
החינוך במערכת :אינדיקטורים
הקדמה

נוך ם במערכת הח קטור נד :א
מה על

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

על מה 
"לא כלום"לבין "                     הכל"שבין 

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

תגובה למאמרו של סורל קאהן

כאינדיקטור

פערים 
מיכל בלרכאינדיקטורים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"לית ראמ"מנכ

2008לדצמבר  28ה"ראמ
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...וכך גם מדידתו, חינוך הינו נושא מורכב

אופני המדידההקדמה יעדי המערכת

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

מסכמים
מעצבים

דיאגנוסטיים

מיצוי פוטנציאל
צמצום פערים

בעלי הענייןערכים
ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

תלמידים
הורים

ן

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

יעדי המדידה סוגי שאלונים

מורים
מנהלים
רשות

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

הישגים
אקלים פנימיים 

חיצוניים

מחוז
החינוך' מטה מ

הציבור

ה"ראמ

סביבה
הערכת תכניות
אחריותיות

ם צונ ח
בינלאומיים

© 2008 # 2

רשות ארצית
למדידה
והערכה
בחינוך



ולפיכך... 
:אין

הקדמה

:אין
לא ללמידה ולא למדידה– אין פתרונות קסם 

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

אין תשובות פשוטות לשאלות מורכבות

ל נדרשת אפקטיבית והערכה :מדידה
ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

:מדידה והערכה אפקטיבית נדרשת ל
פ עם ושל כל בעלי העניין"שת

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

הסכמה על היעדים

הבנה הדדית של האתגרים ושל הממצאים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

התמדה ושאיפה לשיפור מתמיד, עקביות

מקצועיות
ה"ראמ

מקצועיות 

יושרה
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הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
That“ההערכה which cannot be

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

“That which cannot be 
measured

כאינדיקטור

פערים 
cannotכאינדיקטורים be improved” ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

cannot be improved

ה"ראמ
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חוק קמפבל
is used forsocial indicatorThe more any quantitative"

הקדמה

is used for social indicatorThe more any quantitative 
social decision making, the more subject it will be 
to corruption pressures and the more apt it will be 
t di t t d t th i l it i ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

to distort and corrupt the social processes it is 
intended to monitor.”

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

"achievement tests may well be valuable indicators of 
general school achievement under conditions of 
normal teaching aimed at general competence כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

normal teaching aimed at general competence. 

But when test scores become the goal of the teaching 
process they both lose their value as indicators of ניתוח מגמות 

לאורך זמן

השורה 
התחתונה

process, they both lose their value as indicators of 
educational status and distort the educational 
process in undesirable ways.”

ה"ראמ

p y

Campbell, Donald T., "Assessing the Impact of Planned Social Change“.
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Campbell, Donald T., Assessing the Impact of Planned Social Change . 
The Public Affairs Center, Dartmouth College, December, 1976.



שיפור הלמידה
מערכת יום של צריכה"אחריותיות"בסופו לא

הקדמה

ום מערכת ותבסופו של  ות כהאחר לא צר
בסיוע בשיפור  להתמקד במדידת הישגי תלמידים אלא 

ההישגים
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

לתמוך  רצינית צריכה " אחריותיות"מערכת , לכן
באופן שיגדיל את סיכויי בשינויים בהוראה ובלמידה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

כש ס ש פן
התלמידים להצליח

לב תשומת נדרשת בהם תחומים שלושה לפחות יש כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

יש לפחות שלושה תחומים בהם נדרשת תשומת לב  
:מיוחדת

כי להוראהלמוריםלהבטיח הנדרשות והמיומנויות הידע יש ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

יש הידע והמיומנויות הנדרשות להוראהלמוריםלהבטיח כי

כך שיתמוך בהוראה ולמידה   ארגון בית הספרהבטחת 
איכותיים

ה"ראמ

איכותיים

המאפשרים הערכה של   תהליכים בית ספרייםיצירת 
התלמידים בשיפורהזדמנות לתמוך ויכולים ללמוד
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ללמוד ויכולים לתמוך בשיפור  הזדמנות התלמידים
מתמיד

Darling Hammond, 2004



הוראה והערכה, תוכנית לימודים
החינוךהערכה במערכת מבודד מרכיב ואינהאיננה

הקדמה

ואינה  איננה מרכיב מבודד במערכת החינוךהערכה
יעד כשלעצמו

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

:  התשובה לשאלות
מודדים ?מה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

ם ? מה מודד

?  כיצד ולמה משמשות התוצאות
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ובשיטות   , תלויה במידה רבה מאד בתוכנית הלימודים   
ההוראה

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

הלימה בין ההערכה לבין תוכנית חייבת להיות 
וההוראה הלימודים

ה"ראמ

הלימודים וההוראה
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הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ה"ראמב  "המיצ כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

הראמ

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך

מדידה בשירות הלמידהה"ראמ
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הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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?ה"מהי ראמ

של מערכת החינוך   הגוף המוביל והמנחה המקצועיה היא "ראמהקדמה
וההערכה המדידה בתחומי

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

דה וההערכה בתחומ המד

מקצועי  , רלוונטי, כגורם אמיןה פועלת לבסס עצמה "ראמ
עלואובייקטיבי ותדווח ההערכה ואת המדידה את תבצע היא

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

היא תבצע את המדידה ואת ההערכה ותדווח על  .ואובייקטיבי
לכל בעלי העניין   ,ללא חשש או העדפה, בהגינות ובדייקנות, כך

במערכת
כאינדיקטור

פערים 
ה תוכל למלא את ייעודה היא הוקמה  "כדי להבטיח שראמכאינדיקטורים

עצמאית סמך,ממשלתית-פניםכרשות יחידת של במעמד ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ת םכרשות עצמא תפנ דת סמך  ,ממשלת ח במעמד של 
,  לשר החינוךהמדווחת ישירות , מתוגברת במשרד החינוך

