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התפתחויות בחינוך מבוגרים

על סקר מיומנויות מבוגרים בעולם ובארץ 
צביקה אמיר וחיים פורטנוי

רקע כללי – הצורך בסקר

נדרשותמאתנו מיומנויות ישרתאותךבעתיד?אילו באוניברסיטה או האםמהשלמדתבתיכון
על בעתיד? עבודה במציאת לנו לסייע יכולה חדשות מיומנויות רכישת האם עבודתנו? לביצוע
סקר לסטטיסטיקה: המרכזית הלשכה שעורכת חדש סקר יענה אחרות ורבות אלה שאלות

מיומנויות.
סקרמיומנויותהואהסקרהבין-לאומיהמקיףביותרשנערךאי-פעםבנושאכישוריבוגרים
מעריךאת The Program for the International Assessment of Adult Competencies(.הסקר (
כישוריהםשלבני65-16במדינותהמשתתפותבו.הואמתמקדבכישורימפתחהנדרשיםלאנשים

בעידןהמידע,כדילהשתתףבאופןמוצלחבחייהכלכלהוהחברהשלהמאההעשריםואחת.
למעלה בו ומשתתפים זה והמארגןשלסקר היוזם הוא OECD( ( ארגוןהמדינותהמפותחות

מ-200אלףנדגמיםביותרמ-30מדינותמפותחות,ובכללןישראל.
הסתיים שלו הפיילוט ששלב בישראל, הסקר את עורכת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
חודשים. כשמונה ויימשך 2014 אפריל בחודש לדרך לצאת צפוי עצמו 2013.הסקר יולי בחודש
בניאדםהמייצגיםאתהאוכלוסייההבוגרתבישראל יגיעולמדגםשלכ-10,000 סוקריהלמ"ס

ויאספונתוניםשיאפשרוללמודעלמיומנויותהיסודהמאפיינותאתהאוכלוסייהבארץ.

מיומנויות – הגדרה

בכללו, וישראל המערבי העולם את המאפיינת המהירה הטכנולוגית להתפתחות במקביל
המודרנית בחברה אפקטיווי באופן להשתלב המבקש מהפרט הנדרשות המיומנויות משתנות
ובשוקהעבודה.מחקריםמראיםשככלשרמתהמיומנותגבוההיותר,כךיכולהאדםלשפראת
רווחתו,אתתחושותיוואתבריאותו.הסקרמודדכישוריםבסיסיים–אוריינותבשפה,אוריינות

מתמטיתוכישוריםהנדרשיםלפתרוןבעיותבסביבהטכנולוגיתבעידןהמידע.

צביקהאמירהואמנהלסקרהמיומנויותבלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה.
חייםפורטנויהואראשתחוםסטטיסטיקהשלחינוךוהשכלהבלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,וחברבצוותהמנהל

אתסקרהמיומנויות.
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אנויודעיםשנדרשותמיומנויותרבותלצורךביצועמטלותינוהיומיומיותובתחוםעיסוקינו:
ועוד מיומנויותאוכישוריםלעבודתצוות,כושרשכנוע,העלאהעלהכתבשלרעיונות,חדשנות
כללרמותהמיומנותבתחומיםהשוניםקשורותבאופן רבים.מחקריםמראיםשבדרך תחומים
הדוקלשלושמיומנויותהנחשבותלמיומנויותיסודאולכישוריםבסיסיים.ארגוןה-OECDבחר
במיומנויותהיסודכנושאהנחקרגםמשוםשניתןלמדודאתהמיומנויותהאלובאמצעותמכשירי
מתוצאות שנים. עשרות כבר במקצתם משתמשים המפותחות שבמדינות מודרניים מדידה

המדידהמופקתתועלתהמתבטאת,ביןהשאר,במעמדןהכלכליוהחברתישלאותןמדינות.
במדינות שונים בעיסוקים הנדרשות שהמיומנויות הוא שבוצעו במחקרים מעניין ממצא
נהגמוניתבאיטליהאו לזושל נהגמוניתבפינלנדדומה –דומות.כלומר,המיומנותשל שונות
לזושלנהגמוניתבאוסטרליה.לכןניתןלבנות'מפותמיומנות'שלהעיסוקיםהשוניםולהשוות
ייעודיות תוכניות קיימות בעולם חריגים. ולאתר מסוימים מגזרים של תוצאות זה בסיס מול
מתוך וכו'(, חדרניות מלצרים, קברנים, )אוספי-חציר, ספציפיים בעיסוקים מיומנויות לשיפור
ידיעהברורהששיפורהמיומנויותאצלםיביאלשיפורתפוקתם,יסייעבקידומםובניודם,יגביר

