים  מם שלעל מידת זמינותשיעור התלמידים מגמות ב :13.9טבלה 

  )באחוזים( ספרם

  )אין מחסור (הגבוהרמה 
מחסור  (תבינונירמה 

  )בינוני
  )יש מחסור (כהנמורמה 

שיעור   
תלמידים 

  2007-ב

שינוי 
בשכיחות 
-בהשוואה ל

2003  

שינוי 
בשכיחות 
-בהשוואה ל

1999  

שיעור 
תלמידים 

  2007-ב

שינוי 
בשכיחות 
-בהשוואה ל

2003  

שיעור 
תלמידים 

  2007-ב

שינוי 
בשכיחות 

-לבהשוואה 
2003  

כלל 
  האוכלוסייה

39  15-  3  57  13  4  2  

  1  0  12  48  10  -12  52  דוברי עברית

  10  13  11  81  -6  -22  6  דוברי ערבית

ממוצע 
  בינלאומי

27      62    11    

  .יא–ז, ה–אסעיפים  ,19 שאלה – מנהלהשאלון : מקור

  

 מידעפי - על, פרהס- תמצאות מעבדה בביי מציג נתונים על ה בדוח הבינלאומי במדעים8.9מוצג 

 מהתלמידים לומדים 76% ,פי הממוצעים הבינלאומיים- על). א20שאלה (מנהל ה משאלון ףנאסש

 על הישגי ציון- נקודות24- והישגיהם עולים ב, למדעיםמעבדהבהם קיימת שספר -בבתי

ספר -  מהתלמידים לומדים בבתי88% בישראל .ספר ללא מעבדה- תלמידים הלומדים בבתיה

תלמידים ה על הישגי ציון- נקודות25- הישגיהם עולים בגם כאן ו, למדעיםדה מעבבהם קיימת ש

בלוויית הממוצעים , ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי .ספר ללא מעבדה-הלומדים בבתי

  .13.10בטבלה מוצגים  ,הבינלאומיים

  

-מעבדת מדעים בביתקיומה של -או אי מהקיוהתפלגות התלמידים בישראל לפי : 13.10טבלה 

   במדעיםהישגיםל והקשר ,הספר

    מעבדה במדעיםאין   קיימת מעבדה למדעים

שיעור 
תלמידים 

  %-ב

שיעור   הישג
תלמידים 

  %-ב

  הישג

  פער הישג

כלל 
  האוכלוסייה

88  473  12  448  25  

דוברי 
  עברית

93  488  7  484  4  

דוברי 
  ערבית

76  425  24  419  6  

ממוצע 
  בינלאומי

76  470  24  446  24  

  .א20 שאלה – מנהלהון שאל: מקור

  

  ת לפיתוח מקצועייוהמורים וההזדמנושל  העבודהתנאי  .13.7

 נשאלו עד כמה םמוריה .ספרם-מורים נשאלו לגבי מידת החומרה של התנאים השוררים בביתה

, תלמידים-כיתות עמוסות, שיפוץקים לוהזקמבנים כגון  –ספרם -השוררים בביתמסוימים תנאים 

 מהווים – ואצל מורי המדעים גם מחסור בחומרים לביצוע ניסויים, םעבודה למורי-פינותמחסור ב

 – 3 ; מהווה בעיה קטנה– 2 ; לא מהווה בעיה– 1 (3 עד 1-מעל סולם תגובות המורים ניתנו  .בעיה
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 TAWC נבנה מדד השאלות אל לעמורים ה יהם שלתגובותמיצוע על בסיס  ).מהווה בעיה רצינית

)Teacher Adequate Working Conditions(, גבוהה רמה  :רמותלשלוש חולק ש) או 1ממוצע 

ממוצע (נמוכה רמה  ;)2 ועד 1-גדול מממוצע (בינונית רמה  ;תנאי עבודה טוביםשפירושה , )פחות

  .תנאי עבודה גרועיםשפירושה , )2-גדול מ

  מציג את התפלגות התלמידים לכל אחת מרמות המדד בדוח הבינלאומי במתמטיקה8.9מוצג 

ספר -  לומדים בבתי,פי הממוצע הבינלאומי- על, מהתלמידים13%רק . תייחס למתמטיקההמ

ספר שמוריהם - בבתילומדים  54%, תנאי העבודה בהם טוביםכי מתמטיקה חושבים ל הםשמורי

ספר שמוריהם חושבים כי תנאי -בבתילומדים  33%- ו,חושבים כי תנאי העבודה בהם בינוניים

 התלמידים בהם פי שיעורי-עלנות מסודרות במוצג זה בסדר יורד המדי. גרועיםהעבודה בהם 

 תתלמידים ברמההארצות המובילות בשיעור ). תנאי עבודה טובים(המדד ברמות הגבוהות של 

קונג - הונגו )24%(סינגפור , )26%(הברית - ארצות, )29%( הכי'צ, )25%(לבנון הן  ההגבוההמדד 

