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 תקציר

תקציר זה מסכ� את ממצאי המחקר הבינלאומי במתמטיקה ובמדעי� שנער� בשנת 

-TIMSSואשר מכונה , �IEA מטע� הארגו� הבינלאומי להערכת הישגי� לימודיי� ה2003

המצב ואת השינויי� שחלו �התקציר מתבסס על דוח מחקר המתאר את תמונת. 2003

המועד , 1999הספר ובבתי הלומדי� בי� �יבמשתני התוצר ובמשתני ההקשר הלימודי בבת

 .2003לבי� שנת , TIMSSהקוד� שבו נער� מחקר 

 1995שנערכו בשנת ,  משלי� את ההרצות הקודמות של אותו מחקרTIMSS-2003מחקר 

, ח� נער� המחקר בכיתות ד ו2003בשנת .  בכיתות ח בלבד1999ובשנת , יב�ח ו, בכיתות ד

 1995במחקר . ת האחרות נער� המחקר בכיתות ח בלבדאול� בישראל ובכמחצית המדינו

 נכלל במסגרת הדגימה ג� 1999ומשנת , השתתפו בישראל רק תלמידי� דוברי עברית

 .המגזר של דוברי הערבית

 מדינות ועוד ארבע ישויות נוספות שצורפו כדי TIMSS 46 השתתפו במחקר 2003בשנת 

 המדינות וכ� בשלוש מבי� ארבע 46 מבי� �25ב. לשרת את קביעת סיפי ההישג הבינלאומיי�

 1999בשנת .  ג� בכיתות ד2003הישויות שהשתתפו בפיתוח סיפי ההישג נער� המחקר של 

אליה� . 2003 חזרו והשתתפו בו ג� בשנת �5שכול� פרט ל,  מדינות38השתתפו במחקר 

 .ת מדינות ערביות והרשות הפלסטיני6ביניה� ,  מדינות חדשות13 2003 ב הצטרפו

 תלמידי� מהחינו� הרגיל 4,318הנתוני� הישראליי� מתבססי� על תגובותיה� של 

�הדתי ומבתי�ספר עבריי� של הפיקוח הממלכתי והפיקוח הממלכתי�הרשמי והמוכר מבתי

�מ,  מורי מתמטיקה�371נוס� על נתוני התלמידי� נאספו נתוני� מ. ספר ממלכתיי� ערביי�

 . מנהלי��146 מורי מדעי� ומ317
 
 

 המסגרת הקוריקולרית והמבח�

 

כמו בכל מחקר של הארגו� הבינלאומי להערכת הישגי� , בבסיסו של המחקר הנוכחי •

מסגרת כזאת מכתיבה את פיתוח . קיימת מסגרת קוריקולרית, )�IEAה(לימודיי� 

המסגרת הקוריקולרית של המחקר . המבחני� והשאלוני� המשרתי� את המחקר

 הינה מסגרת מעודכנת שהחליפה את המסגרת TIMSS-2003הבינלאומי השלישי 

ולה שני סוגי מדדי� מארגני� , �1999 וב�1995הקודמת ששירתה את הרצות המחקרי� ב

 . מדד תוכ� ומדד פעילות קוגניטיבית–

, מושג המספר: המסגרת הקוריקולרית במתמטיקה כוללת את תחומי התוכ� הבאי� •

התחומי� שמקבלי� דגש רב יחסית ה� מושג . נתוני�גיאומטרייה ו, מדידה, אלגברה
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בכל אחד מתחומי התוכ� נדרשו התלמידי� להפגי� שליטה באחת או . המספר ואלגברה

, ידיעה של עובדות ופרוצדורות: יותר מבי� ארבע המיומנויות הקוגניטיביות הבאות

 .פתרו� בעיות שגרתיות וחשיבה מתמטית, שימוש במושגי�

, מדעי החיי�: במדעי� כוללת א� היא חמישה תחומי תוכ�המסגרת הקוריקולרית  •

התחומי� המודגשי� ה� מדעי החיי� . האר� ומדעי הסביבה�מדעי כדור, פיזיקה, כימיה

הבנה , ידע עובדתי: המסגרת כוללת ג� שלוש מיומנויות קוגניטיביות מובחנות. ופיזיקה

 .ויות החקר המדעיהקטגוריה האחרונה כוללת את מיומנ. מושגית וחשיבה וניתוח

 פריטי 383 כלל TIMSS-2003המבח� שנבנה על בסיס המסגרת הקוריקולרית של מחקר  •

 �74 מבי� פריטי המתמטיקה ו79.  פריטי מדעי��189 פריטי מתמטיקה ו194 –מבח� 

פריטי� אלה . מבי� פריטי המדעי� היו פריטי� חסויי� ששימשו ג� במחקרי� הקודמי�

�פריטי ה"ולכ� כונו , שינויי� בהישגי� הלימודיי� לאור� השני�נועדו לבדיקת מגמת ה

Trend ."מפריטי המבח� במדעי� היו �40% מפריטי המבח� במתמטיקה וכ�30%כ 

 .ברירה�והשאר היו פריטי� רבי, )פתוחי�(פריטי� מסוג של בניית תגובה 

 ואלה פוזרו ,) בכל מקצוע לימוד14" (בלוקי�"פריטי המבח� קובצו לקבוצות המכונות  •

בכל חוברת מבח� ". דגימת מטריצה" חוברות מבח� בשיטה של 12באופ� אקראי בי� 

כל בלוק הופיע .  שלושה בחלקו הראשו� ושלושה בחלקו השני–היו שישה בלוקי� 

השאלות במתמטיקה ובמדעי� פוזרו . בשלוש או בארבע חוברות מבח� שונות, בשתיי�

ואילו בחוברות , ייצוג גדול יותר לפריטי מתמטיקה היה 6–1בחוברות : שווה�באופ� לא

התלמידי� נבחנו אפוא על קבוצות שונות .  היה ייצוג גדול יותר לפריטי מדעי�12–7

 . היה דומהאבל פיזור החוברות השונות בכל כיתה, של פריטי�
 
 

 מסגרת הדגימה והמדג�

 

נו� הרגיל הרשמי המטרה הרצויה בישראל נקבעה כתלמידי כיתות ח בחי�אוכלוסיית •

. ולמעט תלמידי� ערבי� ממזרח ירושלי�) פיקוח אחר(למעט תלמידי� חרדיי� , והמוכר

הספר היה �המטרה הרצויה ברמת בית�ס� כל הגריעות של תלמידי� מאוכלוסיית

שיעור זה גבוה מהגבול העליו� . מתוכ� קבוצה גדולה של תלמידי� חרדיי�, 15.2%

 ובגינו צוינה ישראל בסימו� מיוחד במוצגי� המופיעי� ,ידי עורכי המחקר�שהוגדר על

נוס� על כ� נגרעו תלמידי� מ� המדג� תלמידי� מסיבות מוכרות . בדוח הבינלאומי

. ידי עורכי המחקר�וג� כא� הייתה חריגה מהגבול שהוגדר על, 8.6%בשיעור כולל של 

וש שכבות שייצגו את של,  תלמידי�91,880מסגרת הדגימה לאחר הגריעות כללה 

�תלמידי� בחינו� העברי הממלכתי) 62%(תלמידי� בחינו� העברי הממלכתי : הדגימה

תוכנ� , כדי להבטיח דיוק באומדני�). 22%(ותלמידי� בחינו� הערבי ) 16%(הדתי 
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וכ� היו במדג� , יתר לשכבות שמספר התלמידי� בה� קט� יחסית�המדג� לתת ייצוג

 תלמידי� מהחינו� העברי 25%, הממלכתי תלמידי� מהחינו� העברי 48%הסופי 

 . מהחינו� הערבי�27%הדתי ו�הממלכתי

� ו1999באר� התעורר ויכוח לגבי מידת הניתנ�ת להשוואה של המדגמי� מ� השני�  •

ונועד לסלק מ� המדג� ,  היה מכ�ו�2003נטע� כי שיעור הגריעה הגבוה בשנת . 2003

. לטענה זו אי� כל שחר. ל של המדינהאוכלוסיות חלשות כדי לשפר את הציו� הכול

בשתי הרצות המבח� נגרעו אות� אוכלוסיות שאינ� לומדות את תוכניות הלימוד 

 הינה בעיקרה �2003 ל�1999העלייה במספר הנגרעי� ובשיעור� מ. הרשמיות במדינה

 הינ� �2003 ו1999לפיכ� מדגמי . תוצאה של גידול במספר החרדי� הלומדי� בכיתות ח

 .השוואה המייצגי� אות� אוכלוסיות� בנימדגמי�

בשלב הראשו� נדגמו ". שלבית�דגימת אשכולות משוכבת דו"שיטת הדגימה הייתה  •

. ספר שנדג� בשלב הראשו��ובשלב השני נדגמה כיתה ח אחת מכל בית, ספר� בתי150

אלא כיתות שלמות , מכיוו� שבשיטה זו אי� דוגמי� אקראית תלמידי� באופ� ישיר

נוצר מצב שבו כל תלמיד , ספר השוני� א� ה� בגודל��ת בגודל� מתו� בתיהשונו

לפיכ� ח�שב לכל תלמיד משקל . שנדג� אינו מייצג מספר זהה של תלמידי� באוכלוסייה

משקל הדגימה שימש . דגימה בהתא� למספר התלמידי� שהוא מייצג באוכלוסייה

 .סטטיסטיי� לאוכלוסייה כולהלתיקו� ציוני התלמידי� באופ� שִאפשר קבלת אומדני� 

ספר � בתי143מה� , ספר בלבד� בתי�146ספר שנדגמו נאספו נתוני� מ� בתי150מבי�  •

כל . ספר נדגמה כיתה�מכל בית. ספר מחליפי�� בתי3מ� המדג� המקורי ועוד 

למעט תלמידי� שחסרו ביו� המבח� או , התלמידי� בכיתה שנדגמה השתתפו במחקר

מספר� הסופי של התלמידי� שנתוניה� שירתו את המחקר . ותשוחררו מסיבות מוכר

כ� השתתפו במחקר המורי� למתמטיקה ולמדעי� של התלמידי� �כמו. 4,318היה 

 .תוני�הספר שמה� נאספו נ� בתי146שנבחנו וכ� המנהלי� של 
 
 

 TIMSS הציוני� במחקר

 

 של תלמידי� השוואה הישגי��במחקר הישגי� בינלאומיי� יש צור� לאמוד באופ� בר

נוס� על כ� יש צור� לקבל . המגיבי� על מקבצי� שוני� של פריטי� במועדי� שוני�

אומדני� מדויקי� על יכולות התלמידי� מתגובותיה� על מדג� קט� יחסית של פריטי� 

כדי לענות על צרכי� אלה נעזרי� בתיאוריות פסיכומטריות . המייצגי� את התחו� הנמדד

ביניה� תיאוריית , כגו� תכונות מנטליות, דת תכונות סמויותמתקדמות המתמחות במדי

בבסיס תיאוריה זו קיי� מודל מתמטי ). Item Response Theory – IRT(התגובה על פריט 

המבטא את הסתברות ההצלחה של נבח� בפריט מבח� כפונקציה של יכולתו הסמויה ושל 
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 היחסי של הפריט בהשוואה הקושי, למשל. תכונות נוספות של הפריט שעליו הוא מגיב

לתלמידי� . לאחרי� מאפשר ליצור סול� שעליו מדרגי� את הפריטי� לפי הקושי שלה�

ואילו , בעלי יכולת גבוהה יש סיכוי גדול יותר לענות בהצלחה על פריטי� קשי� יחסית

כ� סול� הפריטי� . תלמידי� בעלי יכולת נמוכה יענו בהצלחה רק על הפריטי� הקלי� יותר

פי תגובותיה� של �על. וסס על הקושי היחסי שלה� נהפ� לסול� המודד יכולתהמב

המחושבת בנפרד על מדגמי אוכלוסייה (התלמידי� על פריטי� בדרגת קושי ידועה מראש 

נית� לאמוד את יכולת� של , ובהתבסס על נתוני רקע נוספי� של הלומדי�, )מארצות שונות

� ל0וה� מבוטאי� על סול� שבי� , "ציוני סבירות"אומדני יכולת כאלה מכוני� . הנבחני�

פי תגובות התלמיד על הפריטי� הנלקחי� �על. 100תק� � וסטיית500ע� ממוצע , 1000

והממוצע המשוקלל , מחשבי� חמישה אומדני� נפרדי�. מסול� זה נית� לאמוד את יכולתו

 הטוב ביותר של את האומד�, או במילי� אחרות, שלה� מהווה את ציו� היכולת של הנבדק

הטכניקה של יצירת סולמות . יכולתו המנובאת אילו היה עונה על כל הפריטי� של הסול�

 .המשנה של המבח��ואומדני סבירות אומצה ג� כאשר חושבו הציוני� בתחומי

לצור� . יש לגשר בי� סולמות המדידה, כדי להשוות בי� ציוני� שהתקבלו בשני� שונות

פונקציית ). �Trendפריטי ה(ותפי� שהועברו בשני� השונות זה משתמשי� בפריטי� המש

המרה המבוססת על השוואת הציוני� שהתקבלו על קבוצת פריטי� זו במועדי� השוני� 

א� מספר� , 1999 על סול� הציוני� של 2003מאפשרת להציב את אומדני הציו� הכולל של 

שר לגשר בי� סולמות המשנה של המבח� אינו מאפ� בתחומי�Trendהמועט של פריטי ה

 אינ� על סול� משות� ע� �2003לכ� ציוני הסבירות בתחומי התוכ� השוני� ב. תוכ� אלה

המשנה של � בתחומי�Trendולצור� השוואת ההישגי� על פריטי ה, �1999אלה שד�וחו ב

 .המבח� משתמשי� בציוני אחוזי�

 על תחומי תוכ� שוני� הוא ממוצע אחוז העוני� נכו� על פריטי המבח� אוציו� אחוזי� 

מי� , ידי שכבות המדג��אוכלוסייה יכולה להיות מוגדרת על. בו באוכלוסייה מסוימת

בדוח הנוכחי דיווחנו באמצעות ציוני אחוזי� ג� כאשר דובר בכלל . הנבדקי� וכדומה

וזאת כדי לאפשר השוואה ע� נתוני� , �Trendולא רק בפריטי ה, הפריטי� של המבח�

שכ� האחוזי� , אול� כא� יש ג� מקו� להסתייגות. � שנערכו בישראלממחקרי� אחרי

וג� א� מניחי� שהמבחני� המיועדי� , המושווי� הינ� של תגובות על מבחני� שוני�

 להתייחס להשוואות יש, לאותה רמת כיתה ולאותו מקצוע בודקי� אות� עולמות תוכ�

 .בזהירות ראויה
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 סיפי הישג

 

ניות ולציבור הרחב לפרש טוב יותר את הישגיה� של כדי לסייע לקובעי המדי

�מנסי� לאפיי� את ההישג של תלמידי� שציוניה� נופלי� סביב ארבע נקודות, התלמידי�

� נקבעו ארבע נקודות כאלה עלTIMSS-2003במחקר . חת� בהתפלגות הציוני� הבינלאומית

 – 550,  הס� הבינוני כציו�– 475,  נקבע כציו� הס� התחתו�400ציו� . דעת�סמ� שיקול

תלמידי� שציוניה� נעי� בסביבת .  כציו� הס� של המצטייני�– �625ו, כציו� הס� הגבוה

תגובותיה� על הפריטי� השוני� מאפשרי� לקשור לכל . בוח��ציוני הס� משמשי� קבוצות

בוח� רלוונטית עוני� עליה נכו� ורוב �ס� הישג קבוצת פריטי� שרוב התלמידי� בקבוצת

פרשנות של הדרישות החבויות בפריטי� . בוח� נמוכה יותר שוגי� בה��די� בקבוצתהתלמי

שיעור התלמידי� המשיגי� או עוברי� . אלה מאפשרת לתאר את ההישג בכל אחד מהסיפי�

 .את הסיפי� משמש מדד נוס� לבחינת הישגיה של כל מדינה
 
 

 ההישג במתמטיקה

 

אנגליה לא נכללה בחישוב (שוות  המדינות המו45ממוצע ההישג במתמטיקה של  •

 נקודות ציו� על סול� ציוני 467הוא ) הממוצע משו� שלא עמדה בדרישות הדגימה

 .0.5התק� �וטעות, הסבירות

עולי� באופ� מובהק סטטיסטית על הממוצע , ביניה� ישראל,  מדינות26הישגיה� של  •

סטית מהממוצע  מדינות נמוכי� באופ� מובהק סטטי18והישגיה� של , הבינלאומי

 אינ� שוני� באופ� מובהק – רומניה ומולדובה – מדינות 2הישגיה� של . הבינלאומי

 .סטטיסטית מהממוצע הבינלאומי

ע� ציו� , סינגפור. המדינות המובילות בהישגי� במתמטיקה ה� המדינות האסיאתיות •

. מיתק� מעל הממוצע הבינלאו� סטיות1.3נמצאת במרחק של , 3.6תק� � וטעות605

והיא נמצאת , 5.5תק� � וטעות264ע� ציו� , אפריקה�ההישג הנמו� ביותר הוא של דרו�

 .תק� מתחת לממוצע הבינלאומי�כשתי סטיות

 496ע� ממוצע , )ללא אנגליה( המדינות המושוות 45 מבי� �19ישראל נמצאת במקו� ה •

 שונה בהישגה והיא אינה, תק� מעל לממוצע הבינלאומי� סטיית�1/3כ, 3.4תק� �וטעות

 .שוודיה וליטא, אנגליה, סקוטלנד, זילנד�ניו, באופ� מובהק סטטיסטית מסלובניה

 המדינות והישויות שהיו �33 ב�2003 להישגי� ב�1999מ� ההשוואה בי� ההישגי� ב •

 חלו שינויי�  וישויות מדינות�20השוואה לגבי מועדי� אלה עולה כי ב�לה� נתוני� בני

.  מדינות חלו ירידות מובהקות סטטיסטית�10וב, סטטיסטיתמובהקי� �קטני� ולא

הינה אחת המדינות היחידות ,  נקודות ציו��29שבה עלה ההישג במתמטיקה ב, ישראל
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עלייה מובהקת . �2003 ל�1999שבה� נרשמה עלייה מובהקת סטטיסטית בהישג מ

 20 –ובליטא ,  נקודות ציו�33 –סטטיסטית במתמטיקה התרחשה ג� בפיליפיני� 

 .נקודות ציו�

העלייה שנרשמה בישראל בהישגי� במתמטיקה התרחשה בקרב הלומדי� בכל  •

�שה� כ,  נקודות68 –העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בקרב הערבי� . המשנה�אוכלוסיות

. תק� של התפלגות ציוני המבח� במתמטיקה באוכלוסייה הישראלית כולה� סטיית0.8

 59 –הדתיי� �הספר הממלכתיי��תלמידי� בבתיעלייה מרשימה נרשמה ג� בקרב ה

תק� של התפלגות ציוני המבח� באוכלוסייה הישראלית � סטיית�0.7כ, נקודות ציו�

 15 –הספר הממלכתיי� נרשמה עלייה נמוכה יחסית �בקרב התלמידי� בבתי. כולה

תק� של התפלגות ציוני המבח� במתמטיקה באוכלוסייה � סטיית�0.2כ, נקודות בלבד

 .ראלית כולההיש

, שוות בהישגיה� של קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל�כתוצאה מהעליות הבלתי •

�שהיו ב, הפערי� בי� האוכלוסייה הדוברת עברית לבי� האוכלוסייה הדוברת ערבית

, תק� בתחומי המבח� השוני� לטובת דוברי העברית� סטיית1.0 עד 0.7 בטווח של 1999

פערי . תק� לטובת דוברי העברית� סטיית0.5 עד 0.3 לטווח של �2003הצטמצמו ב

ההישג בי� התלמידי� בחינו� העברי הממלכתי לבי� התלמידי� בחינו� העברי 

תק� של התפלגות הציוני� לטובת � סטיית�0.3 על כ�1999שעמדו ב, הדתי�הממלכתי

תק� לטובת � סטיית0.2 לשיעור של �2003השתנו ב, הספר הממלכתיי��הלומדי� בבתי

 .הדתיי��הספר הממלכתיי��הלומדי� בבתי

 625שהשיגו או עברו את ציו� הסבירות , שיעור התלמידי� המצטייני� בישראל •

שיעור זה עלה במקצת בישראל למ� . בדומה לממוצע הבינלאומי, 6%הוא , במתמטיקה

�ירד מ, 400שלא הגיעו לציו� , שיעור התלמידי� החלשי� בישראל, במקביל. 1999

שיעור התלמידי� , פי הממוצעי� הבינלאומיי��על. �2003 ב�14% ל�1999 ב24%

 –בקוריאה הדרומית , 38% –בטייווא� , 44%שעברו את ס� המצטייני� בסינגפור הוא 

 .0%ואילו במדינות רבות שיעור זה עומד על , 24% –ביפ� , 31% –קונג �בהונג, 35%

מי בי� הישגי הבני� להישגי  היה פער מובהק סטטיסטית בממוצע הבינלאו�1999ב •

העלייה בהישגי הבנות . �2003פער זה נעל� ב. הבנות במתמטיקה לטובת הבני�

.  גדולה מהעלייה שהתרחשה בהישגי הבני� בתקופה זו�2003 ל1999שהתרחשה בי� 

 מדינות הישגיה� של הבנות גבוהי� באופ� מובהק סטטיסטית מהישגיה� של הבני� �9ב

 ). נקודות ציו� בבחריי��33דות ציו� בטייווא� ל נקו7הפער נע בי� (

, ישראל הינה אחת המדינות שבה� פערי המגדר בהישגי� במתמטיקה ה� לטובת הבני� •

 נקודות 16( לטובת הבני� �1999א� ג� בה הפער הגדול והמובהק סטטיסטית שהיה ב

רי המגדר פע. ושוב אינו מובהק סטטיסטית,  נקודות ציו��8 ל�2003הצטמצ� ב) ציו�
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, ואילו בקרב דוברי הערבית ה� לטובת הבנות, בקרב דוברי העברית ה� לטובת הבני�

 .א� בשני המקרי� הפערי� אינ� מובהקי� סטטיסטית

 – נתוני�גיאומטרייה ו, מדידה, אלגברה,  מושג המספר–בכל תחומי התוכ� במתמטיקה  •

, אה לממוצע הארציבהשוו. ההישגי� בישראל עולי� על הממוצעי� הבינלאומיי�

הישגי הבני� עולי� באופ� . ההישגי� במושג המספר ובאלגברה ה� הגבוהי� ביותר

ודומי� להישגי , נתוני�במדידה וב, מובהק סטטיסטית על הישגי הבנות במושג המספר

 .הבנות באלגברה ובגיאומטרייה

 ונותרו �1999כשליש מפריטי המבח� במתמטיקה הינ� פריטי� שהועברו ג� ב, כאמור •

 מאפשרת א� היא לזהות �Trendהשוואת ההישגי� בפריטי ה). Trendפריטי (חסויי� 

פי הממוצעי� הבינלאומיי� �בעוד שעל. מגמה של עלייה או ירידה בהישגי� בי� השני�

בישראל חלו ,  במתמטיקה�Trendחלה ירידה מובהקת סטטיסטית בהישג בפריטי ה

 נקודות ציו� על 7:  סטטיסטית בפריטי� אלהזמ� זה עליות גדולות ומובהקות�בפרק

 8, )�2003תק� של התפלגות הציוני� ב� סטיית�1/3כ(סול� ציוני האחוזי� במבח� כולו 

 נקודות 7,  נקודות ציו� במדידה7,  נקודות ציו� באלגברה6, נקודות ציו� במושג המספר

ת הגדולות ביותר ג� כא� נרשמו העליו. נתוני� נקודות ציו� ב�6ציו� בגיאומטרייה ו

 .הדתי�הספר הערביי� ובחינו� העברי הממלכתי�בבתי

הספר שלה� בכל �פי מדד הטיפוח של בתי�כאשר מפלחי� את הישגי התלמידי� על •

פערי ההישג הגדולי� ביותר במתמטיקה בי� תלמידי� , המשנה�אחת מאוכלוסיות

�בקרב תלמידי בתימתגלי� " חלשי�"ספר �לבי� תלמידי� בבתי" מבוססי�"ספר �בבתי

, )תק� של התפלגות הציוני� של כלל התלמידי�� סטיית�0.8יותר מ(הספר הממלכתיי� 

� סטיית0.7–0.5פער של (הדתיי� �הספר הממלכתיי��ואחריה� בקרב הלומדי� בבתי

ייתכ� . הספר הערביי��הפערי� הקטני� ביותר מצויי� בקרב הלומדי� בבתי). ל"תק� כנ

הטיפוח �הספר השייכי� לעשירוני�הכלכליי� בי� בתי�ברתיי�שבמגזר זה ההבדלי� הח

כאשר הפער , �1999מצב זה שונה מזה שהיה ב, מכל מקו�. השוני� אינ� כה גדולי�

לבי� הלומדי� " מבוססי�"ספר �הגדול ביותר בהישגי� הלימודיי� בי� הלומדי� בבתי

 .הדתיי��הספר הממלכתיי��נמצא בבתי" חלשי�"ספר �בבתי

לות המבח� במתמטיקה נית� לשיי� כאמור לארבעה תחומי� של מיומנויות את שא •

פתרו� בעיות שגרתיות , שימוש במושגי�, ידיעה של עובדות ופרוצדורות: קוגניטיביות

, שתי המיומנויות הראשונות פשוטות יחסית לשתיי� האחרות. וחשיבה מתמטית

 .ובהתא� לכ� ההישג בה� גבוה יותר מאשר באחרות

�גי� הגבוהי� ביותר בכל המיומנויות הקוגניטיביות ה� בקרב התלמידי� בבתיההיש •

הספר �א� כי הפערי� בינ� לבי� הלומדי� בבתי, הדתיי��הספר הממלכתיי�

 .הממלכתיי� הינ� זניחי�
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הפערי� הגדולי� במיומנויות הקוגניטיביות ה� בי� התלמידי� בחינו� העברי לבי�  •

תק� של התפלגות הציוני� � סטיית0.5–0.25גודל של �רבסד, התלמידי� בחינו� הערבי

במגזר העברי הישגי הבני� במיומנויות הקוגניטיביות עולי� . של האוכלוסייה כולה

 .ערבי הבנות משיגות יותר מהבני� או משתוות אליה�במגזר ה. במעט על הישגי הבנות
 
 

 ההישג במדעי�

 

אנגליה לא נכללה בחישוב הממוצע ( המדינות המושוות 45 במדעי� של ממוצע ההישג •

,  נקודות ציו� על סול� ציוני הסבירות474הוא ) משו� שלא עמדה בדרישות הדגימה

 .0.6התק� �וטעות

עולי� באופ� מובהק סטטיסטית על הממוצע , ביניה� ישראל,  מדינות24ממוצעיה� של  •

 אינ� שוני� –ניה מולדובה ורומ, ירד�,  בולגריה– מדינות 4הישגיה� של ; הבינלאומי

 מדינות נמוכי� 18וממוצעיה� של ; באופ� מובהק סטטיסטית מהממוצע הבינלאומי

 .באופ� מובהק סטטיסטית מהממוצע הבינלאומי

תק� שלמה של התפלגות הציוני� �בשיעור של כסטיית, המדינה העומדת בראש •

 נקודות 578ע� ממוצע של , היא סינגפור, העולמית במדעי� מעל לממוצע הבינלאומי

�המדינה שהישגיה במדעי� הינ� הנמוכי� ביותר היא דרו�. 4.3תק� �ציו� וטעות

תק� של התפלגות הציוני� �כשתי סטיות, 6.7תק� � וטעות244ע� ממוצע , אפריקה

 .העולמית מתחת לממוצע הבינלאומי

צע  נקודות ציו� על הממו�14 עולה ב– 3.1תק� � וטעות488 ממוצע –ההישג של ישראל  •

תק� של ההתפלגות הציוני� הבינלאומית מההישג של � סטיית�0.9הבינלאומי א� נופל ב

ללא ( המדינות המושוות 45 מבי� �23ישראל נמצאת במקו� ה. המדינה המובילה

איטליה , והיא אינה שונה בהישגה באופ� מובהק סטטיסטית מנורווגיה, )אנגליה

 .ובולגריה

 מבחינת ההישגי� במדעי� הינה �2003 ל1999המגמה העולמית שמסתמנת בי�  •

 שיש לה� נתוני� לגבי ההישגי� במדעי� בשני  והישויות המדינות33מבי� . מעורבת

 מדינות חלו ירידות �8ב,  חלו עליות מובהקות סטטיסטית בהישגי��10ב, המועדי�

 מדינות לא חלו שינויי� מובהקי� סטטיסטית בי� שני �15וב, מובהקות סטטיסטית

 המדינות שבה� חלה עלייה מובהקת סטטיסטית 10 ישראל הינה אחת מבי� a.עדי�המו

 20ושיעור העלייה שנרש� בה הוא , �2003 ל�1999בהישגי� הלימודיי� במדעי� מ

הפיליפיני� : מדינות אחרות ששיפרו את הישגיה� במדעי� באופ� ניכר ה�. נקודות ציו�

 25 –ירד� ,  נקודות ציו�27 –קונג � הונג, נקודות ציו�31 –ליטא ,  נקודות ציו�32 –
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 12 –הברית � נקודות ציו� וארצות13 –מולדובה ,  נקודות ציו�18 –מלזיה , נקודות ציו�

 .נקודות ציו�

, המשנה�העלייה שנרשמה בישראל בהישגי� במדעי� התרחשה בקרב כל אוכלוסיות •

תק� של � סטיית�0.8 כ, נקודות ציו�64בשיעור של (א� במיוחד בקרב דוברי הערבית 

�הספר הממלכתיי��ובקרב הלומדי� בבתי) התפלגות הציוני� של כלל התלמידי�

תק� של התפלגות הציוני� של כלל � סטיית�0.6כ,  נקודות ציו�49בשיעור של (הדתיי� 

הספר הממלכתיי� קטנה בהרבה �העלייה שחלה בקרב הלומדי� בבתי). התלמידי�

 .ולמעשה זניחה

 בי� התלמידי� בחינו� העברי לבי� התלמידי� �1999 במדעי� שנרשמו בפערי ההישג •

תק� שלמה בציו� � היה פער של כסטיית�1999ב. �2003בחינו� הערבי הצטמצמו ב

פערי . תק�� סטיית�0.4 הפער קט� מ�2003ואילו ב, הכולל במדעי� בי� שני המגזרי�

 התלמידי� בחינו� ההישג במדעי� בי� התלמידי� בחינו� העברי הממלכתי לבי�

, תק� לטובת התלמידי� בממלכתי� סטיית�0.5 על כ�1999שעמדו ב, הדתי�הממלכתי

 .�2003נעלמו לחלוטי� ב

 6% במדעי� הוא 625שיעור התלמידי� המצטייני� שהשיגו או עברו את ציו� הסבירות  •

, 5%בישראל שיעור התלמידי� שהשיגו או עברו ס� זה הוא . פי הממוצע הבינלאומי�על

שאינ� , שיעור התלמידי� החלשי� בישראל, לעומת זה. �1999והוא לא השתנה מ

פי הממוצעי� �על. �2003 ב�15% ל�1999 ב�25%ירד מ, 400מגיעי� לציו� 

, �7% ל�9%הבינלאומיי� חלה בי� מועדי� אלה ירידה קטנה בשיעור המצטייני� מ

 .�16% ל�19% החלשי� מ אלו שמתחת לס�וחלה ג� ירידה קטנה בשיעור

. ברוב המדינות קיי� פער מגדרי מובהק סטטיסטית בהישגי� במדעי� לטובת הבני� •

 נקודות 1000–0על סול� של ( נקודות 6פי הממוצע הבינלאומי עומד על �הפער על

פערי� קטני� יותר שנמצאו אינ� ; זהו ג� הפער המובהק סטטיסטית הקט� ביותר). ציו�

 �9ב.  נקודות35 –ול ביותר לטובת הבני� נרש� בגאנה הפער הגד. מובהקי� סטטיסטית

במקדוניה : מדינות הישגי הבנות עולי� באופ� מובהק סטטיסטית על הישגי הבני�

בארמניה וברשות ; 1000–0 נקודות ציו� על סול� 8 –ובמולדובה הפער קט� 

 27 –� בירד;  נקודות ציו�16 –בערב הסעודית ;  נקודות ציו�13 פער של –הפלסטינית 

 . נקודות ציו� לטובת הבנות29 –ובבחריי� ; נקודות ציו�

ישראל הינה אחת הארצות שבה� פער ההישגי� במדעי� לטובת הבני� ממשי� להתקיי�  •

בי� . �2003 נקודות ב�20 ל�1999 נקודות ב�14 מ–וא� גדל ונעשה מובהק סטטיסטית 

הישגי הבני� וג� בהישגי השני� האלה חלו בישראל עליות מובהקות סטטיסטית ג� ב

בחינו� העברי הפער הוא לטובת . אול� העליות בהישגי הבני� היו גדולות יותר, הבנות

ואילו בקרב דוברי הערבית הפער הוא לטובת הבנות א� , )תק�� סטיית�1/3כ(הבני� 

 .הוא קט� יותר



 TIMSS 2003המחקר הבינלאומי במתמטיקה ובמדעי�  

 

20

הפער . בכל תחומי התוכ� במדעי� ההישגי� בישראל עולי� על הממוצעי� הבינלאומיי� •

זה ג� התחו� . הגדול ביותר בי� ההישג בישראל לבי� הממוצע הבינלאומי הוא בכימיה

 .שבו ההישג הישראלי עולה על הממוצע הארצי של הציו� הכולל במדעי�

הפערי� . בישראל הישגי הבני� עולי� על הישגי הבנות בכל תחומי התוכ� במדעי� •

וקטני� יותר , במדעי הסביבה ובפיזיקה, האר��לטובת הבני� גדולי� יותר במדעי כדור

במדעי החיי� הישגי הבנות דוברות הערבית עולי� על הישגי . בכימיה ובמדעי החיי�

 .של ציוני הסבירות) תק�� סטיית�0.5כ( נקודות ציו� �43הבני� דוברי הערבית ב

 ונותרו �1999 מפריטי המבח� במדעי� הינ� פריטי� שהועברו ג� ב�40%כ, כאמור •

 מאפשרת א� היא לזהות �Trendהשוואת ההישגי� בפריטי ה). Trendפריטי (סויי� ח

פי הממוצעי� הבינלאומיי� חלה �על. מגמה של עלייה או ירידה בהישגי� בי� השני�

העלייה , לעומת זה, בישראל.  במדעי��Trendעלייה קטנה מאוד בהישג בפריטי ה

תק� של � סטיית0.3–0.2עור של  בתחומי המבח� השוני� היא בשי�Trendבפריטי ה

בכימיה , העליות בולטות בעיקר במדעי החיי�. �Trendהתפלגות הציוני� בכל פריטי ה

העלייה .  בי� שני המועדי� ירידהלא חל כל שינויבעוד שבמדעי הסביבה , ובפיזיקה

שחלה בציוניה� של כלל התלמידי� בישראל נובעת בעיקר מעליות בהישגי התלמידי� 

 .הדתי�הערבי ובחינו� העברי הממלכתיבחינו� 

הספר שלה� בכל �פי מדד הטיפוח של בתי�כאשר מפלחי� את הישגי התלמידי� על •

�פערי ההישג הגדולי� ביותר במדעי� בי� תלמידי� בבתי, המשנה�אחת מאוכלוסיות

מתגלי� בחינו� הממלכתי העברי " חלשי�"ספר �לבי� תלמידי� בבתי" מבוססי�"ספר 

, )תק� של התפלגות הציו� במדעי� באוכלוסייה הישראלית כולה�יית סט�0.7כ(

 ).ל"תק� כנ� סטיית�0.3כ(הספר הערביי� �והפערי� הנמוכי� ביותר מתגלי� בבתי

את שאלות המבח� במדעי� נית� לשיי� כאמור לשלוש קטגוריות של מיומנויות  •

 מושגית ושאלות שאלות הבודקות הבנה, שאלות הבודקות ידע עובדתי: קוגניטיביות

, ההבדלי� בהישגי� שמתגלי� במיומנויות השונות. הבודקות מיומנויות חשיבה גבוהות

מעידי� על מדרג בקושי ובמורכבות , המשנה�ואשר חוזרי� על עצמ� בכל אוכלוסיות

הפערי� הגדולי� ביותר בהישגי� הקוגניטיביי� ה� בי� . הנדרשת מהתלמידי�

וה� בולטי� במיוחד , התלמידי� בחינו� הערביהתלמידי� בחינו� העברי לבי� 

� בחינו� העברי הפערי� המגדריי� ה� לטובת הבני. במיומנויות החשיבה הגבוהה

 .ולטובת הבנות בחינו� הערבי
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 ההקשר החינוכי של לימודי המתמטיקה והמדעי�

 

 תוכנית הלימודי�

עורכי המחקר . �IEAאחד מגורמי ההקשר החשובי� במחקרי התוכנית הלימודי� הינה  •

המבטאת את המדיניות לגבי הוראת , עשו הבחנה בי� תוכנית הלימודי� המיועדת

המתייחסת לאופ� שבו המורי� , לבי� תוכנית הלימודי� המופעלת, מקצוע הלימוד

 .מפרשי� ומיישמי� את המדיניות החינוכית

י� במערכת מידע על תוכנית הלימודי� המיועדת בכל מדינה נאס� מגורמי� מוסמכ •

הנתוני� שנאספו ה� שיעור הנושאי� מס� כל . באמצעות שאלו� תוכנית הלימודי�

שיעור הנושאי� , ידי כל התלמידי��הנושאי� בכל תחו� תוכ� שאמורי� להילמד על

ידי התלמידי� הטובי� בלבד ושיעור הנושאי� שאינ� אמורי� �שאמורי� להילמד על

שדיווחו לגבי כל , � המופעלת נאס� ממורי�מידע על תוכנית הלימודי. להילמד כלל

בשנת המבח� או לא , לפני שנת המבח�) יותר ממחצית תכניו(נושא א� הוא נלמד ברובו 

 .נלמד כלל

פי � מה� על69%.  נושאי�TIMSS 45במתמטיקה זוהו בתוכנית הלימודי� המיועדת של  •

, י� לכלל התלמידי� הבינלאומיי� מיועדממוצעי�פי ה� על�70%הנתוני� הישראליי� ו

 הבינלאומיי� מיועדי� לתלמידי� הטובי� ממוצעי�פי ה� על�6% מה� בישראל ו7%

 אינ� נלמדי� – הבינלאומיי� ממוצעי�פי ה� ג� בישראל וג� על– מה� �24%ו, בלבד

תחומי התוכ� במתמטיקה שבה� תוכנית הלימודי� המיועדת בישראל מקיפה את . כלל

 .יותר ה� מושג המספר ואלגברהשיעורי הנושאי� הגבוהי� ב

אחוז הנושאי� .  נושאי�TIMSS 44במדעי� זוהו בתוכנית הלימודי� המיועדת של  •

פי הממוצעי� �ועל, �77%מתוכ� המיועדי� לכל התלמידי� בישראל מגיע ל

נראה שתוכניות לימודי� במדעי� מיישמות גישה של מדע . �71% ל–הבינלאומיי� 

ג� בישראל , TIMSSעי� שפורטו במסגרת הקוריקולרית של  מהנושאי� במד�1/4כ. לכל

תחומי התוכ� במדעי� שבה� . אינ� נלמדי� כלל, פי הממוצעי� הבינלאומיי��וג� על

תוכנית הלימודי� המיועדת בישראל מקיפה את שיעורי הנושאי� הגבוהי� ביותר ה� 

 .האר��מדעי הסביבה ומדעי כדור

 �2/3מודי� המיועדות בישראל מקיפות יותר מאפשר לסכ� ולומר כי תוכניות הלי •

ה� במדעי� וה� , TIMSSפיה פותחו מבחני �מנושאי המסגרת הקוריקולרית שעל

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��הנתו� דומה לזה שמתקבל על. במתמטיקה

את , בשנת המבח� או לפניה, שיעור� הממוצע של התלמידי� בישראל שלמדו בפועל •

�ואילו שיעור� על, 61% במתמטיקה הוא TIMSSהקוריקולרית של רוב נושאי המסגרת 

ג� , כל התלמידי� כמעט. 72%פי הממוצעי� הבינלאומיי� גבוה יותר ועומד על 
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למדו בפועל את רוב הנושאי� הקשורי� , פי הממוצעי� הבינלאומיי��בישראל וג� על

פי �עלג� בישראל וג� , פחות ממחצית התלמידי�, לעומת זה. למושג המספר

בתחו� . נתוני�למדו בפועל את רוב הנושאי� בתחו� התוכ� , הממוצעי� הבינלאומיי�

שיעור נמו� ,  מהתלמידי�45%ידי �התוכ� גיאומטרייה נלמדו רוב הנושאי� באר� על

 .פי הממוצע הבינלאומי� על�69%בהשוואה ל

את , יהבשנת המבח� או לפנ, שיעור� הממוצע של התלמידי� בישראל שלמדו בפועל •

פי �ואילו שיעור� על, 56% במדעי� הוא TIMSSרוב נושאי המסגרת הקוריקולרית של 

 מנושאי �3/4א� שיותר מ, ככלל. 67%הממוצעי� הבינלאומיי� גבוה יותר ועומד על 

 במדעי� תואמי� את תוכנית הלימודי� המיועדת TIMSSהמסגרת הקוריקולרית של 

. ידי התלמידי� עד למועד המבח��ו בפועל עלרק כמחצית� אכ� נלמד, במדעי� בישראל

האר� ובמדעי הסביבה כמעט כל נושאיה של המסגרת הקוריקולרית �במדעי כדור, כ�

 מהנושאי� �40%א� רק כ,  מיוצגי� בתוכנית הלימודי� המיועדת בישראלTIMSSשל 

 .אכ� נלמדו בפועל

המבח� או בשנת  קוד� לשנת –נוס� על המידע לגבי המועד שבו נלמדו הפריטי�  •

 נאס� בישראל מידע על פריטי� שתוכניה� נלמדו לפני שנת המבח� א� –המבח� עצמה 

 �20%שהיוו כ,  פריטי� כאלה39במתמטיקה היו . קיבלו דגש מיוחד בשנת המבח�

מבי� כל פריטי המתמטיקה . ובמדעי� לא היו פריטי� כאלה כלל, מכלל פריטי המבח�

 מהפריטי� ייצגו 20%,  אמורי� להילמד בשנת המבח� ייצגו תכני� שהיו55%, במבח�

�ו,  דגש מיוחד בשנת המבח�קיבלותכני� שהיו אמורי� להילמד לפני שנת המבח� א� 

 ייצגו תכני� שהיו אמורי� להילמד קוד� לשנת המבח� ללא דגש מיוחד בשנת 5%

מד  אמורי� להילשלא מהפריטי� ייצגו תכני� 30%  פריטי� שה�58 במדעי�. המבח�

  מהפריטי� ייצגו תכני� שהיו אמורי� להילמד קוד� לשנת המבח��40%ו, בשנת המבח�

 .מבח�ה ייצגו תכני� שהיו אמורי� להלמד בשנת 30%ולא הודגשו בשנת המבח� וכ� 

המבח� במתמטיקה תוא� אפוא יותר את תוכנית הלימודי� המיועדת בישראל עד כיתה 

 .ח

יתה לתלמידי� הזדמנות כלשהי ללמוד את ממוצע ההישג בפריטי המתמטיקה שהי 

על ממוצע ההישג בפריטי� ) 100–0על סול� ( נקודות ציו� �7תוכניה� עולה ב

ההישג בפריטי� שתוכניה� קיבלו דגש מיוחד ). תק�� סטיית�0.3כ(שתוכניה� לא נלמדו 

 נקודות ציו� על ההישג בפריטי� שתוכניה� נלמדו בשנת �7בשנת המבח� עולה ב

 .לא הדגשההמבח� ל

ממוצע ההישג בפריטי� שהייתה לתלמידי� הזדמנות כלשהי ללמוד את , במדעי� 

 נקודות ציו� על ההישג בפריטי� שלא הייתה לתלמידי� הזדמנות �6תוכניה� עולה ב

יתרו� ההישג בפריטי� שתוכניה� נלמדו על ההישג בפריטי� . ללמוד את תוכניה�

יש . האר� ובמדעי החיי��במדעי כדור, השתוכניה� לא נלמדו בולט במיוחד בכימי
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הספר �לציי� שבפיזיקה נמצא הישג גבוה יותר בפריטי� שתוכניה� לא נלמדו בבית

אי� להוציא מכלל אפשרות שההישג בפריטי� מבטא לא . מאשר באלה שתוכניה� נלמדו

אלא ג� את הקושי , וד את תוכניה�רק את מידת ההזדמנות שניתנה לתלמידי� ללמ

 .שלה�
 

 נתוני הרקע של התלמידי�

והוא עולה על , 45%שיעור התלמידי� בישראל שאחד מהוריה� בוגר אוניברסיטה הוא  •

בישראל . להשכלת ההורי� יש קשר להישגי� לימודיי�. 28% –הממוצע הבינלאומי 

פער ההישגי� בי� תלמידי� שאחד מהוריה� בוגר אוניברסיטה לבי� תלמידי� שהוריה� 

.  נקודות ציו� במדעי��67 נקודות ציו� במתמטיקה ול�76 פחות מגיע לבוגרי יסודי או

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי� גדולי� א� יותר�הפערי� על

שיעור התלמידי� שאחד מהוריה� בוגר אוניברסיטה ואשר מצפי� א� ה� להשלי�  •

� ל–פי הממוצעי� הבינלאומיי� �ועל, �35%לימודי� אוניברסיטאיי� מגיע בישראל ל

לשאיפות של תלמידי� להשלי� לימודי� אוניברסיטאיי� יש השפעה על . 21%

 נקודות ציו� 85וה� משיגי� , במיוחד א� להוריה� יש השכלה אוניברסיטאית, הישגיה�

 נקודות ציו� במדעי� יותר מתלמידי� שאינ� מצפי� להשלי� לימודי� �78במתמטיקה ו

 .סיטה ובי� א� לאובי� א� הוריה� בוגרי אוניבר, אוניברסיטאיי�

פי הממוצעי� הבינלאומיי� מגיעי� מבתי� שיש � על�15% מהתלמידי� בישראל ו22% •

 ספרי� �200פערי ההישג בי� תלמידי� שבבית� יש יותר מ.  ספרי��200בה� יותר מ

תק� של � סטיית0.7–0.5 ספרי� ה� בשיעור של בי� �10 ל0לבי� כאלה שבבית� יש בי� 

 .ציוני הסבירות

ג� במגזר של דוברי העברית וג� במגזר של דוברי , בתיה� של רוב התלמידי� בישראלב •

ההישגי� הלימודיי� של תלמידי� שיש בבית� . כתיבה�יש מחשב ושולח�, הערבית

תק� של סול� ציוני הסבירות על ההישגי� של תלמידי� � סטיית�0.5מחשב עולי� בכ

כתיבה �מידי� שיש בבית� שולח�וההישגי� הלימודיי� של תל, שאי� בבית� מחשב

 .כתיבה�תק� על הישגיה� של תלמידי� שאי� בבית� שולח�� סטיית�0.3עולי� בכ

 מתלמידיה משתמשי� במחשבי� ג� בבית �70% המדינות שיותר מ12ישראל נמנית ע�  •

הישגיה� של אלה המשתמשי� במחשבי� בבית בלבד או בבית . הספר�וג� בבית

�אל על הישגיה� של אלה המשתמשי� במחשבי� רק בבתיהספר עולי� בישר�ובבית

 .תק� של התפלגות ציוני הסבירות במתמטיקה ובמדעי�� סטיית�0.7הספר בכ

בית לפחות שלוש פעמי� � מה� מקבלי� שיעורי�1/3כ, לפי דיווחי התלמידי� בישראל •

 שיעור התלמידי� המקביל. בשבוע ושוקדי� על הכנת� כמחצית השעה ויותר כל פע�
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הנתוני� הבינלאומיי� אינ� קושרי� את . �1/4פי הממוצעי� הבינלאומיי� הוא כ�על

. בית במתמטיקה ובמדעי� להישגי� לימודיי��התדירות והאינטנסיביות של מת� שיעורי

בית הינה אפקטיבית במתמטיקה א� לא �בישראל נמצא כי אינטנסיביות במת� שיעורי

 .במדעי�

בהשוואה לממוצע ,  שעות כל יו�2.5 –בטלוויזיה ילדי� בישראל מרבי� לצפות  •

 שעות 3.7 –בגלישה באינטרנט  ואו מרבי� במשחקי מחשב;  שעות1.9בינלאומי של 

ומרבי� להיפגש ע� חברי� ;  שעות בלבד2.1בהשוואה לממוצע בינלאומי של , כל יו�

 . שעות1.9 שעות כל יו� בהשוואה לממוצע בינלאומי של 2.3 –

.  התלמידי� בישראל חשי� ביטחו� עצמי גבוה כלומדי מתמטיקה ומדעי�יותר ממחצית •

הישגי תלמידי� בישראל שיש . לתחושת הביטחו� העצמי יש קשר להישגי� לימודיי�

 �63 נקודות ציו� במתמטיקה וב�75לה� תחושת ביטחו� עצמי גבוהה כלומדי� עולי� ב

כאשר , ע� זה.  כלומדי� נמו�נקודות ציו� במדעי� על הישגי תלמידי� שבטחונ� העצמי

משווי� בי� מדינות מתברר כי שיעור התלמידי� בעלי תחושת ביטחו� עצמי גבוהה 

 .כלומדי� אינו קשור בהכרח להישגיה של אותה מדינה

 �42%ו,  מהתלמידי� בישראל מביעי� יחס של הערכה גבוהה ללימודי המתמטיקה56% •

לעמדות אלה יש קשר בינוני להישגי� . י�מביעי� יחס של הערכה גבוהה ללימודי המדע

תק� של התפלגות ציוני הסבירות לטובת � סטיית�0.3בישראל קיי� פער של כ .לימודיי�

תלמידי� שיש לה� הערכה גבוהה למקצועות בהשוואה לאלה שהערכת� למקצועות 

שיעור התלמידי� המביעי� הערכה גבוהה ללימודי המדעי� והמתמטיקה גבוה . נמוכה

ונמצא במגזר זה קשור יותר , ) מהלומדי��3/4מגיע ל( בקרב דוברי הערבית יותר

 .להישגי� לימודיי�

�ו, "אני נהנה ללמוד מתמטיקה" מהתלמידי� מביעי� הסכמה מלאה להיגד 27%רק  •

שיעור המביעי� הסכמה להיגדי� .  מביעי� הסכמה מלאה להיגד דומה במדעי�34%

�מ. פי שניי� משיעור� במגזר של דוברי העבריתאלה במגזר של דוברי הערבית גדול 

,  חלה בישראל ירידה בשיעור� של אלה המסכימי� כי ה� נהני� ללמוד מתמטיקה1999

. א� במקביל חלה עלייה בשיעור� של אלה המסכימי� כי ה� נהני� ללמוד מדעי�

פער ההישגי� בי� המביעי� . להנאה מלימוד המקצוע יש קשר להישגי� לימודיי�

פי הממוצעי� הבינלאומיי� �מה להיגד לבי� אלה שאינ� מסכימי� להיגד מגיע עלהסכ

.  נקודות ציו� במדעי� על סול� ציוני הסבירות�30 נקודות ציו� במתמטיקה ול�28ל

 .בישראל הקשר בולט יותר במגזר של דוברי הערבית
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 מורי המתמטיקה והמדעי�

שלו הינ� גורמי� מכריעי� המשפיעי� הכשרתו ותחושת המסוגל�ת , כישוריו של המורה •

מידע על גורמי� אלה נאס� בעיקר משאלוני מורה נפרדי� . רבות על הישגי התלמידי�

ועל ,  מורי�371על השאלו� למורי המתמטיקה ענו . למורי המתמטיקה ולמורי המדעי�

 �2/3 במתמטיקה ובTIMSS מכיתות �3/4ב.  מורי�317השאלו� למורי המדעי� ענו 

רוב ה� לימדו �פי�א� על, ת המדעי� לימדו את תלמידי הכיתה כמה מורי�מכיתו

. נוכחות� של כמה מורי� בכיתה מעידה על תופעה של הקבצות. תלמידי� שוני�

ואילו , יכולת� קודמי� נראה שההקבצות במתמטיקה הינ� הקבצותTIMSSממחקרי 

 .עבודה במעבדההמל�וה , במדעי� סיבת ההקבצות קשורה לאופי ההתנסות במדעי�

. מורי המתמטיקה והמדעי� בישראל נדרשי� להכשרה מוקדמת שיש בה מרכיב מעשי •

א� אי� ה� , לעבור תקופת התמחות ותקופת ניסיו�, ה� חייבי� להיות בעלי תואר אקדמי

מצב זו דומה לנעשה ברוב �תמונת. נדרשי� לעמוד במבח� בטר� החלו בעבודת�

 מתקיימי� מבחני מורי� כתנאי לכניסה  וישויותדינות מ�32למעט העובדה שב, הארצות

 .להוראה

בהשוואה , )נשי�( מהתלמידי� בישראל לומדי� מתמטיקה ומדעי� אצל מורות �80%כ •

שיעור הלומדי� אצל מורי� מעל לגיל . פי הממוצעי� הבינלאומיי�� בלבד על�60%לכ

 �21%ו, נלאומיפי הממוצע הבי� על23%לעומת ,  במתמטיקה16% בישראל הוא 50

הוותק הממוצע של המורי� למדעי� ולמתמטיקה . בדומה לממוצע הבינלאומי, במדעי�

כמעט כל התלמידי� בישראל . בדומה לממוצע הבינלאומי,  שני�16בישראל הוא 

שיעור זה . לומדי� מתמטיקה ומדעי� אצל מורי� בעלי תעודת הוראה רשמית) 96%(

 .גבוה מהממוצעי� הבינלאומיי�

 �27% במתמטיקה ו25%יעורי התלמידי� שלמוריה� יש תואר שני או יותר ה� ש •

 �71% במתמטיקה ו72%ושיעורי התלמידי� שלמוריה� יש תואר ראשו� ה� , במדעי�

פי הממוצעי� �שיעורי� אלה עולי� בהרבה על השיעורי� המקבילי� על. במדעי�

 .הבינלאומיי�

או הוכשרו במש� שנה אחת , ראה כללשיעורי התלמידי� שמוריה� לא הוכשרו להו •

� על�33%בהשוואה לכ,  במדעי��14% במתמטיקה ול�10%מגיעי� בישראל ל, בלבד

בשני המקצועות הישגי התלמידי� שמוריה� לא הוכשרו . פי הממוצעי� הבינלאומיי�

או קיבלו הכשרה קצרה בלבד אינ� נופלי� מהישגי התלמידי� שמוריה� הוכשרו חמש 

אול� ייתכ� שמורי� אלו מוני� בשנות הכשרת� ג� את השני� בה� למדו  .שני� ויותר

 )מתמטיקה או מדעי�(באוניברסיטה את המקצוע עצמו 
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, 74%שיעור התלמידי� בישראל שמורי המתמטיקה שלה� התמחו במתמטיקה הוא  •

 מהתלמידי� בישראל לומדי� מתמטיקה 66%. ועולה במקצת על הממוצע הבינלאומי

 .קיבלו הכשרה בחינו� מתמטיאצל מורי� ש

ושיעור , 75%שיעור התלמידי� בישראל שמורי המדעי� שלה� התמחו בביולוגיה הוא  •

 מהתלמידי� 60%. 57%התלמידי� בישראל שמורי המדעי� שלה� התמחו בכימיה הוא 

השיעורי� הללו . בישראל לומדי� מדעי� אצל מורי� שקיבלו הכשרה בחינו� מדעי

בשני מקצועות הלימוד . פי הממוצעי� הבינלאומיי��תלמידי� עלגבוהי� משיעורי ה

אי� פערי הישג גדולי� בי� תלמידי� הלומדי� אצל מורי� המצייני� תחומי התמחות 

 .אי� אפוא יתרו� למורי� שתחו� התמחות� הוא מקצוע הלימוד. שוני�

מטיקה  במת33% ששיעור� בישראל –בשני מקצועות הלימוד יש קבוצה של תלמידי�  •

הישגי ". אחר" הלומדי� אצל מורי� שציינו ג� תחו� התמחות – במדעי� �21%ו

 .התלמידי� בקבוצה זו גבוהי� יחסית להישגי התלמידי� בקבוצות האחרות

שיעורי� גבוהי� של תלמידי� לומדי� אצל מורי , פי דיווחי המנהלי� בישראל�על •

יות הקשורות להטמעת מתמטיקה ומדעי� המשתתפי� בתכיפות גבוהה בהשתלמו

הספר ולשיפור מיומנויות �לשיפור בית, לשיפור בידע התוכני, תוכניות הלימודי�

ומציבי� את ישראל , שיעורי� אלה גבוהי� בהרבה מהממוצעי� הבינלאומיי�. ההוראה

בי� המדינות הבולטות במת� הזדמנויות למידה למורי� ובהפעלת מדיניות של למידה 

פי דיווחי המורי� נמוכי� במקצת �רי התלמידי� בנושא זה עלשיעו. לאור� הקריירה

א� מותירי� עדיי� את ישראל כמדינה שמוריה מרבי� , ידי המנהלי��מאלה שדווחו על

 .בהשתלמויות

פי דיווחי �על(הישגיה� של תלמידי� בישראל שמוריה� מעורבי� בתדירות גבוהה  •

לימודי� ובשיפור מיומנויות בהשתלמויות הממוקדות בהטמעת תוכניות ) המנהלי�

תק� של התפלגות ציוני הסבירות על הישגיה� של � סטיית�0.2הוראה עולי� בכ

תק� כאשר מדובר � סטיית�0.5ובכ, תלמידי� שמוריה� אינ� משתתפי� בפעילויות אלה

יתרו� זה בהישגי התלמידי� שמוריה� משתתפי� . בפעילות לשיפור הידע התוכני

פערי ההישג בי� . בוהה בולט יותר במגזר של דוברי הערביתבהשתלמויות בתדירות ג

ידי �התלמידי� לפי תדירות ההשתתפות של מוריה� בהשתלמויות כפי שדווחו על

 .פי דיווחי המנהלי��המורי� נמוכי� מאלה שחושבו על

פי הממוצעי� �ה� בישראל וה� על, קהילת המורי� למתמטיקה ולמדעי� מצטיירת •

� ל40%בי� . גומלי� אינטנסיבית בי� עמיתיה�לה המקיימת פעילותכקהי, הבינלאומיי�

 . מהמורי� מקיימי� פגישות שבועיות בענייני� פדגוגיי�50%

המורי� בישראל תופסי� את עצמ� כמוכני� ביותר ללמד את רוב הנושאי� במתמטיקה  •

שיעורי התלמידי� בישראל שמוריה� חשי� כ� עולי� על הממוצעי� . ובמדעי�

הישגי התלמידי� בישראל שמוריה� מביעי� תחושת , במתמטיקה. לאומיי�הבינ
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 על הישגיה� של אלה הלומדי� אצל מורי� שאינ�  בדר� כללמסוגל�ת גבוהה עולי�

במתמטיקה היתרו� בולט לגבי נושאי� באלגברה ובמדעי� לגבי נושאי� . מביעי� זאת

ה מתונה בלבד לתחושת פי הנתוני� הבינלאומיי� קיימת השפע� על.במדעי החיי�

 .על הישגי התלמידי�, ה� של המורה למתמטיקה וה� של המורה למדעי�, המסוגל�ת
 

 הוראת המתמטיקה

רובו נאס� משאלוני המורה . המידע על הוראת המתמטיקה נאס� ממקורות שוני� •

המידע . הספר ומשאלוני התלמידי��וחלקי� נוספי� התקבלו משאלוני בית, למתמטיקה

פעילות , שימוש בספרי לימוד,  הדגש המוש� בתכני� ובמיומנות–בהוראה עצמה עוסק 

:  ובתנאי ההוראה–בית ומבחני� �שיעורי, שימוש במחשבוני� ובמחשבי�, הלומדי�

 .המשאבי� והזמ� מוקצב למקצוע, גודל הכיתה

 מהתלמידי� לומדי� �60%ו,  תלמידי� בממוצע34בכיתות המתמטיקה בישראל יש  •

פי �על.  בכתות קטנות או גדולות במיוחד10% ופחות מ  תלמידי�40–33של  בכיתות

 עולי� על  במיוחדקטנותההישגיה� של תלמידי� בכיתות , הממוצעי� הבינלאומיי�

.  נקודות על סול� ציוני הסבירות�13 ב במיוחדגדולותההישגיה� של תלמידי� בכיתות 

 .ניח לטובת התלמידי� בכיתות הקטנות ז זהבאר� הפער

על מאפייני הלומדי� בכיתות המתמטיקה נית� ללמוד בעקיפי� מתגובות המורי� על  •

: בי� המאפייני�. השאלה עד כמה מאפייני� מסוימי� מגבילי� לדעת� את ההוראה

צרכי� , הכלכלי של התלמידי��שונ�ת ברקע החברתי, שונ�ת ביכולות של התלמידי�

נמוכה של ) מוטיווציה(ֲהניעה , תלמידי�חוסר עניי� של , מיוחדי� של תלמידי�

 מהתלמידי� בישראל לומדי� בכיתות שמוריה� 30%. תלמידי� והפרעות של תלמידי�

שיעורי . ציינו את השונ�ת ביכולות של הלומדי� כגור� המגביל במידה רבה את ההוראה

ל על בסיס התגובות ע. התלמידי� שמוריה� ציינו גורמי� אחרי� הינ� נמוכי� יותר

: ונקבעו בו שלוש רמות, "כיתת מתמטיקה ע� הגבלות מועטות"השאלה !�תח מדד של 

המציינת כיתה ללא הגבלות או ע� הגבלות מעטות בגי� מאפייני , רמה גבוהה

המציינת כיתה ע� הגבלות רבות בגי� נתוני , ורמה נמוכה; רמה בינונית; התלמידי�

 מהתלמידי� לומדי� בכיתות �40%כ, יבדומה לממוצע הבינלאומ, בישראל. התלמידי�

הרמה (מתמטיקה שמאפייני הלומדי� בה� אינ� מהווי� גור� המגביל את ההוראה 

והשיעור הנמו� ביותר , 81% –השיעור הגבוה ביותר נמצא בהולנד ; הגבוהה של המדד

הישגי התלמידי� בישראל הלומדי� בכיתות שבה� רמת המדד ). 5% –התקבל במרוקו 

תק� � סטיית�0.5י� על הישגי התלמידי� בכיתות שבה� רמת המדד נמוכה בכגבוהה עול
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 �0.3הפער עומד על כ, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על. של התפלגות ציוני הסבירות

 .תק��סטיית

נתו� המציב את ישראל ,  שעות בשנה119בישראל מוקדשות להוראת המתמטיקה  •

ובתחתית ,  שעות בשנה193יפיני� ע� בראש נמצאת הפיל(בעמדת אמצע בי� המדינות 

מספר הדקות השבועיות ).  שעות בשנה בלבד75הרשימה נמצאת קפריסי� ע� 

 .בדומה לממוצע הבינלאומי, 210המוקדשות להוראת מתמטיקה בישראל הוא 

 מזמ� ההוראה בכיתה ח להוראת 34%מורה מתמטיקה בישראל מקדיש בממוצע  •

.  מהזמ� להוראת מושג המספר�15%מטרייה ו מהזמ� להוראת גיאו28%, אלגברה

בישראל מוקדש בכיתות ח זמ� רב יחסית ללימוד , בהשוואה לממוצעי� הבינלאומיי�

 .אלגברה וגיאומטרייה וזמ� מועט יחסית להוראת מושג המספר ומדידה

: כגו�, המורי� דיווחו על הקצאת הזמ� השבועי באחוזי� לפעילויות שונות במתמטיקה  •

עבודה מודרכת על , האזנה להרצאה) עצמאי או בהדרכת מורה(, בית�יעוריבדיקת ש

השתתפות , האזנה להרצאה חוזרת, עבודה עצמית על פתרו� בעיות, פתרו� בעיות

פי �ג� בישראל וג� על,  מהזמ��40%מדיווחי המורי� עולה כי כ. בבחינות וכדומה

בקרת למידה הזמ� מוקדש ל מ�1/4כ, מוקדשי� לפתרו� בעיות, הממוצעי� הבינלאומיי�

מוקדש לשמיעת ) בישראל קצת פחות( מהזמ� �1/5וכ, בית ומבחני��בדיקת שיעורי: 

ידי �בעיקר כזו המודרכת על, התמונה המצטיירת היא של הוראה מסורתית. הרצאות

המדינות שבה� שיעור גבוה יחסית של הזמ� מוקדש לפתרו� בעיות עצמאי ה� . מורה

שיעור הזמ� המוקדש להאזנה . )21%( בישראל )28% (הולנדואוסטרליה , שוודיה

  .15% בישראל �42% ל27%ונע בי� , להרצאת מורה במדינות האסיאתיות גבוה יחסית

הפעילות . על אופי הפעילות בכיתת המתמטיקה נאספו נתוני� משאלוני התלמידי� •

, רי� או יותר מהתלמידי� עושי� אותה במחצית השיעו�82%ש, הנפוצה ביותר בישראל

 מהתלמידי� עוסקי� בתדירות זו בפתרו� עצמאי 73%. היא מת� הסברי� לתשובותיה�

 55%,  עוסקי� בתרגול פעולות חשבו�61%,  עוסקי� בכתיבת משוואות65%, של בעיות

 �50%ו,  עוסקי� בפרשנות של טבלות ותרשימי�51%, עוסקי� בחישובי� בשברי�

בכל הפעילויות הללו שיעורי התלמידי� בישראל . ו�עוסקי� בקישור הנלמד לחיי היומי

 .עולי� על הממוצעי� הבינלאומיי�

הסברת תשובות ופתרו� עצמאי של בעיות נחשבי� , קישור הנלמד למצבי היומיו� •

השתיי� האחרונות .  במסגרת לימודי המתמטיקהלפעילויות קוגניטיביות ברמה גבוהה

כפי שנית� להסיק מדיווחי  טיביות ביותרה� ג� הפעילויות השכיחות ביותר והאפק

ל במגזר "יש לציי� את האפקטיביות הגבוהה במיוחד של כל הפעילויות הנ. התלמידי�

 .הערבי

פי הממוצעי� הבינלאומיי� � מהתלמידי� על�2/3 מהתלמידי� בישראל וכ�1/2כ •

 .לומדי� אצל מורי� המשתמשי� בספר לימוד כבסיס עיקרי להוראת מתמטיקה
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תוני� בישראל מעידי� כי השימוש במחשבוני� בלימודי המתמטיקה נפו� יחסית הנ •

 מהתלמידי� בישראל מותר להשתמש 39%בכיתותיה� של . לממוצעי� הבינלאומיי�

 מהתלמידי� �8%ורק ל, )בכיתה ח(מוגבל בשיעורי מתמטיקה �במחשבוני� באופ� בלתי

השימוש , ינלאומיי�פי הממוצעי� הב�על. אסור להשתמש במחשבוני� בכיתות

ומותר ללא הגבלה בכיתותיה� של ,  מהלומדי�23%במחשבוני� אסור בכיתותיה� של 

פי הממוצעי� הבינלאומיי� אי� פער הישגי� בי� �על.  מהתלמידי� בלבד21%

התלמידי� שבכיתותיה� השימוש במחשבוני� אסור לבי� אלה שבכיתותיה� מותר 

נמצא פער הישגי� לטובת התלמידי� , ת זהלעומ, בישראל. להשתמש בה� ללא הגבלה

תק� של התפלגות ציוני � סטיית�0.2כ(שבכיתותיה� השימוש במחשבוני� אסור 

במגזר של דוברי העברית נמצאה אפקטיביות לשימוש במחשבוני� , ע� זה). הסבירות

ובמגזר של דוברי הערבית נמצאה אפקטיביות , בתדירות גבוהה לצור� בדיקת תשובות

פתרו� בעיות , במחשבוני� בתדירות גבוהה לצור� חקירת מושג המספרלשימוש 

 .וחישובי� שגרתיי�

 �31% בישראל ול�47%שיעור התלמידי� שבכיתותיה� נעשה שימוש במחשבי� מגיע ל •

שיעור התלמידי� שבכיתותיה� משתמשי� במחשבי� . פי הממוצעי� הבינלאומיי��על

פי �הינו נמו� ה� בישראל וה� על) תרבמחצית השיעורי� או יו(בתכיפות גבוהה 

שימוש במחשבי� בתדירות , פי הנתוני� הישראליי��על. הממוצעי� הבינלאומיי�

קשור בקשר שלילי להישגי� , במיוחד לצור� חיפוש אחר מידע ורעיונות, גבוהה

שימוש במחשבי� בתדירות גבוהה לצור� עיבוד וניתוח נתוני� , מאיד� גיסא. לימודיי�

 .ראל בקשר חיובי להישגי� לימודיי�קשור ביש

פי הממוצעי� הבינלאומיי� � על�30% מהתלמידי� בישראל ו50%, לפי דיווחי המורי� •

ה� מקבלי� , דהיינו, בית במתמטיקה בתדירות ובאינטנסיביות גבוהות�מקבלי� שיעורי

. ובכל פע� נדרשת חצי שעה לפחות להכנת�, בית במחצית השיעורי� לפחות�שיעורי

בית במתמטיקה בתדירות �ר ההישגי� בי� התלמידי� המקבלי� שיעוריפע

בית במתמטיקה בתדירות �ובאינטנסיביות גבוהות לבי� אלה המקבלי� שיעורי

פי � נקודות ציו� על�20 נקודות ציו� בישראל ול�63ובאינטנסיביות נמוכות מגיע ל

 .לטובת הראשוני�, הממוצעי� הבינלאומיי�
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 הוראת המדעי�

וחלקי� נוספי� , מידע על הוראת המדעי� נאס� בעיקר משאלוני המורה למדעי�ה •

המידע עוסק בתנאי ההוראה . הספר ומשאלוני התלמידי��התקבלו משאלוני בית

תנאי הלמידה וההוראה עשויי� להיות שוני� בכיתות המלמדות . ובהוראה עצמה

, � כמקצועות נפרדי�תוכנית לימודי� משולבת במדעי� ובכיתות שבה� מלמדי� מדעי

. ולכ� בחלק מהמוצגי� יש התייחסות נפרדת למדינות לפי האופ� שבו מלמדי� מדעי�

 .ישראל מושווית אל המדינות שבה� מלמדי� מדע משולב

הממוצעי� בכיתות המלמדות מדע .  תלמידי� בממוצע34בכיתות המדעי� בישראל יש  •

 69% בישראל  בפיליפיני��54 תלמידי� בכיתה בסקוטלנד ל�19משולב נעי� מ

פי הממוצעי� �על.  תלמידי�40 ל 33מהתלמידי� לומדי� בכתות בה� יש בי� 

 32–25(הישגיה� של התלמידי� הלומדי� בכיתות שגודל� בינוני , הבינלאומיי�

בישראל ממוצע ההישג הגבוה ביותר במדעי� הוא של . ה� הגבוהי� ביותר) תלמידי�

פער ההישגי� בי� ).  תלמידי�24–1 (במיוחדנות תלמידי� הלומדי� בכיתות הקט

)  תלמידי� או יותר41 ( במיוחדהלומדי� בכיתות קטנות לבי� הלומדי� בכיתות גדולות

 . נקודות ציו� לטובת הלומדי� בכיתות הקטנות�26מגיע בישראל ל

על מאפייני התלמידי� בכיתות המדעי� נית� ללמוד בעקיפי� מתגובות המורי� על  •

שונ�ת ביכולות של : עד כמה המאפייני� הבאי� מגבילי� את ההוראההשאלה 

, צרכי� מיוחדי� של תלמידי�, הכלכלי של התלמידי��שונ�ת ברקע החברתי, התלמידי�

 מהתלמידי� בישראל לומדי� 35%. חוסר עניי� של תלמידי� והפרעות של תלמידי�

למידיה� מגבילה את אצל מורי� הסבורי� כי השונ�ת ביכולות הלימודיות של ת

כיתת מדעי� ע� הגבלות "על בסיס התגובות על השאלה !�תח מדד של . ההוראה

המציינת כיתה ללא הגבלות או ע� , רמה גבוהה: ונקבעו בו שלוש רמות, "מועטות

המציינת כיתה ע� , ורמה נמוכה; רמה בינונית; הגבלות מעטות בגי� נתוני התלמידי�

 מהתלמידי� בישראל לומדי� בכיתות מדעי� 30%. התלמידי�הגבלות רבות בגי� נתוני 

הרמה הגבוהה של (שמאפייני הלומדי� בה� אינ� מהווי� גור� המגביל את ההוראה 

הרמה ( לומדי� בכיתות שבה� מאפייני� התלמידי� מהווי� בעיה חמורה �30%ו, )המדד

� ו38% ה� שיעורי התלמידי�, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על). הנמוכה של המדד

ספר שבה� מאפייני הלומדי� מהווי� גור� �פער ההישגי� בי� בתי. בהתאמה, 21%

ספר שבה� מאפייני הלומדי� אינ� מהווי� גור� מגביל מגיע בישראל �מגביל לבי� בתי

פי הממוצעי� �ועל, תק� של התפלגות ציוני הסבירות של כלל האוכלוסייה� סטיית�1/3ל

 .לטובת הראשוני�, תק�� סטיית�1/4הבינלאומיי� לכ

נתו� המציב את ישראל ,  שעות לימוד בשנה116בישראל מוקדשות להוראת מדעי�  •

בראש נמצאת הפיליפיני� ע� ( המדינות המלמדות מדע משולב 32 מבי� �12במקו� ה
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מספר ).  שעות בשנה בלבד96ובתחתית הרשימה נמצאת איטליה ע� ,  שעות בשנה202

בדומה לממוצע , 153הוראת המדעי� בישראל הוא הדקות בשבוע המוקדשות ל

 .הבינלאומי

השיעור ( מזמ� ההוראה הכולל �9%הזמ� המוקצב להוראת מדעי� בישראל הוא כ •

). 18% –והשיעור הגבוה ביותר נמצא בפיליפיני� , 7% –הנמו� ביותר נרש� בנורווגיה 

 מוקדשי� �28%ו,  מהזמ� המוקצב להוראת המדעי� מוקדשי� למדעי החיי�34%

א� כי ג� לפיה� , שיעורי� אלה גבוהי� בהשוואה לממוצעי� הבינלאומיי�. לכימיה

  ).בהתאמה, �21% ו27%(תחומי� אלה זוכי� בנתחי זמ� גדולי� יחסית 

 . מהזמ� השבועי המוקצב למדעי� מוקדשי� לשמיעת הרצאה או הרצאה חוזרת�35%כ 
ונה המצטיירת היא של הוראה התמ. פי הממוצע הבינלאומי�בישראל וג� על ג� 

 .ידי מורה�בעיקר כזו המודרכת על, מסורתית

התלמידי� דיווחו על התדירות שבה נעשות פעולות שונות בשיעורי מדע הקשורות  •

, חקירה בקבוצות קטנות, עריכת ניסוי, תכנו� ניסוי, צפייה במורה העור� ניסוי: לחקר

מדיווחי התלמידי� בישראל עולה כי . כתיבת הסברי� ויישו� הנלמד לחיי היומיו�

הפעילויות העיקריות ששיעורי� גדולי� של תלמידי� עוסקי� בה� בתדירות גבוהה 

צפייה במורה העור� ניסוי , )76%(כתיבת הסברי� : ה�) במחצית השיעורי� לפחות(

מבי� . בעניי� זה ישראל עולה על הממוצעי� הבינלאומיי�). 63%(ועריכת ניסוי ) 73%(

פי הממוצעי� � ג� בישראל וג� על–הפעילות האפקטיבית ביותר , עילויות החקרכל פ

בלתי נמצא כפעילות , לעומת זה, תכנו� ניסוי.  היא כתיבת הסברי�–הבינלאומיי� 

פי הנתוני� �פי הממוצעי� הישראליי� וג� על�אפקטיביות הפחותה ביותר ג� על

ת קטנות על חקירה אינה  בישראל ג� פעילות של עבודה בקבוצו.הבינלאומיי�

 .אפקטיבי

כמחצית התלמידי� לומדי� אצל מורי� , פי הממוצע הבינלאומי�ה� בישראל וה� על •

הישגיה� של תלמידי� אלה . המשתמשי� בספר לימוד כבסיס עיקרי להוראת מדעי�

נופלי� במקצת בישראל מהישגיה� של אלה שמוריה� אינ� משתמשי� בספר לימוד 

 •.ידי הנתוני� הבינלאומיי��נו נתמ� עלממצא זה אי. כלל

בדומה לממוצע ( מהתלמידי� בישראל יש מחשבי� זמיני� בשיעורי מדעי� �51%ל •

שיעורי� נמוכי� של תלמידי� משתמשי� במחשבי� למטרות שונות ). הבינלאומי

פי �ה� בישראל וה� על, )במחצית השיעורי� או יותר(בשיעורי המדע בתדירות גבוהה 

והישגיה� אינ� עולי� על הישגי התלמידי� שאינ� ,  הבינלאומיי�הממוצעי�

 .משתמשי� במחשבי� כלל במסגרת שיעורי המדע

בית במדעי� בתדירות ובאינטנסיביות גבוהות �שיעורי התלמידי� המקבלי� שיעורי •

ידי המורה �הבית על�לבדיקת שיעורי. נמוכי� בהשוואה לשיעורי� שנמצאו במתמטיקה

 .בית על ההישגי� במדעיש השפעה חיו
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 ספרי�ההקשר הבית

הכלכלי של אוכלוסיית �ההרכב החברתי: הספר שיתוארו להל� ה��מאפייני בית •

�אווירת בית, הספר הכלליי� והספציפיי� להוראת המקצועות�משאבי בית, התלמידי�

 .הספר�הספר ומידת הביטחו� שמורי� ותלמידי� חשי� בבית

ספר שיותר ממחצית תלמידיה� מגיעי� �מדי� בבתי מהתלמידי� בישראל לו�1/4כ •

 –פי הממוצע הבינלאומי �על; "חלשי�"ספר �בתי(כלכליות נמוכות �משכבות חברתיות

 מהתלמידי� בישראל לומדי� �15%כ). ספר כאלה� מהתלמידי� לומדי� בבתי�1/3כ

�מגיעי� משכבות חברתיות) 10%–0%(ספר שרק מיעוט קט� מקרב תלמידיה� �בבתי

 מהתלמידי� 22% –פי הממוצע בינלאומי �על; "מבוססי�"ספר �בתי(ליות נמוכות כלכ

ספר �פער ההישגי� בי� התלמידי� הלומדי� בבתי). ספר כאלה�לומדי� בבתי

 נקודות ציו� �64מגיע בישראל ל" חלשי�"ספר �לבי� אלה הלומדי� בבתי" מבוססי�"

� ו57 הבינלאומיי� הפערי� ה� פי הנתוני��על.  נקודות ציו� במדעי��60במתמטיקה ול

 .בהתאמה,  נקודות ציו�51

. ספר שיש בה� ציפיות למעורבות הורי��שיעורי� גדולי� של תלמידי� לומדי� בבתי •

למעט , הספר למעורבות הורי� אי� השפעה ניכרת על ההישגי� הלימודיי��לציפיות בית

וכחות הורי� באירועי  ונהבית�לציפיות הקשורות לבקרה של ההורי� על הכנת שיעורי

 .בית ספר

 זמינות משאבי� להוראת –ידי שני מדדי� של זמינות משאבי� �ספר אופיי� על�כל בית •

. בכל אחד מהמדדי� נקבעו שלוש רמות. מתמטיקה וזמינות משאבי� להוראת מדעי�

 בי� המדינות המסודרות לפי �9מדיווחי המנהלי� עולה כי ישראל נמצאת במקו� ה

ספר ברמה הגבוהה של המדד מבחינת זמינות �מידי� הלומדי� בבתישיעור התל

.  מבחינת זמינות המשאבי� להוראת מדעי��5ובמקו� ה, המשאבי� להוראת מתמטיקה

�משאבי� במתמטיקה עלה מ�ספר עתירי�שיעור התלמידי� בישראל הלומדי� בבתי

משאבי� �ריספר עתי�ושיעור התלמידי� הלומדי� בבתי, �2003 ב�49% ל�1999 ב32%

, מבי� המשאבי� הקשורי� למתמטיקה. �2003 ב�55% ל�1999 ב�36%במדעי� עלה מ

המשאבי� שחסרונ� משפיע ביותר על ההישגי� הלימודיי� ה� מחשבוני� ותוכנות 

 . מחשבוני� וציוד למעבדות–ומבי� המשאבי� הקשורי� למדעי� , מחשב

, הספר� המנהלי� את אווירת ביתסמ� דיווחי המנהלי� נבנה מדד המתאר את תפיסת�על •

הבנה , רצו� של המורי��רמה גבוהה במדד זה מבטאת שביעות. והוגדרו בו שלוש רמות

הצלחה של המורי� ביישו� , הספר�של המורי� את המטרות הקוריקולריות של בית

, ציפיות גבוהות של המורי� ביחס להישגי התלמידי�, ספרית�תוכנית הלימודי� הבית

הספר ושאיפות גבוהות �התייחסות חיובית של התלמידי� לרכוש בית, רי�מעורבות הו

שיעור התלמידי� בישראל ברמת המדד הגבוהה . של התלמידי� להצלחה בלימודי�
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וגבוה יותר בקרב דוברי העברית מאשר , )15%(עולה על הממוצע הבינלאומי ) 28%(

ספר ברמת המדד �תיפערי ההישג בי� התלמידי� הלומדי� בב. בקרב דוברי הערבית

 �82ספר ברמת המדד הנמוכה מגיעי� בישראל ל�הגבוהה לבי� אלה הלומדי� בבתי

פי הממוצעי� �ואילו על,  נקודות ציו� במדעי��46נקודות ציו� במתמטיקה ול

 .בהתאמה,  נקודות ציו��44 ו�49הבינלאומיי� הפערי� ה� 

ישראל נמצאת במקו� , י מדד זהלפ. מדד אווירה דומה !�תח על בסיס תגובות המורי� •

ספר� �הראשו� בשיעור התלמידי� שמורי המתמטיקה שלה� תופסי� את אווירת בית

ובמקו� השני בשיעור התלמידי� שמורי המדעי� שלה� תופסי� את , כחיובית ביותר

פערי ההישג בי� התלמידי� שמוריה� מציבי� את . ספר� כחיובית ביותר�אווירת בית

גבוהה של המדד לבי� אלה שמוריה� מציבי� אותו ברמה הנמוכה ספר� ברמה ה�בית

.  נקודות ציו� במדעי��62 נקודות ציו� במתמטיקה ול�53של המדד מגיעי� בישראל ל

 . נקודות ציו� ה� במתמטיקה וה� במדעי�36הפערי� הבינלאומיי� ה� 

הרמה . הספר�מדד נוס� מתאר את שכיחות� של תופעות ההיעדרות של תלמידי� מבית •

ידי המנהלי� �הגבוהה של המדד מתארת מצב שבו ההיעדרויות נדירות ואינ� נתפסות על

ואילו הרמה הנמוכה של המדד מציינת מצב שבו ההיעדרויות תכופות ונתפסות , כבעיה

 בשיעור התלמידי� הלומדי� �2003 ל1999בישראל חלה ירידה בי� . כבעיה חמורה

ספר שבה� ההיעדרויות רבות �בבתי, דהיינו(ספר ברמה הנמוכה של המדד �בבתי

פערי ההישג בישראל . �2003 בלבד ב�16% ל�1999 ב�36%מ) ונתפסות כבעיה חמורה

 .בגי� הבדלי� בשיעור ההיעדרויות אינ� גדולי�

. הספר�מתאר את תפיסת הבטיחות בבית, ש!�תח על בסיס תגובות המורי�, מדד נוס� •

 בי� �18ישראל נמצאת במקו� ה. הספר בטוח מאוד�רמה גבוהה פירושה תחושה שבית

שיעור .  לפי דווחי מורי המתמטיקההמדינות המסודרות לפי הרמה הגבוהה של המדד

הספר כבטוח מאוד מגיע בישראל �מתארי� את ביתלמתמטיקה התלמידי� שמוריה� 

פער ההישגי� בגי� הבדלי� ברמת . �70%פי הממוצעי� הבינלאומיי� לכ�ועל, �80%לכ

 על פי דיווחי .הינו קט�,  למתמטיקהפי תחושת המורי��על, הספר�הבטיחות של בתי

מורי המדעי� ישראל נמצאת ע� שיעורי� דומי� של תלמידי� ברמת האינדקס הגבוהה 

 בי� המדינות וג� כא� פערי התלמידי� בגי� הבדלי�  ברמת הבטיחות של 5במקו� ה 

 .בתי הספר נמוכי�

 מהתלמידי� 53%לפי מדד זה רק . בסיס תגובות התלמידי�מדד דומה !�תח על  •

פי הממוצעי� �על(ספר שרמת הבטיחות בה� גבוהה �בישראל לומדי� בבתי

אבל פערי ההישג בי� התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד לבי� , )48% –הבינלאומיי� 

 �32 נקודות ציו� במתמטיקה ול�40התלמידי� ברמה הנמוכה שלו מגיעי� בישראל ל

פי �על, בהתאמה,  נקודות ציו��26 ו31לעומת פערי� של , נקודות ציו� במדעי�

 .הממוצעי� הבינלאומיי�
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 סיכו�

ארבע שני� לאחר הבדיקה , 2003בדיקת ההישגי� במתמטיקה ובמדעי� בישראל בשנת 

מלמדת על עלייה גדולה ומובהקת סטטיסטית בהישגי� הלימודיי� בשני , �1999האחרונה ב

ובמדעי� חלה ,  נקודות ציו�29במתמטיקה חלה בישראל עלייה של . ימודמקצועות הל

במיוחד , העלייה בהישגי� במתמטיקה חלה בכל תחומי התוכ�.  נקודות ציו�20עלייה של 

, ג� במדעי� ניכרה העלייה בכל תחומי התוכ�. אלגברה ומושג המספרבתחומי התוכ� 

 .ביותר בהשוואה לממוצע הארציהתחו� שבו נרש� ההישג הגבוה , כימיהובמיוחד ב

ג� בהשוואת ההישגי� בפריטי המבח� החסויי� שהועברו בשני המועדי� נמצאו עליות 

 .גבוהות בכל נושאי המבח� במתמטיקה ובמדעי�

) לא כולל אנגליה( המדינות המושוות 45 מבי� �19 ישראל מדורגת במקו� ה2003בשנת 

 ישראל את דירוגה ממיקו� בשליש וברבע בכ� שיפרה.  במדעי��23ובמקו� ה, במתמטיקה

� למיקו� באמצע הדירוג וא� גבוה יותר ב�1999התחתוני� בדירוג המדינות שהשתתפו ב

2003. 