אתהתועלתלעובדולמעסיקו,ומתוךכךגםלחברהשבההואחיולכלכלהבכלל.
במדינותשבהןהנושאמפותחוקיימתכברמסורתשלעשרותשנותמדידהוהתייחסותככלי
ההצדקה לגבי דעים תמימות קיימת והכלכלה, החברה וקידום המדיניות בקביעת משמעותי
מתחלקות, מיומנויות בקידום ההשקעות זאת, עקב המיומנויות. בשיפור שבהשקעה הכלכלית

כמעטבאופןמאוזן,ביןהמדינה,ארגוניהעובדיםוהמעסיקים,המעסיקיםוהפרטים.

רקע תאורטי

מקובל כך – הנלמדים' הכישורים מן אלא עצמו החינוך מן נגזרות אינן הכלכליות 'התוצאות
היוםלחשוב.אנויודעיםשעלמערכתהחינוךמוטלותמטלותרבות;אחתמהןהיא–אוצריכה
להיות–הכשרהלשםפיתוחיכולתתעסוקתית.היבטזהנמדדבסקרהמיומנויות,וכמובןקיימת
החינוך חוגים, הרחוב, לאומי, שירות הצבא, )הבית, נוספים הכשרה למקורות התייחסות בו

הבלתיפורמלי,מקוםהעבודהועוד(.
– והשנייה מובנים, כישורים – האחת קבוצות: לשתי לחלוקה ניתנים האדם של כישוריו
והגמישים האדם, חיי במהלך גידול בתהליך נמצאים המובנים הכישורים גמישים. כישורים
קו ב-PIAACמנסיםלמתוח ה'גמישים'מושפעיםמלימודים. יורדים. הזמן ועם עוליםבתחילה,

בינייםביןשתיהקבוצות.
יותרמהקצבשבוצעיריםרוכשיםכישורים גבוה בחברהמזדקנת,מאבדיםכישוריםבקצב
ישנן אותו'. מאבד אתה – בו משתמש אתה אין 'אם העיקרון פי על הכשרה, בתהליכי חדשים
בכל מדינות, חוצה מיפוי השימוש. ובהרחבת האובדן קצב בהאטת המסייעות ופעולות שיטות
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קשתהגילים,מאפשרזיהוישלעוצמותשימושבכישוריםמולקצביהאובדןשלהם.
רבות מדינות ולכן פורמלית, מהכשרה יותר משפיעה פורמלית בלתי הכשרה כלל בדרך

מעודדותסוגזהשלהכשרההמגשרעלפעריםארגונייםמוְבנים.
מאורך להימנע הרצון בגלל אחדים, חשובים נושאים חקר על מראש ויתרו הסקר בתכנון
שלא הנושאים בין מדידה. ומגבלות מספקים אקדמיים בתימוכין מחסור הריאיון, של מופרז
למקום מחוץ פורמלית בלתי והכשרה צוות, עבודת כישורי בחינת למובטלים, שאלות כוסו:

העבודה.
קודמים סקרים לנתוני PIAAC נתוני בין להשוות יהיה שניתן כך תואמה השאלות בחירת

1 .ALL-וIALS בנושאיםדומים,כגון

מיומנויות היסוד הנמדדות

בישראל בו. ולהשתמש טקסט סוגי ממגוון מידע להבין היכולת )literacy): קריאה  אוריינות 
מבוצעתהבדיקהביחסלשפותעבריתאוערביתאורוסית.השאלותוהטקסטיםנוגעיםלצורות