  הדרומית אך גם קוריאה,יריה'בוצואנה ואלג, יהבתחתית הרשימה נמצאות אינדונז. )22%(

  .ההגבוההמדד  תתלמידים ברממה 3%- עם פחות מ,וגאנה

 8% ,דוח הבינלאומי במדעיםשל ה 8.10מוצג לפי הנתונים ב. במדעים דומההתמונה 

ספר -בבתילומדים  55%, המורים טוביםשל  העבודהתנאי בהם ספר ש-מהתלמידים לומדים בבתי

של  העבודהתנאי בהם ספר ש-בבתילומדים  73%- ו, בינונייםיםהמורשל  הבודעהתנאי בהם ש

 העבודהבהם תנאי שספר - בבתישבהן שיעור גבוה של תלמידים לומדיםהמדינות . המורים גרועים

שיעורים נמוכים של . )20%(לבנון ו )21%(סלובניה , )23%(סינגפור  טובים הן יםהמורשל 

  .אינדונזיהבובוצואנה ב,  בגאנהצאונמהמדד תלמידים ברמה זו של 

 בשני םהימורשל  העבודהמדד תנאי פי - עלבפילוח מגזרי התפלגות התלמידים בישראל 

  .13.11 בטבלה ת מוצג,ים הבינלאומייםהממוצעו בלוויית הישגיהם ,מקצועות הלימוד

  

קה מתמטיל הםעבודה של מוריהתנאי מדד פי -עלבישראל תלמידים ה התפלגות :13.11טבלה 

  ברמות המדד השונות ם במתמטיקה ובמדעים התלמידי והישגי,מדעיםול

תנאי עבודה ( רמה גבוהה
  )טובים

תנאי עבודה ( רמה נמוכה  רמה בינונית
  )גרועים

  

שיעור 
תלמידים 

  %-ב

שיעור   הישג 
תלמידים 

  %-ב

שיעור   הישג 
תלמידים 

  %-ב

  הישג 

  הישגיפער
רמה  –

גבוהה 
פחות רמה 

  נמוכה

  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  

כלל 
  האוכלוסייה

8  5  446  483  45  55  470  472  47  40  464  460  18-  23  

דוברי 
  עברית

7  5  435  495  48  63  491  480  45  33  491  499  56-  4-  

דוברי 
  ערבית

10  4  467  453  36  38  394  441  53  58  404  409  63  44  

ממוצע 
  בינלאומי

13  8  464  491  54  55  454  468  33  37  450  460  14  31  

  .ד–אסעיפים  ,11 שאלה – מורה למדעיםה שאלון ;ג–אסעיפים  ,11 שאלה – מורה למתמטיקההשאלון : מקור

  

 של הגבוהה הספר ברמ-תלמידים הלומדים בבתיהערבית הישגי ה ידוברשל בישראל רק במגזר 

 .הנמוכהמדד ה תספר ברמ-ל הלומדים בבתיהמורים עולים על הישגיהם ששל  העבודהמדד תנאי 

 נקודות 31-ול  במתמטיקהציון- נקודות14-אלה מגיעים ל ים פער,פי הממוצעים הבינלאומיים-על
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 יש יתרון כזה רק לתלמידים הלומדים אצל מורי ,באוכלוסייה כולה, בישראל. במדעיםציון 

 23- עולים בטוביםבודה עהבהם תנאי שספר - הלומדים בבתיה אלהם של הישגי שם,מדעיםה

 מגמה זו נשמרת גם .טוביםבהם התנאים אינם שספר -בבתיתלמידים העל הישגי  ציון-נקודות

  לאחר ניכוי השפעת המשתנה המתערב,"מתוקנים"מחשבים את פערי ההישג על הציונים הר שאכ

  ."מגזר"

  

   מורי המתמטיקה והמדעיםלת לפיתוח מקצועי שיוהזדמנו .13.8

למתמטיקה ולמדעים המורים מבין אחוז איזה מנהלים הנשאלו המנהל  בשאלון 13בשאלה 

 :מקצועי למטרות הבאותלפיתוח ת  בהזדמנויושקדמו למבחןבכיתה ח היו מעורבים בשנתיים 

בתגובתם ציינו . שיפור מיומנויות הוראה ושימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת, שיפור ידע תוכן

לפיתוח  אין מורים שהיו מעורבים בהזדמנות פרהס-ת בבי: הבאותרמותמבין ההמנהלים אחת 

 ;75%- ל51% בין ;50%- ל25 בין ;פרהס-ת ממורי בי25%- מתחת ל;מקצועי בשנתיים האחרונות

מעל : לשלוש קובצו ה קטגוריות אל.לפיתוח מקצועי היו מעורבים בהזדמנויות 100%- ל76%ובין 

  .25%-  ופחות מ;75%-  ל25%בין  ;75%

 מביאים את  בדוח הבינלאומי במדעים8.11וח הבינלאומי במתמטיקה ומוצג  בד8.10מוצג 

  .13.12בטבלה מוצגים ם בפילוח מגזרי יהנתונים הישראלי. הנתונים הבינלאומיים

  