� נקודות ב�16הצטמצ� מ, לטובת הבני�, פער ההישגי� במתמטיקה בי� בני� לבנות

פער , לעומת זה, במדעי�. ושוב אינו מובהק סטטיסטית, �2003 נקודות ב�8 ל1999

,  נקודות לטובת הבני�14של , �1999מובהק סטטיסטית שנמצא בישראל ב�ההישגי� הלא

 .וכעת הוא מובהק סטטיסטית, �2003 נקודות ב�20עלה ל

העלייה בהישגי� הלימודיי� בשני מקצועות הלימוד התרחשה בעיקר בקרב התלמידי� 

התלמידי� . הדתי�במגזר של דוברי הערבית ובקרב התלמידי� בחינו� העברי הממלכתי

ולא שיפרו אות� כלל , בחינו� העברי הממלכתי שיפרו א� במעט את הישגיה� במתמטיקה

כתוצאה מכ� הצטמצמו הפערי� בהישגי� הלימודיי� בי� התלמידי� דוברי . במדעי�

ונעלמו כמעט הפערי� בי� התלמידי� דוברי העברית , העברית לתלמידי� דוברי הערבית

 .הדתיי��הספר הממלכתיי�� לבי� התלמידי� דוברי העברית בבתיהספר הממלכתיי��בבתי

 –פי מדד הטיפוח שלה� לשלוש קבוצות �הספר על�כאשר מפלחי� את בתי

המשנה בכל אחת �ומשווי� את הישגיה� של אוכלוסיות, "חלשי�"ו" בינוניי�", "מבוססי�"

�� העברי הממלכתימתברר כי ההישגי� הגבוהי� ביותר ה� של תלמידי החינו, מ� הקבוצות

 .הדתי

מבחינת , "חלשי�"הספר ה�לבתי" מבוססי�"הספר ה�הקיטוב הגדול ביותר בי� בתי

הספר של החינו� העברי � בקרב בתי�1999נמצא ב, הישגיה� בשני מקצועות הלימוד

הספר של �נמצא הקיטוב הגדול ביותר בקרב בתי, לעומת זה, �2003ב. הדתי�הממלכתי

 .החינו� העברי הממלכתי

התמונה הכללית המצטיירת היא אפוא של שיפור כללי בהישגי� הלימודיי� ושל צמצו� 

  .המשנה העיקריות�בפערי ההישג בי� אוכלוסיות
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 מבוא. 1

 

 2003דוח זה מסכ� את ממצאי המחקר הבינלאומי במתמטיקה ובמדעי� שנער� בשנת 

. TIMSS-2003ואשר מכונה , �IEAמטע� הארגו� הבינלאומי להערכת הישגי� לימודיי� ה

הדוח מתאר את השינויי� שחלו במשתני . במחקר נבדקו הישגיה� של תלמידי� בכיתות ח

 המועד – 1999הספר ובבתי הלומדי� בי� שנת �די בבתיהתוצר ובמשתני ההקשר הלימו

הדוח מתבסס על דוחות המחקר . 2003 לבי� שנת – TIMSSהקוד� שבו נער� מחקר 

, בחלק מהמוצגי�. הבינלאומיי� במתמטיקה ובמדעי� ועל עיבודי� ישראליי� משלימי�

� בדוחות הסתמכנו על מוצגי� המופיעי, בעיקר באלה הנוגעי� בהשוואות בינלאומיות

 .במקרי� כאלה אנו מצייני� את מספרי המוצגי� של הדוחות הבינלאומיי�. הבינלאומיי�

 ישויות נוספות שנתוניה� שירתו 4 מדינות ועוד TIMSS 46 השתתפו במחקר 2003בשנת 

�מדינת אינדיאנה בארצות, החבל הבסקי בספרד: את קביעת סיפי ההישג הבינלאומיי�

במחזור הקוד� של המחקר .  אונטריו וקוויבק–ת הקנדיות ושתי הפרובינציו, הברית

 מה� לא 5אול� , �2003רוב� חזרו והשתתפו ג� בהרצת המחקר ב.  מדינות38השתתפו רק 

. שלא השתתפה הפע� כמדינה, טורקיה וקנדה, תאילנד, פינלנד, כיה'צ: השתתפו בפע� זו

חלק� שזו לה� הפע� (ינות  מדTIMSS-2003 13נוספו למחקר ,  המדינות שנעדרו5לעומת 

 א� לא 1995ואחרות שהשתתפו במחזור הראשו� של המחקר בשנת , הראשונה במחקר

 –אחת ממערב אירופה ;  שוודיה ונורווגיה–שתיי� נורדיות ): 1999במחזור השני בשנת 

 –חמש מדינות ערביות ; ארמניה וסרביה,  אסטוניה–שלוש ממזרח אירופה ; סקוטלנד

 –ושתי מדינות אפריקאיות ; הרשות הפלסטינית וערב הסעודית,  בחריי�,מצרי�, לבנו�

 )Human Development Index(ברוב המדינות הללו מדד הפיתוח האנושי . בוצואנה וגאנה

 .נמו� יחסית)  ראו להל�–כלכלי �אינדיקטור חברתי(� "של האו

 שנערכו , משלי� את ההרצות השונות הקודמות של אותו מחקרTIMSS-2003מחקר 

,  המדינות46 מבי� �25ב.  בכיתות ח בלבד1999ובשנת , יב�ח ו,  בכיתות ד1995בשנת 

אונטריו ,  אינדיאנה–ובשלוש מבי� ארבע הישויות שהשתתפו בפיתוח סיפי ההישג 

 מציג את רשימת המדינות שהשתתפו 1.1לוח .  ג� בכיתות ד�2003נער� המחקר ב, וקוויבק

 .בהרצות השונות של המחקר
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 )השתתפות = •( השוני� בכיתות השונות TIMSSהמדינות שהשתתפו במבחני : 1.1לוח 
 TIMSS-1995 TIMSS-1999 TIMSS-2003 

 כיתות ח כיתות ד כיתות ח כיתות יב כיתות ח כיתות ד 

 אוסטריה
• • • – – – 

 אוסטרליה
• • • • • • 

 איטליה
• • • • • • 

 – – – אינדונזיה
• – 

• 

 איסלנד
• • • – – – 

 אירלנד
• • – – – – 

 איר�
• • – 

• • • 

 אנגליה
• • – 

• • • 

 – – – – ארמניה
• • 

 – – – – – אסטוניה
• 

 הברית�ארצות
• • • • • • 

 – – – בולגריה
• – 

• 

 – – – – – בוצואנה
• 

 – – – – – בחריי�
• 

 – )הפלמית(בלגיה 
• – 

• • • 

 – )הצרפתית(בלגיה 
• – – – – 

 – – – – – אנהג
• 

 – גרמניה
• • – – – 

 – דנמרק
• • – – – 

 – אפריקה�דרו�
• • • – 

• 

 הולנד
• • • • • • 

 קונג�הונג
• • – 

• • • 

 הונגריה
• • • • • • 

 – – – טייווא�
• • • 

 – – – טוניסיה
• • • 

 – – – טורקיה
• – – 

 יוו�
• • • – – – 

 יפ�
• • • • • • 

 – – ירד�
• • – 

• 

 ישראל
• • • • – 

• 

 כווית
• • – – – – 

 – – – – – לבנו�
• 

 לטביה
• • • • • • 



 מבוא

 

 

37

 – ליטא
• • • • • 

 – – – מולדובה
• • • 

 – – – מלזיה
• – 

• 

 – – – – – מצרי�
• 

 – – – מקדוניה
• – 

• 

 – – – מרוקו
• • • 

 נורווגיה
• • • – 

• • 

 זילנד�ניו
• • • • • • 

 סינגפור
• • – 

• • • 

 סלובניה
• • • • • • 

 – סלובקיה
• – 

• – 
• 

 – ספרד
• – – – – 

 סקוטלנד
• • – – 

• • 

 – – – – – סרביה
• 

 – – – – – ערב הסעודית
• 

 פורטוגל
• • – – – – 

 – – – פיליפיני�
• • • 

 – – – פינלנד
• – – 

 – – – ילי'צ
• – 

• 

 כיה'צ
• • • • – – 

 – צרפת
• • – – – 

 – ביהקולומ
• – – – – 

 קוריאה הדרומית
• • – 

• – 
• 

 קנדה
• • • • – – 

 קפריסי�
• • • • • • 

 – רומניה
• – 

• – 
• 

 – רוסיה
• • • • • 

 – – – – –הרשות הפלסטינית
• 

 – שוודיה
• • – – 

• 

 – שוויי�
• • – – – 

 תאילנד
• • – 

• – – 

 – – – – – החבל הבסקי
• 

 – – – מדינת אינדיאנה
• • • 

 )קנדה(אונטריו 
• • • • • • 

 )קנדה(קוויבק 
• • • • • • 
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 המסגרת הקוריקולרית. 2

  פיתוח המסגרת הקוריקולרית2.1

 1995 עודכנה למ� מועדי המחקר בשנת TIMSS-2003המסגרת הקוריקולרית של מחקר 

קצועות עקב השינויי� שחלו בתוכניות הלימודי� ובדרכי ההוראה של מ, 1999ובשנת 

 .זמ� זה�המדעי� והמתמטיקה בפרק

נציגי . 1999שהועברו בשנת " תוכנית הלימודי�"המסגרת פותחה על בסיס שאלוני 

ח �המדינות המשתתפות העלו הצעות לפי הנושאי� המרכזיי� הנלמדי� בכיתות ד ו

מידת ההתאמה של מסגרת זו לתוכניות . והוכנה גרסה ראשונה של המסגרת, במדינותיה�

שבו התבקשו , מודי� המיועדות של הארצות השונות נבחנה באמצעות סקר מפורטהלי

נציגי המדינות לציי� לגבי כל נושא שהופיע במסגרת הקוריקולרית א� הוא תוא� את 

וא� הוא ראוי להיות חלק מהמסגרת הקוריקולרית של המבח� , תוכנית הלימודי� במדינת�

נושא שרוב נציגי המדינות הסכימו . � שלה�א� א� הוא אינו תוא� את תוכנית הלימודי

 Mullis et( פורסמה המסגרת החדשה 2001בשנת . עליו נכלל במסגרת הקוריקולרית החדשה

al., 2001( .גמות של פריטי מבח� המייצגי� את , מהדורה נוספת של מסגרת זו�שכללה ג� ד

 .)Mullis et al., 2003 (2003פורסמה בשנת , הנושאי� השוני�

מדד תוכ� ומדד פעילות : גרת הקוריקולרית שנבנתה היו שני מדדי� מארגני�למס

להל� פירוט המסגרות הקוריקולריות של המתמטיקה ושל המדעי� אשר שירתו . קוגניטיבית

 .TIMSS-2003את מחקר 
 

  המסגרת הקוריקולרית במתמטיקה2.2

, אלגברה, פרמושג המס: המסגרת הקוריקולרית במתמטיקה כללה חמישה תחומי תוכ�

בכל אחד מתחומי התוכ� באו לידי ביטוי כמה נושאי� . גיאומטרייה ונתוני�, מדידה

 . מפרט את הנושאי� של כל אחד מתחומי התוכ�2.1לוח . ומיומנויות קוגניטיביות
 

 תחומי התוכ� והנושאי� במתמטיקה: 2.1לוח 

 נושאי� תחו� תוכ�

מושג 
 המספר

, יחסי�; מספרי� שלמי� חיוביי� ושליליי�; שוטי� ועשרוניי�שברי� פ; מספרי� שלמי� חיוביי�
 פרופורציות ואחוזי�

 יחסי�; משוואות ונוסחות; ביטויי� אלגבריי�; )patterns(חוקיות  אלגברה

 כלי� ושיטות מדידה; תכונות ויחידות מדידה מדידה

 סימטרייה וטרנספורמציות; מיקו� ויחסי� במרחב; �חפיפה ודמיו; ממדיות�ממדיות ותלת�צורות דו; קווי� וזוויותגיאומטרייה

 ודאות והסתברות�אי; פירוש נתוני�; ייצוג נתוני�; איסו� נתוני� וארגונ� נתוני�
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. בכל אחד מתחומי התוכ� נדרשו התלמידי� להפגי� שליטה במיומנויות קוגניטיביות

 :מיומנויות אלה נחלקו לארבעה תחומי�

 הכוונה לכלל הידע העובדתי המייצג את שפת – ורותידיעה של עובדות ופרוצד .1

בעיקר כאלה , המתמטיקה ולכל דרכי החישוב הנחוצות לפתרו� בעיות שגרתיות

 .שתלמידי� מתמודדי� אית� בחיי יומיו�

2.  הכרת המושגי� המתמטיי� החיוניי� לפתרו� בעיות במתמטיקה – שימוש במושגי

טיקה מאפשר לתלמידי� למצוא קשרי� בי� ידע מושגי במתמ. ולפיתוח הבנה מתמטית

וליצור , ולתאר נתוני� מעבר לאלה הקיימי�) לעשות אקסטרפולציה(לחיי� , פריטי ידע

 .ייצוגי� מתמטיי�

 מדובר בבעיות טיפוסיות לשיעורי מתמטיקה המחייבות תרגול – פתרו� בעיות שגרתיות .3

ת ודורשות ידע נרחב יותר של מציאו�ידי מצבי� דמויי�חלק� מיוצגות על. של טכניקות

כול� אמורות להיות מוכרות , א� שה� יכולות להיות בדרגות קושי שונות. מתמטיקה

 .והוא נדרש לבחור ביניה� ולהשתמש בפרוצדורה ההולמת ביותר את הבעיה, לתלמיד

כולל אינטואיציות וגזירות מתמטיות ,  יכולת חשיבה לוגית ושיטתית– חשיבה מתמטית .4

שגרתיות שאינ� �אשר מאפשרות לפתור בעיות לא, ות על חוקיות וסדירויותהמבוסס

אלה יכולות להיות בעיות מתמטיות טהורות או בעיות שלקוחות מחיי . מוכרות ללומד

 .היומיו�

 
 

  המסגרת הקוריקולרית במדעי�2.3

מימד הנושאי� ומימד המיומנויות : ג� במדעי� נעשה שימוש בשני הממדי� המארגני�

מדעי החומר ומדעי , מדעי החיי�: בכיתה ד הוגדרו רק שלושה תחומי תוכ�. גניטיביותהקו

ונוס� תחו� , בכיתה ח נעשתה הפרדה בתו� מדעי החומר בי� כימיה לפיזיקה. האר��כדור

 1995שהוגדר בשנת , "חקירה מדעית וטיבו של המדע"תחו� התוכ� .  מדעי הסביבה–חדש 

פריטיו שויכו לכל . �TIMSS-2003 עצמאי במסגרת אינו מופיע באופ, כתחו� נפרד

 מ� הזמ� הכולל 15%ופלח הזמ� שהוקצה לה� הוא , הקטגוריות של התוכ� והמיומנות

 . מפרט את הנושאי� במדעי�2.2לוח . שהוקצב למבח� במדעי�
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 תחומי התוכ� והנושאי� במדעי�: 2.2לוח 

 נושאי� תחו� תוכ�

מחזורי חיי� ; תאי� ותפקוד�; תפקוד ותהליכי חיי�, מבנה; ל יצורי� חיי�מאפייני� ומיוני� ש מדעי החיי�
 בריאות האד�; סיסטמות�אקו; הסתגלות וברירה טבעית, שונ�ת; רבייה ותורשה; והתפתחות

חומצות ; תכונות ושימושי� של מי�; המבנה החלקיקי של החומר; מיו� והרכב של חומרי� כימיה
 שינוי כימי; ובסיסי�

חו� ; מקורות אנרגייה והמרות אנרגייה, צורות אנרגייה; מצבי צבירה ושינויי� פיזיקליי� הפיזיק
 כוחות ותנועה; קול ותהודה; אור; חשמל ומגנטיות; וטמפרטורה

�מדעי כדור
 האר�

; האר� והתהליכי� המתרחשי� בו�ההיסטוריה של כדור; האר��מבנה ותכונות פיזיקליות של כדור
 שמש וביקו�האר� במערכת ה�כדור

 שינויי� בסביבה; שימור משאבי טבע; שינויי� באוכלוסייהמדעי הסביבה

 
הגורמי� המשפיעי� על . שלושה ממדי� קוגניטיביי� עיקריי� הובחנו במדעי�

, שכיחות� ברמות הגיל השונות ה� הצמיחה ביכולת הקוגניטיבית של הלומדי� ע� הגיל
. המושגית שהתלמידי� רוכשי� במהל� החיי�ונסיו� החיי� וההבנה , הלמידה שהתרחשה

 :להל� תיאור המיומנויות הקוגניטיביות
פריטי מבח� . כלי� ופרוצדורות הנקוטות במדע, מידע,  ידע של עובדות– ידע עובדתי .1

מנוסחי� , העוסקי� בידע עובדתי דורשי� מהתלמיד לזכור ולזהות פסוקי� מדויקי�
וכ� ידע , תפקודי� ויחסי�, מבני�, מאפייני�, נותתכו, המתארי� תהליכי�, בשפה מדעית

 .על מכשירי� ושיטות שנהוגי� בחקירה מדעית
 התלמידי� מתבקשי� במבח� להדגי� תפיסות שמסבירות את העול� – הבנה מושגית .2

שאלות המבח� דורשות מהתלמיד . הפיזיקלי ולקשור דברי� נצפי� למושגי� מופשטי�
, הפריטי� מחייבי� את התלמידי� להשוות. ה מושגיתלתת ד�גמות כדי להדגי� הבנ

להשתמש בתרשימי� ובמודלי� לתיאור , חומרי� ויצורי�, להנגיד ולמיי� עצמי�
, לשלו� או לייצג מידע מילולי בטבלות או בתרשימי�, תצפיות או להסיק מה� מסקנות

 .ולספק הסברי�, למצוא פתרונות לבעיות שנדרש בה� יישו� ישיר של מושג
 מימד זה כולל פתרו� בעיות וביצוע מטלות מורכבות המחייבות – חשיבה וניתוח .3

, השערת השערות, שילוב מידע, פרשנות, שאלות המבח� דורשות ניתוח. חשיבה מדעית
הערכה והצדקה של הסברי� או פתרונות , הכללה, הסקת מסקנות, תכנו� ניסוי, חיזוי

וכוללת את , לות מבח� ארוכות או קצרותחקירה מדעית מיוצגת באמצעות מט. מוצעי�
ניתוח , ייצוג, איסו�; תכנו� חקירה; ניסוח של שאלות והשערות: התהליכי� הבאי�
 .ופיתוח הסברי� המבוססי� על עדויות; הסקת מסקנות; ופרשנות של מידע

 
ניסוח : שמקובל להציג� בסדר הבא, מיומנויות חקרנוס� על כ� נעשתה הבחנה בי� כמה 

ניתוח ופרשנות של , איסו� וייצוג של מידע, תכנו� חקירה, והשערת השערותשאלות 
סדר זה אינו בהכרח הסדר שבו מיומנויות החקר . הסקת מסקנות ופיתוח הסברי�, נתוני�

מיומנויות אלה אינ� מופיעות בקטגוריה נפרדת שכ� ה� . מופעלות הלכה למעשה בעת החקר
 .גוריות הקוגניטיביותפזורות בכל קטגוריות התוכ� ובכל הקט
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 TIMSS-2003מבחני . 3

  פיתוח המבח�3.1

 
 תכנו� המבח�

. על בסיס המסגרת הקוריקולרית החדשה התקבלו החלטות לגבי מבנה המבח�

ההחלטות נגעו בשיעורי הזמ� שיוקדשו לכל אחד מתחומי התוכ� ולכל אחת מ� המיומנויות 

 3.1לוח .  בכיתות ד ובכיתות ח–ומדעי�  מתמטיקה –הקוגניטיביות בכל אחד מהמבחני� 

 .מציג החלטות אלה
 
 TIMSS-2003שיעור הזמ� המוקדש לתחומי התוכ� ולמיומנויות הקוגניטיביות במבח� : 3.1לוח 

 )באחוזי�(ח �במתמטיקה ובמדעי� בכיתות ד ו
 כיתות ח כיתות ד  

   תחומי תוכ� מתמטיקה

 30 40 מושג המספר 

 25 15 אלגברה 

 15 20 דהמדי 

 15 15 גיאומטרייה 

 15 10 נתוני� 

 
 מיומנויות קוגניטיביות

  

 15 20 ידיעה של עובדות ופרוצדורות 

 20 20 שימוש במושגי� 

 40 40 פתרו� בעיות שגרתיות 

 25 20 חשיבה מתמטית 

   תחומי תוכ� מדעי�

 30 45 מדעי החיי� 

 – 35 מדעי החומר 

 15 – כימיה 

 25 – פיזיקה 

 15 20 האר��מדעי כדור 

 15 – מדעי הסביבה 

 
 מיומנויות קוגניטיביות

  

 30 40 ידע עובדתי 

 35 35 הבנה מושגית 

 35 25 חשיבה וניתוח 
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 כתיבת הפריטי

שבה השתתפו רכזי המחקר הלאומיי� של , פיתוח המבח� החל בסדנת כתיבת פריטי�

תקופה מסוימת לאחריה נכתבו והוצעו בסדנה זו וב. כל המדינות שנטלו חלק במחקר

האחד , משימה�ידי שני צוותי�שוכתבו ונבררו על, הפריטי� נבדקו. הצעות לפריטי מבח�

 Science and Mathematics –תוכ� �ידי ועדה של מומחי�וכ� על, במתמטיקה והאחר במדעי�

Item Review Committee (SMIRC) –רשימה . שחבריה ייצגו מדינות ותרבויות שונות 

 TIMSS-2003מפורטת של כל שלבי הפיתוח מופיעה בדוח הטכני של מחקר 
 (Smith, Neidorf & Garden, 2003). 

 

 משימות חקירה
כדי לייצג כהלכה את המרכיב של פתרו� בעיות חשיבה וחקירה המופיע במסגרת 

פותחו משימות הערכה שבה� נדרש התלמיד להתבסס על מידע ממקורות , הקוריקולרית

משימות אלה היו אמורות להיות . לפתור בעיות ולערו� חקירה, לשלב ביצועי�, שוני�

ה� היו צריכות להיות . 1995שהופעלו בשנת ) מבח� מעשי(פשוטות יותר ממטלות הביצוע 

מבלי שיהיה צור� , כחלק מהמבח�לדרוש ציוד מינימלי ולאפשר את העברת� , עצמאיות

בפיתוח משימות אלה השתתפו בעיקר החברי� בוועדת . בזמ� נוס� או בהעברה נפרדת

חלו� שלה� בשבע �ונערכה בדיקת, ידי מורי��המשימות נבדקו ג� על. התוכ��מומחי

. וכללו סדרת שאלות, המשימות שפותחו נסבו סביב נושא משות�. מדינות דוברות אנגלית

כגו� מדידות , המשימות במתמטיקה נדרשו התלמידי� לבצע פעולות פשוטותבחלק מ

. בעזרת סרגל או שיבו� משבצות בעלות דג� גיאומטרי כדי לקבל תבניות סימטריות

 דקות במבח� 12לכל אחת מהפעילויות הוקצבו . במדעי� לא נדרשה פעולה פיזית דומה

 . דקות במבח� לכיתה ח�15לכיתה ד ו

 

 החלו��מבח�
 9( משימות הערכה �19 פריטי� ו�2,000החלו� הבינלאומי נאספו יותר מ�מבח�ל

 �44ב. הפריטי� ומשימות ההערכה עברו סינו� לפני המבחני�).  לכיתות ח�10לכיתות ד ו

בכל מדינה .  מדינות נער� המבח� בכיתות ד�21וב, החלו� בכיתות ח�מדינות נער� מבח�

ספר נבחרו �כשבכל בית, ספר� בתי�25ידי� מהועברו הפריטי� במדג� אקראי של תלמ

, החלו� היה גדול בהרבה מהדרוש�ס� כל הפריטי� שנבדקו במבח�. באקראי שתי כיתות

 229בכיתות ד נבדקו . כדי שתהיה אפשרות לבחור פריטי� ראויי� מתו� המאגר שנוסה

 �196 פריטי� במתמטיקה ו190ובכיתות ח נבדקו ,  במדעי��206פריטי� במתמטיקה ו

 .במדעי�
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 בחירת הפריטי
 למבח� העיקרי בכיתות ח
שבו נוסו ברוב המדינות פריטי� חדשי� שהיו אמורי� להחלי� את , החלו��לאחר מבח�

.  פריטי� חדשי� במתמטיקה ובמדעי�230נבחרו למחקר הסופי , פריטי המבח� שנחשפו

אלה ה� . חסויי� פריטי� 153ביניה� ,  פריטי�383בסיכומו של דבר כלל המבח� הסופי 

פריטי� אלה נועדו לשרת את .  א� לא נחשפו לציבור�1999 וב�1995פריטי� שהועברו ג� ב

 ."�Trendפריטי ה"ולכ� כונו , בדיקת מגמת השינויי� בהישגי� הלימודיי� לאור� השני�

 )�Trendפריטי� חדשי� ופריטי ה( מראה את התפלגות� של הפריטי� השוני� 3.2לוח 

ולא לבחור בתשובה , המחייבי� תלמיד לחבר תשובה(פתוחי� לפריטי� י� ולפריטי� סגור

 .ואת ס� כל הנקודות שהיה נית� לצבור באמצעות� במספרי� גולמיי� ובאחוזי�, )נכונה
 

 , או פריטי חדשיTrendהתפלגות הפריטי במבח� של כיתות ח לפי פריטי : 3.2לוח 
 ולפי סוג הפריט

נקודות ציו�  כ"סה Trend חדשי� סוג הפריט
 אפשריות

באחוזי� מס� כל 
 הניקוד

 60% 128 128 59 69  מתמטיקה–ברירה �רב

 40% 87 66 20 46  מתמטיקה–פתוח 

 100% 215 194 79 115 כ הפריטי� במתמטיקה"סה

 52% 109 109 53 56  מדעי�–ברירה �רב

 48% 102 80 21 59  מדעי�–פתוח 

 100% 211 189 74 115 כ הפריטי� במדעי�"סה

 56% 237 237 112 125  כלל הפריטי�–ברירה �רב

 44% 189 146 41 105  כלל הפריטי�–פתוח 

 100% 426 383 153 230 כ הפריטי� במבח�"סה

 

 �Trendפריטי ה

. ברירה וג� פריטי� מטיפוס של תשובה פתוחה� כללו ג� פריטי� רבי�Trendפריטי ה

 במתמטיקה ובמדעי� לפי תחו� התוכ� ולפי �Trend מראה את התפלגות פריטי ה3.3לוח 

 .סוג הפריט
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  במבח� של כיתות ח לפי תחו� תוכ� ולפי סוג פריט�Trendהתפלגות פריטי ה: 3.3לוח 
 כ"סה פריטי� פתוחי� ברירה�פריטי� רבי תחו� תוכ�

 79 20 59 מתמטיקה כולל

 25 6 19 מושג המספר

 16 5 11 אלגברה

 16 8 8 מדידה

 12 1 11 רייהגיאומט

 10 0 10 נתוני�

 74 21 53 מדעי� כולל

 17 5 12 מדעי החיי�

 14 1 13 כימיה

 22 8 14 פיזיקה

 12 2 10 האר��מדעי כדור

 9 5 4 מדעי הסביבה

 

 מפריטי המבח� �40% בכיתה ח מהווי� כ�Trend מורה שפריטי ה�3.3 ו3.2עיו� בלוחות 

 .רירהב�הינ� פריטי� רבי) �3/4כ(וכי רוב� 

 

 בניית חוברות המבח�
 �7 הפריטי� במבח� הגיע ל383הזמ� שהיה דרוש כדי שתלמיד כיתה ח יענה על כל 

פוזרו הפריטי� באופ� , 1999 ומשנת 1995כמו במחקרי� הקודמי� משנת , ולכ�, שעות

קוד� . )Matrix Sampling" (דגימת מטריצה"בטכניקה הקרויה ,  חוברות מבח�12אקראי בי� 

הזמ� שנדרש מתלמיד להשלמת ". בלוקי�"ה זו קובצו הפריטי� לקבוצות המכונות לפעול

נעשה ניסיו� . �16 ל11ומספר הפריטי� בכל בלוק היה בי� ,  דקות�15כל בלוק נקבע ל

�כ, ברירה� פריטי� רבי9–�8 כ–שהבלוקי� יכילו מספר שווה של שאלות מטיפוסי� שוני� 

.  פריטי� פתוחי� הדורשי� תשובה נרחבת2–�1 פריטי� מסוג תשובה קצרה וכ4–3

ששת הבלוקי� . S14–S01 והבלוקי� במדעי� כונו M14–M01הבלוקי� במתמטיקה כונו 

 ושמונת הבלוקי� ,�Trendהכילו את פריטי ה) 06 עד 01' מס(הראשוני� בשני המקצועות 

 החלו� למבחני�הכילו את הפריטי� החדשי� שפותחו בהרצת) 14 עד 07' מס(האחרי� 

TIMSS-2003) על שילוב פריטי ה�Trend במבח� TIMSS-2003 1 ראו בנספח.( 

. Trendשמחצית� היו בלוקי� ע� פריטי , לכל חוברת מבח� הוקצו שישה בלוקי�

כל חלק כלל שלושה . שביניה� ניתנה לתלמידי� הפסקה קצרה, המבח� חולק לשני חלקי�

, צור� סילו� כל הפריטי� על סול� אחדל, כדי לאפשר גישור בי� החוברות השונות. בלוקי�

הזמ� שהוקצב להשלמת . בשלוש או בארבע חוברות שונות, הופיע כל בלוק בשתיי�

 . דקות90המבח� בכיתה ח היה 

 . מציג את פיזור הבלוקי� השוני� בי� חוברות המבח�3.4לוח 
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 פיזור הבלוקי� בי� חוברות המבח�: 3.4לוח 
מספר חוברת 

 המבח�
 IIחלק  Iחלק 

1 M01 M02 S06 S07 M05 M07 

2 M02 M03 S05 S08 M06 M08 

3 M03 M04 S04 S09 M13 M11 

4 M04 M05 S03 S10 M14 M12 

5 M05 M06 S02 S11 M09 M13 

6 M06 M01 S01 S12 M10 M14 

7 S01 S02 M06 M07 S05 S07 

8 S02 S03 M05 M08 S06 S08 

9 S03 S04 M04 M09 S13 S11 

10 S04 S05 M03 M10 S14 S12 

11 S05 S06 M02 M11 S09 S13 

12 S06 S01 M01 M12 S10 S14 

 

בחוברות :  חוברות המבח�12שווה בי� �השאלות במתמטיקה ובמדעי� פוזרו באופ� לא

 .12–7 היה ייצוג גדול יותר לפריטי מתמטיקה מאשר בחוברות 6–1

הבלוקי� של , י� הרשו לראשונה להשתמש במחשבונTIMSS-2003מאחר שבמבח� 

 המשמשי� לצור� השוואת הישגי� בי� השני� מופיעי� רק בחלקו הראשו� �Trendפריטי ה

והשימוש במחשבוני� הותר , שבו לא הותר לתלמידי� להשתמש במחשבוני�, של המבח�

 ג� Trendהוכנסו פריטי , כדי להבטיח פיזור מאוז� של פריטי�. רק בחלקו השני של המבח�

 ).�6 ו5בלוקי� ( המבח� לחלקו השני של

 
 

 הציו�� סוגי השאלות ונקודות– המבח� במתמטיקה 3.2

 

, ברירה�חלק� פריטי� רבי:  פריטי� מטיפוסי� שוני�194המבח� במתמטיקה כולל 

חלק� פריטי מבח� פתוחי� ; שתשובה נכונה עליה� מזכה את המשיבי� בנקודת ציו� אחת

וחלק� ; יבי� עליה� נכונה בנקודה אחתואשר מזכי� את המש, המחייבי� תשובה קצרה

ואשר נית� לקבל עליה� שתי , פריטי מבח� פתוחי� שיש לנסח לה� תשובה מורחבת

ס� הניקוד שהיה נית� לצבור בכל אחד מ� התחומי� . נקודה אחת או אפס נקודות, נקודות

התפלגות� של פריטי המתמטיקה לחמשת תחומי . נמצא הול� את דגשי התכנו� המקורי

מוצגי� בלוח , וס� כל הניקוד שהיה נית� לצבור בכל תחו� תוכ�, פי סוג הפריט�תוכ� עלה

3.5. 
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וס� כל , פי סוג הפריט�התפלגות� של פריטי המתמטיקה לחמשת תחומי התוכ� על: 3.5לוח 
 הניקוד שהיה נית� לצבור בכל תחו� תוכ�

פריטי  תחו� התוכ�
 בחירה

תשובה 
 קצרה

תשובה 
 מורחבת

כ "סה
 י�פריט

כ "סה
פריטי� 
 באחוזי�

כ "סה
 ניקוד

כ ניקוד "סה
 באחוזי�

 28% 60 30% 57 3 11 43 מושג המספר

 25% 53 24% 47 5 13 29 אלגברה

 16% 34 16% 31 3 9 19 מדידה

 16% 34 16% 31 3 6 22 גיאומטרייה

 16% 34 14% 28 5 8 15 נתוני�

 100% 215 100% 194 19 47 128 כ"סה

 

מושג  כי במבח� במתמטיקה לכיתות ח הוש� דגש רב יחסית בבחינת  עולה3.5מלוח 

 ).יותר ממחצית הניקוד (אלגברה והמספר

פי ממדי� �נית� לסווג את הפריטי� ג� על, נוס� על סיווג הפריטי� לפי תוכ�

חלק� בחנו , ידיעה של עובדות ופרוצדורותחלק מ� הפריטי� בחנו בעיקר . קוגניטיביי�

 ותפקודי חשיבה גבוהי� פתרו� בעיות שגרתיותאחרי� בחנו יכולת ו, שימוש במושגי

, פי סוג הפריט�התפלגות� של פריטי המתמטיקה לארבעת המדדי� הקוגניטיביי� על. יותר

 .3.6מוצגי� בלוח , וס� כל הניקוד שהיה נית� לצבור בכל מימד
 

פי סוג �עלהתפלגות של פריטי המתמטיקה לארבעת המדדי הקוגניטיביי : 3.6לוח 
 וס� כל הניקוד שהיה נית� לצבור בכל מימד, הפריט

מספר  המימד הקוגניטיבי
פריטי 
 בחירה

מספר 
פריטי� 
 פתוחי�

כ "סה
 פריטי�

כ "סה
פריטי� 
 באחוזי�

כ "סה
 ניקוד

כ ניקוד "סה
 באחוזי�

 23% 39 24% 38 18 20ידיעה של עובדות ופרוצדורות

 23% 39 23% 37 13 24 שימוש במושגי�

 36% 61 37% 60 25 35 תרו� בעיות שגרתיותפ

 18% 30 16% 26 13 13 חשיבה מתמטית

 100% 169 100% 161 69 92 כ"סה

 

 מפרט את מספר נקודות הציו� שהיה אפשר לצבור בכל אחד מ� הממדי� 3.7לוח 

 .הקוגניטיביי� ובכל אחד מתחומי התוכ� השוני�
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 נית� לצבור לפי הממדי� הקוגניטיביי� ולפי תחומי התפלגות� של נקודות הציו� שהיה: 3.7לוח 
 התוכ� השוני� במתמטיקה

ידיעה של  תחו� התוכ�
עובדות 

 ופרוצדורות

שימוש 
 במושגי�

פתרו� 
בעיות 

 שגרתיות

חשיבה 
 מתמטית

כ ניקוד "סה כ ניקוד"סה
 באחוזי�

 28% 60 7 27 11 15 מושג המספר

 25% 53 18 10 12 13 אלגברה

 16% 34 8 15 2 9 מדידה

 16% 34 9 10 8 7 גיאומטרייה

 16% 34 13 14 6 1 נתוני�

 100% 215 55 76 39 45 כ ניקוד"סה

 – – 26% 35% 18% 21% כ ניקוד באחוזי�"סה

 

 עולה כי המבח� במתמטיקה עסק בעיקר בבדיקת תפקודי� קוגניטיביי� 3.7מלוח 

 ופחות בתפקודי� ,) מהניקוד�60%כ (חשיבה מתמטית ופתרו� בעיות –גבוהי� 

 ). מהניקוד�40%כ(הקשורי� לידע ולהבנה , הקוגניטיביי� הנמוכי� יותר
 
 

 הציו�� סוגי השאלות ונקודות– המבח� במדעי� 3.3

הגדירה המסגרת הקוריקולרית לכיתות ח חמישה תחומי , כמו במתמטיקה, במדעי�

לגות� של פריטי התפ.  פריטי מבח� מטיפוסי� שוני�189שאות� ייצגו , תוכ� עיקריי�

וס� כל הניקוד שהיה נית� לצבור בכל , פי סוג הפריט�המדעי� לחמשת תחומי התוכ� על

 .3.8מוצגי� בלוח , תחו� תוכ�
 
וס� כל הניקוד , פי סוג הפריט�התפלגות� של פריטי המדעי� לחמשת תחומי התוכ� על: 3.8לוח 

 שהיה נית� לצבור בכל תחו� תוכ�
פריטי�  תחו� התוכ�

 רירהב�רבי
פריטי 
תשובה 

 קצרה

פריטי 
תשובה 
 נרחבת

כ "סה
 פריטי�

כ ניקוד "סהכ ניקוד"סה
 באחוזי�

 31% 65 54 8 17 29 מדעי החיי�

 16% 34 31 1 10 20 כימיה

 23% 49 46 3 15 28 פיזיקה

 16% 33 31 0 9 22 האר��מדעי כדור

 14% 30 27 9 8 10 מדעי הסביבה

 100% 211 189 21 59 109 כ"סה

 

התפלגות הניקוד שהיה נית� לצבור במבח� לפי תחומי התוכ� השוני� מראה שבמבח� 

)  מהניקוד�1/3כ (מדעי החייבמדעי� לכיתות ח הוש� דגש רב יחסית בבחינת נושאי� ב

 ). מהניקוד�1/4כ (בפיזיקהו
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פי ממדי� �ג� את הפריטי� במדעי� נית� לסווג על, כמו לגבי הפריטי� במתמטיקה

, הבנה מושגיתחלק� בחנו , ידע עובדתיחלק מ� הפריטי� בחנו בעיקר . �קוגניטיביי

. חשיבה וניתוחשקובצו כא� בקטגוריה , ואחרי� בחנו תפקודי� קוגניטיביי� גבוהי� יותר

וס� כל הניקוד , פי סוג הפריט�התפלגות הפריטי� לשלושת הממדי� הקוגניטיביי� על

 .3.9מוצגי� בלוח , שהיה נית� לצבור בכל מימד
 

וס� , פי סוג הפריט�התפלגות� של פריטי המדעי� לשלושת הממדי� הקוגניטיביי� על: 3.9לוח 
 כל הניקוד שהיה נית� לצבור בכל מימד

מספר פריטי  המימד הקוגניטיבי
 בחירה

מספר פריטי� 
 פתוחי�

כ "סה
 פריטי�

כ פריטי� "סה
 באחוזי�

כ "סה
 ניקוד

כ ניקוד "סה
 באחוזי�

 28% 59 30% 57 7 50 ידע עובדתי

 38% 80 39% 73 31 42 הבנה מושגית

 34% 72 31% 59 42 17 חשיבה וניתוח

 100% 211 100% 189 80 109 כ"סה

 

 מציג את מספר נקודות הציו� שהיה נית� לצבור בכל אחד מ� הממדי� 3.10לוח 

 .הקוגניטיביי� ובכל אחד מתחומי התוכ� השוני�
 
יו� שהיה נית� לפי הממדי� הקוגניטיביי� ולפי תחומי התוכ� התפלגות� של נקודות הצ: 3.10לוח 

 השוני� במדעי�
הבנה  ידע עובדתי תחו� התוכ�

 מושגית
חשיבה 
 וניתוח

כ ניקוד "סה כ ניקוד"סה
 באחוזי�

 31% 65 17 24 24 מדעי החיי�

 16% 34 11 16 7 כימיה

 23% 49 19 23 7 פיזיקה

 16% 33 8 13 12 האר��מדעי כדור

 14% 30 17 4 9 הסביבהמדעי 

 100% 211 72 80 59 כ ניקוד"סה

 – – 34% 38% 28% כ ניקוד באחוזי�"סה

 

 עולה כי המבח� במדעי� עסק בעיקר בבדיקת תפקודי� קוגניטיביי� נמוכי� 3.10מלוח 

ופחות מכ� בתפקודי� הקוגניטיביי� , ) מהנקודות2/3 (הבנה מושגית וידע עובדתי –

 ). מהניקוד�1/3כ (בה וניתוחחשי –הגבוהי� יותר 

וא� מסכמי� את הניקוד , חלק מפריטי המדעי� בחנו ג� מיומנויות של חשיבה מדעית

יש לציי� כי הפריטי� ).  נקודות30( מנקודות הציו� �14%ה� אחראי� ל, בה� בנפרד

. הבוחני� חשיבה מדעית הינ� חלק מהפריטי� שס�וגו קוד� לכ� לשלוש המיומנויות

מדעי  ב1, פיזיקה ב9, כימיה ב6, מדעי החיי נקודות ציו� ב8עית נית� לצבור בחשיבה מד

 .מדעי הסביבה ב�6 והאר��כדור
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 המדג�. 4

 

 המטרה הבינלאומית והגריעות ממנה אוכלוסיית4.1

 

המטרה הרצויה ברמה �אוכלוסיית" המוגדרת כ,TIMSSהמטרה במחקרי �אוכלוסיית

הוגדרה כתלמידי השנתוני� של רמת , )International Desired Population" (הבינלאומית

 :בהתאמה, "2יה אוכלוסי"ו" 1אוכלוסייה "המכוני� , כיתה ד ורמת כיתה ח

 הוגדרה ככלל התלמידי� הלומדי� בכיתה העליונה מבי� שתי הכיתות 1אוכלוסייה  •

 9העוקבות המכילות את השיעור הגבוה ביותר של תלמידי� שבמועד המבח� היו בני 

 ).ברוב המדינות הייתה זו כיתה ד(

י הכיתות  הוגדרה ככלל התלמידי� הלומדי� בכיתה העליונה מבי� שת2אוכלוסייה  •

 13העוקבות המכילות את השיעור הגבוה ביותר של תלמידי� שבמועד המבח� היו בני 

 ).ברוב המדינות הייתה זו כיתה ח(

 

 –המטרה הרצויה שלה� �פי שהציפיות היו שהמדינות יכללו באוכלוסיית�על�א�

ל  את כ– )National Desired Population" (המטרה הרצויה ברמה הארצית�אוכלוסיית"

פוליטיי� וארגוניי� �היו אילוצי� ואינטרסי� מקומיי�, התלמידי� ברמת הכיתה המתאימה

ולפיכ� הוסכ� שכל מדינה , שהקשו לעיתי� את קביעת כל האוכלוסייה הנדרשת כרצויה

ובלבד שזו תהלו� ככל , לפי שיקוליה שלה" המטרה הרצויה�אוכלוסיית"תגדיר לעצמה את 

המטרה �חריגות גדולות של אוכלוסיית. ל עורכי המחקרהאפשר את ההגדרה המקובלת ע

המטרה הרצויה ברמה הבינלאומית צוינו בדוח �הרצויה ברמה הארצית מאוכלוסיית

 ). בדוח הבינלאומיA6לוח (הבינלאומי בעמודת אחוז הכיסוי 

הוגדרה באופ� , המטרה הרצויה ברמה הארצית�על בסיס הקביעה של אוכלוסיית

 "המטרה המוגדרת ברמה הארצית�אוכלוסיית"או , מהתפעולי מסגרת הדגי

) National Defined Population(השאיפה הייתה שמסגרת .  שעליה הופעל תהלי� הדגימה

אבל במציאות היו , המטרה הרצויה ברמה הארצית�הדגימה תתא� בשלמות את אוכלוסיית

�ק מאוכלוסייתהספר והתלמידי� שהיו חל�לפיכ� כל בתי. חריגות מכ� מסיבות שונות

המטרה הרצויה ברמה הארצית א� לא נכללו במסגרת הדגימה נחשבו לאוכלוסייה נגרעת 

)Excluded Population( . 5%עורכי המחקר העמידו ר� עליו� לשיעור הגריעה בגובה 

, הספר�חלק מ� הגריעות נעשו ברמת בית. המטרה הרצויה ברמה הארצית�מאוכלוסיית

, הספר שנדגמו�וחלק נעשו מתו� בתי, יתות שלמות נגרעוספר שלמי� או כ�כאשר בתי

ספר שלמי� או �הסיבות שהתקבלו כמוצדקות לגריעת בתי. כאשר תלמידי� יחידי� נגרעו
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ספר קטני� �בתי, ספר רחוקי� במיוחד�בתי: המטרה היו�כיתות שלמות מאוכלוסיית

קבוצות . ת במדינהספר שאינ� מלמדי� את תוכנית הלימודי� הרשמית המוכר�במיוחד ובתי

שלמות נוספות שנגרעו ממסגרת הדגימה היו כיתות שלמות של תלמידי� של החינו� 

הספר שנדגמו �גריעת תלמידי� יחידי� מתו� בתי. ספר רגילי��המיוחד ששולבו בבתי

ידי גופי� מוסמכי� �תלמידי� ע� ליקויי למידה שאובחנו על: נעשתה בגי� הסיבות הבאות

ותלמידי� שאינ� , � נכות פיזית שאינ� יכולי� להשתת� במבח�תלמידי� ע, במערכת

בישראל מדובר בעולי� חדשי� השוהי� באר� פחות (דוברי� כראוי את שפת המבח� 

המטרה �אוכלוסיית"האוכלוסייה שנותרה לאחר כל הגריעות המותרות קרויה ). משנתיי�

 .את כל האוכלוסיות שתוארו מייצג 1תרשי� . )Effective Target Population(" האפקטיבית
 

 המטרה הרצויה ברמה הבינלאומית�תהלי� הגריעה מאוכלוסיית: 1תרשי� 
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 המטרה בישראל והגריעות ממנה אוכלוסיית4.2

 

המטרה הרצויה ברמה הארצית בישראל נקבעה כתלמידי כיתות ח בחינו� �אוכלוסיית

רבי� ממזרח ירושלי� למעט תלמידי� מ� החינו� העצמאי ותלמידי� ע, הרגיל הרשמי

המספר הכולל של תלמידי כיתות ח . שאינ� לומדי� לפי תוכנית הלימודי� הישראלית

 :הקבוצות שנגרעו מאוכלוסייה זו היו.  תלמידי��108,313 ל2002בישראל הגיע בשנת 

 2,168 ספר של החינו� המיוחד�תלמידי� בבתי

 2,499 ספר במזרח ירושלי��תלמידי� בכיתה ח בבתי

 11,731 )פיקוח אחר(די� חרדיי� תלמי

 35 ספר קטני� במיוחד�תלמידי� מבתי

 16,433 הספר�כ התלמידי� שנגרעו מראש ברמת בתי"סה

 

, הספר�לאחר הגריעה ברמת בתי, הספר כללה א� כ��מסגרת הדגימה שממנה נדגמו בתי

דג� ספר הייתה אמורה להי�מכל בית. ספר� בתי150ממסגרת זו נדגמו .  תלמידי�91,880

הספר הללו נמצאו כיתות ח של החינו� המיוחד ששולבו �אול� בחלק מבתי, כיתה ח אחת

. מהמדג�נגרעו , ) תלמידי�465 כיתות ובה� 32(על תלמידיה� , כיתות אלה. בחינו� הרגיל

 319ומתו� כיתות אלה נגרעו , ספר נדגמה כיתה אחת בלבד�מתו� יתרת הכיתות בכל בית

� בתימתו�ס� הגריעות ). ידיעת השפה�אי, נכות, ליקויי למידה (תלמידי� מסיבות מוכרות

 התלמידי� 319 תלמידי החינו� המיוחד ועוד 465( תלמידי� �784הספר שנדגמו הגיע ל

 מכלל התלמידי� במסגרת 8.6%, פי משקל��על, אשר מייצגי�, )שנגרעו מסיבות מוכרות

 שיעור גבוה – �22.5%ע אפוא להספר ומתו� המדג� הגי�ס� הגריעות ברמת בתי. הדגימה

 .בהשוואה לשיעורי� שד�וחו במדינות האחרות

שהוגדרה , מ� הראוי לציי� שאחוז גריעה גבוה זה הוא מתו� כלל האוכלוסייה הרצויה

בארצות אחרות הגדירו מלכתחילה את כלל האוכלוסייה . בישראל ככלל תלמידי כיתות ח

, לדוגמה. אוכלוסיות שונות�ממנה תתהרצויה כאוכלוסייה שנותרה לאחר שהוצאו 

באינדונזיה לא נכללו , האוכלוסייה הרצויה בליטא לא כללה תלמידי� שאינ� דוברי ליטאית

זאת הסיבה לכ� שבאות� ארצות אחוז הגריעה המופיע . איסלמיי� ועוד�ספר לא�בה בתי

 .בדוחות הבינלאומיי� נמו� מאחוז הגריעה בישראל

� ו1999מידת הניתנ�ת להשוואה של המדגמי� מ� השני� באר� התעורר ויכוח לגבי 

ונועד לסלק מ� המדג� ,  היה מכ�ו�2003נטע� כי שיעור הגריעה הגבוה בשנת . 2003

בשתי . לטענה זו אי� כל שחר. אוכלוסיות חלשות כדי לשפר את הציו� הכולל של המדינה

ת הלימוד הרשמיות הרצות המבח� נגרעו אות� אוכלוסיות שאינ� לומדות את תוכניו

 הינה בעיקרה תוצאה של �2003 ל�1999העלייה במספר הנגרעי� ובשיעור� מ. במדינה
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� ו1999לפיכ� מדגמי ). 2ראו פירוט בנספח (גידול במספר החרדי� הלומדי� בכיתות ח 

 .השוואה המייצגי� אות� אוכלוסיות� הינ� מדגמי� בני2003

 
 

  יחידות הדגימה וגודל המדג�4.3

 

ד של הניתוחי� הוא ההישג הכולל של תלמידי כל המדינה ומאפייני ההוראה המוק

א� שיחידות הניתוח העיקריות במחקרי . והלמידה הטיפוסיי� לסביבות הלמידה בכל מדינה

TIMSSולפיכ� היה , הספר והכיתות היוו יחידות ניתוח אפשריות�ג� בתי,  היו התלמידי�

. ישראל נדגמו מתו� מסגרת הדגימה כיתות שלמותב. מקו� להביא� בחשבו� בתכנו� המדג�

אימהות שכ� בישראל התלמידי� לומדי� במסגרת זו את רוב �הכיתות שנדגמו היו כיתות

 .המקצועות

בעת תכנו� המדג� היה חשוב להקפיד על גודל נאות שיבטיח חישוב אומדני� מדויקי� 

הפחות � חייבו לכלTIMSSהסטנדרטי� של הדיוק במחקר . של הסטטיסטי� השוני� במחקר

 הציו� במתמטיקה והציו� – תלמידי� לחישוב כל אחד מהמשתני� העיקריי� במחקר 400

גודל מדג� כזה מבטיח שטעויות הדגימה לא יהיו גדולות מאלה שהיו מתקבלות . במדעי�

 מהמקרי� �95% תלמידי� מבטיח שב400מדג� של . אילו היה זה מדג� פרופורציונלי רגיל

, תק� סביב הממוצע שחושב� סטיית0.1±של האוכלוסייה ייפלו בטווח של האומדני� 

 מקד� מתא� סביב ערכו ± 0.1ובטווח של ,  סביב ציו� האחוז שחושב5%±בטווח של 

ספר �ביתמאחר שחלק מהמשתני� הינ� משתני , מעבר לדרישות אלה. של המתא� שחושב

מתקבל שגודל המדג� המינימלי שיבטיח אומדני� מדויקי� של המשתני� , או משתני כיתה

גודל . ספר או כיתות� בתי150 –במקרה הנידו� , קרי,  יחידות דגימה150ברמות אלה יהיה 

 מהמקרי� �95%הספר ייפלו ב�מדג� כזה מבטיח שאומדני המשתני� של הכיתה או בית

 .התק� שלה��סטיית מגודל 16%±בטווח של 
 

 

  שיכוב4.4

 

פי �על, בתו� מסגרת הדגימה) הספר�בתי(שיכוב הוא תהלי� של קיבו� יחידות הדגימה 

השיכוב . השיכוב יכול להיות מפורש או מובלע. קוד� לביצוע הדגימה, תכונה מסוימת

בישראל חולקה מסגרת הדגימה . המטרה�מסייע לייצג במדג� קבוצות שונות באוכלוסיית

תלמידי ; תלמידי הפיקוח הממלכתי בחינו� העברי: שלוש שכבות דגימה מפורשותל

המשתייכי� א� ה� , ותלמידי הפיקוח הערבי; הדתי בחינו� העברי�הפיקוח הממלכתי

מסגרת הדגימה לאחר הגריעות . א� מופיעי� כשכבת דגימה נפרדת, לחינו� הממלכתי
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 לומדי� 62%: שר התפלגו באורח הבאא,  תלמידי�91,880הספר כללה �השונות ברמת בית

המדג� נועד .  בחינו� הערבי�22%הדתי ו� בחינו� הממלכתי16%, בחינו� העברי הממלכתי

�א� דגימת בתי, מלכתחילה לייצג את שיעורי התלמידי� בשלוש שכבות הדגימה השונות

מי� הספר באופ� פרופורציוני למספר התלמידי� בכל שכבת דגימה הייתה עלולה לספק מדג

, לפיכ�. שהיו פוגעי� ברמת הדיוק של אומדניה�, קטני� מדי משכבות הדגימה הקטנות

�השוני בי� המדג� לבי� אוכלוסיית. יתר לשכבות אלה�בעת תכנו� המדג� נית� מראש ייצוג

ידי מת� משקלות �המטרה ברמת הייצוג של כל שכבה תוק� בעת ניתוח הנתוני� על

יתר לשכבת התלמידי� של הפיקוח � בישראל נית� ייצוג).ראו להל�(מתאימי� לכל שכבה 

 מציג את מספריה� ושיעוריה� 4.1לוח . הדתי ולשכבת התלמידי� בחינו� הערבי�הממלכתי

 .המטרה ובמדג��של התלמידי� בשלוש שכבות הדגימה באוכלוסיית

 

�לוסייתהספר בשכבות הדגימה השונות באוכ�מספריה� ושיעוריה� של התלמידי� ובתי: 4.1לוח 
 המטרה ובמדג�

 מדג אפקטיבי מדג המטרה�אוכלוסיית 

מספר  

�בתי

 ספר

שיעור 

�בתי

ספר 

 באחוזי�

מספר 

 תלמידי�

שיעור 

תלמידי� 

באחוזי�

מספר 

�בתי

 ספר

שיעור 

�בתי

ספר 

 באחוזי�

מספר 

 תלמידי�

שיעור 

תלמידי� 

באחוזי�

מספר 

�בתי

 ספר

שיעור 

�בתי

ספר 

 באחוזי�

מספר 

 תלמידי�

שיעור 

י� תלמיד

באחוזי�

 48 2,069 47 69 48 2,376 47 70 62 56,718 49 400ממלכתי

 25 1,093 27 39 25 1,238 27 40 16 14,655 29 239 ד"ממ

 27 1,156 26 38 27 1,346 26 39 22 20,507 22 177 ערבי

 100 4,318 146100 100 4,960 149100 100 91,880 100 816 כ"סה

 

 

  שיטת הדגימה4.5

 

" שלבית�דגימת אשכולות משוכבת דו" מכ�נה TIMSSת הדגימה שננקטה במחקר שיט

)two-stage stratified cluster sample design .(ובשלב השני , ספר�בשלב הראשו� נדגמי� בתי

 .ברמת הכיתה הנבדקת) אחת או יותר(נדגמות מתוכ� באקראי כיתות 

 הייתה דגימה שיטתית שיטת הדיגו� שנעשה בה שימוש בשלב הדגימה הראשו�

 systematic probability proportional to size (PPS) –הספר �אקראית יחסית לגודל בתי

technique .יתר �ספר ללא התחשבות בגודל� הייתה גורמת לייצוג�בחירה אקראית של בתי

מנת לתק� עיוות זה הוחלט �על). שהינ� מרובי� יותר(ספר קטני� �של תלמידי� מבתי

לש� כ� נקבע . ספר להיכלל במדג� תהיה יחסית למספר תלמידיו�ברות של כל ביתשההסת

צעד דגימה אחיד המבטא את היחס בי� מספר התלמידי� המצטבר בכל שכבת דגימה לבי� 

עוד הוחלט לסלק למפרע מתו� מסגרת . מספר יחידות הדגימה הרצוי באותה שכבת דגימה

 .מידי� בה� קט� מצעד הדגימהספר קטני� במיוחד שמספר התל�הדגימה בתי
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פי משתנה שיכוב �שכבות על�הספר לשלוש תת�בכל אחת משכבות הדגימה קובצו בתי

שהתבסס על מדד הזכאות לטיפוח של (הספר �הכלכלי של בית� המדד החברתי–מובלע 

�בתי, "מבוססי�"ספר � הוגדרו בתי3–1הטיפוח �הספר מעשירוני�בתי): משרד החינו�

הטיפוח �הספר מעשירוני�ובתי, "בינוניי�"ספר � הוגדרו בתי6–4טיפוח ה�הספר מעשירוני

. פי גודל��הספר על�בתו� כל קבוצה כזאת סודרו בתי". חלשי�"ספר � הוגדרו בתי10–7

�בחירת בית. על המספר המצטבר של התלמידי� בכל קבוצה הופעל צעד הדגימה האחיד

 לבי� גובה 1אית של מספר בי� בחירה אקר(הספר הראשו� בכל רשימה נעשתה באקראי 

למספר , כל פע� מחדש, הספר נבחרו תו� תוספת של צעד הדגימה�ויתר בתי, )הצעד

 .הספר הקוד��המצטבר של התלמידי� לאחר דגימת בית

וכ� הובטח , ספר גדולי� בשיעור גדול יותר משיעור� באוכלוסייה�בצורה זו נדגמו בתי

מכיוו� , כ��כמו. היה סיכוי שווה להיכלל במדג�ספר גדולי� כקטני� י�שלתלמידי� מבתי

הובטח , הטיפוח שלה��הספר בכל שכבת דגימה היו מסודרי� ג� לפי עשירוני�שבתי

ספר �טיפוח שוני� באופ� יחסי לשיעור� של בתי�ספר מעשירוני�ייצוג� של תלמידי� מבתי

 .אלה באוכלוסייה

, ספר שנדגמו בשלב הראשו�ה�מתו� כל אחד מבתי, בשלב השני נדגמה באופ� אקראי

 .כיתה אחת בלבד מרמת הכיתה הנבדקת

 

 

 ספר מחליפי� בתי4.6

 

הובאה , הספר שייפלו בדגימה אכ� ישתתפו במבח��א� שהציפייה הייתה שכל בתי

. ספר אשר מסיבות מוצדקות שונות לא יוכלו להשתת��בחשבו� האפשרות שיהיו בתי

�ספר מחליפי� לכל בית�נקבעו מלכתחילה בתי, כדי למנוע דעיכה של גודל המדג�, לפיכ�

הספר המוחל� �הספר הסמו� לבית�הספר המחלי� היה בית�בית. ספר שינשור מהמדג�

 ).זה שמופיע במסגרת הדגימה מייד לאחריו, קרי(
 

 

  משקלות הדגימה4.7

 

כל תלמיד במדג� אמור לייצג בדיוק אותו מספר של תלמידי� , בדגימה אקראית פשוטה

�דגימת אשכולות משוכבת דו "– TIMSSמכיוו� ששיטת הדגימה במחקר . וסייהבאוכל

�אלא כחלק מכיתות ומבתי,  הינה שיטה שבה תלמידי� נדגמי� לא באופ� ישיר–" שלבית

נוצר מצב שבו כל תלמיד שנדג� אינו מייצג בהכרח , ספר השייכי� לשכבות דגימה שונות

ק� מצב זה ולאפשר חישוב אומדני אוכלוסייה כדי לת. מספר זהה של תלמידי� באוכלוסייה

חושב לכל תלמיד משקל דגימה בהתא� למספר התלמידי� שהוא , מדויקי� מנתוני המדג�



 המדג�
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נית� להתייחס אפוא אל משקל הדגימה כאל גודל המבטא את מספר . מייצג באוכלוסייה

של גודל זה הינו תמיד ההופכי . היחידות באוכלוסייה שכל יחידה במדג� מייצגת

 .ההסתברות של כל יחידה באוכלוסייה להיבחר למדג�

 :משקלות הדגימה ה� תוצאת המכפלה של חמישה מרכיבי�

 .הספר ייבחר למדג�� ההופכי של ההסתברות שבית–הספר �משקל בית .1

על הסיבות (הספר �משקל שנועד לתק� את ייצוגיות המדג� בגי� שיעור התגובה של בתי .2

 ).דג� דובר קוד�ספר מ� המ�לגריעת בתי

תיבחר ) ספר שנבחר למדג��בבית( ההופכי של ההסתברות שהכיתה –משקל הכיתה  .3

 1/6אזי לכל כיתה יש סיכוי של ,  כיתות ח6ספר מסוי� יש �א� בבית, ללמש. למדג�

 תלמידי� 6וכל תלמיד בכיתה מייצג למעשה , 6ולפיכ� משקל הדגימה הוא , להיבחר

 ).ספר נדגמה כיתה אחת�למשקל הכיתה לא נדרש כל תיקו� שכ� בכל בית(הספר �בבית

ייבחר ) בכיתה שנבחרה למדג�( ההופכי של ההסתברות שהתלמיד –משקל התלמידי�  .4

הסתברות , מאחר שכל התלמידי� בכיתה שנדגמה היו אמורי� להשתת� במבח�. למדג�

 .1ולכ� ג� משקל התלמידי� היה , 1זו הייתה 

משקל שנועד לתק� את ייצוגיות התלמידי� במדג� עקב שיעור התגובה של התלמידי�  .5

 אזי כל תלמיד שנבח� מייצג למעשה , מתלמידי הכיתה נבחנו2/3א� רק , למשל(במדג� 

 ). תלמידי� של אותה כיתה1.5
 

, ע� זה. ספר ומכיתה לכיתה�ספר לבית�ראוי לציי� כי משקלות הדגימה שוני� מבית

 .לכל התלמידי� באותה כיתה יש אותו משקל דגימה

המשקל הכולל שלפיו תוקנו ציוני התלמידי� הוא תוצר המכפלה של חמשת , כאמור

בלי , תיקו� זה מבטיח שהייצוגיות של כל תלמיד במדג� הינה שווה. צוינו לעילהגורמי� ש

. למספר התלמידי� בכיתה ולשיעור התגובה, למספר הכיתות בו, הספר�קשר לגודל בית

 .משקל זה שימש להפקת אומדני האוכלוסייה
 

 

  המדג� שתוכנ� והמדג� בפועל4.8

 

�מתוכ� נאספו נתוני� מ. 149ונותרו , ספר אחד�הספר שנדגמו נשר בית� בתי150מבי� 

פער זה . ספר מחליפי�� בתי3ספר מ� המדג� המקורי ועוד � בתי143מה� , ספר� בתי146

גור� , ביטא אילוצי� והתנגדות בשטח עקב ריבוי מבחני� ברמה הארצית באותה שנה

 .שהובא מכא� ואיל� בחשבו�

י� שנתוניה� לא היו שלמי�  תלמיד80. 4,960הספר היה � בתי�146מספר התלמידי� ב

. מעבר לכ� היה כאמור פחת של תלמידי� ברמת הכיתה.  תלמידי�4,880ונותרו , הושמטו

: ידי המורי� כמשתייכי� לאחת הקטגוריות הבאות�הוצאו מ� המדג� תלמידי� שהוגדרו על
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ותלמידי� שאינ� ; תלמידי� ע� נכות פיזית; )שעברו אבחו�(תלמידי� ע� קשיי למידה 

 תלמידי� 2. �319מספר� של אלה הגיע ל. עולי� חדשי�, דהיינו, טי� בשפת המבח�שול

מספר התלמידי� שהיו ראויי� להיבח� . הספר עד ליו� המבח��נוספי� פרשו משורות בית

ולפיכ� המספר הסופי של התלמידי� ,  מביניה� חסרו ביו� המבח�241. 4,559היה אפוא 

 מהתלמידי� שהיו אמורי� 95%המהווי� , 4,318שנתוניה� משרתי� את הניתוח הוא 

 ). בדוח הבינלאומיA8ראו לוח (להיבח� 
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 TIMSSהציוני� במחקר . 5

 

  ציוני סבירות5.1

 

השוואה הישגי� של תלמידי� �במחקרי הישגי� בינלאומיי� יש צור� לאמוד באופ� בר

בחו� את כל אפשר ל�מצב זה נובע מכ� שאי. המגיבי� על מקבצי� שוני� של פריטי�

שכ� מש� הזמ� שבו , התלמידי� בכל מטלות המבח� הנדרשות כדי לייצג את התחו� הנבדק

כדי להתגבר על בעיה זו נעשה . תלמידי� יכולי� לענות בריכוז על מבח� הינו קצר יחסית

 בי� TIMSSשבאמצעותה פוזרו פריטי המבח� במחקר , שימוש בטכניקה של דגימת מטריצה

ואלה , ")בניית חוברות המבח�"בחלק , 3.1פרק �ראו פירוט לעיל בתת( חוברות מבח� 12

נוצר מצב בעייתי שבו תלמידי� שוני� בכיתה אחת נבחנו . פוזרו באופ� אקראי בכל כיתה

דבר שמנע השוואות בי� , על חוברות מבח� שונות ועל סדרות שונות של שאלות מבח�

אי של החוברות בכל כיתה הבטיח הפיזור האקר, בר�. ציוני� של תלמידי� כיחידי�

 .השוואה�הספר יהיו בני�שהציוני� ברמת הכיתה וברמת בית

.  מיועדי� להפיק מידע השוואתי לאור� זמ�TIMSSבעיה נוספת נובעת מכ� שמבחני 

כדי להבטיח השוואה תקפה בי� אומדני הישגי� המתקבלי� במבחני� שנערכי� בשני� 

פריטי� שהופיעו בכל , קרי, עוג��הרצה היו פריטירק כשליש מ� הפריטי� בכל (שונות 

בכל , יש להציב את כל שאלות המבח� המופיעות בכל חוברות המבח� השונות, )ההרצות

על סול� אחד המייצג ידיעה בתחו� התוכ� של , אחת מהשני� שבה� הועברו המבחני�

�הינ� בניסול� כזה מאפשר חישוב אומדני יכולת של תלמידי� בתחו� התוכ� ש. הסול�

 .ג� א� התלמידי� נבחנו רק על חלק מפריטיו, השוואה

�בעיה שלישית נובעת מהצור� לקבל אומדני� מדויקי� לגבי יכולת� של התלמידי� על

 .סמ� תגובותיה� על מדג� קט� של פריטי� המייצגי� את התחו�

 המענה לבעיות אלה היה התבססות על גישות פסיכומטריות העוסקות במדידת תכונות

 )Item Response Theory – IRT(ביניה� תיאוריית התגובה על פריט , סמויות

) Lord, 1980; Lord & Novick, 1968 .( גישות אלה מאפשרות לבטא במודל מתמטי את

הסתברות ההצלחה של נבדק בפריט מבח� כפונקציה של יכולתו הסמויה ושל תכונות 

המודלי� המתמטיי� המשמשי� . �נוספות המאפיינות את הפריטי� שעליה� הוא נבח

, ברירה�כאשר מדובר בפריטי� רבי.  תלויי� בטיב הפריטי� של המבח�TIMSSבמחקר 

למדד ההבחנה שלו , ומתייחס לקושי היחסי של הפריט, פרמטרי�המודל הינו תלת

כאשר מדובר בפריטי� פתוחי� שבה� הנבח� מחבר תשובה שיכולה . ולניתנותו לניחוש
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ומתייחס רק לקושי היחסי של הפריט , פרמטרי�המודל הינו דו, נכונה� לאלהיות נכונה או

 .מודל מיוחד משמש לשאלות פתוחות שבה� יש תשובות חלקיות. ולמדד ההבחנה שלו

על בסיס תגובותיה� הנצפות של תלמידי� על פריטי המבח� נית� לקבוע את הפרמטרי� 

האחרי� מאפשר ליצור סול� של הקושי של כל אחד מה� יחסית לפריטי� . של הפריטי�

לתלמידי� בעלי יכולת גבוהה יש סיכוי גדול יותר לענות בהצלחה . פריטי� מקלי� לקשי�

ואילו תלמידי� בעלי יכולת נמוכה יענו בהצלחה רק על , על פריטי� קשי� יחסית בסול� זה

 .כ� סול� הקושי של הפריטי� נהפ� ג� לסול� של יכולת. הפריטי� הקלי� יותר

ובהתבסס , פי תגובותיה� של התלמידי� על פריטי� ברמת קושי יחסי ידועה מראש�על

נית� לאמוד את יכולתו של הנבח� ג� א� הוא נבח� רק על , על נתוני רקע נוספי� של הלומד

מוסיפי� למשוואות הניבוי משתני רקע , כדי לשפר את האומדני�. חלק מפריטי הסול�

אומדני היכולת המתקבלי� מכוני� . "conditioning" פעולה המכונה –שוני� של הלומד 

ע� ממוצע , 1000 עד �0ציוני הסבירות עברו טרנספורמציה לסול� שנע מ". ציוני סבירות"

500. 

השלב הראשו� בחישוב אומדני היכולת של הנבחני� הוא אפוא בניית סול� היכולת 

דלי� המתמטיי� תו� שימוש במו, על בסיס התגובות הנצפות של תלמידי�. בתחו�

פעולה זו נעשית על . קובעי� לכל פריט השיי� לתחו� את הפרמטרי� שלו, שהוזכרו לעיל

 ".כיול"ונקראת ,  תלמידי� בכל מדינה1,000מדגמי� אקראיי� של 

נית� לאמוד את , פי תגובות התלמיד על הפריטי� הלקוחי� מסול� זה�על, בשלב השני

: ראו, להסבר מפורט(מדני יכולת נפרדי� מחשבי� לכל תלמיד חמישה או. יכולתו

Gonzalez, Galia & Li, 2003( , והממוצע המשוקלל של אומדני� אלה מהווה את ציו�

 את האומד� הטוב ביותר של היכולת שהייתה מנובאת –או במילי� אחרות , היכולת

 נית�. לתלמיד אילו היה עונה על כל הפריטי� של הסול� שהופיעו בכל חוברות המבח�

 .התק� של המדידה�לחשב לציוני� כאלה ג� את טעות

באמצעות אומדני הציוני� המתקבלי� בצורה כזו נית� להשוות הישגי תלמידי� 

והקושי היחסי , ובלבד שאלה לקוחי� מאותו סול�, הנבחני� על סדרות שונות של פריטי�

 . בי� השני�ציוני� אלה משמשי� ה� להשוואות הבינלאומיות וה� להשוואות. שלה� ידוע

. יש לגשר בי� סולמות המדידה שכוילו בשני� השונות, כדי לערו� השוואה בי� השני�

השוואת הציוני� .  משרתי� צור� זה– אות� פריטי� שהופיעו בכל השני� – �Trendפריטי ה

 מאפשרת למצוא פונקציית המרה המציבה את האומדני� של �Trendשהתקבלו בפריטי ה

 פריטי מתמטיקה 146 היו אלה �1999ב. �1999 על סול� הציוני� ב2003ציוני הסבירות של 

� פריטי מתמטיקה ו194 היו אלה �2003וב,  פריטי מדעי� שבנו את סולמות המדידה�131ו

 . פריטי מדעי�189

אותה טכניקה של יצירת סולמות וחישוב אומדני� של ציוני סבירות אומצה ג� לגבי כל 

ופעולה " כיול"ג� כא� קדמה ליצירת הסול� פעולה של . התוכ� של המבח��אחד מתחומי
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,  בכל אחד מתחומי התוכ��Trendאול� בגלל מספר� הנמו� של פריטי ה, conditioningשל 

לפיכ� ציוני הסבירות . לא היה נית� לגשר באמצעות� בי� הסולמות של השני� השונות

י� על סול� הציוני� של  אינ� מוצב2003בתחומי התוכ� השוני� המד�וחי� לגבי שנת 

1999. 

 

 

  ציוני אחוזי�5.2

 

ג� נתוני� , נוס� על הנתוני� המבוטאי� כציוני סבירות, בדוח הישראלי אנו מציגי�

הסיבה לשימוש בציוני אחוזי� היא שבפעולות אחרות של . המבוטאי� כציוני אחוזי�

 האחוזי� שחושבו ולפיכ� ציוני, הערכת הישגי� הנעשות באר� משתמשי� בציוני אחוזי�

אול� . במחקר הנוכחי מאפשרי� השוואות ע� הנתוני� שהתקבלו באות� מחקרי� אחרי�

. שכ� האחוזי� המושווי� הינ� של תגובות על מבחני� שוני�, כא� יש ג� מקו� להסתייגות

ג� א� מניחי� שהמבחני� השוני� המיועדי� לאותה רמת כיתה בודקי� אות� עולמות 

 .יש להתייחס להשוואות בזהירות ראויה, צגי� אותה תוכנית לימודי�דהיינו מיי, תוכ�

. הציו� המופק הוא ממוצע של אחוז העוני� נכו� על פריטי המבח� באוכלוסייה מסוימת

האוכלוסייה יכולה להיות כלל התלמידי� במדג� או כלל התלמידי� המשתייכי� לקבוצה 

�פר הממלכתיי� או התלמידי� בבתיהס�התלמידי� בבתי, בני� או בנות: כגו�, מסוימת

נית� לייש� שיטה זו . דוברי העברית או דוברי הערבית וכדומה, הדתיי��הספר הממלכתיי�

רק על הפריטי� ,  לדוגמה–ג� בחישוב אחוז העוני� נכו� על קבוצה מסוימת של פריטי� 

 הפריטי� ידי מיצוע אחוז העוני� נכו� על� וזאת על–הבוחני� ידע באלגברה או בפיזיקה 

 .השייכי� לאותה קבוצה מסוימת

ברירה זהו האחוז �לגבי פריטי� רבי: אחוז העוני� נכו� על פריט חושב בדר� הבאה

ולגבי פריטי� , של התלמידי� שענו נכו� על הפריט) פי משקלות הדגימה�על(המשוקלל 

ני בש. פתוחי� זהו האחוז המשוקלל של התלמידי� שקיבלו את מלוא הניקוד על הפריט

המקרי� מדובר באחוז המשוקלל מתו� כלל התלמידי� באוכלוסייה המוגדרת שהפריט 

, אפילו מפאת קוצר זמ�, תגובה על פריט�אי, יש לשי� לב כי לפי הגדרה זו. הופיע במבחנ�

במהל� בדיקת התגובות על פריטי המבח� התברר כי מיקו� , אכ�. נחשבת א� היא לשגיאה

שיעור העוני� על פריטי� , למשל. ר העוני� עליו נכו�הפריט במבח� משפיע על שיעו

שהופיעו בסו� החלק הראשו� של המבח� או בסו� החלק השני היה נמו� יותר מזה שנמצא 

בתחילת החלק הראשו� או החלק ) בחוברת מבח� אחרת(כאשר אות� פריטי� בדיוק הופיעו 

ו� רק תגובות על פריטי� בחישוב אחוז העוני� נכו� הובאו לפיכ� בחשב. השני של המבח�

 .שנמצאו בתחילת החלק הראשו� או בתחילת החלק השני של המבח�
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 סיפי ההישג. 6

למורי� ולציבור הרחב להבי� טוב יותר את הישגיה� של , כדי לסייע לקובעי המדיניות
נעשה ניסיו� לאפיי� את ההישג של תלמידי� שציוניה� , התלמידי� במתמטיקה ובמדעי�

בכל אחד ממקצועות , חת� בהתפלגות הציוני� הבינלאומיי��יב ארבע נקודותנופלי� סב
החת� �נקודות. benchmarks –נקודות אלה מציינות למעשה ארבעה סיפי הישג . הלימוד

 �90 וה�75ה, �50ה, �25 היו ציוני האחוזוני� ה�1999 וב�1995 בTIMSSשנקבעו במבחני 
התלמידי� שהשיגו או עברו את סיפי ההישג שיעור . של התפלגות הציוני� הבינלאומית

. הבינלאומיי� בכל מדינה שימש אחד המדדי� להשוואה בי� הישגיה� של המדינות השונות
תלמידי� שציוניה� במתמטיקה או במדעי� היו קרובי� לציוני� של סיפי ההישג שימשו 

 בוח� שעליה הופעלה הטכניקה של עיגו� פריטי� לסול� ההישגי��קבוצת
) Scale Anchoring) (Kelly, 1999; Kelly, Mullis & Martin, 2000; Smith, Martin, Mullis & 

Kelly, 2000 .( טכניקה זו מאפשרת לקשור לכל ס� הישג קבוצת פריטי� שרוב התלמידי�
הבוח� הנמוכה �הבוח� הרלוונטית עוני� עליה� נכו� ואשר רוב התלמידי� בקבוצת�בקבוצת

 נקבעי� כפריטי המבח� המאפייני� את ההישג של הס� העליו� מבי� אלה. יותר שוגי� בה�
מכ� את התוכ� ואת הדרישות הקוגניטיביות �מומחי� מפרשי� לאחר. שני הסיפי� שהושוו

הפרשנות הנוגעת . המאפיינות את קבוצת הפריטי� אשר אותרה ונקשרה לס� המסוי�
הפרשנות , לעומת זה. ה ישירהבתוכ� המאפיי� כל קבוצת פריטי� שנקשרה לס� מסוי� הינ

הנוגעת ביכולות הקוגניטיביות הנדרשות כדי לענות על קבוצת פריטי� זו תלויה בניסיו� 
 גילו ששאלות �Scale Anchoringניתוחי� קודמי� שנעשו בשיטת ה. הקוד� של התלמידי�

 המבח� המאפיינות כל אחד מסיפי ההישג שונות אלה מאלה ברמת הידע וההבנה הנדרשי�
במורכבות של , ברמת המיומנות הנדרשת, בשימוש בשפה המדעית, כדי לענות עליה�

 .ובהקשר המעשי או המופשט של השאלה, המידע המילולי והתרשימי המופיע בשאלות
במחקר . ראוי לזכור כא� שהפרשנות הניתנת לסיפי ההישג מבוססת על מאגר פריטי� מסוי�

TIMSS-2003מאגר זה הינו רק חלק ממאגר פריטי� אפשרי . חקר זה אלה פריטי המבח� ששירתו מ
 .ולכ� הפרשנות הניתנת לסיפי ההישג מוגבלת למאגר המסוי�, המייצג את התחו�

 בדר� שונה מזו שננקטה Scale Anchoring יושמה הטכניקה של TIMSS-2003במחקר 
�ה, �25 הנקבעו סיפי ההישג באמצעות ציוני האחוזוני�, כאמור, אז. במחקרי� הקודמי�

בשיטה זו השתנו ציוני .  של ההתפלגות הבינלאומית של הציוני� במבח��90 וה�75ה, 50
והדבר , ממחקר למחקר בהתא� להשתנות של התפלגות הציוני�) ציוני ס� ההישג(החת� 

שאינ� , היה צור� לקבוע ציוני חת� אחידי�. מנע השוואות תקפות לאור� זמ� ועורר ביקורת
 נקבעו אפוא אפריורית ציוני TIMSS-2003במחקר .  הציוני� בכל מחקרתלויי� בהתפלגות

 – 475,  נקבע כציו� הס� התחתו�400ציו� . ללא תלות בהתפלגות הציוני�, החת� של כל ס�
 . כציו� הס� של המצטייני�– �625ו,  כציו� הס� הגבוה– 550, כציו� הס� הבינוני

יפורטו ויתוארו ג� הידע ,  ובמדעי�כאשר יוצגו נתוני ההישגי� במתמטיקה, בהמש�
 .והמיומנויות הקוגניטיביות המאפיינות כל אחד מסיפי ההישג בשני מקצועות הלימוד



 ההישגי� במתמטיקה 

 

 

61

 

 ההישגי� במתמטיקה. 7

 

  השוואות בינלאומיות– הישגי התלמידי� בישראל במתמטיקה 7.1

 
 דירוג ישראל בי� המדינות מבחינת ההישגי� במתמטיקה

מתאר את התפלגות )  בדוח הבינלאומי במתמטיקה1.1המבוסס על מוצג (להל�  1מוצג 

כשה� מסודרות , TIMSS-2003הציוני� במתמטיקה של כל המדינות שהשתתפו במחקר 

� וסטיית500ממוצע , 1000–0(פי ממוצע הישגיה� על סול� ציוני הסבירות �בסדר יורד על

 ).100תק� 

 אונטריו וקוויבק – ישויות 4מיוצגות בו בנפרד ,  המדינות המופיעות במוצג46מלבד 

 –הברית �החבל הבסקי בספרד ומדינת אינדיאנה בארצות, )שתי פרובינציות קנדיות(

ליד כל מדינה מופיעי� הממוצע הארצי . תפו במחקר רק לצור� קביעת סיפי ההישגשהשת

וכ� סימו� המבטא א� הציו� הממוצע של כל מדינה גבוה או , התק� בסוגריי��בלוויית טעות

הממוצע הבינלאומי חושב . p)≥(0.5נמו� באופ� מובהק סטטיסטית מהממוצע הבינלאומי 

אנגליה לא נכללה בחישוב . 1 המדינות המופיעות מעל לקו שבמוצג 45ע ידי מיצו�על

 .הממוצע משו� שלא עמדה בדרישות הדגימה

הקטעי� האפורי� מייצגי� את שיעור . ידי מלב��התפלגות הציוני� מיוצגת על

�ובי� האחוזו� ה, מצד אחד, �25 לאחוזו� ה�5התלמידי� שציוניה� נמצאי� בי� האחוזו� ה

הקטעי� הלבני� מתארי� את שיעור התלמידי� . מ� הצד האחר, ��95 ה לאחוזו75

תק� מוצג � שתי טעויות±הממוצע . �75 לאחוזו� ה�25שציוניה� נופלי� בי� האחוזו� ה

 .בצבע שחור
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 TIMSS-2003התפלגות הציוני� במתמטיקה של כל המדינות שהשתתפו במחקר : 1מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה1.1מבוסס על מוצג (

נות מדי

שנות 

לימוד 

בביה"ס

גיל ממוצע נים במתמטיקה התפלגות הציו
מדד הפיתוח 

שי האנו

סינגפור 8 14.3 605 (3.6) h 0.884

¿ קוריאה הדרומית 8 14.6 589 (2.2) h 0.879
† הונג קונג 8 14.4 586 (3.3) h 0.889

טייאואן 8 14.2 585 (4.6) h –
יפן 8 14.4 570 (2.1) h 0.932
בלגיה (הפלמית) 8 14.1 537 (2.8) h 0.937

† הולנד 8 14.3 536 (3.8) h 0.938
אסטוניה 8 15.2 531 (3.0) h 0.833
הונגריה 8 14.5 529 (3.2) h 0.837

מלזיה 8 14.3 508 (4.1) h 0.790
לטביה 8 15.0 508 (3.2) h 0.811
רוסיה 7 or 8 14.2 508 (3.7) h 0.779
סלובקיה 8 14.3 508 (3.3) h 0.836
אוסטרליה 8 or 9 13.9 505 (4.6) h 0.939

‡ ארצות-הברית 8 14.2 504 (3.3) h 0.937
ליטא 8 14.9 502 (2.5) h 0.824
שבדיה 8 14.9 499 (2.6) h 0.941

† סקוטלנד 9 13.7 498 (3.7) h 0.930
ישראל 8 14.0 496 (3.4) h 0.905
ניו-זילנד 8.5 - 9.5 14.1 494 (5.3) h 0.917
סלובניה 7 or 8 13.8 493 (2.2) h 0.881
איטליה 8 13.9 484 (3.2) h 0.916
ארמניה 8 14.9 478 (3.0) h 0.729
סרביה 8 14.9 477 (2.6) h –
בולגריה 8 14.9 476 (4.3) h 0.795

רומניה 8 15.0 475 (4.8)  0.773
ממוצא בינלאומי 8 14.5 467 (0.5)  –
נורווגיה 7 13.8 461 (2.5) i 0.944
מולדובה 8 14.9 460 (4.0)  0.700
קפריסין 8 13.8 459 (1.7) i 0.891
מקדוניה 8 14.6 435 (3.5) i 0.784
לבנון 8 14.6 433 (3.1) i 0.752
ירדן 8 13.9 424 (4.1) i 0.743

אירן 8 14.4 411 (2.4) i 0.719
אינדונזיה 8 14.5 411 (4.8) i 0.682
טוניסיה 8 14.8 410 (2.2) i 0.740
מצרים 8 14.4 406 (3.5) i 0.648
בחרין 8 14.1 401 (1.7) i 0.839
הרשות הפלסטינית 8 14.1 390 (3.1) i 0.731
צ'ילי 8 14.2 387 (3.3) i 0.831

‡ מרוקו 8 15.2 387 (2.5) i 0.606

פיליפינים 8 14.8 378 (5.2) i 0.751
בוצואנה 8 15.1 366 (2.6) i 0.614
ערב הסעודית 8 14.1 332 (4.6) i 0.769
גאנה 8 15.5 276 (4.7) i 0.567
דרום-אפריקה 8 15.1 264 (5.5) i 0.684

¶ אנגליה 9 14.3 498 (4.7) h 0.930
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 8 14.1 487 (2.7) h –

מדינת אינדיאנה 8 14.5 508 (5.2) h –
אונטריו (קנדה) 8 13.8 521 (3.1) h –
קוויבק (קנדה) 8 14.2 543 (3.0) h –
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,  מדינות גבוהי� מהממוצע הבינלאומי באופ� מובהק סטטיסטית26ממוצעיה� של 