הצגהמוכרותכגוןמודעות,הוראותשימוש,ידיעותבעיתוןוכדומה.
אוריינות מתמטית )numeracy):היכולתלהשתמש,ליישם,לפרשולהעבירהלאהמידעומושגים
מתמטיים.זוהימיומנותחיוניתבעידןשבואנשיםנתקליםבחייהיומיוםשלהםבכמותהולכת
וכתיבה, קריאה בכישורי משולבים המתמטיים הכישורים ומתמטי. מספרי מידע של וגדלה
וחשובלהעריךאתהיחסביניהם.הבדיקהמתייחסתלביצועחישוביםבסיסייםהמשמשיםבחיי

היוםיום.לנבדקיםמותרלהיעזרבמחשבון)שהמראייןמספק(.
פתרון בעיות בסביבה טכנולוגית )problem solving in technologically rich environment):
היכולתלמצואולהעריךמידעממקורותשוניםולהשתמשבולשםפתרוןבעיות,כגוןחיפושספר

בספרייהאוניווטבתוךאתראינטרנטאותיאוםפגישה,וכלזאתבאמצעותהמחשב.

השפעות כלכליות וחברתיות של כישורים נמוכים

כישוריקריאהנמוכיםמשפיעים,ביןהשאר,עלהיכולתלקרואהוראותבטיחות)אייכולתכזאת
מוגדרתכמקורלתאונות(,הנחיותעבודה)ענייןחשובלשוקגלובלי(,הוראותשימוש)במכשירים,

בתרופותוכו'(,יכולתמילויטפסיםלצורךקידוםבעבודה,קבלתסיועמהרשויות.
כישוריםמתמטייםנמוכיםפוגעיםבביצועהעבודהעלידיפועליייצור/בניין/חקלאות,עקב
היעדריכולתלחשבכמויות;הםפוגעיםברמתהשירותשלזבנים/מלצרים,ביעילותהעבודהשל

נהגיםעקבהיעדרהיכולתלקרואמפה,ובצרכןשאינויכוללחשבולהשוותמחירים.

עלסקריםאלה,הדומיםבתפיסתםובמתכונתםלסקרמיומנויותהנוכחי,ניתןללמודבאתרה-OECDבכתובת: 1
http://www.oecd.org/edu/country-studies/adultliteracy.htm
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חברתיות ברשתות להשתלב ביכולת פוגע טכנולוגית בסביבה בעיות לפתור כישורים היעדר
ופנאי, עבודה לצורכי אופיס נוסח בתוכנות בשימוש ברשת, מידע לחפש ביכולת אינטרנטיות,
ואפילובכושרלתפעלרכבחדשאומכשיראלקטרוניחדששהשימושבהםדומהלשימושבמחשב

–ועדייןלאהזכרנושימושבכספומטאובכלאפליקצייתמחשבלשירותעצמי.

OECD-ארגון ה

OECD(היאלקדםמדיניותשתגרום משימתושלהארגוןלשיתוףפעולהופיתוחכלכליים)
לשיפורכלכליוחברתיולהעלאתרווחתםשלאנשיםברחביהעולם.

ה-OECDמספקפורוםשבוממשלותיכולותלעבודיחדכדילחלוקהתנסויותולחפש
פתרונותלבעיותנפוצות.הארגוןפועלעםממשלותכדילהביןמהמניעשינוייםכלכליים,
חברתייםוסביבתיים.הארגוןמודדאתהפריוןואתהתזריםהגלובלישלסחרוהשקעות,
בין- תקנים קובע גם הארגון עתידיות. מגמות לחזות כדי הנתונים את ומשווה מנתח

לאומייםבמגווןרחבשלנושאים,מחקלאותומסיםלבטיחותשלחומריםכימיים.
ה-OECDמעורבגםבנושאיםהמשפיעיםישירותעלחייהםשלאנשיםרגילים,כמוכמה
גם לאנשים.הארגוןמתרכז פנאיאפשריות שעות וכמה לאומימשלמים, וביטוח מסים
בהשוואהביןמדינותשונותבנושאמערכותחינוךהמכינותאתהצעיריםלחייםמודרניים,
וכיצדמדינותשונותמטפלותבמערכותהפנסיהכדילדאוגלאזרחיהןשהגיעולגילמבוגר.
חסותו את נתן הוא כאשר שנה, כעשרים לפני החלה המיומנויות לנושא הארגון כניסת
לסקריםבנושא)ALL, IALS(,סקריםשהתבצעובמספרארצותמפותחות.ממצאיהסקרים
האלהוההצלחותביישוםמדיניותבעקבותיהםהביאואתהארגוןליזוםסקרמיומנויות 
)PIAAC(–הנרחבביותרשהתקייםבנושא.הסקרמאופייןבהקפדהעלסטנדרטיותחוצה
גבולות,המאפשרתהשוואהישירהשלתוצאותבמגווןרחבשלנושאים,בחתכיםשונים

ובכלהמדינותהמשתתפותבסקר.