שעברו ספרם -בביתפי אחוז המורים -התלמידים עלהתפלגויותיהם של  :13.12טבלה 

  )באחוזים (בשנתיים האחרונותשונות ת יוהשתלמו

בהם שיעור שספר -בתי  
את ההשתלמות שעברו המורים 

  75%-גבוה מ

בהם שיעור שספר -בתי
את שעברו המורים 

-ל 26% ביןהוא השתלמות ה
75%  

בהם שיעור שספר -בתי
את שעברו המורים 

  25%-מנמוך השתלמות ה

מיומנות   תוכן  
  הוראה

מיומנות 
  תקשוב

מיומנות   תוכן
  הוראה

מיומנות 
  תקשוב

מיומנות   תוכן
  הוראה

מיומנות 
  תקשוב

כלל 
  האוכלוסייה

24  24  11  63  62  54  14  14  35  

דוברי 
  עברית

27  23  10  61  64  50  12  13  40  

דוברי 
  ערבית

15  25  12  68  59  66  17  16  23  

ממוצע 
  בינלאומי

21  23  20  54  55  48  25  22  32  

  .ה–גסעיפים  ,13 שאלה – מנהלהשאלון : מקור

  

בהם שיעור שספר - לומדים בבתיתלמידיםמה 50%- מיותר  ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 60%-כ ,ייםישראלה םנתוניהפי - על.75%- ל25%המורים המשתלמים בשנתיים האחרונות נע בין 

  .כאלהספר -לומדים בבתימהתלמידים 

  

   תפיסות מנהלים–הספר -אווירת בית .13.9

של רצון ה-ביעותשמידת מנהלים על ההספר נאספו נתונים מדיווחי -על האווירה השוררת בבית

מידת הצלחתם על , פרהס- תמטרות בילגבי מורים של ה ההבנעל מידת ה, ספרם- בביתמוריםה
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על מידת , להישגי תלמידיהםביחס מורים ה של יהםציפיותעל , ת הלימודיםוביישום תוכני

-הורים בפעילות ביתה ם שלמעורבותעל מידת , הורים בשיפור הישגי התלמידיםשל ה התמיכה

למידים תה ם שלשאיפתעל מידת הספר ו-תלמידים לרכוש ביתה של םהתייחסותעל , ספרה

מידה ( 5 עד )מידה גבוהה( 1- מעל סולם  שניתנו –מנהלים התגובות על בסיס . הספר-להצליח בבית

 PPSC – פרהס-ת ביקליםאביחס למנהל השל תפיסת מדד  חושב ממוצע שהיווה –) נמוכה מאוד

)Principals Perception of Scholl Climate .( הממוצע נמוך – גבוהה :נקבעו שלוש רמותלמדד 

  .3- הממוצע גבוה מ–נמוכה ו ;3- ונמוך או שווה ל2הממוצע עולה על  – בינונית ;2-או שווה ל

 2003שנת מבהתפלגות זו  השינוי שחל ,המדדרמות השונות של לפי ההתפלגות התלמידים 

 בדוח 8.11מוצג  במובאיםהמדד  מקטגוריות בכל אחתהתלמידים וההישג הממוצע של 

שיעור בה נרשם ה המדינה ש. בדוח הבינלאומי במדעים8.12הבינלאומי במתמטיקה ובמוצג 

,  בסקוטלנד.)54%(טייוואן  אהגבוהה היהמדד ת יתלמידים בקטגוריהגבוה ביותר של 

בהם שוררת שר ספ-הברית כשליש מהתלמידים לומדים בבתי- ארצותובאינדונזיה ב, אוסטרליהב

ירדן ב,  הדרומיתקוריאהב, מצריםב, בישראלו ;פי תפיסת המנהלים- עלאווירת לימוד חיובית

פי הממוצעים הבינלאומיים קיימים -על. כאלהספר -סינגפור כרבע מהתלמידים לומדים בבתיבו

 39- ומטיקהציון במת- נקודות45(הגבוהות המדד ספר ברמות -לומדים בבתיהפערים לטובת 

  ).עיםציון במד-דותנקו

 והממוצעים מתמטיקה ובמדעיםבהישגים ה בלוויית ,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  .13.13בטבלה מוצגים  ,הבינלאומיים

  

- ביתאקליםלגבי מנהלים התפיסת מדד פי -עלבישראל  התפלגות התלמידים :13.13טבלה 

  מדד השונות ברמות הם התלמידיהישגיו ,2003שנת משחל בה השינוי  ,הספר

  )אווירה שלילית (רמה נמוכה  רמה בינונית  )אווירה חיובית (רמה גבוהה

  הישג  הישג  הישג

 פער הישג
 רמה –

גבוהה 
פחות רמה 

  נמוכה

  

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
2003  

  'מד  'מת  'מד  'מת

כלל 
  האוכלוסייה

26  2-  498  493  66  3-  462  465  7  5  427  441  61  52  

דוברי 
  עברית

30  3-  497  499  67  2  485  485  4  2  479  490  18  9  

דוברי 
  ערבית

18  4  445  469  65  4  403  414  17  13  399  415  46  54  

ממוצע 
  בינלאומי

16  16  473  484  68    450  465  16    428  445  45  39  

 .ח–אסעיפים  ,8 שאלה – מנהלהשאלון : מקור
  

שיעור  .)16% ( עולה על הממוצע הבינלאומי)26%( ההגבוההמדד  תשיעור התלמידים בישראל ברמ