ה"בחוק ראמופעילותה תעוגן 

ה"ראמ
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חזון
מסייעים"ראמ אפקטיביים והערכה מדידה תהליכי כי מאמינה ה

הקדמה

ם  ראמ ע ם מס ב דה והערכה אפקט כ מד נה כ תהל ה מאמ
:  לשיפור החינוך
למצויבאיתור הרצוי בין פערים

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

תור ן הרצו למצובא ם ב פער
בשאיפה לשיפור מתמיד

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

בקידום מצוינות
בטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובקידום  

ל ל כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

אוכלוסיות חלשות

והם אמורים להיות חלק ,אמצעי ולא מטרהמדידה והערכה הם 
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ק
מתהליך רציף

של"ראמ התפיסה את להטמיע פועלת בשירות"ה מדידה

ה"ראמ

סה שלראמ ע את התפ רות  ה פועלת להטמ דה בש מד
"הלמידה
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הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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ל"לללל

ה"הנושאים שבאחריותה של ראמ

הקדמה

ויטופלו ,ה"בתחום אחריותה של ראמבשלביםהנושאים הבאים ייכללו 
:  על ידה תוך שמירה על קשר הדוק עם האגפים השונים במשרד החינוך

דוגמאות לנושאי משנההנושא המוביל
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

,  מבחנים בהיקף רחב
שאלונים וסקרים

פיתוח והתאמה של  ; פיתוח מבדקי אוריינות ומיומנויות יסוד חדשים
מבחנים  ; ובעתיד שאלוני בחינות הבגרות, ב"מבחני מיצ
;ועוד, מבחנים לאוכלוסיות מיוחדות;בינלאומיים

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

;,;

מדידה והערכה מעצבת  
בשירות הלמידה 

בניית כלים למדידה ולהערכה מעצבת ; בניית מאגרי משימות
בשירות המורה

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

פיתוח מתודולוגיות וכלים סטטיסטיים לשיפור התהליכים של בניית  מחקר ופיתוח  
פיתוח מאגר נתונים ומאגר כלי הערכה מגוונים  ; הבחינות וצינונן

והעמדת לציבור שנתידיווח דוח ארציים;פרסום מידע ומאגרי נתונים מאגרי העמדת ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

דיווח לציבור והעמדת
מאגרי מידע ונתונים  

לרשותו

העמדת מאגרי נתונים ומאגרי מידע ארציים  ;פרסום דוח שנתי
;  לרשות הציבור וקהל החוקרים

המערכת והדרכת ביתהנחיית הערכה רכזי של ומדידה הערכה בנושאי הכשרה תכנון

ה"ראמ

הנחיית והדרכת המערכת 
בנוגע להשתלמויות בתחום  

של הערכה ומדידה

-תכנון הכשרה בנושאי הערכה ומדידה של רכזי הערכה בית
מורים ומנהלים ובעלי תפקידים במחוזות וברשויות, ספריים

;המקומיות

פרויקטים תכניתהערכת כגון ארצי היקף בעלי פרויקטים של אפקטיביות הערכת
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הערכת פרויקטים
והתערבויות חינוכיות

הערכת אפקטיביות של פרויקטים בעלי היקף ארצי כגון תכנית  
,  חינוך מיוחד, הוראת שפה בקרב עולים, החומש במגזר הערבי
 רפורמה בחינוך ועוד



)2008דצמבר (ה "צוות ראמ
:כספים ומשאבי אנוש, אגף מנהל :ה"לית ראמ"מנכ

הקדמה

מנהל האגף–שחר - עופר טל

כלכלן–עמית קצין 

מ"בנא-ורד דבוש

מיכל בלר' פרופ

:אגף בחינות

מנהל האגף –ר יואל רפ"ד
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

פניות ציבור– חדוה דבש 

:מנהלה
איריס ברם

ף

ב"מיצ– קורן - ר עינת נוטע"ד

מבחנים בינלאומיים– ר ענבל רון קפלן "ד

עוואדיה בערביתאימאן מבחנים

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

כוכב יעקב
כרמית כהן
מיטל חן

כהן כרמית

מבחנים בערבית–אימאן עוואדיה

מדידה מעצבת–חני שלטון 

משוב ארצי–)  מ"מ(הלנה קימרון 
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ת כהן כרמ
שמעון- שיר בן

איילת אפריאט
לירז מאור
חסידי אשר

:פ"אגף מו

מנהלת האגף–ר חגית גליקמן "ד

'מתודולוגיה וסטט– ר טל רז "ד
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

אשר חסידי

:     מיקור חוץ של גופים מקצועיים בתחום
ועיבוד נתונים, מבחנים, פיתוח, לוגיסטיקה

מאגר כלי הערכה– ר זהבה סבו "ד

סקרים ושאלונים– נתנאל גולדשמידט 

הערכת פרויקטים–דוד רטנר

ה"ראמ

מאגר מומחים ויועצים

ועדה מקצועית מייעצת

ק

עיבוד וניתוח נתונים–נורית ליפשטט 

 :תחום הדרכה

הרטף"ד חגית הדרכה–ר
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ת הרטףד הדרכה– ר חג



ועדה מקצועית מייעצת
א לפי :ב"חברים

הקדמה

ם לפ א :בחבר

אביב-תל' אונ, חינוך–מנוחה בירנבוים ' פרופ
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

אביב-תל' אונ, סטטיסטיקה–יואב בנימיני ' פרופ

''
ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

חיפה'אונ,חינוך–פרץ -מרים בן'פרופ

אביב-תל' אונ, סוציולוגיה–אפשטיין - נח לוין' פרופ
כאינדיקטור

פערים 
  אביב- תל' אונ, חינוך–א 'היג- ר פאדיה נאסר אל"דכאינדיקטורים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