קביעת מדיניות

מדינותרבותהמבצעותסקריםדומיםכברתקופהארוכהמשתמשותבממצאיסקריהמיומנויות
לצרכיםרבים.הבולטביניהםהואקביעתמדיניותהממשלהבנושאיםשהסקרעוסקבהם.

עם פעולה שיתוף תוך המיומנויות, רמת לשיפור מיוחדים ארגונים נבנו שבהן מדינות ישנן
ארגוניעובדים,מעסיקיםויחידים,ובכךמתאפשרלכלשותףבמערכתהכלכלית/חברתיתלפעול

לשיפורמעמדווסיכוייהעסקתו,תוךהגדלתתוחלתההשתכרותשלוושלחבריולקבוצה.
בפני מצביע הוא שבהם מרכזיים נושאים בשבעה המלצותיו את מיקד ה-OECD ארגון
הממשלותשלהמדינותהחברותבארגוןעליתרונותהשימושבממצאיהסקרלקביעתמדיניותן.
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 ביצוע תוכניות הכשרה ולימוד.–בארץאנומודדיםביצועיםכאלובאמצעותסקרPISA,	
מערכת של האפקטיוויות את לבדוק ומיועד ה-OECD ארגון ידי על הוא אף המרוכז
PIAACאנומודדיםאתהיכולותשל 15.בסקר החינוךבאמצעותבחינותהנערכותלבני
האוכלוסייההבוגרתוכמוכןאתהמקורותלרכישתהיכולותשבהןאנחנועוסקיםכאן.
מקורותאלהעשוייםלכלולאתמערךההכשרההממוסד,אתהחוגים,אתהחינוךבבית,

השפעתהרחוב,הכשרותבמקומותהעבודהוכדומה.

  שיעור אנאלפביתיות וכישורי קריאה נמוכים–בחברההמודרניתקשהלאדםלהסתדר	
עםכישוריקריאהנמוכיםאואפסיים.העיתון,הטלוויזיה,הטפסיםהנדרשיםבהתנהלות
שעל התוויות מהמורה, מביא שילד הפתק הספרים, הרשויות, מול הביורוקרטית
התרופות,הוראותהשימושהנוגעותלמכשירים,התוויותעלגביהמוצרים,והחשובמכול
בחברהדמוקרטית–מקורותהידעהמאפשריםלבחורמתוךמודעותוהבנה.בכלאלהיש
כתב.אדםשאינויכוללקרואאומתקשהבקריאהמתנתקמסביבתוועלוללהנחילחלק
קריאה, כישורי של נמוכה ברמה המאופיינים באוכלוסייה חלקים לצאצאיו. מקשייו
והשתתפות בתעסוקה הישגים ו/או אחרים כישורים של נמוכות ברמות גם מאופיינים
בתוחלת שנים כשבע של הפרש כדי עד להגיע עלולות כזה פער של ההשלכות חברתית.
החייםביןבעלימיומנויותנמוכותוגבוהות.ברובהמדינותהמפותחותשיעורהאוכלוסייה
הבוגרתבעלתכישוריקריאהנמוכיםעומדסביבה-40%.בכלהמדינותמתייחסיםלנתון
שבה פולין במיוחד ידועה להקטנתו. במרץ ופועלים במיוחד מדאיג אינדיקטור כאל זה
ממאמץ וכתוצאה נמוכות, קריאה מיומנויות בעלת אוכלוסייה של גבוה שיעור נמצא
כוללהצליחההמדינהלהביאלשיפורבקצבגבוהיותרממדינותמפותחותיותר.רקכדי
לא מספר הלמ"ס סוקרי פגשו בישראל המקדים המיומנויות בסקר האוזן: את לסבר

מבוטלשלאנאלפביתיםברמותגילמגוונותשחלקםלמדובמערכתהחינוךבישראל.