הישגיה� של שתי .  מדינות נמוכי� ממנו באופ� מובהק סטטיסטית18וממוצעיה� של 

. מהממוצע הבינלאומי אינ� שוני� באופ� מובהק סטטיסטית – רומניה ומולדובה –מדינות 

והמדינות שהישגיה� נמוכי� במיוחד ה� , המדינות המובילות ה� המדינות האסיאתיות

תק� � וטעות605ממוצע (ידי סינגפור �ההישג הגבוה ביותר הושג על. המדינות האפריקאיות

. תק� של התפלגות הציוני� מעל לממוצע הבינלאומי� סטיית1.3הנמצאת במרחק של , )3.6

הנמצאת , )5.5תק� � וטעות264ממוצע (אפריקה �ידי דרו��נמו� ביותר הושג עלההישג ה

 45 מבי� �19ישראל נמצאת במקו� ה). תק� מתחת לממוצע הבינלאומי�שתי סטיות

 נקודות �29היא גבוהה ב). 3.4תק� � וטעות496ציו� ) (ללא אנגליה(המדינות המושוות 

ונמוכה מהמדינה המובילה בשיעור של , )0.5תק� � וטעות467ציו� (מהממוצע הבינלאומי 

 .תק� שלמה של התפלגות הציוני� הבינלאומית�סטיית

 מספר השני� שתלמידי אותה מדינה – מופיעי� בצד כל מדינה שני נתוני� 1במוצג 

והגיל הממוצע של התלמידי� )  שני�8רוב �פי�על(הספר עד למועד המבח� �למדו בבית

זהו מדד . יע אינדיקטור המציי� את הרמה הכלכלית שלהכ� מופ�כמו. שנבחנו בכל מדינה

. �1.0 ל0וערכיו נעי� בי� , �"של האו) Human Development Index(הפיתוח האנושי 

הספר �שיעור הלומדי� בבתי,  תוחלת החיי� גבוהה–במדינות שער� המדד שלה� גבוה 

נראה . בוהה א� היאוההכנסה המקומית לנפש ג, שיעור היודעי� קרוא וכתוב גבוה, גבוה

מעל לממוצע . שיש קשר בי� מקומה של המדינה על מדד זה לבי� ההישגי� הלימודיי�

ואילו מתחת לממוצע , �0.9 מדינות ע� ערכי מדד גבוהי� מ11ההישג הבינלאומי נמצאות 

 ).נורווגיה (0.9הבינלאומי רק למדינה אחת יש מדד העולה על 
 

  נתוני� בינלאומיי�–יקה השוואות מרובות של ההישגי� במתמט

מציג השוואות בי� ממוצע ההישג ) 3ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במתמטיקה 1.2מוצג 

בכל משבצת במוצג מופיע סימו� המראה . של כל מדינה לבי� הממוצעי� של כל האחרות

א� הממוצע של המדינה האחת גבוה באופ� מובהק סטטיסטית מזה של המדינה האחרת 

או לחלופי� נמו� ממנו באופ� ) � בהיר על רקע שחור מופנה כלפי מעלהמשולש ובו ח(

א� הממוצע אינו ). משולש ובו ח� כהה על רקע בהיר מופנה כלפי מטה(מובהק סטטיסטית 

. מצויר במשבצת עיגול ריק, שונה באופ� מובהק סטטיסטית מזה של המדינה האחרת

 Bonferroniצעות פרוצדורת קביעת המובהקות הסטטיסטית של ההשוואה נעשתה באמ

 .�5%ההסתברות לקביעה שגויה שווה או נמוכה מ. להשוואת מרובות

קוריאה , סינגפור: מזרח אסיה�המדינות המובילות בהשוואות אלה ה� המדינות מדרו�

סינגפור עולה באופ� מובהק ). 605–585טווח ציוני� (קונג וטייווא� �הונג, הדרומית

קונג וטייווא� אינ� שונות בהישגיה� זו �הונג,  קוריאה הדרומית.סטטיסטית על כל המדינות
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, הולנד, קוויבק, המדינות והישויות הבאות שנמצאו דומות זו לזו ה� בלגיה הפלמית. מזו

הקבוצה הבאה של מדינות שהישגיה� דומי� ). 537–529טווח ציוני� (אסטוניה והונגריה 

הברית וליטא �ארצות, אוסטרליה, נגליהא, סלובקיה, רוסיה, לטביה, כוללת את מלזיה

 ).508–502טווח ציוני� (

ההישג הישראלי אינו שונה ). 499–494טווח ציוני� (ישראל נמצאת בקבוצה הבאה 

מתחת לקבוצת המדינות הזאת . זילנד�סקוטלנד וניו, סטטיסטית מההישג של שוודיה

 שדומות זו לזו בהישגיה� ,בולגריה ורומניה, סרביה, ארמניה, איטליה, נמצאות סלובניה

,  מדינות או ישויות19מתחת לממוצע הבינלאומי נמצאות . וכול� מעל לממוצע הבינלאומי

 .ביניה� כמה מדינות בלקניות וכ� מדינות ערביות ואפריקאיות
 

השינויי� שחלו בהישגי� של תלמידי כיתות ח במתמטיקה בהרצות החוזרות של 
  נתוני� בינלאומיי�–המבח� 

השוואה �מציג אומדני הישג בני) 4ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במתמטיקה 1.3 מוצג

. TIMSSבמתמטיקה בכיתה ח בכל אחת מהמדינות שהשתתפו בהרצות החוזרות של מחקר 

המוצג מראה ג� את פער ההישגי� בי� ההרצות וג� את התפלגות הציוני� בכל אחת 

אמצעות מלב� ששוליו האפורי� התפלגות זו מיוצגת בציור ב. מההרצות של המחקר

 ובי� האחוזו� �25 לאחוזו� ה�5מתארי� את שיעור התלמידי� שציוניה� נעי� בי� האחוזו� ה

והמלב� השחור המרכזי , רבעוני�חלקו הלב� מתאר את הטווח הבי�, �95 לאחוזו� ה�75ה

של המדינות מוצגות בסדר יורד . התק� סביב הממוצע�מייצג את הטווח של שתי טעויות

 .הישגיה�

, �2003 ו1995השוואה ממועדי � המדינות המוצגות במוצג יש נתוני� בני39 מבי� �25ל

מבי� אלה . �2003 ו1999יש השוואות תקפות בי� , ביניה� ישראל,  מדינות וישויות�33ול

ישראל הינה אחת המדינות היחידות שרשמו עלייה גדולה ומובהקת סטטיסטית , האחרונות

עליות גדולות ומובהקות סטטיסטית נרשמו ג� ).  נקודות ציו�29(י� בי� שני המועד

המגמה הכללית שמסתמנת מ� ).  נקודות ציו�20(ובליטא )  נקודות ציו�33(בפיליפיני� 

 מדינות מבי� 20(משמעותיי� סטטיסטית � היא של שינויי� לא�2003 ו1999ההשוואה בי� 

המדינות והישויות הבולטות ). נות וישויות מדי�10ב(ושל ירידות מובהקות סטטיסטית ) 33

 26(סלובקיה , ) נקודות ציו�34(בולגריה , ) נקודות ציו�38(בירידות שחלו בה� ה� טוניסיה 

 ). נקודות ציו�23(וקוויבק ) נקודות ציו�

 אינ� �2003 ו1995ההשוואה מ� השני� � המדינות ע� הנתוני� בני�25התנודות שחלו ב

 מדינות או �6עלייה מובהקת סטטיסטית נרשמה ב. מה מסוימתמאפשרות זיהוי של מג

שתי ). קנדה(ליטא ואונטריו , הברית�ארצות, לטביה, קונג�הונג, קוריאה הדרומית: ישויות

.  נקודות ציו� באונטריו�20 נקודות ציו� בליטא ו30 –האחרונות בולטות בעלייה בהישגיה� 
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 �9 נרשמו בי� שני תאריכי� אלה בירידות מובהקות סטטיסטית בהישגי� במתמטיקה

, נורווגיה, בולגריה, שוודיה, סלובקיה, רוסיה, בלגיה הפלמית, יפ�: מדינות או ישויות

 ה� �2003 ל1995המדינות הבולטות בירידות בהישגיה� בי� ). קנדה(קפריסי� וקוויבק 

וסלובקיה )  ציו� נקודות37(נורווגיה )  נקודות ציו�41(שוודיה , ) נקודות ציו�51(בולגריה 

 מדינות לא חלו שינויי� מובהקי� מבחינה סטטיסטית בי� שני �10ב).  נקודות ציו�26(

 .המועדי�

הלוח . �2003 ל�1999 מסכ� את השינויי� שחלו בהישגי המדינות במתמטיקה מ7.1לוח 

לגבי . פי ההישג�מבחי� בי� שינויי� שחלו בהישג לבי� שינויי� שחלו במדרג המדינות על

 נקודות ציו� או יותר על 10ירידה של : שינויי� בהישג נעשתה הבחנה בי� שלוש קטגוריותה

 נקודות ציו� על סול� ציוני �10תזוזה של פחות מ, קרי, יציבות; סול� ציוני הסבירות

הבחנה בי� .  נקודות ציו� או יותר על סול� ציוני הסבירות10ועלייה של יותר ; הסבירות

;  מקומות במדרג�3ירידה של יותר מ: ה ג� לגבי השינויי� במדרגשלוש קטגוריות נעשת

 . מקומות במדרג�3ועלייה של יותר מ;  מקומות במדרג3תזוזה של עד , קרי, יציבות
 

 �2003 ל�1999 שחלו בהישגי המדינות במתמטיקה מ*השינויי�: 7.1לוח 
 מדרג

 עלייה יציבות ירידה  
 )1, �12(מקדוניה  )1, �11 (איר� )�6, �35(בולגריה 
 )�3, �26(סלובקיה  )0, �21(בלגיה הפלמית  )�4, �38(טוניסיה 

 )�3, �17(קפריסי�  )0, �11(אפריקה �דרו� 

ה
ד
רי

י
 

  )0, �18(רוסיה  )2, �11(מלזיה  
  )1, �4(ירד�  )0, 5(איטליה  
  )1, 0(לטביה  )1, 8(אינדונזיה  
  )0, �9(מולדובה  )1, 2(ת הברי�ארצות 
  )�1, 3(זילנד �ניו )0, �4(הולנד  
  )0, 1(סינגפור  )1, 4(קונג �הונג 
  )0, �7(ילי 'צ )1, �2(הונגריה  
קוריאה הדרומית  

)2 ,0( 
 

ת
בו

צי
י

 

 

 )�1, 0(טייווא� 
 )0, �9(יפ� 

  )0, 3(רומניה  )�2, 2(אנגליה 
 )7, 29(ישראל   )2, 20(ליטא  

שג
הי

 

ה
ליי

ע
 

   )�1, 33(פיליפיני�  

 .השינוי במיקו� במדרג, השינוי במספר נקודות הציו�: בסוגריי� *

 

המתבטאי� ה� ,  מבליטה את השינויי� הייחודיי� שאירעו בישראל7.1ההצגה בלוח 

פי �בעלייה משמעותית בציוני� וה� בתזוזה משמעותית כלפי מעלה במדרג המדינות על

 .הישגיה�
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  נתוני� בינלאומיי�– במתמטיקה פערי מגדר

מתאר את פערי )  בדוח הבינלאומי במתמטיקה1.4המבוסס על מוצג (להל�  2מוצג 

כאשר הפערי� . ידי מלב��פערי המגדר מיוצגי� על. ההישג במתמטיקה בי� הבנות והבני�

צבע . ולהפ� כאשר הפערי� לטובת הבנות, המלב� פונה לצד הבני�, ה� לטובת הבני�

 .ל המלב� מעיד שהפערי� מובהקי� סטטיסטיתשחור ש

נמצאו פערי ) ביניה� ישראל(שבה רק במדינות ספורות , �1999המצב ב�בניגוד לתמונת

 מדינות פערי �11 נמצאו בTIMSS-2003במחקר , מגדר מובהקי� סטטיסטית לטובת הבני�

הברית � נקודות ציו� בארצות6הפער נע בי� (מגדר מובהקי� סטטיסטית לטובת הבני� 

הפער לטובת הבני� שנמצא ). 1000–0על סול� ,  נקודות ציו� בטוניסיה�24ובאיטליה ל

ונופל מהפער שנמצא לטובת , אינו מובהק סטטיסטית,  נקודות ציו�8בשיעור של , בישראל

 מדינות נמצאו פערי הישג מובהקי� סטטיסטית �9ב).  נקודות ציו�16 (�1999הבני� ב

המדינות ).  נקודות ציו� בבחריי��33 נקודות ציו� בסרביה ל7 בי� פער שנע(לטובת הבנות 

והמדינות , ילי'גאנה וצ, שבה� פער ההישגי� לטובת הבני� הוא הגדול ביותר ה� טוניסיה

כי , ע� זה, יש לציי�. שבה� פער ההישגי� לטובת הבנות הוא הגדול ביותר ה� בחריי� וירד�

שנמצאו בי� הבני� והבנות קטני� ואינ� מובהקי� הפערי� ) 29(ברוב המדינות והישויות 

 .סטטיסטית

 
השינויי� שחלו בהישגיה� של הבנות והבני� בהרצות השונות של המבח� 

  נתוני� בינלאומיי�–במתמטיקה 

מציג את התנודות שחלו בהישגי� ) 5ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במתמטיקה 1.5מוצג 

רבי� , ככלל. בנפרד לגבי בנות ולגבי בני�, �2003 ל�1999 ומ�2003 ל�1995במתמטיקה מ

 .מהפערי� אינ� מובהקי� סטטיסטית

, ) נקודות ציו�33( נרשמו בישראל �2003 ל�1999עליות משמעותיות בהישגי הבנות מ

ג� בהישגי הבני� חלה במדינות ).  נקודות ציו�23(ובליטא )  נקודות ציו�31(בפיליפיני� 

ובליטא ,  נקודות ציו�25בישראל ,  נקודות ציו�34בפיליפיני� (אלה עלייה בי� שני המועדי� 

 רבות יותר בקרב �2003 ל1995העליות המובהקות סטטיסטית שנרשמו בי� ).  נקודות16

פי הממוצעי� �על).  מדינות וישויות3(מאשר בקרב הבני� )  מדינות וישויות7(הבנות 

�ציוני הבני� ירדו בפרק, �2003 ל�1999בעוד שהבנות לא שינו את ציונ� מ, הבינלאומיי�

 .זמ� זה

 
 



 ההישגי� במתמטיקה 

 

 

67

 TIMSS-2003פערי ההישג במתמטיקה בי� הבנות והבני� במדינות שהשתתפו במחקר : 2מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה1.4מבוסס על מוצג (

בנות בנים

סלובקיה 48 (1.3) 508 (3.4) 52 (1.3) 508 (4.0) 0 (3.5)

שבדיה 51 (0.9) 499 (3.0) 49 (0.9) 499 (2.7) 1 (2.2)

אינדונזיה 50 (0.7) 411 (4.9) 50 (0.7) 410 (5.3) 1 (3.0)

מצרים 46 (2.7) 407 (4.4) 54 (2.7) 406 (5.0) 1 (6.4)

בולגריה 48 (1.3) 476 (5.5) 52 (1.3) 477 (4.3) 1 (4.7)

ממוצא בינלאומי 50 (0.2) 467 (0.6) 50 (0.2) 466 (0.6) 1 (0.6)

† הונג קונג 50 (2.4) 587 (3.8) 50 (2.4) 585 (4.6) 2 (5.1)

אסטוניה 50 (1.0) 532 (3.4) 50 (1.0) 530 (3.3) 2 (3.0)

ניו-זילנד 52 (1.7) 495 (4.8) 48 (1.7) 493 (7.0) 3 (5.7)

יפן 49 (1.2) 569 (4.0) 51 (1.2) 571 (3.6) 3 (6.4)

דרום-אפריקה 51 (0.9) 262 (6.2) 49 (0.9) 264 (6.4) 3 (5.8)

נורווגיה 50 (0.8) 463 (2.7) 50 (0.8) 460 (3.0) 3 (2.8)

רוסיה 49 (1.2) 510 (3.5) 51 (1.2) 507 (4.4) 3 (2.8)

סלובניה 50 (0.9) 495 (2.6) 50 (0.9) 491 (2.6) 3 (2.8)

בוצואנה 51 (0.7) 368 (2.6) 49 (0.7) 365 (2.9) 3 (1.8)

רומניה 52 (0.9) 477 (5.1) 48 (0.9) 473 (5.0) 4 (3.3)

ליטא 50 (0.9) 503 (2.9) 50 (0.9) 499 (3.0) 5 (2.9)

† סקוטלנד 50 (1.3) 500 (4.3) 50 (1.3) 495 (3.8) 5 (3.5)

¿ קוריאה הדרומית 48 (2.8) 586 (2.7) 52 (2.8) 592 (2.6) 5 (3.1)

לטביה 49 (0.8) 511 (3.3) 51 (0.8) 506 (3.7) 6 (2.9)

‡ ארצות-הברית 52 (0.7) 502 (3.4) 48 (0.7) 507 (3.5) 6 (1.9)

איטליה 50 (0.9) 481 (3.0) 50 (0.9) 486 (3.9) 6 (2.8)

† הולנד 49 (1.2) 533 (4.1) 51 (1.2) 540 (4.5) 7 (3.6)

סרביה 49 (0.8) 480 (2.9) 51 (0.8) 473 (2.9) 7 (2.8)

טאייוואן 48 (1.0) 589 (4.9) 52 (1.0) 582 (5.2) 7 (4.2)

הונגריה 50 (1.0) 526 (3.7) 50 (1.0) 533 (3.5) 7 (3.2)

מלזיה 50 (1.8) 512 (4.7) 50 (1.8) 505 (4.5) 8 (4.2)

ישראל 52 (1.6) 492 (3.3) 48 (1.6) 500 (4.5) 8 (4.0)

הרשות הפלסטינית 55 (2.4) 394 (3.9) 45 (2.4) 386 (4.7) 8 (5.9)

מקדוניה 49 (0.9) 439 (4.0) 51 (0.9) 431 (3.9) 9 (3.5)

אירן 40 (4.1) 417 (4.3) 60 (4.1) 408 (4.2) 9 (7.2)

לבנון 57 (1.8) 429 (3.6) 43 (1.8) 439 (3.9) 10 (4.0)

ארמניה 53 (0.7) 483 (3.3) 47 (0.7) 473 (3.4) 10 (3.0)

מולדובה 51 (0.8) 465 (4.1) 49 (0.8) 455 (4.8) 10 (3.5)

סינגפור 49 (0.8) 611 (3.3) 51 (0.8) 601 (4.3) 10 (2.9)

ערב-הסעודית 43 (2.3) 326 (7.9) 57 (2.3) 336 (5.5) 10 (9.7)

בלגיה (פלמית) 54 (2.1) 532 (3.5) 46 (2.1) 542 (3.8) 11 (4.8)

‡ מרוקו 50 (1.8) 381 (2.8) 50 (1.8) 393 (3.0) 12 (3.1)

אוסטרליה 51 (2.2) 499 (5.8) 49 (2.2) 511 (5.8) 13 (7.0)

פיליפינים 58 (0.9) 383 (5.2) 42 (0.9) 370 (5.8) 13 (3.4)

צ'ילי 48 (1.6) 379 (3.5) 52 (1.6) 394 (4.3) 15 (4.5)

קפריסין 49 (0.6) 467 (1.9) 51 (0.6) 452 (2.3) 16 (2.7)

גאנה 45 (0.9) 266 (5.1) 55 (0.9) 283 (4.9) 17 (3.1)

טוניסיה 53 (0.7) 399 (2.6) 47 (0.7) 423 (2.2) 24 (1.9)

ירדן 49 (1.7) 438 (4.6) 51 (1.7) 411 (5.8) 27 (6.8)

בחריין 50 (0.4) 417 (2.4) 50 (0.4) 385 (2.4) 33 (3.3)

¶ אנגיה 50 (2.4) 499 (5.3) 50 (2.4) 498 (5.8) 0 (6.0)

Benchmarking Participants

החבל הבסקי (ספרד) 49 (1.7) 490 (2.5) 51 (1.7) 484 (3.7) 6 (3.1)

מדינת אינדיאנה 49 (1.2) 502 (5.1) 51 (1.2) 514 (5.8) 12 (3.4)

אונטריו (קנדה) 51 (0.9) 520 (3.4) 49 (0.9) 522 (3.4) 2 (2.8)

קוויבק (קנדה) 50 (1.6) 540 (3.7) 50 (1.6) 546 (3.3) 7 (3.3)

נות מדי

פערי מגדר

פער 

בנקודות ציון

בנות

ציון ממוצע 
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 ההישגי� בתחומי התוכ� השוני� במתמטיקה

שוני� נועדה לגלות שונ�ת הנובעת מדגשי� תוכניי� מדידת ההישגי� בתחומי התוכ� ה

המבח� במתמטיקה , כאמור. שוני� בתוכניות הלימודי� המיועדות של המדינות השונות

 –תחו� שכלל ארבעה נושאי� , מושג המספר) 1: (בכיתות ח ייצג חמישה תחומי תוכ�

; ביי� ושליליי�מספרי� שלמי� חיו; שברי� פשוטי� ועשרוניי�; מספרי� שלמי� חיוביי�

 חוקיות –תחו� שכלל ארבעה נושאי� , אלגברה) 2. (פרופורציות ואחוזי�, יחסי�

)patterns( ;יחסי�; משוואות ונוסחות; ביטויי� אלגבריי�) .תחו� שכלל שני , מדידה) 3

תחו� שכלל , גיאומטרייה) 4. (כלי� ושיטות מדידה;  תכונות ויחידות מדידה–נושאי� 

מיקו� ; חפיפה ודמיו�; ממדיות�ממדיות ותלת�צורות דו; קווי� וזוויות –חמישה נושאי� 

 –תחו� שכלל ארבע נושאי� , נתוני�) 5. (סימטרייה וטרנספורמציות; ויחסי� במרחב

 .ודאות והסתברות�אי; פירוש נתוני�; ייצוג נתוני�; איסו� נתוני� וארגונ�

ג את הישגי המדינות בחמשת מצי) 6ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במתמטיקה 3.1מוצג 

וכ� סימו� המציי� את כיוו� ההפרש מהממוצע , תחומי התוכ� של המבח� במתמטיקה

כדי לאפשר בסיס להשוואה בי� הארצות השונות . הבינלאומי וא� הוא מובהק סטטיסטית

זהה  (467נקבע כי הממוצע הבינלאומי בכל תחו� תוכ� הוא , בכל אחד מתחומי התוכ�

 ).לאומי הכולל במתמטיקהלממוצע הבינ

הפערי� בי� המדינות המשיגות . בכל תחומי התוכ� נמצאה שונ�ת רבה בהישגי המדינות

 �349 ו351 – מדידה ובגיאומטרייהביותר לבי� הנמוכות ביותר נמצאו גבוהי� ביותר ב

 322 – אלגברהב;  נקודות ציו�344 נמצא פער של מושג המספרב. בהתאמה, נקודות ציו�

 . נקודות ציו�286 – נתוני�וב; ת ציו�נקודו

בכל תחומי התוכ� במתמטיקה ההישגי� בישראל גבוהי� באופ� מובהק סטטיסטית 

 מושג המספרהתחומי� שבה� ההישג בישראל גבוה יחסית ה� . מהממוצעי� הבינלאומיי�

 .מדידהוהתחו� שבו ההישג נמו� יחסית הוא , אלגברהו

הורכבו לכל מדינה פרופילי� , חולשה בכל מדינהכדי להאיר נקודות חוזק ונקודות 

בהתא� לפער ההישגי� בי� הממוצע בכל תחו� תוכ� לבי� הציו� הממוצע הכולל 

 .במתמטיקה באותה מדינה

יש .  בדוח הבינלאומי במתמטיקה מציג את הפרופילי� של כל המדינות3.2מוצג 

צאה בה� שונ�ת רבה בהישגי� שנמ, ערב הסעודית ושוודיה, נורווגיה, כגו� לבנו�, מדינות

שבה� ההישגי� בכל תחומי , כקפריסי�, ויש מדינות, בתחומי התוכ� השוני� במתמטיקה

, את הבדלי ההישגי� בי� תחומי התוכ� השוני� נית� לייחס לגורמי� שוני�. התוכ� דומי�

, ֶהדגשי� בחומרי הלמידה, כגו� ֶהדגשי� של תוכנית הלימודי� המיועדת או המופעלת

 .התאמת המבח� לתוכנית הלימודי� וכדומה
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בכל אחד , ואת נתוני הבני� והבנות בנפרד,  מציג את נתוני ישראל ככלל7.2לוח 

 .מתחומי התוכ� במתמטיקה ובמבח� כולו
 

ההישג הכולל וההישגי� בתחומי התוכ� השוני� במתמטיקה של כלל האוכלוסייה : 7.2לוח 
 )יוני סבירותבצ(ושל הבני� והבנות בנפרד , בישראל

 נתוני� גיאומטרייה מדידה אלגברה מושג המספר ציו� כולל 

ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע 

כלל 
האוכלוסייה

496 3.485 504 3.381 498 3.281 480 3.477 488 3.780 492 3.386 

 3.782 486 3.876 487 3.374 473 3.476 499 3.977 498 3.380 492 בנות

 4.490 497 4.883 488 4.780 488 4.285 496 4.383 509 4.589 500 בני�

 

מושג בתחומי� . הישגי הבני� בישראל עולי� במקצת על הישגי הבנות בכל התחומי�

 אלגברהב. ית ההבדלי� לטובת הבני� הינ� מובהקי� סטטיסטנתוני� ומדידה, המספר

 . ההבדלי� אינ� מובהקי� סטטיסטיתגיאומטרייהוב

, )7 מהדוח הבינלאומי במתמטיקה בנספח 3.3ראו מוצג (פי הנתוני� הבינלאומיי� �על

 הישגי הבנות עולי� על אלגברהואילו ב,  הישגי הבני� עולי� על הישגי הבנותמדידהב

בני� להישגי הבנות אינ� בשאר תחומי התוכ� ההבדלי� בי� הישגי ה. הישגי הבני�

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��מובהקי� סטטיסטית על
 
 

  השוואות מקומיות– הישגי התלמידי� בישראל במתמטיקה 7.2

 

בישראל חולקה מסגרת הדגימה לשלוש שכבות דגימה המייצגות אוכלוסיות הלומדות 

דתי �� עברי ממלכתיחינו, חינו� עברי ממלכתי: ספר השייכי� ליחידות פיקוח שונות�בבתי

א� ). מוכרי� כאחד�מוכרי� ובלתי(ספר רשמיי� �במסגרת הדגימה נכללו בתי. וחינו� ערבי

חוק חינו� (שכל התלמידי� בישראל אמורי� לקבל חינו� ממלכתי אחיד לפי חוקי החינו� 

קיימי� הבדלי� בחינו� הנית� , )�1953ג"תשי, וחוק חינו� ממלכתי, �1949ט"תש, חובה

). 2001, זוזובסקי(וידועי� מ� העבר פערי הישג ביניה� , ספר המוגדרי� לפי פיקוחה�בבתי

וצמצומ� מהווה יעד ראשו� במעלה , פערי הישג אלה מטרידי� את מערכת החינו� בישראל

פעולות שונות נעשו ונעשות כדי להבטיח שוויוניות בהקצאות . בי� יעדיו של משרד החינו�

החומש למגזר �הליבה ותוכניות�תוכנית.  ובדרישות מה�לקבוצות האוכלוסייה השונות

 מאפשרי� לבדוק את השפעת� של פעולות TIMSS-2003נתוני . הערבי הינ� ד�גמות לכ�

 .אלה על פערי ההישג בשלוש האוכלוסיות שצוינו

פי �בחלקי� הבאי� יתוארו ההישגי� הלימודיי� במתמטיקה כשה� מפולחי� על

 .כ� יובא לצור� השוואה הציו� הכולל בישראל� כמו.המשנה בישראל�אוכלוסיות
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 ההישג הכולל במתמטיקה וההישג בתחומי התוכ� השוני�

�בלוחות הבאי� יוצגו אומדני ההישג במתמטיקה של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות

התלמידי� בחינו� העברי המשתייכי� , כלל התלמידי� בחינו� העברי: המשנה השונות

הדתי � התלמידי� בחינו� העברי המשתייכי� לפיקוח הממלכתי,לפיקוח הממלכתי

האומדני� שיוצגו יהיו הציו� הכולל במתמטיקה והציוני� . והתלמידי� בחינו� הערבי

משוקללי� על סול� של , כל האומדני� מבוטאי� בציוני סבירות. בתחומי התוכ� השוני�

הווה מדד למידת הפיזור של המ, התק��בלוחות יוצגו סטיית. 100תק� � ע� סטיית1000–0

בלוחות נפרדי� . המבטאת את מידת הדיוק של אומדני האוכלוסייה, התק��וטעות, הציוני�

כדי לאפשר השוואה לנתוני� ממחקרי� , יוצגו הנתוני� ג� באמצעות ציוני אחוזי�

 .ישראליי� נוספי�
 
המשנה בישראל במבח� �אומדני ההישג במתמטיקה של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות: 7.3לוח 

 )בציוני סבירות(המשנה שלו �כולו ובתחומי
 כלל האוכלוסייה 

n=4,318 
 חינו� עברי
n=3,162 

 חינו� עברי 
 ממלכתי

n=2,069 

 חינו� עברי 
 דתי�ממלכתי

n=1,093 

 חינו� ערבי
n=1,156 

ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע 

76 7.7 75465 6.0 82516 4.4 81502 3.7 85505 3.4 496 כוללציו� 

מושג 
 המספר

504 3.3 81511 3.6 81509 4.2 82519 6.8 75480 7.4 75

78 7.3 73470 6.1 80517 4.1 79504 3.5 81506 3.2 498 אלגברה

73 7.9 74462 6.5 78498 4.2 78483 3.5 77486 3.4 480 מדידה

76 7.8 76457 7.3 79507 4.2 78495 3.8 80498 3.7 488ומטרייהגיא

75 7.4 77436 6.7 83520 4.2 82506 3.7 86509 3.3 492 נתוני�

 

 פערי ההישג במבח� 7.4מוצגי� בלוח , המשנה העיקריות�כדי להשוות בי� אוכלוסיות

 .כולו ובתחומי התוכ� שלו
 

 )בציוני סבירות(המשנה בישראל �בי� אוכלוסיותפערי ההישג במתמטיקה : 7.4לוח 
חינו� עברי ממלכתי פחות חינו�  חינו� עברי פחות חינו� ערבי 

 דתי�עברי ממלכתי

 �14 40 ציו� כולל

 �10 31 מושג המספר

 �13 36 אלגברה

 �15 24 מדידה

 �12 41 גיאומטרייה

 �14 73 נתוני�

 

ל נופלי� באופ� משמעותי מהישגי הישגיה� של התלמידי� בחינו� הערבי בישרא

תק� של התפלגות ציוני � סטיית�0.85 ל0.28הפער ביניה� נע בי� . התלמידי� בחינו� העברי
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והפער הנמו� , נתוני�הפער הגדול ביותר נמצא בתחו� התוכ� . הסבירות בכלל האוכלוסייה

 .מדידהביותר נמצא ב

ישגי� הגבוהי� ביותר נרשמו הה, המשנה של החינו� העברי בישראל�מבי� אוכלוסיות

א� כי פערי ההישג בינ� , הדתיי��הספר הממלכתיי��בקרב התלמידי� בחינו� העברי בבתי

ונעי� בי� , הספר הממלכתיי� בתחומי המבח� השוני� הינ� קטני��לבי� התלמידי� בבתי

 .תק� של התפלגות ציוני הסבירות בכלל האוכלוסייה� סטיית�0.18 ל0.12

נתוני� . שתנה ג� כאשר מחשבי� את הציוני� על סול� ציוני האחוזי�התמונה אינה מ

 .7.5אלה מוצגי� בלוח 
 

 המשנה בישראל במתמטיקה במבח� כולו�ההישגי� של אוכלוסיות: 7.5לוח 
 )בציוני אחוזי�(המשנה שלו �ובתחומי

�חינו� עברי ממלכתי חינו� עברי ממלכתי חינו� עברי כלל האוכלוסייה 
 דתי

 יחינו� ערב

ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע 

1.6719 1.452138 1.052250 2247 .88 2148 .79 45 ציו� כולל

מושג 
 המספר

49 83. 2451 92. 2451 1.082553 1.582443 1.7923

1.8226 1.362739 1.142950 2847 .94 2847 .85 45 אלגברה

1.7126 1.722934 1.032941 2940 .89 2940 .80 38 מדידה

2.0126 1.692738 1.242748 1.002747 2747 .94 45גיאומטרייה

1.4428 1.483031 1.133153 3149 .95 3150 .81 46 נתוני�

 
� מוצגי� בלוח המשנה בישראל בציוני אחוזי�פערי ההישג במתמטיקה בי� אוכלוסיות

7.6. 
 

 )בציוני אחוזי�(המשנה בישראל �פערי ההישג במתמטיקה בי� אוכלוסיות: 7.6לוח 
חינו� עברי ממלכתי פחות חינו� עברי  חינו� עברי פחות חינו� ערבי 

 דתי�ממלכתי

 �3 10 ציו� כולל

 �2 8 מושג המספר

 �3 8 אלגברה

 �1 6 מדידה

 �1 9 גיאומטרייה

 �4 19 נתוני�

 

המשנה בישראל מתגלי� �הפערי� המרכזיי� בציוני האחוזי� במתמטיקה בי� אוכלוסיות

ג� בניתוח זה הפערי� נעי� . אפוא בי� תלמידי החינו� העברי לבי� תלמידי החינו� הערבי

עד ) מדידהבתחו� התוכ� (תק� של התפלגות הציוני� בכלל האוכלוסייה � סטיית�0.3מכ

יש ). נתוני�בתחו� התוכ� (ת הציוני� בכלל האוכלוסייה תק� של התפלגו� סטיית�0.9לכ
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אז , �1999 קט� בהשוואה לזה שנמצא ב�2003כי הפער בי� שני המגזרי� ב, ע� זה, לציי�

 .תק� של התפלגות הציוני� בכלל האוכלוסייה� סטיית1.0–0.7היה הפער 

בעניי� . י�הדתי הינ� קטנ�הפערי� בי� התלמידי� בפיקוח הממלכתי ובפיקוח הממלכתי

הספר הממלכתיי� גבוהי� � היו הישגיה� של הלומדי� בבתי�1999שכ� ב, זה חל שינוי

�הספר הממלכתיי��תק� מהישגיה� של הלומדי� בבתי� סטיית1/3 עד �1/4יותר בכ

תוצאת חישובי� אלה מעידה אפוא על ירידה בפער ההישגי� בי� התלמידי� . הדתיי�

ועל היפו� מגמה של פערי ההישג בי� הלומדי� , ערביבחינו� העברי לתלמידי� בחינו� ה

 .הדתי�בפיקוח הממלכתי לבי� הלומדי� בפיקוח הממלכתי
 

  השוואות מקומיות–הבדלי מגדר בהישגי� במתמטיקה 

� מוצגי� הבדלי המגדר בהישגי� במתמטיקה בישראל בשתיי� מאוכלוסיות7.7בלוח 
 .התק��ית טעותכשה� מבוטאי� כציוני סבירות בלווי, המשנה שבה

 
 )בציוני סבירות(פערי מגדר בהישגי� במתמטיקה במגזרי� השוני� : 7.7לוח 

 חינו� ערבי חינו� עברי 

 בנות 

n=1,684 

 בני�

n=1,438 

 פער
בנות פחות (

 )בני�

 בנות

n=610 

 בני�

n=537 

 פער
בנות פחות (

 )בני�

  ת"טממוצעת"טממוצע ת"טממוצעת"טממוצע 

 �9 9.2 6.9461 470 �4.913 3.9513 500 ציו	 כולל

מושג 
 המספר

504 4.3521 4.917� 483 7.6477 8.5 6 

 22 8.8 7.0458 480 �4.73 4.0509 506 אלגברה

 �1 9.9 7.1463 462 �4.721 3.9498 477 מדידה

 10.017 7.4448 465 �5.06 4.6502 496גיאומטרייה

 8 9.2 7.4432 440 �4.816 4.1518 502 נתוני�

 

 אלגברהלמעט ב, וברוב המקרי�, פערי המגדר בחינו� העברי ה� לטובת הבני�

א� , בחינו� הערבי רוב הפערי� ה� לטובת הבנות. ה� מובהקי� סטטיסטית, גיאומטרייהוב

 .ה� אינ� מובהקי� סטטיסטית
 

יקוח השוואות מקומיות של הישגי� במתמטיקה בקבוצות אוכלוסייה שונות תו� פ
 הספר�הטיפוח של בתי�על עשירוני

כאשר עורכי� השוואת הישגי� בי� קבוצות תלמידי� שידוע מלכתחילה כי יש ביניה� 

לצור� זה . מ� הראוי לפקח על הבדלי� אלה, כלכלי שונה�הבדלי� הנובעי� מרקע חברתי

�יהספר בזיקה להשתייכות� לשלוש קבוצות של עשירונ�חושבו ממוצעי ההישגי� של בתי
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�עשירוני" (מבוססי�"ספר �בתי): פי מדד הזכאות לטיפוח של משרד החינו��על(טיפוח 

�עשירוני" (חלשי�"ספר �ובתי) 6–4טיפוח �עשירוני" (בינוניי�"ספר �בתי, )3–1טיפוח 

 ).10–7טיפוח 

הספר שהשתתפו במחקר לפי הקבוצות של � מציג את התפלגות התלמידי� ובתי7.8לוח 

הספר שהיה � בתי�132בלוח יש התייחסות רק ל. לושת סוגי הפיקוחהטיפוח בש�עשירוני

לכ� האומדני� בניתוחי� שיוצגו .  תלמידי�3,975ובה� , לגביה� הנתו� של מדד הטיפוח

 .הספר�להל� שוני� במקצת מ� האומדני� ביחס לכלל בתי
 

 טיפוח�הספר לקבוצות לפי עשירוני�התפלגות� של התלמידי� ובתי: 7.8לוח 
 חינו� ערבי דתי�ממלכתי ממלכתי טיפוח�ניעשירו

מספר  
�בתי

 ספר

מספר 
תלמידי�

מספר 
�בתי

 ספר

מספר 
תלמידי�

מספר 
 ספר�בתי

מספר 
תלמידי�

 312 10 135 5 829 27 )3–1טיפוח �עשירוני(מבוססי� 

 267 9 208 6 630 21 )6–4טיפוח �עשירוני(בינוניי� 

 436 14 642 23 516 17 )10–7טיפוח �עשירוני(חלשי� 

 1,015 33 985 34 1,975 65 כ"סה

 

, יש לציי� כי מדד הטיפוח בחינו� העברי שונה במרכיביו מזה שנקבע בחינו� הערבי

ולפיכ� קשה להשוות בי� המגזרי� השוני� מבחינת הישגי התלמידי� בכל קבוצה של 

�י� חברתיי�שמקורו בגורמ, כ� נית� ללמוד על קיטוב בהישגי��פי�על�א�. טיפוח�עשירוני

 .7.9כמתואר בלוח , כלכליי� בתו� כל מגזר
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הטיפוח �אומדני ההישגי� במתמטיקה של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיקה לעשירוני: 7.9לוח 
 )בציוני סבירות(

 חינו� ערבידתי�חינו� עברי ממלכתי חינו� עברי ממלכתי 

 ת"ס ת"טממוצעת"ס ת"ט ממוצע ת"ס ת"ט ממוצע 

          ציו� כולל

 15.074 486 12.364 555 77 5.9 526 מבוססי�

 13.166 439 67 7.9 529 74 7.3 503 בינוניי�

 12.179 465 77 8.9 508 11.284 454 חלשי�

   21   47   72 חלשי�–פער מבוססי�

          מושג המספר

 14.174 500 15.866 554 78 5.6 533 מבוססי�

 10.166 453 67 7.2 532 75 7.3 509 �בינוניי

 13.075 479 76 9.3 513 10.183 461 חלשי�

   21   41   73 חלשי�–פער מבוססי�

          אלגברה

 13.978 489 12.765 554 75 5.5 527 מבוססי�

 11.367 447 10.565 533 73 7.3 503 בינוניי�

 12.982 468 74 8.8 509 82 9.6 457 חלשי�

   21   45   70 חלשי�–פער מבוססי�

          מדידה

 14.773 477 17.869 530 76 5.7 504 מבוססי�

 11.063 434 66 9.0 507 72 7.4 484 בינוניי�

 13.175 467 75 8.0 492 77 9.4 440 חלשי�

   10   38   64 חלשי�–פער מבוססי�

          גיאומטרייה

 15.674 476 14.663 543 74 6.2 517 מבוססי�

 11.265 432 67 7.9 526 72 7.1 497 בינוניי�

 13.581 454 77 9.4 498 80 9.3 448 חלשי�

   22   45   69 חלשי�–פער מבוססי�

          נתוני�

 13.775 454 12.266 566 77 5.2 532 מבוססי�

 14.969 416 70 9.8 534 76 7.5 504 בינוניי�

 10.876 435 10.277 510 10.183 457 חלשי�

   19   56   75 חלשי�–פער מבוססי�

 

�לאחר הפילוח המביא בחשבו� את מדד הטיפוח של בתי, ההישגי� הגבוהי� ביותר

והנמוכי� ביותר נמצאו בפיקוח , הדתי�ה� של הלומדי� במסגרת הפיקוח הממלכתי, הספר

לבי� " מבוססי�"הספר ה�ידי� מבתיהפערי� בהישגי� במתמטיקה בי� התלמ. הערבי

הספר �הינ� הגבוהי� ביותר בקרב תלמידי בתי" חלשי�"הספר ה�התלמידי� מבתי

תק� של התפלגות ציוניה� של כלל התלמידי� שהשתתפו � סטיית�0.8 יותר מ–הממלכתיי� 
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� ל1/2הדתי הפערי� נעי� בי� �הספר של הפיקוח הממלכתי�בקרב הלומדי� בבתי. בניתוח

הספר הערביי� נרשמו הפערי� הקטני� �ואילו בקרב הלומדי� בבתי, תק��טיית ס2/3

הספר השייכי� �הכלכליי� בי� בתי�ייתכ� שבמגזר הערבי ההבדלי� החברתיי�. ביותר

 .הטיפוח השוני� אינ� כה גדולי��לעשירוני

כמתואר , תמונה דומה עולה ג� כאשר מחשבי� את ההישגי� על סול� ציוני האחוזי�

 . 7.10בלוח 
 

�השוואת ההישגי� במתמטיקה של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיקה לעשירוני: 7.10לוח 
 )בציוני אחוזי�(הטיפוח 

 חינו� ערבי דתי�חינו� עברי ממלכתי חינו� עברי ממלכתי 

 ת"ס ת"טממוצעת"ס ת"ט ממוצע ת"ס ת"ט ממוצע 

          ציו� כולל

 20 3.6 43 20 3.4 61 22 1.4 53 מבוססי�

 15 2.3 31 21 2.2 53 21 1.9 47 בינוניי�

 19 2.7 38 21 1.9 48 20 2.3 36 חלשי�

   5   13   17 חלשי�–פער מבוססי�

          מושג המספר

 24 4.3 49 22 3.2 63 25 1.3 57 מבוססי�

 21 2.4 36 21 1.9 56 24 2.3 51 בינוניי�

 22 2.9 43 25 2.0 51 23 2.2 40 חלשי�

   6   12   17 חלשי�–ער מבוססי�פ

          אלגברה

 28 3.7 46 25 3.6 62 30 1.6 53 מבוססי�

 23 2.6 32 27 3.0 54 28 1.9 47 בינוניי�

 26 3.0 38 27 1.8 48 26 2.7 35 חלשי�

   8   14   18 חלשי�–פער מבוססי�

          מדידה

 27 2.7 37 29 4.6 51 30 1.7 44 מבוססי�

 23 2.6 27 30 3.4 43 29 1.7 40 וניי�בינ

 28 2.7 36 28 2.3 40 28 2.1 31 חלשי�

   1   11   13 חלשי�–פער מבוססי�

          גיאומטרייה

 27 4.2 45 26 4.8 56 27 1.7 52 מבוססי�

 23 2.9 30 26 2.5 55 26 1.9 46 בינוניי�

 25 3.4 39 27 2.0 47 25 3.0 36 חלשי�

   6   9   16 חלשי�–פער מבוססי�

          נתוני�

 28 3.1 35 27 1.7 67 30 1.5 55 מבוססי�

 26 2.4 27 30 1.4 56 30 1.9 48 בינוניי�

 28 1.7 37 31 2.4 50 30 2.4 38 חלשי�

   3   17   17 חלשי�–פער מבוססי�
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זו פי ציוני האחוזי� אינה שונה מ�המצב לאחר הפילוח לפי מדד הטיפוח על�תמונת

הספר �הקבוצה המשיגה ביותר היא התלמידי� מבתי. פי אומדני הסבירות�שהתקבלה על

ספר �הפער בציו� הכולל במתמטיקה בי� הלומדי� בבתי. הדתי�של החינו� הממלכתי

גדול במעט בחינו� הממלכתי מאשר " חלשי�"ספר �לבי� הלומדי� בבתי" מבוססי�"

תק� של התפלגות הציו� הכולל במתמטיקה � סטיית�0.8ומגיע לכ, הדתי�בחינו� הממלכתי

תק� של התפלגות הציו� הכולל במתמטיקה בחינו� � סטיית�0.6ולכ, בחינו� הממלכתי

תק� � סטיית�1/4הפער המקביל בחינו� הערבי קט� ומגיע רק ל, לעומת זה. הדתי�הממלכתי

� הנמוכי� במגזר זה נמצאו ההישגי. של התפלגות הציו� הכולל במתמטיקה באוכלוסייה זו

 ".בינוניי�"הספר ה�ביותר דווקא בקרב התלמידי� מבתי
 

 ההישגי� במיומנויות הקוגניטיביות במתמטיקה

שויכו פריטי המבח� לתחומי� מוגדרי� של , לבד משיוכ� לתחומי תוכ� שוני�

פרק �ראו לעיל בתת(במתמטיקה הוגדרו כאמור ארבעה תחומי� . מיומנויות קוגניטיביות

פתרו� בעיות שגרתיות וחשיבה , שימוש במושגי�, של עובדות ופרוצדורותידיעה ): 2.2

 .מתמטית

לצד ההישג של האוכלוסייה . הלוחות שלהל� מציגי� את ההישגי� במיומנויות אלה

. הספר�פי הפיקוח על בתי�המוגדרות על, המשנה�כולה מוצגי� ההישגי� של אוכלוסיות

קוגניטיבית במדג� כולו וכ� בנפרד בקרב כ� מוצגי� הבדלי המגדר במיומנויות ה�כמו

 .הציוני� מד�וחי� כציוני אחוזי� משוקללי�. הלומדי� בחינו� העברי ובחינו� הערבי
 
�ההישגי� בתחומי המבח� הקוגניטיביי� במתמטיקה בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסיות: 7.11לוח 

 )בציוני אחוזי�(המשנה 
 חינו� עברי ממלכתיחינו� עברי  חינו� עברי כלל האוכלוסייה 

 דתי� ממלכתי
 חינו� ערבי

ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע 

ידיעה של 
עובדות 

ופרוצדורות
52 0.82654 1.02653 1.12655 1.72648 1.825

שימוש 
1.726 1.42546 1.12756 0.92755 0.92755 53 במושגי�

פתרו� 
בעיות 

 שגרתיות
44 0.82446 0.92546 1.12549 1.62438 1.923

חשיבה 
1.522 1.42626 1.12743 0.92739 0.82640 37 מתמטית

 

 – שימוש במושגי� וידיעה של עובדות ופרוצדורות –בשתי מיומנויות קוגניטיביות 

חשיבה  ותרו� בעיות שגרתיותפ: ההישג גבוה יותר מאשר בשתי המיומנויות האחרות

ייתכ� שהדבר נובע מכ� ששתי הראשונות הינ� מיומנויות פשוטות ואילו שתי . מתמטית
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וייתכ� ג� שהדבר משק� הבדל בהדגשת המיומנויות , המיומנויות האחרונות מורכבות יותר

הדתי גבוה במקצת מההישג של �ההישג של התלמידי� בחינו� הממלכתי. השונות בהוראה

א� פערי ההישג העיקריי� ה� בי� התלמידי� בחינו� העברי , ידי החינו� הממלכתיתלמ

 .לבי� התלמידי� בחינו� הערבי

 מציג את ההישגי� של הבני� והבנות בתחומי� הקוגניטיביי� במתמטיקה 7.12לוח 

 .ובנפרד בקרב הלומדי� בחינו� העברי ובקרב הלומדי� בחינו� הערבי, בכלל האוכלוסייה
 

 )בציוני אחוזי�(הבדלי המגדר במיומנויות הקוגניטיביות במתמטיקה : 7.12לוח 
 חינו� ערבי חינו� עברי כלל האוכלוסייה 

 בני� בנות בני� בנות בני� בנות 

ת"סת"טממוצעת"סת"טממוצעת"סת"טממוצעת"סת"טממוצעת"סת"טממוצעת"סת"טממוצע 

ידיעה של 
עובדות 

ופרוצדורות
51 0.92653 1.12752 1.12656 1.22649 1.82546 2.025

שימוש 
 במושגי�

52 0.92654 1.02754 1.02657 1.12746 1.72645 2.026

פתרו	 
בעיות 

 שגרתיות
43 0.92446 1.12544 1.02449 1.22638 2.02338 2.023

חשיבה 
 מתמטית

37 0.82637 1.12739 0.92641 1.32728 1.62325 1.621

 

, לעומת זה, בחינו� הערבי. בחינו� העברי הישגי הבני� עולי� במעט על הישגי הבנות

 .הבנות משיגות מעט יותר מהבני� או משתוות אליה�

תלמידי� :  מציג סיכו� של פערי ההישג בי� האוכלוסיות העיקריות המושוות7.13לוח 

תלמידי� בפיקוח הממלכתי מול תלמידי� , � הערביבחינו� העברי מול תלמידי� בחינו

 .ובנות לעומת בני�, הדתי�בפיקוח הממלכתי
 

 המשנה בישראל�פערי ההישג במיומנויות קוגניטיביות במתמטיקה בי� אוכלוסיות: 7.13לוח 
 )בציוני אחוזי�(

פערי הישג בי� החינו�  
 העברי לחינו� הערבי

ספר �פערי הישג בי� בתי
�כתיי�ממלכתיי� לממל

 דתיי�

פערי הישג בי� בנות 
 ובני� בכלל האוכלוסייה

ידיעה של עובדות 
 ופרוצדורות

6 2� 2� 

 �2 �1 9 שימוש במושגי�

 �1 �3 8 פתרו� בעיות שגרתית

 0 �4 14 חשיבה מתמטית

 

, פערי ההישג העיקריי� ה� בי� התלמידי� בחינו� העברי לתלמידי� בחינו� הערבי

תק� של התפלגות ציוני האוכלוסייה � סטיית1/2–�1/4וגודל� כ, לטובת החינו� העברי

 .כולה לגבי המיומנויות השונות
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  במתמטיקה2003 להישגי 1999 השוואות מקומיות בי� הישגי 7.3

 

כאשר ה� מפולחי� , על השינויי� שחלו בהישגיה� של תלמידי כיתות ח במתמטיקה

השוואת ציוני הסבירות על כלל : אותנית� ללמוד באמצעות שתי השוו, המשנה�לאוכלוסיות

המשותפי� לשתי , �Trendוהשוואת ציוני האחוזי� על סדרת פריטי ה, פריטי המתמטיקה

 ). פריטי� במתמטיקה79(ההרצות 
 

 השוואת ההישגי� במתמטיקה על בסיס ציוני הסבירות

 כאשר, �2003 וב�1999 מציג את ההישגי� במתמטיקה ובתחומי התוכ� שלה ב7.14לוח 

אומדני היכולת המבוססי� על כלל פריטי המבח� . משנה�ה� מפולחי� לאוכלוסיות

�ראו לעיל בתת(השוואה שכ� שני הסולמות גושרו � הינ� בני�2003 וב�1999במתמטיקה ב

 הינ� �2003 וב�1999האומדני� בתחומי התוכ� ב, לעומת זה). לקראת סופו, 5.1פרק 

 .ישוראומדני� על סולמות נפרדי� שלא עברו ג

העלייה המרשימה ביותר חלה בהישגיה� . המשנה חלה עלייה בהישגי��בכל אוכלוסיות

תק� של התפלגות ציוני המבח� � סטיית�0.8כ,  נקודות68 –של התלמידי� הערבי� 

הספר �אחריה� התקדמו באופ� מרשי� ג� התלמידי� בבתי. במתמטיקה באוכלוסייה כולה

תק� של התפלגות ציוני המבח� באוכלוסייה � סטיית�0.7כ,  נקודות59 –דתיי� �הממלכתיי�

 15 –הספר הממלכתיי� �העלייה הנמוכה ביותר נרשמה אצל התלמידי� בבתי. כולה

הפערי� בי� . תק� של התפלגות ציוני המבח� באוכלוסייה כולה� סטיית�0.18כ, נקודות

א� משנת , י�הדתי אינ� גדול�תלמידי החינו� הממלכתי לבי� תלמידי החינו� הממלכתי

� ההישגי� של תלמידי החינו� הממלכתי2003בשנת .  חל היפו� מגמה2003 עד שנת 1999

שבה עלו , 1999בניגוד למצב בשנת , הדתי עולי� על אלה של תלמידי החינו� הממלכתי

 .הדתי�ההישגי� של תלמידי הממלכתי על הישגיה� של תלמידי הממלכתי
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 �2003 וב�1999קה במבח� כולו ובתחומי התוכ� בהשוואת ההישגי� במתמטי: 7.14לוח 
 )בציוני סבירות(

תחומי תוכ� 
ומיומנויות 
 קוגניטיביות

 
ציו� 
 כולל

מושג 
 נתוני� גיאומטריה מדידה אלגברה המספר

 468 462 457 479 472 468 ממוצע
 5.1 4.5 5.1 4.5 4.4 3.9 ת"ט

1999 

 80 78 81 85 83 91 ת"ס
 492 488 480 496 504 496 ממוצע

 3.3 3.6 3.4 3.2 3.3 3.4 ת"ט
2003 

 86 80 77 81 82 82 ת"ס

כלל 
 האוכלוסייה

 24 26 23 19 32 30 פער 
 480 474 469 492 486 482 ממוצע

 5.5 6.7 6.2 5.2 5.4 4.7 ת"ט
1999 

 77 75 78 82 79 86 ת"ס
 509 496 486 506 511 505 ממוצע

 3.6 3.7 3.8 3.5 3.6 3.7 ת"ט
2003 

 82 78 78 79 81 8 ת"ס

 חינו� עברי

 29 24 17 14 25 23 פער 
 486 477 474 498 491 487 ממוצע

 5.3 5.1 5.2 4.3 4.1 3.6 ת"ט
1999 

 75 74 76 78 77 83 ת"ס
 506 495 483 504 509 502 ממוצע

 4.2 4.2 4.3 4.1 4.2 4.4 ת"ט
2003 

 88 79 78 80 82 82 ת"ס

 חינו� עברי

 ממלכתי

 20 18 9 6 18 15 פער 
 458 463 447 467 465 457 ממוצע

 18.1 22.3 20.8 20.8 20.1 18.7 ת"ט
1999 

 82 78 87 92 85 96 ת"ס
 520 507 498 517 519 516 ממוצע

 6.7 7.3 6.5 6.1 6.8 6.0 ת"ט
2003 

 77 75 74 73 75 75 ת"ס

 חינו� עברי

�ממלכתי
 דתי

 62 44 51 50 54 59 פער 
 413 405 404 422 412 397 ממוצע

 11.0 7.2 10.6 7.9 9.2 7.0 ת"ט
1999 

 70 64 72 76 71 79 ת"ס
 436 456 462 470 480 465 ממוצע

 7.4 7.8 7.9 7.3 7.4 7.7 ת"ט
2003 

 75 76 73 78 75 76 ת"ס

 חינו� ערבי

 23 51 58 48 68 68 פער 

 .1999 פחות הישגי 2003כל הפערי� ה� הישגי : רההע

 

אשר משתנה מתחו� , 2003 ובמבח� 1999פי דפוס הפערי� בי� ההישגי� במבח� �על

נית� לאבח� דגמי� שוני� של , משנה אחת לרעותה�תוכ� אחד לרעהו ומאוכלוסיית

מושג  ומדידהבקרב תלמידי החינו� הערבי ההתקדמות העיקרית חלה בתחומי� . התקדמות
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הדתי חלו �הספר העבריי� של הפיקוח הממלכתי�בבתי. נתוני�ופחות בתחו� של , המספר

ג� . גיאומטרייהופחות ב, מושג המספר וכ� נתוני�העליות הגדולות דווקא בתחומי התוכ� 

 נתוני�הספר של החינו� העברי הממלכתי נמצאה עלייה גדולה בתחומי התוכ� �בבתי

 . חלו עליות קטנות יותרמדידה ובאלגברהואילו ב, רייהגיאומט א� ג� במושג המספרו

שונ�ת זו בדפוס הפערי� מעידה כפי הנראה על דגשי� שוני� בהוראה בכל אחת 

 .פי הפיקוח�הספר המוגדרות על�מקבוצות בתי

� הוא צמצו� פערי ההישג בי� אוכלוסיות�2003 ו1999שינוי נוס� שהתרחש בי� השני� 

 .7.15כמתואר בלוח , המשנה
 

 )בציוני סבירות(המשנה במועדי המבח� השוני� �פערי ההישג בי� אוכלוסיות: 7.15לוח 
פערי הישג בי� חינו� עברי ממלכתי לבי� פערי הישג בי� החינו� העברי לחינו� הערבי 

 דתי�חינו� עברי ממלכתי

 1999 2003 1999 2003 

 �14 30 40 85 ציו� כולל

 �10 26 31 74 מושג המספר

 �13 31 36 70 ברהאלג

 �15 27 24 65 מדידה

 �12 14 41 69 גיאומטרייה

 �4 28 73 67 נתוני�

 

 חינו� עברי מול חינו� ערבי –המשנה �א� משווי� את פערי ההישג בי� אוכלוסיות

רואי� כי הפער , �2003 ל1999 בי� –דתי �וחינו� עברי ממלכתי מול חינו� עברי ממלכתי

רי לתלמידי החינו� הערבי הצטמצ� ה� במבח� כולו וה� בתחומי שבי� תלמידי החינו� העב

–1/4תק� של התפלגות ציוני האוכלוסייה לפער של � סטיית1.0–0.7מפער של (התוכ� שלו 

פער . שבה� נותר הפער גדול וא� עלה, נתוני�למעט בתחו� התוכ� , )תק� בלבד� סטיית1/2

הדתי התהפ� �מידי� בחינו� הממלכתיההישגי� בי� התלמידי� בחינו� הממלכתי לבי� התל

 .בכיוונו א� הצטמצ� בערכו המוחלט
 

 לאלה שהתקבלו בשנת 1999 במתמטיקה בשנת �Trendהשוואת הציוני� על פריטי ה
2003 

שאלות  16, מושג המספר שאלות העוסקות ב25 במתמטיקה כללו �Trend פריטי ה79
פי �נית� לסווג שאלות אלה ג� על. נתוני� ב�10 וגיאומטרייה ב12, מדידה ב16, אלגברהב

פתרו� בעיות , שימוש במושגי�, ידיעה של עובדות ופרוצדורות: המיומנויות הקוגניטיביות
 .שגרתיות וחשיבה מתמטית
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אול� מספר� , פריטי� זהי� ששירתו את שתי הרצות המבח� ה� �Trendפריטי ה, כאמור
� השוואה בי� ההישגי� בשני לצור, לפיכ�. הנמו� אינו מאפשר הפקת ציוני סבירות

 .חושבו לגביה� ציוני אחוזי�, המועדי�
 מציג את ציוני האחוזי� המשוקללי� המבוססי� על הנתוני� של כלל המדג� 7.16לוח 

הנתוני� הבינלאומיי� מופיעי� . המשנה במחקר�ועל הנתוני� של התלמידי� מאוכלוסיות
 במוצג מופיעות רק מדינות ).8ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במתמטיקה 3.4במוצג 

 .שהשתתפו בשני מועדי המחקר

� ועל פריטי ה�Trendהשיפור שחל בציוני האחוזי� של כלל האוכלוסייה על כל פריטי ה

Trend  תק� של התפלגות הציוני� על כלל פריטי ה� סטיית�1/4בנושאי� השוני� נע בי� כ�

Trend) כדאי לשי� לב ). מושג המספרב(ו תק� של התפלגות ז� סטיית�1/3ועד כ) מדידהב

שכ� הוא מבטא שיפור שלא היה מושפע מהכרה מוקדמת של פריטי מבח� , לנתו� זה

התלמידי� , פי ניתוח זה�ג� על.  היו חסויי��Trendשהרי פריטי ה, שנחשפו לציבור

הדתי �שהתקדמו במיוחד ה� התלמידי� של הפיקוח הערבי ותלמידי הפיקוח הממלכתי

 .יבחינו� העבר
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 �Trendהמשנה בפריטי ה� של אוכלוסיות2003 להישגי 1999השוואת הישגי : 7.16לוח 
 )בציוני אחוזי�(בתחומי התוכ� ובמיומנויות הקוגניטיביות השונות ,  במבח� כולו–במתמטיקה 

תחומי תוכ� 
ומיומנויות 
 קוגניטיביות

 
ציו� 
כולל

מושג 
המספר

מושגי�עובדותנתוני�גיאומטריהמדידהאלגברה
 פתרו�
בעיות

חשיבה

 37 39 58 42 59 44 32 42 44 43ממוצע
 1.1 0.8 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 ת"ט

1999

 39 33 27 34 35 34 34 33 29 23 ת"ס
 43 46 64 51 65 51 39 48 52 50ממוצע

 1.2 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 0.9 0.9 ת"ט
2003

 34 27 27 27 30 29 31 35 24 23 ת"ס

כלל 
האוכלוסייה

 6 7 6 9 6 7 7 6 8 7 פער 

 40 42 61 47 62 48 36 45 47 46ממוצע
 1.3 1.0 1.1 1.2 1.0 1.2 1.2 1.3 1.1 1.0 ת"ט

1999

 39 33 26 34 34 34 34 33 29 23 ת"ס
 46 48 66 53 67 54 41 50 54 52ממוצע

 1.4 1.1 1.0 1.1 1.3 1.3 1.1 1.2 0.9 1.0 ת"ט
2003

 34 27 26 27 29 29 31 35 24 23 ת"ס

 חינו� עברי

 6 6 5 6 5 6 5 5 7 6 פער 

 42 43 61 48 63 49 37 46 48 47ממוצע
 1.1 1.0 0.9 1.1 0.7 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 ת"ט

1999

 39 33 26 33 34 34 34 32 24 23 ת"ס
 46 47 65 52 62 54 40 49 54 51ממוצע

 1.6 1.3 1.2 1.3 1.5 1.6 1.2 1.4 1.1 1.2 ת"ט
2003

 35 27 27 27 30 29 32 35 24 23 ת"ס

 חינו� עברי

 ממלכתי

 4 4 4 4 �1 5 3 3 6 4 פער 

 35 38 57 42 55 41 33 41 43 42ממוצע
 4.5 3.1 4.2 4.6 4.2 3.5 3.7 4.9 3.7 3.8 ת"ט

1999

 39 33 29 35 36 34 36 34 30 25 ת"ס
 47 51 67 54 67 54 43 53 57 54ממוצע

 1.7 1.7 1.6 1.8 1.6 1.6 2.0 1.7 1.5 1.5 ת"ט
2003

 33 27 25 27 29 29 31 33 23 22 ת"ס

 חינו� עברי

�ממלכתי
 דתי

 12 13 10 12 12 13 10 12 14 12 פער 

 21 24 44 28 44 29 19 25 39 28ממוצע
 1.7 1.3 2.1 2.0 2.0 1.7 1.5 2.4 1.7 1.6 ת"ט

1999

 35 29 26 29 34 30 30 31 26 19 ת"ס
 33 41 57 46 58 44 33 47 46 44ממוצע

 2.4 2.5 1.8 2.5 2.6 2.5 2.3 2.5 2.2 2.1 ת"ט
2003

 31 25 29 26 30 28 28 34 25 19 ת"ס

 חינו� ערבי

 12 17 13 18 14 15 14 22 7 16 פער 

 
 .1999 פחות הישגי �2003 הישגי כל הפערי� ה

 

פערי :  מתגלות שוב שתי התופעות המוכרות�Trendבהשוואה המבוססת על פריטי ה

ההישג הגדולי� בי� הלומדי� בחינו� העברי לאלה הלומדי� בחינו� הערבי הצטמצמו 

והיתרו� של תלמידי החינו� הממלכתי על עמיתיה� בחינו� , 1999מאוד למ� שנת 

 .הדתי� נעל� ומסתמ� א� יתרו� קט� של תלמידי החינו� הממלכתיהדתי�הממלכתי
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,  במבח� כולו– במתמטיקה �Trendהמשנה בפריטי ה�השוואת הפערי� בי� אוכלוסיות: 7.17לוח 
 )בציוני אחוזי� (�2003 וב�1999 ב–בתחומי התוכ� ובמיומנויות הקוגניטיביות השונות 

 דתי
ממלכתי–פערי ממלכתי ערבי–פערי עברי 

 1999 2003 1999 2003 

 �3 5 8 18 ציו� כולל

 �3 5 8 17 מושג המספר

 �4 5 3 20 אלגברה

 �3 4 8 17 מדידה

 0 8 10 19 גיאומטרייה

 0 8 9 18 נתוני�

 �2 6 7 19 ידיעה של עובדות ופרוצדורות

 �1 4 9 17 שימוש במושגי�

 �4 5 7 18 פתרו� בעיות שגרתיות

 �1 7 12 19 חשיבה מתמטית

 

 

  סיפי ההישג במתמטיקה7.4

 
 שיעורי העוברי את סיפי ההישג במתמטיקה

על סול� . סול� ההישג במתמטיקה מייצג טווח רחב של ידיעות ומיומנויות במתמטיקה

 שאמורות להבחי� בי� רמות שונות של ידיעה – סיפי הישג –זה נקבעו כאמור ארבע נקודות 

 .6עו נקודות אלה ראו לעיל בפרק על האופ� שבו נקב. ושליטה במתמטיקה

מציג את המדינות בסדר )  בדוח הבינלאומי במתמטיקה2.2המבוסס על מוצג  (3מוצג 

 .פי שיעורי התלמידי� בכל מדינה שהשיגו או עברו את סיפי ההישג השוני��יורד על
 



   TIMSS 2003המחקר הבינלאומי במתמטיקה ובמדעי�  

 

84

 שיעורי התלמידי� בכל מדינה שהשיגו או עברו את סיפי ההישג במתמטיקה: 3מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה2.2סס על מוצג מבו(

 

נות מדי שג אחוז התלמידים שהשיגו או עברו את סיפי ההי

סינגפור 44 (2.0) 77 (2.0) 93 (1.0) 99 (0.2)

טאייוואן 38 (2.0) 66 (1.8) 85 (1.2) 96 (0.6)

¿ דרום-קוריאה 35 (1.3) 70 (1.0) 90 (0.5) 98 (0.3)

† הונג-קונג 31 (1.6) 73 (1.8) 93 (1.3) 98 (0.6)
יפן 24 (1.0) 62 (1.2) 88 (0.6) 98 (0.2)

הונגריה 11 (1.0) 41 (1.9) 75 (1.6) 95 (0.8)

† הולנד 10 (1.5) 44 (2.5) 80 (2.0) 97 (0.8)

בלגיה (פלמית) 9 (0.9) 47 (1.9) 82 (1.2) 95 (0.9)

אסטוניה 9 (0.8) 39 (1.9) 79 (1.4) 97 (0.5)

סלובקיה 8 (0.8) 31 (1.7) 66 (1.7) 90 (1.1)

אוסטרליה 7 (1.1) 29 (2.4) 65 (2.3) 90 (1.4)

‡ ארצות-הברית 7 (0.7) 29 (1.6) 64 (1.6) 90 (1.0)

ממוצע בינלאומי 7 (0.1) 23 (0.2) 49 (0.2) 74 (0.2)
מלזיה 6 (1.0) 30 (2.4) 66 (2.1) 93 (0.9)

רוסיה 6 (0.8) 30 (1.8) 66 (1.8) 92 (0.9)

ישראל 6 (0.6) 27 (1.5) 60 (1.8) 86 (1.2)

לטביה 5 (0.7) 29 (1.5) 68 (1.7) 93 (0.8)

ליטא 5 (0.6) 28 (1.2) 63 (1.4) 90 (0.8)

ניו-זילנד 5 (1.3) 24 (2.7) 59 (2.5) 88 (1.7)

† סקוטלנד 4 (0.6) 25 (2.1) 63 (2.4) 90 (1.1)

רומניה 4 (0.6) 21 (1.8) 52 (2.2) 79 (1.7)
סרביה 4 (0.4) 21 (1.1) 52 (1.4) 80 (0.9)

שבדיה 3 (0.5) 24 (1.2) 64 (1.5) 91 (1.0)

סלובניה 3 (0.5) 21 (1.0) 60 (1.3) 90 (0.9)

איטליה 3 (0.6) 19 (1.5) 56 (1.7) 86 (1.2)

בולגריה 3 (0.7) 19 (1.8) 51 (2.1) 82 (1.6)

ארמניה 2 (0.3) 21 (1.3) 54 (1.5) 82 (1.0)

קפריסין 1 (0.2) 13 (0.7) 45 (1.0) 77 (1.0)

מולדובה 1 (0.3) 13 (1.2) 45 (2.1) 77 (1.7)
מקדוניה 1 (0.2) 9 (1.0) 34 (1.7) 66 (1.7)

ירדן 1 (0.2) 8 (1.0) 30 (1.9) 60 (1.9)

אינדונזיה 1 (0.2) 6 (0.7) 24 (1.7) 55 (2.4)

מצרים 1 (0.2) 6 (0.5) 24 (1.2) 52 (1.7)

נורווגיה 0 (0.2) 10 (0.6) 44 (1.6) 81 (1.2)

לבנון 0 (0.1) 4 (0.6) 27 (1.8) 68 (1.9)

הרשות הפלסטינית 0 (0.1) 4 (0.4) 19 (1.2) 46 (1.5)

אירן 0 (0.2) 3 (0.4) 20 (1.1) 55 (1.4)

צ'ילי 0 (0.1) 3 (0.4) 15 (1.2) 41 (1.8)
פיליפינים 0 (0.1) 3 (0.6) 14 (1.7) 39 (2.7)

בחריין 0 (0.0) 2 (0.2) 17 (0.7) 51 (1.1)

דרום-אפריקה 0 (0.1) 2 (0.6) 6 (1.3) 10 (1.8)

טוניסיה 0 (0.0) 1 (0.3) 15 (1.1) 55 (1.6)

‡ מרוקו 0 (0.0) 1 (0.2) 10 (0.9) 42 (1.6)

בוצואנה 0 (0.0) 1 (0.2) 7 (0.7) 32 (1.5)

ערב-הסעודית 0 (0.1) 0 (0.1) 3 (0.6) 19 (1.7)

גאנה 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.5) 9 (1.3)

¶ אנגליה 5 (1.0) 26 (2.8) 61 (2.9) 90 (1.5)

Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 1 (0.3) 16 (1.5) 58 (2.2) 91 (1.0)

מדינת אינדיאנה 5 (1.5) 27 (3.2) 68 (2.5) 94 (1.0)

אונטריו (קנדה) 6 (0.7) 34 (1.8) 75 (1.7) 97 (0.5)

קוויבק (קנדה) 8 (1.4) 45 (2.2) 88 (1.1) 99 (0.2)

סף המצטיינים

(625)

סף הטובים

(550)

סף הבינוניים

(475)

סף החלשים

(400)
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8Exhibit 2.2
Percentages of Students Reaching TIMSS 2003 International Benchmarks of 
Mathematics Achievement

th
grade

Mathematics

TIMSS

2003
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 625שיעור התלמידי� המצטייני� בישראל שהשיגו או עברו את ציו� הסבירות 

שיעור , במדינות המשיגות במתמטיקה). כמו הממוצע הבינלאומי (6%במתמטיקה הוא 

; 38% –בטייווא� ; 44% –סינגפור ב: התלמידי� שהשיגו או עברו ציו� ס� זה גדול בהרבה

לעומת שיעורי� אלה יש . 24% –וביפ� ; 31% –קונג �בהונג; 35% –בקוריאה הדרומית 

 .0% מדינות שיעור העוברי� ס� זה הוא �13לציי� כי ב

בהשוואות המקומיות נמצא כי שיעור התלמידי� העוברי� את ס� המצטייני� 

 מציג 7.18לוח . השיעור המקביל בחינו� העבריבמתמטיקה בחינו� הערבי נופל בהרבה מ� 

 .את ההשוואה
 
במתמטיקה  TIMSS-2003שיעור התלמידי� שמשיגי� או עוברי� את סיפי ההישג של : 7.18לוח 

 )באחוזי�(
 ס� המצטייני� 

625 
 ס� הטובי�

550 
 ס� הבינוניי�

475 
 ס� החלשי�

400 
מתחת לס� 

400 

 14 86 60 27 6כלל התלמידי� בישראל

 10 90 64 30 7 חינו� עברי

 23 77 47 16 1 חינו� ערבי

 26 74 49 23 7 ממוצע בינלאומי

 

 �23% מהתלמידי� בחינו� העברי ו10%מתחת לס� ההישג הנמו� נמצאי� אפוא 

 .מתלמידי החינו� הערבי

 את סיפי ההישג כפי �1999לצור� השוואה חושבו שיעורי התלמידי� שהשיגו או עברו ב

נמצא שבישראל חלה עלייה בשיעור התלמידי� שהשיגו או עברו כל . 2003שנת שהוגדרו ב

של העדר שינוי , וזאת בניגוד למגמה השכיחה ברוב המדינות האחרות, אחד מסיפי ההישג

ובניגוד לירידה שנרשמה בממוצע , ) מדינות�12ב(או אפילו ירידה )  מדינות�23ב(

 מציג נתוני� 7.19לוח ). 9 במתמטיקה בנספח  מהדוח הבינלאומי2.3ראו מוצג (הבינלאומי 

 .אלה
 

 שהשיגו או עברו את סיפי *פי הממוצע הבינלאומי�שיעורי התלמידי� בישראל ועל: 7.19לוח 
 )באחוזי� (�2003 וב�1999ב, 2003כפי שהוגדרו בשנת , ההישג במתמטיקה

ממוצע בינלאומי  1999ממוצע בינלאומי  2003ישראל  1999ישראל  
2003 

 8 10 6 4 ס� המצטייני�

 28 31 27 19 ס� הטובי�

 56 57 60 49 ס� הבינוניי�

 80 80 86 76 ס� החלשי�

 .�2003 וב�1999 המדינות שהשתתפו במחקר ב35הממוצע הבינלאומי ח�שב על  *
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 הכשירויות המאפיינות כל אחד מסיפי ההישג במתמטיקה

ִאפשר לאפיי� , 6הרחבה לעיל בפרק שתוארה ב, Scale Anchoringהשימוש בטכניקה של 

 .את השליטה בכל אחד מסיפי ההישג

ידי � המאפיינות כל ס� במתמטיקה תוארו על–הידע והמיומנויות ,  קרי–הכשירויות 

מ� הראוי לציי� כי ההנחה היא שתלמידי� המשיגי� ס� הישג מסוי� . הצוות הבינלאומי

ניתוח הכשירויות . י� הנמוכי� יותראמורי� לשלוט ג� בכשירויות המאפיינות את הסיפ

הרמה : מלמד שקיימי� שלושה גורמי� המבחיני� בי� הרמות השונות במתמטיקה

וטיבה של , מורכבות� של מערכות המספרי�, הקוגניטיבית של הפעולה המתמטית הנדרשת

התיאורי� מל�וי� ד�גמות של פריטי� המייצגי� כל ס� . סיטואציית הבעיה המוצגת ללומד

ולצד כל פריט מופיע שיעור התלמידי� בכל מדינה שענו עליו תשובה , ישג במתמטיקהה

המדינות מסודרות בסדר יורד של שיעור התלמידי� שנתנו תשובה נכונה . נכונה מלאה

 .מלאה לפריט
 

 הכשירויות המאפיינות את ס� המצטייני�

להסיק ; שגרתיות�להכליל מידע ולפתור בעיות לא, תלמידי� אלה מסוגלי� לארג� מידע

לחשב שינוי באחוזי� ולהשתמש בידע שלה� בנוגע ; מסקנות ולהצדיק� על בסיס נתוני�

לפתור משוואות ; למושגי� אלגבריי� ולמושגי יחס לש� פתרו� בעיות, למושג המספר

להשתמש בידע שלה� בגיאומטרייה ובמדידה ; ליניאריות ולבטא קשרי� באופ� אלגברי

� , ולפרש נתוני� ממגוו� של טבלות ותרשימי�; בתלש� פתרו� בעיה מורכ�כולל ִחי

 ).4ראו פריטי� לדוגמה להל� במוצג ) (אינטרפולציה(וִבי�� ) אקסטרפולציה(

 
 הכשירויות המאפיינות את ס� הטובי�

תלמידי� אלה יכולי� לעשות שימוש בהבנת� ובידע שלה� במגוו� רחב יחסית של 

לייחס , דר שברי� פשוטי� ושברי� עשרוניי� לפי סדרה� מסוגלי� לס. מצבי� מורכבי�

ולערו� חישובי� ע� שברי� אלה , שברי� כאלה לאובייקטי� המוצגי� בשאלות מילוליות

ולפתור שאלות , לערו� חישובי� ע� מספרי� שליליי� שלמי�; מנת לפתור אות��על

פתור בעיות ל; הכוללות חישובי פרופורציה ע� מספרי� שלמי�, שלביות�מילוליות רב

לפתור מערכת של משוואות ליניאריות ולהשתמש בנוסחה לחישוב , אלגבריות פשוטות

לחשב שטחי� ונפחי� של צורות גיאומטריות פשוטות לצור� פתרו� ; ערכי� של משתני�

ראו פריטי� (ולפרש נתוני� ממגוו� של תרשימי� וטבלות ; לחשב בעיות הסתברות; בעיות

 ).5לדוגמה להל� במוצג 
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 הכשירויות המאפיינות את ס� הבינוניי�

ה� מסוגלי� . תלמידי� אלה יכולי� לעשות שימוש בידע מתמטי בסיסי במצבי� ברורי�

שלביות המערבות מספרי� שלמי� ומספרי� �לחסר או לכפול כדי לפתור בעיות חד, לחשב

לגבריי� להבי� קשרי� א; לזהות ייצוגי� של שברי� וגדלי� יחסיי� של שברי�; עשרוניי�

ולהבי� תכונות של משולשי� ; פשוטי� ולפתור משוואות ליניאריות ע� משתנה אחד

כ� ה� מכירי� מושגי� �כמו. כולל סימטרייה וסיבוב, ומושגי� גיאומטריי� בסיסיי�

מפות וסולמות מדידה , טבלות, ויודעי� לקרוא ולפענח תרשימי�, בסיסיי� של הסתברות

 ).6צג ראו פריטי� לדוגמה להל� במו(

 
 הכשירויות המאפיינות את ס� החלשי�

ה� יודעי� לבצע פעולות חישוב . לתלמידי� אלה יש ידע בסיסי מאוד במתמטיקה

לכפול שברי� עשרוניי� ולקרוא תרשי� , לעגל מספרי�, במספרי� שלמי� ללא מחשבו�

 ).7ראו פריטי� לדוגמה להל� במוצג (קווי 
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 י� את ס� המצטייני� במתמטיקהד�גמות של פריטי� המייצג: 4מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה�2.7 ו2.6מבוסס על מוצגי� (

טאייוואן 49 (2.0) h

¿ דרום-קוריאה 48 (1.8) h
† הונג-קונג 45 (2.0) h

סינגפור 44 (2.0) h

יפן 44 (2.1) h
† הולנד 36 (2.4) h

אוסטרליה 26 (2.7) h

הונגריה 24 (2.1) h
† סקוטלנד 22 (2.2) h

בלגיה (פלמית) 21 (1.3) h

‡ ארצות-הברית 19 (1.5) h
שבדיה 17 (1.6)
ניו-זילנד 16 (2.1)

אסטוניה 15 (1.3)
סלובקיה 14 (1.5)
ממוצע בינלאומי 14 (0.2)

איטליה 14 (1.5)
לטביה 13 (1.5)
סלובניה 13 (1.6)

סרביה 11 (1.2) i
ליטא 11 (1.3) i
רומניה 11 (1.6) i

מלזיה 10 (1.0) i
ישראל 10 (1.3) i
קפריסין 10 (1.1) i

נורווגיה 9 (1.3) i
רוסיה 9 (1.2) i
ארמניה 8 (1.2) i

אינדונזיה 7 (0.9) i
צ'ילי 6 (0.8) i
ירדן 5 (0.9) i

מצרים 5 (0.8) i
הרשות הפלסטינית 5 (0.7) i
מקדוניה 4 (0.9) i

פיליפינים 4 (0.9) i
בולגריה 4 (0.8) i
בחריין 4 (0.8) i

אירן 3 (0.6) i
‡ מרוקו 2 (0.8) i

בוצואנה 2 (0.5) i

דרום-אפריקה 1 (0.5) i
טוניסיה 1 (0.3) i
לבנון 1 (0.3) i

גאנה 1 (0.3) i
ערב-הסעודית 0 (0.1) i
מולדובה 0 (0.1) i

¶ אנגליה 20 (2.0) h
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 16 (2.0)

מדינת אינדיאנה 16 (1.9)
אונטריו, קנדה 26 (2.3) h
קוויבק, קנדה 28 (2.7) hThe answer shown illustrates the ty pe of  student response that was giv en f ull credit.

אלגברה

מדינה
אחוז מקבלי 

מלוא הניקוד
growing 
in two dimensions, explains a way  to f ind a specif ied term, e.g. the 50th.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.6
TIMSS 2003 Advanced International Benchmark (625) of Mathematics 
Achievement – Example Item 1 (Part C)
An Item That Students Reaching the Advanced International Benchmark Are Likely to 
Answ er Correctly*

8
th
grade

Mathematics

TIMSS

2003
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  המש�� 4מוצג 

יפן 49 (2.2) h
אוסטרליה 44 (2.2) h
אסטוניה 44 (2.1) h

¿ קוריאה הדרומית 40 (1.7) h
סינגפור 40 (1.7) h

הונגריה 39 (2.2) h
בלגיה (פלמית) 38 (1.9) h
ליטא 37 (1.7) h

‡ ארצות-הברית 37 (1.7) h
† סקוטלנד 36 (2.7) h

ישראל 33 (2.1) h

ניו-זילנד 30 (2.4) h
† הולנד 28 (2.5) h
† הונג-קונג 28 (2.0) h

סלובניה 27 (2.2) h
שבדיה 27 (1.9) h

מלזיה 27 (1.7) h
טאייוואן 27 (1.8) h
סלובקיה 26 (2.0) h

איטליה 23 (1.8)
לטביה 22 (1.8)
ממוצע בינלאומי 21 (0.3)

ירדן 20 (1.8)
בחריין 18 (1.4) i
נורווגיה 18 (1.4) i

רומניה 16 (1.8) i
רוסיה 15 (2.0) i

מצרים 14 (1.2) i
קפריסין 13 (1.4) i
אינדונזיה 12 (1.4) i

סרביה 12 (1.3) i
צ'ילי 12 (1.1) i
בולגריה 12 (1.7) i

לבנון 11 (1.4) i
פיליפינים 11 (1.2) i

מקדוניה 10 (1.5) i
ערב-הסעודית 8 (1.8) i

‡ מרוקו 7 (1.2) i

דרום-אפריקה 6 (1.2) i
הרשות הפלסטינית 5 (0.7) i
אירן 4 (0.7) i

טוניסיה 4 (0.6) i
גאנה 3 (1.0) i
בוצואנה 2 (0.8) i

ארמניה 2 (0.6) i
מולדובה 1 (0.5) i

¶ אנגליה 45 (2.5) h
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 19 (2.1)

מדינת אידיאנה 34 (3.3) h
אונטריו, קנדה 36 (2.4) h
קוויבק, קנדה 24 (2.1)The answer shown illustrates the ty pe of  student response that was giv en f ull credit.

נים נתו

מדינה
אחוז מקבלי 

Description: Interpret data fמלוא הניקוד rom a table, draws and justif ies conclusions.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average h i S
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Exhibit 2.7
TIMSS 2003 Advanced International Benchmark (625) of Mathematics 
Achievement – Example Item 2
An Item That Students Reaching the Advanced International Benchmark Are Likely to 
Answ er Correctly*

8
th
grade

Mathematics

TIMSS

2003
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 ד�גמות של פריטי� המייצגי� את ס� הטובי� במתמטיקה: 5מוצג 
 )קה בדוח הבינלאומי במתמטי�2.10 ו2.9מבוסס על מוצגי� (

 

סינגפור 79 (1.9) h
† הונג-קונג 76 (1.8) h

טאייוואן 75 (1.9) h
† הולנד 74 (2.1) h
¿ קוריאה הדרומית 68 (1.5) h

יפן 62 (1.8) h
(פלמית) בלגיה 62 (2.2) h
שבדיה 60 (1.9) h
אוסטרליה 53 (2.6) h

‡ ארצות-הברית 52 (1.7) h
† סקוטלנד 51 (2.7) h

אסטוניה 51 (2.0) h
לטביה 51 (2.7) h
הונגריה 51 (2.1) h
רוסיה 49 (2.7) h

2 ישראל 48 (2.3) h
מלזיה 47 (2.2) h
ניו-זילנד 46 (3.2) h
סלובניה 46 (2.1) h
ארמניה 45 (2.2) h

1 ליטא 43 (2.3) h
סלובקיה 43 (2.0) h
נורווגיה 39 (2.1)
רומניה 39 (2.8)
ממוצא בינלאומי 38 (0.3)

1 סרביה 38 (2.0)
בולגריה 38 (3.0)
קפריסין 37 (1.8)
מולדובה 37 (2.7)
איטליה 34 (2.1) i

1 אינדונזיה 26 (1.5) i
2 מקדוניה 22 (2.0) i

אירן 20 (1.9) i
טונסיה 18 (1.4) i
מצרים 17 (1.4) i
ירדן 16 (1.5) i
לבנון 15 (1.4) i
צ'ילי 13 (1.1) i
פיליפינים 13 (1.3) i
בחריין 11 (1.3) i
בוצואנה 11 (1.1) i
הרשות הפלסטינית 10 (1.2) i

1 ‡ מרוקו 8 (1.5) i
דרום-אפריקה 7 (1.3) i
ערב-הסעודית 7 (1.9) i
גאנה 6 (1.0) i

¶ אנגליה 50 (3.1) h
Benchmarking Participants

ספרד החבל הבסקי, 42 (2.5)
מדינת אנדיאנה 56 (4.0) h
אונטריו, קנדה 53 (2.2) h
קוויבק, קנדה 61 (2.9) hThe answer shown illustrates the type of student response that was given full credit.