חיפה'אונ,פסיכולוגיה–ברוך נבו'פרופ

פפרמן'פרופ העברית,סטטיסטיקה–דני האוניברסיטה

ה"ראמ

קהדנ פפרמןפרופ סט ת,סטט טה העבר ברס האונ

חיפה' אונ, חינוך–ר חגי קופרמינץ "ד
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האוניברסיטה העברית, כלכלה–רות קלינוב ' פרופ



איזון בין קצוות: ה"ראמ

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ללאבחינה ללאבחינה

ה"ראמ

בחינה
מתמדת

מדידה 
בשירות 
הלמידה

ללא 
בחינות

נה בח
ללא מתמדת

בחינות

חיצוני גוף
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הלמידה גוף פנימיגוף חיצוני

עצמאות בתוך מערכת החינוך



מדידה בשירות למידה

הקדמה

מטרות ויעדים

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

התאמה ושינוי תשומות

" כאינדיקטור

פערים 
ה"ראמכאינדיקטורים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
משובתהליכיםהתחתונה

ה"ראמ
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מדידה והערכה



הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

הרציונל של ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

מתכונת ההערכה הארצית
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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הלימה בין מרכיבי היסוד של מערכת הלמידה 1

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

הוראה סטנדרטים
ולמידה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

תכנית הלימודים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

מבחני הישגים ה"ראמ
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סל כלי הערכה לבדיקת ההישגים

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

הערכה ב  "המיצ העברההערכה כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

פנימית חיצונית
)בגרות, ב"מיצ(

העברה 
עצמית 

עם  
שאלונים 
חיצוניים

מבחנים מעצבים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

מאגרי משימותחיצוניים
"  מבחני מדף"

ומבדקים דיאגנוסטיים

ה"ראמ
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??מהומהו  --ב ב ""המיצהמיצ ?ב מהו"המיצ

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

שאלוני ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
מבחני  התחתונה

שאלונ 
אקלים  

וסביבה  
פדגוגית

ה"ראמ

תהישגים פדגוג
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מתכונת חדשה–ב חיצוני ופנימי "מחזוריות מיצ

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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מוטיבציה

סוגיית היעדר המוטיבציה של נבחנים  •הקדמה
אישיים"במבחנים ומשותפת"שאינם מוכרת

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

מוכרת ומשותפת  שאינם אישייםבמבחנים
,  NAEPלמערכות רבות בעולם וביניהן 

הבינלאומיים והמבחנים
ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

והמבחנים הבינלאומיים

בבדיקת מדגם מחברות בחינה , יחד עם זאת•
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ח הסתבר שעל  "בתשס'ב בכיתות ח"של מיצ
פניו הילדים עונים ברצינות

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

הם –גם ילדים שציוניהם נמוכים ענו ברצינות •
הנכונות התשובות את ידעו לא !פשוט

ה"ראמ

דעו את התשובות הנכונות !פשוט לא 

ממענה על שאלות פתוחות "בורחים"ילדים •
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ושאלות המחייבות נימוק   



הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

הפנימי"המיצב  "המיצ ב כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ב הפנימיהמיצ
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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מיפוי המבחן–הגדרת ההישגים המצופים 

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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מיפוי כיתתי–זיהוי חוזקות וחולשות 

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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דוגמא למידע פדגוגי במתמטיקה

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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דוגמא למידע פדגוגי במתמטיקה

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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ו"תשס' ב כיתה ה"ניתוח תשובות מיצ

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ

© 2008 # 30

רשות ארצית
למדידה
והערכה
בחינוך

ר במתמטיקה"ידי תמי גירון וצוות המפמ-מתוך חוברת שהוכנה על



דוגמא למידע פדגוגי במדע וטכנולוגיה

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב כמרכיב במערכת  "המיצב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

אינדיקטורים חינוכיים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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ב "מטרת המיצ

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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?מה היתה השאלה–זו התשובה 

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
:קאהן קובע במאמרו' פרופההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

ב אינן יכולות להשיג את מטרתן"בחינת ההישגים במיצ   8.1
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ב פגום"תהליך התיכנון והיישום של המיצ 8.2

ההוראה8.3 הספק לבדיקת ההישגים מבדיקת ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

קת הספק ההוראה 8.3 ם לבד שג קת הה מבד

ה"ראמ
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)1(הקול הקורא של היזמה 

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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)2(הקול הקורא של היזמה 
:הסקירה הנדרשת תכלול שלושה מרכיבים עיקריים

הקדמה

הנוגע לאופנים השונים שבהם ניתן להגדיר שוויון הזדמנויות  'שוויון הזדמנויות'דיון עקרוני במושג 
למטרות שהם מכוונים אליהן ולביטוי הניתן להם בחוקים ובתקנות , לשורשיהם ההגותיים, בחינוך

וכן דיון ביחס בין הביטוי המשפטי שמקבל עקרון ההזדמנויות  , כיום ובעבר, בישראל ובארצות אחרות
השונות העקרוניות הגישות לבין .בחינוך

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ות השונות שות העקרונ ן הג נוך לב .בח

שפת אם  , אזור, דת וקהילה, מוצא, כגון מגדר ,דיון בקטגוריות הרלוונטיות לבחינת שוויון הזדמנויות
מיצב ולזהותה הלכה  , גאוגרפי) SES(,וכן דיון פרטני באופן שבו ניתן להגדיר כל קטגוריה , ועוד

.כגון גיל ומסלול לימוד, למעשה ובחתכים הרלוונטיים לבדיקה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

למעקב אחר פערים ושוויון הזדמנויות בחינוך הנגזרים   דיון מקיף במדדים סטטיסטיים אפשריים
:מגישות עקרוניות שונות

משאבים  ; לרבות משאבים כספיים על מגוון מקורותיהם ,אינדיקטורים המודדים תשומות
הספר(חומריים בית נגישות באלהכגון וכיוצא אנוש)ציוד יועציםמנהליםמורים(ומשאבי כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