 ההכשרה	 רמת בין חיובי מתאם קיים – ההכשרה למערכת  התעסוקה  שוק  בין  פערים 
למצב המיומנויות רמת בין מתאם וכמובן היסוד, מיומנויות רמת לבין ואיכותה
האזרחים את להכשיר אמורה משוכללת כלכלית מערכת השכר. ורמת התעסוקה
מיומנים.חלקמממצאיהסקר בעובדים ישמחסור לעיסוקיםהחשוביםלמדינהשבהם
לפעול ההחלטות למקבלי תאפשר לכך והמודעות בתחום, פערים על להצביע עשויים

להקטנתם.

 וגדלה	 וניידות בין-דורית–אנועדיםלשחיקההולכת רמות הון אנושי, נגישות לחינוך 
מגיעים הדברים 30+. בני של הבוגרת באוכלוסייה בעיקר האנושי, בהון השקעות של
לידיכךשבמגזריםמסוימים,בני45+נחשביםלמבוגריםמדיונדחיםבפניותלעבודהאל
כוח ניצול ברורשכלכלתהמדינהמפסידהמאי כישורים. בעליאותם יותר מולצעירים
העבודהשלהאוכלוסייההבוגרתיותר,ובוודאינוצרתבעיהחברתיתותרבותית.ממצאי

הסקריסייעובאבחוןבעיותמסוגזהויאפשרולפעוללהקטנתןבאופןממוקד.
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 מעבר הדור הצעיר ממערכת החינוך לשוק העבודה–עלפיניסיוןהארגון,שלבזההוא	
קריטי,ומצופהמהרשויותשיקדישולוהןתשומתלבוהןמשאבים,מתוךדאגהלמעבר
לשלב הלאומי( והשירות הצבא – )אצלנו ההכשרה משלב הצעיר הדור של ונכון חלק
ולאתר אחרות במדינות למצוי הממצאים את להשוות ניתן הסקר בעזרת התעסוקה.
תהליך לשיפור שתביא מדיניות לקבוע הניתוח לתוצאות ובהתאם בתהליך, כשלים

המעבר.

  איתור אוכלוסיות בסיכון–במחקריםרביםנמצאקשרישירביןרמתמיומנויותהיסוד	
לרמתהסיכוןשלהאוכלוסייה.היכולתלהשוותביןתשובותהנדגם)המייצגאוכלוסייה(
לרמתהמיומנויותשלו,תוךהשוואהכללארציתובין-לאומית,מאפשרתאיתורחלקים
באוכלוסייהשקולםאינונשמעאךמאפייניהםמגדיריםאותםכ'אוכלוסייהבסיכון'.על
רקעזהמתחייבותפעילותמידיתושינוימדיניותשלהממשלה,כדילהעלותאתהסטטוס
שלאוכלוסייהזו.היותשמדגםהסקרמבוססעלנתונימרשםהאוכלוסין,ישלמוסדות

המדינההיכולתלזהותולאתראוכלוסיותכאלובדיוקרב.

 קשר בין מיומנויות קוגניטיוויות מרכזיות לבין משתנים כגון נתונים דמוגרפיים, רקע 	
המיומנויות. על משפיעה המדיניות לעתים – וכדומה. בריאות  הכשרה,  רמת  חינוכי, 
הלימוד בשנות רוכשים שהתלמידים המיומנויות שם נורווגיה, היא לכך בולטת דוגמה
הראשונותשלהםגבוהות,והןדומותברמתןלמיומנויותשבארצותאחרותנרכשותתוך
כדילימודיםגבוהים.בארץאנוקוראיםבעיתונותעלהצורךבלימודיליבהלאוכלוסיות
הכישורים יימדדו המיומנויות בסקר התעסוקה; בשוק להשתלבות כתנאי חרדיות
להקטינם שניתן הפערים על גבוהה דיוק ברמת להצביע יהיה וניתן הצרכים, מול אל
בהכשרהממוקדת)ואוליניתןיהיהללמודמהםעלהצורךאואיהצורךבלימודיליבה(.