 ידוברשל  עולה על שיעורם במגזר ההגבוההמדד  תעברית ברמה ידוברשל התלמידים במגזר 

  .ערביתה

. ערביתה ידוברשל הישגים לימודיים במגזר ל יותר קקשר חזיש  תלאווירת הלימוד החיובי

 האללבין  ההגבוההמדד  תייכים לרמתשמספר ה- ההישג בין תלמידים הלומדים בבתייפער

 ידוברשל  במיוחד במגזר יםגבוההינם  ההנמוכהמדד  תרמהמשתייכים לספר -הלומדים בבתי

עברית ה ידוברשל במגזר . )עיםון במדצי-  נקודות54-  ומטיקהציון במת- נקודות46(ערבית ה
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כאשר מנכים את השפעת ).  במדעים9-ציון במתמטיקה ו- נקודות18( הפערים נמוכים יותר

-ציון במתמטיקה ול- נקודות26- ליםמגיעבאוכלוסייה כולה  יםהפער, "מגזר"המשתנה המתערב 

  . במדעים22

  

   תפיסות מורים– פרהס-תאווירת בי .13.10

את  מתארים מתמטיקההבינלאומי ב בדוח 8.12מוצג מדעים וומי בהבינלא בדוח 8.13מוצג 

חושב  , שנשאלו המנהליםהדומים לאלהיגדים על בסיס . הספר-אקלים ביתלגבי תפיסת המורים 

וגם בו הוגדרו אותן שלוש , )TPSC) Teacher Perception of School Climateהמכונה מדד 

  .רמות

הנתפסים כמתאפיינים ספר -התלמידים לומדים בבתימ 11% ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

-ברמת – 60%- כ; ידי מורי המדעים-ידי מורי המתמטיקה והן על- הן עלשל המדדברמה הגבוהה 

המדינות שבהן כרבע  ,מדעיםה מורי יהם שללפי תגובות. ברמה הנמוכה – 30%-כ ו;בינייםה

 יהם של ולפי תגובות, מצרים ולבנון,אינדונזיההמדד הן ברמות הגבוהות של מצויים מהתלמידים 

  .לבנון וטייוואן, אינדונזיה –מתמטיקה המורי 

ם תופסים באורח חיובי את המורישתלמידים בין פערי ההישג  ,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

ציון -  נקודות45הם באורח שלילי אותו ם תופסים המורישתלמידים לבין הספר - אקלים בית

  .ציון במדעים-דות נקו40-במתמטיקה ו

  .13.14בטבלה   מוצגים, בלוויית הממוצעים הבינלאומיים,ם בפילוח מגזרייהנתונים הישראלי

  

- תאקלים בילגבי מורים הפי מדד תפיסת -עלבישראל התפלגות התלמידים  :13.14טבלה 

   ברמות המדד השונותם התלמידייגהישו ,2003שנת משחל בה  השינוי ,פרהס

  )אווירה שלילית(כה נמורמה   תבינונירמה   )וביתאווירה חי(ה גבוהרמה   

שיעור   
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

-בשינוי 
-מ %

2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

-בשינוי 
-מ %

2003  

שיעור   הישג
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

-בשינוי 
-מ %

2003  

  הישג

 פער הישג
רמה  –

 הגבוה
פחות 
רמה 

  הנמוכ

  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  

כלל 
  האוכלוסייה

20  23  7-  2-  504  499  60  64  0  2  467  469  20  13  7  0  421  416  83  83  

דוברי 
  עברית

26  28  7-  1  502  502  63  65  4  2  485  487  11  8  3  1-  462  444  40  58  

דוברי 
  ערבית

4  12  7-  5-  529  481  53  61  11-  5  408  422  43  27  17  0  394  397  135  84  

ממוצע 
  בינלאומי

11  11      478  489  60  58      455  469  29  31      433  449  45  40  

  .ח–אסעיפים  ,12 שאלה –) מדעיםלמתמטיקה או ל(מורה ה נישאלו: מקור

  

 על ים עולפרהס-ת התלמידים בישראל שמוריהם מדווחים על רמה גבוהה של אקלים ביישיעור

 פערי ההישג .ערביתה ידוברשל  מאוד במגזר כים אבל נמו,עים הבינלאומייםפי הממוצ-עליעורם ש

לבין התלמידים ברמת המדד ערבית בין התלמידים ברמת המדד הגבוהה ה ידוברשל במגזר 

 לאחר ניכוי השפעת המשתנה , באוכלוסייה כולה"ניםמתוק" ההישג הי פער.הנמוכה גדולים מאוד
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פי - בדומה לפערים על, במדעים58-ל במתמטיקה וןציו-דות נקו45-למגיעים , "מגזר "המתערב

  .הממוצעים הבינלאומיים

  

   תפיסת מורים–הספר - תחושת הביטחון בבית .13.11

מורים ה.  המורהני בשאלו10הספר נאספו נתונים משאלה -מורים בביתהעל תחושת הביטחון של 

 ממוקם בסביבה פרהס-תבי:  לשלושה היגדים) דרגות4ן בעל סולם (הסכמתם את מידת הביעו 

על בסיס . רצון-  משביעיפרהס- תסידורי הביטחון בבי, פרהס-תאני מרגיש בטוח בבי, בטוחה

בו נקבעו ו ,)TPBSS) Teacher Perception of Being Safe in School מדדתגובות המורים נבנה 