יועצים  ,מנהלים, מורים(ומשאבי אנוש )ציוד וכיוצא באלה,כגון נגישות בית הספר(חומריים
;)וכדומה

הרכב התלמידים בכיתה , כגון תכניות לימודים אינדיקטורים תהליכיים הנוגעים למשתנים
;השימוש בזמן וכיוצא באלה, תלמיד- יחסי מורה, )מידת ההפרדה או השילוב(ובבית הספר 

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

;  לרבות שיעורי השתתפות במערכת החינוך ושיעורי נשירה,אינדיקטורים המודדים תפוקות
';שביעות רצון כללית וכו, הישגים במישורים שאינם קוגניטיביים; שיפורם, הישגים בלימודים

כגון היחס בין תשומות לתפוקות או בין הליכים   ,אינדיקטורים המשלבים קטגוריות שונות
.לתפוקות

ה"ראמ

ק

:משלוש בחינות, דיון זה יסקור כל אחד מהאינדיקטורים האלה

;סקירה ביקורתית על השימוש באינדיקטורים מסוג זה בעולם
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;תיאור ביקורתי של השימוש באינדיקטורים מסוג זה בארץ

.כולל הצעות לפיתוח אינדיקטורים חדשים, הצעות לשיפור הקיים ולשכלולו



ך של מדידה והערכה חינוכית"התנ

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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?האומנם נדרש פתרון קצה

הקדמה
הערכה פנימיתהערכה חיצונית

ספר-מדגם בתיהספר-כל בתי

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

אף כיתהכל דרגות הכיתה

ל

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

אף מקצועכל המקצועות

שאלות סגורותשאלות פתוחות  

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

תוצאות באיחורתוצאות מיידיות

ל ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

פשר נורמטיביפשר אבסולוטי

מספר נורמותנורמה יחידה

ה"ראמ
ללא מוטיבציהמוטיבציה מלאה

ל " סל כלי הערכה 
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סל כלי הערכהב ככלי יחיד"מיצ

אין ערך בהעדר תקציב  
ייעודי למנהל

יש ערך



?להיות או לא להיות??מהומהו  --ב ב ""המיצהמיצ

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

שאלוני ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
מבחני  התחתונה

שאלונ 
אקלים  

וסביבה  
פדגוגית

ה"ראמ

תהישגים פדגוג
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הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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Most Children Left Behind…
“ Attempting to meet the provisions of NCLB could well lead to

הקדמה

…Attempting to meet the provisions of NCLB could well lead to 
extraordinary attention being given to students who are just below 
the  basic/proficient cut point (sometimes called “bubble” students), 
with perhaps considerably less attention given to other students

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

with perhaps considerably less attention given to other students. 
From these perspectives, I would argue that the current 
reauthorization of ESEA might be more aptly titled “Most Children 
Left Behind.”

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

Left Behind.

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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Barack Obama will reform No Child Left Behind: 

הקדמה

....

Make Math and Science Education a 
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

National Priority: Obama and Biden will 
recruit math and science degree graduates 

h hi f i d ill
ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

to the teaching profession and will support 
efforts to help these teachers learn from 
professionals in the field They will also כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

professionals in the field. They will also 
work to ensure that all children have access 
to a strong science curriculum at all grade ניתוח מגמות 

לאורך זמן

השורה 
התחתונה

to a strong science curriculum at all grade 
levels. 

ה"ראמ
http://www.barackobama.com/issues/education/#k-12
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Linda Darling Hammond
NCLB contains some major breakthroughs:

הקדמה

NCLB contains some major breakthroughs:

First, by flagging differences in student performance by 
race and class it shines a spotlight on longstanding

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

race and class, it shines a spotlight on longstanding 
inequalities and could trigger attention to the needs of 
students neglected in many schools

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

g y

Second, by insisting that all students are entitled to 
qualified teachers, the law has stimulated recruitment כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

qualified teachers, the law has stimulated recruitment 
efforts in states where low-income and "minority" 
students have experienced a revolving door of 
inexperienced untrained teachers While recent studies ניתוח מגמות 

לאורך זמן

השורה 
התחתונה

inexperienced, untrained teachers. While recent studies 
have found that teacher quality is a critical influence on 
student achievement, teachers are the most inequitably 

ה"ראמ

q y
distributed school resource. This first-time-ever 
recognition of students' right to qualified teachers is 
historically significant
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 LDHלפי  NCLB-מגבלות ה
Too many tests:

הקדמה

Too many tests:
No Child Left Untested
No School Board Left Standing

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

No School Board Left Standing 
No Child's Behind Left

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

At base, the law has misdefined the problem. It 
assumes that what schools need is more carrots 
and sticks rather than fundamental changes כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

and sticks rather than fundamental changes

Focus on Testing Rather Than Investing
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

Although NCLB requires "highly qualified 
teachers," the lack of a federal teacher supply 

li k thi h ll i i
ה"ראמ

policy makes this a hollow promise in many 
communities. 

htt // th ti /d /20070521/d li h d
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בחינוך אינם בקצוות) גם(הפתרונות 

הקדמה
הערכה פנימיתהערכה חיצונית

ספר-מדגם בתיהספר-כל בתי

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

אף כיתהכל דרגות הכיתה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

אף מקצועכל המקצועות

שאלות סגורותשאלות פתוחות  

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

תוצאות באיחורתוצאות מיידיות

ל ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

פשר נורמטיביפשר אבסולוטי

מספר נורמותנורמה יחידה

ה"ראמ
ללא מוטיבציהמוטיבציה מלאה

סל כלי הערכהב ככלי יחיד"מיצ
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סל כלי הערכהב ככלי יחיד"מיצ

אין ערך בהעדר תקציב  
ייעודי למנהל

יש ערך



?האם אזהרות השימוש מונעות שימוש

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ

השימוש"האם ראמ"אזהרות תוצאות"של קריאת לגבי ה
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מושהאם את תוצאות  של ראמאזהרות הש ה לגב קר
!??המבחנים אמורות למנוע את השימוש המושכל בהן