הסקר בישראל

הרשות עם פעולה בשיתוף )למ"ס(, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עורכת בישראל הסקר את
הארציתלמדידהוהערכהבחינוך)ראמ"ה(.בנוסף,שותפיםלביצועהסקרמשרדהחינוך,משרד
היגוי ועדת מפקחת הסקר על גבוהה. להשכלה והמועצה ישראל בנק הכלכלה, משרד האוצר,

שמינתההמועצההציבוריתלסטטיסטיקה,וכוללתגםנציגיאקדמיה.
מעין גודל בסדר בביצועסקרים שלו היכולות בגלל ביצועהסקר, את להוביל נבחר הלמ"ס
זהובשלעקרונותהפעולהשלוהמבטיחיםאובייקטיוויות,עצמאותומקצועיות.עםזאת,הסקר
על נשען הביצוע ולכן בלמ"ס, גם מסוימת במידה חדשים שהם מסוגים ועבודה פיתוח דורש
שנות 30 של מצטבר מקצועי ניסיון על המתבססים הקונסורציום, שמכתיב העבודה עקרונות
סקרימיומנויותשלבוגריםבעולם,ומופעליםבאופןאחידבכלהמדינותהמשתתפות;זאתכדי

לאפשרהשוואהבין-לאומיתולקבלתוצאותבאיכותהגבוההביותרהאפשרית.
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מרכזימאודהואגםתפקידהשלראמ"ה–הרשותהארציתלמדידהוהערכהבחינוך,יחידת
סמךעצמאיתבמשרדהחינוךהמובילהמחקריםארצייםבמערכתהחינוךכגוןהמיצ"בואחראית
עלמבחניםבין-לאומייםכגוןPISA.לצורךסקרהמיומנויותנוצרשיתוףפעולהמסוגחדשבין
שניגופיםשעדכהפעלובנפרדבישראל–הלמ"סוראמ"ה–וכלאחדמביאחוזקותמשלולביצוע
זו ניסיוןרב-שניםשלראמ"הבמבחנימיומנויותבין-לאומיים,רשות סקרמאתגרזה.עלסמך
אחראיתלהתאמההתרבותיתוהלשוניתשלהפריטיםהקוגניטיווייםלישראל,ולבדיקהוציינון

שלהתשובותלשאלותהפתוחות.
עם הלשכה תעבוד כך הלמ"ס. מבחינת חשוב וטכנולוגי מתודולוגי חידוש מהווה הסקר
טכנולוגיהושאלוניםשפותחובחו"ל,שכןמדוברבשילובריאיוןאישיוסדרהשלמטלותביצוע

למרואייניםבוגרים.
למעלה נאספו שבו מקדים סקר נערך אז 2013. במארס החלה הסקר של השדה עבודת
יבקרו דצמבר סוף ועד מאפריל 2014. שנת במהלך גם יימשך הוא מלאים. שאלונים מ-1,900
הוא כשהיעד בישראל, האוכלוסייה שכבות מכל אנשים של מייצג מדגם אצל הלמ"ס סוקרי
שאלות כ-300 המונה שאלון על לענות יתבקשו המרואיינים בסיום. מלאים שאלונים כ-6,400
דוחות יוכנו 2015( שנת )במהלך הסקר בתום תרגילים. כ-200 של סדרה עצמאי באופן ולבצע
ביןהמדינותהמשתתפות ולאומייםשיציגוהשוואהשלרמתהמיומנויותהשונות בין-לאומיים
בסקר.בדוחותהלאומייםיושםדגשעלהמאפייניםהמיוחדיםשלישראל,תוךהבלטתהתוצאות

שהתקבלובמגזריםהחלשיםבאוכלוסייה.