  לא–נמוכה רמה  ; מסכים מאוד או מסכים לכל שלושת ההיגדים–גבוהה רמה : שלוש רמות

  . כל שאר האפשרויות–ביניים - רמת;מסכים או לא מסכים ביותר לכל שלושת ההיגדים

 את ים מביא בדוח הבינלאומי במדעים8.14מוצג  בדוח הבינלאומי במתמטיקה ו8.13מוצג 

 2003שנת מזו את השינוי שחל בהתפלגות , ספרם- של בתיהמדדפי רמות -התפלגות התלמידים על

 ברוב המדינות שיעורי התלמידים .של התלמידים ברמות המדד השונותים י הלימודיםואת ההישג

 90%המדינות שבהן שיעורי התלמידים ברמה זו עולים על . 60%הגבוהה עולים על המדד ברמת 

בהן שיעור שמדינות ה. כיה'קונג וצ-הונג, קטאר, אינדונזיה, הונגריה, סינגפור, נורווגיההן 

. סלוודור וקולומביה-אל, מרוקו, ארמניה, בוצואנה, גאנה הןזו נמוכים מדד התלמידים ברמת 

בהתפלגות התלמידים  2003שנת בהשוואה לשינויים  לא חלו , ביניהן ישראל, המדינותברוב

הנתונים . 85%-כ ליםמגיע הגבוהההמדד  התלמידים ברמת יישראל שיעורב. השונותהמדד רמות ל

  .13.15 בטבלה מוצגים, בינלאומייםה  בלוויית הממוצעים,ם בפילוח מגזרייהישראלי

  

, הספר- פי רמת הביטחון שמוריהם חשים בבית-עלבישראל תלמידים ה התפלגות :13.15טבלה 

   ברמות השונותםתלמידיה  והישגי,2003שחלו בהתפלגות זו משנת השינויים 

  רמה נמוכה  רמה בינונית  רמה גבוהה  

שיעור   
מידים תל
-ב %-ב

2007  

 %-בשיוני 
  2003-מ

שיעור   הישג
תלמידים 

-ב %-ב
2007  

 %-בשיוני 
  2003-מ

שיעור   הישג
תלמידים 

-ב %-ב
2007  

 %-בשיוני 
  2003-מ

  הישג

פער הישג 
רמה  –

 הגבוה
פחות 
רמה 
  נמוכה

  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  'מד  'מת  

כלל 
  האוכלוסייה

85  84  5  1  473  478  13  13  6-  2-  422  427  2  3  1  1  444  434  29  44  

דוברי 
  עברית

93  95  8  9  488  489  5  5  9-  7-  474  475  1  0  0  2-  –  –  –  –  

דוברי 
  ערבית

64  56  1  12-  413  429  32  32  0  5  400  406  3  11  2-  6  355  434  58  5-  

ממוצע 
  בינלאומי

77  76      454  469  18  18      440  457  5  6      435  441  19  28  

  .ג–אסעיפים  ,10 שאלה –) מדעיםלמתמטיקה או ל(מורה ה נישאלו: מקור

  

במגזר נמוכים משיעוריהם ערבית ה ידוברשל הגבוהות במגזר המדד תלמידים ברמות ה ישיעור

הנמוכות לבין התלמידים ברמות פערי ההישג בין התלמידים ברמות הגבוהות . עבריתה ידוברשל 

 והם גבוהים , במדעים44-ציון במתמטיקה ו-ודות נק29הם בישראל  בכלל האוכלוסייההמדד של 

מנכים את השפעת ר שא אולם כ.) בהתאמה,ציון- נקודות28- ו19( הבינלאומיים הממוצעיםמן 
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 6-ציון במתמטיקה ו-  נקודות11 – נמוכים יותר" מתוקנים"ההפערים , "מגזר"המתערב המשתנה 

  .במדעים

  

   תפיסת לומדים– פרהס- תטחון בבייבהתחושת  .13.12

-בחודש האחרון בביתלהם רעו יאירועי אלימות שאבדבר שאלות  לעתלמידים התגובות בסיס על 

 )הרחיקו אותי מפעילות, לעגו לי, הכריחו אותי לעשות דברים, הוכיתי, משהו נגנב ממני(ספרם 

את רמת המתאר ) SPBSS) Students' Perception of Being Safe in Schoolמדד נבנה 

 תגובה של –) אין אלימות (הרמה גבוה: גם במדד זה נקבעו שלוש רמות .פרהס-תהאלימות בבי

כל תיאורי האלימות  –) אלימות רבה( רמה נמוכה ;כל חמשת ההיגדים לע "לא התרחש"

  .אחרותהת יואפשרוכל ה –ביניים - רמת;התרחשו

 ופילוח 2003שנת מבהתפלגות זו השינוי שחל , השונותהמדד רמות להתפלגות התלמידים 

עם פילוח אותו מידע  . בדוח הבינלאומי במתמטיקה8.14מוצג  במתמטיקה מוצגים ביםהישגה

  . בדוח הבינלאומי במדעים8.15מוצג במופיע ההישגים במדעים 

ספר המשתייכים לרמה -בבתיהלומדים שיעורי התלמידים בהן המדינות שעם ישראל נמנית 

 11-בנמצאה  2003שנת בהשוואה ל ).61%( יחסית יםגבוה) אין אלימות(המדד הגבוהה של 

  .המדד של הגבוהה הספר ברמ-ה בשיעור התלמידים הלומדים בבתייעלי ,ישראלביניהן  ,מדינות