הגדרת יעדים מבוססי נתוניםהגדרת יעדים מבוססי נתונים: : 11זה קורה בשטח זה קורה בשטח 

הקדמה

והחלטנו שזו  והחלטנו שזו  , , הקדימות בשפההקדימות בשפהבעקבות זה לקחנו את בעקבות זה לקחנו את "..."...    
מה  מה  , , בירורבירוראיזשהו איזשהו   ועשינוועשינו,  ,  קדימות ראשונהקדימות ראשונהתהיה תהיה 

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

לילדים לילדים   נותניםנותניםאנחנואנחנוכמהכמה,,שלנו בכתיבהשלנו בכתיבההמצויהמצוי
..להתנסות בכתיבהלהתנסות בכתיבה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

אצלה אצלה   מה כותביםמה כותביםכל מורה סיפרה כל מורה סיפרה , , נפגשנו צוות שפהנפגשנו צוות שפה        
האפשרויותבכיתהבכיתה האפשרויותמה הכתיבהמה הכתיבהשל שבעצםשל שבעצםוראינו וראינו כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

תה תהבכ ות,,בכ ותמה האפשרו בהמה האפשרו בהשל הכת נו שבעצם  ,,של הכת נו שבעצם  ורא ורא
ויש הרבה מקום מעבר  ויש הרבה מקום מעבר  , , תקועות בתשובה לשאלהתקועות בתשובה לשאלהרובנו רובנו 

הכתיבה של בנושא לעשות הכתיבהלזה של בנושא לעשות התכנית.לזה את לקחנו התכניתאז את לקחנו אז ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

בה בהלזה לעשות בנושא של הכת ת .לזה לעשות בנושא של הכת ת אז לקחנו את התכנ אז לקחנו את התכנ
השנתית וראינו איך אפשר לשלב כישורי שפה  השנתית וראינו איך אפשר לשלב כישורי שפה  

השונים השוניםבמקצועות יותר....במקצועות מתוכננים להיות יותרוהפכנו מתוכננים להיות ""והפכנו
ה"ראמ

ם םבמקצועות השונ ותר....במקצועות השונ ם  ות מתוכננ ותרוהפכנו לה ם  ות מתוכננ     והפכנו לה
  ).'x'ס "בי, רכזת שפה(

© 2008 # 47

רשות ארצית
למדידה
והערכה
בחינוך

מתוך עבודת דוקטורט של חני שלטון        



הגדרת הישגים מצופיםהגדרת הישגים מצופים: : 22זה קורה בשטח זה קורה בשטח 
לל""""

הקדמה

דיוןדיוןהיההיה ב נכנס לבית הספרב נכנס לבית הספר""כמובן מרגע שהמיצכמובן מרגע שהמיצ""    
ב הוצג כמראה לבית  ב הוצג כמראה לבית  ""מה שקורה שהמיצמה שקורה שהמיצ. . בחדר המוריםבחדר המורים

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

עכשיו כמובן גם במשך השנים  עכשיו כמובן גם במשך השנים  .ומה הדרישותומה הדרישותהספרהספר
להגיע בסוף  להגיע בסוף   הסטנדרטים ומה מצופה מכל ילדהסטנדרטים ומה מצופה מכל ילד נכנסונכנסו

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

בעניין הזה  בעניין הזה  דיון מאד מעמיקדיון מאד מעמיקנערך פהנערך פה..." ..." השנההשנה
והוחלט שאנחנו בדרך ההוראה שלנו לא מחכים  והוחלט שאנחנו בדרך ההוראה שלנו לא מחכים  

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

כעיקרון כל דרך ההוראה נגזרת כעיקרון כל דרך ההוראה נגזרת ... ... חודשיים לפניחודשיים לפני
".                     ".                     בב""מהדרישות כפי הן מוגדרות במיצמהדרישות כפי הן מוגדרות במיצ

ה(( כיתה המחנכת כיתה ))yyסס""ביבי''מחנכת ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

))yyס ס ביבי,,מחנכת כיתה המחנכת כיתה ה((

מתוך עבודת דוקטורט של חני שלטוןה"ראמ
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דרך לסיוע בקבלת  –ספרי-רכז הערכה בית
החלטות מבוססת נתונים 

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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?מה החלופות לבחינה

הקדמה

בוגר ערכי
ב"מסיימי י

זכאי בגרות
בגרות "מזכה"בעלי

הוראה
טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים

קידום מצטיינים
פרטניות שעות

שעות הוראה
מורים
מנהלים
כיתות

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

מזכהבעל בגרות
....

ות שעות פרטנ
סים"קב

גיוס מורים
...

תות כ
אמצעי עזר
טכנולוגיות

השתלמויות מורים

ב הפנימי"המיצ

תשומותב  "המיצ תהליכיםתפוקות

הכשרת מורים
...

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

בקרה

ה"ראמ
ניטור אלימות

נשירה) -אי(
כיתה בכל מקצוע לכל הוראה שעות

ב הישגים"מיצ
ב אקלים"מיצ

מבחנים בינלאומיים
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תה  שעות הוראה לכל מקצוע בכל כ
פיקוח

...
זכאות לבגרות
משוב ארצי



מערך האינדיקטורים הנדרש הוא מורכב

הקדמה

בוגר ערכי
ב"מסיימי י

זכאי בגרות
"מזכה"בעלי בגרות

הוראה
טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים

קידום מצטיינים
שעות פרטניות

שעות הוראה
מורים
מנהלים
כיתות

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ע
לומדי מדעים

....

ע
סים"קב

גיוס מורים
...

אמצעי עזר
טכנולוגיות

השתלמויות מורים
כ

ב הפנימי"המיצ

תשומותב  "המיצ תהליכיםתפוקות

הכשרת מורים
...