מבנה השאלון

התשובה, ואפשרויות השאלות את מקריא שהסוקר כך ומתנהל כולו ממוחשב הסקר שאלון
המרואייןבוחראתהתשובההמתאימהואותהמקלידהסוקר.בשאלותשבהןקייםמגווןרבשל

תשובותאפשריותהנדגםמקבלכרטיסיעזרלבחירה.
השאלוןמסודרלפיפרקיםשנושאיהםהעיקריים:

לימודיםוהכשרה 	

תעסוקה)והיסטוריהתעסוקתית( 	

מיומנויותהמשמשותבעבודה)ולארקמיומנויותהיסוד( 	

בסביבה בעיות ופתרון מתמטית אוריינות )קריאה, בעבודה יסוד במיומנויות שימוש 	
טכנולוגית(

שימושבמיומנויותיסודבחייהיוםיום–לאבעבודה)קריאה,אוריינותמתמטיתופתרון 	
בעיותבסביבהטכנולוגית(

רקעאישיותרבותי)ובכללזה:הורים,דתיות,שירותבצבא/לאומי,התנדבות,מעורבות 	
בקהילה(
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מהלך המבחנים

לשלב עוברים השעה( רבעי כשלושת כלל בדרך נמשך )התהליך השאלון על המענה סיום לאחר
שבוהמרואייןמשיבבעצמולסדרהשלפריטיםקוגניטיוויים.אתהעבודהעלהמטלותהמרואיין
מבצעבאופןעצמאילגמרי.איןמגבלתזמןלפתרוןהתרגילים,ובדרךכללשלבזהנמשךגםהוא

כשלושתרבעישעה.
פריטימבחנים ידי על קוגנטיוויות יכולות ישירהשל זהבסקרמורכבמכליםלמדידה פרק
חיים בסביבות בוגרים אנשים בפני הניצבות טיפוסיות מטלות מייצגים שהם משום שנבחרו
יותר או פחות שאלות ובו רקע משאלון המורכב הסקר של הראשון לחלקו בניגוד שונות.
במונחים הוא שלהם שהציינון פריטים על עונה הנדגם זה בחלק הלמ"ס, לסקרי סטנדרטיות
אוריינות )אוריינותקריאה, הנושא פי על לפרקים נכון'.התרגיליםמחולקים 'לא או 'נכון' של
מתמטיתופתרוןבעיותבסביבהטכנולוגית(.המרואייןמקבלבאופןאקראישנייםמנושאיםאלו
בחנות, מחירים )השוואת יום היום מחיי לקוחים התרגילים נושאי כל משתנות. קושי ברמות
הבנת באינטרנט, מידע חיפוש לאירוע, הרשמה תרופה, בנטילת זהירות לגבי הנחיות הבנת
וכדומה(. לוועד תרשיםפשוט,מדידתתמונה,קריאתכתבהבעיתון,הבנתתוצאותשלבחירות

המרואייניםיכוליםלהשתמשבמחשבון)שהסוקרמספק(.
שאלות על לענות ומוכנים מסוגלים מהנבחנים שחלק בחשבון מראש לקח המבחן תכנון
נייר )'מבחני חוברות על גם ניתנים המבחנים פריטי כל ולכן לא, וחלקם מחשב, על המוצגות
ועיפרון'(לנבחניםשמעונייניםבכךאושלאהצליחובשאלותסינוןשהועברועלהמחשב.במקרה
כזההמבחןלאיכלולאתפרקפתרוןבעיותבסביבהטכנולוגיתאלאאוריינותקריאהואוריינות

מתמטיתבלבד.
לכל הסופיות התוצאות חישוב ראמ"ה. ידי על נעשה הכתובות לשאלות התשובות ניתוח
לכלמשתתפי מרוכז באופן בחו"ל מבוצע נייר, על אם ובין במחשב ביןאם הקוגניטיווי, הפרק

הסקר,באופןאנונימילגמרי.

מחקר ופרסום

משרדי שמקיימים מקצועית והכשרה לימודים תוכניות מחדש לבחון יאפשרו הסקר ממצאי
האנושי ההון את לשפר במטרה זאת כל הפרטי. והמגזר הגבוהה ההשכלה מערכת הממשלה,

ולהתאימולנדרשבחברההמודרנית.
מאפיינים מספר בגלל במיוחד, כאמין זה סקר נתפס ההחלטות ומקבלי המדענים בקרב

מיוחדים:
 תוצאותהסקרמבוססותעלאיסוףמידעפרטנישלמדגמיםמייצגים	

 הידוע	 ה-OECD ארגון שקבע מאוד מחמירים איכות בקרת נוהלי תחת מנוהל הסקר
כארגוןבלתיתלוי.
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 כלכליים	 משתנים של מאוד רחב למגוון יסוד מיומנויות נתוני בין ישיר מתאם קיים
וחברתייםובכללם:התפלגותהכנסות,שוויוןהזדמנויות,מצבתעסוקתי,פריוןעבודה,

מעורבותחברתית,שבירתחסמיםועוד.