 לבין הגבוהההמדד תלמידים ברמת בין ההישג ה י פער,פי הממוצעים הבינלאומיים-על

 ההישג יערפ. במדעיםהן ובמתמטיקה הן ציון -  נקודות33-  ליםהנמוכה מגיעתלמידים ברמה ה

לבין התלמידים הלומדים המדד ספר ברמה הגבוהה של -בבתיהלומדים תלמידים הבישראל בין 

 ציון- נקודות53-לו מטיקהבמתציון - נקודות51- ליםהנמוכה מגיעספר ברמת המדד -בבתי

  .13.16בטבלה מופיעים ם בפילוח מגזרי יהנתונים הישראלי .במדעים

  

, פרהס- תבבישהם חשים הביטחון רמת פי -עלבישראל  התפלגות התלמידים :13.16טבלה 

  והישגי התלמידים ברמות השונות, 2003השינויים שחלו בהתפלגות זו משנת 

  נמוכהמדד רמת   בינוניתמדד רמת   גבוההמדד רמת 

  הישג  הישג  הישג

פער הישג 
 גבוהה –

פחות 
  נמוכה

  

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
  'מד  'מת  2003

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
  'מד  'מת  2003

שיעור 
תלמידים 

- ב%-ב
2007  

שינוי 
 %-ב

-מ
  'מד  'מת  'מד  'מת  2003

כלל 
  האוכלוסייה

61  7  477  481  29  7-  462  474  10  1-  426  428  51  53  

דוברי 
  עברית

63  8  490  490  29  6-  487  491  8  2-  457  461  33  29  

דוברי 
  ערבית

53  8  431  449  30  8-  407  421  17  1  382  381  49  68  

ממוצע 
  בינלאומי

51    460  475  37    448  464  12    427  442  33  33  

  .ה–אסעיפים  ,16 שאלה – תלמידהשאלון : מקור
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  סיכום

  

  

 2007ההישגים במתמטיקה ובמדעים של תלמידי כיתות ח בישראל בשנת של מצב ה-תמונת

 ובמקום ,מדינות שהשתתפו במחקרה 49 בין 24- ם הישראל מדורגת במתמטיקה במקו. מאכזבת

 ,)5%- כ( נמוך )"מתקדמים"מעל לסף ה(שיעור התלמידים שהישגיהם גבוהים .  במדעים25- ה

  ).25%-כ( גבוה )"נמוכים"מתחת לסף ה(ושיעור התלמידים שהישגיהם נמוכים במיוחד 

-תלמידים בבתיהבין עברית להספר דוברי ה- תלמידים בבתיהפערי הישג גדולים נמצאו בין 

תקן של התפלגות הציונים -סטיית 3/4-כגודל של - במתמטיקה בסדר(ערבית הספר דוברי ה

כן נמצאו -כמו ).תקן של התפלגות הציונים הבינלאומית-סטיית 2/3-כ – ובמדעים ,הבינלאומיים

ספר -בתיבין הלומדים ב) תקן של התפלגות הציונים הבינלאומית-סטיית 2/3-כ(פערי הישג גדולים 

  .מבחינה זו" נמוכים"ספר - לבין הלומדים בבתיכלכלית- מבחינה חברתית"מבוססים"

בניסיון להסביר את ההישג הנמוך ואת מיקומה הבינוני של ישראל בין המדינות שהשתתפו 

קשר ייצוגיים המוכרים תיאורטית משתני ֶהלכמה  נתייחס בקצרה ,TIMSS 2007במחקר 

 2007שנת  שכיחותם בם בדברנתוניה וננסה לבחון אם ,ם לימודייםהישגילואמפירית כקשורים 

, בית הלומדבהמשתנים שנסקור נוגעים  .להסביר את ההישג המאכזב של ישראליכולים 

מסגרת בין מידת ההלימה שבין תוכניות הלימודים המיועדות והמופעלות בישראל לב, עמדותיוב

 )תם והכשרתם להורות מדעים ומתמטיקההשכל(מאפייני מורים ב, TIMSS 2007ההערכה של 

  .הספר-הוראה בכיתה ובביתהתנאי בקשר הנוגעים משתני ֶהבכמה כן ו

 כחלק מן , בין מחזורי המחקר השוניםהלתאר גם שינויים שחלו במשתנים אלננסה בסקירה זו 

 ישלימו את ה נתונים אל.2003שנת  בהשוואה ל2007שנת הניסיון להסביר את ההישג הנמוך ב

 המסבירים אף הם את ממוצעי ההישג 2003-ו 2007שנים אירועים שהתרחשו בהמידע על ה

  .כך בשני המועדים-השונים כל

  

  נתוני הרקע של הלומדים ועמדותיהם כלפי מקצועות הלימוד

-יותר מיש  תלמידים שבבתיהם ים גבוהים שלשיעורהמתאפיינות ב ישראל נמצאת בין המדינות

תלמידים שאחד הבין המדינות המובילות בשיעור כן  ו, לאינטרנטמחשב וחיבור,  ספרים200

במהלך מחזורי המחקר השונים לא חלו שינויים . מהוריהם לפחות השלים השכלה אקדמית

במתמטיקה הציונים הנמוכים א את ופאלהסביר אפשר - אי. המשמעותיים במרכיבים אל

על רקע שכיחות נמוכה , 2003נת מש הגם את הירידות בממוצעים אל-כמו ,2007שנת בובמדעים 

  .לו או על רקע שינויים שחלו בהםהלשל משתני הרקע 

 נמצא כי ישראל מובילה בשיעור התלמידים שיש להם ביטחון עצמי גבוה כלומדי 2007שנת ב

 ועולה על הממוצע הבינלאומי בשיעור התלמידים שיש להם ביטחון עצמי גבוה כלומדי ,מתמטיקה