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

בקרה

ה"ראמ
ניטור אלימות

נשירה) -אי(
כיתה בכל מקצוע לכל הוראה שעות

ב הישגים"מיצ
ב אקלים"מיצ

מבחנים בינלאומיים
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תה  שעות הוראה לכל מקצוע בכל כ
פיקוח

...
זכאות לבגרות
משוב ארצי



?האמנם–דיקטורים -מאינדיקטורים לאין

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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"בדיקת הספק הוראה"על 

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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Who Controls Teachers’ Work?
Schools are places of learning but they are also workplaces, and teachers are

הקדמה

Schools are places of learning but they are also workplaces, and teachers are 
employees. As such, are teachers more akin to professionals or to factory 
workers in the amount of control they have over their work? And what 
difference does it make? 

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

Drawing on large national surveys as well as wide-ranging interviews with 
high school teachers and administrators, Richard Ingersoll reveals the 
shortcomings in the two opposing viewpoints that dominate thought on this

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

shortcomings in the two opposing viewpoints that dominate thought on this 
subject: that schools are too decentralized and lack adequate control and 
accountability; and that schools are too centralized, giving teachers too little 
autonomy. 

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

au o o y

Both views, he shows, overlook one of the most important parts of teachers' 
work: schools are not simply organizations engineered to deliver academic 
i t ti t t d t d b t t h l d t h ניתוח מגמות 

לאורך זמן

השורה 
התחתונה

instruction to students, as measured by test scores; schools and teachers 
also play a large part in the social and behavioral development of our 
children. 

ה"ראמ

As a result, both views overlook the power of implicit social controls in 
schools that are virtually invisible to outsiders but keenly felt by insiders. 
Given these blind spots, this book demonstrates that reforms from either 
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camp begin with inaccurate premises about how schools work and so are 
bound not only to fail, but to exacerbate the problems they propose to solve.



"בדיקת הספק הוראה"על 

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
!??האם בקרת הספק הוראה מבטיחה למידה: ובכל מקרה
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הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

כאינדיקטוריםב  "המיצ פערים על כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

על פערים כאינדיקטורים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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על פערים ואיתורם

אקונומי- סוציוהקדמה
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
יעדיםההערכה

בגרות
מגזרים בין

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

םיעדים ן מגזר ב

מגזרים בתוך כאינדיקטור

פערים 
ב"מיצכאינדיקטורים

בתוך מגזרים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
פעריםהתחתונה

מגדר

פריפריהבינלאומייםה"ראמ
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פערים בהישגים
כלכלי-בין שלוש קבוצות רקע חברתי

הקדמה
150מדע

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ע
וטכנולוגיה

125

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

פער בין גבוה לנמוך
6775

100
הפ

ל 
וד
ג

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

פער בין גבוה לבינוני

29

32
48

50

ער
פ

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

פער בין בינוני לנמוך
19

35

0

25

ה"ראמ

כיתות ה' כיתות ח'
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עברית דוברי בקרב פערים

–חברתי -פי רקע כלכלי-ח על"ב תשס"פערים במיצ
דוברי עברית ודוברי ערבית

הקדמה

ת ם בקרב דובר עבר פער

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
פערים בקרב דוברי ערביתכאינדיקטורים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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פערים בהישגים של
'ח-ו' דוברי עברית ודוברי ערבית לכיתות ה

הקדמה

77 ה' כיתה

פער בהישגים לטובת דוברי הערביתפער בהישגים לטובת דוברי העברית

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

30

41 כיתה ח'

תה ה כ

'

מדע וטכנולוגיה 

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

30

58 כיתה ח'

כיתה ה'
אנגלית         

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

69

41 כיתה ח'

כיתה ה'

דוברי הערבית בירוק
דוברי העברית בכחול

פערים בהישגים לטובת:
מתמטיקה        

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150
גודל הפער

:פער עקבי בהישגים לטובת דוברי העברית•
ה• ובמתמטיקה'בכיתות וטכנולוגיה במדע ניכרים נקודות69ו77(פערים

ה"ראמ

נקודות 69-ו 77(פערים ניכרים במדע וטכנולוגיה ובמתמטיקה 'בכיתות ה•
ופער קטן יותר באנגלית, )שנתי-בסולם רב

 58 -ת "יותר ממחצית ס(הפער הגדול ביותר נמצא באנגלית ' בכיתות ח•
רב בסולם )שנתינקודות
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פערים בהישגים של דוברי העברית ודוברי ערבית 
כלכלי דומה-בעלי רקע חברתי 

חברתי מרקע נבחנים נמוךכלכלי-בקרב

הקדמה

 

28

80

כיתות ח'

כיתות ה'
מדע וטכנולוגיה 

פער בהישגים לטובת דוברי הערביתפער בהישגים לטובת דוברי הערביתפער בהישגים לטובת דוברי העברית
ם מרקע חברת נמוךכלכלבקרב נבחנ

פער עקבי בהישגים לטובת  •
דוברי העברית

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

35

39 כיתות ח'

כיתות ה'
אנגלית         

הפערים הגדולים ביותר  •
במדע וטכנולוגיה  

'  ובמתמטיקה בכיתות ה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

51

8 כיתות ח'

פערים בהישגים לטובת:כיתות ה'
דוברי העברית בכחול
דוברי הערבית בירוק

150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150

מתמטיקה        

הפער הקטן ביותר •
'במתמטיקה בכיתות ח

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150
'  הפערים בהישגים בכיתה ח•גודל הפער

בין דוברי עברית לערבית  
- בקרב נבחנים מרקע חברתי

קטנים כלכלי בינוני הינם

בינוניכלכלי - בקרב נבחנים מרקע חברתי
פער בהישגים לטובת דוברי הערבית  פער בהישגים לטובת דוברי העברית