 בארצותרבותהתקיימוזהכשניעשוריםסקריםדומיםשנתוניהםניתניםלהשוואהעם	
מ-30(מאפשרת )למעלה בסקר המדינותהמשתתפות כל בין להשוות והיכולת זה, סקר

ניתוחתהליכים,שינוייםומגמות.

ארגוןה-OECDמתכנןלהפיץאתממצאיהסקרבכמהאופנים:
 הנובעים	 והבולטים יפורטוהפרמטריםהמרכזיים בין-לאומייםשבהם דוחות מערךשל

כל של רב פירוט ובליווי המשתתפות המדינות בין ההשוואה הדגשת תוך מהממצאים,
המרכיביםהטכנייםשלאבטחתהאיכותשלאיסוףהנתוניםושלהניתוח.

 מערךשלדוחותלאומייםשיכינוהמדינותהמשתתפות,ובהםיושםדגשעלהמאפיינים	
המיוחדיםשלכלמדינהומדינה.

 מאגרנתוניםפרטנישלכלממצאיהסקר)מוערךבכ-200,000שאלוניםXכ-300משתנים	
נתונים לנתח יהיה ניתן ובעזרתו החוקרים, לרשות שיועמד נתונים( כ-60,000,000 =

.OECD-ולעבדעיבודיםצובריםבאמצעותכליסטטיסטישיספקארגוןה
 יישוםאינטרנטישיאפשרלאנשיםפרטייםלענותעלהסקרולבחוןאתכישוריהםביחס	

לאוכלוסייהנבחרת.

מחקר ופרסום בישראל

נוספים,שיהיו דוחות לדוחהלאומי לצרף בישראלמעוניינת ועדתההיגוישלסקרהמיומנויות
ובמטריית ההיגוי ועדת של באכסניה ייעזרו אלה שונים. גופים של ומחקר ניתוח עבודת פרי

הפרסוםשלה-OECDכמעטפתמסייעתלפרסוםתוצאותיהם.
כחלקממדיניותה-OECDשמאומצתועדתההיגויבישראל,בסיוםהסקרמתוכננתחשיפה
רבים ודיונים פרסומים וכמובן במערךהתקשורת כתבות עיון, בימי רבהשתתבטא תקשורתית

באינטרנט.
2015אנומתכנניםלהעמידלרשותמערךהמחקרבישראלקובץמקומילצורכימחקר בשנת
גם הנתונים על לבצע עקרונית, יהיה, ניתן הבין-לאומיים. הקבצים עם להצלבה אפשרות עם
הפרט צנעת מטעמי מחמירות בדיקות מחייבת זו פעילות אך אחרים, מידע מאגרי עם הצלבות

ולכןמחייבתהיערכותמוקדמת.
לאיש לפנות יוכלו נוסף, מידע לקבל ו/או והפרסום המחקר בתהליכי להשתלב המעוניינים

הקשרששמומצויןבסוףהמאמר.
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סיכום

חלשות, אוכלוסיות קידום בחברה, פערים סגירת של קשות בסוגיות מתחבטת שלנו החברה
שותפותבנטל,שוויוןהזדמנויות,שבירתתקרותזכוכיתבתעסוקה,התמודדותעםשוקגלובלי,
מעקבושמירהעלקצבהפיתוחהטכנולוגי,הנגשתמידעלציבור,שיפורהחינוך,שיפורהתעסוקה
ועוד המשתנים השוק לצורכי ההכשרות התאמת המשתנה, לשוק העיסוקים התאמת והפריון,
נושאיםרביםוחשובים.בעתידהקרובנוכללספקכלישיוכללהציגחלקגדולמהפרמטריםהללו

באופןברור,אובייקטיוויושימושי.

תודתנונתונהלד"רעדוגלעלהערותיוהמקצועיותהמועילות.

לשאלות או הערות בנושא הכתבה ניתן לפנות אל:
zvikaa@cbs.gov.il צביקהאמיר