 2003שנת בהם ירידה מלא חלה ו ,2003שנת  ל1999משנת עלייה חלה  ה בשיעורים אל.מדעים

 ו נתוני שכיחות,הישג הלימודילקשר חיובי בולט ב נמצא קשור שמשתנה זהבהינתן . 2007שנת ל

שנת  בההישגים הנמוכים בשני מקצועות הלימודאינם מסבירים את  2003-ו 2007שנים בישראל ב

  .2003שנת  מהאלבהישגים גם את הירידה - כמו2007
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 מידת ההלימה בין תוכניות הלימודים המיועדות והמופעלות במדעים ובמתמטיקה

 TIMSSלבין מסגרת ההערכה של 

מבין  35כן  במתמטיקה וTIMSSמסגרת ההערכה של ב םנושאיה 39מבין  31כי  נמצא 2007בשנת 

ים המיועדות תוכניות הלימודכלולים בבמדעים  TIMSSשל מסגרת ההערכה ב םנושאיה 46

 והיא נחשבת גבוהה ודומה , במדעים76%של  במתמטיקה ו79% התאמה של י זוה.בישראל

כני השאלות שהופיעו במבחן לבין התכנים ות שבין תגם מידת התואמּו .לממוצעים הבינלאומיים

  .88%ת של  תואמּו– 2007שנת בסבירה  ידי תוכנית הלימודים הייתה-המכוסים על

 2007שנת לייחס את ההישג הנמוך באפשר -שאיהללו מצביעים על כך כל האינדיקטורים 

או  TIMSS 2007ה של כמסגרת ההערבישראל לתוכנית הלימודים המיועדת של לחוסר התאמה 

 נעשו בישראל שינויים בתוכנית 1999למן שנת יש לציין כי ,  יתר על כן.פיה-מבחן שנבנה עלל

מסגרת ההערכה של המחקרים לפי ישרות שעיקרם התי ,הלימודים המקומית המיועדת

הנושאים ומאז שיעורי  ,2003שנת פעולה זו התחזקה לקראת המבחן שנערך ב. הבינלאומיים

 לממוצעים יםהמופיעים בתוכנית הלימודים המיועדת הישראלית בתחומים השונים דומ

. והמבחןן לביהתוכנית המקומית ת שבין התואמּושיעורי בבמקביל חלה עלייה  .הבינלאומיים

 ונותרו גבוהים גם 2003שנת  והם עלו ב,ת הללו נמוכים יחסית היו שיעורי התואמּו1999שנת ב

 לירידה במידת 2003- בהשוואה ל2007א לייחס את ההישג הנמוך של ופאאפשר -אי .2007שנת ב

  .ת זותואמּו

דומה ) 69%(שלמדו בפועל את נושאי מסגרת ההערכה במתמטיקה בישראל שיעור התלמידים 

שלמדו בפועל את נושאי מסגרת ההערכה בישראל שיעור התלמידים . הבינלאומילסטנדרט 

 לא חלו האולם בשיעורים אל.  הסטנדרט הבינלאומידיי-לנמוך מזה הנדרש ע) 54%(במדעים 

שנת משחלה יחס להם את הירידה בציונים יאפשר ל- ולכן אי,2003שנת שינויים משמעותיים מ

  .2007 לשנת 2003

  

  השכלתם והכשרתם של המורים למתמטיקה ולמדעים

מורים הלומדים אצל בישראל שיעור התלמידים מראים כי  2007שנת נתוני המורים שנאספו ב

 2007 לשנת 2003משנת , יתר על כן . ועולה על הממוצע הבינלאומי,בעלי תארים אקדמיים גבוה

ה יציבות בשיעורם הגבוה ונרשמ, חלה עלייה בשיעורם של מורי המתמטיקה האקדמאים

 ם גבוהים ביותר שלשיעוריבישראל כן נמצאו - כמו. מלכתחילה של מורי המדעים האקדמאים

 מתמטיקה או הוראתהוא תחום התמחותם שלמתמטיקה מורים  להלומדים אצתלמידים 

ם נתוני. ם מדעימדעים או הוראתאצל מורים למדעים שתחום התמחותם הוא ה ומתמטיק

. כני המקצועוללמד את תבישראל ת של המורים תחושת המוכנּוהנוגע במדד ב  גםגבוהים נמצאו

חשים מוכנים היטב ללמד נושאים בישראל  מהתלמידים 80%- מיותר של המתמטיקה מורי 

מוכנים היטב ללמד נושאים חשים בישראל  מהתלמידים 70%המדעים של  ומורי ,במתמטיקה

פי נתוני המחקר -על . בישראל המוריםם שלעל כשירותתומך בנתונים האחרים  הז נתון .במדעים