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ק
יחסית לפערים ברמת הרקע  

הנמוך
לטובת דוברי  (הפערים •

(' 10

12

42

כיתות ח'

כיתות ה'

'

מדע וטכנולוגיה 

ה"ראמ

במדע  'בכיתה ה) עברית
וטכנולוגיה ובמתמטיקה מעט  
'  גדולים יותר ביחס לכיתה ח

ה• כיתה הפער'באנגלית

10

40

21 כיתות ח'

כיתות ה'

פערים בהישגים לטובת:כיתות ה'
בכחול העברית דוברי

אנגלית         

מתמטיקה
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הפער  באנגלית כיתה ה•
הישגי דוברי   - מתהפך  

הערבית עולים במעט על   
הישגי דוברי העברית

7 כיתות ח'
דוברי העברית בכחול
דוברי הערבית בירוק

150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150

מתמטיקה       

גודל הפער



פערים בהישגיהם של בנים ובנות                    
הספר בתי כלל

הקדמה

כלל בתי הספר

12 ה' כיתה

פער בהישגים לטובת בניםפער בהישגים לטובת בנות

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

17

12

כיתה ח'

כיתה ה

'

מדע וטכנולוגיה 

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

10

11 כיתה ח'

כיתה ה'
אנגלית         

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

8

12 כיתה ח'

פערים בהישגים לטובת:כיתה ה'
הבנות באדום
הבנים בכחול

מתמטיקה        

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
קטנים יחסיתפערים בהישגים בין בנים ובנות •התחתונה

ל 'ל

150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150
גודל הפער

ה"ראמ

'  הישגי הבנות גבוהים במעט מהישגי הבנים הן בכיתות ה: במדע וטכנולוגיה ובאנגלית•
'והן בכיתות ח

:במתמטיקה•
ה• הבנות-'בכיתות מהישגי במעט גבוהים הבנים הישגי
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תות ה שג הבנותבכ ם במעט מה ם גבוה שג הבנ ה
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פערים בהישגיהם של בנים ובנות                    
עברית דוברי

5הקדמה

7 כיתה ה'מדע וטכנולוגיה
כיתה ח'

פער בהישגים לטובת בניםפער בהישגים לטובת בנות
:דוברי עבריתבקרב 

במבחני העברית בכל שכבות •
הישגי הבנות גבוהים   -הגיל 

האם- מהישגי הבנים בשפת

דוברי עברית

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

16 

2

4

5

מתמטיקה

כיתה ה'אנגלית
כיתה ח'

כיתה ה'
כיתה ח'

- ' במתמטיקה בכיתות ה•
הישגי הבנים גבוהים במעט  

מהישגי הבנות 
במדע וטכנולוגיה ובאנגלית  •

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

21
33

32
עברית

הבנים בכחול
הבנות באדום

פערים בהישגים לטובת:
כיתה ב'
כיתה ה'
כיתה ח'

הפערים זניחים

:דוברי ערביתבקרב 
בהישגים• לטובתפערים כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150
גודל הפער

דוברי ערבית
פער בהישגים לטובת בניםפער בהישגים לטובת בנות

ם שג ם בה לטובת פער
הבנות בכל המקצועות בכל  

שכבות הגיל
הפערים הגדולים ביותר   •

ביותר והקטנים בערבית הם ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

32
41

28
29 כיתה ח'

כיתה ה'

כיתה ח'
כיתה ה'

אנגלית

מדע וטכנולוגיה

ותר   ם ב ת והקטנ הם בערב
'במתמטיקה לכיתות ה

:בשני מגזרי השפה
ביותר• הגדולים הפערים

ה"ראמ

11
35

29
50 ה' כיתה

כיתה ב'

כיתה ח'
כיתה ה'

פערים בהישגים לטובת: ערבית

מתמטיקה

ותר   ם ב ם הגדול הפער
בהישגים לטובת הבנות הם  

האם- בשפת
ואף , הפערים הקטנים ביותר•

במתמטיקה,מתהפכים
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50
66 כיתה ח'

טכיתה ה ש ע
הבנות באדום
הבנים בכחול

ערבית

150 125 100 75 50 25 0 25 50 75 100 125 150
גודל הפער

ם קה , מתהפכ במתמט
'בכיתות ה

הממצא עקבי עם התוצאות •
בשנים קודמות 



"מבחנית-רב"תמונה –פערים בין דוברי עברית וערבית 

אנגליתהקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

מיצ"ב תשס"ז ה', 27

פיזה 2006 ט'-י', 84

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

פירלס 2006 ד',  120
קריאה/שפת אם

כאינדיקטור

פערים 
טימס 2003 ח', 33כאינדיקטורים

פיזה 2006 ט'-י', 64

מדעים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

מיצ"ב תשס"ז ה', 68

פיזה 2006 ט'-י', 88

מיצ"ב תשס"ז ה', 66ה"ראמ

טימס 2003 ח', 40
מתמטיקה
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שנתית-השוואה רב–פערים בין דוברי עברית וערבית 

אנגליתהקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

מיצ"ב תשס"ו ה' (סוף ד'), 42
מיצ"ב תשס"ז ה', 27

פיזה 2002 ט'-י', 87
פיזה 2006 ט'-י', 84

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

פירלס 2001 ד', 103
קריאה/שפת אםפירלס 2006 ד',  120

כאינדיקטור

פערים 
טימס 1999 ח', 85כאינדיקטורים

טימס 2003 ח', 33
פיזה 2002 ט'-י', 70

פיזה 2006 ט'-י', 64

מדעים
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

מיצ"ב תשס"ו ה' (סוף ד'), 89
מיצ"ב תשס"ז ה', 68

40 ' 2003
פיזה 2002 ט'-י', 105

פיזה 2006 ט'-י', 88

ה"ראמ
מיצ"ב תשס"ו ה' (סוף ד'), 93

מיצ"ב תשס"ז ה', 66

טימס 1999 ח', 85
40 2003 ח', טימס

מתמטיקה
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כלכליים ממעוף הציפור-פערים חברתיים