מספרים

מדינה
אחוז מקבלי 

 Description: Solves a one-step word problem involving division of a whole number by aמלוא הניקוד
unit fraction.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average h i
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Exhibit 2.9
TIMSS 2003 High International Benchmark (550) of Mathematics Achievement – 
Example Item 3
An Item That Students Reaching the High International Benchmark Are Likely to Answer 
Correctly*

8
th
grade

Mathematics

TIMSS

2003
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  המש�� 5מוצג 
 

¿ קוריאה הדרומית 84 (1.4) h
† הונג-קונג 81 (1.6) h

יפן 80 (1.4) h
סינגפור 79 (1.6) h
טאייוואן 73 (1.9) h
אסטוניה 67 (2.0) h
בלגיה (פלמית) 66 (1.7) h
לטביה 63 (2.2) h
בולגריה 60 (2.6) h

2 ישראל 57 (2.7) h
רוסיה 55 (2.7) h
לבנון 55 (2.2) h

† סקוטלנד 54 (2.7) h
סלובקיה 54 (2.5) h

1 ליטא 51 (2.3) h
הונגריה 50 (2.4)
אוסטרליה 47 (2.1)
מצרים 47 (1.7)
מלזיה 47 (2.4)
ממוצא בינלאומי 46 (0.3)
ארמניה 45 (2.4)
מולדובה 45 (3.0)
קפריסין 44 (2.2)

† הולנד 44 (2.5)
1 סרביה 43 (1.9)

ניו-זילנד 42 (3.6)
ירדן 42 (1.8) i
איטליה 42 (2.3)
טונסיה 41 (1.6) i
בחריין 41 (2.4) i
שבדיה 40 (2.1) i
הרשות הפלסטינית 39 (1.7) i
אירן 37 (2.1) i
סלובניה 37 (2.5) i

‡ ארצות-הברית 36 (1.7) i
2 מקדוניה 33 (2.4) i

נורווגיה 32 (2.1) i
1 אינדונזיה 31 (1.7) i

1 ‡ מרוקו 31 (2.2) i
צ'ילי 30 (1.8) i
ערב-הסעודית 26 (2.5) i
דרום-אפריקה 21 (1.5) i
גאנה 20 (1.6) i
בוצואנה 20 (1.5) i
רומניה 18 (1.7) i
פיליפינים 15 (1.3) i

¶ אנגליה 47 (2.8)
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 32 (2.5) i
מדינת אינדיאנה 30 (2.6) i
אונטריו, קנדה 50 (2.6)
קוויבק, קנדה 69 (1.8) h

גיאומטריה

מדינות
אחוז מקבלי 

 .Description: Uses properties of congruent triangles to find the measure of an angle מלוא הניקוד

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average h i
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Exhibit 2.10
TIMSS 2003 High International Benchmark (550) of Mathematics Achievement – 
Example Item 4
An Item That Students Reaching the High International Benchmark Are Likely to Answer 
Correctly*

8
th
grade

Mathematics

TIMSS

2003
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 ד�גמות של פריטי� המייצגי� את ס� הבינוניי� במתמטיקה: 6מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה�2.13 ו2.12מבוסס על מוצגי� (

סינגפור 88 (1.0) h
¿ קוריאה הדרומית 87 (1.1) h

מלזיה 81 (1.4) h
† הולנד 81 (2.0) h

הונגריה 80 (1.9) h
טאייוואן 80 (1.6) h
יפן 78 (1.6) h
רוסיה 76 (1.8) h

† הונג-קונג 75 (1.6) h
סלובקיה 74 (2.1) h

‡ ארצות-הברית 74 (1.7) h
סלובניה 73 (2.3) h
אסטוניה 72 (1.8) h
(פלמית) בלגיה 71 (1.8) h

† סקוטלנד 71 (2.0) h
מולדובה 69 (2.3) h

1 סרביה 68 (2.1) h
לטביה 67 (2.4) h
בולגריה 66 (2.5)

1 ליטא 65 (2.3)
רומניה 64 (2.4)
טוניסיה 63 (2.0)
אוסטרליה 63 (2.4)
שבדיה 63 (2.0)
איטליה 62 (2.1)
בוצואנה 61 (1.7)
ממוצא בינלאומי 61 (0.3)
לבנון 61 (2.3)
ארמניה 60 (2.2)

2 מקדוניה 59 (2.1)
קפריסין 59 (1.8)
מצרים 58 (1.7)

2 ישראל 58 (1.9)
1 אינדונזיה 55 (2.0) i

ניו-זילנד 53 (2.4) i
ירדן 46 (2.2) i
נורווגיה 46 (2.5) i
פיליפינים 45 (2.2) i

1 ‡ מרוקו 45 (2.6) i
בחריין 45 (2.0) i
אירן 44 (1.9) i
צ'ילי 42 (1.8) i
הרשות הפלסטינית 37 (1.7) i
גאנה 32 (2.0) i
דרום-אפריקה 29 (1.8) i
ערב-הסעודית 19 (2.3) i

¶ אנגליה 54 (2.5) i
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 64 (3.0)
מדינת אינדיאנה 77 (2.2) h
אונטריו, קנדה 73 (2.4) h
קוויבק, קנדה 76 (1.9) h

מספרים

מדינות
אחוז מקבלי 

 Description: Solves a word problem involving subtraction of a two-place decimal numberמלוא הניקוד
from another.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.12
TIMSS 2003 Intermediate International Benchmark (475) of Mathematics 
Achievement – Example Item 5
An Item That Students Reaching the Intermediate International Benchmark Are Likely to Answer 
Correctly*

8
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Mathematics

TIMSS

2003
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  המש�– 6מוצג 
 

סינגפור 93 (0.7) h
¿ קוריאה הדרומית 89 (0.9) h
† הונג-קונג 88 (1.2) h

בלגיה (פלמית) 86 (1.4) h
† הולנד 85 (1.8) h

מלזיה 83 (1.5) h
טאייוואן 83 (1.5) h

‡ ארצות-הברית 80 (1.1) h
יפן 79 (1.6) h
הונגריה 79 (1.7) h

† סקוטלנד 79 (1.9) h
אוסטרליה 76 (1.9) h
סלובקיה 74 (2.0) h
סלובניה 72 (2.3) h

2 ישראל 72 (2.0) h
לבנון 71 (2.6) h
רוסיה 71 (1.9) h
אסטוניה 71 (2.2) h
לטביה 70 (2.1) h
ניו-זילנד 68 (2.3)
שבדיה 66 (2.1)
אירן 66 (1.7)
איטליה 65 (2.1)
קפריסין 65 (1.8)
ממוצא בינלאומי 65 (0.3)
טוניסיה 64 (1.7)

1 ליטא 64 (2.1)
1 סרביה 63 (2.1)

מולדובה 61 (2.5)
רומניה 61 (2.2) i
בולגריה 59 (2.0) i
נורווגיה 59 (2.1) i

1 אינדונזיה 58 (1.9) i
מצרים 58 (2.2) i
ארמניה 54 (2.6) i

1 ‡ מרוקו 54 (3.0) i
ירדן 53 (1.9) i
הרשות הפלסטינית 52 (1.6) i
פיליפינים 52 (2.1) i

2 מקדוניה 50 (2.3) i
בחריין 44 (2.2) i
צ'ילי 44 (2.0) i
בוצואנה 41 (1.7) i
ערב-הסעודית 30 (2.2) i
גאנה 28 (1.6) i
דרום-אפריקה 26 (1.5) i

¶ אנגליה 74 (2.6) h
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 77 (2.3) h
מדינת אינדיאנה 83 (1.7) h
אונטריו, קנדה 86 (1.8) h
קוויבק, קנדה 88 (1.4) h

אלגברה

מדינות
אחוז מקבלי 

.Description: Solves equation for missing number in a proportionמלוא הניקוד

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.13
TIMSS 2003 Intermediate International Benchmark (475) of Mathematics Achievement 
– Example Item 6 An Item That Students Reaching the Intermediate International Benchmark 
Are Likely to Answer Correctly* 8

th
grade

Mathematics

TIMSS

2003
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 ד�גמות של פריטי� המייצגי� את ס� החלשי� במתמטיקה: 7מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה2.15מבוסס על מוצג (

 

† הולנד 97 (1.0) h
שבדיה 96 (1.1) h
אסטוניה 96 (1.2) h
סינגפור 95 (1.1) h

1 ליטא 95 (1.0) h
(פלמית) בלגיה 94 (1.4) h

¿ קוריאה הדרומית 94 (1.2) h
מלזיה 93 (1.4) h
יפן 92 (1.4) h

1 סרביה 91 (1.6) h
נורווגיה 91 (1.3) h
רוסיה 91 (1.2) h
לטביה 90 (1.9) h
סלובקיה 90 (2.0) h
איטליה 90 (1.9) h

† הונג-קונג 89 (1.6) h
† סקוטלנד 89 (2.0) h

טאייוואן 89 (1.5) h
קפריסין 88 (2.0) h
הונגריה 88 (2.0) h
אוסטרליה 88 (1.8) h

‡ ארצות-הברית 87 (1.1) h
סלובניה 87 (2.2) h
ניו-זילנד 86 (2.0) h
בולגריה 85 (2.7) h
מולדובה 82 (2.5)

2 ישראל 81 (2.3)
רומניה 79 (2.5)

2 מקדוניה 78 (2.7)
ממוצא בינלאומי 77 (0.3)
טוניסיה 76 (2.3)

1 ‡ מרוקו 75 (3.1)
1 אינדונזיה 74 (2.7)

אירן 69 (2.4) i
צ'ילי 67 (1.9) i
לבנון 67 (2.7) i
ארמניה 66 (2.6) i
ירדן 55 (2.7) i
הרשות הפלסטינית 50 (2.7) i
בחריין 49 (3.2) i
מצרים 48 (2.5) i
פיליפינים 42 (2.8) i
בוצואנה 40 (2.6) i
ערב-הסעודית 35 (2.6) i
דרום-אפריקה 30 (2.7) i
גאנה 24 (2.4) i

¶ אנגליה 82 (2.5) h
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 92 (2.0) h
מדינת אינדיאנה 84 (3.2) h
קנדה אונטריו, 91 (1.8) h
קנדה קוויבק, 91 (1.8) h

מספרים

מדינות
אחוז מקבלי 

.Description: Selects two-place decimal closest to a given whole numberמלוא הניקוד

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.15
TIMSS 2003 Low International Benchmark (400) of Mathematics Achievement – 
Example Item 7
An Item That Students Reaching the Low International Benchmark Are Likely to Answer 
Correctly*
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 ההישגי� במדעי�. 8

 

  השוואות בינלאומיות– הישגי התלמידי� בישראל במדעי� 8.1

 
 דירוג ישראל בי� המדינות מבחינת ההישגי� במדעי�

מתאר את התפלגות )  בדוח הבינלאומי במדעי�1.1המבוסס על מוצג (להל�  8מוצג 

דרות בסדר  כשה� מסו,TIMSS-2003הציוני� במדעי� של כל המדינות שהשתתפו במחקר 

תק� � וסטיית500ממוצע , 1000–0(פי ממוצע הישגיה� על סול� ציוני הסבירות �יורד על

וכ� סימו� , התק� בסוגריי��ליד כל מדינה מופיעי� הממוצע הארצי בלוויית טעות). 100

המבטא א� הציו� הממוצע של כל מדינה גבוה או נמו� באופ� מובהק סטטיסטית מהממוצע 

 המדינות המופיעות מעל 45ידי מיצוע �הממוצע הבינלאומי חושב על. p)≥05(הבינלאומי 

 .אנגליה לא נכללה בחישוב הממוצע משו� שלא עמדה בדרישות הדגימה. 8לקו שבמוצג 

הקטעי� האפורי� מייצגי� את שיעור . ידי מלב��התפלגות הציוני� מיוצגת על

�ובי� האחוזו� ה, מצד אחד, �25 לאחוזו� ה�5זו� ההתלמידי� שציוניה� נמצאי� בי� האחו

הקטעי� הלבני� מתארי� את שיעור התלמידי� . מ� הצד האחר, �95 לאחוזו� ה75

תק� מוצג �שתי טעויות±הממוצע. �75 לאחוזו� ה�25שציוניה� נופלי� בי� האחוזו� ה

 .בצבע שחור

 מ� המדינות המופיעות 45וצעיה� של  הוא ממוצע ממ– 474 –הממוצע הבינלאומי 

וכ� ,  אונטריו וקוויבק–נוס� על כ� מיוצגות בו בנפרד שתי הפרובינציות הקנדיות . במוצג

שנתוניה� לא שירתו את חישוב , הברית והחבל הבסקי בספרד�מדינת אינדיאנה בארצות

, ראלביניה� יש,  מדינות24ממוצעיה� של . הממוצע א� שימשו לחישוב סיפי ההישג

גבוהי� מהממוצע ,  הישויות הנוספות ששימשו לחישוב סיפי ההישג4וממוצעיה� של 

תק� �בשיעור של סטיית, המדינה העומדת בראש. הבינלאומי באופ� מובהק סטטיסטית

ההישג . 4.3תק� � וטעות578ע� ממוצע , היא סינגפור, שלמה מעל לממוצע הבינלאומי

תק� �שתי סטיות, 6.7תק� של � וטעות244ממוצע  –אפריקה �הנמו� ביותר הוא של דרו�

 אינו –מולדובה ורומניה , ירד�,  בולגריה– מדינות 4ההישג של . מתחת לממוצע הבינלאומי

, ערביות( מדינות 18וממוצעיה� של , שונה באופ� מובהק סטטיסטית מהממוצע הבינלאומי

. ופ� מובהק סטטיסטיתנופלי� מ� הממוצע הבינלאומי בא) אמריקאיות�אפריקאיות ודרו�

 –והישגה , )לא כולל אנגליה( המדינות המושוות 45 מבי� �23ישראל נמצאת במקו� ה

ונמו� ,  נקודות ציו��14 עולה על הממוצע הבינלאומי רק ב– 3.1תק� � וטעות488ממוצע 

 .תק� של ההתפלגות הבינלאומית מהממוצע של המדינה המובילה� סטיית0.9בשיעור של 
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 TIMSS-2003תפלגות הציוני� במדעי� של כל המדינות שהשתתפו במחקר ה: 8מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במדעי	1.1מבוסס על מוצג (

מדינות שנות לימוד גיל ממוצע התפלגות הציונים במדעים
מדד הפיתוח 

האנושי

סינגפור 8 14.3 578 (4.3) h 0.884
טאייוואן 8 14.2 571 (3.5) h –

¿ קוריאה הדרומית 8 14.6 558 (1.6) h 0.879
† הונג-קונג 8 14.4 556 (3.0) h 0.889

אסטוניה 8 15.2 552 (2.5) h 0.833
יפן 8 14.4 552 (1.7) h 0.932
הונגריה 8 14.5 543 (2.8) h 0.837

† הולנד 8 14.3 536 (3.1) h 0.938
‡ ארצות-הברית 8 14.2 527 (3.1) h 0.937

אוסטרליה 8 or 9 13.9 527 (3.8) h 0.939
שבדיה 8 14.9 524 (2.7) h 0.941
סלובניה 7 or 8 13.8 520 (1.8) h 0.881
ניו-זילנד 8.5 - 9.5 14.1 520 (5.0) h 0.917

1 ליטא 8 14.9 519 (2.1) h 0.824
סלובקיה 8 14.3 517 (3.2) h 0.836
בלגיה (פלמית) 8 14.1 516 (2.5) h 0.937
רוסיה 7 or 8 14.2 514 (3.7) h 0.779
לטביה 8 15.0 512 (2.6) h 0.811

† סקוטלנד 9 13.7 512 (3.4) h 0.930
מלזיה 8 14.3 510 (3.7) h 0.790
נורווגיה 7 13.8 494 (2.2) h 0.944
איטליה 8 13.9 491 (3.1) h 0.916

2 ישראל 8 14.0 488 (3.1) h 0.905
בולגריה 8 14.9 479 (5.2)  0.795
ירדן 8 13.9 475 (3.8)  0.743
ממוצע בינלאומי 8 14.5 474 (0.6)  –
מולדובה 8 14.9 472 (3.4)  0.700
רומניה 8 15.0 470 (4.9)  0.773

1 סרביה 8 14.9 468 (2.5) i –
ארמניה 8 14.9 461 (3.5) i 0.729
אירן 8 14.4 453 (2.3) i 0.719

2 מקדוניה 8 14.6 449 (3.6) i 0.784
קפריסין 8 13.8 441 (2.0) i 0.891
בחריין 8 14.1 438 (1.8) i 0.839
הרשות הפלסטינית 8 14.1 435 (3.2) i 0.731
מצרים 8 14.4 421 (3.9) i 0.648

1 אינדונזיה 8 14.5 420 (4.1) i 0.682
צ'ילי 8 14.2 413 (2.9) i 0.831
טוניסיה 8 14.8 404 (2.1) i 0.740
ערב-הסעודית 8 14.1 398 (4.0) i 0.769

1 ‡ מרוקו 8 15.2 396 (2.5) i 0.606
לבנון 8 14.6 393 (4.3) i 0.752
פילפינים 8 14.8 377 (5.8) i 0.751
בוצואנה 8 15.1 365 (2.8) i 0.614
גאנה 8 15.5 255 (5.9) i 0.567
דרום-אפריקה 8 15.1 244 (6.7) i 0.684

¶ אנגליה 9 14.3 544 (4.1) h 0.930
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 8 14.1 489 (2.7) h –
מדינת אינדיאנה 8 14.5 531 (4.8) h –
אונטריו, קנדה 8 13.8 533 (2.7) h –
קוויבק, קנדה 8 14.2 531 (3.0) h –
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 מספר השני� שתלמידי אותה מדינה – מופיעי� בצד כל מדינה שני נתוני� 1.1במוצג 

גיל הממוצע של התלמידי� וה)  שני�8רוב �פי�על(הספר עד למועד המבח� �למדו בבית

זהו מדד . כ� מופיע אינדיקטור המציי� את הרמה הכלכלית שלה�כמו. שנבחנו בכל מדינה

במדינות . �1 ל0וערכיו נעי� בי� , �" של האו)Human Development Index(הפיתוח האנושי 

ר שיעו, הספר גבוה�שיעור הלומדי� בבתי,  תוחלת החיי� גבוהה–שער� המדד שלה� גבוה 

נראה שיש קשר בי� . וההכנסה המקומית לנפש גבוהה א� היא, היודעי� קרוא וכתוב גבוה

מעל לממוצע ההישג הבינלאומי . מקומה של המדינה על מדד זה לבי� ההישגי� הלימודיי�

ואילו מתחת לממוצע אי� שו� מדינה , �0.9 מדינות ע� ערכי מדד גבוהי� מ10נמצאות 

 .כזאת

 

  נתוני� בינלאומיי�–ההישגי� במדעי� השוואות מרובות של 
מציג השוואות בי� ממוצע ההישג ) 10ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במדעי� 1.2מוצג 

בכל משבצת במוצג מופיע סימו� המראה . של כל מדינה לבי� הממוצעי� של כל האחרות

א� הממוצע של המדינה האחת גבוה באופ� מובהק סטטיסטית מזה של המדינה האחרת 

או לחלופי� נמו� ממנו באופ� ) שולש ובו ח� בהיר על רקע שחור מופנה כלפי מעלהמ(

א� הממוצע אינו ). משולש ובו ח� כהה על רקע בהיר מופנה כלפי מטה(מובהק סטטיסטית 

. מצויר במשבצת עיגול ריק, שונה באופ� מובהק סטטיסטית מזה של המדינה האחרת

 Bonferroni נעשתה באמצעות פרוצדורת קביעת המובהקות הסטטיסטית של ההשוואה

 .�5%ההסתברות לקביעה שגויה שווה או נמוכה מ. להשוואת מרובות

מדרג המדינות במדעי� מצייר תמונה שבה רוב המדינות עולות באופ� מובהק 

להבדיל , במדעי�, כלומר. סטטיסטית על רוב המדינות הנמצאות מתחת� במדרג

חמש . ביניה� הבדלי� מובהקי� סטטיסטית הינ� קטנותקבוצות המדינות שאי� , ממתמטיקה

קונג �הונג, קוריאה הדרומית, טייווא�, סינגפור: המדינות המובילות לפי הישגיה� ה�

�הולנד וארצות, הונגריה, אנגליה, יפ�: בקבוצה השנייה). 578–556טווח ציוני� (ואסטוניה 

זילנד �סלובניה ניו, שוודיה, ליהאוסטר: בקבוצה השלישית). 552–527טווח ציוני� (הברית 

, רוסיה, בלגיה הפלמית, סלובקיה: בקבוצה הרביעית). 527–519טווח ציוני� (וליטא 

יחד ע� , ישראל נמצאת בקבוצה החמישית). 517–512טווח ציוני� (לטביה וסקוטלנד 

 ).510–479טווח (נורווגיה איטליה ובולגריה , מלזיה

 

ידי כיתות ח במדעי� בהרצות החוזרות של המבח� השינויי� שחלו בהישגי� של תלמ
  נתוני� בינלאומיי�–

השוואה �מציג אומדני הישג בני) 11ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במדעי� 1.3מוצג 

. TIMSSבמדעי� בכיתה ח בכל אחת מהמדינות שהשתתפו בהרצות החוזרות של מחקר 
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לגות הציוני� בכל אחת המוצג מראה ג� את פער ההישגי� בי� ההרצות וג� את התפ

התפלגות זו מיוצגת בציור באמצעות מלב� ששוליו האפורי� . מההרצות של המחקר

 ובי� האחוזו� �25 לאחוזו� ה�5מתארי� את שיעור התלמידי� שציוניה� נעי� בי� האחוזו� ה

והמלב� השחור המרכזי , רבעוני�חלקו הלב� מתאר את הטווח הבי�, �95 לאחוזו� ה�75ה

המדינות מוצגות בסדר יורד של . התק� סביב הממוצע� הטווח של שתי טעויותמייצג את

 .הישגיה�

 1995השוואה ממועדי � המדינות והישויות המוצגות במוצג יש נתוני� בני39 מבי� �25ל

מבי� . �2003 ו1999יש השוואות תקפות בי� , ביניה� ישראל,  מדינות וישויות�33ול, �2003ו

במדעי�   המדינות היחידות שרשמו עלייה בהישגי�10נמנית ע� ישראל , אלה האחרונות

המדינות והישויות האחרות ששיפרו את ). תק�� סטיית�1/5כ,  נקודות ציו�20(זמ� זה �בפרק

 27(קונג �הונג, ) נקודות ציו�31(ליטא , ) נקודות ציו�32(ציוניה� במדעי� ה� הפיליפיני� 

, ) נקודות ציו�15(אונטריו , ) נקודות ציו�18( מלזיה ,) נקודות ציו�25(ירד� , )נקודות ציו�

 ). נקודות ציו�12(הברית �וארצות)  נקודות ציו�13(מולדובה 

, רוסיה, בולגריה:  מדינות�8 נרשמה ב�2003 ל�1999ירידה משמעותית בהישגי� מ

יותר הירידות הבולטות ב. אינדונזיה וטוניסיה, סלובקיה, הונגריה, קפריסי�, בלגיה הפלמית

 מדינות לא חל שינוי �15ב.  נקודות ציו�26 – נקודות ציו� ובטוניסיה 39 –נרשמו בבולגריה 

 .מובהק סטטיסטית בי� שני המועדי�

 �2003 ו1995השוואה מ� השני� � המדינות והישויות שיש לה� נתוני� בני25 מבי� �10ב

 56 עלייה של –א ליט: והבולטות ביניה� ה�, חלה עלייה מובהקת סטטיסטית בהישגי�

�ב.  נקודות ציו� כל אחת37 –ולטביה ואונטריו ;  נקודות ציו�46 –קונג �הונג; נקודות ציו�

, נורווגיה, בלגיה הפלמית, סלובקיה, שוודיה:  מדינות חלו ירידות מובהקות סטטיסטית8

 66של ע� ירידה , הבולטות בי� מדינות אלה ה� בולגריה. קפריסי� וטוניסיה, איר�, בולגריה

 נקודות 21ע� ירידה של , ונורווגיה;  נקודות ציו�26ע� ירידה של , טוניסיה; נקודות ציו�

 . מדינות לא חלו שינויי� מובהקי� סטטיסטית בי� שני המועדי��8ב. ציו�

מספרי� דומי� של מדינות רשמו . תמונת השינויי� הכללית הינה מעורבת, לסיכו�

 .הק סטטיסטית בהישגיה� בי� שני המועדי�ירידה או העדר שינוי מוב, שיפור

הלוח . �2003 ל�1999 מסכ� את השינויי� שחלו בהישגי המדינות במדעי� מ8.1לוח 

לגבי . פי ההישג�מבחי� בי� שינויי� שחלו בהישג לבי� שינויי� שחלו במדרג המדינות על

ו� או יותר על  נקודות צי10ירידה של : השינויי� בהישג נעשתה הבחנה בי� שלוש קטגוריות

;  נקודות ציו� על סול� ציוני הסבירות10תזוזה של עד , קרי, יציבות; סול� ציוני הסבירות

הבחנה בי� שלוש קטגוריות .  נקודות ציו� או יותר על סול� ציוני הסבירות10ועלייה של 

ה תזוז, קרי, יציבות;  מקומות במדרג�3ירידה של יותר מ: נעשתה ג� לגבי השינויי� במדרג

 . מקומות במדרג�3ועלייה של יותר מ;  מקומות במדרג3של עד 
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 �2003 ל�1999 שחלו בהישגי המדינות במדעי� מ*השינויי�: 8.1לוח 
 מדרג

 עלייה יציבות ירידה  
  )0, �15(אינדונזיה  )�7, �39(בולגריה 

  )�3, �10(הונגריה  )�4, 19(בלגיה הפלמית 

  )0, �26(טוניסיה  )�4 ,�18(סלובקיה 
ה
ד
רי
י

 

  )�3, �16(רוסיה  )�4, �19(קפריסי� 
  )�1, �2(איטליה  
  )2, 5(איר�  
  )0, 6(אנגליה  
  )1, 0(אפריקה �דרו� 
  )�1, 2(טייווא�  

 )�1, �9(הולנד 

 )�1, 3(יפ� 

 )�1, �9(מקדוניה 

 )0, �8(ילי 'צ

ת
בו
צי
י

 

 

 )�3, �2(ה רומני

 

)4, 12(הברית �ארצות )2, 20(ישראל  
 )5, 27(קונג �הונג )0, 11(לטביה  

 )5, 25(ירד�  )1, 13(מולדובה  

 )7, 31(ליטא  )1, 18(מלזיה  

 )4, 10(זילנד �ניו )1, 10(סינגפור  

  )�1, 32(פיליפיני�  

שג
הי

 

ה
ליי
ע

 

  )2, 10(קוריאה הדרומית  

 .השינוי במיקו� במדרג, השינוי במספר נקודות הציו�: בסוגריי� *

 

ההצגה בלוח מבליטה שמדינות מעטות בלבד שיפרו ג� את הישג� וג� את מיקומ� 

ישראל לא . זילנד�הברית וניו�ארצות, ירד�, קונג�הונג, ע� אלה נמנות ליטא. בצורה בולטת

 .שיפרה בהרבה את מיקומה חר� השיפור הבולט שחל בהישגה

 

  נתוני� בינלאומיי�–רי מגדר במדעי� פע
מתאר את פערי ההישג ,  בדוח הבינלאומי במדעי�1.4המבוסס על מוצג , 9מוצג 

כאשר הפערי� ה� לטובת . ידי מלב��פערי המגדר מיוצגי� על. במדעי� בי� הבנות והבני�

המלב� פונה לצד , וכאשר הפערי� ה� לטובת הבני�, המלב� פונה לצד הבנות, הבנות

 .צבע שחור של המלב� מעיד שהפערי� מובהקי� סטטיסטית. בני�ה
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 TIMSS-2003פערי ההישג במדעי� בי� הבנות והבני� במדינות שהשתתפו במחקר : 9מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במדעי	1.4מבוסס על מוצג (

בנות בנים

Sig
מצרים 46 (2.7) 422 (4.8) 54 (2.7) 421 (5.5) 1 (6.8) 0

אירן 40 (4.1) 454 (3.9) 60 (4.1) 453 (3.7) 1 (6.1) 0

טאייוואן 48 (1.0) 571 (3.8) 52 (1.0) 572 (3.8) 1 (3.1) 0

בוצואנה 51 (0.7) 364 (3.2) 49 (0.7) 366 (3.4) 2 (3.3) 0

דרום-אפריקה 51 (0.9) 242 (7.2) 49 (0.9) 244 (7.7) 2 (6.1) 0

לבנון 57 (1.8) 392 (4.8) 43 (1.8) 395 (6.0) 3 (6.4) 0

סינגפור 49 (0.8) 576 (4.0) 51 (0.8) 579 (5.0) 3 (3.1) 0

אסטוניה 50 (1.0) 554 (2.8) 50 (1.0) 551 (2.9) 3 (2.8) 0

קפריסין 49 (0.6) 443 (2.3) 51 (0.6) 440 (2.8) 4 (3.0) 0

1 ליטא 50 (0.9) 516 (2.7) 50 (0.9) 522 (2.4) 6 (2.5) 5.7879

1 סרביה 49 (0.8) 465 (2.9) 51 (0.8) 471 (2.6) 6 (2.5) 6.1529

מממוצע בינלאומי 50 (0.2) 471 (0.7) 50 (0.2) 477 (0.7) 6 (0.6) 6.2718

סלובניה 50 (0.9) 517 (2.4) 50 (0.9) 524 (2.3) 7 (3.0) 6.5372

פיליפינים 58 (0.9) 380 (5.9) 42 (0.9) 374 (6.4) 7 (4.1) 0

לטביה 49 (0.8) 509 (2.6) 51 (0.8) 516 (3.0) 7 (2.4) 6.6401

שבדיה 51 (0.9) 521 (3.2) 49 (0.9) 528 (2.7) 8 (2.5) 7.5183

נורווגיה 50 (0.8) 490 (2.2) 50 (0.8) 498 (3.0) 8 (2.9) 8.0952

2 מקדוניה 49 (0.9) 454 (3.7) 51 (0.9) 445 (4.2) 8 (3.3) -8.354

מולדובה 51 (0.8) 477 (3.5) 49 (0.8) 468 (3.7) 8 (2.6) -8.44

רומניה 52 (0.9) 465 (5.5) 48 (0.9) 474 (4.9) 9 (3.5) 8.6

† הונג-קונג 50 (2.4) 552 (3.4) 50 (2.4) 561 (3.8) 9 (3.9) 9.0106

יפן 49 (1.2) 548 (3.0) 51 (1.2) 557 (2.7) 9 (4.5) 9.1381

ניו-זילנד 52 (1.7) 515 (4.8) 48 (1.7) 525 (6.7) 9 (5.7) 0

מלזיה 50 (1.8) 505 (4.3) 50 (1.8) 515 (4.0) 10 (4.0) 9.9379

איטליה 50 (0.9) 486 (2.7) 50 (0.9) 496 (3.8) 10 (2.5) 10.239

רוסיה 49 (1.2) 508 (3.7) 51 (1.2) 519 (4.2) 11 (3.1) 10.62

1 ‡ מרוקו 50 (1.8) 392 (3.2) 50 (1.8) 403 (3.8) 11 (4.6) 11.14

1 אינדונזיה 50 (0.7) 415 (3.9) 50 (0.7) 426 (4.6) 11 (2.7) 11.478

† סקוטלנד 50 (1.3) 506 (4.0) 50 (1.3) 517 (3.5) 12 (3.6) 11.77

¿ קוריאה הדרומית 48 (2.8) 552 (2.1) 52 (2.8) 564 (1.9) 12 (2.5) 12.294

ארמניה 53 (0.7) 468 (4.0) 47 (0.7) 455 (3.4) 13 (2.8) -13.05

הרשות הפלסטינית 55 (2.4) 441 (3.7) 45 (2.4) 428 (5.2) 13 (6.2) -13.14

† הולנד 49 (1.2) 528 (3.3) 51 (1.2) 543 (3.8) 15 (3.5) 14.98

ערב-הסעודית 43 (2.3) 407 (6.2) 57 (2.3) 391 (5.4) 16 (8.2) -16.16

בולגריה 48 (1.3) 470 (6.3) 52 (1.3) 487 (5.2) 16 (5.2) 16.289

‡ ארצות-הברית 52 (0.7) 519 (3.2) 48 (0.7) 536 (3.4) 16 (2.1) 16.446

סלובקיה 48 (1.3) 508 (3.8) 52 (1.3) 525 (3.4) 18 (3.1) 17.53

2 ישראל 52 (1.6) 479 (3.2) 48 (1.6) 498 (4.1) 20 (4.2) 19.634

אוסטרליה 51 (2.2) 517 (4.6) 49 (2.2) 537 (4.6) 20 (5.6) 20.427

בלגיה (פלמית) 54 (2.1) 505 (3.0) 46 (2.1) 528 (3.4) 24 (4.2) 23.661

טוניסיה 53 (0.7) 392 (2.3) 47 (0.7) 416 (2.6) 24 (2.6) 23.69

הונגריה 50 (1.0) 530 (3.4) 50 (1.0) 556 (3.0) 26 (3.0) 25.629

ירדן 49 (1.7) 489 (4.5) 51 (1.7) 462 (5.6) 27 (6.9) -26.86

צ'ילי 48 (1.6) 398 (3.2) 52 (1.6) 427 (3.6) 29 (4.0) 28.79

בחריין 50 (0.4) 453 (2.7) 50 (0.4) 423 (2.3) 29 (3.5) -29.37

גאנה 45 (0.9) 236 (6.4) 55 (0.9) 271 (6.5) 35 (4.7) 34.675

¶ אנגליה 50 (2.4) 538 (4.7) 50 (2.4) 550 (5.1) 12 (5.3) 12.348

Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 49 (1.7) 481 (3.0) 51 (1.7) 496 (3.3) 15 (3.6) 14.552

מדינת אינדיאנה 49 (1.2) 521 (4.7) 51 (1.2) 540 (5.3) 19 (3.1) 19.495

אונטריו, קנדה 51 (0.9) 526 (3.1) 49 (0.9) 540 (2.8) 15 (2.6) 14.856

קוויבק, קנדה 50 (1.6) 522 (3.7) 50 (1.6) 540 (3.2) 18 (3.1) 18.342
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 6וגודלו נע בי� , ני�ברוב המדינות פער ההישגי� בי� הבני� לבנות הוא לטובת הב

המדינות ). בגאנה( נקודות ציו� על סול� ציוני הסבירות �35ל) בליטא ובסרביה(נקודות ציו� 

, הונגריה, ילה'ה� צ, לבד מגאנה, שבה� פער ההישגי� לטובת הבני� הוא הגדול ביותר

שבה לא נמצאו פערי מגדר , �1999המצב ב�בניגוד לתמונת. בלגיה הפלמית וישראל

 נמצאו פערי הישג מובהקי� סטטיסטית 2003בשנת , קי� סטטיסטית לטובת הבנותמובה

 נקודות 8ע� פער קט� יחסית של (מקדוניה ומולדובה :  מדינות וישויות�7לטובת הבנות ב

וערב , ) נקודות13ע� פער של (ארמניה והרשות הפלסטינית , )1000–0ציו� על סול� 

. בהתאמה,  נקודות ציו��29 ול�27ונות הגיע הפער לבשתיי� האחר. בחריי� וירד�, הסעודית

, סינגפור, לבנו�, אפריקה�דרו�, בוצואנה, טייווא�, איר�,  מצרי�– מדינות �11יש לציי� כי ב

 לא נמצאו פערי� מובהקי� סטטיסטית בי� –זילנד �הפיליפיני� וניו, קפריסי�, אסטוניה

 .מובהקי� לטובת הבני� מדינות וישויות נמצאו פערי� �33וב, בני� ובנות

, המצב של פערי המגדר לטובת הבנות במדעי� דומה לזו שנמצאה במתמטיקה�תמונת

ורשימת המדינות הבולטות בפערי הישג לטובת הבנות במדעי� דומה לרשימה המקבילה 

 .במתמטיקה

והוא א� גדל , ישראל הינה אחת המדינות שבה� הפער לטובת הבני� ממשי� להתקיי�

 .�2003 נקודות ציו� ב�20 ל�1999 נקודות ציו� ב�14השני� מבה במרוצת 
 

 –השינויי� שחלו בהישגיה� של הבנות והבני� בהרצות השונות של המבח� במדעי� 
 נתוני� בינלאומיי�

מציג את השינוי שחל בהישגי� ) 12ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במדעי� 1.5מוצג 

בולטת העובדה . פרד לגבי בנות ולגבי בני�בנ, �2003 ל�1999 ומ�2003 ל�1995במדעי� מ

 מדינות �14 עלו הישגי הבנות באופ� מובהק סטטיסטית ב�2003 ל1999שבי� השני� 

את העלייה .  מדינות�7בעוד שהישגי הבני� עלו באופ� מובהק סטטיסטית רק ב, וישויות

ה שחלה העליי. פי הממוצע הבינלאומי�שחלה בהישגי הבנות במדעי� אפשר לגלות ג� על

ואילו ,  נקודות ציו�7בממוצע הבינלאומי של הישגי הבנות בי� שני מועדי� אלה הייתה של 

)  נקודות ציו�18(בישראל העלייה שנרשמה בהישגי הבנות . בהישגי הבני� לא חל כל שינוי

 ). נקודות ציו�23(הייתה נמוכה מהעלייה שנרשמה בהישגי הבני� 
 

 מדעי�ההישגי� בתחומי התוכ� השוני� ב

מדידת ההישגי� בתחומי התוכ� השוני� נועדה לגלות שונ�ת הנובעת מדגשי� תוכניי� 

 .שוני� בתוכניות הלימודי� המיועדות במדינות השונות
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, כימיה, מדעי החיי�: המבח� במדעי� ייצג חמישה תחומי תוכ� עיקריי�, כאמור

 .האר� ומדעי הסביבה�מדעי כדור, פיזיקה

תפקוד , מבנה; מאפייני� ומיוני� של יצורי� חיי�: נה נושאי� כללו שמומדעי החיי�

הסתגלות , שונ�ת; רבייה ותורשה; מחזורי חיי� והתפתחות; תאי� ותפקוד�; ותהליכי חיי�

 .בריאות אד�; סיסטמות�אקו; וברירה טבעית

; המבנה החלקיקי של החומר; מיו� והרכב של חומרי�:  נכללו חמישה נושאי�כימיהב

 .שינוי כימי; חומצות ובסיסי�; שימושי� של מי�תכונות ו

, צורות אנרגייה; מצבי צבירה ושינויי� פיזיקליי�:  נכללו הנושאי� הבאי�פיזיקהב

; קול ותהודה; אור; חשמל ומגנטיות; חו� וטמפרטורה; מקורות אנרגייה והמרות אנרגייה

 .כוחות ותנועה

; האר��יזיקליות של כדורמבנה ותכונות פ:  נכללו הנושאי�האר��מדעי כדורב

האר� במערכת השמש �כדור; האר� והתהליכי� המתרחשי� בו�ההיסטוריה של כדור

 .וביקו�

שינויי� ; שימור משאבי טבע; שינויי� באוכלוסייה:  כללו את הנושאי�מדעי הסביבה

 .בסביבה

מציג את הישגי המדינות בחמשת ) 13ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במדעי� 3.1מוצג 

וכ� סימו� המציי� את כיוו� ההפרש מהממוצע , ומי התוכ� של המבח� במדעי�תח

כדי לאפשר בסיס להשוואה בי� הארצות השונות . הבינלאומי וא� הוא מובהק סטטיסטית

זהה  (474נקבע כי הממוצע הבינלאומי בכל תחו� תוכ� הוא , בכל אחד מתחומי התוכ�

 ).לממוצע הבינלאומי הכולל במדעי�

הפערי� בי� המדינות המשיגות . י התוכ� נמצאה שונ�ת רבה בהישגי המדינותבכל תחומ

 319 – מדעי החיי�ב;  נקודות340 – פיזיקהב: ביותר לבי� הנמוכות ביותר נמצאו גבוהי�

 307 – מדעי הסביבהוב;  נקודות308 – כימיהב;  נקודות311 – האר��מדעי כדורב; נקודות

 .נקודות

מדעי וההישג ב,  נקודות מהממוצע הבינלאומי�25וה ב גבכימיהבישראל ההישג ב

ג� בשאר תחומי התוכ� ההישג עולה .  נקודות ציו��17 גבוה מהממוצע הבינלאומי בהחיי�

 .א� בשיעור נמו� יותר, על הממוצע הבינלאומי

הורכבו לכל מדינה , כדי להאיר את נקודות החוזק ונקודות החולשה בכל מדינה

ההישגי� בי� הממוצע בכל תחו� תוכ� לבי� הציו� הממוצע הכולל פרופילי� בהתא� לפער 

 .במדעי� באותה מדינה

, יש מדינות.  בדוח הבינלאומי במדעי� מציג את הפרופילי� של כל המדינות3.2מוצג 

שנמצאה בה� שונ�ת גדולה בהישגי� בתחומי התוכ� , הפיליפיני� ואינדונזיה, כגו� לבנו�

בישראל . רומניה בחריי� וקפריסי�, לטביה: �ת בה� קטנהויש מדינות שהשונ, השוני�
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 נקודות 11 (כימיההתחו� שבו ההישג גבוה מעט בהשוואה לממוצע הארצי במדעי� הוא 

 .בשאר התחומי� ההישג דומה לממוצע הארצי במדעי�). ציו�

מציג את , )14ראו נספח ( בדוח הבינלאומי במדעי� 3.3המבוסס על מוצג , 8.2לוח 

בכל אחד מתחומי התוכ� במדעי� , ואת נתוני הבני� והבנות בנפרד,  ישראל ככללנתוני

 ובמבח� כולו
 

, ההישג הכולל וההישגי� בתחומי התוכ� השוני� במדעי� של כלל האוכלוסייה בישראל: 8.2לוח 
 )בציוני סבירות(ושל הבני� והבנות בנפרד 

 מדעי הסביבה האר��מדעי כדור פיזיקה כימיה מדעי החיי� ציו� כולל 

ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע 

כלל 

האוכלוסייה
488 3.185491 3.081499 3.475484 2.977485 3.074486 2.976

2.771 3.270476 3.372475 4.372475 3.376496 3.280486 479 בנות

4.679 3.976497 3.981496 4.177494 4.285503 4.189497 498 �בני

 

 האר��מדעי כדורב. הישגי הבני� בישראל עולי� על הישגי הבנות בכל התחומי�

;  נקודות19 הפער הוא פיזיקהב;  נקודות21 הפער לטובת הבני� הוא מדעי הסביבהוב

פרט , פערי� אלה מובהקי� סטטיסטית.  נקודות7 – כימיהוב;  נקודות11 – מדעי החיי�ב

 .כימיהלפערי� ב

התחומי� שבה� הישגי הבני� עולי� באופ� מובהק , פי הנתוני� הבינלאומיי��על

 האר��מדעי כדורב. פיזיקה והאר��מדעי כדורסטטיסטית ובפער גדול על הישגי הבנות ה� 

ות הישגי הבנות עולי� ורק בשתי מדינ,  מדינות�38הישגי הבני� עולי� על הישגי הבנות ב

 הישגי הבני� עולי� על הישגי הבנות באופ� מובהק סטטיסטית פיזיקהב. על הישגי הבני�

 אי� כמעט הבדלי� בי� בני� מדעי החיי�ב.  מדינות התמונה הפוכה�3ורק ב,  מדינות�34ב

ומספר המדינות שבה� הישגי הבני� עולי� על הישגי הבנות שווה למספר המדינות , לבנות

 .�1999תמונה זו דומה לזו שהתקבלה ב. שבה� התמונה הפוכה

 
 

  השוואות מקומיות– הישגי התלמידי� בישראל במדעי� 8.2

 

בישראל חולקה מסגרת הדגימה לשלוש שכבות דגימה המייצגות אוכלוסיות הלומדות 

 דתי�חינו� עברי ממלכתי, חינו� עברי ממלכתי: ספר השייכי� ליחידות פיקוח שונות�בבתי

א� ). מוכרי� כאחד�מוכרי� ובלתי(ספר רשמיי� �במסגרת הדגימה נכללו בתי. וחינו� ערבי

חוק חינו� (שכל התלמידי� בישראל אמורי� לקבל חינו� ממלכתי אחיד לפי חוקי החינו� 

קיימי� הבדלי� בחינו� הנית� , )�1953ג"תשי, וחוק חינו� ממלכתי, �1949ט"תש, חובה

). 2001, זוזובסקי(וידועי� מ� העבר פערי הישג ביניה� , פיקוחהספר המוגדרי� לפי �בבתי
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וצמצומ� מהווה יעד ראשו� במעלה , פערי הישג אלה מטרידי� את מערכת החינו� בישראל

פעולות שונות נעשו ונעשות כדי להבטיח שוויוניות בהקצאות . בי� יעדיו של משרד החינו�

החומש למגזר �הליבה ותוכנית�כניתתו. לקבוצות האוכלוסייה השונות ובדרישות מה�

לנוכח זה יש מקו� לחזור ולבדוק את השפעת� של הפעולות . הערבי הינ� ד�גמות לכ�

 .השונות שנעשו על ההישגי� הלימודיי� בשלוש האוכלוסיות שצוינו

פי �החלקי� הבאי� מציגי� את ההישגי� הלימודיי� במדעי� כשה� מפולחי� על

 .כ� יובא לצור� השוואה הציו� הכולל בישראל�כמו. המשנה בישראל�אוכלוסיות
 

 ההישג הכולל במדעי� וההישג בתחומי התוכ� השוני�

�בלוחות הבאי� יוצגו אומדני ההישג במדעי� של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות

התלמידי� בחינו� העברי המשתייכי� , כלל התלמידי� בחינו� העברי: המשנה השונות

הדתי �ידי� בחינו� העברי המשתייכי� לפיקוח הממלכתיהתלמ, לפיקוח הממלכתי

האומדני� שיוצגו יהיו הציו� הכולל במדעי� והציוני� בתחומי . והתלמידי� בחינו� הערבי

 1000–0על סול� של , כל האומדני� מבוטאי� כציוני סבירות משוקללי�. התוכ� השוני�

, ד למידת הפיזור של הציוני�המהווה מד, התק��בלוחות יוצגו סטיית. 100תק� �ע� סטיית

נוס� על כ� יוצגו . המבטאת את מידת הדיוק של אומדני האוכלוסייה, התק��וטעות

 .כדי לאפשר השוואה לנתוני� ממחקרי� מקומיי�, ההשוואות ג� באמצעות ציוני אחוזי�
 

המשנה בישראל במבח� �אומדני ההישג במדעי� של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות: 8.3לוח 
 )בציוני סבירות(המשנה שלו �כולו ובתחומי

 כלל האוכלוסייה 
n=4,318 

 חינו� עברי
n=3,162 

 חינו� עברי ממלכתי
n=2,069 

 חינו� עברי
 דתי� ממלכתי

n=1,093 

 חינו� ערבי
n=1,156 

ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע 

ציו� 
5.875 7.176463 4.182496 3.681496 3.180496 488 כולל

מדעי 
6.275 6.577461 4.181500 3.580500 3.081500 491 החיי

5.875 6.572500 4.577500 4.175499 3.475499 499 כימיה
5.472 6.573458 3.978492 3.477492 2.977492 484 פיזיקה
מדעי 
 �כדור

 האר�
485 3.074491 3.474493 3.574488 6.272463 5.969

מדעי 
5.670 7.072452 3.575494 3.175498 2.976497 486הסביבה
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 )בציוני סבירות(המשנה �פערי ההישג במדעי� בי� אוכלוסיות: 8.4לוח 
דתי פחות �חינו� עברי ממלכתי חינו� עברי פחות חינו� ערבי 

 חינו� עברי ממלכתי

 0 33 ציו� כולל

 0 39 מדעי החיי�

1 כימיה 2 

 0 34 פיזיקה

 5 28 האר�מדעי כדור

 4 45 מדעי הסביבה

 

פערי ההישג בציו� הכולל במדעי� בי� התלמידי� בחינו� העברי לבי� התלמידי� בחינו� 

כ� המצב ברוב . תק� של התפלגות הציוני� במבח� המדעי� כולו� סטיית�0.4הערבי ה� כ

 .שבה הישגי התלמידי� בחינו� העברי ובחינו� הערבי זהי�, כימיהלמעט ב, י התוכ�תחומ

הדתי אי� הבדלי� ממשיי� �בי� החינו� העברי הממלכתי לחינו� העברי הממלכתי

 .בהישגי� הלימודיי� במדעי� על תחומיה� השוני�

בלוח נתוני� אלה מוצגי� . התמונה אינה משתנה ג� כאשר מציגי� את ציוני האחוזי�

8.5. 
 

המשנה שלו �המשנה בישראל במדעי� במבח� כולו ובתחומי�ההישגי� של אוכלוסיות: 8.5לוח 
 )בציוני אחוזי�(

�חינו� עברי ממלכתי חינו� עברי ממלכתי חינו� עברי כלל האוכלוסייה 
 דתי

 חינו� ערבי

ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע 

ציו� 
 כולל

44 62.1946 72.1947 82.2045 1.471939 1.2117

מדעי 
 החיי

46 71.2348 81.2348 94.2347 1.512338 1.4221

1.5126 1.482745 94.2745 80.2745 71.2745 45 כימיה
1.3121 1.492339 99.2446 84.2448 71.2348 46 פיזיקה
מדעי 
 �כדור

 האר�

46 67.2648 78.2748 85.2746 1.862642 1.2924

מדעי 
הסביבה

36 65.2841 76.2840 87.2836 1.562829 1.1125

 
 .8.6פערי ההישג בי� האוכלוסיות השונות מסוכמי� בלוח 
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 )בציוני אחוזי�(משנה בישראל �פערי ההישג בי� אוכלוסיות: 8.6לוח 
דתי פחות חינו� עברי �חינו� עברי ממלכתי ת חינו� ערביחינו� עברי פחו 

 ממלכתי

 2 7 ציו� כולל

 1 10 מדעי החיי�

 0 0 כימיה

 2 9 פיזיקה

 2 6 האר�מדעי כדור

 4 10 מדעי הסביבה

 

 �0.5 לכ0.3הפערי� בי� החינו� העברי לחינו� הערבי בתחומי המבח� במדעי� נעי� בי� 

הפערי� בי� הפיקוח .  הכולל במדעי� של האוכלוסייה כולהתק� של התפלגות הציו��סטיית

 אי� הבדלי� בהישגיה� של כימיהב. הדתי הינ� זניחי��הממלכתי לפיקוח הממלכתי

 .המשנה�אוכלוסיות

� בי� אוכלוסיות�1999התמונה המצטיירת היא של צמצו� פערי ההישג שהיו קיימי� ב

, למה בי� החינו� העברי לחינו� הערביתק� ש� היה פער של סטיית�1999ב. המשנה בישראל

נית� להניח אפוא כי פעולות שנעשו בי� השני� . תק�� סטיית�0.5 הפער קט� מ�2003ואילו ב

ג� היתרו� . נשאו פרי, שמטרת� הייתה צמצו� פערי� אלה,  בהוראת המדעי��2003 ל1999

דתיי� ה�הספר הממלכתיי��הספר הממלכתיי� לעומת בתי�במדעי� שהיה בעבר לבתי

הל� , תק� של התפלגות הציוני� דאז במבח� כולו� סטיית0.4בשיעור של , בחינו� העברי

 .�2003והצטמצ� עד שנעל� וא� התהפ� כמעט ב
 

  השוואות מקומיות–הבדלי מגדר בהישגי� במדעי� 

 מוצגי� הבדלי המגדר בהישגי� במדעי� בישראל בחינו� העברי ובחינו� 8.7בלוח 

 .התק��י� כציוני סבירות בלוויית טעותכשה� מבוטא, הערבי
 

 )בציוני סבירות(פערי מגדר בהישגי� במדעי� במגזרי� השוני� : 8.7לוח 
 חינו� ערבי חינו� עברי 

 בנות 

n=1,684 

 בני�

n=1,438 

 בנות

n=610 

 בני�

n=537 
 ת"ט ממוצע ת"ט ממוצע 

פער 
בנות (

פחות 
 ת"ט ממוצע ת"ט ממוצע )בני�

פער 
בנות (

פחות 
 )בני�

 7 7.7 460 5.3 467 �30 4.8 512 3.8 483 ציו� כולל

 43 8.0 453 6.6 496 �19 4.8 511 3.8 492מדעי החיי

 15 8.3 492 5.6 507 �15 4.7 508 5.3 493 כימיה

 9 7.3 454 5.7 463 �27 4.3 507 3.8 480 פיזיקה

�מדעי כדור
 האר�

478 3.7 508 4.2 30� 467 6.2 460 7.3 7 

 מדעי
 הסביבה

483 3.2 513 4.5 30� 455 5.1 449 8.3 6 
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כאשר הפערי� , בשיעורי� משתני�, פערי המגדר בחינו� העברי ה� לטובת הבני�

בחינו� הערבי הפערי� ה� . מדעי הסביבה ובפיזיקהב, האר��מדעי כדורהגדולי� ה� ב

 .כימיה ובמדעי החיי�במיוחד ב, לטובת הבנות
 

� במדעי� בקבוצות אוכלוסייה שונות תו� פיקוח על השוואות מקומיות של הישגי
 הספר�הטיפוח של בתי�עשירוני

כאשר עורכי� השוואת הישגי� בי� קבוצות תלמידי� שידוע מלכתחילה כי יש ביניה� 

לצור� זה . מ� הראוי לפקח על הבדלי� אלה, כלכלי שונה�הבדלי� הנובעי� מרקע חברתי

�זיקה להשתייכות� לשלוש קבוצות של עשירוניהספר ב�חושבו ממוצעי ההישגי� של בתי

�עשירוני" (מבוססי�"ספר �בתי): פי מדד הזכאות לטיפוח של משרד החינו��על(טיפוח 

�עשירוני" (חלשי�"ספר �ובתי) 6–4טיפוח �עשירוני" (בינוניי�"ספר �בתי, )3–1טיפוח 

 ).10–7טיפוח 

פי הקבוצות �במחקר עלהספר שהשתתפו � מציג את התפלגות התלמידי� ובתי8.8לוח 

הספר � בתי�132בלוח יש התייחסות רק ל. הטיפוח בשלושת סוגי הפיקוח�של עשירוני

לכ� האומדני� בניתוחי� .  תלמידי�3,975ובה� , שהיה לגביה� הנתו� של מדד הטיפוח

 .הספר�שיוצגו להל� שוני� במקצת מ� האומדני� ביחס לכלל בתי
 

 טיפוח�הספר לקבוצות לפי עשירוני�התפלגות� של התלמידי� ובתי: 8.8לוח 
 טיפוח�עשירוני חינו� ערבי דתי�ממלכתי ממלכתי

מספר 
ספר�בתי

מספר 
תלמידי�

מספר 
ספר�בתי

מספר 
תלמידי�

מספר 
ספר�בתי

מספר 
תלמידי�

 312 10 135 5 829 27)3–1טיפוח �עשירוני(מבוססי� 

 267 9 208 6 630 21 )6–4טיפוח �עשירוני(בינוניי� 

 436 14 642 23 516 17 )10–7טיפוח �עשירוני(חלשי� 

1,015 33 985 34 1,975 65 כ"סה

 

, יש לציי� כי מדד הטיפוח בחינו� העברי שונה במרכיביו מזה שנקבע בחינו� הערבי

�עשירוניולפיכ� קשה להשוות בי� שני המגזרי� מבחינת הישגי התלמידי� בכל קבוצה של 

כלכליי� �שמקורו בגורמי� חברתיי�, כ� נית� ללמוד על קיטוב בהישגי��פי�על�א�. טיפוח

 .8.9כמתואר בלוח , בתו� כל מגזר
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הטיפוח �אומדני ההישגי� במדעי� של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיקה לעשירוני: 8.9לוח 
 )בציוני סבירות(

 חינו� ערביידת�חינו� עברי ממלכתי חינו� עברי ממלכתי 

 ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע ת"ס ת"ט ממוצע 

          ציו� כולל

 70 8.7 480 12.764 536 77 5.3 516 מבוססי�

 70 14.0 448 70 8.7 506 77 7.8 496 בינוניי�

 79 8.7 460 10.978 484 10.084 452 חלשי�

   20   52   64 חלשי�–פער מבוססי�

          מדעי החיי�

 71 10.8 477 11.266 542 74 5.6 521 מבוססי�

 68 12.0 447 71 4.3 512 76 7.5 499 בינוניי�

 79 9.2 459 10.379 487 82 9.8 457 חלשי�

   18   55   55 חלשי�–פער מבוססי�

          כימיה

 69 10.2 513 12.765 530 71 6.2 516 מבוססי�

 71 13.4 487 64 5.8 514 73 6.5 501 בינוניי�

 80 9.3 495 74 9.3 490 79 9.0 460 חלשי�

   18   40   56 חלשי�–פער מבוססי�

          פיזיקה

 68 8.4 475 11.063 529 72 4.9 513 מבוססי�

 66 9.6 445 66 6.5 501 73 7.1 491 בינוניי�

 75 8.3 454 10.375 480 10.481 449 חלשי�

   21   45   64 חלשי�–פער מבוססי�

          האר��מדעי כדור

 64 11.4 475 63 9.7 524 70 5.7 510 מבוססי�

 67 10.4 454 67 5.1 492 71 7.3 492 בינוניי�

 74 8.6 460 73 9.5 478 75 7.9 454 חלשי�

   15   46   56 חלשי�–פער מבוססי�

          מדעי הסביבה

 66 8.4 466 14.861 527 71 5.3 515 מבוססי�

 68 10.9 444 71 5.5 499 73 5.7 498 בינוניי�

 72 8.6 447 11.073 485 75 7.6 463 חלשי�

   19   42   52 חלשי�–פער מבוססי�

 

�לאחר הפילוח המביא בחשבו� את מדד הטיפוח של בתי, ההישגי� הגבוהי� ביותר

ההישג של ,  זהללא פילוח. הדתי�ה� של התלמידי� במסגרת הפיקוח הממלכתי, הספר

. הדתי דומה להישג הכולל של התלמידי� בחינו� הממלכתי�תלמידי החינו� הממלכתי

בשני סוגי הפיקוח בחינו� . הספר הערביי��ההישג הנמו� ביותר הוא של התלמידי� בבתי

ספר �לבי� הלומדי� בבתי" מבוססי�"ספר �פער ההישגי� בי� הלומדי� בבתי, העברי
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�ל קיטוב חרי� בהישגי� שמקורו בהבדלי� ברקע החברתיומורה ע, גבוה" חלשי�"

 .הכלכלי

�לבי� תלמידי� בבתי" מבוססי�"ספר �בחינו� הערבי פער ההישגי� בי� תלמידי� בבתי

 �0.3כ(כלכלית הינו קט� יותר מאשר בחינו� העברי �מבחינה חברתית" חלשי�"ספר 

� בחינו� העברי הממלכתי ו�0.8לעומת כ, תק� של התפלגות ציוני האוכלוסייה כולה�סטיית

התמונה דומה ג� כאשר מחשבי� את ההישגי� על ). הדתי� בחינו� העברי הממלכתי0.7

 .8.10כמתואר בלוח , סול� ציוני האחוזי�
 
הטיפוח �השוואת ההישגי� במדעי� של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיקה לעשירוני: 8.10לוח 

 )בציוני אחוזי�(
 חינו� ערבי דתי�נו� עברי ממלכתיחי חינו� עברי ממלכתי 

 ת"ס ת"טממוצע ת"ס ת"טממוצע ת"ס ת"טממוצע 

          ציו� כולל

 17 2.0 41  2.4 54 20 1.2 51 מבוססי	

 16 2.9 36 19 1.8 45 19 1.5 46 בינוניי	

 18 1.7 38 19 2.2 43 18 1.8 38 חלשי	

   3   11   13 חלשי	–פער מבוססי	

          מדעי החיי�

  2.8 42 21 2.3 58 22 1.4 53 מבוססי	

  3.1 34 24 1.5 48 22 1.8 48 בינוניי	

  1.8 37 23 2.3 45 23 1.8 39 חלשי	

   5   13   14 חלשי	–פער מבוססי	

          כימיה

 25 1.7 47 27 2.3 54 27 1.1 48 מבוססי	

 26 4.4 41 27 2.2 47 26 1.4 46 בינוניי	

 26 2.3 44 27 2.2 44 26 2.4 38 חלשי	

   3   10   10 חלשי	–פער מבוססי	

          פיזיקה

 22 2.5 42 23 3.8 55 24 1.2 53 מבוססי	

 19 3.3 37 22 1.7 45 23 1.9 48 בינוניי	

 22 1.6 38 23 2.1 45 23 2.3 39 חלשי	

   5   10   14 חלשי	–פער מבוססי	

          האר��מדעי כדור

 24 2.1 44 25 3.2 56 28 1.5 52 י	מבוסס

 23 3.1 39 27 3.1 44 27 1.3 49 בינוניי	

 25 2.2 41 26 2.8 45 24 1.7 41 חלשי	

   3   11   11 חלשי	–פער מבוססי	

          מדעי הסביבה

 25 1.7 33 28 1.3 43 29 1.7 44 מבוססי	

 24 2.1 27 28 1.5 38 27 1.4 39 בינוניי	

 25 2.1 27 27 2.4 33 26 1.5 33 חלשי	

   6   10   11 חלשי	–פער מבוססי	
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�ברוב תחומי התוכ� הקבוצה המשיגה ביותר היא התלמידי� בחינו� העברי הממלכתי

 .משיגה היא הלומדי� בחינו� הערבי�והקבוצה הפחות, הדתי

הדתי נעל� �הדמיו� בי� הישגי הלומדי� במדעי� בחינו� הממלכתי ובחינו� הממלכתי

" חלשי�"ספר �ובבתי" מבוססי�"ספר �תלמידי� בבתי. טיפוח�לאחר הפילוח לפי עשירוני

ספר �הדתי משיגי� הישגי� גבוהי� יותר במדעי� מאשר תלמידי� בבתי�בחינו� הממלכתי

 .של החינו� הממלכתי

" חלשי�"ספר �לבי� הלומדי� בבתי" מבוססי�"ספר �פערי ההישג בי� הלומדי� בבתי

בחינו� הערבי פערי� אלה . הדתי� דומי� לאלה שבפיקוח הממלכתיבפיקוח הממלכתי

�הכלכליי� בי� בתי�מה שמרמז כי ייתכ� שבמגזר הערבי ההבדלי� החברתיי�, קטני� יותר

 .הטיפוח השוני� אינ� כה גדולי��הספר השייכי� לעשירוני

 
 ההישגי� במיומנויות הקוגניטיביות במדעי�

שויכו פריטי המבח� לשלוש קטגוריות של מיומנויות , לבד משיוכ� לתחומי תוכ� שוני�

 ).2.3פרק �ראו פירוט לעיל בתת(וחשיבה וניתוח , הבנה מושגית, ידע עובדתי: קוגניטיביות

לצד ההישג . הלוחות שלהל� מציגי� את ההישגי� בשלוש המיומנויות הקוגניטיביות

פי הפיקוח �וגדרות עלהמ, המשנה�של האוכלוסייה כולה מוצגי� ההישגי� של אוכלוסיות

כ� מוצגי� הבדלי המגדר במיומנויות אלה בכלל האוכלוסייה וכ� �כמו. הספר�על בתי

הציוני� מד�וחי� כציוני אחוזי� . בנפרד בקרב הלומדי� בחינו� העברי ובחינו� הערבי

 .משוקללי�
 

�וסיותההישגי� בתחומי המבח� הקוגניטיביי� במדעי� בכלל האוכלוסייה ובאוכל: 8.11לוח 
 )בציוני אחוזי�(המשנה 

 חינו� עברי  חינו� עברי כלל האוכלוסייה 
 ממלכתי

 חינו� עברי 
 דתי�ממלכתי

 חינו� ערבי

ת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצעת"ס ת"ט ממוצע 

ידע 
 עובדתי

53 0.602253 0.662254 0.732452 1.492151 1.3721

הבנה 
גיתמוש

45 0.702247 0.802248 0.922246 1.552238 1.4420

חשיבה 
 וניתוח

37 0.652239 0.792340 0.902340 1.592229 1.0220

 

אשר חוזרי� על עצמ� בכל , ההבדלי� בהישגי� המתגלי� במיומנויות השונות

בחינת קושיי� מעידי� על מדרג של המיומנויות הקוגניטיביות מ, המשנה�אוכלוסיות

 .ומורכבות�

הפערי� הבולטי� ביותר ה� בי� התלמידי� בחינו� העברי לבי� התלמידי� בחינו� 

 .במיוחד במיומנויות החשיבה הגבוהה, הערבי
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 מציג את ההישגי� של הבנות והבני� בתחומי� הקוגניטיביי� במדעי� בכלל 8.12לוח 

 .קרב הלומדי� בחינו� הערביובנפרד בקרב הלומדי� בחינו� העברי וב, האוכלוסייה
 

 )בציוני אחוזי�(הבדלי המגדר במיומנויות הקוגניטיביות במדעי� : 8.12לוח 
 חינו� ערבי חינו� עברי כלל האוכלוסייה 

 בני	 בנות בני	 בנות בני	 בנות 

ת"סת"טממוצעת"סת"טממוצעת"סת"טממוצעת"סת"טממוצעת"סת"טממוצעת"סת"טממוצע 

0.9522521.6421501.3220 510.6622540.8021510.692156  עובדתיידע
1.1222391.3219362.0519 440.6921471.0023450.812150הבנה מושגית

1.1223290.8719291.5019 350.6221390.9523370.762242חשיבה וניתוח

 

ה שבעוד בחינו� העברי הבני� משיגי� במיומנויות  בולטת העובד8.12בלוח 

 .בחינו� הערבי הבנות משיגות יותר מהבני�, הקוגניטיביות יותר מבנות

 מציג סיכו� של פערי ההישג במיומנויות הקוגניטיביות בי� האוכלוסיות 8.13לוח 

תלמידי� , תלמידי� בחינו� העברי מול תלמידי� בחינו� הערבי: העיקריות המושוות

 .ובנות לעומת בני�, הדתי�פיקוח הממלכתי מול תלמידי� בפיקוח הממלכתיב
 

 המשנה בישראל�פערי ההישג במיומנויות הקוגניטיביות במדעי� בי� אוכלוסיות: 8.13לוח 
 )בציוני אחוזי�(

פערי הישג בי� החינו�  
 העברי לחינו� הערבי

ספר �פערי הישג בי� בתי
 דתיי��ממלכתיי� לממלכתיי�

שג בי� בני� ובנות פערי הי
 בכלל האוכלוסייה

3 2 2 ידע עובדתי 

3 2 9 הבנה מושגית 

4 2 10 חשיבה וניתוח 

 

במיוחד , הפערי� הבולטי� ה� בי� התלמידי� בחינו� העברי לתלמידי� בחינו� הערבי

 .חשיבה וניתוח ובהבנה מושגיתב
 
 

  במדעי�2003 להישגי 1999 השוואות מקומיות בי� הישגי 8.3

 

כאשר ה� מפולחי� , על השינויי� שחלו בהישגיה� של תלמידי כיתות ח במדעי�

השוואת ציוני הסבירות על כלל : נית� ללמוד באמצעות שתי השוואות, המשנה�לאוכלוסיות

 המשותפי� לשתי ,�Trendוהשוואת ציוני האחוזי� על סדרת פריטי ה, פריטי המדעי�

 ). פריטי� במדעי�74(ההרצות 
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 הישגי� במדעי� על בסיס ציוני הסבירותהשוואת ה

כאשר , �2003 וב�1999ובתחומי התוכ� שלה� בבמדעי�  מציג את ההישגי� 8.14לוח 

אומדני היכולת המבוססי� על כלל פריטי המבח� . משנה�ה� מפולחי� לאוכלוסיות

פרק �ראו לעיל בתת(השוואה שכ� שני הסולמות גושרו � הינ� בני�2003 וב�1999במדעי� ב

 הינ� אומדני� �2003 וב�1999האומדני� בתחומי התוכ� ב, לעומת זה). לקראת סופו, 5.1

 .על סולמות נפרדי� שלא עברו גישור
 

 �2003 וב�1999השוואת ההישגי� במדעי� במבח� כולו ובתחומי התוכ� ב: 8.14לוח 
 )בציוני סבירות (

תחומי תוכ� 
ומיומנויות 
 קוגניטיביות

 
ציו� 
כולל

מדעי 
 החיי�

 פיזיקה כימיה
 מדעי
�כדור

 האר�

מדעי 
 הסביבה

 458 472 484 479 463 468ממוצע

 4.0 5.2 5.3 4.7 4.0 4.9 ת"ט

1999 

 79 86 83 82 85 98 ת"ס

 486 485 484 499 497 488ממוצע

 2.9 3.1 2.9 3.4 3.1 3.1 ת"ט

2003 

 76 74 77 75 81 81 ת"ס

כלל 
 האוכלוסייה

 28 13 0 20 28 20 פער 

 467 483 497 489 477 484ממוצע

 4.9 5.8 5.6 6.3 4.8 5.7 ת"ט

1999 

 76 84 78 80 80 92 ת"ס

 497 499 492 499 500 496ממוצע

 3.1 3.4 3.4 3.4 4.1 3.5 ת"ט

2003 

 75 74 77 76 90 81 ת"ס

 חינו� עברי

 30 16 �5 10 23 12 פער 

 473 490 504 495 483 493וצעממ

 4.0 4.2 4.7 5.3 4.1 4.6 ת"ט

1999 

 74 80 76 79 78 88 ת"ס

 498 492 492 499 500 496ממוצע

 3.5 4.0 3.9 4.2 4.2 4.1 ת"ט

2003 

 75 74 78 77 81 82 ת"ס

 חינו� עברי

 ממלכתי

 25 2 �12 4 17 3 פער 

 442 452 471 464 447 447ממוצע

 17.3 23.0 19.3 22.0 17.2 19.7 ת"ט

1999 

 78 93 81 83 82 100 ת"ס

 494 488 492 500 500 496ממוצע

 7.1 6.2 6.4 4.2 6.6 7.1 ת"ט

2003 

 72 72 73 72 77 76 ת"ס

 חינו� עברי

 דתי�ממלכתי

 52 36 21 36 53 49 פער 

 415 420 421 439 403 399ממוצע

 10.2 12.7 11.1 8.5 10.4 1.1 ת"ט

1999 

 75 74 75 72 80 89 ת"ס

 452 463 458 499 461 463ממוצע

 5.6 5.9 5.3 5.8 6.2 5.8 ת"ט

2003 

 70 69 72 76 75 75 ת"ס

 חינו� ערבי

 37 43 37 60 58 64 פער 

 .1999 פחות הישגי 2003כל הפערי� ה� הישגי 
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ישגי� משנה חלה עלייה מרשימה בה� מראה כי בשתי אוכלוסיות8.14עיו� בלוח 

� סטיית�0.8כ,  נקודות ציו�64עלייה של (בקרב התלמידי� הערבי� : הלימודיי� במדעי�

הספר �ובקרב הלומדי� בבתי) תק� של התפלגות ציוני המבח� במדעי� באוכלוסייה כולה

תק� של התפלגות ציוני המבח� � סטיית�0.6כ,  נקודות49עלייה של (הדתיי� �הממלכתיי�

הספר העבריי� �העלייה שחלה בקרב הלומדי� בבתי). הבמדעי� באוכלוסייה כול

 .הממלכתיי� קטנה בהרבה וזניחה

בקרב . התחומי� שבה� התרחש שיפור משמעותי שוני� מאוכלוסייה לאוכלוסייה

בקרב . והפער בי� יהודי� וערבי� במקצוע זה נסגר, כימיההערבי� נרשמה עלייה מרשימה ב

. מדעי הסביבה ובמדעי החיי� עליות גדולות בהדתי נרשמו�התלמידי� בחינו� הממלכתי

הספר �ג� בקרב הלומדי� בבתי, א� כי קטנות בהרבה, בתחומי� אלה נרשמו עליות

הספר הממלכתיי� ירידה �לעומת זה נרשמה בקרב הלומדי� בבתי. העבריי� הממלכתיי�

י� נראה שאנו עדי� לשימת דגש רב יותר בחינו� העברי בהוראת נושא. פיזיקהבהישג ב

 .פיזיקהחשבו� הוראת ה� עלמדעי הסביבה ובמדעי החיי�ב

 חינו� עברי מול חינו� ערבי וחינו� –המשנה �א� משווי� את ההישגי� של אוכלוסיות

 .מתקבלת התמונה הבאה, �2003 ל1999 בי� –דתי �עברי ממלכתי מול חינו� עברי ממלכתי
 

 )בציוני סבירות(בח� השוני� המשנה במועדי המ�פערי ההישג בי� אוכלוסיות: 8.15לוח 
 פערי הישג בי� חינו� עברי ממלכתי פערי הישג בי� החינו� העברי לחינו� הערבי 

 דתי�לחינו� עברי ממלכתי

 1999 2003 1999 2003 

 0 46 33 85 ציו� כולל

 0 36 39 44 מדעי החיי�

1 31 0 50 כימיה 

 0 21 34 76 פיזיקה

 2 38 71 63 האר�מדעי כדור

 4 31 45 52 מדעי הסביבה

 

�פערי ההישג במדעי� בי� תלמידי החינו� העברי לתלמידי החינו� הערבי הצטמצמו מ

והפער במבח� כולו הצטמצ� , )האר��מדעי כדורלמעט ב( בכל התחומי� �2003 ל1999

הפערי� שהיו . �2003תק� ב� סטיית�0.4 לפער של כ�1999תק� ב� סטיית�0.9מפער של כ

 �0.5בשיעור של כ(הדתי �העברי הממלכתי לבי� החינו� העברי הממלכתיבי� החינו� 

הצטמצמות הפערי� מרמזת אולי על הצלחת� של פעולות . נעלמו לחלוטי�) תק��סטיית

החומש למגזר �תוכניות(הזמ� שחל� �שונות שנעשו לש� צמצו� הפערי� במהל� פרק

 ).יהדת�הספר של הפיקוח הממלכתי�הערבי ופעולות אחרות בבתי
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 2003 לאלה שהתקבלו בשנת 1999 במדעי� בשנת �Trendהשוואת הציוני� על פריטי ה

 12, פיזיקה ב22, כימיה ב14, מדעי החיי� פריטי� ב17 במדעי� כללו �Trend פריטי ה74

פי המיומנויות �נית� לסווג פריטי� אלה ג� על. מדעי הסביבה ב�9ו, האר��מדעי כדורב

 .וחשיבה וניתוח, הבנה מושגית, יידע עובדת: הקוגניטיביות

אול� מספר� ,  ה� פריטי� זהי� ששירתו את שתי הרצות המבח��Trendפריטי ה, כאמור

לפיכ� ההשוואה בי� ההישגי� בשני המועדי� . הנמו� אינו מאפשר הפקת ציוני סבירות

 ).15 מהדוח הבינלאומי במדעי� בנספח 3.4ראו מוצג (נעשתה באמצעות ציוני אחוזי� 

� מציג את ציוני האחוזי� המשוקללי� בכלל האוכלוסייה ובאוכלוסיות8.16וח ל

 . בנספח מופיעות רק המדינות שהיו לה� ציוני� בני השוואה משני מועדי המחקר.המשנה
 
 במדעי� �Trendהמשנה בפריטי ה� של אוכלוסיות2003 להישגי 1999השוואת הישגי : 8.16לוח 

 )בציוני אחוזי�(במיומנויות הקוגניטיביות השונות בתחומי התוכ� ו, במבח� כולו  –
תחומי תוכ� 
ומיומנויות 
 קוגניטיביות

 
ציו� 
כולל

מדעי 
פיזיקהכימיההחיי�

מדעי
�כדור

האר�

מדעי 
הסביבה

ידע 
עובדתי

הבנה 
מושגית

חשיבה 
וניתוח

 46 51 49 42 50 48 51 50 49 ממוצע

 1.0 0.9 0.6 0.8 1.1 0.9 0.8 0.7 8 .0 ת"ט

1999

 29 25 24 35 31 25 31 29 20 ת"ס

 51 56 52 42 54 53 56 56 53 ממוצע

 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 ת"ט

2003

 24 32 23 36 32 23 27 25 19 ת"ס

כלל 
 האוכלוסייה

 5 5 3 0 4 5 5 6 4 פער 

 50 55 50 45 53 51 54 53 52 ממוצע

 1.2 1.1 0.7 0.9 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 ת"ט

1999

 28 24 24 36 30 25 31 28 20 ת"ס

 54 58 52 44 55 56 56 58 55 ממוצע

 0.9 0.9 0.8 1.1 1.1 0.9 1.0 0.8 0.7 ת"ט

2003

 24 22 24 37 32 23 27 25 19 ת"ס

 חינו� עברי

 4 3 2 �1 2 5 2 5 3 פער 

 51 56 51 46 55 52 55 55 53 ממוצע

 0.9 0.7 0.7 1.1 1.1 0.7 0.8 0.8 0.7 ת"ט

1999

 28 24 24 36 30 24 31 28 20 ת"ס

 55 58 52 46 55 56 56 58 55 ממוצע

 1.0 1.1 9 .0 1.3 1.3 1.1 1.2 0.9 1.0 ת"ט

2003

 24 22 24 37 32 23 27 25 19 ת"ס

 חינו� עברי

 ממלכתי

 4 2 1 0 0 4 1 3 2 פער 

 45 49 44 40 44 47 51 46 46 ממוצע

 4.6 4.6 2.0 2.0 5.0 4.3 3.7 2.8 3.6 ת"ט

1999

 28 25 23 34 31 26 32 28 19 ת"ס

 54 59 52 44 56 57 56 58 55 ממוצע

 1.6 1.6 2.1 2.0 2.1 1.4 1.9 1.9 1.6 ת"ט

2003

 23 22 22 37 30 22 27 26 18 ת"ס

 חינו� עברי

 דתי�ממלכתי

 9 10 8 4 12 10 5 12 9 פער 

 28 40 43 30 37 34 42 40 37 ממוצע

 1.9 1.8 1.4 2.0 1.6 1.6 2.0 1.7 1.6 ת"ט

1999

 24 22 24 34 27 23 31 28 18 ת"ס

 40 48 53 32 49 44 56 49 47 ממוצע

 1.1 1.4 1.5 1.6 1.9 1.3 1.4 1.7 1.2 ת"ט

2003

 22 21 23 32 31 22 28 25 18 ת"ס

 חינו� ערבי

 12 8 10 2 12 10 14 9 10 פער 
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 מצביעה על עליות קטנות בציוני� של כלל האוכלוסייה 8.16התמונה המתגלה מעיו� בלוח 

� ל0.2בשיעור שבי� , )שבה� לא חל כל שינוי, מדעי הסביבהלמעט ב(ברוב תחומי המבח� 

 העלייה בהישגיה�.  במדעי��Trendתק� של התפלגות הציוני� על כלל פריטי ה� סטיית0.3

של כלל התלמידי� נובעת בעיקר מהעליות בהישגי התלמידי� בחינו� הערבי ובחינו� 

 .כימיהבחינו� הערבי התרחשה עלייה בולטת בהישג בפריטי ה. הדתי�העברי הממלכתי

פערי :  מתגלות שוב שתי התופעות המוכרות�Trendבהשוואה המבוססת על פריטי ה

חינו� העברי לבי� הלומדי� בחינו� הערבי  בי� הלומדי� ב�1999ההישג הגדולי� שהיו ב

�והיתרו� של תלמידי החינו� הממלכתי על עמיתיה� בחינו� הממלכתי, הצטמצמו מאוד

 .הדתי נעל�
 

,  במבח� כולו–במדעי�  �Trendהמשנה בפריטי ה�השוואת הפערי� בי� אוכלוסיות: 8.17לוח 
 )בציוני אחוזי� (�2003 וב�1999 ב–בתחומי התוכ� ובמיומנויות הקוגניטיביות השונות 

  דתי�ממלכתי–פערי ממלכתי ערבי–פערי עברי

1999 2003 1999 2003 

 0 7 9 15 ציו� כולל

 0 9 9 13 מדעי החיי�

 0 4 0 12 כימיה

 – 5 12 17 פיזיקה

1 11 6 16 האר�מדעי כדור 

 2 6 12 15 מדעי הסביבה

1 7 ידע עובדתי 0 7 

1 7 10 15 הבנה מושגית 

 1 6 14 22 חשיבה וניתוח

 
 

  סיפי ההישג במדעי�8.4

 
 שיעורי העוברי� את סיפי ההישג במדעי�

על סול� זה . סול� ההישג במדעי� מייצג טווח נרחב של ידיעות ומיומנויות במדעי�

 שאמורות להבחי� בי� רמות שונות של ידיעה – סיפי הישג –נקבעו כאמור ארבע נקודות 

 .6אופי שבו נקבעו נקודות אלה ראו לעיל בפרק על ה. ושליטה במדעי�

מציג את המדינות בסדר )  בדוח הבינלאומי במדעי�2.2המבוסס על מוצג  (10מוצג 

 .פי שיעור התלמידי� בכל מדינה שהשיגו או עברו את סיפי ההישג השוני��יורד על
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 דעי�שיעורי התלמידי� בכל מדינה שהשיגו או עברו את סיפי ההישג במ: 10מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במדעי	2.2מבוסס על מוצג (

נות מדי שג אחוז התלמידים שהשיגו או עברו את סיפי ההי

סינגפור 33 (1.6) 66 (2.3) 85 (1.7) 95 (0.8)

טאייוואן 26 (1.5) 63 (1.9) 88 (1.1) 98 (0.4)

¿ קוריאה הדרומית 17 (0.9) 57 (1.1) 88 (0.7) 98 (0.4)

יפן 15 (0.7) 53 (1.1) 86 (0.8) 98 (0.3)

הונגריה 14 (1.1) 46 (1.7) 82 (1.1) 97 (0.6)

† הונג-קונג 13 (1.2) 58 (1.9) 89 (1.4) 98 (0.7)

אסטוניה 13 (1.0) 52 (1.6) 88 (1.2) 99 (0.3)

‡ ארצות-הברית 11 (0.8) 41 (1.7) 75 (1.4) 93 (0.8)
אוסטרליה 9 (1.1) 40 (2.0) 76 (1.9) 95 (0.8)

שבדיה 8 (0.8) 38 (1.6) 75 (1.4) 95 (0.7)

ניו-זילנד 7 (1.5) 35 (3.0) 73 (2.2) 94 (1.3)

סלובקיה 7 (0.8) 34 (1.8) 72 (1.5) 94 (0.7)

† הולנד 6 (0.8) 43 (2.4) 85 (1.7) 98 (0.7)

1 ליטא 6 (0.6) 34 (1.2) 74 (1.3) 95 (0.6)

סלובניה 6 (0.5) 33 (1.3) 75 (1.3) 96 (0.6)

רוסיה 6 (0.8) 32 (1.8) 70 (1.8) 93 (0.9)

† סקוטלנד 6 (0.7) 32 (1.9) 70 (1.7) 92 (0.9)
ממוצע בינלאומי 6 (0.1) 25 (0.2) 54 (0.2) 78 (0.2)

2 ישראל 5 (0.5) 24 (1.3) 57 (1.6) 85 (1.1)

לטביה 4 (0.4) 30 (1.5) 71 (1.6) 95 (0.6)

מלזיה 4 (0.8) 28 (2.2) 71 (2.0) 95 (0.7)

איטליה 4 (0.6) 23 (1.5) 59 (1.5) 87 (1.1)

בולגריה 4 (0.7) 23 (1.7) 55 (2.1) 81 (2.0)

רומניה 4 (0.8) 20 (1.8) 49 (2.2) 78 (1.9)

בלגיה (פלמית) 3 (0.3) 33 (1.6) 76 (1.4) 94 (0.9)
ירדן 3 (0.5) 21 (1.4) 53 (1.8) 80 (1.3)

נוורווגיה 2 (0.3) 21 (1.1) 63 (1.3) 91 (0.8)

1 סרביה 2 (0.3) 16 (1.0) 48 (1.3) 79 (1.0)

2 מקדוניה 2 (0.3) 13 (1.2) 42 (1.8) 72 (1.5)

מולדובה 1 (0.3) 15 (1.2) 50 (1.9) 83 (1.5)

ארמניה 1 (0.3) 14 (1.3) 45 (1.9) 77 (1.4)

הרשות הפלסטינית 1 (0.2) 10 (0.8) 36 (1.4) 66 (1.5)

מצרים 1 (0.2) 10 (0.7) 33 (1.4) 59 (1.6)
אירן 1 (0.2) 9 (0.6) 38 (1.3) 77 (1.3)

צ'ילי 1 (0.1) 5 (0.6) 24 (1.3) 56 (1.5)

דרום-אפריקה 1 (0.2) 3 (0.7) 6 (1.4) 13 (1.9)

קפריסין 0 (0.2) 8 (0.6) 35 (1.0) 71 (1.2)

בחריין 0 (0.1) 6 (0.6) 33 (1.1) 70 (1.2)

1 אינדונזיה 0 (0.1) 4 (0.5) 25 (1.8) 61 (2.1)

לבנון 0 (0.1) 4 (0.7) 20 (1.5) 48 (2.0)

פיליפינים 0 (0.1) 4 (0.6) 18 (1.7) 42 (2.5)
ערב-הסעודית 0 (0.0) 1 (0.4) 15 (1.5) 49 (2.3)

‡ מרוקו 0 (0.0) 1 (0.3) 13 (1.1) 48 (1.9)

טוניסיה 0 (0.0) 1 (0.2) 12 (1.0) 52 (1.5)

בוצואנה 0 (0.1) 1 (0.5) 10 (0.9) 35 (1.3)

גאנה 0 (0.0) 0 (0.1) 3 (0.4) 13 (1.3)

¶ אנגליה 15 (1.7) 48 (2.7) 81 (1.8) 96 (0.6)

Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 3 (0.6) 20 (1.5) 58 (1.9) 89 (0.9)
מדינת אינדיאנה 8 (1.5) 40 (2.8) 79 (2.1) 96 (0.8)

אונטריו, קנדה 7 (0.7) 41 (1.8) 81 (1.2) 97 (0.5)

קוויבק, קנדה 6 (1.0) 39 (2.0) 82 (1.5) 98 (0.4)
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Percentages of Students Reaching TIMSS 2003 International Benchmarks of 
Science Achievement
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 במדעי� 625יעור התלמידי� המצטייני� בישראל שהשיגו או עברו את ציו� הסבירות ש

 – סינגפור וטייווא� –במדינות המשיגות במדעי� ). 6%הממוצע הבינלאומי הוא  (5%הוא 

 מדינות שיעור �9רק ב. בהתאמה, �26% ול�33%� לשיעורי המצטייני� במדעי� מגיעי

 .0% מדינות שיעור המצטייני� במתמטיקה הוא �10ב. 10%המצטייני� עולה על 

בהשוואות המקומיות נמצא כי שיעור התלמידי� העוברי� את ס� המצטייני� במדעי� 

 .ההשוואה מציג את 8.18לוח . בחינו� הערבי נופל בהרבה מ� השיעור המקביל בחינו� העברי
 

 במדעי� TIMSS-2003שיעור התלמידי� שמשיגי� או עוברי� את סיפי ההישג של : 8.18לוח 
 )באחוזי�(

 ס� המצטייני� 
625 

 ס� הטובי�
550 

 ס� הבינוניי�
475 

 ס� החלשי�
400 

מתחת לס� 
400 

 15 85 57 24 5 כלל התלמידי� בישראל

 14 86 61 27 6 חינו� עברי

 22 78 46 14 1 חינו� ערבי

 22 78 54 25 6 ממוצע בינלאומי

 

 את סיפי �1999בהשוואה דומה שבה הושוו שיעורי התלמידי� שהשיגו או עברו ב

, נותרו דומי�" טובי�"וה" המצטייני�"נמצא ששיעורי , 2003ההישג לפי הגדרת� בשנת 

 מוצג ראו( עברו את סיפי ההישג של הבינוניי� והחלשי� ירדו שלאבעוד שיעורי התלמידי� 

 . מציג נתוני� אלה8.19לוח ). 16 מהדוח הבינלאומי במדעי� בנספח 2.3
 

 שהשיגו או עברו את סיפי *פי הממוצע הבינלאומי�שיעורי התלמידי� בישראל ועל: 8.19לוח 
 )באחוזי� (�2003 וב�1999ב, �2003כפי שהוגדרו ב, ההישג במדעי�

 לאומי בינ2003  בינלאומי1999  ישראל2003  ישראל1999 

 7 9 5 5 ס� מצטייני�

 30 30 24 23 ס� טובי�

 61 58 57 50 ס� בינוניי�

 84 81 85 75 ס� חלשי�

2003 וב1999 המדינות שהשתתפו במחקר ב35הממוצע הבינלאומי ח�שב על  *. 