במדעים או במתמטיקה לרמת השכלה בישראל את ההישג הנמוך א ופא אין לייחס ,2007שנת ב

  .הם מלמדיםשבתחומי התוכן שלהם או להעדר התמחות של המורים נמוכה 
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  תלמידים המגבילים את ההוראה בכיתהמאפייני  –ההקשר הכיתתי 

תלמידיהם מגבילים את ההוראה מאפייני המידה שבה לגבי ת תפיסות המורים מדד המתאר א

שאלה  הלעמורים ה יהם שלהמדד הינו ממוצע תגובות. בכיתה נבחר לייצג את ההקשר הכיתתי

תלמידים , תלמידים בעלי יכולות שונות: את ההוראהמגבילים באיזו מידה הגורמים הבאים 

  .מפריעיםתלמידים  וןחסרי ענייתלמידים , ם מיוחדיםבעלי צרכיתלמידים , מרקע בית שונה

מדעים מתלמידי ה 40%-  נמצא כי כרבע מהתלמידים הלומדים מתמטיקה וכ2007שנת ב

מאפייני  ןבהששיעור הלומדים בכיתות . מהווים בעיהמאפייני התלמידים בהן שלומדים בכיתות 

 עשויזה נתון . מדעים בלבדהבכיתות  2003משנת מגבילים מאוד את ההוראה עלו התלמידים 

  .2003שנת  בהשוואה ל2007שנת להסביר את ההישג הנמוך במדעים ב

  

  הספר-בביתאווירת הלימוד ו  רמת המשאבים–ספרי -ההקשר הבית

אר את הראשון מתמדד ה : שני מדדיםנבחרוספרי -מבין המשתנים המתארים את ההקשר הבית

 סבירה ואינה פוגעת פרהס-תביב םאבימשההמידה שבה רמת לגבי  המנהלים ם שלתפיסת

 המנהלים יהם שלאר את תפיסותמתשני המדד וה ; לספק הוראה תקינהפרהס-ת ביו שלביכולת

  .הספר-אווירת ביתביחס להמורים ו

בהם רמת המשאבים המשרתת את שספר - מהתלמידים בבתי30%בישראל  נמצאו 2007שנת ב

 39%- ו,)הספר לספק הוראה סבירה- ביתשלו אינה פוגעת ביכולת (הוראת המתמטיקה גבוהה

 .בהם רמת המשאבים המשרתת את הוראת המדעים גבוההשספר -בבתימהתלמידים למדו 

 15%עד  13% ל ש אולם משקפים ירידה, עולים על הממוצעים הבינלאומייםהשיעורים אל

 2007שנת  ההישג הנמוך בתאף היא להסברתורמת זו ירידה שיתכן י. 2003שנת בהשוואה ל

  .2003שנת בהשוואה ל

 לעמורים המנהלים וה יהם של הופק מתגובות,הספר-המשקף את אווירת בית ,שניהמדד ה

, מוריםהשל רצון -שביעותב מתאפיין פרהס-תביבה ת את המידה שושאלות המתארשל  הסדר

, ביישום תוכנית הלימודיםשל המורים  ההצלחב, הספר-מטרות ביתשל המורים לגבי  ההבנב

התייחסות אחראית ב, הוריםשל מעורבות בשיתוף וב, תלמידיםהלהישגי ביחס יות גבוהות ציפב

  .ח בלימודיםילהצלשל התלמידים  השאיפבהספר ו- לרכוש ביתהתלמידים של 

ברמות הגבוהות של המדד ספר -הלומדים בבתיבישראל  התלמידים י שיעור,םנתוניהפי -על

פי - מנהלים וכחמישית עלהפי תפיסות - כרבע על–) ששוררת בהם אווירה לימודית חיובית, קרי(

 ּו שלּו,2003שנת  חלו ירידות מהבשיעורים אל . על הנתונים הבינלאומייםיםעול – מוריםהתפיסות 

בהם שספר -בתי(תלמידים ברמות הנמוכות של המדדים הבשיעורי סטטיסטית עליות מובהקות 

בהשוואה  2007בשנת את ההישג הנמוך  הת אללירידוניתן אולי לייחס  ).אווירת הלימוד שלילית

  .2003שנת ל

  

הגורמים הפנימיים שניתן להסביר באמצעותם את כי מבין הגורמים שנסקרו מתחוור , לסיכום

עדר משאבים ה :הספר-א למציאות השוררת בביתופאהירידות בהישגיהם הלימודיים קשורים 

וקשיים הולכים ומתגברים של מורים  ;גיסא מחד ,חומריים הנחוצים להוראת מתמטיקה ומדעים

, רכיהםובצום יהתושונים ביכולאשר תלמידים בלקיים הוראה תקינה בכיתות הטרוגניות עמוסות 
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עמדות חיוביות יש הם בינירק למיעוט מר שוא , בשיעוריםומפריעיםבלימודים עניין שאין להם 

  .מאידך גיסא, מקצועות הלימוד הרלוונטייםפי לכ

הזדמנויות לפיתוח ולתת מורים ההכשרתם של לשפר את  בשנים האחרונות המאמצים שנעשו

לא הועילו בשיפור האווירה הלימודית , ההתאמות שנעשו בתוכניות הלימודיםכן  ו,מקצועי

  .הנראה מיקרוקוסמוס של מצב החברה הישראלית בכללותהככל  המהוות ,בכיתות
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