הקדמה
51

פירלס 2006 - כיתה ד'

 ר 

56

51

59

מיצ"ב תשס"ז - כיתה ה'

ר

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

29

פ  ע 

30

36

43

23

37

30 28

40

פ  ע  ר

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

11

בין בינוני לנמוךבין בינוני לנמוךבין גבוה לבינוני 

דוברי ערביתדוברי עבריתדוברי עברית

מדעים  מתמטיקה  קריאה  אנגלית 

15

בין בינוני לנמוך בין בינוני לנמוך בין גבוה לבינוני 

דוברי ערביתדוברי עבריתדוברי עברית

מדעים   מתמטיקה   שפת אם   אנגלית  

כאינדיקטור

פערים 
פיזה 2006 - גילאי 15 (כיתות ח '-ט')כאינדיקטורים

6870
מיצ"ב תשס"ז - כיתה ח'

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

39

49

5458

42

35

53

41

46

פ  ע  ר 

35

56

33

56 57

51 5053
58

41

פ  ע  ר

ה"ראמ
לבינוני גבוה לנמוךבין בינוני לנמוךבין בינוני בין לבינוני גבוה לנמוךבין בינוני לנמוךבין בינוני בין
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נונ ן גבוה לב נונ לנמוךב ן ב נונ לנמוךב ן ב ב

דוברי ערביתדוברי עבריתדוברי עברית

מדעים  מתמטיקה  קריאה  אנגלית 

בין בינוני לנמוךבין בינוני לנמוךבין גבוה לבינוני

דוברי ערביתדוברי עבריתדוברי עברית

מדעים   מתמטיקה   שפת אם   אנגלית  



הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
ניתוח מגמות לאורך זמן

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

הציוניםכיול
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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שנה 22לאורךדוגמה למגמות השינוי
- NAEPהאמריקאיתבמערכת המשוב 

הקדמה
במתמטיקה  כיתה ד NAEP-הישגים במבחני ה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

!מונהג כיול,ל"כמו במבחנים הבינ,במערכת זו

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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כיול סולמות הציונים
שונות נבחנים לקבוצות מועברים שונים מבחן נוסחי איןכאשר

הקדמה

ם שונות ם לקבוצות נבחנ ם מועבר ן  , כאשר נוסח מבחן שונ א
אפשרות לדעת למה יש לייחס את ההבדלים בציוני שתי  

:  הקבוצות
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

לרמת הידע השונה של הקבוצות השונות
לדרגת הקושי השונה של המבחנים

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

לשוני באוכלוסיות הנבחנים
לכולם גם יחד

כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

המתבססות על   אין משמעות לעריכת השוואות ישירות, על כן 
תלמידים בשנים  (ציונים שהושגו על ידי שתי קבוצות שונות

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

)
בשני נוסחי מבחן שונים)שונות

כמתבקש השוואות עריכת לאפשר מנת להחיל,על צורך יש

ה"ראמ

כת השוואות כמתבקש ל  , על מנת לאפשר ער ש צורך להח
בנוסחי המבחנים השונים   כיול בין סולמות הציוניםהליך 

)המועברים בשנים השונות(
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ז"ה מתשס"י ראמ"כיול כזה הנוהג ע



ז "ב התשס"כיול ציוני המיצ
פיילוט -שנתי - ב הרב"לסולם המיצ

הקדמה

כיול"התשס לפני ז
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
כיולההערכה לפני

ז אחרי כיול"התשס

ז לפני כיולהתשס

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
79

ול לפנ כ
אחרי כיול ממוצע

אחרי  
כיול

77

ממוצע
לפני 
כיול

0 100 כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

79770 100
ציוני גלם - ז "התשס

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ

500
ממוצע 
ח"תשס

494
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494
ז "ממוצע תשס
מכויל

ציונים בסולם  –ז "התשס
-ב רב"מיצ                

שנתי



""

ז "מבחני התשס'בכיתות הפיילוט כיול ההישגים
ח"לצורך השוואה להישגים במבחני התשס

הקדמה

ז"ב התשס"מיצ
גודל הפער בין ח"ב התשס"מיצציונים מכוילים

ז "התשס
ח"להתשס Nת"סממוצעNת"סממוצע

'מדע וטכנולוגיה ה
ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

18,6845059821,407500100-5כלל בתי הספר

13,1825248414,466525841ס דוברי עברית"בתי

ערבית"בתי דוברי 5ס 5024591146 94144811011-

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

- 5,5024591146,94144811011ס דוברי ערביתבתי

'אנגלית ה

18,45748510521,33450010015כלל בתי הספר
12 92549410214 4085109516 כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

12,92549410214,4085109516ס דוברי עברית"בתי

5,5324661086,92648010614ס דוברי ערבית"בתי

'מתמטיקה ה
ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

19,82649210019,8255001008כלל בתי הספר

14,1845119413,8845219410ס דוברי עברית"בתי

5,642444985,941452988ס דוברי ערבית"בתי

ה"ראמ
'עברית ה

13,89949410513,9165001006ס דוברי עברית"בתי

ה 'ערבית
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ערבית ה

5,5974961026,0975001004ס דוברי ערבית"בתי



השורה התחתונה

הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ

OfOf
ForFor כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ForFor
AsAs

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

 :ה"המוטו של ראמה"ראמ
למיד ות  מדיד בשי

© 2008 # 72

רשות ארצית
למדידה
והערכה
בחינוך

מדידה בשירות הלמידה



הקדמה

ה"על ראמ

רציונל מתכונת  
ההערכה

ב הפנימי"המיצ

ב  "המיצ
כאינדיקטור

פערים 
כאינדיקטורים

ניתוח מגמות 
לאורך זמן

השורה 
התחתונה

ה"ראמ
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