 

 הכשירויות המאפיינות כל אחד מסיפי ההישג במדעי�

ִאפשר לאפיי� , 6הרחבה לעיל בפרק  שתוארה ב,Scale Anchoringהשימוש בטכניקה של 
 .את השליטה בכל אחד מסיפי ההישג

ידי הצוות � המאפיינות כל ס� במדעי� תוארו על–הידע והמיומנויות ,  קרי–הכשירויות 
מ� הראוי לציי� כי ההנחה היא שתלמידי� המשיגי� ס� הישג מסוי� אמורי� . הבינלאומי

ניתוח הכשירויות מלמד .  הנמוכי� יותרלשלוט ג� בכשירויות המאפיינות את הסיפי�
העומק וה!רי�ה : שקיימי� חמישה גורמי� התורמי� להבחנה בי� הרמות השונות במדעי�
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הרמה של מיומנויות החקר ;  מעשי או תיאורטי–ההקשר של הבעיות ; של הנושאי�
 ומידת השלמות של התגובה הכתובה;  תרשימי� ולוחות–מורכבות הייצוגי� ; הנדרשות
ולצד כל , התיאורי� מל�וי� ד�גמות של פריטי� המייצגי� כל ס� הישג במדעי�. הנדרשת

המדינות . פריט מופיע שיעור התלמידי� בכל מדינה שענו עליו תשובה נכונה מלאה
 .מסודרות בסדר יורד של שיעור התלמידי� שנתנו תשובה נכונה מלאה לפריט

 
 הכשירויות המאפיינות את ס� המצטייני�

ה� . למידי� אלה מדגימי� הבנה של כמה מהמושגי� המורכבי� והמופשטי� במדעי�ת
התהליכי� והתנאי� השוררי� על , יכולי� להשתמש בידע על מערכת השמש ועל התכונות

הגומלי� �ה� מגלי� ידע והבנה לגבי מורכבות� של היצורי� החיי� ויחסי. האר��פני כדור
מבנה החומר ותכונות , קול, ת חומרי� בחו�התפשטו, לגבי חשמל; שלה� ע� הסביבה

ה� מביני� . ולגבי הסביבה ומשאביה; כולל שינויי� בחומר, כימיות ופיזיקליות של החומר
. את מהות החקר המדעי ויכולי� להשתמש בעקרונות מדעיי� לפתרו� בעיות כמותיות

ו פריטי� רא(ה� יכולי� לתת הסברי� ולדווח עליה� תו� שימוש בשפה מדעית , לבסו�
 ).11לדוגמה להל� במוצג 

 
 הכשירויות המאפיינות את ס� הטובי�

מערכות ביולוגיות ועקרונות , תלמידי� אלה מגלי� ידע והבנה לגבי מחזורי חיי�
במערכות , במערכת השמש, האר��לגבי תהליכי� שמתרחשי� על פני כדור; ביולוגיי�

והקשר בי� המבנה של יצורי� חיי� , הלגבי תהליכי רבייה ותורש; ביולוגיות ובאוכלוסיות
 .ולגבי מבנה החומר ושינויי� פיזיקליי� וכימיי� המתרחשי� בו; לבי� תפקיד�

ומגלי� ידע , חשמל ומגנטיות, חו�, ה� מסוגלי� לפתור בעיות פשוטות הקשורות לאור
 ה� משלבי�: כ� ה� מגלי� שליטה בחלק ממיומנויות החקר�כמו. בנוגע לסוגיות סביבתיות

ומשתמשי� במידע זה , מפרשי� נתוני� של תרשימי� וטבלות, מידע לצור� הסקת מסקנות
 ).12ראו פריטי� לדוגמה להל� במוצג (לפתרו� בעיות ולמת� הסברי� סיבתיי� 

 
 הכשירויות המאפיינות את ס� הבינוניי�

ה� . תלמידי� אלה יכולי� לזהות ולדווח ידע מדעי בסיסי המשות� לכמה תחומי�
 כוחות –והיבטי� מסוימי� של אנרגייה , י� מאפייני� של מערכת השמש ומחזור המי�מכיר

וידע , חיי� ולבריאות האד��יש לה� ידע בנושאי� הקשורי� לבעלי. אור וקול, ותנועה
כ� ה� יכולי� לחל� מידע מטבלות ומתרשימי� �כמו. בסיסי על השפעת האד� על הסביבה

 ).13ראו פריטי� לדוגמה להל� במוצג (� ולפרש תרשימי� ציוריי, ליניאריי�
 

 הכשירויות המאפיינות את ס� החלשי�

; )פיזיקה וכימיה(תלמידי� אלה מזהי� עובדות בסיסיות ממדעי החיי� וממדעי החומר 
וה� יודעי� לפרש ; תורשה ותופעות פיזיקליות יומיומיות, יש לה� ידע בסיסי על גו� האד�

ראו פריטי� לדוגמה (יסית בפיזיקה למצבי� מעשיי� תרשימי� ולייש� הבנה מושגית בס
 ).14להל� במוצג 
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 ד�גמות של פריטי� המייצגי� את ס� המצטייני� במדעי�: 11מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במדעי�2.7� ו2.6מבוסס על מוצגי� (

¿ קוריאה הדרומית 74 (2.1) h
סינגפור 65 (2.5) h
מלזיה 53 (3.0) h

† הונג-קונג 49 (2.5) h
‡ ארצות-הברית 49 (2.2) h
† הולנד 45 (3.5) h

ניו-זילנד 43 (3.3) h
טאייוואן 38 (2.5) h
ירדן 36 (2.8) h
בחריין 34 (2.8) h
ארמניה 33 (3.6) h
הרשות הפלסטינית 33 (2.6) h

1 ליטא 32 (3.0) h
אירן 31 (2.6) h

† סקוטלנד 28 (2.9)
שבדיה 25 (2.7)
מצרים 24 (2.0)
הונגריה 24 (2.6)
איטליה 24 (2.7)
ממוצע בינלאומי 23 (0.3)
אוסטרליה 22 (2.8)
אסטוניה 20 (2.5)
רומניה 18 (2.3) i

2 ישראל 17 (2.3) i
לטביה 17 (2.5) i
בלגיה (פלמית) 15 (1.9) i
נורווגיה 15 (2.0) i
סלובניה 15 (2.3) i
ערב-הסעודית 14 (2.6) i
צ'ילי 11 (1.5) i
רוסיה 11 (2.0) i
פיליפינים 10 (1.2) i
יפן 10 (1.6) i

1 אינדונזיה 9 (1.4) i
לבנון 7 (1.6) i
בולגריה 7 (1.7) i

2 מקדוניה 7 (1.6) i
סלובקיה 6 (1.4) i
בוצואנה 5 (1.0) i
קפריסין 4 (1.3) i
דרום-אפריקה 3 (0.9) i
מולדובה 2 (0.8) i

1 סרביה 2 (0.8) i
גאנה 1 (0.4) i

1 ‡ מרוקו 1 (0.7) i
טוניסיה 0 (0.3) i

¶ אנגליה 47 (4.7) h
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 16 (3.0) i
מדינת אינדיאנה 44 (3.4) h
קנדה אונטריו, 66 (3.9) h
קנדה קוויבק, 45 (3.0) hThe answer shown illustrates the type of student response that was given full credit.

פיסיקה

מדינות
אחוז מקבלי 

 Description: Describes that a spectrum can be seen when sunlight passes throughמלוא הניקוד
by a glass prism.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average h i S
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Exhibit 2.6
TIMSS 2003 Advanced International Benchmark (625) of Science Achievement  – 
Example Item 1 An Item That Students Reaching the Advanced International Benchmark Are 
Likely to Answer Correctly* 8

th
grade

Science

TIMSS

2003
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  המש�11מוצג 

 

¿ קוריאה הדרומית 70 (1.9) h
† הונג-קונג 69 (1.7) h

טאייוואן 69 (1.6) h
סינגפור 60 (1.8) h

‡ ארצות-הברית 49 (1.5) h
אוסטרליה 48 (2.6) h
יפן 47 (1.9) h
מצרים 46 (1.8) h
שבדיה 46 (2.6) h
ניו-זילנד 45 (2.4) h

1 ליטא 44 (2.1) h
אסטוניה 43 (2.6) h

2 ישראל 41 (2.3) h
הונגריה 41 (2.4) h

† סקוטלנד 40 (2.5)
סלובניה 39 (2.4)
לטביה 38 (2.3)
איטליה 38 (2.2)

† הולנד 38 (2.4)
סלובקיה 38 (2.0)
(פלמית) בלגיה 38 (1.6)
רוסיה 37 (3.0)
ממוצע בינלאומי 36 (0.3)

1 סרביה 34 (2.1)
נורווגיה 34 (2.0)
אירן 33 (1.9)
בולגריה 33 (2.2)
מלזיה 31 (1.8) i
צ'ילי 30 (1.6) i
קפריסין 30 (1.6) i
הרשות הפלסטינית 28 (1.6) i
בחריין 28 (1.8) i
רומניה 28 (2.2) i
פיליפינים 28 (1.4) i
ירדן 28 (1.9) i
בוצואנה 24 (1.7) i
מולדובה 24 (2.1) i
לבנון 24 (1.6) i
דרום-אפריקה 23 (1.3) i
גאנה 22 (1.7) i
טוניסיה 19 (1.3) i
ערב-הסעודית 18 (2.0) i

1 אינדונזיה 16 (1.4) i
1 ‡ מרוקו 16 (1.8) i

2 מקדוניה 15 (1.7) i
ארמניה 15 (1.7) i

¶ אנגליה 44 (3.0) h
Benchmarking Participants

החבל הבסקי 34 (2.6)
מדינת אינדיאנה 45 (2.9) h
קנדה אונטריו, 40 (2.3)
קנדה קוויבק, 47 (2.4) h

מדעי כדור הארץ

מדינות
אחוז מקבלי 

 Description: Given a table showing information about Venus and Mercury, recognizes thatמלוא הניקוד
the higher average surface temperature on Venus is due to the greenhouse effect.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.7
TIMSS 2003 Advanced International Benchmark (625) of Science Achievement  – 
Example Item 2. An Item That Students Reaching the Advanced International Benchmark Are 
Likely to Answer Correctly* 8

th
grade

Science

TIMSS

2003
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 ות של פריטי� המייצגי� את ס� הטובי� במדעי�ד�גמ: 12מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במדעי�2.10� ו2.9מבוסס על מוצגי� (

סינגפור 68 (2.2) h
טאייוואן 67 (2.5) h
יפן 58 (2.5) h

† הונג-קונג 58 (2.3) h
אסטוניה 56 (2.8) h

¿ קוריאה הדרומית 54 (2.5) h
הונגריה 51 (3.2) h
סלובקיה 51 (3.0) h
לטביה 49 (3.4) h

† סקוטלנד 48 (2.9) h

† הולנד 47 (3.3) h

שבדיה 47 (2.3) h

1 ליטא 47 (2.8) h

ניו-זילנד 46 (4.1) h
מלזיה 46 (3.0) h
רוסיה 45 (2.8) h
אוסטרליה 44 (3.5) h
בלגיה (פלמית) 44 (2.4) h
ארמניה 42 (3.5) h
סלובניה 41 (4.1)
איטליה 39 (3.0)

‡ ארצות-הברית 35 (2.0)
ירדן 35 (3.1)
רומניה 35 (3.0)
ממוצא בינלאומי 34 (0.4)
מולדובה 34 (3.7)

2 ישראל 33 (2.6)
נורווגיה 26 (2.8) i
לבנון 26 (2.5) i
צ'ילי 26 (2.2) i
אירן 25 (2.1) i
בחריין 23 (2.6) i
מצרים 22 (2.2) i
בולגריה 21 (3.1) i
הרשות הפלסטינית 20 (1.9) i

1 סרביה 20 (2.6) i
קפריסין 19 (2.3) i
טוניסיה 15 (1.8) i
ערב-הסעודית 14 (2.5) i

2 מקדוניה 14 (2.3) i
1 אינדונזיה 12 (1.6) i

פיליפינים 11 (1.5) i
דרום-אפריקה 8 (1.3) i
בוצואנה 7 (1.6) i

1 ‡ מרוקו 6 (1.9) i
גאנה 6 (1.2) i

¶ אנגליה 48 (3.8) h
Benchmarking Participants

ספרד החבל הבסקי, 44 (3.8) h
מדינת אינדיאנה 42 (3.8) h
אונטריו, קנדה 37 (3.5)
קוויבק, קנדה 50 (3.5) hThe answer shown illustrates the type of student response that was given full credit.

כימיה

מדינות
אחוז מקבלי 

מלוא הניקוד
Description: Using a four-step decision diagram showing the steps used to separate iron 
filings, cork, sand, and salt from a mixture, identifies which component is separated by 
magnetism, floating/sinking, filtering, and evaporation.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average h i S
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Exhibit 2.9
TIMSS 2003 High International Benchmark (550) of Science Achievement  – Example 
Item 3. An Item That Students Reaching the High International Benchmark Are Likely to Answer 
Correctly* 8

th
grade

Science

TIMSS

2003
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   המש�12מוצג 

סינגפור 78 (1.8) h
מלזיה 68 (2.1) h
טאייוואן 55 (2.0) h
אסטוניה 52 (2.3) h
אוסטרליה 50 (2.3) h
שבדיה 48 (2.1) h
הונגריה 48 (1.9) h
בלגיה (פלמית) 46 (1.9) h

† הולנד 45 (2.6) h
‡ ארצות-הברית 44 (1.7) h
† סקוטלנד 42 (2.5) h

סלובקיה 41 (2.4) h
1 ליטא 41 (2.2) h

אירן 40 (2.1) h
ירדן 39 (2.4) h
רוסיה 38 (1.6) h

¿ קוריאה הדרומית 38 (1.9) h
† הונג-קונג 37 (2.0)

רומניה 37 (2.7)
ניו-זילנד 35 (3.2)
מצרים 34 (1.9)
ארמניה 34 (2.1)
ממוצע בינלאומי 33 (0.3)
סלובניה 33 (2.0)
לטביה 32 (2.3)

1 סרביה 32 (2.1)
2 מקדוניה 32 (2.5)

יפן 31 (1.6)
נורווגיה 31 (2.4)

1 אינדונזיה 30 (1.7)
2 ישראל 30 (2.0) i

איטליה 27 (2.1) i
מולדובה 26 (2.2) i
טוניסיה 26 (1.8) i
ערב-הסעודית 24 (2.1) i
בולגריה 22 (2.2) i
קפריסין 18 (1.5) i
צ'ילי 16 (1.8) i
בחריין 16 (1.3) i
הרשות הפלסטינית 16 (1.3) i

1 ‡ מרוקו 16 (1.8) i
פיליפינים 16 (1.5) i
לבנון 9 (1.6) i
בוצואנה 6 (1.1) i
דרום-אפריקה 6 (1.1) i
גאנה 3 (0.6) i

¶ אנגליה 57 (2.4) h
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 28 (2.4) i
מדינת אינדיאנה 40 (3.7)
קנדה אונטריו, 55 (2.6) h
קנדה קוויבק, 41 (2.4) hThe answer shown illustrates the type of student response that was given full credit.

מדעי החיים

מדינות
אחוז מקבלי 

 Description: Given that a community consists of mice, snakes, and wheat plants, explainsמלוא הניקוד
what will happen to the mice and wheat plants if the snakes are killed.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.10
TIMSS 2003 High International Benchmark (550) of Science Achievement  – 
Example Item 4
An Item That Students Reaching the High International Benchmark Are Likely to Answer 
Correctly*

8
th
grade

Science

TIMSS

2003
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 ד�גמות של פריטי� המייצגי� את ס� הבינוניי� במדעי�: 13מוצג 
 )ח הבינלאומי במדעי� בדו2.13� ו2.12מבוסס על מוצגי� (

¿ קוריאה הדרומית 87 (1.2) h
† הולנד 82 (1.8) h

אסטוניה 80 (1.6) h
סינגפור 79 (1.3) h
אוסטרליה 77 (1.9) h
יפן 77 (1.5) h
הונגריה 77 (1.8) h

† סקוטלנד 77 (1.4) h
ניו-זילנד 77 (2.4) h
(פלמית) בלגיה 76 (1.5) h

‡ ארצות-הברית 76 (1.4) h
1 ליטא 75 (1.6) h

מלזיה 75 (1.8) h
שבדיה 74 (1.8) h
רוסיה 74 (1.7) h
סלובקיה 72 (2.2) h
נורווגיה 72 (1.8) h
לטביה 71 (2.1) h
סלובניה 70 (2.0) h

† הונג-קונג 69 (1.6) h
טאייוואן 68 (1.5) h
איטליה 61 (2.1)
בולגריה 60 (2.6)

1 סרביה 60 (2.2)
ממוצע בינלאומי 60 (0.3)
קפריסין 59 (1.8)

2 ישראל 58 (2.0)
רומניה 58 (2.8)
צ'ילי 58 (1.6)
ארמניה 58 (2.5)

2 מקדוניה 54 (2.4) i
מולדובה 52 (3.0) i
אירן 48 (1.9) i
ירדן 47 (2.2) i

1 אינדונזיה 47 (1.9) i
בחריין 44 (2.0) i
פיליפינים 42 (1.9) i
ערב-הסעודית 38 (2.5) i
הרשות הפלסטינית 36 (1.9) i

1 ‡ מרוקו 33 (2.2) i
טוניסיה 31 (1.9) i
מצרים 30 (1.9) i
לבנון 30 (2.1) i
בוצואנה 30 (1.7) i
דרום אפריקה 22 (1.8) i
גאנה 22 (1.6) i

¶ אנגליה 74 (2.0) h
Benchmarking Participants

ספרד החבל הבסקי, 72 (2.3) h
מדינת אינדיאנה 77 (2.7) h
אונטריו, קנדה 78 (1.8) h
קוויבק, קנדה 79 (1.5) h

פיסיקה

מדינות
אחוז מקבלי 

 Description: Applies knowledge of circular motion to identify the diagram that shows thatמלוא הניקוד
an object will move in a straight line when released from a circular path.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.12
TIMSS 2003 Intermediate International Benchmark (475) of Science Achievement  – 
Example Item 5. An Item That Students Reaching the Intermediate International Benchmark 
Are Likely to Answer Correctly* 8

th
grade

Science

TIMSS

2003
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 המש� 13מוצג 

 

יפן 92 (1.2) h
אסטוניה 91 (1.7) h

¿ קוריאה הדרומית 90 (1.5) h
הונגריה 88 (2.1) h
שבדיה 87 (1.8) h

† הולנד 87 (2.2) h
מלזיה 86 (1.5) h
טאייוואן 86 (1.7) h
נורווגיה 84 (2.0) h
סלובניה 83 (2.4) h
רוסיה 82 (1.8) h

1 ליטא 81 (2.2) h
ניו-זילנד 81 (2.9) h

† הונג-קונג 81 (2.2) h
לטביה 80 (2.5) h
סינגפור 80 (1.7) h
סלובקיה 80 (2.2) h
אוסטרליה 79 (2.5) h

1 סרביה 78 (2.6) h
בלגיה (פלמית) 77 (2.2) h

‡ ארצות-הברית 75 (1.8) h
† סקוטלנד 73 (2.9)

ארמניה 72 (2.4)
לבנון 72 (2.5)
איטליה 71 (2.6)
ממוצע בינלאומי 70 (0.4)
רומניה 70 (3.3)
אירן 67 (2.7)
בחריין 67 (2.3)
ירדן 66 (2.6)
מולדובה 66 (3.7)

2 ישראל 65 (3.2)
פיליפינים 65 (2.4) i

1 אינדונזיה 62 (2.2) i
בולגריה 61 (4.0) i
בוצואנה 61 (2.7) i
ערב-הסעודית 61 (3.1) i
הרשות הפלסטינית 58 (2.3) i
צ'ילי 58 (2.4) i
קפריסין 58 (3.3) i

2 מקדוניה 54 (3.4) i
מצרים 51 (2.3) i
טוניסיה 47 (2.5) i
גאנה 43 (2.9) i
דרום-אפריקה 40 (2.1) i

1 ‡ מרוקו 6 (1.3) i
¶ אנגליה 78 (3.0) h

Benchmarking Participants
החבל הבסקי, ספרד 67 (3.4)
מדינת אינדיאנה 80 (3.3) h
קנדה אונטריו, 80 (2.5) h
קנדה קוויבק, 86 (1.8) h

מדעי כדור הארץ

מדינות
אחוז מקבלי 

 Description: Uses knowledge of gravity to recognize that objects fall towards the center ofמלוא הניקוד
Earth.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.13
TIMSS 2003 Intermediate International Benchmark (475) of Science Achievement  – 
Example Item 6. An Item That Students Reaching the Intermediate International Benchmark 
Are Likely to Answer Correctly* 8

th
grade

Science

TIMSS

2003
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 ד�גמות של פריטי� המייצגי� את ס� החלשי� במדעי�: 14מוצג 
 ) בדוח הבינלאומי במדעי�2.16� ו2.15מבוסס על מוצגי� (

טאייוואן 97 (0.7) h
† הונג-קונג 97 (0.6) h
¿ קוריאה הדרומית 91 (0.9) h

הונגריה 88 (1.6) h
שבדיה 87 (1.5) h

† הולנד 86 (1.6) h
סינגפור 86 (1.0) h

‡ ארצות-הברית 86 (1.2) h
2 ישראל 85 (1.4) h
† סקוטלנד 83 (1.8) h

אסטוניה 83 (1.6) h
בלגיה (פלמית) 83 (1.5) h
צ'ילי 83 (1.1) h
רומניה 80 (2.3) h
סלובקיה 79 (2.0) h
איטליה 79 (1.9) h
מלזיה 79 (1.4) h
נורווגיה 78 (1.9) h
לטביה 77 (1.8) h
בולגריה 76 (2.3)
פיליפינים 76 (1.6)
יפן 76 (1.8)
סלובניה 76 (2.2)
בחריין 75 (1.7)
רוסיה 74 (2.0)
ממוצע בינלאומי 74 (0.3)
אוסטרליה 73 (2.2)

1 ליטא 72 (1.9)
מצרים 71 (1.8)
ארמניה 71 (1.9)
ניו-זילנד 70 (2.6)
מולדובה 68 (2.2) i

2 מקדוניה 68 (2.4) i
1 סרביה 67 (1.9) i
1 אינדונזיה 67 (1.9) i

1 ‡ מרוקו 66 (2.6) i
טוניסיה 64 (2.0) i
קפריסין 63 (2.0) i
הרשות הפלסטינית 62 (2.0) i
ירדן 57 (2.1) i
בוצואנה 57 (1.8) i
ערב-הסעודית 52 (2.8) i
דרום-אפריקה 52 (1.5) i
אירן 50 (1.9) i
גאנה 50 (2.1) i
לבנון 37 (2.6) i

¶ אנגליה 88 (1.5) h
Benchmarking Participants

ספרד הבסקי, החבל, 81 (2.6) h
מדינת אינדיאנה 87 (1.7) h
אונטריו, קנדה 79 (2.1) h
קוויבק, קנדה 89 (1.4) h

מדעי החיים

מדינות
אחוז מקבלי 

.Description: Recognizes that traits are transferred to offspring through the sperm and eggמלוא הניקוד

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.15
TIMSS 2003 Low International Benchmark (400) of Science Achievement  – 
Example Item 7. An Item That Students Reaching the Low International Benchmark Are Likely 
to Answer Correctly* 8

th
grade

Science

TIMSS

2003
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   המש�14מוצג 

סינגפור 97 (0.5) h
¿ קוריאה הדרומית 93 (0.8) h

יפן 93 (0.9) h
† הונג-קונג 93 (0.9) h

רוסיה 93 (1.0) h
סלובקיה 93 (1.1) h
אסטוניה 93 (1.1) h
טאייוואן 92 (0.8) h
מלזיה 91 (1.0) h
רומניה 91 (1.2) h
לטביה 91 (1.5) h
הונגריה 91 (1.2) h
בולגריה 91 (1.6) h
בחריין 90 (1.2) h

1 ליטא 90 (1.1) h
מולדובה 90 (1.6) h
שבדיה 89 (1.0) h

‡ ארצות-הברית 89 (0.8) h
ארמניה 88 (1.5) h
ניו-זילנד 88 (2.0)
סלובניה 87 (1.3) h
לבנון 86 (1.4)

† הולנד 86 (1.7)
אוסטרליה 85 (1.8)
בלגיה (פלמית) 85 (1.4)
קפריסין 85 (1.5)
ממוצע בינלאומי 85 (0.2)

† סקוטלנד 84 (1.6)
1 אינדונזיה 84 (1.2)
1 סרביה 84 (1.5)
2 מקדוניה 84 (1.7)

איטליה 83 (1.4)
אירן 83 (1.3)
צ'ילי 82 (1.2)

2 ישראל 82 (1.6)
נורווגיה 81 (1.5) i
בוצואנה 81 (1.3) i

1 ‡ מרוקו 81 (2.2)
ירדן 78 (1.9) i
ערב-הסעודית 78 (2.3) i
הרשות הפלסטינית 78 (1.8) i
פליפינים 77 (1.6) i
מצרים 67 (2.1) i
טוניסיה 59 (1.9) i
גאנה 55 (1.8) i
דרום-אפריקה 52 (1.7) i

¶ אנגליה 95 (1.0) h
Benchmarking Participants

החבל הבסקי, ספרד 84 (2.1)
מדינת אינדיאנה 90 (1.5) h
קנדה אונטוריו, 86 (1.6)
קנדה קוויבק, 87 (1.5)

פיסיקה

מדינות
אחוז מקבלי 

 Description: Identifies the diagram depicting the correct arrangement of batteriesמלוא הניקוד
in a flashlight.

Country average significantly lower
than international average

Country average significantly higher
than international average
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Exhibit 2.16
TIMSS 2003 Low International Benchmark (400) of Science Achievement – 
Example Item 8. An Item That Students Reaching the Low International Benchmark Are Likely 
to Answer Correctly* 8

th
grade

Science

TIMSS

2003
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 תוכניות הלימודי� במתמטיקה ובמדעי�. 9

 

 גובשה תו� ניסיו� TIMSS-2003המסגרת הקוריקולרית ששימשה בסיס לפיתוח מבחני 

אי� , ע� זה. לשק� יעדי� של הוראת המדעי� והמתמטיקה שמשותפי� למדינות השונות

, מיועדתלהתעל� מכ� שקיימת שונ�ת בי� המדינות במה שמכונה תוכנית הלימודי� ה

אפשר �כ� אי�כמו. המבטאת את מדיניות ההוראה של מקצועות הלימוד השוני� בכל מדינה

להתעל� מהשונ�ת הקיימת בי� המדינות ובתו� כל מדינה במה שמכונה תוכנית הלימודי� 

מהשונ�ת הנובעת מהאופ� שבו מורי� מפרשי� ומיישמי� את המדיניות , קרי, מופעלתה

 .כגו� הקצאת זמ� להוראת המקצוע, �החינוכית וכ� מאילוצי� שוני

 במתמטיקה ובמדעי� נאס� באמצעות שאלו� מיועדתמידע על תוכנית הלימודי� ה

 –באר� (השאלו� שימש בסיס לריאיו� ע� גורמי� מוסמכי� במערכת . תוכנית הלימודי�

מידע על ). המפקח הראשי על הוראת המקצוע או מדרי� ארצי במקצוע הלימוד הרלוונטי

 . נאס� ממורי� באמצעות השאלו� למורהמופעלתת הלימודי� התוכני

שנאספו ה� משאלוני תוכנית הלימודי� וה� משאלוני , הנתוני� המוצגי� בפרק זה

על מידת הריכוזיות בתכנו� , מספקי� מידע על אופייה של תוכנית הלימודי�, המורי�

כנית הלימודי� על הזמ� המוקצה במערכת להוראת תו, תוכנית הלימודי� ובהפעלתה

 מיועדתעל הדגשי� השוני� המושמי� במסגרת תוכנית הלימודי� ה, במקצוע הרלוונטי

על המידה שבה תוכנית הלימודי� המיועדת המקומית מקיפה את הנושאי� , ביעדיה השוני�

 מופעלת ועל המידה שבה תוכנית הלימודי� הTIMSSהמפורטי� במסגרת הקוריקולרית של 

 .מקיפה נושאי� אלה

א� תהיה התייחסות , מדעי ובבמתמטיקההנתוני� יוצגו בנפרד לגבי תוכנית הלימודי� 

בסופו של הפרק יופיע ניתוח הנוגע במידת ההזדמנות שניתנה . השוואתית לשתי התוכניות

ובקשר , בישראל בפועל ללמידת התכני� של פריטי המבח� השוני� במתמטיקה ובמדעי�

 .שבינה לבי� ההישג הלימודי
 
 
  תוכנית הלימודי� במתמטיקה9.1

 
אופייה של תוכנית הלימודי� במתמטיקה והאמצעי� שהמדינות נוקטות כדי להבטיח 

 פיקוח על תוכנית הלימודי�

מצב על הנעשה במדינות השונות �שאלו� תוכנית הלימודי� במתמטיקה סיפק תמונת

וכנית הלימודי� הא� ת: באמצעות השאלו� נאס� מידע ביחס לשאלות הבאות. במקצוע זה

מה מידת העדכו� ? באיזו שנה היא הוחדרה למערכת החינו�? ארצית�במתמטיקה הינה כלל
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 )High Stakes(סיכו� ליחידי� �הא� מתקיימי� במערכת מבחני� רבי? והשכתוב שלה

 ?ובאיזו רמת כיתה ה� נערכי�? במתמטיקה

התמונה . מטיקה בדוח הבינלאומי במת5.1המידע הבינלאומי המשווה מובא במוצג 

�בלגיה הפלמית וארצות, למעט אוסטרליה, המתגלה היא שברוב המדינות שהשתתפו

ברוב הארצות הוכנסו תוכניות אלה . יש תוכנית לימודי� ארצית במתמטיקה, הברית

ברוב . למערכות החינו� במחצית השנייה של שנות התשעי� ובראשית שנות האלפיי�

ישראל הינה אחת המדינות . דכו� ושכתוב שוטפי�התוכניות עוברות ע) 29(המדינות 

המדינות .  במתמטיקה הינה משנות השמוני�מיועדתהיחידות שבה תוכנית הלימודי� ה

ערב , הנוספות שבה� התוכניות המיועדות במתמטיקה הינ� משנות השמוני� ה� גאנה

י� האלה יש לציי� שהתוכנית בישראל נמצאת בעצ� הימ. סרביה ואיר�, סוריה, הסעודית

 .במצב של ניסוי ושכתוב

מבחני� שלתוצאותיה� יש , קרי, סיכו�� המדינות מתקיימי� מבחני� רבי46 מבי� 40�ב

). על כניסה לאוניברסיטה וכדומה, על מעבר מכיתה לכיתה, למשל(השלכות על הנבח� 

 46 מבי� 9�ב. יב�המתקיימות בכיתה יא ו, בישראל אלה בחינות הבגרות במתמטיקה

 המדינות 46במחצית מבי� . הספר היסודי�סיכו� ג� בבית�ות מתקיימי� מבחני� רביהמדינ

נהוגי� ג� מבחני� מחזוריי� אשר מועברי� במדגמי� ארציי� ומשמשי� לניטור תפקודה 

מבחני� אלה מצטרפי� . ב"בישראל אלה מבחני המשוב הארצי ומבחני המיצ. של המערכת

 מדינות אפשר 41�ב. וכנית הלימודי� הארציתלסדרה של אמצעי� המשרתי� את הפעלת ת

בקרה והערכה של הפיתוח , למנות בי� האמצעי� הללו פיתוח של ספרי לימוד מומלצי�

ופרסו� ספרי הדרכה פדגוגית , הספר�הקוריקולרי ושל הפעלת תוכניות הלימוד בבתי

ליישו�  מדינות מתפרסמות בנפרד הוראות 42�ב; למורי� המלווי� את תוכנית הלימודי�

בישראל .  מדינות קיימת רשת של מפקחי� ומדריכי�40�וב; קוריקולרי מטע� הפיקוח

ידי רשת �למעט התמיכה הניתנת על, הופעלו במועד המחקר כל האמצעי� שנמנו לעיל

 .שבמועד המחקר לא הייתה מפותחת במקצוע זה, פיקוח והדרכה במתמטיקה

 
 יקההזמ� המוקצב להוראת תוכנית הלימודי� במתמט

 בדוח הבינלאומי מציג מידע על הזמ� המוקצב להוראת תוכנית הלימודי� 5.3מוצג 

. באחוזי� מהס� הכולל של זמ� הלימודי� השבועי במדינות השונות, המיועדת במתמטיקה

המגמה הכללית היא ירידה באחוז הזמ� המוקצב . ח�ו ו, ד, הנתוני� המתייחסי� לכיתות ב

ועלייה בשיעור הזמ� המוקצב , תמטיקה במהל� שנות הלימודלהוראת תוכנית הלימודי� במ

בכיתות ב הזמ� המוקצב להוראת תוכנית הלימודי� במתמטיקה במדינות השונות . למדעי�

 בי� –בכיתות ו ; 26%� ל12% בי� –בכיתות ד ;  מזמ� הלימוד השבועי25%� ל10%נע בי� 
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המוקצב להוראת תוכנית בישראל הזמ� . 17%� ל10% בי� –ובכיתות ח ; 25%� ל11%

 . בכיתות ח16%�ו,  בכיתות ד ובכיתות ו20%הלימודי� במתמטיקה הוא 
 

 היענות קוריקולרית לשונ�ת בי� לומדי� במתמטיקה

קיימות שלוש אפשרויות קוריקולריות המבטאות שלוש התייחסויות פדגוגיות שונות אל 

הוראת תוכנית ;  הלומדי�הוראת תוכנית לימודי� אחידה לכל: השונ�ת בי� הלומדי�

הוראת תוכניות לימודי� ; לימודי� אחידה א� בגרסות שונות ללומדי� בעלי יכולות שונות

 .שונות לתלמידי� בעלי יכולות שונות

 מדינות מפעילות תוכנית לימודי� אחידה במתמטיקה לכל 38הנתוני� מורי� כי 

�ניו, קוריאה הדרומית, קונג�גהונ, אנגליה, אוסטרליה( מדינות 9�ב. התלמידי� בכיתה ח

מלמדי� אותה תוכנית לכל התלמידי� ) הברית�סלובניה וארצות, סרביה, סקוטלנד, זילנד

, בוצואנה(רק בארבע מדינות . א� בהקבצות שונות בתו� הכיתה לתלמידי� ברמות שונות

 .מלמדי� תוכניות לימוד שונות בהתא� ליכולות התלמידי�) רוסיה וסינגפור, הולנד

א� מבדיקה מתברר כי באופ� , ישראל מלמדי� מתמטיקה לפי תוכנית לימודי� אחידהב

, ספר ובכיתות רבות בישראל הקבצות לפי יכולות התלמידי��פורמלי מתקיימות בבתי�לא

 .ותוכנית הלימודי� האחידה נלמדת בגרסות שונות בהקבצות אלה
 

 הדגשי� השוני� המושמי� ביעדי� השוני� בהוראת המתמטיקה

 בדוח הבינלאומי מופיע מידע על מידת הדגש המוש� בסדרה של יעדי� 5.5במוצג 

ארבע דרגות . פי דיווחי המפקחי��על, המוזכרי� בתוכנית הלימודי� המיועדת במתמטיקה

: היעדי� המוזכרי� ה�. דגש מועט או לא מודגש כלל, דגש מסוי�, דגש רב: הסול� ה�

יישו� מתמטיקה למצבי� ; שגי� ועקרונות מתמטיי�הבנת מו; שליטה במיומנויות בסיסיות

שילוב מתמטיקה בהוראת מקצועות לימוד ; חשיבה מתמטית; דיווח מתמטי; יומיומיי�

 .תרבותית להוראת מתמטיקה�וגישה רב; מציאת הוכחות מתמטיות; הספר�אחרי� בבית

קרונות היעד המקבל הדגשה רבה במספר הגדול ביותר של מדינות הוא הבנת מושגי� וע

שליטה במיומנויות בסיסיות : מצויי� היעדי�, בסדר יורד, אחריו).  מדינות32�ב(מתמטיי� 

13�ב(דיווח מתמטי , ) מדינות17�ב(יישו� מתמטיקה למצבי� יומיומיי� , ) מדינות30�ב( 

 שילוב מתמטיקה בהוראת –היעדי� האחרי� ).  מדינות14�ב(וחשיבה מתמטית ) מדינות

תרבותית להוראת מתמטיקה �מציאת הוכחות מתמטיות וגישה רב, חרי�מקצועות לימוד א

בישראל מוש� דגש רב בהבנת מושגי� ועקרונות .  מקבלי� דגש רב רק במדינות ספורות–
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בשליטה במיומנויות בסיסיות ובחשיבה מתמטית . מתמטיי� ובמציאת הוכחות מתמטיות

 .ישראל דגש מועטושאר היעדי� מקבלי� ב, מוש� בישראל דגש מסוי� בלבד
 

 ונותשתוכנית הלימודי� המיועדת במתמטיקה במדינות ה

 במתמטיקה שאמורי� TIMSS-2003שיעור הנושאי� מתו� המסגרת הקוריקולרית של 

תוכנית ל מהווה ביטויידי כלל התלמידי� במדינות השונות �להילמד עד סו� כיתה ח על

 .הלימודי� המיועדת בה�

לימודי� במתמטיקה התבקשו גורמי� מוסמכי� בכל  בשאלו� תוכנית ה12בשאלה 

ולציי� לגביו , מדינה להתייחס לכל אחד מהנושאי� בתחומי התוכ� העיקריי� במתמטיקה

פי תוכנית הלימודי� המיועדת �באיזו מידה הוא אמור להילמד עד סו� כיתה ח על

ינו כלול רק ללומדי� המתקדמי� או שהוא א,  א� הוא מיועד לכל הלומדי�–במתמטיקה 

נוס� על כ� נאס� לגבי כל אחד מהנושאי� מידע . כלל בתוכנית הלימודי� המיועדת במדינה

 .לגבי רמת הכיתה שבה התוכ� אמור להילמד

 בדוח הבינלאומי במתמטיקה מציג לגבי כל מדינה את שיעור הנושאי� מבי� 5.6מוצג 

את , ידי כל התלמידי��כלל הנושאי� בכל תחו� תוכ� שאמורי� להילמד באותה מדינה על

ידי התלמידי� הטובי� בלבד ואת שיעור הנושאי� �שיעור הנושאי� שאמורי� להילמד על

 .שאינ� אמורי� להילמד כלל

הנתוני� במוצג מלמדי� כי בחלק מהמדינות יש הלימה רבה בי� הנושאי� בתוכנית 

� בארצות.TIMSS-2003הלימודי� המיועדת בה� לבי� נושאי המסגרת הקוריקולרית של 

 מופיעי� בתוכנית TIMSS מכל הנושאי� במסגרת הקוריקולרית של 98%, לדוגמה, הברית

יש מדינות וישויות , לעומת זה. 96% –ובגאנה , הלימודי� המיועדת לכל התלמידי�

שתוכנית הלימודי� המיועדת שלה� מקיפה רק כמחצית או פחות מ� הנושאי� במסגרת 

, אפריקה�דרו�, הולנד, לבנו�, אינדונזיה, הונגריה, הבוצואנ (TIMSSהקוריקולרית של 

 ).טוניסיה והחבל הבסקי בספרד, סוריה, שוודיה

ההלימה הרבה ביותר בי� תוכניות הלימודי� המיועדות בארצות השונות לבי� המסגרת 

 מנושאיו אמורי� להילמד 96%�ש, מושג המספר נמצאה לגבי TIMSSהקוריקולרית של 

הלימה מועטה יותר נמצאה לגבי יתר . פי הממוצע הבינלאומי�� עלידי כל התלמידי�על

פי �ידי כל התלמידי� על� מנושאיה אמורי� להילמד על78%� ש– מדידה: תחומי התוכ�

 נתוניו;  מהנושאי�63% – אלגברה;  מהנושאי�67% – גיאומטרייה; הממוצע הבינלאומי

 . מהנושאי� בלבד39% –

מבי� אלה שפורטו בשאלו� תוכנית (אי� במתמטיקה  מציג את שיעורי הנוש9.1לוח 

שמיועדי� לתלמידי� הטובי� בלבד או שאינ� , שמיועדי� לכלל התלמידי�) הלימודי�

פי הממוצעי� �בישראל ועל, כלולי� בתוכנית הלימודי� המיועדת במתמטיקה

 .הבינלאומיי�



 תוכנית הלימודי� במתמטיקה ובמדעי� 
 

 

 

131

טיקה שמיועדי� לכלל  במתמTIMSSשיעורי הנושאי� מתו המסגרת הקוריקולרית של : 9.1לוח 
 –שמיועדי� לתלמידי� הטובי� בלבד או שאינ� כלולי� בתוכנית הלימודי� המיועדת , התלמידי�

 )באחוזי�(פי הממוצעי� הבינלאומיי� �בישראל ועל
מיועדי� לכלל  

 התלמידי�
 לא כלולי�מיועדי� לתלמידי� הטובי�

ממוצעי�  בישראל 
בינלאומיי�

ממוצעי�  בישראל
�בינלאומיי

ממוצעי�  בישראל
בינלאומיי�

 24 24 6 7 70 69 ) נושאי�45(כלל הנושאי� 

 2 0 2 0 96 100 ) נושאי�10(מושג המספר 
 29 17 9 0 63 83 ) נושאי�6(אלגברה 

 17 38 5 0 78 63 ) נושאי�8(מדידה 
 27 46 6 8 67 46 ) נושאי�13(גיאומטרייה 

 51 13 10 25 39 63 ) נושאי�8(נתוני� 

 . בשאלו� תוכנית הלימודי�12שאלה : קורמ
 

מבי� אלה שפורטו בשאלו� תוכנית ( מורה ששיעור הנושאי� במתמטיקה 9.1עיו� בלוח 
אשר מיועדי� בישראל לכלל התלמידי� עולה על אחוז הנושאי� המיועדי� ) הלימודי�

ונופל , נתוני ואלגברה –פי הממוצעי� הבינלאומיי� בשני תחומי� �לכלל התלמידי� על
 .מדידה ובגיאומטרייהפי הממוצעי� הבינלאומיי� ב�משיעור הנושאי� על

 הקיפה תוכנית הלימודי� המיועדת בישראל את הנושאי� במסגרת 1999�ב
 במתמטיקה בשיעור נמו� בהרבה מהממוצעי� הבינלאומיי� דאז TIMSSהקוריקולרית של 

 הייתה התכוונות רבה יותר 2003ניכר שלקראת ). ב"תשס, זוזובסקי (75% לעומת 41% –
במערכת החינו� הישראלית להתאי� את תוכנית הלימודי� המיועדת למסגרת הקוריקולרית 

 .TIMSSשל 
ככל שהנושא , עולה כי באופ� כללי) 7.3ראו לוח (מעיו� בהישגי� בתחומי התוכ� השוני� 

 אלגברה ההישג ב,כ�. ההישג בו עולה, מיוצג טוב יותר בתוכנית הלימודי� המיועדת בישראל
אול� א� שתוכנית .  הינו הנמו� ביותרגיאומטרייההינו הגבוה ביותר ואילו ההישג ב

 מורי� בבירור 5.6הנתוני� במוצג , הלימודי� הינה גור� חשוב המשפיע על ההישג הלימודי
יש מדינות משיגות שבה� תוכנית הלימודי� המיועדת . כי אי� זה הגור� המשפיע היחיד

, )69% –טייווא� , למשל( נמו� יחסית מכלל הנושאי� במסגרת הקוריקולרית מקיפה אחוז
ולעומת� יש מדינות שהישגיה� נמוכי� א� שמידת ההלימה של תוכנית הלימודי� המיועדת 

 ).96% –גאנה , למשל( גבוהה ביותר TIMSS-2003שלה� למסגרת הקוריקולרית של 
ארבע קבוצות המוגדרות באמצעות המדינות מסודרות ב.  שלהל� מדגי� זאת2תרשי� 
הקו האנכי מייצג את אחוז הנושאי� שהתוכנית המיועדת לכלל התלמידי� : שני קווי�
 .והקו האופקי מייצג את ההישג הבינלאומי הממוצע, פי הממוצע הבינלאומי�מקיפה על

יש מדינות שקיימת בה� התאמה בי� שיעור הנושאי� המיועדי� , כפי שנית� לראות בתרשי�
פי תוכנית הלימודי� המיועדת בה� לבי� הישגיה� במבח� בהשוואה �לכלל התלמידי� על

ג� ההישג , כאשר השיעור גבוה מהממוצע הבינלאומי, כלומר(לממוצעי� הבינלאומיי� 
ג� ההישג נמו� , וכאשר הוא נמו� מהממוצע הבינלאומי, גבוה מהממוצע הבינלאומי

 .שאינ� מתנהגות לפי דפוס זהאול� יש מדינות ; )מהממוצע הבינלאומי
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 ידי כל התלמידי� �היחס בי� שיעור הנושאי� במתמטיקה שאמורי� להילמד על: 2תרשי� 
 לבי� ההישגי� במבח� במתמטיקה, פי תוכנית הלימודי� המיועדת�על ,עד סו� כיתה ח

 ). נושאי�45(מתו� כלל הנושאי� במתמטיקה  *

  :מקרא
 סינגפור 1
 קוריאה הדרומית 2
 קונג�הונג 3
 טייווא� 4
 יפ� 5
 )הפלמית(בלגיה  6
 הולנד 7
 אסטוניה 8
 הונגריה 9

 מלזיה 10
 לטביה 11
 סלובקיה 12
 אוסטרליה 13
 הברית�ארצות 14
 ליטא 15
 שוודיה 16

 סקוטלנד 17
 אנגליה 18
  ישראל� 19
 זילנד�ניו 20
 סלובניה 21
 איטליה 22
 ארמניה 23
 סרביה 24
 בולגריה 25
 רומניה 26
  ממוצע בינלאומי� 27
 נורווגיה 28
 מולדובה 29
 קפריסי� 30
 מקדוניה 31
 לבנו� 32

 ירד� 33
 איר� 34
 אינדונזיה 35
 טוניסיה 36
 מצרי� 37
 בחריי� 38
 הרשות הפלסטינית 39
 ילי'צ 40
 מרוקו 41
 פיליפיני� 42
 בוצואנה 43
 ערב הסעודית 44
 גאנה 45
 אפריקה�דרו� 46

46
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44
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 תוכנית הלימודי� במתמטיקה המופעלת במדינות השונות

-TIMSSשיעורי התלמידי� שלומדי� את הנושאי� השוני� במסגרת הקוריקולרית של 

 .תוכנית הלימודי� המופעלתמהווי� ביטוי ל במתמטיקה עד למועד המבח� 2003
 במתמטיקה TIMSSמידע על מידת הוראתה בפועל של המסגרת הקוריקולרית של 

לגבי אותה סדרה של , המורי� נשאלו. בארצות השונות נאס� כאמור מדיווחי המורי�
מחצית ( א� ה� נלמדו ברוב� ,נושאי� שפורטו בשאלו� תוכנית הלימודי� במתמטיקה

רק , )שנת המבח�(בשנה הנוכחית , )שנת המבח�(לפני השנה הנוכחית ) תוכניה� או יותר
 בדוח 5.7מוצג ).  בשאלו� למורה למתמטיקה24שאלה (כלל לאחרונה או לא נלמדו 

הבינלאומי מציג את שיעורי התלמידי� שלמדו את רוב הנושאי� בכל תחו� תוכ� 
 ).לפי דיווחי המורי�(במתמטיקה בשנת המבח� או לפניה 

מציג נתוני� ,  בדוח הבינלאומי במתמטיקה5.7� ו5.6המבוסס על מוצגי� , 9.2לוח 
יעור הממוצע של הנושאי� בכל תחו� תוכ� הכלולי� בתוכנית הלימודי� המשווי� את הש

ע� השיעור הממוצע של , לפי דיווחיה� של גורמי המערכת, המיועדת במתמטיקה
קוד� לשנת המבח� או (התלמידי� שלמדו בפועל את רוב הנושאי� עד למועד המבח� 

הנתוני� . בינלאומיי�פי הממוצעי� ה�בישראל ועל, לפי דיווחי המורי�) בשנת המבח�
מלמדי� על מידת ההלימה של תוכנית הלימודי� המיועדת ושל תוכנית הלימודי� 

כ� נית� לעמוד על מידת ההלימה שבי� �כמו. TIMSSהמופעלת למסגרת הקוריקולרית של 
 .דיווחיה� של גורמי המערכת המוסמכי� לבי� דיווחי המורי�

 

 לתוכנית הלימודי� המיועדת ולתוכנית TIMSSהלימת המסגרת הקוריקולרית של : 9.2לוח 
 פי הממוצעי� הבינלאומיי�� בישראל ועל–הלימודי� המופעלת במתמטיקה 

 ממוצע בינלאומי ישראל תחומי המבח�

אחוז הנושאי� של מסגרת  
TIMSS המצויי� 

בתוכנית הלימודי� 
 המיועדת

 )דיווחי מפקחי�(

אחוז התלמידי� שלמדו 
 עד למועד המבח� את רוב

 תוכנית –הנושאי� 
הלימודי� המופעלת 

 )דיווחי מורי�(

אחוז הנושאי� של מסגרת 
TIMSS המצויי� 

בתוכניות הלימודי� 
 המיועדות

 )דיווחי מפקחי�(

אחוז התלמידי� שלמדו 
עד למועד המבח� את רוב 

 תוכנית –הנושאי� 
הלימודי� המופעלת 

 )דיווחי מורי�(

 72 70 61 69 ) נושאי�45(המבח� כולו 

 10(מושג המספר 
 )נושאי�

100 96 96 95 

 66 63 69 83 ) נושאי�6(אלגברה 

 78 78 60 63 ) נושאי�8(מדידה 

 69 67 45 46 ) נושאי�13(גיאומטרייה 

 46 39 41 63 ) נושאי�8(נתוני� 

 . בשאלו� למורה למתמטיקה24 בשאלו� תוכנית הלימודי� ושאלה 12שאלה : מקור
 

 –כלל תחומי תוכ� שמודגשי� בתוכנית הלימודי� המיועדת � מורה כי בדר�9.2לוח 

 מקבלי� ג� –שאחוז גבוה מבי� הנושאי� הכלולי� בה� מיועדי� לכלל התלמידי� , דהיינו
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לפי (שאחוז גבוה מבי� התלמידי� אכ� למדו עד למועד המבח� , כלומר, דגש בהוראה

 .את רוב הנושאי� הכלולי� בה�) דיווחי מוריה�

 TIMSSידי� שלמדו בפועל את רוב הנושאי� במסגרת הקוריקולרית של שיעור התלמ

פי הממוצעי� � על72%� בישראל ו61%במתמטיקה בשנת המבח� או לפניה הוא 

פי הממוצעי� �ג� בישראל וג� על, שיעורי� גבוהי� מאוד של תלמידי�. הבינלאומיי�

, לעומת זה. שג המספרמולמדו בפועל עד למועד המבח� את רוב הנושאי� ב, הבינלאומיי�

, פי הממוצעי� הבינלאומיי��ג� בישראל וג� על, שיעורי� נמוכי� יחסית של תלמידי�

פי �על�וזאת א�, נתוני	למדו בפועל עד למועד המבח� את רוב הנושאי� בתחו� התוכ� 

נמצא ג� ששיעור . שתחו� זה זוכה בייצוג נכבד בתוכנית הלימודי� המיועדת בישראל

 הינו נמו� יחסית ונופל גיאומטרייהראל שלמדו בפועל את רוב הנושאי� בהתלמידי� ביש

 .מהממוצע הבינלאומי

 בדוח הבינלאומי מציגי� מידע מפורט לגבי כל אחד מהנושאי� 5.12–5.8מוצגי� 

, )עיגול שחור(ידי כלל התלמידי� �א� הוא אמור להילמד על: בתחומי התוכ� במתמטיקה

או שהוא אינו כלול כלל בתוכנית ) נקודה שחורה בעיגול(ידי התלמידי� הטובי� �רק על

וכ� שיעור ; טווח השני� שבה� הנושא אמור להילמד; )עיגול לב�(הלימודי� עד כיתה ח 

 .התלמידי� שלמדו אותו

אחוז ,  דהיינו–על הקשר בי� ההישגי� הלימודיי� לבי� תוכנית הלימודי� המופעלת 

המדינות . 3 נית� ללמוד מתרשי� –רוב הנושאי� התלמידי� שלמדו עד למועד המבח� את 

הממוצע  את  מייצג  הקו האנכי  : מסודרות בארבע קבוצות המוגדרות באמצעות שני קווי�

לפי דיווחי (הבינלאומי של אחוז התלמידי� שלמדו עד למועד המבח� את רוב הנושאי� 

 .והקו האופקי מייצג את ההישג הבינלאומי הממוצע, )המורי�
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היחס בי� שיעור התלמידי� שלמדו בפועל את רוב הנושאי� של המסגרת הקוריקולרית : 3שי� תר
 )תוכנית הלימודי� המופעלת( במתמטיקה עד למועד המבח� TIMSSשל 

 לבי� ההישגי� במבח� במתמטיקה 

 
 :מקרא

 
 סינגפור 1
 קוריאה הדרומית 2
 קונג�הונג 3
 טייווא� 4
 יפ� 5
 )הפלמית(בלגיה  6
 הולנד 7
 אסטוניה 8
 הונגריה 9

 מלזיה 10
 לטביה 11
 סלובקיה 12
 אוסטרליה 13
 הברית�ארצות 14
 ליטא 15
 שוודיה 16

 סקוטלנד 17
 אנגליה 18
  ישראל� 19
 זילנד�ניו 20
 סלובניה 21
 איטליה 22
 ארמניה 23
 סרביה 24
 בולגריה 25
 רומניה 26
  ממוצע בינלאומי� 27
 וגיהנורו 28
 מולדובה 29
 קפריסי� 30
 מקדוניה 31

 לבנו� 32
 ירד� 33
 איר� 34
 אינדונזיה 35
 טוניסיה 36
 מצרי� 37
 בחריי� 38
 הרשות הפלסטינית 39
 ילי'צ 40
 מרוקו 41
 פיליפיני� 42
 בוצואנה 43
 ערב הסעודית 44
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 אפריקה�דרו� 46
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ז התלמידי� שלמדו את רוב נושאי המבח� עד למועד ישראל נמנית ע� המדינות שבה� אחו

, ככלל. המבח� נמו� מהממוצע הבינלאומי ואילו הישגיה� עולי� על הממוצע הבינלאומי

מדינות , כ�. הקשר בי� ההישגי� הלימודיי� לבי� תוכנית הלימודי� המופעלת נמצא חלש

 המבח� דומה אחרות שבה� אחוז התלמידי� שלמדו את רוב נושאי המבח� עד למועד

 .השיגו הישג שונה מאוד מ� ההישג הישראלי, כגו� הפיליפיני� ובלגיה הפלמית, לישראל

 

 

  תוכנית הלימודי� במדעי�9.2

 
אופייה של תוכנית הלימודי� במדעי� והאמצעי� שהמדינות נוקטות כדי להבטיח 

 פיקוח על תוכנית הלימודי�

תוכנית : ת באחת משתי צורות בסיסיותתוכנית הלימודי� במדעי� בנויה במדינות השונו

או לחלופי� תוכנית ) ביניה� ישראל,  מדינות24�ב(המשלבת תחומי תוכ� שוני� במדע 

23�ב(המלמדת את תחומי התוכ� השוני� במדע בנפרד ולעיתי� א� בפערי זמ� ניכרי�  

 ללמוד מקדימי�) וכ� בטייווא�(אירופיות �ברבות מ� המדינות המזרח, למשל, כ�). מדינות

הספר היסודי או �האר� כבר בסו� בית�בגיאוגרפיה ובמדעי כדור, נושאי� בביולוגיה

הנתוני� על . ודוחי� את לימודי הפיזיקה והכימיה לשני� מאוחרות יותר, בראשית החטיבה

 . בדוח הבינלאומי במדעי�5.1מאפייניה של תוכנית הלימודי� במדעי� מופיעי� במוצג 

, מיועדתאומי במדעי� מרוכז המידע על תוכנית הלימודי� ה בדוח הבינל5.2במוצג 

הא� תוכנית : מידע זה כולל תשובות לשאלות. על התוכנית הרשמית בכל מדינה, דהיינו

מה מידת ? באיזו שנה היא הוחדרה למערכת החינו�? ארצית�הלימודי� במדעי� הינה כלל

 High(יכו� ליחידי� ס�הא� מתקיימי� במערכת מבחני� רבי? השכתוב והעדכו� שלה

Stakes (ובאיזו רמת כיתה ה� נערכי�?במדעי� ? 

.  המדינות שנתוניה� מופיעי� במוצג יש תוכניות לימודי� ארציות במדעי�51 מבי� 48�ב

בחלק מהמדינות . ברוב המדינות הוכנסה התוכנית למערכת החינו� באמצע שנות התשעי�

הוכנסו התוכניות או עברו שכתוב ) ה וסרביהמלזי, קפריסי�, החבל הבסקי בספרד(והישויות 

, מצרי�(ובחלק� ה� הוכנסו או שוכתבו בשנות האלפיי� , בשנות התשעי� המוקדמות

, שוודיה, סלובניה, סינגפור, איטליה, איר�, הונגריה, קונג�הונג, גאנה, אסטוניה אנגליה

נית הלימודי�  מדינות נמצאה תוכ31�ב)). הברית�ארצות(טוניסיה ואינדיאנה , סוריה

הפעילות הקוריקולרית . TIMSS-2003במדעי� בשלבי שכתוב בתקופה שבה נער� מחקר 

 .במדעי� הינה אפוא נמרצת למדי

מבחני� שלתוצאותיה� יש השלכות , קרי, סיכו�� מדינות מתקיימי� מבחני� רבי39�ב

 בכיתה ברוב המדינות ה� מתקיימי�: מבחני� אלה מתקיימי� במועדי� שוני�. על הנבח�
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הספר היסודי או לקראת �א� יש מדינות שבה� מקדימי� מבחני� כאלה לסו� בית, יב

, בישראל מתקיימות בחינות כאלה במתכונת בגרות. הביניי� או לתיכו��המעבר לחטיבת

 .יב�רוב בכיתות יא ו�פי�על

מערכת החינו� מפעילה סדרה של אמצעי� לתמיכה בהפעלת תוכניות הלימודי� 

בקרה והערכה של הפיתוח , י� האמצעי� אפשר למנות ספרי לימוד מומלצי�ב. הרשמיות

פרסו� ספרי הדרכה פדגוגית , הספר�הקוריקולרי ושל הפעלת תוכניות הלימוד בבתי

פרסו� הוראות כיצד לייש� את תוכנית הלימודי� , למורי� המלווי� את תוכנית הלימודי�

המבוסס על מידע , בינלאומי במדעי� בדוח ה5.3מוצג . וקיו� רשת של פיקוח והדרכה

מציי� את כל המדינות שמערכת החינו� שלה� מפרסמת המלצות ,  מדינות51�שנאס� מ

מפרסמת , ) מדינות47(מציעה מדריכי� פדגוגיי� למורי� , ) מדינות38(לספרי לימוד 

� מקיימת פעולות להערכת פיתוח� והפעלת, ) מדינות39(המלצות ליישו� תוכנית הלימודי� 

מקיימת מבחני , ) מדינות37(ממליצה על דרכי הוראה , ) מדינות33(של תוכניות הלימוד 

 38(ומקיימת רשת של פיקוח והדרכה )  מדינות21(משוב במדגמי� ארציי� של תלמידי� 

 .בישראל קיימי� כל האמצעי� שהוזכרו לתמיכה בתוכניות הלימודי� במדעי�). מדינות
 

  הלימודי� במדעי�הזמ� המוקצב להוראת תוכנית

 בדוח הבינלאומי מציג מידע על הזמ� המוקצב להוראת תוכנית הלימודי� 5.4מוצג 

. באחוזי� מהס� הכולל של זמ� הלימודי� השבועי בארצות השונות, המיועדת במדעי�

ו , ד, והנתוני� בו מתייחסי� לכיתות ב,  בשאלו� תוכנית הלימודי�5המידע נאס� משאלה 

ית היא עלייה או יציבות באחוז הזמ� המוקצב להוראת המדעי� ע� המגמה הכלל. ח�ו

ש� נמצאה ירידה באחוז , מצב זה שונה מזה שהתגלה במתמטיקה. העלייה ברמת הכיתה

בכיתה ב אחוז הזמ� המוקצב להוראת המדעי� במדינות . הזמ� ע� העלייה ברמת הכיתה

 –בכיתה ו ; 28%� ל4% בי� –בכיתה ד ;  מזמ� הלימוד השבועי20%� ל4%השונות נע בי� 

בישראל אחוז הזמ� מס� שעות הלימוד . 32%� ל7% בי� –ובכיתה ח ; 28%� ל5%בי� 

10%�ועומד על כ, ח�השבועיות המוקדש למדעי� נשאר יציב מכיתה ד ל. 
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 היענות קוריקולרית לשונ�ת בי� לומדי� במדעי�

חסויות פדגוגיות שונות אל קיימות שלוש אפשרויות קוריקולריות המבטאות שלוש התיי

הוראת תוכנית ; הוראת תוכנית לימודי� אחידה לכל הלומדי�: השונ�ת בי� הלומדי�

הוראת תוכניות לימודי� ; לימודי� אחידה א� בגרסות שונות ללומדי� בעלי יכולות שונות

 .שונות לתלמידי� בעלי יכולת שונות

הנתוני� מורי� כי . מודי� במדעי� בשאלו� תוכנית הלי6מידע בעניי� זה נאס� משאלה 

 מדינות התוכנית אחידה א� 10�ב;  מדינות מופעלת תוכנית לימודי� אחידה במדעי�39�ב

בלגיה , אוסטרליה(נלמדת בגרסות שונות המותאמות לרמות יכולת שונות של לומדי� 

�צותסרביה ואר, סקוטלנד, הפיליפיני�, זילנד�ניו, ישראל, קונג�הונג, אנגליה, הפלמית

 מופעלות תוכניות לימוד שונות לתלמידי� – הולנד וסינגפור –ורק בשתי מדינות ; )הברית

 .בעלי יכולת שונה
 

 הדגשי� השוני� המושמי� ביעדי� השוני� בהוראת המדעי�

 בדוח הבינלאומי מופיע מידע על מידת הדגש המוש� בסדרה של יעדי� 5.6במוצג 

ארבע דרגות . פי דיווחי המפקחי��על, במדעי�המוזכרי� בתוכנית הלימודי� המיועדת 

: היעדי� המוזכרי� ה�. דגש מועט או לא מודגש כלל, דגש מסוי�, דגש רב: הסול� ה�

ניסוח השערות או , כתיבת הסברי� לדברי� נצפי�, הבנת מושגי�, ידיעת עובדות בסיסיות

שילובי מדע , ר המדעילימוד החק, תכנו� וביצוע של ניסויי� וחקירות, חיזויי� שיש לבוחנ�

הבנה של , לימוד יישומי� טכנולוגיי� והשפעת� על החברה, ע� דיסציפלינות אחרות

 –התייחסות להתנסויות של קבוצות תרבותיות ואתניות שונות , השפעת האד� על הסביבה

 ). בשאלו� תוכנית הלימודי� במדעי�7שאלה (תרבותית �גישה רב

 34(ידיעת עובדות בסיסיות , ) מדינות35(ושגי� היעדי� המודגשי� ביותר ה� הבנת מ

הדגש בתכנו� וביצוע ).  מדינות20(כתיבת תיאורי� ומת� הסברי� לדברי� נצפי� , )מדינות

נתו� זה משק� את דעיכתה של גישת החקר .  מדינות16של ניסויי� וחקירות מאפיי� רק 

 ;Bruner, 1961; Schwab, 1978(אשר שלטה בשנות השישי� והשבעי� , בהוראת מדעי�

Rutherford, 1964( .טכנולוגיה וחברה שוב אינו כה בולט כפי , ג� הדגש בשילובי� של מדע

�איטליה ודרו�, ישראל,  בוצואנה– מדינות 4ורק , )Shamos, 1995(שהיה בשנות השמוני� 

נראה שברוב המדינות יש חזרה מתוכניות לימודי� ברוח .  שמות בכ� דגש רב–אפריקה 

המדגישות ,  האמפירי ומ� התוכניות האינטגרטיביות אל תוכניות לימודי� מסורתיותהחקר

 .הבנה ויכולת לתת הסברי� ולהציג טיעוני�, ידע
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 תוכנית הלימודי� במדעי� המיועדת במדינות השונות

 במדעי� שאמורי� TIMSS-2003שיעור הנושאי� מתו� המסגרת הקוריקולרית של 

תוכנית מהווי� ביטוי לידי כלל התלמידי� במדינות השונות �להילמד עד סו� כיתה ח על

 .הלימודי� המיועדת בה�

 8,  במדעי החיי�12 – נושאי� 44 בשאלו� תוכנית הלימודי� במדעי� מפרטת 13שאלה 

גורמי� מוסמכי� .  במדעי הסביבה3�האר� ו� במדעי כדור11,  בפיזיקה10, בכימיה

רק , ושאי� א� הוא מיועד לכל התלמידי�במערכת התבקשו לציי� לגבי כל אחד מהנ

. לתלמידי� מתקדמי� או שהוא אינו כלול כלל בתוכנית הלימודי� המיועדת עד לכיתה ח

 .כ� ה� התבקשו לציי� באיזו רמת כיתה הוא אמור להילמד�כמו

 בדוח הבינלאומי במדעי� מציג לגבי כל מדינה את שיעור הנושאי� מבי� כלל 5.7מוצג 

ידי כל �חו� תוכ� שאמורי� להילמד באותה מדינה עד סו� כיתה ח עלהנושאי� בכל ת

ידי התלמידי� הטובי� בלבד ואת �את שיעור הנושאי� שאמורי� להילמד על, התלמידי�

 .שיעור הנושאי� שאינ� אמורי� להילמד כלל

הנתוני� במוצג מורי� כי בחלק מהמדינות קיימת הלימה רבה בי� תוכנית הלימודי� 

 100%, לדוגמה, באסטוניה. TIMSS-2003י� המסגרת הקוריקולרית של המיועדת לב

; 95% –הברית �בארצות; ידי כלל התלמידי��מהנושאי� של מסגרת זו אמורי� להילמד על

בטוניסיה : במדינות אחרות ההלימה מועטה. 91% –ובבחריי� ובארמניה ; 98% –באיטליה 

ידי כל � אמורי� להילמד עלTIMSS מהנושאי� של המסגרת הקוריקולרית של 7%רק 

 .16% –אפריקה �ובדרו�;  מהנושאי�23% רק –בבלגיה הפלמית ובקפריסי� ; התלמידי�

מבי� אלה שפורטו בשאלו� תוכנית ( מציג את שיעורי הנושאי� במדעי� 9.3לוח 

שמיועדי� לתלמידי� הטובי� בלבד או שאינ� , שמיועדי� לכלל התלמידי�) הלימודי�

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��בישראל ועל, ת הלימודי� המיועדת במדעי�כלולי� בתוכני
 

 במדעי� שמיועדי� לכלל TIMSSשיעורי הנושאי� מתו המסגרת הקוריקולרית של : 9.3לוח 
 –שמיועדי� לתלמידי� הטובי� בלבד או שאינ� כלולי� בתוכנית הלימודי� המיועדת , התלמידי�

 )באחוזי�(יי� פי הממוצעי� הבינלאומ�בישראל ועל
 לא כלולי� מיועדי� לתלמידי� הטובי� מיועדי� לכלל התלמידי� 

ממוצעי�  ישראל 
 בינלאומיי�

ממוצעי�  ישראל
 בינלאומיי�

ממוצעי�  ישראל
 בינלאומיי�

 25 23 4 0 71 77 ) נושאי�44( כלל הנושאי�

 23 33 4 0 73 67 ) נושאי�12( מדעי החיי�

 25 25 5 0 70 75 ) נושאי�8( כימיה

 22 30 3 0 75 70 ) נושאי�10( פיזיקה

 11(האר� �מדעי כדור
 32 9 2 0 66 91 )נושאי�

 26 0 6 0 69 100 ) נושאי�3( מדעי הסביבה



   תכנית הלימודי� במתמטיקה ובמדעי� 

 

140

למעט , השיעורי� הממוצעי� בישראל דומי� לממוצעי� הבינלאומיי� בכל הקטגוריות

 לכל התלמידי� שבה� אחוז הנושאי� המיועדי�, האר��מדעי כדור ובמדעי הסביבהב

 .בישראל עולה על הממוצעי� הבינלאומיי�

מידת ההלימה של תוכנית הלימודי� המיועדת בישראל למסגרת הקוריקולרית של 

TIMSS-2003ל1/4אומנ� בתחומי� מסוימי� בי� .  מניחה א� כ� את הדעת � מ� 1/3

� בתוכנית  במדעי� אינ� כלוליTIMSS-2003הנושאי� הכלולי� במסגרת הקוריקולרית של 

כאשר השיעור הכולל , 1999�אול� מצב זה טוב בהרבה מזה שהיה ב, המיועדת בישראל

.  בלבד57%�ידי כל התלמידי� בישראל הגיע ל�של הנושאי� שהיו אמורי� להילמד על

מדעי  בלבד מ� הנושאי� ב40%�באותה שנה כללה תוכנית הלימודי� המיועדת במדעי� כ

מדעי  וא� לא אחד מ� הנושאי� במדעי הסביבהנושאי� ב מ� ה67%�כ, פיזיקה ובהחיי	

 ).1999 בדוח הבינלאומי של 5.11מוצג  (האר��כדור

הנתוני� במוצג , א� שתוכנית הלימודי� הינה גור� חשוב המשפיע על ההישג הלימודי

יש מדינות משיגות שבה� תוכנית .  מורי� בבירור שזה אינו הגור� המשפיע היחיד5.7

עדת לכלל התלמידי� מקיפה אחוז נמו� יחסית מכלל הנושאי� במסגרת הלימודי� המיו

 מהנושאי� תואמי� את תוכנית 52%שבה רק , דוגמת קוריאה הדרומית(הקוריקולרית 

ולעומת� יש מדינות שהישגיה� נמוכי� א� שמידת , )הלימודי� המיועדת לכלל התלמידי�

 TIMSS-2003וריקולרית של ההלימה של תוכנית הלימודי� המיועדת שלה� למסגרת הק

 TIMSS מ� הנושאי� במסגרת הקוריקולרית של 75%שבה , בערב הסעודית, למשל(גבוהה 

 מ� הנושאי� מיועדי� לכלל 70%שבה , ובפיליפיני�, במדעי� מיועדי� לכלל התלמידי�

 ).התלמידי�

י ידי שנ�המדינות מסודרות בארבע קבוצות המוגדרות על.  שלהל� מדגי� זאת4תרשי� 

פי הממוצע �הקו האנכי מייצג את שיעור הנושאי� שהתוכנית המיועדת מקיפה על: קווי�

כפי שנית� לראות . והקו האופקי מייצג את ההישג הבינלאומי הממוצע, הבינלאומי

יש מדינות שבה� קיימת התאמה בי� שיעור הנושאי� שתוכנית הלימודי� , בתרשי�

לבי� הישגיה� , TIMSSגרת הקוריקולרית של מבי� הנושאי� במס, המיועדת שלה� מקיפה

כאשר השיעור גבוה מהממוצע , כלומר(במבח� בהשוואה לממוצעי� הבינלאומיי� 

, וכאשר הוא נמו� מהממוצע הבינלאומי, ג� ההישג גבוה מהממוצע הבינלאומי, הבינלאומי

דפוס א� יש מדינות אחרות שאינ� מתנהגות לפי ; )ג� ההישג נמו� מהממוצע הבינלאומי

 .זה
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ידי כל התלמידי� עד סו� �היחס בי� שיעור הנושאי� במדעי� שאמורי� להילמד על: 4תרשי� 
 לבי� ההישגי� במבח� במדעי�, פי תוכנית הלימודי� המיועדת�על, כיתה ח

 

 ). נושאי�44(מתו� כלל הנושאי� במדעי�  *
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 נית הלימודי� המופעלת במדעי� במדינות השונותתוכ

-TIMSSשיעורי התלמידי שלומדי את הנושאי השוני במסגרת הקוריקולרית של 

 .תוכנית הלימודי המופעלתמהווי ביטוי ל במדעי עד למועד המבח� 2003

 במדעי בארצות TIMSSמידע על מידת הוראתה בפועל של המסגרת הקוריקולרית של 

לגבי אותה סדרה של נושאי , המורי נשאלו.  נאס� כאמור מדיווחי המוריהשונות

מחצית תוכניה או (א ה נלמדו ברוב , שפורטו בשאלו� תוכנית הלימודי במדעי

רק לאחרונה או , )שנת המבח�(בשנה הנוכחית , )שנת המבח�(לפני השנה הנוכחית ) יותר

 בדוח הבינלאומי מציג את 5.8מוצג ). עי בשאלו� למורה למד24שאלה (לא נלמדו כלל 

שיעורי התלמידי שלמדו את רוב הנושאי בכל תחו תוכ� במדעי בשנת המבח� או 

 ).לפי דיווחי המורי(לפניה 

מציג נתוני ,  בדוח הבינלאומי במדעי�5.8 ו5.7המבוסס על מוצגי , 9.4לוח 

� הכלולי בתוכנית הלימודי המשווי את השיעור הממוצע של הנושאי בכל תחו תוכ

ע השיעור הממוצע של התלמידי , לפי דיווחיה של גורמי המערכת, המיועדת במדעי

) קוד לשנת המבח� או בשנת המבח�(שלמדו בפועל את רוב הנושאי עד למועד המבח� 

הנתוני בשתי העמודות . פי הממוצעי הבינלאומיי�בישראל ועל, לפי דיווחי המורי

ה� , י על מידת ההלימה בי� תוכנית הלימודי המיועדת ותוכנית הלימודי המופעלתמלמד

 .TIMSSלמסגרת הקוריקולרית של , פי הממוצעי הבינלאומיי�בישראל וה� על

 א הוא :  מציגי מידע מפורט לגבי כל אחד מהנושאי במדעי5.16–5.9מוצגי

מידי הטובי בלבד או שהוא אינו נלמד ידי התל�על, ידי כלל התלמידי�אמור להילמד על

וכ� אחוז התלמידי שלמדו ; טווח השני שבה� הנושא אמור להילמד; כלל עד כיתה ח

 .אותו

 
 

 לתוכנית הלימודי� המיועדת ולתוכנית TIMSSהלימת המסגרת הקוריקולרית של : 9.4לוח 
 פי הממוצעי� הבינלאומיי�� בישראל ועל–הלימודי� המופעלת במדעי� 

 ממוצע בינלאומי ישראל 

אחוז הנושאי� של  
 TIMSSמסגרת 

המצויי� בתוכנית 
הלימודי� המיועדת 

 )דיווחי מפקחי�(

אחוז התלמידי� שלמדו 
עד למועד המבח� את 

 תוכנית –רוב הנושאי� 
הלימודי� המופעלת 

 )דיווחי מורי�(

אחוז הנושאי� של 
 TIMSSמסגרת 

המצויי� בתוכניות 
הלימודי� המיועדות 

 )דיווחי מפקחי�(

אחוז התלמידי� שלמדו 
עד למועד המבח� את 

 תוכנית –רוב הנושאי� 
הלימודי� המופעלת 

 )דיווחי מורי�(

 67 71 56 77 ) נושאי�44(המבח� כולו 

 70 73 49 67 ) נושאי�12(מדעי החיי� 

 70 70 76 75 ) נושאי�8(כימיה 

 66 75 59 70 ) נושאי�10(פיזיקה 

 61 66 45 91 ) נושאי�11(האר� �מדעי כדור

 49 69 39 100 ) נושאי�3(מדעי הסביבה 

 . בשאלו� למורה למדעי�24 בשאלו� תוכנית הלימודי� ושאלה 13שאלה : מקור
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 המופיעי TIMSS מורה שאחוז הנושאי של המסגרת הקוריקולרית של 9.4לוח 

�מדעי כדורי בבתוכנית הלימודי המיועדת הישראלית עולה על הממוצעי הבינלאומי

. במדעי החיי� וכימיהב, פיזיקה ודומה לממוצעי הבינלאומיי במדעי הסביבה ובהאר	

קיימת הלימה רבה יחסית בי� תוכנית הלימודי המיועדת בישראל לבי� המסגרת , ככלל

 .TIMSSהקוריקולרית של 

מבח� אחוז התלמידי שמוריה דיווחו כי תלמידיה למדו את רוב הנושאי השוני ב

נות� מושג לגבי מידת , בשנת המבח� או קוד לכ�, במדעי ובתחומי התוכ� השוני שלו

שיעורי התלמידי שמוריה דיווחו כ� . TIMSSהפעלתה של המסגרת הקוריקולרית של 

 מ� �3/4א� שכ. כימיהלמעט ב, בישראל נמוכי יחסית ונופלי מהממוצעי הבינלאומיי

 במדעי תואמי את תוכנית הלימודי TIMSSית של הנושאי במסגרת הקוריקולר

ידי התלמידי עד למועד �רק כמחצית מהנושאי נלמדו בפועל על, המיועדת בישראל

, עובדה זו מעידה כי למרות הרחבתה של תוכנית הלימודי המיועדת בישראל. המבח�

 .בפועל התוכנית אינה מופעלת במלואה

י� אחוז התלמידי שלמדו עד למועד המבח� את על הקשר בי� ההישגי הלימודיי לב

 המדינות מסודרות בארבע קבוצות המוגדרות . 4רוב הנושאי נית� ללמוד מתרשי

הקו האנכי מייצג את הממוצע הבינלאומי של אחוז התלמידי : באמצעות שני קווי

 צג את והקו האופקי מיי, )לפי דיווחי המורי(שלמדו עד למועד המבח� את רוב הנושאי

 .ההישג הבינלאומי הממוצע

ישראל נמנית ע המדינות שבה� אחוז התלמידי שלמדו בפועל עד למועד המבח� את רוב 

. נושאי המבח� נמו� מהממוצע הבינלאומי ואילו הישגיה� עולי על הממוצע הבינלאומי

הדומות לישראל מבחינת אחוז התלמידי שלמדו בפועל עד למועד , קפריסי� וסינגפור

דבר המעיד , השיגו הישג שונה מאוד מההישג הישראלי, המבח� את רוב הנושאי במדעי

 .כי הקשר בי� ההישגי הלימודיי לבי� תוכנית הלימודי המופעלת אינו חזק
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היחס בי� שיעור התלמידי� שלמדו בפועל את רוב הנושאי� של המסגרת הקוריקולרית : 5תרשי� 
 ) תוכנית הלימודי� המופעלת(בח�  במדעי� עד למועד המTIMSSשל 

 לבי� ההישגי� במבח� במדעי�
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פי מידת � ההישג הישראלי בפריטי המבח במתמטיקה ובמדעי� על9.3
 �הכניוההזדמנות שניתנה ללמידת ת

 

 של מחקר הפריטי במבח� ההישגי הינ הביטוי התפעולי של המסגרת הקוריקולרית

TIMSS-2003 . על ההישג הלימודי הוא מידת ההזדמנות שניתנת אחד הגורמי המשפיעי

מאחר שהמסגרת . ידי פריטי המבח��לתלמידי ללמוד את התכני המיוצגי על

 אינה תואמת באופ� מוחלט את תוכנית הלימודי TIMSS-2003הקוריקולרית של מחקר 

צב שבו תלמידי נבחנו על פריטי שהיו שוני זה נוצר מ, המיועדת של הארצות השונות

 .מזה במידת ההזדמנות שהייתה לתלמידי ללמוד את תוכניה

 ההזדמנות שניתנה לתלמידי ללמוד את התכני של פריטי המבח� מידע בנוגע למידת

שנדרשו לציי� לגבי כל פריט א הוא מייצג תוכ� הכלול , השוני נאס� מגורמי הפיקוח

לא ("או אינו מייצג תוכ� הכלול בה ") נלמד("בתוכנית הלימודי המיועדת עד כיתה ח 

 לציי� אילו מה מייצגי תוכ� התבקשו המפקחי" הנלמדי"לגבי הפריטי "). נלמד

שהיה אמור להילמד קוד לשנת המבח� ואילו מייצגי תוכ� שהיה אמור להילמד בשנת 

לוח . מידע נאס� ג על אות פריטי שתוכניה קיבלו דגש מיוחד בשנת המבח�. המבח�

, במתמטיקה ובמדעי,  מציג את התפלגות הפריטי לארבע קטגוריות אלה בישראל9.5

 188(ובמדעי )  פריטי194(שיעור באחוזי מכלל פריטי המבח� במתמטיקה ואת 

 ).פריטי
 

התפלגות פריטי המבח� במתמטיקה ובמדעי� לפי מידת ההזדמנות שניתנה לתלמידי� : 9.5לוח 
 בישראל ללמוד את תוכניה�

 מדעי� מתמטיקה 

 באחוזי	 מספר גולמי באחוזי	 מספר גולמי 

 100 188 100 194 כ"סה

 30 58 20 38 לא נלמדו

 70 130 80 156 נלמדו

 30 55 55 107 נלמדו בשנת המבח�

 40 75 25 49 נלמדו קוד	 לשנת המבח�

 – – 20 39 נלמדו קוד	 א� קיבלו דגש בשנת המבח�

 40 75 5 10 נלמדו קוד	 ולא קיבלו דגש בשנת המבח�

 

 סבירות ללמוד את רוב המצב מעידה כי היו לתלמידי בישראל הזדמנויות�תמונת

;  מכלל הפריטי�80% את התכני של כ–במתמטיקה : התכני של פריטי המבח�

  . מפריטי המבח�70% את התכני של –ובמדעי

 ייצגו תכני שהיו אמורי להילמד בשנת 55%, מבי� כלל פריטי המתמטיקה במבח�

 קודמות א� קיבלו דגש  נוספי ייצגו תכני שהיו אמורי להילמד בשני�20%ו, המבח�

 מכלל הפריטי ייצגו תכני שהיו 40%. המצב שונה�במדעי תמונת. מיוחד בשנת המבח�
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, וא� לא אחד מה הודגש מחדש בהוראה בשנת המבח�, אמורי להילמד בשני קודמות

בעוד שבמתמטיקה נחשפו התלמידי בשנת , כלומר.  מכלל הפריטי לא נלמדו כלל�30%ו

במדעי ה נחשפו בשנת המבח� לתוכניה ,  מפריטי המבח�75%יה של המבח� לתוכנ

 . בלבד מהפריטי�30%של כ

נעשה , כדי לבדוק א להזדמנות הלמידה של תוכני המבח� יש קשר להישגי לימודיי

בישראל פילוח של ההישגי בקבוצות פריטי בזיקה להזדמנות שהייתה לתלמידי ללמוד 

תמטיקה וג לגבי מדעי נמצא שההישג בפריטי שתוכניה ג לגבי מ. את תוכניה

הדבר נכו� ה� לגבי כלל הפריטי . נלמדו עולה על ההישג בפריטי שתוכניה לא נלמדו

 .וה� לגבי הפריטי המייצגי את תחומי התוכ� השוני

משוקלל בפריטי המבח� כולו ובפריטי השייכי � מציג את ממוצע ההישג הלא9.6לוח 

פי מידת ההזדמנות שניתנה לתלמידי �על, במתמטיקה ובמדעי, י התוכ� השונילתחומ

הספר משפיע על ההישג �ניתוח זה מאפשר לאתר תחומי תוכ� שבית. ללמוד את תוכניה

 .הספר משפיע פחות�לעומת אחרי שבה בית, בה
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� של תחומי התוכ� בפריטי, משוקללי� בישראל בפריטי המבח� כולו�ממוצעי הישגי� לא: 9.6לוח 
כשה� מס�וגי� לפי מידת ההזדמנות שניתנה , שלו ובפריטי� של המיומנויות הקוגניטיביות שלו

 )בציוני אחוזי�(לתלמידי� ללמוד את תוכניה� 
מספר  

פריטי�
ההישג 

בפריטי� 
שתוכנ� לא 

 נלמד
L 

ההישג 
בפריטי� 

שתוכנ� נלמד
N 

פער 
הישגי� 
בי� נלמד

ללא 
נלמד

� ההישג בפריטי
שתוכנ� נלמד 
קוד� לשנת 
המבח� ללא 

 דגש
P 

ההישג 
בפריטי� 

שתוכנ� נלמד 
 בשנת המבח�

H 

ההישג בפריטי�
שתוכנ� קיבל 
דגש מיוחד 
 בשנת המבח�

E 

פער הישגי� 
בי� פריטי� 

שתוכנ� נלמד 
בשנת המבח� 
לבי� פריטי� 
שתוכנ� קיבל 

 דגש מיוחד

 ת"סממוצעת"סממוצע ת"סממוצע ת"סממוצעת"סממוצע  

 מספר –מתמטיקה 
 פריטי�

 n=38 n=156  n=10 n=107 n=39  

 7 27 54 23 47 39 43 7 22 47 26 40 194 ציו	 כולל

 5 29 55 31 50 46 46 �2 23 50 45 52 56 מושג המספר

 22 48 67 30 45 45 31 �4 29 45 46 49 50 אלגברה

 10 40 51 36 41 47 33 4 27 40 45 36 32 מדידה

 6 49 62 37 56 49 62 21 36 57 30 36 31 טרייהגיאומ

 – – – 35 48 – – 7 35 48 47 41 25 נתוני�

ידיעה של עובדות 
 ופרוצדורות

44 47 41 53 26 6 43 49 53 29 49 37 4� 

 3 36 65 36 62 48 62 28 31 62 42 34 38 שימוש במושגי�

 5 37 50 29 45 47 40 �1 25 44 41 45 65 פתרו	 בעיות שגרתיות

 – – – 28 35 48 39 �3 28 36 39 39 47 חשיבה מתמטית

  n=58 n=130  n=75 n=55 n=0   מספר פריטי�–מדעי� 

    23 46 23 47 6 20 46 23 40 188 ציו	 כולל

    28 47 – –20 27 47 42 27 31 כימיה

    35 45 31 44 �6 25 44 38 50 45 פיזיקה

    46 56 28 1351 26 52 30 39 55 מדעי החיי�

    50 56 32 1653 31 53 39 37 30 האר��מדעי כדור

    28 23 35 39 �2 34 36 38 38 27 מדעי הסביבה

    33 56 25 53 8 22 54 36 46 57 ידע עובדתי

    29 44 33 47 1 25 46 30 45 72 הבנה מושגית

    28 39 32 1241 23 40 32 28 59 חשיבה וניתוח

 

 ההישג בפריטי המתמטיקה שהייתה לתלמידי הזדמנות ללמוד את תוכניה ממוצע

פער זה הינו .  על ממוצע ההישג בפריטי שתוכניה לא נלמדו�7%הספר עולה ב�בבית

) 21%פער של  (גיאומטרייהב: תוצאה של הישג גבוה יותר בפריטי שנלמדו בשני תחומי

 ההישג בפריטי שתוכניה נלמדו האלגבר ובמושג המספרב). 7%פער של  (נתוני	וב

א� הפערי קטני מכדי לייחס , הספר נופל מההישג בפריטי שתוכניה לא נלמדו�בבית

 .לה משמעות

 ניכר הישג גבוה יותר שימוש במושגי	ב, באשר למיומנויות הקוגניטיביות במתמטיקה

רשמו פערי  נחשיבה מתמטית ובפתרו� בעיות שגרתיותב, לעומת זה. בפריטי שנלמדו

א� ג כא� , הישג שליליי בי� פריטי שתוכניה נלמדו לבי� פריטי שתוכניה לא נלמדו

 .הפערי קטני מכדי לייחס לה חשיבות
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�במדעי היתרו� בהישג בפריטי שהייתה ללומדי הזדמנות ללמוד את תוכניה בבית

�מדעי כדורב) �20% של יתרו (כימיהפער זה הינו תרומת של פריטי ב. �6%הספר מגיע ל

 ).13%יתרו� של (מדעי החיי	 וב) 16%יתרו� של  (האר�

 הישגיה של תלמידי בפריטי שתוכניה לא נלמדו עולה על ההישג פיזיקהב

 .בפריטי שתוכניה נלמדו

�במיומנויות הקוגניטיביות ניכרו הישגי גבוהי יותר בפריטי שתוכניה נלמדו בבית

 ).12%(חשיבה וניתוח ו) 8% (ידע עובדתיהספר בתחומי התוכ� 

הניתוח מעלה כי ללמידה לקראת המבח� במתמטיקה שהתרחשה בישראל בשנת המבח� 

ההישגי בפריטי המתמטיקה שתוכניה קיבלו דגש מיוחד בהוראה . הייתה השפעה בולטת

ועולי א� על ההישגי בפריטי שתוכניה נלמדו , בשנת המבח� הינ הגבוהי ביותר

 .אלגברההדבר בולט במיוחד ב. לראשונה בשנת המבח�

אי� להוציא מכלל אפשרות , לצד הטענה בדבר השפעתה של הלמידה לקראת המבח�

, אכ�. מהיות קלי יחסית, בחלקו לפחות, שההישג הגבוה בפריטי המודגשי נובע

 ב נמצא שההישג בה היה הגבוה ביותר ג�2003 שהודגשו ב�Trendבבדיקת פריטי ה�

1999 , .א� שבאותה שנה לא הודגשו תוכניה
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 נתוני הרקע של התלמידי� ועמדותיה�. 10

 

על פעילויותיו בבית וכ� , על משפחתו וביתו, שאלו� התלמיד סיפק נתוני רקע על הלומד

. יחסו אל עצמו כלומד ויחסו למקצועות הלימוד מדעי� ומתמטיקה, על עמדותיו של הלומד

השאלו� ( הערבית  מה� מהמגזר של דוברי1,106,  תלמידי�4,161על שאלו� התלמיד ענו 

מבי� הנתוני� שנאספו באמצעות שאלו� התלמיד נבחרה קבוצה מצומצמת ). תורג� לערבית

משתני� אלה . פי התיאוריה כקשורי� להישגי� לימודיי��של משתני� המוכרי� על

מאפשרי� לאפיי� את אוכלוסיית התלמידי� , וכ� מדדי� שפותחו באמצעות�, כשלעצמ�

. ות את מאפייניה ע� מאפייניה� של תלמידי� בארצות אחרותולהשו, בכיתה ח בישראל

 .להל� תיאור קצר של המשתני� שנבחרו ושל המדדי� שפותחו באמצעות�

השכלה :  במשתנה זה הובחנו כמה קטגוריות– הרמה העליונה של השכלת ההורי�

; )כולל הכשרה להוראה(השכלה אקדמית א� לא אוניברסיטאית ; אקדמית אוניברסיטאית

ספר �השלמת בית; ביניי��השלמת חטיבת; השכלה תיכונית; תיכונית מקצועית�השכלה על

איני "וקטגוריה של ; ")ה כלל/לא למד"כולל (ספר יסודי �השלמה של בית�אי; יסודי

�השכלה אקדמית אוניברסיטאית ולא: קטגוריות אלה צומצמו לחמש". יודע

; השלמת חטיבה; השכלה תיכונית; יתאוניברסיטא�תיכונית לא�השכלה על; אוניברסיטאית

אי� "קודדה כ" איני יודע"הקטגוריה " (ה כלל/לא למד"כולל , והשלמת יסודי או פחות

 ").תגובה

 במשתנה זה נעשתה – השאיפות הלימודיות של התלמידי� בזיקה להשכלת ההורי�

הבחנה בי� תלמידי� ששואפי� להשלי� לימודי� באוניברסיטה ואשר אחד מהוריה� 

תלמידי� ששואפי� להשלי� לימודי� ; פחות השלי� לימודי� אוניברסיטאיי�ל

תלמידי� שאינ� ; אוניברסיטאיי� א� א� לא אחד מהוריה� השלי� לימודי� אוניברסיטאיי�

ותלמידי� שאינ� ; שואפי� להשלי� לימודי� אוניברסיטאיי� ללא קשר להשכלת הוריה�

 .לא קשר להשכלת הוריה�יודעי� לתאר את השאיפות הלימודיות שלה� ל

 לצור� משתנה זה הורכב סול� של ארבע – תדירות הדיבור בשפת המבח� בבית

במשתנה זה הייתה התייחסות נפרדת . פע��א�; לפעמי�; כמעט תמיד; תמיד: קטגוריות

 .לדוברי עברית ולדוברי ערבית

 �200 במשתנה זה נעשתה הבחנה בי� בתי� שיש בה� יותר מ–  ספרי�–משאבי הבית 

 .�10 ל0בי� ; �25 ל11בי� ; �100 ל26בי� ; �200 ל101בי� ; ספרי�

 לכל אחד משני המשאבי� בנפרד הוגדרו שתי – כתיבה� מחשב ושולח�–משאבי בית 

 .הימצאות של המשאב בבית�הימצאות או אי: קטגוריות
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; בבית בלבד; הספר� בבית ובבית– זמינ�ת של מחשב והמקו� שבו עושי� בו שימוש

לא משתמשי� כלל ; )הספר ולא בבית�לא בבית(שימוש במקו� אחר ; הספר בלבד�ביתב

 .במחשב

לפחות פע� ;  לפחות פע� בשבוע– תדירות השימוש במחשב לצור� חיפוש מידע

 .לא משתמשי� כלל במחשב; פע��א�; פעמי� מספר בשנה; בחודש

 לכל אחד – �בית במתמטיקה ובמדעי�התדירות והזמ� שתלמידי� משקיעי� בשיעורי

 התלמידי� מקבלי� –רמה גבוהה : משני המקצועות בנפרד נקבעו במשתנה זה שלוש רמות

 –רמה נמוכה ; ומש� הכנת� חצי שעה או יותר, בית לפחות שלוש פעמי� בשבוע�שיעורי

ומשקיעי� לא יותר מחצי שעה , בית פעמיי� בשבוע לכל היותר�התלמידי� מקבלי� שיעורי

 . כל האפשרויות האחרות–� ביניי�רמת; להכנת�

;  צפייה בטלוויזיה– הזמ� שתלמידי� משקיעי� בפעילויות שונות בבית או מחו� לבית

; אינטרנט; קריאת ספרי�; ספורט; עבודות בבית; משחקי� ע� חברי�; משחקי מחשב

 .עבודה בשכר

 לכל אחד משני – מידת הביטחו� העצמי של התלמידי� כלומדי מתמטיקה או מדעי�

פי ממוצע תגובותיו של �שערכו נקבע על, צועות בנפרד הוגדר מדד בעל שלוש רמותהמק

כלל �בדר�: התלמיד על ארבעה פריטי� הנוגעי� בהערכתו את עצמו כלומד את המקצוע

המקצוע אינו ממקצועותיי ; )עבר היפו�(המקצוע קשה לי יותר מאשר לאחרי� ; אני מצליח

 .� השייכי� למקצוע במהירותאני לומד דברי; )עבר היפו�(החזקי� 

פי מידת � ערכו של משתנה זה נקבע על– ההערכה שתלמידי� רוחשי� ללימוד המקצוע

אני נהנה ; אני מעוניי� ללמוד יותר את המקצוע: הסכמת� של התלמידי� לשבעה היגדי�

אני חושב שהמקצוע ; אני חושב שהמקצוע יסייע לי בחיי היומיו�; ללמוד את המקצוע

אני חושב ; אני חושב שהמקצוע יסייע לי להגיע לאוניברסיטה; הספר� בביתיסייע לי

 ).שני פריטי�(שהמקצוע יסייע בעיסוקי� רצויי� 

אני נהנה " התפלגות התלמידי� לפי מידת הסכמת� להיגד – ההנאה מלימוד המקצוע

� ל1995משמשת בסיס להשוואה בי� המדינות השונות ובי� השני� " ללמוד את המקצוע

2003. 

הנתוני� לקוחי� . בהמש� הפרק נציג את הנתוני� הנוגעי� בכל אחד מהמדדי� שהוזכרו

 .מעיבודי� מקומיי� ומהאלמנכי�, מ� הדוח הבינלאומי
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  השכלת ההורי�10.1

 

נתוני שאלה זו שימשו . אב וא� בנפרד,  נשאלו התלמידי� על השכלת הוריה�6בשאלה 

א� שיש דמיו� בהתפלגות . שנתוניו יובאו להל�, לבניית מדד משולב של השכלת הורי�

נמצאו הבדלי� גדולי� בי� הורי� בשני , האבות והאימהות לקטגוריות ההשכלה השונות

 .לכ� יובאו להל� התפלגויותיה� בנפרד.  דוברי העברית ודוברי הערבית–המגזרי� 
 

 )באחוזי�(ראל רמת ההשכלה הגבוהה שהשלימו אימהות ואבות בשני המגזרי� ביש: 10.1לוח 

 דוברי ערבית דוברי עברית 

 אבות אימהות אבות אימהות 

 5 9 1 1 לא למדו/ לא השלימו יסודי 

 6 9 2 2 השלימו יסודי

 19 21 6 4 ביניי��השלימו חטיבת

 23 24 14 14 השלימו תיכו�

 12 7 12 14תיכונית מקצועית�השכלה על

 14 13 16 19  תואר ראשו�–אקדמי 

 6 3 17 16  תואר שני ומעלה–אקדמי 

 . בשאלו� התלמיד6נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 ".איני יודע" בכל עמודה הוא שיעורי התלמידי� שבחרו בתשובה �100%הנתו� המשלי� ל: הערה

 

נתוני השאלה שימשו לבניית חמש קטגוריות לתיאור רמת ההשכלה של ההורה המשכיל 

את , לגבי כל אחת מהקטגוריות, המציג, ח הבינלאומי בדו4.1אלה מתוארות במוצג . יותר

בלוויית , שיעור התלמידי� שלפחות אחד מהוריה� השלי� את רמת ההשכלה המסוימת

מנתוני� אלה מתברר כי ישראל . ממוצעי ההישג במדעי� ובמתמטיקה של אות� תלמידי�

שלי� הינה אחת הארצות היחידות שבה� שיעור התלמידי� שלפחות אחד מהוריה� ה

שוודיה , רוסיה, נורווגיה, לטביה, כ� המצב ג� בארמניה. �40%אוניברסיטה גבוה מ

 .הברית�וארצות

,  מציג את הנתוני� של כלל התלמידי� בישראל ושל התלמידי� בשני מגזריה10.2לוח 

 .וכ� את נתוני הממוצעי� הבינלאומיי�
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והישגיה� במתמטיקה , של הוריה�לפי רמת ההשכלה ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 10.2לוח 
 )בציוני סבירות(ובמדעי� 

 יסודי או פחות חטיבה תיכו� אוניברסיטאיתתיכונית לאעל בוגרי אוניברסיטה 

הישג  שכיחות 

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 

 דעי
מ

כלל 


 התלמידי
45 53152324 49348718 4744688 4574585 455456

דוברי 

 עברית
52 53852926 49949215 4824724 4504513 450452

דוברי 

 ערבית
25 48748420 47347127 46246218 46146210 459460

ממוצע 

 בינלאומי
28 50350717 48048728 46347215 43444212 410412

 . בשאלו� התלמיד6נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

שיעור התלמידי� בישראל שלפחות אחד מהוריה� בוגר אוניברסיטה עולה על הממוצע 

. ושיעור� במגזר של דוברי העברית עולה על שיעור� במגזר של דוברי הערבית, הבינלאומי

 בישראל פער ההישגי� בי� תלמידי� .להשכלת ההורי� יש קשר להישגי� הלימודיי�

שלפחות אחד מהוריה� בוגר אוניברסיטה לבי� תלמידי� שהוריה� בוגרי יסודי או פחות 

פי הממוצעי� �על.  נקודות�67 ל–ובמדעי� ,  נקודות�76מכ� מגיע במתמטיקה ל

–0( נקודות ציו� על סול� ציוני הסבירות �95 ו93פערי� אלה עומדי� על , הבינלאומיי�

 .בהתאמה, )100תק� �סטיית, 1000
 
 

  השאיפות הלימודיות של התלמידי�10.2

 

כאשר מצמידי� למידע על השכלת ההורי� את המידע לגבי השאיפות הלימודיות של 

נית� לעמוד על ההשפעה המשולבת של שני גורמי� אלה על ההישגי� , התלמידי�

ת שבה� שיעור התלמידי� ישראל נמנית ע� המדינות המעטו. הלימודיי� של התלמידי�

ואשר אחד מהוריה� לפחות הינו בוגר , המצפי� להשלי� לימודי� אוניברסיטאיי�

, נורווגיה, ליטא, לטביה, קוריאה הדרומית, הונגריה, ארמניה (30%עולה על , אוניברסיטה

 בדוח 4.2נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� מובאי� במוצג ). הברית�שוודיה וארצות, רוסיה

בלוויית , מפולחי� לשני המגזרי�,  מציג את הנתוני� הישראליי�10.3לוח . לאומיהבינ

 .הממוצעי� הבינלאומיי�
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לפי השאיפות הלימודיות שלה� בזיקה להשכלת ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 10.3לוח 
 )בציוני סבירות(והישגיה� במתמטיקה ובמדעי� , הוריה�

מצפי� להשלי� לימודי�  
יי� ולפחות אחד אוניברסיטא

מהוריה� בעל השכלה 
 אוניברסיטאית

מצפי� להשלי� לימודי� 
אוניברסיטאיי� ולהוריה� אי� 

 השכלה אוניברסיטאית

אינ� מצפי� להשלי� 
בלי , לימודי� אוניברסיטאיי�

 קשר להשכלת ההורי�

בלי קשר , אינ� יודעי�
 להשכלת ההורי�

הישג  שכיחות 

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

כלל 


 התלמידי
35 540 532 29 499 494 23 455 454 14 489 478 

דוברי 

 עברית
35 546 537 26 507 499 21 461 456 18 492 476 

דוברי 

 ערבית
16 502 498 38 482 484 31 440 439 16 448 441 

ממוצע 

 בינלאומי
21 516 520 33 485 490 30 434 446 15 447 453 

 . בשאלו� התלמיד�7ב ו6, א6נתוני אלמנכי� לשאלות : מקור
 

במיוחד א� ה� תלמידי� להורי� בעלי השכלה , לשאיפות הלימודיות של התלמידי�

פער ההישגי� בי� תלמידי� שמצפי� . יש השפעה רבה על הישגיה�, אוניברסיטאית

רסיטאיי� ואשר הוריה� בעלי השכלה אוניברסיטאית לבי� תלמידי� להשלי� לימודי� אוניב

 נקודות ציו� �85מגיע ל, בלי קשר להשכלת הוריה�, שאינ� מצפי� להשלי� אוניברסיטה

ואילו פער ההישגי� בי� תלמידי� שמצפי� להשלי� לימודי� ;  במדעי��78במתמטיקה ול

טאית לבי� תלמידי� שאינ� מצפי� באוניברסיטה ואשר לשני הוריה� אי� השכלה אוניברסי

 נקודות ציו� בלבד 44הוא , בלי קשר להשכלת הוריה�, להשלי� לימודי� באוניברסיטה

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��תמונה דומה מתקבלת ג� על.  במדעי��40במתמטיקה ו
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  תדירות הדיבור בשפת המבח� בבית10.3

 

התדירות שבה ה� מדברי� בשפת  בשאלו� התלמיד נשאלו התלמידי� מהי 3בשאלה 

שאלה זו נועדה לגלות תלמידי� ). פע��א�, לעיתי�, כמעט תמיד, תמיד(המבח� בבית� 

ישראל . שהיגרו לאר� ואשר עשויי� להיות לה� קשיי שפה המשפיעי� על הישגיה� במבח�

פי מוצג �על( מתלמידיה� דוברי� בבית את שפת המבח� �3/4 מדינות שיותר מ28נמנית ע� 

פי �בשני מגזריה ועל,  מציג את הנתוני� בישראל כולה10.4לוח ).  בדוח הבינלאומי4.3

 .הממוצעי� הבינלאומיי�
 

והישגיה� , לפי שכיחות הדיבור בשפת המבח� בבית) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 10.4לוח 
 )בציוני סבירות(במתמטיקה ובמדעי� 

 פע�א� לפעמי� כמעט תמיד תמיד 

שג הי שכיחות 

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 


 מדעי

כלל 


 התלמידי
79 496 488 15 506 505 5 484 482 1 492 470 

דוברי 

 עברית
80 505 495 14 514 512 5 499 494 1 514 484 

דוברי 

 ערבית
74 465 463 17 514 487 7 449 451 2 446 440 

ממוצע 

 בינלאומי
68 472 482 11 477 483 17 441 442 4 396 389 

 . בשאלו� התלמיד3נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

פער ההישגי� באר� בי� תלמידי� שבבית� דוברי� תמיד את שפת המבח� לבי� אלה 

ות  נקוד�6 נקודות ציו� במתמטיקה ו12שבבית� דוברי� את שפת המבח� רק לפעמי� הוא 

 �40 נקודות ציו� במתמטיקה ו31פי הנתוני� הבינלאומיי� הפער הוא �על. ציו� במדעי�

 .נקודות ציו� במדעי�
 
 

  משאבי הבית10.4

 

נוס� על . כלכלית�מספר הספרי� בבית התלמיד מוכר כאינדיקטור המשק� רמה חברתית

 המבטיחי� –ה כתיב� מחשב ושולח�–אינדיקטור זה נאספו נתוני� על משאבי בית נוספי� 

הנתוני� הבינלאומיי� ).  בשאלו� התלמיד�5 ו4שאלות (תנאי� נאותי� ללמידה 

 . בדוחות הבינלאומיי��4.5 ו4.4ההשוואתיי� מופיעי� במוצגי� 
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 ספרי�

 מהתלמידי� מגיעי� מבתי� �20% מדינות שבה� יותר מ14ישראל נמנית ע� קבוצה של 

 מציג את התפלגות התלמידי� לפי מספר 10.5לוח ).  ספרי��200יותר מ(ספרי� �עתירי

בשני מגזריה ,  בישראל כולה– בלוויית ההישגי� במתמטיקה ובמדעי� –הספרי� בבית� 

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��ועל
 

 , לפי מספר הספרי� בבית�) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 10.5לוח 
 )בציוני סבירות(והישגיה� במתמטיקה ובמדעי� 

 �10 ל0בי�  �25 ל11בי�  �100 ל26בי�  �200 ל101בי�  �200יותר מ 

הישג  שכיחות  
 'מת

הישג 
 מדעי�

הישג  שכיחות
 'מת

הישג 
 מדעי�

הישג  שכיחות
 'מת

הישג 
 מדעי�

הישג  שכיחות
 'מת

הישג 
 מדעי�

הישג  שכיחות
 'מת

הישג 
 מדעי�

כלל 

התלמידי�
22 52051122 51450733 49248717 4664606 465448

דוברי 

 עברית
22 53352322 52351334 50149417 4734645 474454

דוברי 

 ערבית
23 48047721 48548531 46346318 4464487 445434

ממוצע 

 בינלאומי
15 49850613 49249827 47648326 44945818 429438

 . בשאלו� התלמיד4נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

 �10 ל0 ספרי� לבי� אלה שבבית� בי� �200 ההישג בי� התלמידי� שבבית� יותר מפערי

� ל–פי הממוצעי� הבינלאומיי� �ועל,  נקודות ציו�63–�55ספרי� בלבד מגיעי� בישראל ל

מספר הספרי� בבית התלמיד ). 100תק� � ע� סטיית1000–0על סול� ( נקודות ציו� 69–68

 .כלי להישגי�כל�מהווה א� כ� אינדיקטור חברתי
 

 

 כתיבהמחשב ושולח�

 בדוח הבינלאומי מציג בנפרד את שיעורי התלמידי� שבבתיה� יש מחשב או 4.5מוצג 

 14ישראל נמנית ע� . כתיבה ואת שיעורי התלמידי� שבבית� חסרי� משאבי� אלה�שולח�

 המדינות 21ובי� ,  מתלמידיה� מעידי� כי יש לה� בבית מחשב�90%המדינות שיותר מ

 .כתיבה� מתלמידיה� מעידי� כי יש לה� בבית שולח��90%יותר מש

, כתיבה� מציג את שיעורי התלמידי� בישראל שיש בבית� מחשב או שולח�10.6לוח 

את פערי ההישג במתמטיקה ובמדעי� בינ� לבי� אלה , כשה� מפולחי� לשני המגזרי�

 .לאומיי�פי הממוצעי� הבינ�וכ� את הנתוני� על, שאי� בבית� משאבי� אלה
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הישגיה� , כתיבה�שיש בבית� מחשב או שולח�) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 10.6וח ל
 ופערי ההישג בינ� לבי� אלה שאי� בבית� משאבי� אלה, )בציוני סבירות(במתמטיקה ובמדעי� 

 תלמידי� שיש  
 מחשב בבית�

פער הישגי� בינ� 
 לבי� חסרי המשאב

 תלמידי� שיש בבית�
 כתיבה� שולח�

פער הישגי� בינ� 
 לבי� חסרי המשאב

  
שכיחות

הישג 
במתמטיקה

הישג 
במדעי

 
מתמטיקה

 
מדעי

 
שכיחות

הישג 
במתמטיקה

הישג 
במדעי

 
מתמטיקה

 
מדעי

כלל 
התלמידי

92 501 494 59 58 97 498 491 34 41 

דוברי 
 עברית

94 509 500 62 68 99 507 498 23 41 

דוברי 
 ערבית

80 473 470 36 30 94 468 466 19 22 

ממוצע 
 בינלאומי

60 479 484 39 35 83 473 480 35 34 

 .ג בשאלו� התלמיד�5ב ו5נתוני אלמנכי� לשאלות : מקור
 

�מצויי� מחשב ושולח�, על שני מגזריה, ישראל�בבתיה� של רוב התלמידי� במדינת

 הישגיה� .פי הממוצעי� הבינלאומיי��ושיעוריה� בישראל גבוהי� מאשר על, כתיבה

תק� על � סטיית�1/2הלימודיי� של התלמידי� שיש בבתיה� מחשב עולי� בישראל בכ

 �1/3רק ב, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על(הישגיה� של התלמידי� שאי� בבתיה� מחשב 

תק� על � סטיית�1/3כתיבה עולי� בכ�והישגי התלמידי� שיש בבתיה� שולח�, )תק��סטיית

פי �פי הממוצעי� בישראל וג� על�ג� על, כתיבה�ה� שולח�הישגי התלמידי� שאי� בבתי

קיומ� של משאבי למידה אלה קשור ללא ספק ג� למצב . הממוצעי� הבינלאומיי�

 .הכלכלי של המשפחה�החברתי
 

 רמת התקשוב בבית הלומד

שבה , ב בשאלו� התלמיד14מידע על רמת התקשוב בבית הלומד התקבל משאלה 

 .הספר או במקומות אחרי��בבית,  בבית–שתמשי� במחשב נשאלו התלמידי� היכ� ה� מ

שימוש במחשב רק בבית ; הספר�נעשתה הבחנה בי� שימוש במחשב ג� בבית וג� בבית

שימוש במחשב במקומות ; הספר ולא בבית�שימוש במחשב רק בבית; הספר�ולא בבית

�וכ� אי; בקפה אינטרנט וכדומה, אצל חברי�,  למשל–הספר �אחרי� ולא בבית או בבית

הספר והקטגוריה של �הקטגוריה של שימוש במחשב בבית ובבית. שימוש במחשבי� כלל

מוצג . הספר בכל מדינה�שימוש במחשב כלל יכולות ללמד על רמת התקשוב של בתי�אי

, הספר במדינות השונות�המציג את השימוש במחשבי� בבית ובבית,  בדוח הבינלאומי4.6

 מהלומדי� משתמשי� במחשב ג� �70%נות שבה� יותר מ המדי12מעמיד את ישראל בי� 

בי� . ואשר אי� בה� כמעט תלמידי� שאינ� משתמשי� במחשב, הספר וג� בבית�בבית

, אוסטרליה, טייווא�, קונג�הונג: בסדר יורד, המדינות שרמת התקשוב בה� גבוהה נמצאות

 .נורווגיה וקפריסי�, נדזיל�ניו, ישראל, סקוטלנד, שוודיה, הולנד, הברית�ארצות, סינגפור
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 מציג את התפלגות התלמידי� לפי הקטגוריות שצוינו ואת הישגיה� 10.7לוח 

פי הממוצעי� �בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–הממוצעי� בכל אחת מהקטגוריות 

 .הבינלאומיי�
 

 ,לפי המקו� שבו ה� משתמשי� במחשבי�) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 10.7לוח 
 )בציוני סבירות(במתמטיקה ובמדעי�  והישגיה� 

 לא משתמשי� משתמשי� במקו� אחר הספר בלבדבבית בבית בלבד הספרבבית ובבית 

הישג  שכיחות 

 'מת

הישג 

מדעי�

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 

מדעי�

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 

מדעי�

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 

מדעי�

הישג  שכיחות

 'מת

הישג 

מדעי�

כלל 

התלמידי�
72 506499 19 492483 6 446445 2 434432 1 438429 

דוברי 

 עברית
73 516507 21 497487 4 450447 2 429425 0 438400 

דוברי 

 ערבית
72 476473 11 459455 15 442445 2 448449 2 439448 

ממוצע 

 בינלאומי
39 485490 18 470476 19 441450 10 422434 14 420432 

 .ב בשאלו� התלמיד14שאלה : ורמק

 

הספר או בבית בלבד גבוהי� �הישגיה� של אלה המשתמשי� במחשבי� בבית ובבית

פי הממוצעי� �על. הספר או במקו� אחר�מהישגי המשתמשי� במחשב רק בבית

 נקודות ציו� במדעי� �58 נקודות ציו� במתמטיקה ו65הבינלאומיי� קיימי� פערי הישג של 

הספר לבי� אלה שאינ� משתמשי� במחשב �תמשי� במחשב בבית ובביתבי� תלמידי� המש

הספר �לזמינות מחשבי� ג� בבית וג� בבית. בהתאמה, �70 ו68בישראל הפערי� ה� . כלל

 .יש אפוא קשר חיובי להישגי� לימודיי�
 
 

 בית� הזמ� המוקדש לשיעורי10.5

 

בית במתמטיקה �פעילות נוספת שנעשית בבית בהקשר של למידה היא הכנת שיעורי

ב בשאלו� התלמיד �19א ו19 מסכ� נתוני� בנושא זה שנאספו משאלות 4.8מוצג . ובמדעי�

 .ב בשאלו� התלמיד לגבי מדעי��20א ו20לגבי מתמטיקה ומשאלות 

בית ומש� הזמ� �במבט ראשו� על התפלגות התלמידי� לפי התדירות של מת� שיעורי

�קה ניתני� ביתר אינטנסיביות מאשר שיעוריבית במתמטי�נראה ששיעורי, הנדרש להכנת�

 .בית במדעי�

בית ועל מש� הזמ� הנדרש להכנת� � מציג נתוני� על התדירות של מת� שיעורי10.8לוח 

הנתוני� . פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–בשני המקצועות 

 .נלקחו מהאלמנכי�
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בית ולפי מש� �לפי התדירות של מת� שיעורי) י�באחוז(התפלגות התלמידי� : 10.8לוח 
 הזמ� הנדרש להכנת� במתמטיקה ובמדעי�

 הבית�מש� הזמ� הנדרש להכנת שיעורי הבית�התדירות של מת� שיעורי 

 פעמי מספר  כל יו
 בשבוע

 פחות מפע או
 פע�א�

 חצי שעה או פחות יותר מחצי שעה

מדעימתמטיקהמדעימתמטיקהימדעמתמטיקהמדעימתמטיקהמדעימתמטיקה 

כלל 
התלמידי

51 20 43 62 5 18 40 23 60 76 

דוברי 
 עברית

48 17 47 63 5 20 41 21 59 78 

דוברי 
 ערבית

62 28 33 61 5 12 36 29 63 70 

ממוצע 
 בינלאומי

34 15 53 58 13 28 39 38 61 62 

 .בשאלו� התלמיד, ב�סעיפי� א ו, 20ולשאלה , ב�סעיפי� א ו, 19נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

 –רמה גבוהה : בית בעל שלוש רמות�על בסיס נתוני� אלה פותח מדד שיעורי

ומש� הזמ� הנדרש להכנת� , בית לפחות שלוש פעמי� בשבוע�התלמידי� מקבלי� שיעורי

בית לכל היותר � התלמידי� מקבלי� שיעורי–רמה נמוכה ; הוא חצי שעה או יותר בכל פע�

�ורמת; ומש� הזמ� הנדרש להכנת� אינו עולה על חצי שעה בכל פע�, י� בשבועפעמי

 . כל האפשרויות האחרות–ביניי� 

מציג את ,  בדוח הבינלאומי ועל עיבודי� מקומיי�4.8המבוסס על מוצג , 10.9לוח 

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל, הנתוני� בהקשר זה בישראל כולה
 

הבית במדעי� �לפי הרמות השונות של מדד שיעורי) באחוזי�(לגות התלמידי� התפ: 10.9לוח 
 )בציוני סבירות(והישגיה� במקצועות אלה , ובמתמטיקה

 רמת מדד נמוכה רמת מדד בינונית רמת מדד גבוהה 

 מדעי מתמטיקה מדעי מתמטיקה מדעי מתמטיקה 

הישג שכיחותהישג שכיחותהישג שכיחותהישג שכיחותהישגשכיחותהישגשכיחות 

כלל 
התלמידי

33 498 13 480 55 505 43 485 12 479 44 505 

דוברי 
 עברית

34 507 11 488 54 515 42 492 12 485 47 510 

דוברי 
 ערבית

31 467 19 464 60 475 51 464 9 452 30 479 

ממוצע 
 בינלאומי

26 468 13 458 54 471 44 466 19 456 43 467 

 

בית מוסקת מפערי ההישג בי� התלמידי� ברמת � האפקטיביות של מת� שיעורימידת

 �19במתמטיקה הפער בישראל מגיע ל. המדד הגבוהה לבי� אלה שברמת המדד הנמוכה

ג� בישראל , ובמדעי�;  נקודות ציו��12 ל–פי הממוצעי� הבינלאומיי� �ועל, נקודות ציו�

. ובת התלמידי� ברמות הנמוכות של המדדהפער הוא לט, פי הממוצע הבינלאומי�וג� על
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בית בשני מקצועות �נתוני� אלה אינ� מעידי� אפוא על אפקטיביות של מת� שיעורי

ונמצא , ש� חושב מדד דומה. נתוני� שנאספו משאלוני המורי� מחזקי� ממצא זה. הלימוד

עמי� יותר משלוש פ(כי פער ההישגי� הארצי בגי� מת� שיעורי בית באינטנסיביות רבה 

 �20 נקודות ציו� בישראל ול�63מגיע במתמטיקה ל) בשבוע ויותר מחצי שעת הכנה כל פע�

מת� , פי אותו מקור�על). 12.8פרק �ראו להל� תת(פי הממוצע הבינלאומי �נקודות ציו� על

�ראו תת(בית במדעי� באינטנסיביות כזו אינו קשור להישגי� לימודיי� במדעי� �שיעורי

 ).13.6פרק 
 
 

  עיסוקיה� של התלמידי� בבית10.6

 

התבקשו התלמידי� לתאר כיצד ה� מקצי� את )  בשאלו� התלמיד17(בשאלה מפורטת 

משחקי ; צפייה בטלוויזיה ובווידיאו: זמנ� בשעות שלאחר הלימודי� לעיסוקי� שוני�

קריאת ; עיסוקי ספורט; עבודה בתשלו�; עזרה בעבודות בית; מפגשי� ע� חברי�; מחשב

 4"ועד " כלל לא"סול� המדידה היה מ. בית�והכנת שיעורי; גלישה באינטרנט; ספרי�

 ".שעות או יותר ביו�

התלמידי� .  בדוח הבינלאומי מציג את הזמ� המוקדש לכל אחד מעיסוקי� אלה4.8מוצג 

�בהשוואה ל,  שעות כל יו�2.5(צפייה בטלוויזיה : בישראל מקציבי� זמ� רב לשני עיסוקי�

 �1.9בהשוואה ל,  שעות2.3(ומפגשי� ע� חברי� ) י הממוצע הבינלאומי פ� שעות על1.9

 שעות 1.8(הילדי� בישראל מרבי� ג� במשחקי מחשב ). פי הממוצע הבינלאומי�שעות על

�על, בהתאמה,  שעות�1.1 ול�1.0בהשוואה ל, ) שעות ביו�1.9(ובגלישה באינטרנט ) ביו�

התלמידי� , דש לשני עיסוקי� אלהמבחינת הזמ� המוק. פי הממוצעי� הבינלאומיי�

בשאר העיסוקי� ה� דומי� לממוצעי� הבינלאומיי� . הישראלי� הינ� מ� המובילי� בעול�

 . שעות עבודה בשכר�0.6 שעות קריאה ו0.9,  שעות עזרה בעבודות בית1.4 –

 
 



 TIMSS 2003ומי במתמטיקה ובמדעי� המחקר הבינלא 

 

160

 עמדותיה� של התלמידי� ביחס למתמטיקה ולמדעי� וביחס 10.7
סה העצמית שלה� כלומדי מתמטיקה והתפי, להוראת מקצועות אלה

 ומדעי�

 

 בשאלו� התלמיד אפשרו לעמוד על יחסו של התלמיד להוראה �12 ו11, 9, 8שאלות 

 .וללמידה של מתמטיקה ומדעי�

כלל אני מצליח �בדר�: התלמידי� התבקשו לציי� את מידת הסכמת� להיגדי� הבאי�

 מאשר לתלמידי� אחרי� מדעי� קשה לי יותר/המקצוע מתמטיקה; במדעי�/במתמטיקה

; )עבר היפו�(מדעי� אינו ממקצועותיי החזקי� /המקצוע מתמטיקה; )עבר היפו�(בכיתה 

על בסיס תגובות אלה ח�שב לכל תלמיד ממוצע על . מדעי� במהירות/אני לומד מתמטיקה

על הסול� נקבעו נקודות חת� ).  לא מסכי� לחלוטי�– 4;  מסכי� מאוד– 1 (4–1סול� 

 –רמה בינונית ;  ומעלה3 ממוצע תגובות –) ביטחו� עצמי נמו�(רמה נמוכה : ותושלוש רמ

.  ומטה2 ממוצע תגובות –) ביטחו� עצמי גבוה(ורמה גבוהה ; �3 ל2ממוצע תגובות בי� 

ישראל נמצאת במקו� .  בדוח הבינלאומי מציג נתוני� בינלאומיי� השוואתיי�4.9מוצג 

והיא ,  לה� ביטחו� עצמי גבוה כלומדי מתמטיקההראשו� מבחינת שיעור התלמידי� שיש

נמנית ע� המדינות המובילות בשיעור התלמידי� שיש לה� ביטחו� עצמי גבוה כלומדי 

 מקרב הלומדי� היה ביטחו� עצמי גבוה �27%אז רק ל, �1999שיעורי� אלה עלו מ. מדעי�

 . היה ביטחו� עצמי גבוה כלומדי מדעי��40%כלומדי מתמטיקה ול

 מציג את שכיחות התלמידי� בכל אחת מרמות המדד של הביטחו� העצמי 10.10לוח 

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–כלומדי מתמטיקה ומדעי� 

 
 

לפי רמת הביטחו� העצמי שלה� כלומדי מתמטיקה ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 10.10לוח 
)SCM( ומדעי� )SCS( , והישגיה�)ציוני סבירותב( 

 מדעי� מתמטיקה 

ביטחו� עצמי  
 גבוה

ביטחו� עצמי 
 בינוני

ביטחו� עצמי 
 נמו�

ביטחו� עצמי 
 גבוה

ביטחו� עצמי 
 בינוני

ביטחו� עצמי 
 נמו�

הישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחות 

כלל 
התלמידי

59 526 30 461 11 451 59 515 31 458 9 452 

דוברי 
 עברית

61 533 29 469 10 458 59 523 30 465 11 456 

דוברי 
 ערבית

51 497 37 443 12 430 59 488 36 439 5 424 

ממוצע 
 בינלאומי

40 504 38 453 22 433 48 490 38 445 13 430 
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הישגיה� של תלמידי� בישראל . לתחושת הביטחו� העצמי יש קשר להישגי� לימודיי�

לה� רמה גבוהה של ביטחו� עצמי גבוהי� מהישגיה� של תלמידי� שבטחונ� העצמי שיש 

 נקודות ציו� 63ובמדעי� הפער הוא של ,  נקודות ציו�75במתמטיקה הפער הוא של . נמו�

 נקודות �71פערי� אלה מגיעי� ל, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על. על סול� ציוני סבירות

 .ו� במדעי� נקודות צי�60ציו� במתמטיקה ול

בתו� , תחושת הביטחו� העצמי של התלמידי� כלומדי מתמטיקה ומדעי� קשורה א� כ�

מתברר , אול� כאשר משווי� בי� מדינות. להישגיה� הלימודיי� במקצועות אלה, כל מדינה

כי שיעור התלמידי� שיש לה� ביטחו� עצמי גבוה אינו קשור בהכרח להישגיה של אותה 

 מהתלמידי� יש �28%רק ל, נה מ� המדינות המובילות במדעי�שהי, בטייווא�. מדינה

 �39%רק ל, המובילה במתמטיקה, ובסינגפור; תחושת ביטחו� גבוהה כלומדי מדעי�

נראה שתחושת הביטחו� . מהתלמידי� יש תחושת ביטחו� גבוהה כלומדי מתמטיקה

 .אשר שונות ממדינה למדינה, משקפת נורמות תרבותיות
 
 

 ועות המתמטיקה והמדעי� היחס למקצ10.8

 

�תח מדד �על�מנת להערי� את יחס� של התלמידי� למקצועות המתמטיקה והמדעי� 

אני נהנה מלימוד ; אני מעוניי� ללמוד יותר את המקצוע: המבוסס על שבעה היגדי�

מדעי� יעזור לי /לימוד מתמטיקה; אני חושב שהמקצוע יעזור לי בחיי היומיו�; המקצוע

אני חייב להצליח במקצוע הלימוד כדי להגיע ; הספר�ת נוספי� בביתללמוד מקצועו

אני אעדי� בעתיד לעסוק במקצוע שקשור ; לאוניברסיטה לפי בחירתי

כל (אני חייב להצליח במקצוע הלימוד כדי למצוא בעתיד עבודה ; למדעי�/למתמטיקה

בהקשר של , ה–סעיפי� א, 9ושאלה , ד�סעיפי� ב ו, 8שאלה : ההיגדי� משאלו� התלמיד

המדד ). בהקשר של מדעי�, ה–סעיפי� א, 12ושאלה , ד�סעיפי� ב ו, 11ושאלה ; מתמטיקה

 .שימש לבניית סול� יחס למקצועות המתמטיקה והמדעי�

 – 4;  מסכי� במידה רבה– 1 (4–1גבי סול� �התגובות על כל אחד מההיגדי� ניתנו על

ת רמת ההערכה שהתלמידי� ממוצע התגובות שימש לקביע). לא מסכי� במידה רבה

רמה בינונית ;  ומטה2 ממוצע תגובות –רמה גבוהה : נקבעו שלוש רמות. רוחשי� למקצוע

נתוני� בינלאומיי� .  ומעלה3 ממוצע תגובות –רמה נמוכה ; �3 ל2 ממוצע תגובות בי� –

 המדינות מסודרות במוצג זה בסדר יורד.  בדוח הבינלאומי4.10השוואתיי� מובאי� במוצג 

בראש הרשימה מופיעות דווקא מדינות . של שיעור התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד

ביניי� �ישראל נמצאת במיקו�.  מדינות שהישגיה� גבוהי�–ובתחתיתה , שהישגיה� נמוכי�

 מציג נתוני� לגבי 10.11לוח . מבחינת שיעור התלמידי� המצויי� ברמה הגבוהה של המדד
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וכ� , כשה� מפולחי� לשני המגזרי�, אחת מרמות המדדשיעורי התלמידי� בישראל בכל 

 .את הממוצעי� הבינלאומיי�
 

לפי רמת ההערכה שלה� למקצועות המתמטיקה ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 10.11לוח 
 )בציוני סבירות(והישגיה� , והמדעי�

  מדעי� מתמטיקה

 ה נמוכהרמ רמה בינונית רמה גבוהה רמה נמוכה רמה בינונית רמה גבוהה

הישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחות 

כלל 
התלמידי

56 499 35 500 9 487 42 499 32 489 26 480 

דוברי 
 עברית

50 509 40 509 11 493 31 519 36 497 33 481 

דוברי 
 ערבית

74 476 22 449 4 431 76 473 21 445 3 446 

ממוצע 
 אומיבינל

55 479 35 458 10 458 57 477 31 450 12 463 

 

שיעור התלמידי� בישראל המביעי� הערכה גבוהה ללימודי מקצועות המדע נמו� 

מהממוצע הבינלאומי וכ� משיעור התלמידי� בישראל המביעי� הערכה גבוהה ללימוד 

ידי� שיעור התלמ. וגבוה בקרב דוברי הערבית מאשר בקרב דוברי העברית, מתמטיקה

 .המביעי� הערכה גבוהה ללימוד מתמטיקה דומה לממוצע הבינלאומי

פערי ההישג בכל מדינה בי� התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד לבי� התלמידי� ברמה 

. ומורי� על קשר חלש בי� עמדות אלה לבי� ההישגי� הלימודיי�, הנמוכה שלו הינ� נמוכי�

אול� בפילוח האוכלוסייה , ייהג� בישראל נמצאו פערי� קטני� בכלל האוכלוס

משנה מתגלה כי פער ההישגי� בי� תלמידי� המביעי� הערכה גבוהה למקצוע �לאוכלוסיות

גבוה יותר בקרב דוברי הערבית , לטובת הראשוני�, לבי� אלה המביעי� הערכה נמוכה

השיעורי� . וגבוה יותר בקרב דוברי העברית בהקשר של מדעי�, בהקשר של מתמטיקה

� של תלמידי� ברמה הגבוהה של המדד דווקא במדינות שאינ� משיגות מהווי� הגבוהי

פי �כדאי לציי� כי על. הוכחה נוספת לכ� שמדד זה אינו חזאי טוב של הישגי� לימודיי�

שיעורי התלמידי� המביעי� יחס של הערכה גבוהה ללימודי מדע , הממוצעי� הבינלאומיי�

י� בצורה בולטת על שיעוריה� בקרב המדינות בקרב המדינות המלמדות מדע משולב עול

 .המלמדות מדעי� נפרדי�
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  מידת ההנאה מלימודי מתמטיקה ומדעי�10.9

 

 אני נהנה ללמוד –שני פריטי� בשאלו� התלמיד שהופיעו ג� בשני� הקודמות 

 אפשרו לבחו� את השינוי שחל ביחס� של –) ד11(ואני נהנה ללמוד מדעי� ) ד8(מתמטיקה 

 בדוח 4.11נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� מופיעי� במוצג . י� למקצועות אלההתלמיד

 .הבינלאומי

 מציג את שיעור התלמידי� והישג� הממוצע בכל אחת מרמות ההסכמה 10.12לוח 

קובצו לשלוש , שמקור� באלמנכי�, הנתוני�. להיגד לגבי מתמטיקה ומדעי� בנפרד

 .הסכמה מלאה או חלקית�הסכמה חלקית ואי, הסכמה מלאה: קטגוריות
 

אני נהנה ללמוד "לפי מידת ההסכמה שלה� להיגד ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 10.12לוח 
 )בציוני סבירות(והישגיה� , "מדעי�/מתמטיקה

 מדעי� מתמטיקה 

 הסכמה�אי הסכמה חלקית הסכמה מלאה 

מלאה או חלקית

 הסכמה�אי הסכמה חלקית הסכמה מלאה

מלאה או חלקית

ממוצע שכיחותממוצע שכיחותממוצע שכיחותממוצע שכיחותממוצע שכיחותממוצע שכיחות 

כלל 
התלמידי�

27 495 34 497 39 492 34 499 30 498 36 489 

דוברי 
 493 42 506 30 516 27 500 43 507 35 503 22 עברית

דוברי 
 ערבית

44 483 32 462 25 451 58 472 28 469 14 452 

ממוצע 
 436 23 457 33 466 44 455 35 475 36 483 29 ומיבינלא

 

אני נהנה ללמוד "שיעורי התלמידי� המביעי� הסכמה מלאה להיגדי� 

וגבוהי� בקרב דוברי הערבית מאשר , נמוכי� מהממוצעי� הבינלאומיי�" מדעי�/מתמטיקה

ד פערי ההישג בישראל בי� התלמידי� המביעי� הסכמה מלאה להיג. בקרב דוברי העברית

פי הממוצעי� הבינלאומיי� �א� על, הסכמה להיגד הינ� נמוכי��לבי� אלה המביעי� אי

 נקודות ציו� במדעי� לטובת �30 נקודות ציו� במתמטיקה ו28קיימי� פערי� בשיעור של 

 .המביעי� הסכמה מלאה

חלה בישראל ירידה בשיעור ,  בדוח הבינלאומי4.11פי הנתוני� המופיעי� במוצג �על

� ב�31%מ,  המביעי� הסכמה מלאה להיגד הנוגע בהנאה מלימודי המתמטיקההתלמידי�

. �2003 ב�34% ל�1999 ב�28%ואילו במדעי� חלה עלייה מ, �2003 ב�27% ל1999

 מדינות חלה עלייה בשיעור הלומדי� �15הנתוני� ההשוואתיי� הבינלאומיי� מורי� כי ב
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, אינדונזיה, קונג�הונג, ייווא�ט( מדינות �8ורק ב, המביעי� הנאה מלימוד מתמטיקה

 .חלה ירידה בשיעור�) אנגליה וישראל, הפיליפיני�, הולנד, איטליה

 המדינות המלמדות מדע משולב חלה עלייה בשיעור התלמידי� המביעי� 31 מבי� �15ב

 .וא� לא באחת מה� נרשמה ירידה משמעותית בשיעור זה, הנאה מלימודי מדע
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 ולמדעי�המורי� למתמטיקה . 11

 

פעילותו ותחושת המסוגל�ת של המורה הינ� גורמי� שמשפיעי� , הכשרתו, ריוכישו

מידע לגבי מורי המתמטיקה ומורי המדעי� נאס� בעיקרו . רבות על ההישגי� הלימודיי�

שהיו , א� ג� משאלוני תוכנית הלימודי�, משאלוני מורה נפרדי� למורי שני המקצועות

 �317 מורי� למתמטיקה ומ�371נאספו נתוני� מהכל �בס�. נפרדי� א� ה� לשני המקצועות

 .TIMSSכול� מורי� שלימדו את התלמידי� בכיתות שנבחנו במבחני , מורי� למדעי�

להל� התפלגות המורי� בישראל לפי . מספר המורי� בכל כיתה שנבחנה היה שונה

 . אחתTIMSSמספר המורי� שלימדו תלמידי� בכיתת 
 

  אחתTIMSSאל לפי מספר המורי� שלימדו בכיתת התפלגות המורי� בישר: 11.1לוח 

מספר מורי�  אחוז המורי� מספר המורי� הספר�אחוז בתי הספר�מספר בתי
שלימדו את 

תלמידי כיתת 
TIMSS 

 מדעי מתמטיקה מדעי מתמטיקה מדעי מתמטיקה מדעי מתמטיקה

1 38 51 26 34 38 51 10 16 

2 43 51 29 34 86 102 23 32 

3 34 35 23 24 102 105 27 33 

4 27 6 18 4 108 24 29 8 

5 5 4 3 3 25 20 7 6 

6 2 2 1 1 12 12 3 4 

 100% 100% 317 371 100% 100% 149 149 כ"סה

 

 מכיתות הלימוד בישראל לומדי� אצל יותר �3/4מנתוני הלוח מתברר כי תלמידי� בכ

 אצל יותר ממורה אחד  מהכיתות לומדי��2/3וכי תלמידי� בכ, ממורה אחד למתמטיקה

פיזור זה מלמד על קיומה של הקבצה של תלמידי השכבה כולה בשני מקצועות . למדעי�

, היו מקרי� שבה� אותו תלמיד למד אצל כמה מורי�. כיתתית�הקבצה בי�, דהיינו, הלימוד

וכ� נית� לייחס לכל מורה את , רוב כל תלמיד למד אצל מורה אחד בלבד�פי�א� על

 .תלמידיו

 –נהוג לדווח , ולא מוריה�,  היא התלמידי�TIMSSחר שיחידת הדגימה של מחקרי מא

 על שיעורי התלמידי� הלומדי� אצל –ג� כאשר מדובר במאפייני� של מורי� ושל הוראה 

 .או על שיעורי התלמידי� המקבלי� הוראה מסוג מסוי�, מורי� בעלי מאפייני� מסוימי�
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 המתמטיקה והמדעי� הדרישות הפורמליות ממורי 11.1

 

ובשאלו� תוכנית הלימודי� במדעי� ) 10שאלה (בשאלו� תוכנית הלימודי� במתמטיקה 

נשאלו מורי� מה� הדרישות הפורמליות מאד� שרוצה ללמד מתמטיקה או ) 11שאלה (

עמידה , עבודה מעשית מודרכת לפני ההוראה: בי� הדרישות שצוינו היו. מדעי� בכיתה ח

דרישות . תקופת ניסיו� ושנת התמחות, ר אוניברסיטאי או מקביל לותוא, במבחני מורי�

ונדרשות ממורי המתמטיקה וממורי המדעי� , אלה הינ� אחידות במערכת החינו� בישראל

 מדינות �36 מראה כי ב6.1מוצג . שאינה נדרשת, למעט עמידה במבח� מורי�, כאחד

, הכשרת� בפרקטיקו� מודר�דורשי� מ� המורי� למתמטיקה או למדעי� להשתת� במהל� 

 מדינות דורשי� מהמורי� �36ב,  דורשי� מה� להצליח במבחני מורי� וישויות מדינות�32ב

 מדינות במדעי� �9 מדינות במתמטיקה וב�25ב, למתמטיקה תואר אקדמי או מקביל לו

 במדעי� נדרשת תקופת �10 מדינות במתמטיקה וב�13וב, דורשי� מהמורי� תקופת ניסיו�

א� לא , קונג�כהונג, ואילו באחרות, יש מדינות שמתקיימות בה� כל הדרישות. ותהתמח

 .אחת מהדרישות מתקיימת

והיא מוענקת , מונפקת לסטודנט שסיי� את תקופת ההכשרה) הסמכה(תעודת הוראה 

בישראל יש . ידי האוניברסיטות�ידי משרד החינו� והמכללות לחינו� או על�בישראל על

המעידה על סיו� לימודי� לבי� רשיו� הוראה שנית� ) הסמכה(הוראה הבחנה בי� תעודת 

רוב השנה �פי�שהינה על, לאחר שהסטודנט להוראה סיי� בהצלחה ג� את שנת ההתמחות

 .האחרונה בהכשרתו ולעיתי� קרובות ג� שנת עבודתו הראשונה

 לא נעשתה) 12שאלה (ובמדעי� ) 11שאלה (בשאלוני תוכנית הלימודי� במתמטיקה 

ולכ� הנתוני� ש� מתייחסי� , לבי� רשיו� הוראה) תעודת הוראה(הבחנה בי� תעודת הסמכה 

כולל ,  מדינות�17 מ� הדוח הבינלאומי מתברר כי ב6.2ממוצג . במקוב� לשתי התעודות

 מדינות ה� ניתני� �8ב; ידי משרד החינו��תעודת ההוראה או הרישיו� ניתני� על, ישראל

 – מדינות �3ורק ב; ידי אוניברסיטות או מכללות� על– מדינות �27ב; ידי רשות לאומית�על

 .ידי ארגוני המורי�� תעודת ההוראה מוענקת על–זילנד וסקוטלנד �ניו, סוריה
 
 

  מאפייני המורי� למתמטיקה ולמדעי�11.2

 

וכ� על הימצאותה של תעודת הוראה , המי� והוותק של המורי�, נתוני� על הגיל

הנתוני� ההשוואתיי� ). �8 ו3, 2, 1שאלות (מצעות שאלוני המורה נאספו בא, ברשות�

 . בדוח הבינלאומי6.3מוצגי� במוצג 

: הנתוני� הבינלאומיי� מלמדי� כי יותר ממחצית התלמידי� לומדי� אצל מורות

, סלובניה ורוסיה, בולגריה, כגו� ארמניה, יש מדינות. 60% –ובמדעי� ; 58% –במתמטיקה 
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ויש מדינות שבה� שיעור הלומדי� אצל , 80%די� אצל מורות עולה על שבה� שיעור הלומ

 .יפ� ומרוקו, במיוחד גאנה, מורי� גברי� גבוה

בארצות . �50 ל30שיעורי� גדולי� של תלמידי� לומדי� אצל מורי� שגיל� נע בי� 

של תלמידי� לומדי� ) 50%–40%( שיעור ניכר –גאנה וערב הסעודית ,  בוצואנה–ספורות 

, נורווגיה, מולדובה, איטליה,  אסטוניה–במספר קט� של ארצות .  מורי� צעירי�אצל

.  שיעורי� גבוהי� של תלמידי� לומדי� אצל מורי� מבוגרי�–רוסיה וסרביה , הפיליפיני�

 .בלבנו� ובאיר�, אפריקה�חוסר במורי� מוסמכי� נמצא בדרו�

תו� השוואת� , ישראלפי המגזרי� ב� מציג את פילוח הנתוני� הללו על11.2לוח 

 .לממוצעי� הבינלאומיי�
 

 )באחוזי�(גיל ומספר שנות ותק של מוריה� , התפלגות התלמידי� לפי מי�: 11.2לוח 
 שיעור הלומדי� אצל מורי� שגיל� 

 

שיעור הלומדי�
 50על מ 49–40 39–30 29עד   אצל מורות

מספר שנות ותק 
 ממוצע

שיעור הלומדי� 
אצל מורי� בעלי 

 תעודת הוראה

 מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה 

כלל 

התלמידי�
79 79 14 14 35 35 35 30 16 21 16 16 96 96 

דוברי 

 עברית
87 90 11 11 37 33 35 32 17 24 16 17 96 98 

דוברי 

 ערבית
53 44 22 24 30 42 36 23 13 12 15 13 96 88 

ממוצע 

 בינלאומי
58 60 17 20 30 30 30 28 23 22 16 15 88 87 

 .א בשאלוני המורי�8� ו3, 2, 1נתוני אלמנכי� לשאלות : מקור
 

מהנתוני� בלוח נראה ששיעור התלמידי� הלומדי� אצל מורות בישראל גבוה 

מהתלמידי�  �1/6 מהתלמידי� במדעי� וכ�1/5כ, בישראל. מהממוצע הבינלאומי

במתמטיקה שיעור זה נמו� משיעור .  ויותר50במתמטיקה לומדי� אצל מורי� שהינ� בני 

הוותק הממוצע של מורי . פי הממוצע הבינלאומי�הלומדי� אצל מורי� מבוגרי� על

פי הממוצעי� �דומה לוותק הממוצע על,  שני�16המתמטיקה והמדעי� בישראל הוא 

, בשיעור העולה על הממוצע הבינלאומי,  בישראלכמעט כל התלמידי�. הבינלאומיי�

 .לומדי� אצל מורי� למתמטיקה ולמדעי� בעלי תעודת הוראה
 
 

  השכלת המורה והכשרתו להוראת מתמטיקה ומדעי�11.3

 

על מספר שנות ההכשרה , מידע על רמת השכלתו הפורמלית הגבוהה ביותר של המורה

 5, 4תיכונית התקבל משאלות �ו העלשלו להוראה ועל התחומי� שבה� התמחה בהכשרת

 בדוח 6.4המידע ההשוואתי הנוגע לנתוני� אלה מופיע במוצג .  בשאלוני המורה�6ו

 .הבינלאומי
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, כלל למורי� יש השכלה אקדמית ברמת תואר ראשו��התמונה המצטיירת היא שבדר�

 יותר –רית הב�טוניסיה וארצות, רוסיה, בולגריה, אוסטרליה,  ארמניה–אול� בכמה מדינות 

במדינות , לעומת זה. ממחצית התלמידי� לומדי� אצל מורי� בעלי תארי� מתקדמי� יותר

תיכונית א� לא �רבות אחרות רוב התלמידי� לומדי� אצל מורי� שיש לה� השכלה על

�פילוח נתוני� אלה על). הולנד וסרביה, מקדוניה, גאנה, בוצואנה, בלגיה הפלמית(אקדמית 

 .ל מוצג להל�פי המגזרי� בישרא
 

 ההשכלה הפורמלית הגבוהה ביותר של מורי המתמטיקה והמדעי�

מציג את ,  בדוחות הבינלאומיי� במתמטיקה ובמדעי�6.4המבוסס על מוצג , 11.3לוח 

,  בישראל כולה–התפלגות התלמידי� לפי רמת ההשכלה של מוריה� למתמטיקה ולמדעי� 

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל
 

התפלגות התלמידי� לפי רמת השכלת� הפורמלית של מוריה� למתמטיקה ולמדעי� : 11.3לוח 
 )באחוזי�(

 השלי� תואר שני  
 או יותר

השלי� לימודי תואר 
ראשו� או לימודי 
 מקצוע אקדמיי�

 השלי� שנתיי�
  אחרי תיכו�

 לא השלי� תיכו� השלי� תיכו�

מדעי� מתמטיקהמדעי� מתמטיקהי�מדע מתמטיקהמדעי� מתמטיקהמדעי� מתמטיקה 

 0 0 0 0 3 2 71 72 27 25 כלל התלמידי�

 0 0 0 0 2 2 68 68 30 30 דוברי עברית

 0 0 0 0 5 3 79 85 17 12 דוברי ערבית

 0 0 3 4 18 20 57 59 22 17 ממוצע בינלאומי

 . בשאלוני המורי�4נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

. ההשכלה של המורי� דומה בשני מקצועות הלימודהתפלגות התלמידי� לפי רמת 

שיעור הלומדי� אצל מורי� בעלי תארי� אקדמיי� במקצועות מתמטיקה או מדעי� עולה 

 .על הממוצעי� הבינלאומיי�

פער ההישגי� בי� תלמידי� הלומדי� אצל מורי� בעלי השכלה של שנתיי� אחרי תיכו� 

, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על, שני מגיעלבי� אלה הלומדי� אצל מורי� שהשלימו תואר 

 נקודות ציו� במדעי� לטובת אלה הלומדי� אצל בעלי �32 נקודות ציו� במתמטיקה ו�43ל

 .בישראל פער זה הינו קט� וזניח. ההשכלה הגבוהה יותר
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 מש� ההכשרה להוראה

 �0מ( בשאלוני המורה נשאלו המורי� כמה שנות הכשרה להוראה השלימו 5בשאלה 

פי �שני מגזריה ועל,  מציג נתוני� אלה לגבי ישראל כולה11.4לוח ).  שני��5 יותר מועד

 .הממוצעי� הבינלאומיי�

 
 )באחוזי�(התפלגות התלמידי� לפי מספר שנות ההכשרה להוראה של מוריה� : 11.4לוח 

   שני� ויותר5  שני�4  שני�3  שני�2  שנה1–0

 מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקהמדעי� מתמטיקהמדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה

 17 28 29 35 20 16 20 11 14 10 כלל התלמידי

 15 28 30 34 22 16 17 11 13 11 דוברי עברית

 17 28 25 37 14 16 30 13 15 6 דוברי ערבית

ממוצע 
 בינלאומי

33 34 18 11 12 18 18 15 20 28 

 

ומדי� אצל מורי� למתמטיקה  מהתלמידי� ל�1/3כ, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על

בישראל שיעור� של . ולמדעי� שלא הוכשרו כלל או שהוכשרו במש� שנה אחת בלבד

שיעור� הגבוה של התלמידי� .  במדעי��14% במתמטיקה ו10% –תלמידי� אלה נמו� 

 שני� ויותר מעיד כי ייתכ� 5הלומדי� אצל מורי� המצהירי� כי הוכשרו להוראה במש� 

מתמטיקה (וני� את השני� שבה� למדו באוניברסיטה את המקצוע עצמו שחלק מהמורי� מ

בעוד אחרי� מתייחסי� רק ללימודי , כחלק משנות הכשרת� להוראה) או מדע כלשהו/ו

הישגיה� של התלמידי� אינ� , פי הממוצעי� הבינלאומיי��על. ההכשרה להוראה

 בי� תלמידי� בישראל פערי ההישג. מושפעי� ממש� ההכשרה להוראה של מוריה�

הלומדי� אצל מורי� שעברו הכשרה ממושכת לבי� אלה הלומדי� אצל מורי� שעברו 

וה� גדולי� ,  נקודות בלבד במדעי��10 נקודות בלבד במתמטיקה ו9הכשרה קצרה ה� 

הנתוני� שנאספו אינ� . יותר במגזר של דוברי הערבית מאשר במגזר של דוברי העברית

 .כשרה ממושכתמצביעי� א� כ� על יתרו� לה
 

 תחומי ההתמחות העיקריי� של מורי המתמטיקה

�מורי המתמטיקה נשאלו מה היו תחומי התמחות� העיקריי� במהל� לימודיה� העל

חינו� , נעשתה הבחנה בי� מתמטיקה).  בשאלו� למורה למתמטיקה6שאלה (תיכוניי� 

ציי� יותר מתחו� כל מורה היה יכול ל(חינו� כללי ואחר , חינו� מדעי, מדעי�, מתמטי

 בדוח הבינלאומי 6.5הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מופיעי� במוצג ). אחד

 .במתמטיקה
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 מציג את שיעורי התלמידי� שמורי המתמטיקה שלה� התמקדו בתחומי 11.5לוח 

הנתוני� . פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–התמחות שוני� 

 .י�לקוחי� מ� האלמנכ
 

שמורי המתמטיקה שלה� התמקדו בתחומי התמחות ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 11.5לוח 
 )בציוני סבירות(והישגי התלמידי� במתמטיקה , שוני�

 ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי� תחו� התמחות

שיעור  
 תלמידי�

ממוצע 
 הישגי�

שיעור 
 תלמידי�

ממוצע 
 הישגי�

שיעור 
 תלמידי�

ממוצע 
 הישגי�

שיעור 
 תלמידי�

ממוצע 
 הישגי�

 467 70 467 76 500 74 492 74 מתמטיקה

 460 54 471 57 507 69 496 66 חינו� מתמטי

 464 22 471 22 507 21 498 21 מדעי

 457 15 499 14 511 10 510 9 חינו� מדעי

 463 27 462 20 512 37 505 33 חינו� כללי

 510 27 465 15 514 38 508 33 אחר

 . בשאלו� למורה למתמטיקה6נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

שיעור התלמידי� בישראל שמוריה� התמחו במתמטיקה הינו גבוה ועולה במקצת על 

 מהתלמידי� בישראל לומדי� אצל מורי� שקיבלו הכשרה ג� 2/3. הממוצע הבינלאומי

 �1/3כ). הממוצע הבינלאומיפי � מהתלמידי� על�1/2בהשוואה ל(בחינו� מתמטי 

מעניי� ". אחר"מהתלמידי� לומדי� מתמטיקה אצל מורי� שציינו ג� תחו� התמחות 

אול� ככלל אי� הבדל גדול בהישגי . שהישגיה� של תלמידי� אלה הינ� הגבוהי� ביותר

 .תלמידי� הלומדי� מתמטיקה אצל מורי� שציינו תחומי התמחות שוני�
 

 של מורי המדעי�תחומי ההתמחות העיקריי� 

�ג� מורי המדעי� נשאלו מה היו תחומי התמחות� העיקריי� במהל� לימודיה� העל

, פיזיקה, נעשתה הבחנה בי� לימודי ביולוגיה).  בשאלו� למורה למדעי�6שאלה (תיכוניי� 

חינו� , חינו� מתמטי, מתמטיקה, חינו� מדעי, )האר��או מדעי כדור(גיאוגרפיה , כימיה

הנתוני� הבינלאומיי� ).  מורה היה יכול לציי� יותר מתחו� אחדכל(כללי ואחר 

 . בדוח הבינלאומי במדעי�6.5ההשוואתיי� מופיעי� במוצג 

 מציג את שיעורי התלמידי� שמורי המדעי� שלה� התמקדו בתחומי התמחות 11.6לוח 

י� מ� הנתוני� לקוח. פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–שוני� 

 .האלמנכי�
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, שמורי המדעי� שלה� התמקדו בתחומי התמחות שוני�) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 11.6לוח 
 )בציוני סבירות(והישגי התלמידי� במדעי� 

 ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי� תחו� התמחות

שיעור  
 תלמידי�

ממוצע 
 הישגי�

שיעור 
 תלמידי�

ממוצע 
 י�הישג

שיעור 
 תלמידי�

ממוצע 
 הישגי�

שיעור 
 תלמידי�

ממוצע 
הישגי�

 475 46 467 67 495 78 490 75 ביולוגיה

 475 32 467 39 499 27 490 30 פיזיקה

 476 40 467 69 500 54 491 57 כימיה

 470 19 469 17 505 15 496 15 האר��גיאוגרפיה או מדעי כדור

 473 37 470 42 492 66 489 60 חינו� מדעי

 473 20 474 21 508 8 493 11 מתמטיקה

 474 9 484 6 533 0 489 1 חינו� מתמטי

 471 25 464 39 501 33 492 34 חינו� כללי

 472 24 465 22 504 21 496 21 אחר

 . בשאלו� למורה למדעי�6נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

�כ. קריי� של מורי המדעי�כימיה וחינו� מדעי הינ� מקצועות ההתמחות העי, ביולוגיה

 לומדי� �50%כ,  מהתלמידי� בישראל לומדי� מדעי� אצל מורי� שהתמחו בביולוגיה75%

מורי� .  לומדי� אצל מורי� שהתמחו בחינו� מדעי�60%וכ, אצל מורי� שהתמחו בכימיה

במקרי� רבי� . מדווחי� כי למדו יותר מתחו� אחד, ג� באר� וג� בארצות אחרות, רבי�

אול� יש ג� מורי� שלמדו , במורי� שצירפו לימודי פדגוגיה ללימוד תחו� במדעי�מדובר 

 .שני תחומי� ראשיי� במדעי�

אי� הבדלי� גדולי� , פי הנתוני� הישראליי��פי הנתוני� הבינלאומיי� וה� על�ה� על

 .בהישגי תלמידי� הלומדי� מדעי� אצל מורי� שציינו תחומי התמחות שוני�

 

  דיווחי מנהלי�–מקצועית של מורי המתמטיקה והמדעי�  ההתפתחות ה11.4

יש למורי� אפשרות להמשי� ללמוד , לבד מהלימודי� הפורמליי� וההכשרה להוראה

מידע על ההזדמנויות להתפתחות מקצועית . ולהתפתח לאור� כל הנתיבה המקצועית שלה�

 בשאלו� 20הספר באמצעות שאלה �הפתוחות לפני מורי המתמטיקה נאס� ממנהלי בתי

 בדוח הבינלאומי במתמטיקה מתארי� את תדירות 6.6הנתוני� במוצג . הספר�בית

והנתוני� במוצג , מעורבות� של מורי המתמטיקה בהזדמנויות שונות של פיתוח מקצועי

נעשתה הבחנה בי� .  בדוח הבינלאומי במדעי� מתארי� את מעורבות� של מורי המדעי�6.7

שלוש ; )תדירות נמוכה(פע� או פעמיי� בשנה ; פע��א�: שלוש תדירויות של מעורבות

המנהלי� התייחסו לחמש הזדמנויות שונות של ). תדירות גבוהה(פעמי� בשנה או יותר 

שיפור , שיפור ידע תוכני, הספר�שיפור בית, הטמעת תוכנית הלימודי�: פיתוח מקצועי

שיעור , הבינלאומיי�פי הממוצעי� �על. שיפור בטכנולוגיות תקשוב, מיומנויות הוראה

כאשר מדובר  (31%הלומדי� אצל מורי� המשתתפי� בהשתלמויות בתדירות גבוהה נע בי� 
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כאשר מדובר בהשתלמות  (�48%ל) בהשתלמות הממוקדת בהטמעת תוכניות לימודי�

למעט בהקשר , בישראל השיעורי� גבוהי� בהרבה). הממוקדת בשיפור מיומנויות הוראה

 .51% רק –ת בתקשוב של השתלמויות הממוקדו

ישראל מתבלטת בכ� שרוב תלמידיה לומדי� אצל מורי� שהשתתפו בתדירות גבוהה 

ג� . בהשתלמויות הממוקדות בהטמעת תוכנית הלימודי� הארצית במתמטיקה ובמדעי�

של תלמידי� ) �60%יותר מ(בבחריי� וברומניה נמצאו שיעורי� גבוהי� , באנגליה, במצרי�

 .שהשתתפו בהשתלמויות בנושא זה בתדירות גבוהההלומדי� אצל מורי� 

רוב התלמידי� בישראל לומדי� אצל מורי� שהשתתפו בתדירות גבוהה , כ��כמו

ברומניה , בפיליפיני�, וכ� ג� במצרי�(הספר �בהשתלמויות העוסקות בשיפור בית

 ).הברית�ובארצות

ת גבוהה שיעורי� גדולי� של תלמידי� הלומדי� אצל מורי� שמשתלמי� בתדירו

בפיליפיני� , בישראל, בהשתלמויות הממוקדות בשיפור ידע תוכני נמצאו במצרי�

שיעורי� גדולי� בהתייחס להשתלמויות לשיפור מיומנויות הוראה נמצאו . וברומניה

בהקשר של . בפיליפיני� וברומניה, במולדובה, בישראל, במצרי�, בבלגיה הפלמית

סקוטלנד , סינגפור, קונג�הונג, בולטות מצרי�השתלמויות לשיפור במיומנויות תקשוב 

 .ורק אחריה� באה ישראל, והולנד

 מציג נתוני� הנוגעי� בפיתוח המקצועי של מורי המתמטיקה והמדעי� 11.7לוח 

הלוח מציג . כשה� מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� לממוצעי� הבינלאומיי�, בישראל

י� בתדירות גבוהה בפעילויות לפיתוח ספר שמוריה� מעורב�את שיעורי הלומדי� בבתי

בלוח מופיעי� ג� פערי ההישג במתמטיקה ובמדעי� בי� התלמידי� הלומדי� אצל . מקצועי

מורי� שמעורבי� בתדירות גבוהה בפעילוות לפיתוח מקצועי לבי� התלמידי� הלומדי� 

 .אצל מורי� שאינ� משתתפי� בפעילויות אלה כלל
 
שמוריה� מעורבי� בתדירות גבוהה בפעילויות שונות של ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 11.7לוח 

בינ� לבי� תלמידי� שמוריה� ) בציוני סבירות(ופערי ההישג , )לפי דיווחי המנהלי�(פיתוח מקצועי 
 אינ� משתתפי� בפעילויות אלה כלל

הטמעת תוכנית  
 הלימודי�

שיפור מיומנויות  שיפור ידע תוכני הספר�שיפור בית
 הוראה

פור מיומנויות שי
 תקשוב

 פערי הישג  פערי הישג  פערי הישג  פערי הישג  פערי הישג  

'מד 'מת שכיחות'מד 'מת שכיחות'מד 'מת שכיחות'מד 'מת שכיחות'מד 'מת שכיחות 

כלל 
 התלמידי�

91 8 2381 1511�87 504783 22 1851 8� 11�

דוברי 
 עברית

93 4� 1682 9 13�89 0 0 83 16 1247 18�10�

דוברי 
 ערבית

84 212877 2014�80 282881 20 2064 24 10 

ממוצע 
*בינלאומי

31 1 42 6 46 4 48 15 36 13 

 . בדוחות הבינלאומיי� במתמטיקה ובמדעי�6.7הספר ונתוני� ממוצג � בשאלו� בית20נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 ).מתמטיקה ומדעי�( חושבו על הציו� הכולל במבח� כולו פערי ההישג של הממוצעי� הבינלאומיי� *
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תחו� הפיתוח המקצועי שבו נרש� בישראל השיעור הגבוה ביותר של תלמידי� 

שהייתה בשני� , שמוריה� מעורבי� בו בתדירות גבוהה הוא הטמעת תוכנית הלימודי�

יתר ג� בהתייחס ל. האחרונות מוקד חשוב בהשתלמויות מורי� שיז� משרד החינו�

נרשמו בישראל שיעורי� גבוהי� של תלמידי� שמוריה� ) למעט תחו� התקשוב(התחומי� 

יש לציי� כי בתחומי� אלה שיעורי . מעורבי� בתדירות גבוהה בפעילויות לפיתוח מקצועי

 .4%הלומדי� אצל מורי� שאינ� משתלמי� בה� כלל הינ� נמוכי� ביותר ואינ� עולי� על 

מצא כי מעורבות אינטנסיבית של מורי� בפעילויות לפיתוח במגזר של דוברי הערבית נ

במגזר של דוברי . רוב להישגי� גבוהי� של תלמידי��פי�מקצועי מסוגי� שוני� קשורה על

נראה כי פעילות . פערי ההישג נמוכי� יחסית ולעיתי� א� שליליי�, לעומת זה, העברית

 .לפיתוח מקצועי אפקטיבית יותר במגזר של דוברי הערבית
 

  דיווחי מורי�– ההתפתחות המקצועית של מורי המתמטיקה והמדעי� 11.5

נשאלו ג� המורי� א� ה� השתתפו , נוס� על המידע שהתקבל מהמנהלי� בנושא זה

; שיפור ידע תוכני: במהל� השנתיי� האחרונות בפעילות לפיתוח מקצועי בתחומי� הבאי�

; מיומנויות חשיבה; שבי� בהוראהשילוב מח; הכרת תוכנית הלימודי�; שיפור פדגוגי

הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� הנוגעי� במורי ).  בשאלוני המורה13שאלה (והערכה 

ואלה הנוגעי� במורי ,  בדוח הבינלאומי במתמטיקה6.7המתמטיקה מופיעי� במוצג 

ישראל מתבלטת במוצגי� אלה .  בדוח הבינלאומי במדעי�6.8המדעי� מופיעי� במוצג 

להל� שיעורי . מהמדינות שמוריה פעילי� מאוד בפעילות של פיתוח מקצועיכאחת 

העידו כי ) 11.9לוח (ומוריה� למדעי� ) 11.8לוח (התלמידי� שמוריה� למתמטיקה 

וכ� פערי ההישג בי� התלמידי� , השתתפו בשנתיי� האחרונות בהשתלמות בתחומי� שלעיל

הנתוני� לקוחי� . השתתפו בפעילותשמוריה� השתתפו בפעילות לבי� אלה שמוריה� לא 

 .מהאלמנכי� ומעיבודי� מקומיי�
 

שמורי המתמטיקה שלה� העידו כי השתתפו בפעילות ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 11.8לוח 
ופערי ההישג בינ� לבי� התלמידי� שמוריה� לא השתתפו , לפיתוח מקצועי בתחומי� שוני�

 )בציוני סבירות(בפעילויות אלה 
 הערכה מיומנויות חשיבה שילוב מחשבי� תוכנית לימודי� פדגוגיה כניידע תו 

פער  שכיחות 
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

כלל 
התלמידי�

63 9 68 17 63 0 50 2� 52 3 48 8 

דוברי 
 עברית

63 4 69 8 66 0 46 4 45 12 44 7 

דוברי 
 ערבית

65 28 65 38 62 22 64 4 70 4 62 37 

ממוצע 
 בינלאומי

57 1 57 3 52 4 43 3 47 2 49 0 

 . בשאלו� למורה למתמטיקה13נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
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שמורי המדעי� שלה� העידו כי השתתפו בפעילות ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 11.9לוח 
ופערי ההישג בינ� לבי� התלמידי� שמוריה� לא השתתפו , �לפיתוח מקצועי בתחומי� שוני

 )בציוני סבירות(בפעילויות אלה 
 הערכה מיומנויות חשיבה שילוב מחשבי� תוכנית לימודי� פדגוגיה ידע תוכני 

פער  שכיחות 
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

פער  שכיחות
הישגי�

פער  שכיחות
שגי�הי

כלל 
התלמידי�

68 5 56 4 61 2 64 1 65 4� 60 1 

דוברי 
 עברית

69 2� 54 2 60 2 64 1� 61 6� 60 3� 

דוברי 
 ערבית

63 21 64 23 67 10 62 5 76 19 61 18 

ממוצע 
 בינלאומי

58 5 56 4 52 3 45 4 45 2 47 2 

 . בשאלו� למורה למדעי�13נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

 נראה ששיעורי התלמידי� שמוריה� העידו כי �11.9 ו11.8 בלוחות פי הנתוני��על

פי �השתתפו בשנתיי� האחרונות בפעילות לפיתוח מקצועי נמוכי� מאלה המתקבלי� על

כלל קיי� דמיו� בי� שני המגזרי� מבחינת שיעורי הלומדי� אצל �בדר�. דיווחי המנהלי�

ידי� דוברי ערבית שמורי למעט שיעורי� גבוהי� יותר של תלמ, מורי� משתלמי�

ג� , ככלל. במיומנויות חשיבה ובהערכה, המתמטיקה שלה� משתלמי� בשילוב מחשבי�

. פי דיווחי המורי� נראה שפיתוח מקצועי אפקטיבי יותר במגזר של דוברי הערבית�על

תלמידי� ערבי� שמוריה� העידו כי השתתפו בפעילויות אלה השיגו הישג גבוה יותר 

תק� מאשר תלמידי� ערבי� שמוריה� לא השתתפו � סטיית0.38–0.10בשיעור של 

שלא (האפקטיביות של השתלמויות המורי� במגזר של דוברי הערבית . בפעילויות אלה

מהווה אולי חלק מההסבר לשיפור שחל בהישגי ) נמצאה במגזר של דוברי העברית

 .התלמידי� במגזר זה
 
 

גומלי� �מקיימי� פעילויות התדירות שבה מורי המתמטיקה והמדעי� 11.6
 ע� עמיתיה�

 

 בשאלוני המורה התבקשו המורי� לציי� את התדירות שבה ה� מקיימי� 12בשאלה 

 –תדירות גבוהה : נקבעו שלוש רמות. גומלי� בענייני� מקצועיי� ע� עמיתי��פעילויות

 – תדירות נמוכה;  פעמיי� או שלוש פעמי� בחודש–תדירות בינונית ; לפחות אחת לשבוע

 מציג נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� הנוגעי� במורי 6.8מוצג . פע��פע� או כמעט א��א�

שני .  מציג נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� הנוגעי� במורי המדעי�6.9ומוצג , המתמטיקה

פי �בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–הלוחות הבאי� מציגי� את התפלגות התלמידי� 
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ולמדעי� ) 11.10לוח ( לפי התדירות שבה מוריה� למתמטיקה –הממוצעי� הבינלאומיי� 

 .גומלי� ע� עמיתיה��מקיימי� פעילויות) 11.11לוח (
 

�התפלגות התלמידי� לפי התדירות שבה מוריה� למתמטיקה מקיימי� פעילויות: 11.10לוח 
 )באחוזי�(גומלי� שונות ע� עמיתיה� 

 צפיית מורה אחר   בכיתת מורה עמיתביקור הכנת חומרי למידה דיו� בהוראת מושגי� 
 בכיתת מורה

לפחות  
אחת 
 לשבוע

פע� או 
פעמיי� 
 בחודש

�א�
פע� 
או 

כמעט 
�א�

 פע�

לפחות 
אחת 
 לשבוע

פע� או 
פעמיי� 
 בחודש

�א�
פע� 
או 

כמעט 
�א�

 פע�

לפחות 
אחת 
 לשבוע

פע� או 
פעמיי� 
 בחודש

�א�
פע� 
או 

כמעט 
�א�

 פע�

לפחות 
אחת 
 לשבוע

פע� או 
פעמיי� 
 בחודש

�א�
פע� 
או 

כמעט 
�א�

 פע�

כלל 
התלמידי�

51 42 8 44 46 101 12 87 3 15 82 

דוברי 
 87 10 3 90 9 111 44 1046 42 49 עברית

דוברי 
 ערבית

57 42 2 39 54 7 3 21 76 6 29 65 

ממוצע 
 65 27 8 65 27 197 39 1142 39 50 בינלאומי

 
 

 

 

גומלי� �בה מוריה� למדעי� מקיימי� פעילויותהתפלגות התלמידי� לפי התדירות ש: 11.11לוח 
 )באחוזי�(שונות ע� עמיתיה� 

 צפיית מורה אחר  ביקור בכיתת מורה עמית הכנת חומרי למידה דיו� בהוראת מושגי� 
 בכיתת מורה

תדירות  
 גבוהה

תדירות 
 בינונית

תדירות 
 נמוכה

תדירות 
 גבוהה

תדירות 
 בינונית

תדירות 
 נמוכה

תדירות 
 גבוהה

ת תדירו
 בינונית

תדירות 
 נמוכה

תדירות 
 גבוהה

תדירות 
 בינונית

תדירות 
 נמוכה

כלל 
התלמידי�

40 49 11 38 50 11 2 8 90 4 14 81 

דוברי 
 87 11 2 95 5 1 12 52 36 11 51 38 עברית

דוברי 
 ערבית

47 44 9 47 43 10 4 17 79 12 23 65 

ממוצע 
 63 28 9 63 29 7 18 38 44 12 40 48 בינלאומי

 

הגומלי� שלגביה� נרשמו שיעורי� גבוהי� של תלמידי� שמורי המתמטיקה �פעילויות

והמדעי� שלה� מקיימי� אות� בתדירות גבוהה או בינונית ה� דיו� בהוראת מושגי� והכנת 

ולמעשה אינ� מתקיימי� , ביקורי� הדדיי� בכיתות שכיחי� הרבה פחות. חומרי למידה

 .כמעט
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 עצמית של מורי המתמטיקה והמדעי� תחושת המסוגל�ת ה11.7

לגבי סדרה מפורטת של נושאי� ,  בשאלוני המורה התבקשו המורי� לציי�9בשאלה 

לא ; מוכני�;  מוכני� ביותר–באיזו מידה ה� חשי� את עצמ� מוכני� ללמד� , במתמטיקה

 בדוח 6.9מוצג . מידת המוכנ�ת הינה ביטוי לתחושת המסוגל�ת העצמית שלה�. מוכני�

בינלאומי מציג נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� על שיעור התלמידי� בכל מדינה שמורי ה

,  ללמד נושאי� במתמטיקהמוכני� או מוכני� ביותרהמתמטיקה שלה� מצייני� כי ה� 

המאחד את שתי , מדד זה.  בדוח הבינלאומי מציג את הנתוני� לגבי מדעי�6.10ומוצג 

שכ� המורי� , מבחי��התגלה כבלתי, )לא מוכני� (הקטגוריות ומשווה אות� אל השלישית

לפיכ� בחרנו להבחי� בלוחות הבאי� . ממעטי� מאוד למק� את עצמ� בקטגוריה השלישית

 מוכ� ביותרהקטגוריה , לדעתנו. מוכני� לבי� הקטגוריה מוכני� ביותרבי� הקטגוריה 

 .מנכי�הנתוני� נלקחו מהאל. משקפת טוב יותר את מידת המסוגל�ת של המורה
 

שמוריה� מוכני� ביותר או מוכני� ללמד נושאי� ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 11.12לוח 
ופער ההישגי� במתמטיקה בי� תלמידי� שמוריה� מוכני� ביותר לבי� תלמידי� , במתמטיקה

 )בציוני סבירות(שמוריה� מוכני� 
 פער הישגי� ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי� הנושאי�

מוכ�  
 ביותר

מוכ�  מוכ�
 ביותר

מוכ�  מוכ�
 ביותר

מוכ�  מוכ�
 ביותר

ממוצע  ישראל מוכ�
 בינלאומי

           מושג המספר

 10 4 23 76 10 89 6 93 7 92 ייצוג שברי�

 10 24 18 81 5 93 5 94 5 94 מספרי� שלמי�

           אלגברה

 9 34 34 63 6 92 2 97 3 96 סדרות, תבניות

 10 10 20 78 4 96 4 95 4 95 משוואות ליניאריות

 8 �5 27 70 6 94 5 93 5 93 פונקציות

 10 16 29 66 12 87 4 94 6 92 תכונות של תרשי�

           מדידה

 6 14 31 66 17 83 18 1879 80 אומדני� של אור� והיק�

 6 0 33 62 20 80 17 1782 82 חישובי� ע� מדידות

 7 7 37 54 29 65 26 2769 68 רגולריי��של שטחי� לאמדידות 

 7 22 36 58 26 70 20 2271 71 דיוק במדידות

           גיאומטרייה

 10 7 14 82 9 91 2 97 4 95 משפט פיתגורס

 10 37 20 79 5 94 2 97 3 96 צורות חופפות

 5 11 27 68 16 83 9 1187 87 מישור קרטזי

 10 11 36 57 35 62 20 2473 71 והרחבהסיבוב , שיקו�, הזזה

           נתוני�

 2 13 48 35 38 59 32 3457 57 מקורות שגיאה

 3 16 45 42 39 61 27 3066 66 איסו� נתוני�

 8 6 38 52 14 85 20 1979 80 אפיו� של סדרת נתוני�

 6 �5 41 46 22 79 21 2177 77 הסתברות

 . בשאלו� למורה למתמטיקה9נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
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שמוריה� מוכני� ביותר או מוכני� ללמד נושאי� ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 11.13לוח 
ופער ההישגי� במדעי� בי� תלמידי� שמוריה� מוכני� ביותר לבי� תלמידי� שמוריה� , במדעי�

 )בציוני סבירות(מוכני� 
 כלל  הנושאי�

 התלמידי�
 דוברי 
 עברית

 דוברי
 ערבית

ממוצע 
 בינלאומי

 פער 
 הישגי�

  �מוכ
 ביותר

�מוכ�  מוכ
 ביותר

�מוכ�  מוכ
 ביותר

�מוכ� מוכ
 ביותר

�ממוצע  ישראלמוכ
 בינלאומי

           מדעי החיי�

 7 19 34 56 22 1358 83 15 77 איברי� ממערכות איברי�

 7 18 34 56 26 60 9 86 13 80 תאי� ותפקודיה�

 7 16 36 52 17 68 9 85 11 81 רבייה ותורשה

 6 9 43 43 41 2443 67 28 62 שונ�ת והסתגלות

גומלי� בי� יצורי� �פעילות
 וסביבה

73 19 79 1654 31 51 39 14 6 

           כימיה

 6 16 32 60 17 78 5 93 7 90 מיו� חומרי� והרכב�

 7 21 30 63 15 80 3 95 6 91 המבנה החלקיקי

 7 6 34 56 24 1567 81 17 78 תמיסות

 5 �3 34 53 29 1555 76 18 72 חומצות ובסיסי�

 7 3 35 50 27 1564 81 18 77 שינויי� כימיי�

           פיזיקה

 7 18 36 52 26 1062 89 13 83 מצבי צבירה של החומר

 8 �2 36 54 31 2761 68 28 66 סוגי אנרגייה

 6 1 40 50 45 4531 37 45 36 תכונות של אור וקול

 6 0 34 50 26 3066 67 29 67 מעגלי� חשמליי�

 8 �2 38 49 40 4240 41 41 41 צפיפות ולח�, כוחות ותנועה

           האר��מדעי כדור

 4 17 46 37 33 3025 25 30 25 האר��מבנה כדור

 3 16 48 34 37 3523 20 36 21 האר��תהליכי� על פני כדור

האר� במערכת השמש �כדור
 קו�ובי

26 36 26 3828 32 41 44 7� 3 

           מדעי הסביבה

 4 �2 46 39 42 3543 48 36 47 מגמות באוכלוסייה

 4 �13 45 46 44 3535 51 37 47 שימור משאבי טבע

 3 �6 42 43 42 3739 50 38 48 שינויי� בסביבה

 . בשאלו� למורה למדעי�9נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

מידי� בישראל שמוריה� חשי� כי ה� מוכני� ביותר ללמד נושאי� שוני� שיעורי התל
שיעור התלמידי� . במתמטיקה דומי� בשני המגזרי� ועולי� על הממוצעי� הבינלאומיי�

 נתוני�הלומדי� אצל מורי מתמטיקה שחשי� מוכני� ביותר ללמד נושאי� בתחו� התוכ� 
למידת המוכנ�ת . י� הבינלאומיי�פי הממוצע�ה� בישראל וה� על, הינו נמו� יחסית

שהמורי� בישראל חשי� ביחס ללימוד הנושאי� במתמטיקה יש קשר חיובי להישגי� 
הישגי התלמידי� שמוריה� מעידי� כי ה� מוכני� ביותר ללמד : הלימודיי� ברוב הנושאי�

. נושאי� אלה עולי� על הישגי אלה שמוריה� מעידי� כי ה� מוכני� ללמד אות� נושאי�
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פי הממוצעי� הבינלאומיי� קיי� קשר חיובי בי� ההצהרות של המורי� למתמטיקה �� עלג
 .על מידת מוכנות� ללמד נושאי� במתמטיקה לבי� הישגי תלמידיה�

שיעור התלמידי� בישראל שמוריה� חשי� כי ה� מוכני� ביותר ללמד נושאי� במדעי� 

שהינו תחו� , האר	�י כדורמדעלמעט בתחו� התוכ� , עולה על הממוצעי� הבינלאומיי�

שמורי המדעי� בישראל אינ� לומדי� אותו , תוכ� חדש בתוכנית הלימודי� הישראלית

 .כלל במסגרת הכשרת� הדיסציפלינית�בדר�

 מהתלמידי� חשי� כי ה� מוכני� ביותר ללמד את הנושאי� �90%מוריה� של יותר מ

. כימיהה� בתחו� התוכ� שני, "המבנה החלקיקי של החומר"ו" מיו� חומרי� והרכב�"

 מהתלמידי� חשי� כי ה� מוכני� ביותר ללמד את יתר הנושאי� 90%–60%מוריה� של 

למעט תכונות של אור , פיזיקה ואת כל הנושאי� ב;מדעי החיי�את כל הנושאי� ב; כימיהב

ובמיוחד לגבי הנושאי� הקשורי� , מדעי הסביבהלגבי הנושאי� ב. וקול וכ� כוחות ותנועה

שיעורי התלמידי� שמוריה� מעידי� כי ה� מוכני� ביותר ללמד� הינ� , האר	� כדורמדעיל

 .�50%קטני� מ

תמונה זו משקפת את הדגש שהוש� בשני� האחרונות בנושאי� בכימיה במסגרת 

במדעי הסביבה , ואת החולשה בטיפול בנושאי� מסוימי� בפיזיקה, הכשרת המורי�

 .האר��ובמדעי כדור

שיעורי התלמידי� שמוריה� מוכני� ביותר ללמד את , פיזיקה ובמיהכיב, מדעי החיי�ב

 .הנושאי� השוני� עולי� במגזר של דוברי העברית על שיעוריה� במגזר של דוברי הערבית

הישגיה� של התלמידי� בישראל שמוריה� מצייני� כי ה� מוכני� ביותר ללמד נושאי� 

ה מתונה על הישגיה� של התלמידי� עולי� בצור, כימיה ובמדעי החיי�בעיקר ב, במדעי�

תמונה זו דומה . שמוריה� מעידי� כי ה� חשי� את עצמ� מוכני� ללמד את הנושאי� האלה

 .לזו שנמצאה לגבי מורי המתמטיקה

בארצות רבות תחושת המוכנ�ת של מורי המתמטיקה עולה על תחושות המוכנ�ת , ככלל

 .של מורי המדעי�
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 הוראת המתמטיקה. 12

 

הנתוני� על . פרק זה מתמקד בתהליכי ההוראה המתרחשי� בכיתת הלימוד במתמטיקה

וחלקי� ,  חלק� הגדול משאלוני המורה–הוראת המתמטיקה נאספו ממקורות שוני� 

המידע מאורג� סביב נושאי� רבי� הקשורי� . הספר ומשאלו� התלמיד�נוספי� משאלו� בית

, גודל הכיתה: הנושאי� העוסקי� בתנאי ההוראה ה�. וראה עצמהלתנאי ההוראה ולה

. פי תוכנית הלימודי��והזמ� המוקצב להוראת המקצוע על, הגורמי� המגבילי� את ההוראה

הדגש המוש� בתחומי התוכ� השוני� ובמיומנויות : הנושאי� העוסקי� בהוראה ה�

שימוש , ה� של תלמידי�עיסוקי, מידת השימוש בספרי לימוד, הקוגניטיביות השונות

להל� תיאור . בית ומבחני��שיעורי, זמינות מחשבי� ומידת השימוש בה�, במחשבוני�

 .הנתוני� בזיקה לנושאי� שהוזכרו
 
 

  גודלה של כיתת המתמטיקה12.1

 

 בדוח הבינלאומי במתמטיקה מציג נתוני� על שיעור התלמידי� הלומדי� 7.1מוצג 

. גודל� הממוצע של כיתות המתמטיקה במדינות השונותועל , בכיתות בעלות גודל שונה

 �54 בבלגיה הפלמית ועד ל�20מספר� הממוצע של התלמידי� בכיתות המתמטיקה נע מ

, אחרי הפיליפיני�, המדינות והישויות שבה� נרשמו הממוצעי� הגבוהי� ביותר. בפיליפיני�

;  תלמידי� בכיתה40 –אינדונזיה ;  תלמידי� בכיתה45 ממוצע של –אפריקה �דרו�: ה�

 תלמידי� 38 –מצרי� וסינגפור ;  תלמידי� בכיתה39 –קונג והרשות הפלסטינית �הונג

 �50%בארצות אירופיות רבות יותר מ.  תלמידי� בכיתה37 –ובוצואנה וגאנה ; בכיתה

ברשות , בכמה ארצות אפריקאיות, לעומת זה. מהתלמידי� לומדי� בכיתות קטנות

. י� נמצאו שיעורי� גדולי� של תלמידי� הלומדי� בכיתות גדולותהפלסטינית ובפיליפינ

 מהתלמידי� לומדי� בכיתות �43%וכ, 34מספר התלמידי� הממוצע בכיתה בישראל הוא 

 מציג את התפלגות התלמידי� לפי גודלה של כיתת 12.1לוח .  תלמידי�40–33של 

 .נלאומיי�פי הממוצעי� הבי�בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–המתמטיקה 
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 והישגיה�, לפי גודלה של כיתת המתמטיקה) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 12.1לוח 
 )בציוני סבירות (

1–24 
  תלמידי� בכיתה

25–32  
 תלמידי� בכיתה

33–40  
 תלמידי� בכיתה

  תלמידי� בכיתה41
  או יותר

 

 הישג שכיחות הישג שכיחות הישג שכיחות הישג שכיחות

ממוצע 
תלמידי�

כלל 

התלמידי

9 512 21 500 60 490 9 508 34 

דוברי 
 עברית

11 512 23 508 57 500 10 517 34 

דוברי 
 ערבית

3 513 17 473 71 465 8 473 35 

ממוצע 
 בינלאומי

29 461 35 473 24 470 13 448 30 

 . בשאלו� למורה למתמטיקה17נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

ההישגי� במתמטיקה של תלמידי� הלומדי� בכיתות , �פי הממוצעי� הבינלאומיי�על

 41 נקודות על הישגיה� של תלמידי� הלומדי� בכיתות גדולות של �13קטנות עולי� ב

 . נקודות בלבד4בישראל הפער הוא . תלמידי� או יותר
 
 
  גורמי� הקשורי� לתלמידי� המגבילי� את הוראת המתמטיקה בכיתה12.2

 

, מתמטיקה נשאלו המורי� על המידה שבה גורמי� שוני� בשאלו� למורה ל22בשאלה 

 .מגבילי� את ההוראה, שחלק� קשורי� לתלמידי� וחלק� למשאבי�

שונ�ת בי� תלמידי� מבחינת יכולותיה� : בי� הגורמי� הקשורי� לתלמידי� נמנו

; צרכי� מיוחדי� של תלמידי�; הכלכלי של התלמידי��שונ�ת ברקע החברתי; הלימודיות

. הפרעות של תלמידי�; נמוכה של תלמידי�) מוטיווציה(ֲהניעה ; עניי� של תלמידי�חוסר 

; חלקית) 3(; קצת) 2(; כלל לא) 1: (גבי סול� ב� ארבע דרגות�מידת ההגבלה הוערכה על

 .לא ישי�; מגביל במידה רבה) 4(

 מציג את שיעורי התלמידי� שמוריה� למתמטיקה ציינו לגבי גורמי� שוני� 12.2לוח 

ואת פערי ההישג בי� , הקשורי� לתלמידי� כי ה� מגבילי� במידה רבה את ההוראה

התלמידי� שמוריה� דיווחו כי הגורמי� אינ� מגבילי� את ההוראה בכיתת� כלל לבי� 

הנתוני� . התלמידי� שמוריה� דיווחו כי הגורמי� מגבילי� במידה רבה את ההוראה

 .לקוחי� מהאלמנכי�
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שמוריה� למתמטיקה ציינו גורמי� הקשורי� לתלמידי� ) באחוזי�(למידי� שיעורי הת: 12.2לוח 
ופערי ההישג בי� התלמידי� שמוריה� דיווחו כי גורמי� אלה , כמגבילי� במידה רבה את ההוראה

 אינ� מגבילי� כלל לבי� התלמידי� שמוריה� דיווחו כי הגורמי� מגבילי� במידה רבה
 )בציוני סבירות (

 הפרעות ֲהניעה נמוכה חוסר עניי� צרכי� מיוחדי� ע שונהרק יכולות שונות 

פער  שכיחות 


הישגי

פער  שכיחות


הישגי

פער  שכיחות


הישגי

פער  שכיחות


הישגי

פער  שכיחות


הישגי

פער  שכיחות


הישגי

כלל 


התלמידי
30 32 9 38 15 45 18 65 17 71 16 55 

דוברי 

 עברית
29 26 9 54 10 62 18 8 16 74 18 60 

דוברי 

 ערבית
31 31 6 40 27 15� 20 85 17 16� 14 44 

ממוצע 

 בינלאומי
24 18 10 31 10 20 25 28 15 30 16 18 

 . בשאלו� למורה למתמטיקה22נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

שיעור התלמידי� שמוריה� מצייני� את השונ�ת ביכולות הלומדי� כגור� שמגביל 

 �30%ומגיע ל, ול ביותר בהשוואה לגורמי� האחרי�במידה רבה את ההוראה הוא הגד

נראה כי הגורמי� הפוגעי� ביותר בהישגי� . פי הממוצע הבינלאומי� על�24%בישראל ול

פער ההישגי� בי� התלמידי� שמוריה� . חוסר עניי� והפרעות, הלימודיי� ה� ֲהניעה נמוכה

ריה� ציינו כי ה� מגבילי� ציינו כי גורמי� אלה אינ� מגבילי� את ההוראה לבי� אלה שמו

 . נקודות ציו��71 ל55אותה במידה רבה נע בי� 

כיתת מתמטיקה ע� "על בסיס ממוצע התגובות על פריטי השאלה ��תח מדד של 

כיתה ( ומטה 2 ציו� ממוצע –רמה גבוהה : בעל שלוש רמות) MCFL" (הגבלות מועטות

 –רמה נמוכה ; �3 ל2ציו� ממוצע בי�  –רמה בינונית ; )ללא הגבלות או ע� הגבלות מועטות

 ).כיתה ע� הגבלות רבות( ומעלה 3ציו� ממוצע 

.  בדוח הבינלאומי במתמטיקה מציג נתוני� השוואתיי� הקשורי� למדד זה7.2מוצג 

הולנד היא . המדינות מסודרות לפי סדר יורד של שיעור התלמידי� ברמת המדד הגבוהה

ומרוקו היא המדינה , )81%( הינו הגבוה ביותר המדינה שבה שיעור התלמידי� ברמה זו

 40%בישראל ). 5%(שבה שיעור התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד הוא הנמו� ביותר 

מהתלמידי� לומדי� בכיתות מתמטיקה שמאפייני הלומדי� בה� אינ� מגבילי� את ההוראה 

המדד  מהתלמידי� לומדי� בכיתות שבה� רמת �1/4א� כ, )הרמה הגבוהה של המדד(

 מציג 12.3לוח . משמע שמאפייני הלומדי� בה� מגבילי� במידה רבה את ההוראה, נמוכה

 .את הנתוני� הישראליי� מפולחי� לשני המגזרי� וכ� את הממוצעי� הבינלאומיי�
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כיתת מתמטיקה ע� הגבלות "לפי רמות המדד ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 12.3לוח 
 )בציוני סבירות(תמטיקה והישגיה� במ, )MCFL" (מועטות

 רמת מדד גבוהה 
)הגבלות מועטות או ללא הגבלות(

 רמת מדד נמוכה רמת מדד בינונית
 )הגבלות רבות(

 הישג שכיחות  הישג שכיחות הישג שכיחות  


 468 24 490 36 519 40כלל התלמידי

 468 25 502 34 531 42 דוברי עברית

 466 23 462 44 475 34 דוברי ערבית

ממוצע 
 בינלאומי

40 480 41 460 20 449 

 

" כיתת מתמטיקה ע� הגבלות מועטות"התפלגות הלומדי� בישראל לפי רמות המדד 

שיעור התלמידי� בכיתות מתמטיקה שבה� מאפייני . דומה לממוצעי� הבינלאומיי�

הלומדי� אינ� מגבילי� את ההוראה גדול יותר במגזר של דוברי העברית מאשר במגזר של 

 .ברי הערביתדו

פער ההישגי� במתמטיקה בי� תלמידי� ברמה הגבוהה של המדד לבי� תלמידי� ברמה 

 נקודות �31 ל–פי הממוצעי� הבינלאומיי� �ועל,  נקודות ציו��51הנמוכה מגיע בישראל ל

 .ציו� על סול� ציוני הסבירות
 
 

  הזמ� המוקדש להוראת מתמטיקה12.3

 

 כמה ימי� בשנה –א 11שאלה (הספר �� ביתשתיי� משאלו, על בסיס שלוש שאלות

ואחת ) ? כמה ימי הוראה יש בשבוע רגיל–ב 11ושאלה ? הספר�מתקיימת ההוראה בבית

, )?ת מתמטיקה/ה מלמד/ כמה דקות בשבוע את– 18שאלה (מהשאלו� למורה למתמטיקה 

 7.3מוצג . ח�שב מספר השעות בשנה המוקדשות להוראת המתמטיקה במדינות השונות

 שעות מתמטיקה 119 –) החסר במוצג(הנתו� הישראלי . יג את הנתוני� הבינלאומיי�מצ

נתו� זה מציב .  שבועות לימוד34 שעות לימוד שבועיות במש� 3.5 ח�שב על בסיס –בשנה 

המדינה שבה מוקדש ללימוד המתמטיקה . את ישראל במיקו� אמצעי בי� המדינות השונות

 שעות 169ע� , ואחריה אינדונזיה,  שעות בשנה193ע� , הזמ� הרב ביותר היא הפיליפיני�

 שעות 75 –מדינות שמוקדש בה� זמ� מועט יחסית ללימוד מתמטיקה ה� קפריסי� . בשנה

� שעות שבועיות הינ� כ3.5כדאי לציי� לגבי ישראל כי .  שעות בשנה80 –ומקדוניה , בשנה

בועיות המוקדשי� ללימודי מבדיקת אחוזי השעות הש.  מס� השעות השבועיות לכיתה10%

 . בפיליפיני��17% בקפריסי� ל8%מתמטיקה עולה כי האחוזי� נעי� בי� 

בהשוואת מספר הדקות השבועיות המוקדשות להוראת המתמטיקה במגזרי� השוני� 

 210 –ישראל כללי : פי הממוצע הבינלאומי נמצא כי אי� הבדלי� גדולי��בישראל ועל
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 208 –והממוצע הבינלאומי ;  דקות202 –דוברי ערבית ; ות דק213 –דוברי עברית ; דקות

 .דקות
 

 הזמ� המוקדש להוראת תחומי תוכ� שוני� במתמטיקה

מידע על חלוקת הזמ� להוראת תחומי התוכ� השוני� במתמטיקה בשנת המבח� התקבל 

 בדוח 7.4 מציג נתוני� הלקוחי� ממוצג 12.4לוח .  בשאלו� למורה למתמטיקה23משאלה 

 .אומיהבינל
 

 )באחוזי�(התפלגות זמ� ההוראה של מתמטיקה בכיתה ח לפי תחומי התוכ� : 12.4לוח 
 אחר נתוני� גיאומטרייה מדידה אלגברה מושג המספר 

 5 10 28 9 34 15 כלל התלמידי�

 5 8 30 9 33 15 דוברי עברית

 6 13 21 10 35 15 דוברי ערבית

 6 10 26 10 27 21 ממוצע בינלאומי

 

ואילו ,  גבוה מ� הממוצע הבינלאומיאלגברה הזמ� המוקדש בישראל ללימוד שיעור

פי הנתוני� �על.  נמו� מ� הממוצע הבינלאומימושג המספרשיעור הזמ� המוקדש להוראת 

מושג ב. הבינלאומיי� קיימת שונ�ת רבה בהקצאת הזמ� להוראת תחומי התוכ� במתמטיקה

 – אלגברהב;  ברוסיה�10%ילי ל' בצ�39% שיעור הזמ� המוקצב נע בי, לדוגמה, המספר

� בארצות�15% בטייווא� ל38% בי� – גיאומטרייהוב; ילי' בצ�15% ברוסיה ל49%בי� 

 .הברית
 

 חלוקת זמנ� של התלמידי� למטלות השונות

המורי� נשאלו לגבי חלוקת זמנ� של התלמידי� למטלות השונות במהל� שבוע 

: המטלות שה� התבקשו להתייחס אליה� היו).  בשאלו� המורה20שאלה (לימודי� רגיל 

עבודה על , עבודה על פתרו� בעיה בהדרכת מורה, האזנה להרצאה, בית�בדיקת שיעורי

, השתתפות במבחני�, האזנה להרצאה חוזרת והבהרות מורה, פתרו� בעיות באופ� עצמאי

 .השתתפות בניהול הכיתה ומטלה אחרת

 אחוז הזמ� המושקע בכל אחת מהמטלות הממוצעי� הבינלאומיי� ההשוואתיי� של

המדינות הבולטות באחוז הזמ� המושקע בבדיקת .  בדוח הבינלאומי7.10מובאי� במוצג 

�הונג, )42%( טייווא� –בהאזנה להרצאה ; )24%(ולבנו� ) 22% (קפריסי�הבית ה� �שיעורי

 –ות בעבודה על פתרו� בעי; )30%(וקוריאה הדרומית ) 37%(מקדוניה , )36%(קונג 
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,  שוודיה–ובפתרו� בעיות באופ� עצמאי ; )30%(וליטא ) 32%(אנגליה , )37%(שוודיה 

 ). בכל אחת28%(זילנד �אוסטרליה וניו

 מציג את הנתוני� הישראליי� כשה� מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� 12.5לוח 

 .לממוצעי� הבינלאומיי�
 

 )באחוזי�(ת במתמטיקה התפלגות זמנ� של התלמידי� למטלות השונו: 12.5לוח 
 ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי� 

 11 12 14 14 בית�בדיקת שיעורי

 19 19 14 15 האזנה להרצאה

 22 19 23 22 פתרו� בעיה בהדרכת מורה

 18 20 22 21 פתרו� בעיה עצמאי

 11 12 11 11 האזנה להרצאה חוזרת

 10 11 9 10 השתתפות במבחני�

 5 3 5 5 השתתפות בניהול הכיתה

 4 4 3 3 מטלה אחרת

 . בשאלו� למורה למתמטיקה20נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

 .שיעורי הזמ� המוקדשי� בישראל למטלות השונות דומי� לממוצעי� הבינלאומיי�

ככלל הוראת המתמטיקה מבוססת בעיקרה על פעילות מורה וכ� בכחמישית מהזמ� 

 .בפתרו� בעיות באופ� עצמאיתלמידי� עוסקי� 
 

 הזמ� המוקדש לפעילויות מתמטיות מסוגי� שוני�

על התדירות שבה תלמידי� עוסקי� בפעילות מתמטית מסוגי� שוני� נאס� מידע ה� 

הפעילויות ). 21שאלה (וה� מהשאלו� למורה למתמטיקה ) 10שאלה (משאלו� התלמיד 

תרגול פעולות חשבו� בסיסיות : והמתמטיות שלגביה� נאס� מידע משאלו� התלמיד הי

פירוש נתוני� , חישובי� בשברי� פשוטי� ועשרוניי�, )ללא מחשבו�(במספרי� שלמי� 

 .וכתיבת משוואות ופונקציות לתיאור קשרי�, מטבלות ומתרשימי�

 בדוח הבינלאומי מציג נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� לגבי שיעור התלמידי� 7.5מוצג 

 מציג את 12.6לוח . � את הפעילות בכמחצית השיעורי� או יותרהמעידי� כי ה� עושי

, כשה� מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� לממוצעי� הבינלאומיי�, הנתוני� הישראליי�

 ובישראל ג� במבח� –) מתמטיקה ומדעי�(בלוויית פערי ההישג בציו� הכולל במבח� 

 שיעור לבי� תלמידי�  בי� תלמידי� שעושי� פעילויות אלה בכל–המתמטיקה בלבד 

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�. המעידי� כי ה� אינ� עושי� פעילויות אלה כלל
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העושי� פעילויות שונות במחצית השיעורי� או יותר ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 12.6לוח 
בי� )  במתמטיקה בלבד–בסוגריי� (ופערי ההישג במבח� כולו , )פי דיווחי התלמידי��על(

 )בציוני סבירות(ידי� שעושי� אות� בכל שיעור לבי� התלמידי� שאינ� עושי� אות� כלל התלמ
ארבע פעולות חשבו� ללא  

 מחשבוני�
 חישובי� בשברי�
 פשוטי� ועשרוניי�

פירוש נתוני� מטבלות 
 ומתרשימי�

כתיבת משוואות 
 ופונקציות לייצוג יחסי�

פערי הישג שכיחות הישגפערי שכיחותפערי הישג שכיחותפערי הישג שכיחות 

כלל 

 התלמידי

61 11) 13(55 22) 29(51 2�) 1( 65 11) 14(

דוברי 
 עברית

58 14) 18(50 27) 36(48 3�) 0( 62 12) 15(

דוברי 
 ערבית

70 29) 27(73 59) 61(59 28) 34(70 33) 39(

ממוצע 
 בינלאומי

57 21� 51 42 41 12 55 35 

 . בשאלו� התלמיד10שאלה נתוני אלמנכי� ל: מקור

 

פי הממוצעי� הבינלאומיי� העושי� את �קיי� דמיו� בשיעורי התלמידי� בישראל ועל

ביצוע תכו� של חישובי� . הפעילויות המתמטיות השונות במחצית שיעוריה� או יותר

במגזר של דוברי הערבית נמצאו שיעורי . בשברי� נמצא כפעילות האפקטיבית ביותר

וכל הפעילויות נמצאו בו ,  יותר ביחס לכל הפעילויות המתמטיותתלמידי� גבוהי�

מגמה זו בולטת יותר כאשר פערי ההישג . אפקטיביות יותר מאשר במגזר של דוברי העברית

 .מחושבי� לגבי מתמטיקה בלבד

תרגול פעולות החשבו� הבסיסיות : המידע משאלו� המורה נגע א� הוא באות� פעילויות

פירוש נתוני� מטבלות , חישובי� בשברי� פשוטי� ועשרוניי�, �בלי שימוש במחשבוני

נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� מופיעי� במוצג . וכתיבת משוואות ופונקציות, ומתרשימי�

 מציג את הנתוני� הישראליי� כשה� מפולחי� לשני 12.7לוח .  בדוח הבינלאומי7.6

ההישג במתמטיקה בי� התלמידי� ואת פערי , המגזרי� ומושווי� לממוצעי� הבינלאומיי�

שעושי� את הפעילויות במחצית השיעורי� או יותר לבי� התלמידי� שאינ� עושי� אות� 

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�. כלל
 
העושי� פעילויות שונות במתמטיקה במחצית השיעורי� ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 12.7לוח 

הישג במתמטיקה בינ� לבי� התלמידי� שאינ� עושי� ופערי ה, )פי דיווחי המורי��על(או יותר 
 )בציוני סבירות(פעילויות אלה כלל 

ארבע פעולות החשבו�  
 הבסיסיות

פירוש נתוני� מטבלות  חישובי� בשברי�
 ומתרשימי�

 כתיבת משוואות

פער  שכיחות 


 הישגי

פער  שכיחות


 הישגי

פער  שכיחות


 הישגי

פער  שכיחות


 הישגי


 27 34 �11 27 22 44 �25 53 כלל התלמידי

 37 33 �4 20 28 43 �26 52 דוברי עברית

 28 38 22 49 19 46 27 53 דוברי ערבית

 30 30 �1 17 �5 43 �11 62 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למתמטיקה21נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
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גלי� את דיווחי המורי� דומי� לדיווחי התלמידי� כאשר מדובר בתדירות שבה מתר

א� ה� נופלי� , ארבע פעולות החשבו� ועורכי� חישובי� בשברי� פשוטי� ועשרוניי�

בהרבה מדיווחי התלמידי� כאשר מדובר בתדירות שבה כותבי� משוואות ומפרשי� נתוני� 

חישוב , מבי� הפעילויות. נטייה זו ניכרת ג� בנתוני� הבינלאומיי�. מטבלות ומתרשימי�

כמעט בכל שיעור או במחצית (א� נעשי� בתדירות גבוהה , תבשברי� וכתיבת משוואו

ואילו תרגול ארבע פעולות , קשורי� להישג גבוה במגזר של דוברי העברית, )השיעורי�

�במגזר של . בכיתות חלשות מרבי� בפעילות זו, כפי הנראה. החשבו� קשור להישג נמו

 .דוברי הערבית תרגול כל הפעילויות קשור להישגי� גבוהי�
 

  פעילויות מתמטיות ברמה גבוהה12.4
 

שבמרכז� פתרו� , מידע על שכיחות� של פעילויות מתמטיות ברמה קוגניטיבית גבוהה

התלמידי� נשאלו על התדירות שבה ה� מייחסי� . נאס� ג� מתלמידי� וג� ממורי�, בעיות

תיה� מסבירי� את תשובו, את מה שה� לומדי� בשיעורי המתמטיקה למצבי� בחיי היומיו�

). בשאלו� התלמיד, ח�ז ו, סעיפי� ו, 10שאלה (ומחליטי� בעצמ� על הדר� לפתרו� בעיות 

הפעילות .  בדוח הבינלאומי7.7הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מובאי� במוצג 

שהשיעור הממוצע של התלמידי� העושי� אותה הוא הגבוה ביותר בקרב המדינות היא 

הפעילות ).  מהתלמידי��2/3נות עושי� אותה יותר מ מדי�28ב(מת� הסברי� לתשובות 

והשלישית , ) מדינות�7נפוצה ב(השנייה בנפיצותה היא קביעת דרכי פתרו� באופ� עצמאי 

 מציג את הנתוני� 12.8לוח ).  מדינות�3נפוצה ב(היא קישור הנלמד למצבי� בחיי היומיו� 

נוס� על . י� הבינלאומיי�הישראליי� כשה� מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� לממוצע

נתוני השכיחות מובאי� ג� פערי ההישג בי� התלמידי� העושי� את הפעילות בתדירות 

הפערי� חושבו בהתייחס לציו� הכולל . גבוהה לבי� אלה העושי� אותה בתדירות נמוכה

הנתוני� לקוחי� . ובישראל ג� בהתייחס למתמטיקה בלבד, במתמטיקה ובמדעי�

 .מהאלמנכי�
 
פי �על(שמרבי� לעשות פעילויות מתמטיות ברמה גבוהה ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 12.8לוח 

בינ� לבי� )  במתמטיקה בלבד–בסוגריי� (ופער ההישגי� בציו� הכולל , )דיווחי התלמידי�
 )בציוני סבירות(התלמידי� שעושי� אות� בתדירות נמוכה 

 מקשרי� את הנלמד למצבי� 
  בחיי היומיו�

  מסבירי�
 תשובות

 קובעי� בעצמ� דרכי�
  לפתרו� בעיות

 פערי הישג שכיחות פערי הישג שכיחות פערי הישג שכיחות 


 )33 (22 73 )40 (33 82 )1 (�5 50 כלל התלמידי

 )38 (26 70 )36 (28 83 )0 (�7 47 דוברי עברית

 )56 (45 83 )42 (37 81 )20 (15 58 דוברי ערבית

 21 53 36 67 2 44 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� התלמיד10שאלה : מקור
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שיעורי התלמידי� המדווחי� כי ה� עושי� פעילויות אלה בתדירות גבוהה עולי� 

פער ההישגי� בי� תלמידי� שמקשרי� את הנלמד . בישראל על הממוצעי� הבינלאומיי�

� למצבי� בחיי היומיו� בתדירות יומית לבי� תלמידי� שאינ� עושי� זאת כלל הינו קט

א� בהתייחס למת� הסברי� ולפתרו� עצמאי , יחסית ובולט בעיקר במגזר של דוברי הערבית

במיוחד במגזר של , של בעיות נמצאו פערי� גדולי� ה� בציו� הכולל וה� בציו� במתמטיקה

 .לטובת התלמידי� שהפעילות נעשית בכיתותיה� בתדירות יומית, דוברי הערבית

בשאלו� ) ט�ח ו, סעיפי� ז (21באמצעות שאלה , מורי�מידע באותו נושא נאס� ג� מ� ה

לוח .  בדוח הבינלאומי7.8הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מופיעי� במוצג . המורה

 מציג את הנתוני� הישראליי� כשה� מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� לממוצעי� 12.9

חי� כי פעילות כזו נעשית בלוויית פערי ההישג בי� התלמידי� שמוריה� מדוו, הבינלאומיי�

לבי� התלמידי� שמוריה� מדווחי� כי פעילות זאת ) כמעט בכל שיעור(בתדירות גבוהה 

 ).לפעמי�(נעשית בתדירות נמוכה 
 
פי �על(שמרבי� לעשות פעילויות מתמטיות ברמה גבוהה ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 12.9לוח 

ה בינ� לבי� התלמידי� שממעטי� לעשות� ופער ההישגי� בציו� במתמטיק, )דיווחי המורי�
 )בציוני סבירות(

 מקשרי� את הנלמד למצבי�
  בחיי היומיו�

 מסבירי�
  תשובות

 קובעי� בעצמ� דרכי� 
 לפתרו� בעיות

 

 פער הישגי
 שכיחות פער הישגי
 שכיחות פער הישגי
 שכיחות


 20 71 11 82 0 44 כלל התלמידי

 31 67 20 79 5 38 דוברי עברית

 �11 82 �9 91 9 61 דוברי ערבית

 6 45 7 78 �9 50 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למתמטיקה21שאלה : מקור

 

פי דיווחי �שיעורי התלמידי� שמרבי� לעשות פעילויות מתמטיות ברמה גבוהה על

�נראה שהפעילות השכיחה ביותר על. פי דיווחי התלמידי��המורי� דומי� לשיעוריה� על

סמ� דיווחי �פערי ההישג שחושבו על. דיווחי� היא מת� הסברי� לתשובותפי שני ה

ולגבי הסברת תשובות וקביעת , סמ� דיווחי התלמידי��המורי� קטני� מאלה שחושבו על

במגזר של דוברי הערבית . דרכי� לפתרו� בעיות ה� גדולי� יותר במגזר של דוברי העברית

 .ולי� על הישגיה� של אלה המרבי� בה�הישגי התלמידי� הממעטי� בפעילויות אלה ע
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  שימוש בספר לימוד12.5

 

, לעיתי� זה הכלי העיקרי של המורי�. ספר לימוד הינו אמצעי נפו� בהוראת מתמטיקה

המורי� נשאלו א� ה� משתמשי� בספר לימוד להוראת . עזר�ולעיתי� הוא משמש רק כלי

ספר משמש אות� כבסיס עיקרי וא� ה) א בשאלו� למורה למתמטיקה19שאלה (מתמטיקה 

 �הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מופיעי� ). ב19שאלה (לשיעור או רק כמשאב נוס

 מציג את הנתוני� הישראליי� כשה� מפולחי� 12.10לוח .  בדוח הבינלאומי7.9במוצג 

 .לשני המגזרי� ומושווי� לממוצעי� הבינלאומיי�
 

� השימוש של מוריה� בספרי לימוד לצורכי הוראת התפלגות התלמידי� לפי אופ: 12.10לוח 
 )באחוזי�(מתמטיקה 

 משתמשי� בספר לימוד להוראת מתמטיקה 

 

לא משתמשי� בספר לימוד להוראת 
 כמשאב נוס� כבסיס עיקרי מתמטיקה

 42 56 2 כלל התלמידי�

 44 54 2 דוברי עברית

 37 60 3 דוברי ערבית

 32 65 3 ממוצע בינלאומי

 

� של התלמידי� שמוריה� משתמשי� בספר לימוד דומי� להישגיה� של אלה הישגיה

ממצא זה מחליש את הטענה שהוראה שאינה . שמוריה� אינ� משתמשי� בספר לימוד

 .מתבססת בלעדית על ספר לימוד הינה יעילה יותר
 
 

  השימוש במחשבוני� בשיעורי מתמטיקה12.6

 

,  בשאלו� תוכנית הלימודי�7ות שאלה באמצע, תפקידי� במערכת החינו� נשאלו�בעלי

בישראל מותר . על המדיניות הרשמית ביחס לשימוש במחשבוני� בשיעורי מתמטיקה

. א� לא קוד� לכ�, לתלמידי� להשתמש במחשבוני� בשיעורי� ובמבחני� החל בכיתה ח

 בלבד מ� התלמידי� בישראל דיווחו כי השימוש במחשבוני� אסור 8%מוריה� של , אכ�

 �10% מדינות נוספות שבה� מוריה� של פחות מ�16בעניי� זה ישראל דומה ל. תיה�בכיתו

נתו� זה וכ� מידע על שתי . מ� התלמידי� ציינו כי השימוש במחשבוני� אסור בכיתותיה�

 בשאלו� 25 התקבל משאלה –מוגבל ושימוש מוגבל � שימוש בלתי–אפשרויות שימוש 

, למידי� לשלוש אפשרויות אלה בישראל כולה מציג את התפלגות הת12.11לוח . המורה

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�. פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל
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לפי מדיניות השימוש במחשבוני� הנהוגה בכיתותיה� ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 12.11לוח 
 )בציוני סבירות(והישגיה� במבח� כולו , בשיעורי המתמטיקה

אי� רשות להשתמש  שימוש מוגבל מוגבל�שימוש בלתי 
 במחשבוני�

 513 8 492 54 493 39 כלל התלמידי�

 511 8 506 52 499 40 דוברי עברית

 520 8 456 58 473 34 דוברי ערבית

 463 23 463 56 463 21 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למתמטיקה25נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

� כי השימוש במחשבוני� בלימוד מתמטיקה בישראל נפו� הנתוני� בישראל מעידי

בישראל נמצא פער בהישגי� לטובת . יותר בהשוואה לשימוש הממוצע במדינות האחרות

פער ). תק�� סטיית�1/5בשיעור של כ(תלמידי� שבכיתותיה� השימוש במחשבוני� אסור 

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��כזה אינו קיי� על

ש במחשבוני� בכיתותיה� נשאלו באיזו תדירות התלמידי� מורי� שמתירי� שימו

, חישובי� שגרתיי�, בדיקת תשובות: משתמשי� במחשבוני� לצור� הפעולות הבאות

).  בשאלו� למורה למתמטיקה28שאלה (פתרו� בעיות מורכבות וחקירת מושג המספר 

 מציג את 12.12ח לו.  בדוח הבינלאומי7.11נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� מופיעי� במוצג 

וכ� את פערי , פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל, נתוני השכיחות בישראל כולה

 �במחשבוני� לצור� ) בכל שיעור(ההישג בי� תלמידי� שמוריה� מדווחי� על שימוש תכו

פעולות שונות לבי� תלמידי� שמוריה� מדווחי� כי לא נעשה כל שימוש במחשבוני� 

 .עולותלצור� אות� פ
 

שמוריה� מדווחי� על שימוש במחשבוני� לצור� ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 12.12לוח 
הקשורי� לשימוש תכו� ) בציוני סבירות(ופערי ההישג , פעולות שונות במחצית השיעורי� או יותר

 במחשבוני�
 חקירת מושג המספר פתרו� בעיות מורכבות חישובי� שגרתיי� בדיקת תשובות 

פער  ת שכיחו 


 הישגי

שכיחות 


 באחוזי


פער  שכיחות פער הישגי


 הישגי

פער  שכיחות 


 הישגי


 �10 28 �3 47 4 53 23 50 כלל התלמידי

 �19 27 �8 41 0 33 29 49 דוברי עברית

 46 34 38 50 20 53 �13 56 דוברי ערבית

 14 14 11 31 12 29 13 27 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למתמטיקה28ה נתוני אלמנכי� לשאל: מקור

 

שיעורי התלמידי� בישראל המשתמשי� במחשבוני� לפעולות אלה בתדירות של 

ועולי� במגזר של דוברי , כמחצית השיעורי� או יותר עולי� על הממוצעי� הבינלאומיי�

 .הערבית על אלה שבקרב דוברי העברית
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מספר נמצא אפקטיבי שימוש במחשבוני� לפתרו� בעיות מורכבות ולחקירת מושג ה

ואילו שימוש במחשבוני� לבדיקת תשובות נמצא אפקטיבי בקרב , בקרב דוברי הערבית

שימוש תכו� במחשבוני� משפר במידה , פי הממוצעי� הבינלאומיי��על. דוברי העברית

 .מועטה בלבד את ההישגי�

 הישגי התלמידי� בכיתות שבה� אי�, ככלל: אפשר לסכ� את הממצאי� באופ� הבא

רשות להשתמש במחשבוני� עולי� על הישגי התלמידי� בכיתות שבה� מותר להשתמש 

במחשבוני� ) בכל שיעור(במגזר של דוברי הערבית שימוש תכו� , ע� זה. במחשבוני�

פתרו� בעיות מורכבות או חישובי� שגרתיי� משפר את הישגי , לצור� חקירת מושג המספר

; שאינ� עושי� שימוש במחשבוני� לצרכי� אלההתלמידי� בהשוואה לתלמידי� במגזר זה 

ובמגזר של דוברי העברית ההישג משתפר בעקבות שימוש תכו� במחשבוני� למטרת 

 .בדיקת תשובות

 
 

  מחשבי� והשימוש בה� בשיעורי מתמטיקה12.7

 

בעניי� זה . החל בכיתה ז יש המלצה לשלב מחשבי� בהוראת המתמטיקה ככל האפשר

מדיווחי המורי� , למרות המלצה זו. ות נוספות שהשתתפו במחקר מדינ�26ישראל דומה ל

עולה כי שיעור התלמידי� בישראל שיש לה� מחשבי� זמיני� )  בשאלו� המורה30שאלה (

ובהיבט זה אי� הבדל גדול בי� המגזר של דוברי העברית ,  בלבד�47%לשימוש מגיע ל

להימצאות מחשבי� זמיני� , אללפי הנתוני� בישר). 45%(למגזר של דוברי הערבית ) 48%(

, ע� זה. לשימוש בכיתת המתמטיקה אי� כמעט השפעה חיובית על ההישגי� הלימודיי�

 .לאופי השימוש במחשבי� יש קשר להישגי� הלימודיי�

 בשאלו� למורה למתמטיקה נשאלו המורי� שבכיתותיה� נעשה שימוש 31בשאלה 

גילוי עקרונות :  למטרות הבאותבמחשבי� באיזו תדירות התלמידי� משתמשי� במחשב

ועיבוד וניתוח , חיפוש אחר מידע ורעיונות, תרגול מיומנויות ושיטות, ומושגי� מתמטיי�

לפי .  בדוח הבינלאומי7.12הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מוצגי� במוצג . של נתוני�

למטרות במולדובה ובקוריאה הדרומית נעשה השימוש התכו� ביותר במחשבי� , מוצג זה

 .ל"הנ

 מציג את שיעורי התלמידי� המשתמשי� במחשב למטרות אלה בתדירויות 12.13לוח 

בכמחצית השיעורי� (ואת פערי ההישג בי� התלמידי� העושי� זאת בתדירות גבוהה , שונות

פי �בשני מגזריה ועל,  בישראל–לבי� התלמידי� שאינ� עושי� זאת כלל ) או יותר

 .הממוצעי� הבינלאומיי�
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שמשתמשי� במחשבי� למטרות שונות בתדירויות ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 12.13לוח 
ופערי ההישג בי� אלה העושי� זאת בתדירות גבוהה לבי� אלה , )פי דיווחי המורי��על(שונות 

 )בציוני סבירות(שאינ� עושי� זאת כלל 
 ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי�  

ר התלמידי� שיעו 
שבכיתותיה� 
נעשה שימוש 

 במחשב

47 48 45 31 

במחצית 
השיעורי� או יותר

6 7 6 4 

 13 16 16 19 לפעמי�
 15 20 20 20 פע��א�

גילוי עקרונות 
 ומושגי�

 �9 34 �23 �16 פער הישגי�
במחצית 

השיעורי� או יותר
10 10 9 4 

 15 24 17 19 לפעמי�
 13 9 19 16 פע��א�

תרגול 
מיומנויות 

  ושיטות

 �11 58 �9 0 פער הישגי�
במחצית 

השיעורי� או יותר
3 4 1 4 

 15 27 19 21 לפעמי�
 13 14 23 20 פע��א�

חיפוש אחר 
מידע 

  ורעיונות

 �12 �89 �37 �39 פער הישגי�
במחצית 

השיעורי� או יותר
8 7 9 4 

 14 26 17 19 לפעמי�
 14 8 22 18 ע�פ�א�

עיבוד וניתוח 
 של נתוני�

 �6 20 12 2 פער הישגי�

 . בשאלו� למורה למתמטיקה31נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

 מצביעי� על שיעור נמו� של תלמידי� המשתמשי� במחשבי� 12.13הנתוני� בלוח 

שימוש תכו� , ע� זה). במחצית השיעורי� או יותר(למטרות שונות בתדירות גבוהה 

פי הנתוני� �על, אדרבה.  קשור בהכרח להישגי� גבוהי� יותרבמחשבי� למטרות אלה אינו

שימוש תכו� במחשבי� לצור� חיפוש אחר מידע ורעיונות קשור בקשר שלילי , הישראליי�

א� , וכ� ג� שימוש תכו� במחשבי� לצור� גילוי עקרונות ומושגי�, להישגי� במתמטיקה

כ� הדר� לשילוב נכו� ויעיל של בישראל וברוב המדינות טר� נמצאה א� . כי במידה פחותה

 .מחשבי� בהוראת המתמטיקה
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 בית במתמטיקה� שיעורי12.8

 

מש� , בית�בסדרה שאלות נשאלו המורי� למתמטיקה לגבי התדירות של מת� שיעורי

הבית לצורכי הוראה �הבית הניתני� והשימוש בשיעורי�סוגי שיעורי, הזמ� הנדרש להכנת�

נתוני� אלה רוכזו בשני מוצגי� ).  בשאלו� למורה למתמטיקה�36 ו35, 34, 33, 32שאלות (

 .7.14 ומוצג 7.13 מוצג –בדוח הבינלאומי 

בית � ח�שב מדד המייצג את הדגש המוש� בשיעורי�34 ו33, 32על בסיס שאלות 

בית במחצית השיעורי� � המורה נות� שיעורי–רמה גבוהה : למדד שלוש רמות. במתמטיקה

 המורה אינו –רמה נמוכה ;  להכנת� בכל פע� הוא חצי שעה לפחותוהזמ� הנדרש, לפחות

והזמ� הנדרש , בית בפחות ממחצית השיעורי��בית כלל או נות� שיעורי�נות� שיעורי

 . כל האפשרויות הנותרות–ורמה בינונית ; להכנת� בכל פע� אינו עולה על חצי שעה

 �78%ועד ל) נדבסקוטל (�3%שיעור התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד נע מ

 המדינות ששיעור התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד הוא 9ישראל נמנית ע� ). ברומניה(

לוח ). בולגריה וישראל, מרוקו, רוסיה, סינגפור, איר�, ארמניה, איטליה, רומניה( ויותר 50%

פי �בשני מגזריה ועל,  מציג את התפלגות התלמידי� לפי המדד בישראל כולה12.14

 .וכ� את הישגיה� במתמטיקה, הבינלאומיי�הממוצעי� 
 
בית �הדגש המוש� בשיעורי"לרמות השונות של מדד ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 12.14לוח 

 )בציוני סבירות( והישגיה� במתמטיקה ,)EMH" (במתמטיקה
 רמה נמוכה רמה בינונית רמה גבוהה 

 הישג שכיחות  הישג שכיחות  הישג שכיחות 

 438 6 500 44 501 50 י�כלל התלמיד

 427 5 511 41 507 54 דוברי עברית

 452 11 467 55 470 34 דוברי ערבית

 453 19 469 51 473 30 ממוצע בינלאומי

 

הבית גבוה יותר במגזר של דוברי �שיעור התלמידי� ברמה הגבוהה של מדד שיעורי

 בי� התלמידי� ברמה ארצי�פער ההישגי� הכלל. העברית מאשר במגזר של דוברי הערבית

פי �א� על,  נקודות ציו�63הגבוהה של המדד לבי� התלמידי� ברמה הנמוכה שלו הוא 

 . נקודות ציו�20 רק –הממוצעי� הבינלאומיי� 

תיקו� ומשוב ; בדיקה: הבית יכולות להיות�הפעולות שהמורה עושה בהקשר של שיעורי

התייחסות ; הבית בכיתה�ימת� אפשרות לתלמידי� לתק� את שיעור; ידי המורה�על

 7.14מוצג . שקלול� כמרכיב בהערכת התלמיד; הבית כאל בסיס לדיו� בכיתה�לשיעורי

מציג את ,  בשאלו� למורה למתמטיקה36המבוסס על הנתוני� משאלה , בדוח הבינלאומי

הבית למטרות שלעיל �שיעורי התלמידי� במדינות השונות שמוריה� משתמשי� בשיעורי
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וכ� את פערי ההישג בינ� לבי� התלמידי� שמוריה� ) תמיד או כמעט תמיד(ה בתדירות גבוה

 מציג את הנתוני� הישראליי� כשה� מפולחי� לשני 12.15לוח . עושי� זאת רק לפעמי�

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�. המגזרי� ומושווי� לממוצעי� הבינלאומיי�
 

הבית �תמטיקה משתמשי� בשיעורישמוריה� למ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 12.15לוח 
ופערי ההישג במתמטיקה בינ� לבי� התלמידי� שמוריה� עושי� , בתדירות גבוהה למטרות שונות

 )בציוני סבירות(זאת רק לפעמי� 
 בדיקת  

 בית�שיעורי
 תיקו� ומשוב 

 ידי המורה�על
מת� אפשרות 
לתלמיד לתק� 

בית �שיעורי
 בכיתה

מרכיב בהערכת  בסיס לדיו�
 התלמיד

פער שכיחות  


 הישגי

פער שכיחות 


 הישגי

פער שכיחות 


הישגי

פער  שכיחות


 הישגי

פער שכיחות 


הישגי


 23 47 �4 38 1 29 12 39 �22 71 כלל התלמידי

 23 52 �6 42 7 24 1 38 �14 74 דוברי עברית

 11 33 11 27 3 42 62 42 38 61 דוברי ערבית

 �9 25 12 27 8 36 �1 57 �4 78 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למתמטיקה36נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

בית ושקלול� כמרכיב בהערכת התלמיד ר!וחי� בקרב המורי� �בדיקת שיעורי

במקרי� רבי� . בית אינו קשור בהכרח להישגי� גבוהי��שימוש תכו� בשיעורי. למתמטיקה

הבית עולי� בהישגיה� על �ורידווקא התלמידי� שמוריה� ממעטי� לעשות שימוש בשיע

 .אלה שמוריה� עושי� שימוש תכו� בה�
 
 

  מבחני� וסוגי� של שאלות מבח� במתמטיקה12.9

 

הוגדרו שלוש .  נשאלו המורי� על התדירות של מת� מבחני� במתמטיקה37בשאלה 

פעמי� מספר ; פע� בחודש; פע� בשבועיי�: תדירויות של מת� מבחני� במתמטיקה

.  בדוח הבינלאומי מציג את הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי�7.15מוצג . במהל� השנה

) פע� בשבועיי�(שיעורי� גבוהי� של תלמידי� המקבלי� מבחני� בתדירות גבוהה במיוחד 

 מציג את התדירות של מת� מבחני� 12.16לוח . נמצאו בבלגיה הפלמית ובטייווא�

 .מוצעי� הבינלאומיי�פי המ�בשני מגזריה ועל, במתמטיקה בישראל כולה
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 )באחוזי�(התפלגות התלמידי� לפי התדירות של מת� מבחני� במתמטיקה : 12.16לוח 
 פעמי� מספר בשנה פע� בחודש אחת לשבועיי� 

 9 34 57 כלל התלמידי�

 9 29 62 דוברי עברית

 9 51 40 דוברי ערבית

 14 40 47 ממוצע בינלאומי

 .אלו� למורה למתמטיקה בש37נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

 .לא נמצא קשר בי� התדירות של מת� מבחני� במתמטיקה לבי� ההישגי� הלימודיי�

שאלות ,  שאלות פתוחות–המורי� נשאלו ג� לגבי סוג השאלות השכיח במבחני� 

 38שאלה (ברירה �או שילוב של שאלות פתוחות ושאלות רבות) סגורות(ברירה �רבות

 הישראליי� והבינלאומיי� נראה שסוג השאלות השכיח מהנתוני�). בשאלו� המורה

�ולאחריו שילוב של שאלות פתוחות ורבות, במבחני� במתמטיקה הוא שאלות פתוחות

 .ברירה
 
 )באחוזי�(התפלגות התלמידי� לפי סוג השאלות השכיח במבחני המתמטיקה שלה� : 12.17לוח 

שילוב של פתוחות  פתוחות 
 ברירה�ורבות

 )ורותסג(ברירה �רבות

 8 33 58 כלל התלמידי�

 6 26 68 דוברי עברית

 14 57 29 דוברי ערבית

 12 32 56 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למתמטיקה38נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

הישג� של התלמידי� שמוריה� למתמטיקה משתמשי� , פי הנתוני� הבינלאומיי��על

ישג� של התלמידי� שמוריה� משתמשי� א� בשאלות פתוחות רבות במבחני� עולה על ה

באר� היתרו� קט� יותר ונמצא רק במגזר של . תק�� סטיית�1/4ורק בשאלות סגורות בכ

 .דוברי הערבית
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 הוראת המדעי�. 13

 

הנתוני� על . פרק זה מתמקד בתהליכי ההוראה המתרחשי� בכיתת הלימוד במדעי�

הגדול משאלוני המורה וחלקי� אחרי�  חלק� –הוראת המדעי� נאספו ממקורות שוני� 

המידע מאורג� סביב נושאי� רבי� הקשורי� לתנאי . הספר ומשאלו� התלמיד�משאלו� בית

הגורמי� , גודל הכיתה: הנושאי� הקשורי� לתנאי ההוראה ה�. ההוראה ולהוראה עצמה

. פי תוכנית הלימודי��והזמ� המוקצב להוראת המקצוע על, המגבילי� את ההוראה

הדגש המוש� בתחומי התוכ� השוני� ובמיומנויות : שאי� הקשורי� להוראה ה�הנו

שימוש , עיסוקיה� של תלמידי�, מידת השימוש בספרי לימוד, הקוגניטיביות השונות

בחלק גדול . בית ומבחני��שיעורי; זמינות מחשבי� ומידת השימוש בה�, במחשבוני�

 .מנושאי� אלה פותחו מדדי�

ה עשויי� להיות שוני� בכיתות שמלמדי� בה� תוכנית לימודי� תנאי הלמידה וההורא

לכ� בחלק . משולבת במדעי� ובכיתות שמלמדי� בה� את המדעי� כמקצועות נפרדי�

מהמוצגי� יש התייחסות נפרדת למדינות המלמדות מדע משולב ולמדינות המלמדות את 

כפי , מדע משולבבדיווחי� שלהל� נתייחס בעיקר למדינות המלמדות . המדעי� בנפרד

 .שנהוג בישראל
 
 

  גודלה של כיתת המדעי�13.1

 

 בדוח הבינלאומי במדעי� מציג נתוני� על שיעור התלמידי� הלומדי� בכיתות 7.1מוצג 

מספר� . ועל גודל� הממוצע של כיתות המדעי� במדינות השונות, בעלות גודל שונה

 �19ע משולב נע מהממוצע של התלמידי� בכיתות מדעי� במדינות המלמדות מד

.  תלמידי� לכיתה31והממוצע הכולל במדינות אלה הוא ,  בפיליפיני��54בסקוטלנד ועד ל

�דרו�: ה�, אחרי הפיליפיני�, המדינות והישויות שבה� נרשמו הממוצעי� הגבוהי� ביותר

 תלמידי� 40 –קונג והרשות הפלסטינית �הונג;  תלמידי� בכיתה45 ממוצע של –אפריקה 

.  תלמידי� בכיתה37 –ובוצואנה וגאנה ;  תלמידי� בכיתה38 –צרי� וסינגפור מ; בכיתה

 מציג את התפלגות התלמידי� 13.1לוח . 34מספר התלמידי� הממוצע בכיתה בישראל הוא 

פי הממוצעי� �בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–לפי גודלה של כיתת המדעי� 

 .הבינלאומיי�
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 והישגיה�, לפי גודלה של כיתת המדעי�) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 13.1לוח 
 )בציוני סבירות (

1–24 
  תלמידי� בכיתה

25–32  
 תלמידי� בכיתה

33–40  
 תלמידי� בכיתה

  תלמידי� 41
 בכיתה או יותר

 

 הישג שכיחות הישג שכיחות הישג שכיחות הישג שכיחות

ממוצע 
תלמידי�

כלל 


 התלמידי
10 507 18 494 69 484 3 481 34 

דוברי 

 עברית
12 503 19 499 64 493 5 494 34 

דוברי 

 ערבית
2 558 12 469 75 458 11 460 35 

ממוצע 

 בינלאומי
29 471 33 477 24 472 14 454 31 

 . בשאלו� למורה למדעי�17נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
 

. �40 ל33 מהתלמידי� בישראל לומדי� בכיתות שמספר התלמידי� בה� נע בי� �2/3כ

 . מהתלמידי� לומדי� בכיתות כאלה�1/4רק כ, לעומת זה, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על

ידי �ההישגי� הגבוהי� ביותר במדעי� מושגי� על, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על

בישראל ההישגי� הגבוהי� ה� של תלמידי� . תלמידי� הלומדי� בכיתות בינוניות בגודל�

 .בכיתות הקטנות ביותר
 
 

  גורמי� הקשורי� לתלמידי� המגבילי� את הוראת המדעי� בכיתה13.2

 

,  בשאלו� למורה למדעי� נשאלו המורי� על המידה שבה גורמי� שוני�22בשאלה 

 .מגבילי� את ההוראה, שחלק� קשורי� לתלמידי� וחלק� למשאבי�

שונ�ת בי� תלמידי� מבחינת יכולותיה� : בי� הגורמי� הקשורי� לתלמידי� נמנו

; צרכי� מיוחדי� של תלמידי�; הכלכלי של התלמידי��שונ�ת ברקע החברתי; מודיותהלי

. הפרעות של תלמידי�; נמוכה של תלמידי�) מוטיווציה(ֲהניעה ; חוסר עניי� של תלמידי�

; חלקית) 3(; קצת) 2(; כלל לא) 1: (גבי סול� ב� ארבע דרגות�מידת ההגבלה הוערכה על

 .י�לא יש; מגביל במידה רבה) 4(

 מציג את שיעורי התלמידי� שמוריה� למדעי� ציינו לגבי גורמי� שוני� 13.2לוח 

ואת פערי ההישג בי� , הקשורי� לתלמידי� כי ה� מגבילי� במידה רבה את ההוראה

התלמידי� שמוריה� דיווחו כי הגורמי� אינ� מגבילי� את ההוראה בכיתת� לבי� 

הנתוני� . גבילי� במידה רבה את ההוראההתלמידי� שמוריה� דיווחו כי גורמי� אלה מ

 .לקוחי� מהאלמנכי�
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שמוריה� למדעי� ציינו גורמי� הקשורי� לתלמידי� ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 13.2לוח 
ופערי ההישג בי� התלמידי� שמוריה� דיווחו כי גורמי� אלה , כמגבילי� במידה רבה את ההוראה

 יה� דיווחו כי הגורמי� מגבילי� במידה רבה אינ� מגבילי� כלל לבי� התלמידי� שמור
 )בציוני סבירות(

 הפרעות ֲהניעה נמוכה חוסר עניי� צרכי� מיוחדי� רקע שונה יכולות שונות 

פער שכיחות  


הישגי

פער שכיחות 


הישגי

פער שכיחות 


הישגי

פער שכיחות 


הישגי

פער שכיחות 


הישגי

פער שכיחות 


הישגי

כלל 


התלמידי
35 29 15 32 12 33 23 9 16 44 27 31 

דוברי 

 עברית
36 41 17 38 12 45 23 15 16 47 27 39 

דוברי 

 ערבית
31 3 7 19 12 14� 24 19� 16 19 26 2� 

ממוצע 

 בינלאומי
21 22 10 30 9 12 24 27 15 31 18 24 

 . בשאלו� למורה למדעי�22נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

רקע , � הפוגעי� ביותר בהישגי� הלימודיי� ה� ֲהניעה נמוכהנראה כי הגורמי� הנראי

פער ההישגי� בי� התלמידי� שמוריה� . צרכי� מיוחדי� והפרעות, כלכלי שונה�חברתי

ציינו כי גורמי� אלה אינ� מגבילי� את ההוראה לבי� אלה שמוריה� ציינו כי ה� מגבילי� 

 . נקודות ציו��44 ל31אותה במידה רבה נע בי� 

כיתת מדעי� ע� הגבלות "סיס ממוצע התגובות על פריטי השאלה ��תח מדד של על ב

כיתה ללא הגבלות ( ומטה 2 ציו� ממוצע – רמה גבוהה :בעל שלוש רמות) SCFL" (מועטות

 ציו� ממוצע –רמה נמוכה ; �3 ל2 ציו� ממוצע בי� –רמה בינונית ; )או ע� הגבלות מועטות

 .)כיתה ע� הגבלות רבות( ומעלה 3

.  בדוח הבינלאומי במדעי� מציג נתוני� השוואתיי� הקשורי� למדד זה7.2מוצג 

הולנד היא . המדינות מסודרות לפי סדר יורד של שיעור התלמידי� ברמת המדד הגבוהה

ומרוקו היא המדינה בה ) 76%(המדינה בה שיעור התלמידי� ברמה זו הינו הגבוה ביותר 

 מהתלמידי� 30%בישראל ). 5%(וא הנמו� ביותר שיעור התלמידי� ברמה זו של המדד ה

הרמה הגבוהה (לומדי� בכיתות מדעי� שמאפייני הלומדי� בה� אינ� מגבילי� את ההוראה 

שיעור התלמידי� הלומדי� בכיתות שבה� מאפייני האוכלוסייה מגבילי� , בר�). של המדד

דינות והישויות  המ8ומציב את ישראל בי� , �30%במידה רבה את ההוראה מגיע באר� ל

לצד ישראל .  ויותר�30%היחידות שבה� שיעורי התלמידי� ברמת המדד הנמוכה מגיעי� ל

�הרשות הפלסטינית והונג, בחריי�, טייווא�, קפריסי�, מרוקו, איר�: נמצאות ברשימה זו

 מציג את הנתוני� הישראליי� מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� לממוצעי� 13.3לוח . קונג

 .ומיי�הבינלא
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" כיתת מדעי� ע� הגבלות מועטות"לפי המדד ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 13.3לוח 
)SCFL( , והישגיה� במדעי�)בציוני סבירות( 

 רמה גבוהה 
 הגבלות מועטות או(

 )ללא הגבלות

 רמה נמוכה רמה בינונית
 )הגבלות רבות(

 הישג שכיחות הישג שכיחות הישג שכיחות 

כלל 
 התלמידי�

30 507 40 489 30 474 

 476 31 498 38 515 31 דוברי עברית

 465 29 460 46 473 25 דוברי ערבית

ממוצע 
 בינלאומי

38 486 40 496 21 457 

 

שיעור התלמידי� בכיתות מדעי� שבה� מאפייני הלומדי� אינ� מגבילי� את ההוראה 

מגזר של דוברי העברית וגבוה יותר ב, פי הממוצע הבינלאומי�נמו� יותר בישראל מאשר על

 .מאשר במגזר של דוברי הערבית

פער ההישגי� במדעי� בי� תלמידי� ברמה הגבוהה של המדד לבי� תלמידי� ברמה 

 נקודות �29 ל–פי הממוצעי� הבינלאומיי� �ועל,  נקודות ציו��33הנמוכה מגיע בישראל ל

 .ציו� על סול� ציוני הסבירות
 
 

  הזמ� המוקדש להוראת מדעי�13.3

 

 כמה ימי� בשנה –א 11שאלה (הספר �שתיי� משאלו� בית, על בסיס שלוש שאלות

ואחת ) ? כמה ימי הוראה יש בשבוע רגיל–ב 11ושאלה ? הספר�מתקיימת ההוראה בבית

ח�שב מספר , )?ת מדעי�/ה מלמד/ כמה דקות את– 18שאלה (מהשאלו� למורה למדעי� 

 .ת השונותהשעות בשנה המוקדשות להוראת המדעי� במדינו

 שעות לימוד שבועיות 3.4 ח�שב על בסיס – שעות מדעי� בשנה 116 –הנתו� הישראלי 

 � המדינות והישויות 32 מבי� �12נתו� זה מציב את ישראל במקו� ה.  שבועות34במש

המדינה שמקצה את הזמ� הרב ביותר ללימוד מדעי� היא . המלמדות מדע משולב

ע� , מדינה שמקצה את הזמ� המועט ביותר היא איטליהוה;  שעות בשנה202 –הפיליפיני� 

 . שעות בלבד69

, כאשר מחשבי� את הזמ� המוקדש להוראת המדעי� באחוזי� מס� כל זמ� ההוראה

במדינות המלמדות מקצועות מדע .  בנורווגיה�7% בפיליפיני� ל18%הערכי� נעי� בי� 

 .יה בסלובק�30% בלטביה ל13%השיעור המצטבר נע בי� , נפרדי�

כדאי לציי� כי א� מסכמי� את מספר השעות בשנה המוקצות ללימודי המדעי� השוני� 

הזמ� הכולל המוקדש ללימודי המדעי� הינו גדול , בכיתות שאינ� לומדות מדע משולב
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 שעות �284ל, ש� לומדי� רק ביולוגיה ופיזיקה,  שעות בשנה בלטביה120במיוחד ונע בי� 

ממוצע השעות השנתי של המדינות . מקצועות המדעש� לומדי� את כל , בסלובקיה

וסכו� ממוצעי השעות של המדינות ,  שעות בשנה�117הלומדות מדע משולב מגיע ל

 . שעות בשנה�245הלומדות מדעי� בנפרד מגיע ל

בהשוואת מספר הדקות השבועיות המוקדשות להוראת המדעי� בישראל על מגזריה 

לא נמצאו )  בשאלו� למורה למדעי�18שאלה (פי הממוצע הבינלאומי �השוני� ועל

 133 –דוברי ערבית ;  דקות160 –דוברי עברית ;  דקות153 –ישראל כללי : הבדלי� גדולי�

 . דקות153 –והממוצע הבינלאומי ; דקות
 

 זמ� המוקדש להוראת תחומי תוכ� שוני� במדעי�ה

 �המורי� למדעי� התבקשו לציי� איזה אחוז מזמ� ההוראה הכולל של מדעי� במש

 בשאלו� למורה 23שאלה (השנה מוקדש להוראת כל אחד מתחומי התוכ� במדעי� 

 , בדוח הבינלאומי7.4המופיעי� במוצג , מ� הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי�). למדעי�

 פיזיקה ובכימיהיש כאלה השמות דגש בנושאי� ב: עולה כי קיימת שונ�ת רבה בי� המדינות

סינגפור וקוריאה ). הפיליפיני� (מדעי החיי�ואחרות שמות דגש בעיקר ב, )טייווא�(

 .הדרומית מקצות שיעורי זמ� דומי� לכל מקצועות המדעי�

י התוכ� השוני� בישראל  מציג את שיעורי הזמ� המוקדשי� להוראת תחומ13.4לוח 

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל, כולה
 

 )באחוזי�(התפלגות זמ� ההוראה של מדעי� בכיתה ח לפי תחומי התוכ� : 13.4לוח 
 מדעי  פיזיקה כימיהמדעי החיי� 

 האר��כדור
מדעי 

 הסביבה
 אחר

 4 8 8 19 28 34 כלל התלמידי�

 4 7 7 19 29 35 דוברי עברית

 5 10 10 18 27 30 דוברי ערבית

 5 9 13 24 21 27 ממוצע בינלאומי

 

, כימיה ובמדעי החיי�בהשוואה לממוצעי� הבינלאומיי� הוש� בישראל דגש יתר ב

 .פיזיקהודגש �ח�ת ב
 

 חלוקת זמנ� של התלמידי� למטלות השונות

וע המורי� נשאלו לגבי חלוקת זמנ� של התלמידי� למטלות השונות במהל� שב

המטלות שה� התבקשו להתייחס אליה� ).  בשאלו� למורה למדעי�20שאלה (לימודי� רגיל 

עבודה על , עבודה על פתרו� בעיה בהדרכת מורה, האזנה להרצאה, בית�בדיקת שיעורי: היו
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, השתתפות במבחני�, האזנה להרצאה חוזרת והבהרות מורה, פתרו� בעיות באופ� עצמאי

 .טלה אחרתהשתתפות בניהול הכיתה ומ

הממוצעי� הבינלאומיי� ההשוואתיי� של אחוז הזמ� המושקע בכל אחת מהמטלות 

 מציג את הנתוני� הישראליי� כשה� 13.5לוח .  בדוח הבינלאומי7.8מובאי� במוצג 

 .מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� לממוצעי� הבינלאומיי�
 

 )באחוזי�(עי� התפלגות זמנ� של התלמידי� למטלות השונות במד: 13.5לוח 
ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי� 

 10 12 10 11 בית�בדיקת שיעורי

 24 32 21 23 האזנה להרצאה

 19 15 21 20 פתרו� בעיה בהדרכת מורה

 14 13 15 15 פתרו� בעיה עצמאי

 13 10 12 12 האזנה להרצאה חוזרת

 10 9 8 8 השתתפות במבחני�

 5 5 7 6 בניהול הכיתההשתתפות 

 6 6 5 5 מטלות אחרות

 . בשאלו� למורה למדעי�20שאלה : מקור

 

פי הממוצעי� �התפלגות הזמ� באחוזי� בישראל דומה להתפלגות הזמ� על

: ידי המורה�הזמ� התלמידי� עסוקי� במטלה שמונחית עלמ כשני שליל. הבינלאומיי�

שיעור .  בהנחיית מורה והוראה חוזרתתהאזנה להרצאה ופתרו� בעיו, בית�בדיקת שיעורי

 .נמו�, הזמ� שתלמידי� עובדי� באופ� עצמאי על בעיות
 

 הזמ� המוקדש לפעילויות לימוד מסוגי� שוני� בהוראת המדעי�

על התדירות שבה תלמידי� עוסקי� בפעילויות חקר מסוגי� שוני� נאס� מידע ה� 

הפעילויות ). 21שאלה (י� וה� מהשאלו� למורה למדע) 13שאלה (משאלו� התלמיד 

תכנו� של ; צפייה במורה העור� ניסוי או חקירה: שעליה� נאס� מידע משאלו� התלמיד ה�

כתיבת הסברי� ; עבודה בקבוצות קטנות; עריכה של ניסוי או חקירה; ניסוי או חקירה

הנתוני� . ייחוס דברי� שנלמדו במדעי� למצבי� בחיי היומיו�; לתופעות שנצפו

שמציג את ישראל יחד ,  בדוח הבינלאומי7.5י� ההשוואתיי� מופיעי� במוצג הבינלאומי

כלל שיעורי התלמידי� המדווחי� על תדירות . ע� מדינות אחרות המלמדות מדע משולב

גבוהה של עיסוק בפעילויות חקר גבוה יותר בקרב תלמידי� הלומדי� מדע משולב מאשר 

 .בקרב הלומדי� מקצועות מדע נפרדי�

 מציג את שיעורי התלמידי� שעושי� פעולות אלה במדעי� בכמחצית או יותר 13.6לוח 

 ואת פערי –פי הממוצעי� הבינלאומיי� �בשני מגזריה ועל,  בישראל כולה–מהשיעורי� 

ההישג במדעי� בי� תלמידי� שעושי� פעילות זו בכל שיעור לבי� תלמידי� שאינ� עושי� 
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 הבינלאומיי� מתייחסי� לציו� הכולל במדעי� הנתוני� על פערי ההישג. פעילות זו כלל

והנתוני� , הנתוני� לגבי ההישגי� הבינלאומיי� לקוחי� מהאלמנכי�. יחד�ובמתמטיקה ג�

 .הישראליי� חושבו במיוחד
 
העושי� פעילויות שונות במדעי� בכמחצית השיעורי� או ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 13.6לוח 

ופערי ההישג בי� התלמידי� שעושי� אות� בכל שיעור לבי� , )פי דיווחי התלמידי��על(יותר 
 )בציוני סבירות(התלמידי� שאינ� עושי� אות� כלל 

 ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי� 

פער שכיחות  
 
הישגי

במדעי

פער שכיחות 
 
הישגי

במדעי

פער שכיחות 
 
הישגי

במדעי

פער שכיחות 
 
הישגי

מטיקה במת

 ובמדעי

 19 64 �1 86 18 69 11 73 צופי
 במורה העור� ניסוי

 �4 49 �10 76 �6 50 �12 56 מתכנני
 ניסוי

 26 57 11 81 10 58 7 63 עורכי
 ניסוי

 12 59 �5 70 �4 46 �10 52עובדי
 בקבוצות קטנות בחקירה


 35 66 12 82 24 74 20 76 כותבי
 הסברי

י
 מייחסי
 מה שלמדו למצב

 בחיי היומיו

56 2 49 10 78 25 57 24 

 . בשאלו� התלמיד13שאלה : מקור

 

ל במחצית השיעורי� או יותר "שיעורי התלמידי� בישראל שעושי� את הפעילויות הנ

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��דומי� לשיעורי� על

כתיבת הסברי� לתופעות שנצפו הינה הפעילות האפקטיבית , מכל פעילויות החקר

הישגי התלמידי� העושי� , קרי, פי הממוצעי� הבינלאומיי��ותר ג� בישראל וג� עלבי

ייחוס הנלמד . אותה בתדירות גבוהה עולי� על הישגיה� של אלה שאינ� עושי� אותה

פי הממוצע �למצבי� בחיי היומיו� נמצא אפקטיבי בקרב תלמידי� דוברי ערבית ועל

 . לא נמצאה קשורה להישגי� גבוהי�תדירות גבוהה של תכנו� ניסוי. הבינלאומי

לגבי תדירות הפעולות שצוינו לעיל )  בשאלו� המורה21בשאלה (ג� המורי� נשאלו 

שיעורי התלמידי� במדינות השונות שמוריה� ציינו כי הפעילויות . בשיעורי המדעי�

שמציג את ישראל יחד , 7.6מתרחשות בכמחצית שיעורי המדעי� או יותר מובאי� במוצג 

 את הנתוני� הישראליי� כשה�  מציג13.7לוח . מדינות נוספות שמלמדות מדע משולבע� 

ואת פערי ההישג במדעי� בי� , מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� לממוצעי� הבינלאומיי�

התלמידי� שעושי� את הפעילויות במחצית השיעורי� או יותר לבי� התלמידי� שאינ� 

 .עושי� אות� כלל
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העושי� פעילויות שונות במחצית שיעורי המדעי� או ) באחוזי�(רי התלמידי� שיעו: 13.7לוח 
ופערי ההישג במדעי� בינ� לבי� התלמידי� שאינ� עושי� פעילויות , )פי דיווחי המורי��על(יותר 

 )בציוני סבירות(אלה כלל 
 ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי� 

פער שכיחות  

הישגי

פער חות שכי

הישגי

פער שכיחות 

הישגי

פער שכיחות 

הישגי

 �5 37 10 32 3 34 1 33 צפייה במורה העור� ניסוי

 �3 23�24 42 11 26 �1 29 מתכנני
 ניסוי או חקירה

 17 16�40 40 10 38 11 39 עורכי
 ניסוי או חקירה

 20 42 20 34 12 40 18 39 עובדי
 בקבוצות קטנות בחקירה

 15 49 0 57 14 55 5 55 י
 הסברי
כותב

קושרי
 מה שלמדו למצבי
 בחיי 

 היומיו

70 34�68 45�75 52 76 11 

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי� ואינ� תואמי� את נתוני המוצג בדוח הבינלאומי: הערה

 

שיעורי התלמידי� שמוריה� מדווחי� כי הפעילויות השונות נעשות בתדירות גבוהה 

הפעילות היחידה שחורגת . פי דיווחי התלמידי��בהרבה משיעוריה� עלהינ� נמוכי� 

אול� פערי ההישג בי� התלמידי� , מדפוס זה היא קישור נושאי מדע למצבי� בחיי היומיו�

שבכיתותיה� עושי� את הפעילות הזאת בתדירות גבוהה לבי� התלמידי� שהפעילות אינה 

מצדיקי� להתייחס לפעילות זאת כאל אינ� ) לפי דיווחי המורי�(נעשית בכיתותיה� 

 ).למעט במגזר של דוברי הערבית(אפקטיבית במיוחד 
 
 

  שימוש בספר לימוד13.4

 

פי מידת השימוש בספרי לימוד נית� להבחי� בי� הוראה שמרנית להוראה חדשנית �על

שאלה (המורי� נשאלו א� ה� משתמשי� בספרי לימוד להוראת מדעי� . בלימודי מדעי�

וא� הספר משמש אות� כבסיס עיקרי לשיעור או רק כמשאב ) לו� למורה למדעי�א בשא19

 � בדוח 7.7הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מופיעי� במוצג ). ב19שאלה (נוס

מפולחי� לשני המגזרי� ומושווי� לממוצעי� , ונתוני� ישראליי�, הבינלאומי

 .13.8מוצגי� בלוח , הבינלאומיי�
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ת התלמידי� לפי אופ� השימוש של מוריה� בספרי לימוד לצורכי הוראת מדעי� התפלגו: 13.8לוח 
 )באחוזי�(

 לא משתמשי� בספרי לימוד להוראת מדעי�  משתמשי� בספרי לימוד להוראת מדעי�

 כמשאב נוס� כבסיס עיקרי

 50 45 5 כלל התלמידי�

 56 40 4 דוברי עברית

 35 60 5 דוברי ערבית

 39 56 5 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למדעי�19נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

ברוב המדינות נהוג להשתמש בספר לימוד להוראת המדעי� , פי דיווחי המורי��על

). ש� יותר ממחצית התלמידי� אינ� משתמשי� בספר לימוד במדעי�, למעט באינדונזיה(

נמצא כי ) זילנד�אוסטרליה וניו, קוויבק, מלזיה, בלגיה הפלמית(במדינות וישויות אחדות 

נתוני ההישג של התלמידי� .  מהתלמידי� אינ� משתמשי� בספר לימוד�10%יותר מ

המשתמשי� בספר לימוד בישראל נמוכי� במקצת מנתוני ההישג של אלה שאינ� 

ידי �ממצא זה אינו נתמ� על, בר�).  נקודות10פער של (משתמשי� בספרי לימוד 

 . שלפיה� אי� הבדל בי� שתי קבוצות אלה מבחינת הישגיה�,הממוצעי� הבינלאומיי�
 
 

  מחשבי� והשימוש בה� בשיעורי מדעי�13.5

 

 מדינות וישויות נוספות שנבדקו יש מדיניות של שילוב מחשבי� �25בישראל וב

 מהתלמידי� באר� יש �51%מדיווחי המורי� עולה כי רק ל, למרות זאת. בהוראת המדעי�

). �38% רק ל–פי הממוצע הבינלאומי �על(וש בשיעורי מדע מחשבי� זמיני� לשימ

, ליטא, סינגפור, קוריאה, יפ�, המדינות שבה� זמינות המחשבי� גבוהה ה� אוסטרליה

עריכת : השימוש במחשבי� משרת כמה תפקידי�. הברית�אנגליה וארצות, סקוטלנד

ועיבוד , פוש מידעחי, תרגול מיומנויות או שיטות, הדמיות, ניסויי� וחקירת תהליכי�

שיעורי התלמידי� שבכיתותיה� נעשה שימוש תכו� במחשבי� . וניתוח של נתוני�

לוח .  בדוח הבינלאומי7.9מובאי� במוצג ) בכמחצית השיעורי� או יותר(לתפקידי� שצוינו 

פי מגזרי� ובהשוואה לממוצעי� � מציג את התפלגות הנתוני� הישראליי� בפילוח על13.9

 .הבינלאומיי�
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 שיעורי התלמידי� שמוריה� דיווחו על שימוש במחשבי� למטרות שונות : 13.9לוח 
 )באחוזי�(בתדירויות שונות 

ממוצע בינלאומי דוברי ערבית דוברי עברית כלל התלמידי�  

 38 51 51 51 מחשבי� זמיני� 

במחצית 
השיעורי� או יותר

3 3 4 2 

 14 34 17 21 לפעמי�

עריכת ניסויי�

 22 12 26 23 ע�פ�א�

במחצית 
השיעורי� או יותר

2 2 4 2 

 16 30 23 25 לפעמי�

הדמיות של 
מצבי� בעול� 

 הטבע
 20 14 22 20 פע��א�

במחצית 
השיעורי� או יותר

5 3 14 3 

 15 28 28 28 לפעמי�

תרגול 
מיומנויות 

 ושיטות
 18 7 15 13 פע��א�

במחצית 
השיעורי� או יותר

9 8 15 6 

 25 28 32 31 לפעמי�

 חיפוש מידע

 7 6 8 7 פע��א�

במחצית 
השיעורי� או יותר

7 6 12 3 

 17 26 20 21 לפעמי�

עיבוד וניתוח 
 של נתוני�

 17 12 20 18 פע��א�

 . בשאלו� למורה למדעי�26נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

, ת גבוההרק שיעורי� קטני� של תלמידי� משתמשי� במחשבי� למטרות שונות בתדירו

. והישגיה� אינ� עולי� על הישגי התלמידי� שבכיתותיה� אי� משתמשי� במחשבי� כלל

 ,למעט בקוריאה הדרומית, המצב ברבות מ� המדינות�המצב בישראל דומה לתמונת�תמונת

 ש� מד�וח על שיעורי� גדולי� יחסית של תלמידי� העושי� שימוש יפ� וסינגפור

 .ת שונותבמחשבי� בשיעורי מדעי� למטרו
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 בית במדעי�� שיעורי13.6

 

מש� , בית�בסדרה של שאלות נשאלו המורי� למדעי� לגבי התדירות של מת� שיעורי

הבית לצורכי הוראה �הבית הניתני� והשימוש בשיעורי�סוגי שיעורי, הזמ� הנדרש להכנת�

מוצגי� נתוני� אלה רוכזו בשני ).  בשאלו� למורה למדעי��31 ו30, 29, 28, 27שאלות (

 .7.11 ומוצג 7.10 מוצג –בדוח הבינלאומי 

בית � ח�שב מדד המייצג את הדגש המוש� בשיעורי�29 ו28, 27על בסיס שאלות 

בית במחצית השיעורי� � המורה נות� שיעורי–רמה גבוהה : למדד שלוש רמות. במדעי�

 המורה –תדירות נמוכה ; והזמ� הנדרש להכנת� בכל פע� הוא חצי שעה לפחות, לפחות

והזמ� הנדרש , בית בפחות ממחצית השיעורי��בית כלל או נות� שיעורי�אינו נות� שיעורי

 . כל האפשרויות הנותרות–תדירות בינונית ; להכנת� בכל פע� אינו עולה על חצי שעה

 �44%ועד ל) בסלובקיה (�0%שיעור התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד נע מ

והוא עולה על , 18% הגבוהה של המדד בישראל הוא שיעור התלמידי� ברמה). באיטליה(

הוא נמו� בהשוואה לשיעורי התלמידי� בישראל המצויי� , ע� זה. הממוצע הבינלאומי

הספר �ויש בכ� אולי עדות לחשיבות הנמוכה שבית, ברמה הגבוהה של המדד במתמטיקה

ת התלמידי�  מציג את התפלגו13.10לוח . מייחס למקצועות המדעי� בהשוואה למתמטיקה

וכ� את , פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל, לפי רמות המדד בישראל כולה

 .הישגיה� במדעי�
 
בית �הדגש המוש� בשיעורי"לרמות השונות של מדד ) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 13.10לוח 

 )בציוני סבירות( והישגיה� במדעי� ,)ESH(" במדעי�
 מה נמוכהר רמה בינונית רמה גבוהה 

 הישג שכיחות הישג שכיחות הישג שכיחות 

כלל 
 התלמידי�

18 495 50 490 33 484 

 490 30 497 52 507 18 דוברי עברית

 467 37 468 48 449 15 דוברי ערבית

ממוצע 
 בינלאומי

15 466 41 476 45 472 

 

. מודיי�בית במדעי� אינו קשור בהכרח להישגי� לי� עולה כי מת� שיעורי13.10מלוח 

פער ההישגי� בי� התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד לבי� התלמידי� ברמה הנמוכה שלו 

 . נקודות בלבד�11מגיע בישראל ל

תיקו� ומשוב , בדיקה: הבית יכולות להיות�הפעולות שהמורה עושה בהקשר של שיעורי

הבית �ריהתייחסות לשיעו; הבית�מת� אפשרות לתלמידי� לתק� את שיעורי, ידי המורה�על

,  בדוח הבינלאומי7.11מוצג . ושקלול� כמרכיב בהערכת התלמיד; כאל בסיס לדיו� בכיתה
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מציג את שיעורי התלמידי� ,  בשאלו� למורה למדעי�31המבוסס על הנתוני� משאלה 

הבית למטרות שלעיל בתדירות גבוהה �במדינות השונות שמוריה� משתמשי� בשיעורי

פערי ההישג בינ� לבי� התלמידי� שמוריה� עושי� זאת רק וכ� את ) תמיד או כמעט תמיד(

 מציג את הנתוני� הישראליי� כשה� מפולחי� לשני המגזרי� 13.11לוח . לפעמי�

 .ומושווי� לממוצעי� הבינלאומיי�
 

הבית �שמוריה� למדעי� עושי� שימוש בשיעורי) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 13.11לוח 
ופערי ההישג במדעי� בינ� לבי� התלמידי� שמוריה� עושי� זאת , בתדירות גבוהה למטרות שונות

 )בציוני סבירות(רק לפעמי� 
�בדיקת שיעורי 

 בית
�תיקו� ומשוב על

 ידי המורה
מת� אפשרות 
לתלמיד לתק� 

בית �שיעורי
 בכיתה

מרכיב בהערכת  בסיס לדיו�
 התלמיד

פער  שכיחות 


 הישגי

פער  שכיחות


 הישגי

פער  שכיחות


 הישגי

פער  יחותשכ


 הישגי

פער  שכיחות


 הישגי


 0 60 3 38 1 58 �9 67 15 78 כלל התלמידי

 �5 65 �4 41 1 14�58 70 39 83 דוברי עברית

 0 45 13 28 �5 56 �4 59 9 65 דוברי ערבית

 �2 31 0 25 0 27 �2 62 0 76 ממוצע בינלאומי

 

ידי המורה ושקלול� �וב עלתיקו� ומש, בית�הפעולות הנפוצות ביותר ה� בדיקת שיעורי

במיוחד במגזר , הבית נמצאה אפקטיבית בישראל�בדיקת שיעורי. כמרכיב בהערכת התלמיד

 .של דוברי העברית
 
 



 הוראת המדעי� 
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  מבחני� וסוגי� של שאלות מבח� במדעי�13.7

 

הוגדרו .  בשאלו� המורה נאס� מידע על התדירות של מת� מבחני� במדעי�32משאלה 

פעמי� מספר ; פע� בחודש; פע� בשבועיי�: חני� במדעי�שלוש תדירויות של מת� מב

.  בדוח הבינלאומי מציג את הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי�7.12מוצג . במש� השנה

של מת� מבחני� במדעי� ) פע� בשבועיי�(ממוצג זה מתברר כי תדירות גבוהה במיוחד 

; 89% –מצרי� ; 97% –טייווא� ;  מהתלמידי�92% –הפיליפיני� : מאפיינת מדינות כגו�

 מציג את התפלגות התלמידי� לפי 13.12לוח .  מהתלמידי�74% –וגאנה ; 83% –בחריי� 

פי הממוצעי� �בשני מגזריה ועל, התדירות של מת� מבחני� במדעי� בישראל כולה

 .הבינלאומיי�
 

 )באחוזי�(התפלגות התלמידי� לפי התדירות של מת� מבחני� במדעי� : 13.12לוח 

 פעמי� מספר בשנה פע� בחודש לשבועיי�אחת  

 64 27 9 כלל התלמידי�

 70 22 8 דוברי עברית

 41 45 14 דוברי ערבית

 25 43 32 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למדעי�32נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

 .לתדירות של מת� מבחני� במדעי� אי� קשר להישגי� לימודיי�

�שאלות רבות,  שאלות פתוחות–שאלות השכיח במבחני� המורי� נשאלו ג� על סוג ה

מהנתוני� הישראליי� . ברירה�או שילוב של שאלות פתוחות ושאלות רבות) סגורות(ברירה 

והבינלאומיי� עולה כי סוג השאלות השכיח במבחני� במדעי� הוא שילוב של שאלות 

 .פתוחות וסגורות

 
 

 סוג השאלות השכיח במבחני המדעי� שלה� לפי) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 13.13לוח 
 )בציוני סבירות(

שילוב של פתוחות  פתוחות 
 ברירה�ורבות

 )סגורות(ברירה �רבות

 24 69 7 כלל התלמידי�

 28 66 6 דוברי עברית

 10 80 10 דוברי ערבית

 13 60 28 ממוצע בינלאומי

 . בשאלו� למורה למדעי�33נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור
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הישג� של תלמידי� שמוריה� משתמשי� בשאלות , י הנתוני� הבינלאומיי�פ�על

תק� על הישג� של תלמידי� שמוריה� משתמשי� בשאלות � סטיית�1/5פתוחות עולה בכ

הישג� של התלמידי� שמוריה� למדעי� משתמשי� , לעומת זה, בישראל. ברירה�רבות

שמוריה� משתמשי� ברירה במבחני� גבוה מהישג� של התלמידי� �בשאלות רבות

 .בשאלות פתוחות
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 ספרי של הוראת המתמטיקה והמדעי��ההקשר הבית. 14

 

ובמיוחד על אלה הקשורי� להוראת המדעי� , הספר�מידע על התנאי� השוררי� בבתי

בנושאי� מסוימי� . הספר�באמצעות שאלו� בית, נאס� ברובו מ� המנהלי�, והמתמטיקה

 .ל מדיווחי המורי� ומדיווחי התלמידי�הוצלב מידע זה ע� המידע שהתקב

הכלכלי של אוכלוסיית �הספר המתוארי� להל� נוגעי� בהרכב החברתי�מאפייני בתי

הספר הכלליי� �במשאבי בית, הספר מההורי��בציפיותיו של בית, הספר�התלמידי� בבית

הספר וכ� בנתוני� על �באווירת בית, ובאלה הספציפיי� להוראת המתמטיקה והמדעי�

על . הספר ועל מידת הביטחו� שמורי� ותלמידי� חשי� בו�יעדרות של תלמידי� מביתה

במקרי� אלה סופקו . חלק ממאפייני� אלה הצטבר מידע ג� משני� קודמות של המחקר

�בדיווח שלהל� התייחסנו ככל שנית� ג� לזיקת� של מאפייני בית. אור� השוואתיי��נתוני

הנתוני� לגבי ההישגי� בשני .  וג� במתמטיקההספר להישגי� הלימודיי� ג� במדעי�

 .רוב באותו לוח�פי�מקצועות הלימוד מובאי� על
 
 

 הספר�הכלכלי של התלמידי� בבית� ההרכב החברתי14.1

 

 6בשאלה . הספר�הכלכלי של תלמידי בתי�המדינות שונות זו מזו בהרכב החברתי

�� המגיעי� מרקע חברתיהספר התבקשו המנהלי� לציי� את אחוזי התלמידי�בשאלו� בית

שיעור התלמידי� . כלכלי גבוה�כלכלי נמו� ואת אחוזי התלמידי� המגיעי� מרקע חברתי

כלכלי נמו� נע � מהתלמידי� באי� מרקע חברתי�50%ספר שבה� יותר מ�הלומדי� בבתי

בישראל .  בגאנה�71% במרוקו ו79%, אפריקה� בדרו��85% בשוודיה ל�2% ביפ� ו1%בי� 

 מהתלמידי� מגיעי� מרקע �50%ספר שבה� יותר מ�ידי� הלומדי� בבתישיעור התלמ

 מציג את 14.1לוח . 31%הממוצע הבינלאומי עומד על . �25%כלכלי נמו� מגיע ל�חברתי

�הכלכלי של אוכלוסיית הלומדי� בבתי�התפלגות התלמידי� בישראל לפי ההרכב החברתי

 .בלוויית הישגיה� במדעי� ובמתמטיקה, הספר
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�הספר המגיעי� מרקע חברתי�לפי אחוז הלומדי� בבית) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 14.1לוח 
 )בציוני סבירות(והישגיה� במתמטיקה ובמדעי� , כלכלי נמו�

 �50%יותר מ 50%–26% 25%–11% 10%–0% 

הישג שכיחות  
 'מת

הישג 

מדעי

הישג שכיחות 
 'מת

הישג 

מדעי

הישג שכיחות 
 'מת

הישג 

מדעי

הישג יחות שכ
 'מת

הישג 

מדעי

כלל 

 467464 25 483479 26 517503 35 531524 15התלמידי

דוברי 
 עברית

16 538528 42 522508 27 484479 16 472467 

דוברי 
 463461 55 482480 23 468458 13 500497 9 ערבית

ממוצע 
 439449 31 460469 21 476484 26 496500 22 בינלאומי

 .הספר�א בשאלו� בית6נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

 �10%שפחות מ" (מבוססי�"ספר �פער ההישגי� בי� התלמידי� הלומדי� בבתי

ספר �לבי� התלמידי� הלומדי� בבתי) כלכלי נמו��מהלומדי� בה� מגיעי� מרקע חברתי

 נקודות �64מגיע בישראל ל)  מהתלמידי� בה� מגיעי� מרקע כזה�50%שיותר מ" (חלשי�"

 57הפערי� ה� , פי הנתוני� הבינלאומיי��על.  נקודות ציו� במדעי��60ציו� במתמטיקה ול

הכלכלי של אוכלוסיית �להרכב החברתי.  נקודות ציו� במדעי��51נקודות ציו� במתמטיקה ו

 .הספר יש א� כ� השפעה ניכרת על ההישגי� בשני מקצועות הלימוד�בית
 
 

  מההורי�הספר� ציפיותיו של בית14.2

 

הספר יש �למנהלי בתי. מעורבות הורי� נחשבת לגור� המדרב� להישגי� לימודיי�

הספר התבקשו לציי� באיזו מידה יש �מנהלי בתי. תפקיד חשוב בעידוד מעורבות הורי�

, גיוס כספי�, נוכחות באירועי�: הספר ציפיות למעורבות הורי� בכמה תחומי��לבית

שאלה (הספר �בית והשתתפות בוועדות בבית�הכנת שיעוריבקרה על , התנדבות לפרויקטי�

ספר �שיעורי התלמידי� במדינות השונות הלומדי� בבתי). הספר� בשאלו� בית10

 בדוח 8.2שמנהליה� מצפי� למעורבות הורי� בתחומי� השוני� מובאי� במוצג 

י� ספר שמנהליה� מצפ�שיעורי� גדולי� יחסית של תלמידי� לומדי� בבתי. הבינלאומי

שיעורי� . הבית של ילדיה��הספר ויפקחו על הכנת שיעורי�שההורי� ישתתפו באירועי בית

�ספר שמנהליה� מצפי� שההורי� יגייסו כספי� לבית�קטני� של תלמידי� לומדי� בבתי

 .הספר

ספר שמנהליה� מצפי� למעורבות הורי� �שיעורי התלמידי� בישראל הלומדי� בבתי

 מציג שיעורי� אלה בישראל 14.2לוח . צעי� הבינלאומיי�בנושאי� השוני� דומי� לממו

בלוויית פערי ההישג במבח� כולו בי� , פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל, כולה
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ספר שאי� בה� ציפיות �ספר שיש בה� ציפיות כאלה לבי� תלמידי� מבתי�תלמידי� מבתי

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�. כאלה
 
ספר שמנהליה� מצפי� למעורבות הורי� �הלומדי� בבתי) באחוזי�( התלמידי� שיעורי: 14.2לוח 

ספר שלמנהליה� �ופערי ההישג במבח� כולו בינ� לבי� תלמידי� הלומדי� בבתי, בתחומי� שוני�
 )בציוני סבירות(אי� ציפיות כאלה 

התנדבות  גיוס כספי� נוכחות באירועי� 
 לפרויקטי�

בקרה על הכנת 
 בית�שיעורי

פות בוועדות השתת
 הספר�בית

פער שכיחות 

הישגי

פער שכיחות

הישגי

פער שכיחות

הישגי

פער שכיחות

הישגי

פער שכיחות

הישגי

כלל 

התלמידי

96 15 46 13� 81 2� 83 17 68 4� 

דוברי 
 �1 67 25 84 �3 81 �10 39 29 97 עברית

דוברי 
 ערבית

91 19�71 9 80 8 82 7� 74 3� 

ממוצע 
 ומיבינלא

89 8 57 2� 71 1� 87 14 62 2� 

 .הספר� בשאלו� בית10נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

הספר למעורבות הורי� אי� השפעה ניכרת על ההישגי� �לציפיות של בית, ככלל

הבית של �השפעה מתונה נרשמה לציפיות שההורי� יבקרו את הכנת שיעורי. הלימודיי�

 .א� ג� זאת רק במגזר של דוברי העברית, ספרה�ילדיה� ויהיו נוכחי� באירועי בית
 
 

 הספר� משאבי בית14.3

 

הספר נשאלו המנהלי� א� מחסור במשאבי� משפיע על � בשאלו� בית23בשאלה 

 כלל – 1 (4–1תגובות המנהלי� ניתנו על סול� . הספר לספק הוראה ראויה�יכולתו של בית

שאלה מתייחסי� לתשתיות ה ב–סעיפי� א).  מושפעת במידה רבה– 4; אינה מושפעת

מערכות חימו� ומרחב , מבני�, תקציב לציוד, חומרי למידה: כגו�, הספר�כלליות של בית

יז –וסעיפי� יב, יא מתייחסי� למשאבי� ייחודיי� להוראת מתמטיקה–סעיפי� ז. הוראה

על בסיס ממוצע התגובות של המנהלי� על . מתייחסי� למשאבי� ייחודיי� להוראת מדעי�

 ,)ASRMI" (זמינות משאבי� להוראת מתמטיקה"האחד :  השאלה נבנו שני מדדי�סעיפי

רמה :  לשני המדדי� שלוש רמות).ASRSI" (זמינות משאבי� להוראת מדעי�"והאחר 

רמה בינונית ;  אי� מחסור במשאבי� שמגביל את ההוראה–) �2ממוצע נמו� מ(גבוהה 

 קיי� מחסור במשאבי� שמגביל –)  ומעלה3ממוצע (ורמה נמוכה ; )�3 ל2ממוצע בי� (

 .מאוד את ההוראה
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שיעורי התלמידי� ברמות , מאחר שמדד זה ח�שב ג� בשני� הקודמות של המחקר

יכולי� לשמש , �2003בהשוואה ל, המדד השונות בכל אחת משנות המחקר הקודמות

ע  בדוח הבינלאומי הנוגע במתמטיקה ובדוח הבינלאומי הנוג8.3במוצג . לתיאור מגמה

, המדינות מסודרות בסדר יורד. במדעי� מובאי� הנתוני� ההשוואתיי� הבינלאומיי�

למדינות שזמינות ) אי� הפרעה(ממדינות שקיימת בה� זמינות גבוהה של משאבי� 

 ).הפרעה רבה(המשאבי� בה� נמוכה 

 88%(המדינה המובילה ה� במדד של מתמטיקה וה� במדד של מדעי� היא סינגפור 

 מתלמידיה �92%ו, ספר שבה� רמת המשאבי� במתמטיקה גבוהה�מדי� בבתימתלמידיה לו

�בעיקר מזרח, במדינות רבות). ספר שבה� רמת המשאבי� במדעי� גבוהה�לומדי� בבתי

משאבי� �ספר עתירי�שיעורי התלמידי� הלומדי� בבתי, אפריקאיות וערביות, אירופיות

 .הינ� נמוכי� ביותר

, המדינות המשתתפות ביחס למשאבי המתמטיקה מבי� �9ישראל נמצאת במקו� ה

ספר � מהתלמידי� בישראל לומדי� בבתי�49%כ.  ביחס למשאבי המדעי��5ובמקו� ה

ספר שבה� רמת � לומדי� בבתי�55%ו, שבה� רמת המשאבי� במתמטיקה גבוהה

�משאבי� עלה מ�ספר עתירי�שיעור התלמידי� בישראל בבתי. המשאבי� במדעי� גבוהה

לוח .  בדוח הבינלאומי8.3נתוני� בינלאומיי� השוואתיי� מופיעי� במוצג . �2003 ל1999

פי הממוצעי� � בישראל ועל– מציג את התפלגות התלמידי� לרמות המדד השונות 14.3

 .�2003 ו1999 בשני� –הבינלאומיי� 
 

 �2003 ו1999התפלגות התלמידי� לרמות השונות של מדד זמינות המשאבי� בשני� : 14.3לוח 
 )באחוזי�(

 רמה גבוהה 
 )אי� הפרעה(

 רמה נמוכה רמה בינונית
 )הפרעה רבה(

 מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה מדעי� מתמטיקה 

 199920031999200319992003199920031999200319992003

 1 5 3 6 44 59 48 62 55 36 49 32 ישראל

 12 20 11 19 63 63 64 64 26 19 26 19בינלאומי

 

ספר ע� רמת מדד גבוהה לבי� תלמידי� �פער ההישגי� בישראל בי� תלמידי� בבתי

 נקודות ציו� במתמטיקה כאשר מדובר במשאבי �37ספר ע� רמת מדד נמוכה מגיע ל�בבתי

 . נקודות ציו� במדעי� כאשר מדובר במשאבי מדעי��57ול, מתמטיקה

הספר � על יכולתו של ביתמידע מפורט בנוגע לכל אחד מהמשאבי� שמחסור בו משפיע

 מציג את התפלגות התלמידי� 14.4לוח . תורפה�לספק הוראה נאותה מאפשר לאתר נקודות

 ממחסור במשאבי� במידה רבהספר� מושפעת �שמנהליה� מצייני� כי היכולת של בית

לש� השוואה מובאי� ג� הממוצעי� . הנתוני� מפולחי� לשני המגזרי� בישראל. שוני�

ספר שבה� �כ� מובאי� פערי ההישג במבח� כולו בי� תלמידי� בבתי� כמו.הבינלאומיי�
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ספר שבה� המחסור �המחסור במשאבי� אינו מהווה גור� מגביל לבי� תלמידי� בבתי

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�. מהווה גור� מגביל
 

ר ספר שמנהליה� מצייני� כי מחסו�הלומדי� בבתי) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 14.4לוח 
ופערי ההישג בינ� לבי� התלמידי� , הספר לספק הוראה ראויה�במשאב פוג� ביכולתו של בית

 )בציוני סבירות(הספר �ספר� מצייני� כי המחסור אינו פוגע ביכולת זו של בית�שמנהלי בתי
 פער הישגי� שכיחות המשאב

כלל  
התלמידי�

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

ממוצע 
 בינלאומי

בינלאומי ישראל

 24 26 21 6 2 3 חומרי הוראה

 20 7 12 4 4 4 תקציב ציוד

 15 6 20 14 8 9 מבני� וחצרות

 19 46 15 28 5 10 מערכת חימו� וקירור

 8 �2 16 8 10 9 מרחב הוראה

 8 8 26 11 14 14 מחשבי� למתמטיקה

 10 18 28 18 18 18 תוכנות למתמטיקה

 17 30 16 5 7 7 מחשבוני� למתמטיקה

 23 �7 16 8 5 5 ה למתמטיקהספריי

 14 �24 22 8 8 8 ציוד אורקולי למתמטיקה

 18 27 25 19 6 9 ציוד למעבדות למדעי�

 9 �17 28 21 15 16 מחשבי� למדעי�

 10 �12 29 30 9 14 תוכנות למדעי�

 17 24 17 10 6 7 מחשבוני� למדעי�

 21 1 17 4 3 3 ספרייה למדעי�

 13 �12 22 13 6 8 ציוד אורקולי למדעי�

 10 �10 15 2 6 5 מחסור במורי�

 8 �3 23 13 6 12 מחסור בתמיכת מחשבי�

 .הספר� בשאלו� בית23נתוני אלמנכי� לשאלה : מקור

 

מבי� : המשאבי� שחסרונ� משפיע במידה הרבה ביותר על ההישגי� הלימודיי� ה�

אבי� הקשורי� מבי� המש;  חומרי הוראה ומערכות חימו� וקירור–הספר �תשתיות בית

 ציוד –ומבי� המשאבי� הקשורי� למדעי� ;  מחשבוני� ותוכנות מחשב–למתמטיקה 

ספר שבה� צוי� כי מחסור במורי� מהווה �שיעור התלמידי� בבתי. למעבדות ומחשבוני�

והשפעתו של , פי הממוצעי� הבינלאומיי� מאשר באר��גור� מגביל הינו גדול יותר על

 .מודיי� זעומהמחסור זה על ההישגי� הלי
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 הספר� האווירה בבית14.4

 

ספר נשאלו המנהלי� בנוגע להיבטי� שוני� המשפיעי� על � בשאלו� בית7בשאלה 

הבנת המורי� את המטרות , הרצו� של המורי��שביעות: הספר�האווירה השוררת בבית

, ספרית�הצלחת המורי� ביישו� תוכנית הלימודי� הבית, הספר�הקוריקולריות של בית

, תמיכת ההורי� בשיפור ההישגי�, ציפיותיה� של המורי� ביחס להישגי התלמידי�

הספר ושאיפותיה� להצלחה �התייחסות� של התלמידי� לרכוש בית, מעורבות ההורי�

תגובותיה� של המנהלי� . ספר אפקטיביי��כל אלה נחשבי� למאפייני� של בתי. בלימודי�

על בסיס ממוצע ).  נמוכה מאוד– 5; מאוד רמה גבוהה – 1 (5–1גבי סול� �ניתנו על

 והוגדרו בו ,)PPSC(הספר �תגובותיה� נבנה מדד של תפיסת המנהלי� את אווירת בית

) �3ציו� ממוצע גבוה מ(רמה נמוכה , )�2ציו� ממוצע נמו� מ(רמה גבוהה : שלוש רמות

 ).�3 ל2ציו� ממוצע בי� (ורמה בינונית 

המדינות .  בדוח הבינלאומי8.4ובאי� במוצג הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מ

ספר ברמת המדד �פי שיעור התלמידי� הלומדי� בבתי�מסודרות במוצג זה בסדר יורד על

ישראל . ספר שיש בה� מאפייני� רבי� המעידי� על אפקטיביות�בבתי, דהיינו, הגבוהה

לות עליה עו).  מהתלמידי� ברמת המדד הגבוהה28%ע� ( ברשימה זו �11נמצאת במקו� ה

הפיליפיני� , )37%(טייווא� , )42%) (קנדה(סקוטלנד ואונטריו , )43%(הברית �ארצות

). 29%(ויפ� ) 30%(סינגפור , )30%(אוסטרליה , )33%(אנגליה , )34%(זילנד �ניו, )35%(

של תלמידי� ברמת המדד )  או פחות10%( מדינות יש שיעורי� נמוכי� מאוד �18ב

 .הגבוהה

בשני ,  בישראל כולה– את התפלגות התלמידי� לפי מדד האווירה  מציג14.5לוח 

 . בלוויית הישגי התלמידי� ברמות אלה–פי הממוצעי� הבינלאומיי� �מגזריה ועל
 
, הספר�לפי המדד של תפיסת המנהלי� את אווירת בית) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 14.5לוח 

 )בציוני סבירות(והישגיה� במתמטיקה ובמדעי� 
 רמה נמוכה רמה בינונית מה גבוההר 

הישג  שכיחות 
מתמטיקה

הישג 

 מדעי

הישג  שכיחות
מתמטיקה

הישג 

 מדעי

הישג  שכיחות
מתמטיקה

הישג 

 מדעי

כלל 

 460 439 2 484 489 69 506 521 28התלמידי

דוברי 
 461 430 2 491 498 65 506 522 33 עברית

דוברי 
 458 454 4 463 464 83 502 515 14 ערבית

ממוצע 
 455 446 18 473 466 67 499 495 15 בינלאומי

 



 ת המתמטיקה והמדעי� ספרי של הורא�ההקשר הבית

 

 

215

וגבוה , שיעור התלמידי� בישראל ברמת המדד הגבוהה עולה על הממוצע הבינלאומי

פער ההישגי� בי� התלמידי� ברמת . יותר בקרב דוברי העברית מאשר בקרב דוברי הערבית

 נקודות ציו� �82ראל להמדד הגבוהה לבי� התלמידי� ברמת המדד הנמוכה מגיע ביש

הפער בי� הישגי , פי הממוצעי� הבינלאומיי��על.  נקודות ציו� במדעי��46במתמטיקה ול

 �49הלומדי� ברמת המדד הגבוהה לבי� הישגי הלומדי� ברמת המדד הנמוכה מגיע ל

 . נקודות ציו� במדעי��44נקודות ציו� במתמטיקה ול

פי הממוצעי� �בשני מגזריה ועל, אל כולה בישר– מציג את שיעורי התלמידי� 14.6לוח 

הספר ברמה � שמנהליה� דירגו כל אחד ממאפייני האקלי� השוני� של בית–הבינלאומיי� 

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�. גבוהה
 
ספר� ברמה �שיעורי התלמידי� שמנהליה� דירגו את משתני האווירה השוני� של בית: 14.6לוח 

 )באחוזי�(גבוהה 
כלל  הספר�רה בביתמשתני האווי

 התלמידי�
דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

ממוצע 
 בינלאומי

 8 8 11 10 רצו� של מורי
�שביעות

 15 19 31 28 הספר�הבנת מורי
 את המטרות הקוריקולריות של בית

 12 10 12 12 ספרית�הצלחת מורי
 ביישו
 תוכנית הלימודי
 הבית


 11 5 18 15 ציפיות של מורי
 ביחס להישגי תלמידי


 6 6 8 8 תמיכת הורי
 בשיפור הישגי


 4 – 13 10 מעורבות הורי

 5 7 4 5 ספר�התייחסות של תלמידי
 לרכוש בית


 8 2 19 15 שאיפות של תלמידי
 להצליח בלימודי

 

שיעור גבוה יחסית , פי הממוצעי� הבינלאומיי��פי הממוצעי� בישראל וג� על�ג� על

ר שבה� המורי� מביני� את המטרות הקוריקולריות של ספ�של תלמידי� לומדי� בבתי

ספרית ומפגיני� ציפיות גבוהות �מצליחי� ביישו� תוכנית הלימודי� הבית, הספר�בית

 .ביחס להישגי התלמידי�

� ל1/4הספר תורמי� להישגי� הלימודיי� בי� �בישראל רוב משתני האווירה של בית

 .תק�� סטיית1/2

 בשאלוני 16שאלה ( דעת� לגבי אות� מאפייני אווירה ג� המורי� התבקשו לחוות את

וג� כא� נבנה מדד בעל שלוש רמות המבוסס על ממוצעי התגובות של המורי� על , )המורה

הנתוני� ).  נמו� מאוד– 5;  גבוה מאוד– 1 (5–1גבי סול� �כל אחד מהמאפייני� על

� כא� המדינות מסודרות ג.  בדוח הבינלאומי8.5הבינלאומיי� ההשוואתיי� מובאי� במוצג 

שיעורי התלמידי� שמוריה� . פי שיעור התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד�בסדר יורד על

ספר� באור חיובי דומי� �למדעי� ולמתמטיקה תופסי� את מאפייני האווירה של בית

ישראל נמצאת במקו� הראשו� , אלא שלפי מדד זה. פי תפיסת המנהלי��לשיעוריה� על

ספר� כחיובית ביותר �י� שמוריה� למתמטיקה תופסי� את אווירת ביתבשיעור התלמיד
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ובמקו� השני בשיעורי התלמידי� שמוריה� למדעי� תופסי� את אווירת , )TPSCהמדד (

 מציג את שיעורי התלמידי� והישגיה� 14.7לוח ). TPSCמדד (ספר� כחיובית ביותר �בית

בשני ,  בישראל כולה–" הספר�ביתתפיסת המורי� את אווירת "ברמות השונות של המדד 

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��מגזריה ועל
 
הספר � אווירת ביתלפי המדד של תפיסת המורי� את) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 14.7לוח 

)TPSC(, והישגיה� במתמטיקה ובמדעי� )בציוני סבירות( 
 רמה נמוכה רמה בינונית רמה גבוהה 

 מדעי
 מתמטיקה דעי
מ מתמטיקה מדעי
 מתמטיקה 

הישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחות 

כלל 

התלמידי

27 51725 51460 49261 48713 46414 452

דוברי 
458 4849 4928 49963 51959 52227 33 עברית

דוברי 
 ערבית

10 46717 48964 47556 46726 44527 446

ממוצע 
 בינלאומי

10 48610 49660 47160 47730 45030 460

 

�תפיסת המורי� את אווירת בית"פער ההישגי� בי� התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד 

 נקודות ציו� במתמטיקה �53לבי� התלמידי� ברמה הנמוכה שלו מגיע בישראל ל" הספר

 נקודות 36הפערי� ה� , מיי�פי הממוצעי� הבינלאו�על.  נקודות ציו� במדעי��62ול

 . במדעי��36במתמטיקה ו

יש אפוא , פי תפיסת המורי��פי תפיסת המנהלי� וה� על�ה� על, הספר�לאווירת בית

 .קשר להישגי התלמידי� בשני מקצועות הלימוד
 
 

 מוצדקות והסתלקויות של תלמידי��היעדרויות לא,  איחורי�14.5

 

מוצדקות והסתלקויות מהכיתה ועל מידת �היעדרויות לא, על תופעות של איחורי�

. הספר�ב בשאלו� בית�22א ו22חומרת� נית� ללמוד מתגובותיה� של המנהלי� על שאלות 

ולפיכ� נית� להשוות בי� , 1999הספר במחקר משנת �שאלות אלה הופיעו ג� בשאלו� בית

�ת בביתסמ� תגובות אלה של המנהלי� נבנה מדד נוכחו�על. השני� ולנסות לאתר מגמות

מוצדקות אינ� � כאשר היעדרויות לא–רמה גבוהה : והוגדרו בו שלוש רמות, הספר

מוצדקות הינ� � כאשר ההיעדרויות הלא–רמה נמוכה ; מתרחשות או אינ� מוגדרות כבעיה

 .ורמה בינונית; יומיות ומהוות בעיה רצינית

, ו� יותר ממחצית התלמידי� בלבנ2003ברמה הגבוהה של המדד נמצאו בשנת 

 .בקוריאה הדרומית ובטייווא�, באיטליה
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 – 2003 מציג את התפלגות התלמידי� לרמות המדד ואת הישגיה� בשנת 14.8לוח 

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��בשני מגזריה ועל, בישראל כולה
 
, 2003 בשנת )GSCA(הספר �לפי מדד הנוכחות בבית) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 14.8לוח 

 )בציוני סבירות (*תמטיקה ובמדעי�והישגיה� במ
 רמת מדד גבוהה 

 )היעדרויות מעטות(
 רמת מדד נמוכה רמת מדד בינונית

 )היעדרויות רבות(

הישג שכיחות 
מתמטיקה

הישג 

מדעי

הישג  שכיחות
מתמטיקה

הישג 

 מדעי

הישג שכיחות
מתמטיקה

הישג 

מדעי


 480 482 16 491 499 72 484 491 13 כלל התלמידי

 481 483 19 500 509 74 504 523 8 וברי עבריתד

 476 463 6 459 464 65 468 465 29 דוברי ערבית

   19   58   23 ממוצע בינלאומי

 .לא חושבו ממוצעי� בינלאומיי� של ההישגי� במתמטיקה ובמדעי� של התלמידי� ברמות המדד השונות *

 

לוח . 8.6 מופיעה במוצג �2003 וב�1999השוואת נתוני השכיחות במדינות השונות ב

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי�� מציג את הנתוני� הישראליי� ועל14.9
 

 )באחוזי� (�2003 וב�1999ספר ב�התפלגות התלמידי� לפי מדד הנוכחות בבית: 14.9לוח 
 רמת מדד נמוכה רמת מדד בינונית רמת מדד גבוהה 

שכיחות  
1999 

שכיחות 
2003 

שכיחות 
1999 

 שכיחות
2003 

שכיחות 
1999 

שכיחות 
2003 

 16 36 72 58 13 7 ישראל

 19 20 58 59 23 20 ממוצע בינלאומי

 

 הארצות שבה� שיעור התלמידי� ברמה הגבוהה של מדד 27ישראל הינה אחת מבי� 

 .�1999אול� שיעור זה עלה בישראל בהשוואה ל, הנוכחות נמו� מהממוצע הבינלאומי

ההיעדרויות , ספר שמנהליה� מדווחי� כי האיחורי��תילשיעור התלמידי� הלומדי� בב

, וכי מדובר בבעיה חמורה מאוד, מוצדקות וההסתלקויות מתרחשי� בתדירות גבוהה�הלא

 מציג את פערי ההישג במבח� כולו בי� 14.10לוח . יש השפעה על ההישגי� הלימודיי�

�� תלמידי� בבתיספר שבה� תופעות אלה מתרחשות בתדירות גבוהה לבי�תלמידי� בבתי

וכ� את פערי ההישג במבח� כולו בי� תלמידי� , ספר שבה� ה� מתרחשות בתדירות נמוכה

שמנהליה� מתייחסי� לתופעות אלה כאל בעיה חמורה לבי� אלה שמנהליה� סבורי� כי זו 

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�. אינה בעיה כלל
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�היעדרויות לא, ובחומרה של איחורי�פערי ההישג הנובעי� מהבדלי� בתדירות : 14.10לוח 
 )בציוני סבירות(מוצדקות והסתלקויות מהכיתה 

 פער הישגי� בגי� הבדלי� בחומרה פער הישגי� בגי� הבדלי� בתדירות 

 בינלאומי ישראל בינלאומי ישראל 

 24 0 8 10 איחורי�

 29 16 35 8 מוצדקות�היעדרויות לא

 23 0 30 20 הסתלקויות מהכיתה

 .הספר�בשאלו� בית, ג–סעיפי� א, 22 נתוני אלמנכי� לשאלה :מקור

 

, ספר שבה� תדירות� או חומרת� של האיחורי��פערי ההישג בי� תלמידי� מבתי

ספר שבה� ה� �מוצדקות וההסתלקויות הינ� גבוהות לבי� תלמידי� מבתי�ההיעדרויות הלא

פי הנתוני� �עלפי הממוצעי� הבינלאומיי� מאשר �נמוכות הינ� גדולי� יותר על

 .הישראליי�
 
 

 הספר� בטיחות בבית14.6

 

בשאלוני , ד�ג ו, סעיפי� ב, 15הספר נית� ללמוד משאלה �על רמת הבטיחות בבית

מדיניות , הספר�ה בבית/ה בטוח/אני מרגיש, הספר ממוק� בסביבה בטוחה�בית(המורה 

תגובותיה� של ). ו�רצ�הספר וסידורי הביטחו� הנהוגי� בו הינ� משביעי�הבטיחות של בית

חולקו , ) לא מסכי� לחלוטי�– 4;  מסכי� ביותר– 1 (4–1גבי סול� �שניתנו על, המורי�

רמה ;  מסכימי� ביותר או מסכימי� לכל שלושת הסעיפי�–רמה גבוהה : לשלוש רמות

 כל –רמה בינונית ;  לא מסכימי� לחלוטי� או לא מסכימי� לכל שלושת הסעיפי�–נמוכה 

 .ותשאר האפשרוי

המדינות .  בדוח הבינלאומי8.7הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מובאי� במוצג 

הספר �בית(במוצג זה מופיעות בסדר יורד של שיעור התלמידי� ברמת המדד הגבוהה 

,  בי� המדינות�18ישראל נמצאת במקו� ה, פי דיווחיה� של המורי� למתמטיקה�על). בטוח

ישראל , לפי דיווחיה� של מורי המדעי�.  בטוחי�ספר� מתלמידיה לומדי� בבתי�80%ו

 .ספר בטוחי�� מתלמידיה לומדי� בבתי�82%ו,  בי� המדינות�6נמצאת במקו� ה
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בנפרד , הספר�לרמות השונות של מדד הבטיחות בבית) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 14.11לוח 
 והישגיה� ,)TPSS (עי�לפי דיווחיה� של המורי� למתמטיקה ולפי דיווחיה� של המורי� למד

 )בציוני סבירות(במתמטיקה ובמדעי� 
 רמה נמוכה רמה בינונית רמה גבוהה 

 מדעי
 מתמטיקה מדעי
 מתמטיקה מדעי
 מתמטיקה 

הישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחותהישגשכיחות 

כלל 

התלמידי

80 49782 49119 49015 4822 4703 481

דוברי 
479 5152 4921 49112 49814 50786 84 עברית

דוברי 
 ערבית

63 45668 46233 48927 4725 4625 458

ממוצע 
447 4406 4686 46124 47922 47070 72 בינלאומי

 

פי �על, הספר השוני��פערי ההישג בישראל הנובעי� מהבדלי� ברמת הבטיחות בבתי

פי �על.  נקודות ציו�10 –ובמדעי� ;  נקודות ציו�27 – במתמטיקה :ה�, דיווחי המורי�

 –ובמדעי� ;  נקודות ציו�30 –במתמטיקה : הפערי� גדולי� יותר, הממוצעי� הבינלאומיי�

 . נקודות ציו�32

התלמידי� נשאלו . הספר התקבל ג� מדיווחי התלמידי��מידע על רמת הבטיחות בבית

א� לגלגו , א� הוכרחו לעשות דברי� שלא רצו לעשות, א� הוכו, מה�א� נגנב מה� דבר

ג� כא� ).  בשאלו� התלמיד16שאלה (ידי תלמידי� אחרי� �עליה� וא� סולקו מפעילות על

התלמידי� השיבו בשלילה על כל (רמה גבוהה : נבנה מדד בטיחות ע� שלוש רמות

כה רמה נמו; הספר� התלמידי� חשי� בטוחי� מאוד בבית–) הסעיפי� של השאלה

� התלמידי� חשי� חוסר ביטחו� רב בבית–) התלמידי� השיבו בחיוב על כל הסעיפי�(

הנתוני� הבינלאומיי� ההשוואתיי� מופיעי� . הביניי�� כל מצבי–רמה בינונית ; הספר

פי שיעור התלמידי� ברמת �המדינות מסודרות במוצג זה על.  בדוח הבינלאומי8.8במוצג 

קצת יותר ממחצית התלמידי� בכיתות , �19צאת במקו� ההנמ, בישראל. הבטיחות הגבוהה

בשני מגזריה ,  מציג את הנתוני� בישראל כולה14.2לוח . הספר�ח חשי� בטוחי� בבית

 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��ועל
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הספר לפי �לרמות השונות של מדד הבטיחות בבית) באחוזי�(התפלגות התלמידי� : 14.12לוח 
 )בציוני סבירות( והישגיה� במתמטיקה ובמדעי� ,)SPBSS(דיווחי התלמידי� 

 רמות מדד נמוכות רמות מדד בינוניות רמות מדד גבוהות 

הישג שכיחות 
 'במת

הישגי 
במדעי�

הישג שכיחות
 'במת

הישגי 
במדעי�

הישג שכיחות
 'במת

הישגי 
במדעי�

כלל 
התלמידי�

53 505 494 35 500 495 11 465 462 

דוברי 
 עברית

55 510 498 35 511 505 10 480 479 

דוברי 
 ערבית

46 482 480 38 466 466 16 435 430 

ממוצע 
 בינלאומי

48 478 484 37 465 474 15 447 458 

 

הספר קט� בהרבה �כדאי לציי� כי שיעור התלמידי� שחשי� בטוחי� מאוד בבית

, � זהע). �80% בהשוואה ל53%(פי דיווחי מוריה� �משיעור התלמידי� שחשי� כ� על

תלמידי� (פי שני מקורות הדיווח �על, ישראל מדורגת בער� באותו מקו� בי� המדינות

 .מבחינת שיעורי התלמידי� ברמה הגבוהה של מדד הבטיחות, )ומורי מתמטיקה

פערי ההישג בי� התלמידי� ברמה הגבוהה של מדד הבטיחות לבי� התלמידי� ברמתו 

 �32 נקודות ציו� במתמטיקה ול�40ישראל למגיעי� ב) לפי דיווחי התלמידי�(הנמוכה 

 . במדעי��26 במתמטיקה ול�31 ל–פי הממוצעי� הבינלאומיי� �ועל, נקודות ציו� במדעי�

,  מציג את שיעורי התלמידי� ברמה הגבוהה של כל אחד ממרכיבי המדד14.13לוח 

. יבבלוויית פערי ההישג במבח� כולו בינ� לבי� התלמידי� ברמה הנמוכה של כל מרכ

 .הנתוני� לקוחי� מהאלמנכי�
 
ברמה הגבוהה של כל אחד ממרכיביו של מדד הבטיחות ) באחוזי�(שיעורי התלמידי� : 14.13לוח 

 ופערי ההישג במבח� כולו בינ� לבי� התלמידי� ברמה הנמוכה של כל מרכיב , הספר�בבית
 )בציוני סבירות(

 פער בהישגי� שיעור התלמידי� 

כלל  
התלמידי�

 דוברי
 עברית

דוברי 
 ערבית

בינלאומי ישראלבינלאומי

 15 20 23 33 25 27 נגנב לי

 10 18 22 22 16 17 הוכיתי

 26 45 14 15 7 9 הוכרחתי לעשות משהו שלא רציתי

 6 7 29 22 27 26 לגלגו עליי

ידי תלמידי� �סולקתי מפעילות על
 אחרי�

9 6 18 16 45 23 

 
 



 סיכו� 
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 סיכו�. 15

 

ארבע שני	 לאחר הבדיקה , 2003בדיקת ההישגי	 במתמטיקה ובמדעי	 בישראל בשנת 

מלמדת על עלייה גדולה ומובהקת סטטיסטית בהישגי	 הלימודיי	 בשני , �1999האחרונה ב

ובמדעי	 חלה ,  נקודות ציו�29במתמטיקה חלה בישראל עלייה של . מקצועות הלימוד

במיוחד , העלייה בהישגי	 במתמטיקה חלה בכל תחומי התוכ�. � נקודות ציו20עלייה של 

, ג	 במדעי	 ניכרה העלייה בכל תחומי התוכ�. אלגברה ומושג המספרבתחומי התוכ� 

 .התחו	 שבו נרש	 ההישג הגבוה ביותר בהשוואה לממוצע הארצי, כימיהובמיוחד ב

די	 נמצאו עליות ג	 בהשוואת ההישגי	 בפריטי המבח� החסויי	 שהועברו בשני המוע

 .גבוהות בכל נושאי המבח� במתמטיקה ובמדעי	

) לא כולל אנגליה( המדינות המושוות 45 מבי� �19 ישראל מדורגת במקו	 ה2003בשנת 

בכ� שיפרה ישראל את דירוגה ממיקו	 בשליש וברבע .  במדעי	�23ובמקו	 ה, במתמטיקה

�צע הדירוג וא� גבוה יותר ב למיקו	 באמ�1999התחתוני	 בדירוג המדינות שהשתתפו ב

2003. 

� נקודות ב�16הצטמצ	 מ, לטובת הבני	, פער ההישגי	 במתמטיקה בי� בני	 לבנות

פער , לעומת זה, במדעי	. ושוב אינו מובהק סטטיסטית, �2003 נקודות ב�8 ל1999

,  נקודות לטובת הבני	14של , �1999מובהק סטטיסטית שנמצא בישראל ב�ההישגי	 הלא

 .וכעת הוא מובהק סטטיסטית, �2003 נקודות ב�20עלה ל

העלייה בהישגי	 הלימודיי	 בשני מקצועות הלימוד התרחשה בעיקר בקרב התלמידי	 

התלמידי	 . הדתי�במגזר של דוברי הערבית ובקרב התלמידי	 בחינו� העברי הממלכתי

	 כלל ולא שיפרו אות, בחינו� העברי הממלכתי שיפרו א� במעט את הישגיה	 במתמטיקה

כתוצאה מכ� הצטמצמו הפערי	 בהישגי	 הלימודיי	 בי� התלמידי	 דוברי . במדעי	

ונעלמו כמעט הפערי	 בי� התלמידי	 דוברי העברית , העברית לתלמידי	 דוברי הערבית

 .הדתיי	�הספר הממלכתיי	�הספר הממלכתיי	 לבי� התלמידי	 דוברי העברית בבתי�בבתי

 – מדד הטיפוח שלה	 לשלוש קבוצות פי�הספר על�כאשר מפלחי	 את בתי

המשנה בכל אחת �ומשווי	 את הישגיה� של אוכלוסיות, "חלשי	"ו" בינוניי	", "מבוססי	"

�מתברר כי ההישגי	 הגבוהי	 ביותר ה	 של תלמידי החינו� העברי הממלכתי, מ� הקבוצות

 .הדתי

מבחינת , "חלשי	"הספר ה�לבתי" מבוססי	"הספר ה�הקיטוב הגדול ביותר בי� בתי

הספר של החינו� העברי � בקרב בתי�1999נמצא ב, הישגיה	 בשני מקצועות הלימוד
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הספר של �נמצא הקיטוב הגדול ביותר בקרב בתי, לעומת זה, �2003ב. הדתי�הממלכתי

 .החינו� העברי הממלכתי

התמונה הכללית המצטיירת היא אפוא של שיפור כללי בהישגי	 הלימודיי	 ושל צמצו	 

 .המשנה העיקריות�שג בי� אוכלוסיותבפערי ההי

 נית� לייחס לשינויי	 שחלו �2003 ל�1999את השיפור הכולל שחל בהישג בישראל מ

משתני	 אלה נוגעי	 בתוכנית . זמ� זה�בכמה ממשתני ההקשר והתהלי� החינוכי בפרק

, בהוראה בכיתה, בנתוני התשומה של המורי	, בנתוני הרקע של הלומדי	, הלימודי	

 .להל� תיאור השינויי	 שחלו בה	. הספר ובאווירה השוררת בו�י ביתבמשאב

 

 

 סיבות אפשריות לשיפור בהישגי� הלימודיי�

 תוכנית הלימודי� המופעלת ועיתוי הוראתה, תוכנית הלימודי� המיועדת

נמצאה הלימה רבה יותר בי� תוכנית הלימודי	 המיועדת , �1999בהשוואה ל, �2003ב

פיה פותחו מבחני � שעלTIMSSבי� המסגרת הקוריקולרית של במתמטיקה ובמדעי	 ל

 מ� הנושאי	 �2/3נמצא כי תוכנית הלימודי	 המיועדת הרשמית בישראל מקיפה כ. ההישג

בדומה ( מ� הנושאי	 במדעי	 �3/4 במתמטיקה וכTIMSSבמסגרת הקוריקולרית של 

 מ� 41%אז רק , 1999מצב זה טוב בהרבה מזה שנרש	 בשנת ). לממוצעי	 הבינלאומיי	

 מ� הנושאי	 במסגרת �57% במתמטיקה וTIMSSהנושאי	 במסגרת הקוריקולרית של 

  במדעי	 תאמו את התוכנית המיועדת בישראלTIMSSהקוריקולרית של 

שיעוריה	 הממוצעי	 של התלמידי	 שאכ� למדו בפועל את רוב הנושאי	 , בר	

� במתמטיקה ו61% ,עדות המורי	לפי ,  היו2003 בשנת TIMSSבמסגרת הקוריקולרית של 

שיעורי	 אלה נמוכי	 במקצת ה� מהממוצעי	 הבינלאומיי	 וה� מהשיעורי	 .  במדעי	56%

נתוני	 אלה מעידי	 כי ).  במדעי	59%,  במתמטיקה73% (�1999שנמצאו בישראל ב

. המורי	 לא הצליחו לממש במלוא	 את השינויי	 שחלו בתוכנית הלימודי	 המיועדת

, החל בעומס רב מדי של נושאי	 בתוכנית הלימודי	 המיועדת,  סיבות לכ�ייתכנו כמה

המש� בעובדה שתוכניות הלימודי	 החדשות נכנסו למערכת רק לאחרונה והמורי	 טר	 

שמונעת , הולמת להוראת המקצוע�וכלה בהקצאת זמ� לא, למדו להפעיל אות� כהלכה

 .מימוש מלא של תוכנית הלימודי	

ידי פריטי �על שניתנת לתלמידי	 ללמוד את התכני	 המיוצגי	 עללהזדמנות בפו, אכ�

פער ההישגי	 בי� הפריטי	 שתוכניה	 נלמדו לבי� . המבח� יש השפעה על ההישג הלימודי

ובתחומי	 , תק�� סטיית�1/3הפריטי	 שתוכניה	 לא נלמדו מגיע בשני מקצועות הלימוד לכ

תק� שלמה של � א� לכסטיית–דעי	  במכימיה במתמטיקה וגיאומטרייה כגו� –מסוימי	 

 .התפלגות הציוני	
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ג	 לעיתוי של הוראת הנושאי	 במקצועות הלימוד ולדגש המוש	 בה	 יש , ע	 זה

 מפריטי המבח� במתמטיקה �55%ניתוח נוס� מגלה כי בעוד ש. השפעה על ההישג הלימודי

יצגו תכני	 שהיו  נוספי	 י�20%ו, ייצגו תכני	 שהיו אמורי	 להילמד בישראל בשנת המבח�

 30%רק , אמורי	 להילמד קוד	 לשנת המבח� א� קיבלו דגש מיוחד בהוראה בשנת המבח�

, מפריטי המבח� במדעי	 ייצגו תכני	 שהיו אמורי	 להילמד בישראל בשנת המבח�

, אכ�. ותוכניה	 של פריטי	 שנלמדו קוד	 לשנת המבח� לא חזרו והודגשו בשנת המבח�

ה	 נלמדו או קיבלו דגש מיוחד בהוראה בשנת המבח� עלה על ההישג בפריטי	 שתוכני

מקצוע שבו חזרו והדגישו , והדבר בולט במיוחד במתמטיקה, ההישג בפריטי	 האחרי	

 .בהוראה בכיתה ח נושאי	 שנלמדו בשני	 הקודמות

 

 נתוני הרקע של הלומדי�

לה אקדמית כגו� שיעור התלמידי	 שהוריה	 בעלי השכ, רוב משתני הרקע של הלומדי	

ואשר יש לה	 ציפיות להשלי	 לימודי	 אקדמיי	 וכ� שיעור התלמידי	 שבאי	 מבתי	 

א� ששיעור התלמידי	 שיש בבית	 . �2003 ל�1999נותרו יציבי	 בישראל מ, ספרי	�עתירי

לא סביר להניח שכא� מצוי ההסבר לשיפור , �2003 ב�95% ל�1999 ב�80%מחשב עלה מ

לו שינויי	 במשתני עמדות שנמצאו קשורי	 באופ� חיובי לעומת זה ח. שחל בהישגי	

חלה בישראל עלייה בשיעור התלמידי	 שיש לה	 דימוי , למשל, כ�. להישגי	 לימודיי	

וייתכ� , עצמי גבוה כלומדי מתמטיקה ומדעי	 ובשיעור	 של אלה הנהני	 מלימודי המדעי	

 .שיש בכ� הסבר חלקי לעלייה שהתרחשה בהישגי	 הלימודיי	

 

 נתוני התשומה של המורי�

ההתמחות בתחו	 ההוראה וההסמכה או הרישוי של , בנתוני ההשכלה האקדמית

שיעור	 של , למשל. �2003 ל�1999המורי	 חלו בישראל שינויי	 מעטי	 בלבד מ

� ל�1999 ב�17%התלמידי	 שלמוריה	 יש תארי	 מתקדמי	 במתמטיקה עלה בישראל מ

אבל שיעור	 הכולל של התלמידי	 שלמוריה	 , �27% ל�21% מ–ובמדעי	 , �2003 ב25%

כ� לא השתנה כמעט שיעור	 של �כמו. יש תואר אקדמי לא השתנה בשני מקצועות הלימוד

שיעור	 של התלמידי	 שלמוריה	 יש . התלמידי	 למורי מדעי	 שתחו	 התמחות	 מדעי	

 קשורי	 כל הגורמי	 הללו לא נמצאו). 10%(תעודת הוראה או רישיו� עלה א� במעט 

 .להישגי	 לימודיי	

 שיעורי התלמידי	 בישראל שמוריה	 חשי	 ביטחו� �2003 ל�1999לעומת זה עלו מ

שיעור התלמידי	 שמורי המתמטיקה , למשל. בהוראת נושאי	 שוני	 במדעי	 ובמתמטיקה

 –דיוק במדידה ; �99% ל�79%שלה	 חשי	 ביטחו� בבוא	 ללמד שברי	 ואחוזי	 עלה מ

. �99% ל�73% מ–וחפיפה בגיאומטרייה ; �98% ל�84% מ–הסתברות ; �93% ל�70%מ
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שיעור התלמידי	 בישראל שמורי המדעי	 שלה	 חשי	 ביטחו� בבוא	 ללמד , באופ� דומה

את הנושא תגובות ; �93% ל�85%את הנושא מבני	 ותפקודי	 במסגרת מדעי החיי	 עלה מ

ונושאי	 ; �94% ל�43% מ–יקה את הנושא אנרגייה במסגרת פיז; �95% ל�64% מ–כימיות 

לתחושת ביטחו� זו של המורי	 יש קשר חיובי . �96% ל�16% מ–האר� �שוני	 במדעי כדור

 .להישגי	 לימודיי	

�, יש לייחס את העליות האלה לפעולות הפיתוח המקצועי האינטנסיביות שנעשו באר

לות להסביר את אלה יכו. שנמצאו אפקטיביות ביותר, בעיקר בתחו	 שיפור הידע התוכני

 .העלייה שהתרחשה באר� בהישגי	 הלימודיי	

 

 נתוני� הקשורי� להוראה בכיתה

 באופיי� של פעילויות הלימוד בכיתות המתמטיקה �2003 ל�1999השינויי	 שחלו מ

א	 כי לפי דיווחי התלמידי	 מסתמנת עלייה קלה בשיעור , והמדעי	 אינ	 גדולי	

ו בפתירה עצמאית של שאלות ביותר ממחצית התלמידי	 העוסקי	 בעבודה עצמאית א

פי דיווחי המורי	 עלה ג	 �על). �2003 ב�77% ל�1999 ב�68%מ(שיעוריה	 במתמטיקה 

, �65% ל�26%שיעור התלמידי	 המתבקשי	 בכל שיעור להסביר את תשובותיה	 מ

 .�39% ל�22%ושיעור	 של אלה הנדרשי	 לתרגל מיומנויות חישוב בכל שיעור עלה מ

זמ� זה שיעור	 של התלמידי	 העוסקי	 בניסוי או בחקירה במחצית �	 עלה בפרקבמדעי

ושיעור	 של תלמידי	 הלומדי	 , �2003 ב�63% ל�1999 ב�52%השיעורי	 לפחות מ

, כ��כמו. �56% ל�43%בכיתות שבה� מייחסי	 את הנלמד למצבי	 בחיי היומיו	 עלה מ

שי	 בכל שיעור לכתוב הסברי	 עלה שיעור התלמידי	 הנדר, פי דיווחי המורי	�על

 .�25% ל�16%לתצפיות מ

שינויי	 אלה שחלו בשכיחות� של פעילויות הוראה אפקטיביות עשויי	 להסביר מקצת 

 .מ� השיפור שחל בהישגי התלמידי	 בשני מקצועות הלימוד

 

 ספר�שינויי� שחלו בבתי

סביר את  שיכולי	 לה�2003 ל�1999הספר עצמו חלו בישראל שינויי	 מ�ג	 בבית

ספר ע	 רמה גבוהה של משאבי	 זמיני	 �שיעורי הלומדי	 בבתי. השיפור בהישגי	

 –ובהקשר של הוראת המדעי	 , �2003 ב�49% ל�1999 ב�32%להוראת מתמטיקה עלו מ

 .�55% ל�36%מ

הספר מציבי	 את ישראל במקומות �דיווחיה	 של המנהלי	 והמורי	 על האווירה בבית

ספר שיש בה	 אווירה � מבחינת שיעורי התלמידי	 הלומדי	 בבתיגבוהי	 בדירוג המדינות

 .הספר נמצאו קשורי	 להישגי	 לימודיי	�מדדי האווירה בבית. חיובית
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ספר שבה	 �דיווחי המנהלי	 מלמדי	 על ירידה בשיעור התלמידי	 הלומדי	 בבתי

פות רבה מוצדקות והסתלקויות מהכיתה בתכי�היעדרויות לא, מטפלי	 בבעיות של איחורי	

 �47% ל�1999 ב�74%בהקשר של בעיית האיחורי	 נרשמה ירידה מ). פע	 בשבוע לפחות(

ובהקשר של , �23% ל�53%מוצדקות חלה ירידה מ�בהקשר של היעדרויות לא, �2003ב

בהתא	 לכ� חלה ירידה בשיעור . �12% ל�48%הסתלקויות מהכיתה חלה ירידה מ

בהקשר של איחורי	 ירד : שונות כחמורותהתלמידי	 שמנהליה	 תופסי	 את הבעיות ה

; �9% ל�24%מוצדקות הוא ירד מ�בהקשר של היעדרויות לא; �15% ל�30%שיעור	 מ

 .�8% ל�24%ובהקשר של הסתלקויות מהכיתה הוא ירד מ

בעוד , למשל. �2003 ל�1999הספר השתפרה א� היא מ�אווירת הבטיחות השוררת בבית

 דיווחו �2003ב, מה בחודש האחרו�� נגנב לה	 דבר מהתלמידי	 כי49% דיווחו �1999שב

ספר �ג	 לפי דיווחי המנהלי	 חלה עלייה בשיעור התלמידי	 הלומדי	 בבתי. 27%כ� רק 

 .ספר שגֵנבות נחשבות בה	 לבעיה רצינית�וירידה בשיעור הלומדי	 בבתי, שאי� בה	 גֵנבות

 

אפשר להתרש	 , לימודיא	 מצרפי	 את כל נתוני ההקשר הלימודי והתהלי� ה, לסיכו	

 חלו שינויי	 בסדרה של TIMSSהזמ� שחל� למ� המבח� הבינלאומי הקוד	 של �כי בפרק

 .שיכולי	 להצביע על שיפור בתפקודה הכולל של מערכת החינו� בישראל, פרמטרי	

 

 

הסיבות לצמצו� בפערי ההישג בי� המגזר של דוברי העברית לבי� המגזר של דוברי 
 הערבית

ובמיוחד , נוס� הוא הירידה בפערי ההישג בי� קבוצות שונות באוכלוסייהממצא חשוב 

לממצא ). חינו� ערבי(לבי� תלמידי	 דוברי ערבית ) חינו� עברי(בי� תלמידי	 דוברי עברית 

זה יש משמעות רבה בעיקר לנוכח העובדה שבשני העשורי	 האחרוני	 נעשה מאמ� מיוחד 

,  שנות התשעי	 ושנות האלפיי	 למגזר הערביהחומש של�תוכניות(להקטי� פערי	 אלה 

 ).2002,  משרד החינו� והתרבות–הדרוזי והבדווי 

מצד , המשנה האלה מאפשר�פילוח של נתוני המחקר שנאספו בישראל לשתי אוכלוסיות

הוא , א� מאיד� גיסא, להסביר את המש� קיומו של פער ההישגי	 בי� שני המגזרי	, אחד

 .מאפשר להסביר את צמצומו

להל� תיאור של כמה ממשתני התשומה והתהלי� שעשויי	 להסביר את המש� קיומו 

 .של פער ההישגי	 בי� שני המגזרי	
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 הספר והמשאבי��ההרכב של אוכלוסיית בית: הספר�משתני תשומה ברמת בית

כלכלי בי� האוכלוסייה הדוברת עברית לזו �בישראל ממשי� להתקיי	 קיטוב חברתי

ספר שיותר ממחצית � מהתלמידי	 דוברי הערבית לומדי	 בבתי�55%ו, הדוברת ערבית

 בלבד באוכלוסייה 16%לעומת , כלכליות נמוכות�תלמידיו מגיעי	 משכבות חברתיות

: הספר יש השפעה גדולה על ההישג הלימודי�להרכב האוכלוסייה בבית. הדוברת עברית

כלכלי �	 מרקע חברתי מתלמידיו מגיעי10%ספר שעד �פער ההישגי	 בי� הלומדי	 בבתי

 מתלמידיו מגיעי	 מרקע כזה עומד בישראל �50%ספר שיותר מ�נמו� לבי� הלומדי	 בבתי

 .תק� של התפלגות הציוני	 באוכלוסייה כולה� סטיית�0.6על כ

ספר שמנהליה	 �שיעורי	 גדולי	 יחסית של תלמידי	 דוברי ערבית לומדי	 בבתי

במחשבי	 , בציוד למעבדות למדעי	, קירורבמערכות חימו	 ו, מצייני	 מחסור במבני	

מבי� . בציוד אורקולי להוראת מדעי	 ובתמיכה במחשבי	, ובתוכנות להוראת מדעי	

מחסור במערכות חימו	 ומחסור בציוד למעבדות נמצאו קשורי	 להישגי	 , גורמי	 אלה

 .לימודיי	

 

זמ� , ילי� את ההוראהגורמי הלומדי� המגב, מספר תלמידי� בכיתה: משתני תשומה ברמת הכיתה

 השכלת המורי� והכשרת� להוראה, הוראה

�שיעור גדול יותר של תלמידי	 במגזר של דוברי הערבית לומדי	 בכיתות שבה� יותר מ

 .אבל אי� עדות לכ� שבכיתות הקטנות ההישגי	 גבוהי	 יותר,  תלמידי	33

שיעור , 	 כגו� שונ�ת ביכולות ובמשתני הרקע של התלמידי–מאפייני הלומדי	 

 –ֲהניעה נמוכה והפרעות של תלמידי	 בכיתה , חוסר עניי�, תלמידי	 ע	 צרכי	 מיוחדי	

אול	 מאפייני	 אלה נמצאו בשיעורי	 דומי	 בקרב , נמצאו משפיעי	 על הישגי	 לימודיי	

 ולפיכ� אינ	 יכולי	 להסביר את המש� – דוברי העברית ודוברי הערבית –שני המגזרי	 

 .ההישג או את הצמצו	 שחל בה	קיומ	 של פערי 

 דקות שבועיות בחינו� 213 –הזמ� המוקדש להוראת המתמטיקה דומה בשני המגזרי	 

 דקות בחינו� העברי לעומת 160 –במדעי	 הפער גדול יותר .  בחינו� הערבי�202העברי ו

 . דקות בחינו� הערבי133

, ה בשני המגזרי	שיעור התלמידי	 הלומדי	 אצל מורי	 שרכשו השכלה אקדמית שוו

א	 כי בחינו� העברי יש שיעור גדול יותר של תלמידי	 הלומדי	 אצל מורי	 בעלי תארי	 

ג	 . לא נמצא בישראל קשר בי� השכלת המורה לבי� הישגי הלומדי	, מכל מקו	. מתקדמי	

לתחומי ההתמחות העיקריי	 של המורי	 למתמטיקה ולמדעי	 לא ניכרה השפעה על הישגי 

התפלגות התלמידי	 לפי מספר שנות ההכשרה להוראה של מוריה	 שווה א� . התלמידי	

 .היא בשני המגזרי	



 סיכו� 
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במשתני	 שהוגדרו כמשתני תשומה ברמת הכיתה לא נמצאו אפוא הבדלי	 המסבירי	 

 .את המש� קיו	 הפערי	 בהישגי	 בי� דוברי העברית לדוברי הערבית

 

 הספר�יטחו� האישי בביתהאווירה ותחושת הב: הספר�משתני תהלי� ברמת בית

לומדי	 ,  מהתלמידי	 בחינו� העברי33%לעומת ,  מהתלמידי	 דוברי הערבית14%רק 

פי דיווחי המנהלי	 �הספר על�ספר שקיבלו ציו� גבוה במדד של אווירת בית�בבתי

הצלחת , הספר�הבנת מורי	 את המטרות הקוריקולריות של בית, רצו� של מורי	�שביעות(

ציפיות גבוהות של מורי	 ביחס להישגי , ספרית�כנית הלימודי	 הביתמורי	 ביישו	 תו

הספר �התייחסות חיובית של תלמידי	 לרכוש בית, תמיכה ומעורבות של הורי	, לומדי	

 .למדד זה יש קשר להישגי	 לימודיי	). ושאיפות של תלמידי	 להצלחה בלימודי	

ואשר קשור א� הוא , הספר�משתנה תהליכי נוס� שיכול לשמש אינדיקטור לאווירת בית

הספר שהתבססו �נמדד באמצעות מדדי בטיחות של בית, בקשר חיובי להישגי	 לימודיי	

שיעורי התלמידי	 שה	 או , פי משתנה זה�ג	 על. על דיווחי	 של תלמידי	 ומורי	 כאחת

הספר הינ	 נמוכי	 יותר בחינו� הערבי מאשר בחינו� �מוריה	 חשי	 בטוחי	 מאוד בבית

 .העברי

 

ההבדלי	 במשתני התשומה והתהלי� שתוארו לעיל עשויי	 אפוא להסביר את המש� 

. קיומו של פער בי� הישגי הלומדי	 דוברי העברית לבי� הישגי הלומדי	 דוברי הערבית

באופ� כללי נית� לומר כי הפעולות השונות שנעשו לצמצו	 פערי התשומה בשני המגזרי	 

 .ו אות	א� לא העלימ, הביאו לידי הקטנת	

מעלייה גדולה יותר צמצומו של פער ההישגי	 בי� דוברי הערבית לדוברי העברית נובע 

לנוכח . 2003 � ל1999 בי�  דוברי הערבית בהשוואה לדוברי העבריתשחלה בהישגיה	 של

ממצאי המחקר אפשר אולי לייחס את השיפור הגדול יותר בקרב דוברי הערבית לתדירות 

ולהשפעה שונה של דרכי הוראה , ראה אפקטיביות במגזר זהגבוהה יותר של דרכי הו

 .מסוימות על הישגי הלומדי	 בשני המגזרי	

תרגול ארבע פעולות חשבו� ללא : דרכי ההוראה במתמטיקה שנמצאו אפקטיביות ה�

הסברת תשובות , כתיבת משוואות ופונקציות לייצוג קשרי	, חישובי	 בשברי	, מחשבוני	

רוב דרכי . עת דרכי פתרו� באופ� עצמאי והאזנה להרצאת מורהקבי, ידי תלמידי	�על

 .ההוראה הללו נמצאו בתדירות גבוהה יותר במגזר של דוברי הערבית

נוס� על כ� נמצאו כמה פעולות הוראה במתמטיקה שעשיית� בתדירות גבוהה העלתה 

העברי את ההישג בקרב התלמידי	 במגזר הערבי א� הורידה אותו בקרב התלמידי	 במגזר 

). בפעולות אלה נמצא אפקט של אינטראקציה בי� תדירות� לבי� ההשתייכות למגזר, כלומר(
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בית בכיתה �בדיקת שיעורי, ייחוס הנלמד למצבי	 בחיי היומיו	: פעולות הוראה אלה ה�

 .ומבחני	

לתדירות� של פעולות ההוראה במדעי	 לא נמצאה השפעה על ההישגי	 הלימודיי	 

 .בשני המגזרי	

ד מפעילויות ההוראה לא נמצאו משתני	 המסבירי	 את צמצו	 הפערי	 ואת השיפור לב

למעט תכיפות הפעולות לפיתוח , הגדול יותר בהישגיה	 של הלומדי	 דוברי הערבית

שנמצאה קשורה יותר להישגי	 לימודיי	  במגזר של דוברי הערבית , מקצועי של המורי	

 .מאשר במגזר של דוברי העברית

שי� לחקור את תופעת הצטמצמות הפער כדי שיהיה נית� לקבוע המלצות מומל� להמ

 .ראויות להמש� הטיפול בנושא זה



 מגבלות המחקר
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 מגבלות המחקר. 16

 

 במקרה הנוכחי של הארגו� הבינלאומי –קריאת דוחות מחקר בינלאומיי	 השוואתיי	 

וח זה בסיומו של ד.  מחייבת את הקורא להכיר במגבלותיה	–להערכת הישגי	 לימודיי	 

ובעיקר את אלה הנובעות מייצוגיות , מצאתי לנכו� לציי� ולהסביר כמה ממגבלות אלה

ממידת ההתאמה שבי� המסגרת הקוריקולרית של המחקר לבי� תוכניות הלימודי	 , המדג	

 .וממער� המחקר וכלי המחקר, המקומיות המיועדות והמופעלות

טרה הרצויה שממנה נדגמי	 המ� אוכלוסיית– המגבלות הנובעות מייצוגיות המדג�

. המדגמי	 בכל המדינות אמורה לכלול את כל התלמידי	 הלומדי	 ברמת כיתה מסוימת

 גורמי	 לעיתי	 לגריעה מראש של –ארגוניי	 וגיאוגרפיי	 ,  פוליטיי	–אילוצי	 שוני	 

כאשר . ולגריעה נוספת של תלמידי	 מתו� המדג	, המטרה הרצויה�ספר מאוכלוסיית�בתי

בישראל נגרעו . המדג	 שנקבע מוטה ואינו מייצג את כלל התלמידי	, גריעה זה גבוהשיעור 

, ממסגרת הדגימה קבוצות של תלמידי	 שאינ� לומדות את תוכניות הלימודי	 הרשמיות

תלמידי	 במזרח ירושלי	 הלומדי	 תוכנית לימודי	 , תלמידי	 בחינו� המיוחד, דהיינו

שיעור הגריעה הכולל בישראל הינו גדול . ו� החרדיותלמידי החינ, ירדנית או פלסטינית

תלמידי החינו� הרגיל ובגינו המדג	 מייצג אפוא רק את פלח האוכלוסייה של , למדי

כאשר מסיקי	 מסקנות מממצאי המחקר יש . הלומדי� את תוכנית הלימודי� הרשמית

 .�1999יש לציי� כי ייצוגיות זו לא השתנתה מ, ע	 זה. להביא נתו� זה בחשבו�

מגבלות הנובעות ממידת ההתאמה שבי� המסגרת הקוריקולרית של המחקר לבי� 

 מחקרי הארגו� הבינלאומי להערכת הישגי	 לימודיי	 שמי	 לה	 – התוכניות המקומיות

תפוקה זו , מטבע הדברי	. למטרה להשוות את התפוקה החינוכית של מערכות לימוד שונות

תוכניות אלה מנוסחות . הרשמיות, קרי, 	 המיועדותהינה פועל יוצא של תוכניות הלימודי

ידי סטנדרטי	 של תוכ� וביצוע �ידי ספרי לימוד מאושרי	 ועל�במסמכי	 ומוגדרות על

תוכניות . הקובעי	 מה מצפי	 שהתלמידי	 בכל מדינה ֵידעו ויהיו מסוגלי	 לעשות

 TIMSS של המסגרת הקוריקולרית. הלימודי	 המיועדות נמצאו שונות ממדינה למדינה

. שעל בסיסה פותחו מבחני ההישגי	 הייתה אמורה להתחשב בשונ�ת זו ולהתגבר עליה

שבו ציינו , מסגרת זו נקבעה על בסיס סקר שנער� בכל הארצות המשתתפות במחקר

מומחי	 בארצות השונות אילו נושאי	 מבי� המפורטי	 בשאלו� תואמי	 את תוכנית 

נושאי	 שנמצאו תואמי	 את . המטרה�מאוכלוסייתהלימודי	 המיועדת לרוב התלמידי	 

 לפחות מבי� המדינות נכללו במסגרת הקוריקולרית �70%תוכניות הלימודי	 המיועדות ב

למרות פעולה זו נמצאה עדיי� שונ�ת רבה במידת . ידי פריטי המבח�� ויוצגו עלTIMSSשל 

בבדיקה . ינות השונותההתאמה שבי� פריטי המבח� לבי� תוכניות הלימודי	 המיועדות במד
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מיוחדת הושוו הישגיה של כל מדינה ע	 הישגיה� של שאר המדינות באות	 פריטי	 

בהשוואה זו נמצא כי דירוג . ידיה כתואמי	 את תוכנית הלימודי	 שלה�שהוגדרו על

בכל המדינות נמצא כי ההישג בפריטי המבח� , ע	 זה. פי הישגיה� לא השתנה�המדינות על

. נית הלימודי	 גבוה מ� ההישג בפריטי המבח� שזרי	 לתוכנית הלימודי	שתואמי	 את תוכ

 אפשר �2003 ל�1999את העלייה בהישגי	 שחלה בישראל בשני מקצועות הלימוד מ

לעלייה שחלה במידת ההלימה בי� הנושאי	 שהופיעו במסגרת , בי� היתר, לייחס

: מודי	 הישראלית לבי� אלה שהופיעו בתוכנית הליTIMSS-2003הקוריקולרית של 

יש , ע� זה. �77% ל�57% עלייה מ–ובמדעי	 ; �69% ל�41% עלייה מ–במתמטיקה 

 .להדגיש שמלבד מידת ההלימה קיימי� גורמי� נוספי� שעשויי� להסביר עלייה זו

 למרות היות	 סקרי	 ,�IEA מחקרי ה– מגבלות הנובעות ממער� המחקר ומכלי המחקר

ונתוניה	 התיאוריי	 , רוחב הנערכי	 אחת לארבע שני	�ת�הינ	 במהות	 סקרי ח, מחזוריי	

ומציגי	 את , עורכי המחקר נמנעי	 מלדווח על מתאמי	. אינ	 מאפשרי	 הסקה סיבתית

 לבי� ההישגי	 הלימודיי	 – משתני ההקשר –תלויי	 �הקשר שבי� המשתני	 הבלתי

. תני ההקשרפי הקטגוריות של מש�באמצעות פילוח ההישגי	 של קבוצות תלמידי	 על

הסקת מסקנות על בסיס הצגה כזו אינה מאפשרת לקבוע קשר סיבתי בי� משתנה ההקשר 

שכ� היא אינה מוציאה מכלל אפשרות את השפעת	 של משתני	 , לבי� ההישג הלימודי

ללא ניתוחי	 . תלויי	 אחרי	 המצויי	 בזיקה למשתנה ההקשר המד�וח במוצגי	�בלתי

תלויי	 �ת השתנות משותפת של משתני	 בלתינוספי	 המוציאי	 מכלל אפשרו

)multiculinearity(גומלי� � ואומד� השפעות של פעילות)) אינטראקציות	וללא , בי� משתני

 . מסקנות סיבתיותIEAאי� להסיק מ� הנתוני	 של מחקרי , רמתיי	�ניתוחי רגרסיה רב

 המגבלה האחרונה נעוצה בעובדה שהמידע על משתני ההקשר נאס� באמצעות

מידע כזה אינו משוחרר מרצייה . ממפקחי	 ומתלמידי	, ממנהלי	, שאלוני	 ממורי	

אילו , מידע נוס� על דרכי ההוראה. וייתכ� שהוא אינו משק� את הדברי	 לאשור	, חברתית

 .היה יכול לתק� חלק מהנתוני	 שנאספו, נאס� מתצפיות למשל
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 TIMSS במבחני �Trendשילוב פריטי ה: 1נספח 
 הנחשבי	 �1999 ומ�1995הכילו בתוכ	 פריטי	 חסויי	 מ) 06 – 01(שישה בלוקי	 

הכילו בתוכ	 פריטי	 חדשי	 שפותחו עבור ) 14 – 07( ושמונה בלוקי	 Trendכפריטי 

TIMSS-2003 ,בהרצות . חררו ונחשפוכדי להחלי� את אלו ששו 	ו1995ארגו� הפריטי �

, A ,C כלל המבח� קלסטרי	 �2003ב. שכונו בשמות אותיות) clusters( היה במקבצי	 1999

E ,G 1995 שהיו בהרצת	פריטי מדעי 	פריטי מתמטיקה וג 	היו ג 	כמו כ� הוא כלל .  ובה

י מתמטיקה ומדעי	  וכללו א� ה	 פריט1999 שהיו בהרצת I ,K ,M ,O ,Qאת קלסטרי	 

 . �1999מ) מדעי	 בלבד (�Y ,Wו) מתמטיקה בלבד (�Sו, Uוכמו כ� את קלסטרי	 

מספר הפריטי	 בכל קלסטר וכ� מספר ,  בבלוקי	 השוני	�Trendפיזור קלסטרי פריטי ה

הנקודות שנית� היה לצבור בכל קלסטר בכל אחד מ� הבלוקי	 במתמטיקה ובמדעי	 

 .מוצגי	 בלוח הבא
 

'  ומס1999, �1995 ב�Trendמספר הפריטי� מקלסטרי ה, TIMSS-2003 בלוקי� במבח� :1לוח 
 הנקודות שנית� היה לצבור בה� בהרצות השונות

מספר הפריטי� מקלסטרי  בלוקי� מספר הנקודות שנית	 היה לצבור בהרצות
 כולל �Trend 1995 1999 2003ה

01M )6 (G ,)6 (A 12 0 3 15 

02M )10 (Q ,)5 (C 5 10 0 15 

03M )9 (O ,)6 (E 6 9 0 15 

04M )7 (S ,)9 (I 0 17 0 17 

05M )4 (U ,)9 (K 0 16 0 16 

06M )8 (M 0 8 7 15 

17M – 07M � 0 0 122 122 

 215 132 60 23  מתמטיקה כולל

      

01S )10 (K ,)6 (E 6 10 0 16 

02S )6 (C ,)6 (A 12 0 3 15 

03S )8 (O ,)6 (G 6 8 0 14 

04S )4 (W ,)6 (M 0 11 4 15 

05S )3 (Y ,)11 (I 0 15 0 15 

06S )8 (Q 0 8 7 15 

114S – 07S � 0 0 121 121 

 211 135 52 24  מדעי� כולל

 426 267 112 47  ס� כל הניקוד
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המטרה בישראל למחקרי �השוואת הגריעות מאוכלוסיית: 2נספח 
TIMSS 2003 ובשנת 1999 בשנת 

 

� ו1999התעורר באר� לגבי מידת הניתנ�ת להשוואה של המדגמי	 מ� השני	 הוויכוח ש

 שלפיו ,TIMSS-1999 התבסס על מידע שגוי שהתפרס	 בדוח הבינלאומי של מחקר 2003

נטע� כי עלייה זו בשיעור . 1999 ביחס לשנת �7% גדל לכאורה ב2003שיעור הגריעה בשנת 

דג	 אוכלוסיות חלשות במיוחד כדי לשפר את הגריעה הייתה מכ�ונת ונועדה לסלק מ� המ

 העוסקי	 במדידה �IEAמחקרי ה. לטענה זו אי� כל שחר. הציו� הכולל של המדינה

ובהשוואה של התוצר החינוכי של כל מדינה מתייחסי	 רק לתלמידי	 בחינו� הרגיל 

מדות לכ� נגרעו בישראל האוכלוסיות שאינ� לו�אי. הלומדי	 את תוכניות הלימוד הרשמיות

 .את תוכנית הלימודי	 הרשמית במדינה והאוכלוסיות שמשתייכות לחינו� המיוחד

קובצי  (2002 ובשנת 1998בבדיקות מדוקדקות ששחזרו את שיעורי הגריעה בשנת 

נמצאו הגריעות ) בהתאמה, �2003 ו1999הנתוני	 ששירתו את המחקרי	 מ� השני	 

 .המתוארות בלוח הבא
 

 2003 ובשנת 1999 בשנת TIMSSקראת מחקרי השוואת הגריעות שנעשו ל
�שיעור גידול באחוזי� מ 2002 1998 

 �2002 ל1998

 1.7% 108,313 106,533 מסגרת הדגימה

    הספר�תלמידי� שנגרעו ברמת בתי

 37.2% 11,731 8,553 )חינו� רגיל(חרדי� 

 2.7% 2,168 2,111 )כולל חרדי�(ספר של חינו� מיוחד �בתי

 7.4% 2,499 2,327 �מזרח ירושלי

  35 – ספר קטני��בתי

 26.5% 16,433 12,991 כ הגריעות"סה

הספר �שיעור הגריעה ממסגרת הדגימה ברמת בתי
 )באחוזי�(

 
12.2% 

 
15.2% 

 

ייצוג� המשוקלל של התלמידי� שנגרעו ממסגרת 
 )באחוזי�(הדגימה 

 
8.0% 

 
8.6% 

 

 

 הינה בעיקר תוצאה של �2002 ל�1998 העלייה במספר הנגרעי	 ובשיעוריה	 בי, א	 כ�

� הינ	 מדגמי	 בני�2003 ו1999לפיכ� מדגמי . גידול במספר החרדי	 הלומדי	 בכיתות ח

 .השוואה המייצגי	 אות� אוכלוסיות
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  ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה1.2מוצג  (:3נספח 
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Singapore h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Korea, Rep. of I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Hong Kong, SAR I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Chinese Taipei I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Japan I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Belgium (Flemish) I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Netherlands I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Estonia I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Hungary I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Malaysia I I I I I I I I I h h h h h h h h h h h

Latvia I I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h

Russian Federation I I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h

Slovak Republic I I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h

Australia I I I I I I I I I h h h h h h h h h

United States I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Lithuania I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Sweden I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h

England I I I I I I I I I h h h h h h h h

Scotland I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h

Israel I I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h

New Zealand I I I I I I I I I I I I I h h h h h h h

Slovenia I I I I I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h

Italy I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h

Armenia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h

Serbia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h

Bulgaria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h

Romania I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h

Norway I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Moldova, Rep. of I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Cyprus I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Macedonia, Rep. of I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Lebanon I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Jordan I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Iran, Islamic Rep. of I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Indonesia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Tunisia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Egypt I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Bahrain I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Palestinian Nat'l Auth. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Chile I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Morocco I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Philippines I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Botswana I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Saudi Arabia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Ghana I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

South Africa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Benchmarking Participants

Basque Country, Spain I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h h h h h

Indiana State, US I I I I I I I I I h h h h h h h h h h

Ontario Province, Can. I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Quebec Province, Can. I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Note: 5% of these comparisons would be statistically significant by chance alone.

Instructions: Read across the row f or a country  to compare perf ormance with the countries listed along the 

top of  the chart. The sy mbols indicate whether the av erage achiev ement of  the country  in the row is 
signif icantly  lower than that of  the comparison country , signif icantly  higher than that of  the comparison 

country , or if  there is no statistically  signif icant dif f erence between the av erage achiev ement of  the two 

8Exhibit 1.2 Multiple Comparisons of Average Mathematics Achievement
th
grade

Mathematics

TIMSS

2003
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Countries

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Singapore 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Korea, Rep. of 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Hong Kong, SAR 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Chinese Taipei 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Japan 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Belgium (Flemish) 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Netherlands 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h I Estonia 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h I Hungary 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Malaysia 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Latvia 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Russian Federation 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Slovak Republic 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Australia 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I United States 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Lithuania 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Sweden 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I England 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Scotland 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Israel 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I New Zealand 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Slovenia 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Italy 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Armenia 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Serbia 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Bulgaria 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Romania 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Norway 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Moldova, Rep. of 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Cyprus 

h h h h h h h h h h h h h h I I I I Macedonia, Rep. of 

h h h h h h h h h h h h h I I I I Lebanon 

I h h h h h h h h h h h h h I I I I Jordan 

I I I h h h h h h h h h I I I I Iran, Islamic Rep. of 

I I I h h h h h h h h I I I I Indonesia 

I I I h h h h h h h h h I I I I Tunisia 

I I I h h h h h h h h I I I I Egypt 

I I I I I h h h h h h h h I I I I Bahrain 

I I I I I I I I h h h h h I I I I Palestinian Nat'l Auth. 

I I I I I I I I h h h h I I I I Chile 

I I I I I I I I h h h h I I I I Morocco 

I I I I I I I I I h h h I I I I Philippines 

I I I I I I I I I I I h h h I I I I Botswana 

I I I I I I I I I I I I I h h I I I I Saudi Arabia 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ghana 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I South Africa 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Basque Country, Spain 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I Indiana State, US 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h I Ontario Province, Can. 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Quebec Province, Can. 

Note: 5% of these comparisons would be statistically significant by chance alone.

Benchmarking Participants

Instructions: Read across the row f or a country  to compare perf ormance with the 
countries listed along the top of  the chart. The sy mbols indicate whether the 

av erage achiev ement of  the country  in the row is signif icantly  lower than that of  
the comparison country , signif icantly  higher than that of  the comparison country , 
or if  there is no statistically  signif icant dif f erence between the av erage 

achiev ement of  the two countries.
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signif icantly  higher than 
comparison country

h

Av erage achiev ement 
signif icantly  lower than 

comparison country

i

8Exhibit 1.2 Multiple Comparisons of Average Mathematics Achievement
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grade
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 ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה1.3מוצג (: 4ספח נ

Countries Mathematics Achievement Distribution
Average

Age

Singapore X X       X 
# 2003 605 (3.6)       14.3
# 1999 604 (6.3) 1 (7.2)     14.4
# 1995 609 (4.0)    -3 (5.4)  14.5

Korea, Rep. of X X       X 
# 2003 589 (2.2)       14.6
# 1999 587 (2.0) 2 (2.9)     14.4
# 1995 581 (2.0)    8 (3.0) h 14.2

Hong Kong, SAR X X       X 
# 2003 586 (3.3)       14.4
# 1999 582 (4.3) 4 (5.4)     14.2
# 1995 569 (6.1)    17 (7.0) h 14.2

Chinese Taipei X X       X 
# 2003 585 (4.6)       14.2
# 1999 585 (4.0) 0 (6.0)     14.2

Japan X X       X 
# 2003 570 (2.1)       14.4
# 1999 579 (1.7) -9 (2.6) i    14.4
# 1995 581 (1.6)    -11 (2.6) i 14.4

Belgium (Flemish) X X       X 
# 2003 537 (2.8)       14.1
# 1999 558 (3.3) -21 (4.1) i    14.1
# 1995 550 (5.9)    -13 (6.5) i 14.1

Netherlands X X       X 
# 2003 536 (3.8)       14.3
# 1999 540 (7.1) -4 (8.1)     14.2
# 1995 529 (6.1)    7 (7.3)  14.4

Hungary X X       X 
# 2003 529 (3.2)       14.5
# 1999 532 (3.7) -2 (4.9)     14.4
# 1995 527 (3.2)    3 (4.5)  14.3

Malaysia X X       X 
# 2003 508 (4.1)       14.3
# 1999 519 (4.4) -11 (6.0)     14.4

Russian Federation X X       X 
# 2003 508 (3.7)       14.2
# 1999 526 (5.9) -18 (7.1) i    14.1
# 1995 524 (5.3)    -16 (6.5) i 14.0

Slovak Republic X X       X 
# 2003 508 (3.3)       14.3
# 1999 534 (4.0) -26 (5.1) i    14.3
# 1995 534 (3.1)    -26 (4.4) i 14.3

Latvia (LSS) X X       X 
# 2003 505 (3.8)       15.1
# 1999 505 (3.4) 0 (5.1)     14.5
# 1995 488 (3.6)    17 (5.2) h 14.3

Australia X X       X 
# 2003 505 (4.6)       13.9
# 1995 509 (3.7)    -4 (6.0)  13.9

United States X X       X 
# 2003 504 (3.3)       14.2
# 1999 502 (4.0) 3 (5.2)     14.2
# 1995 492 (4.7)    12 (5.8) h 14.2
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  המש�4נספח 

Countries Mathematics Achievement Distribution
Average

Age

Indonesia X X       X 
# 2003 411 (4.8)       14.5
# 1999 403 (4.9) 8 (6.8)     14.6

Tunisia X X       X 
# 2003 410 (2.2)       14.8
# 1999 448 (2.4) -38 (3.4) i    14.8

Chile X X       X 
# 2003 387 (3.3)       14.2
# 1999 392 (4.4) -6 (5.2)     14.4

Philippines X X       X 
# 2003 378 (5.2)       14.8
# 1999 345 (6.0) 33 (7.8) h    14.1

South Africa X X       X 
# 2003 264 (5.5)       15.1
# 1999 275 (6.8) -11 (8.4)     15.5

¶ England X X       X 
# 2003 498 (4.7)       14.3
# 1999 496 (4.1) 2 (6.2)     14.2
# 1995 498 (3.0)    1 (5.6)  14.0
Benchmarking Participants

Indiana State, US X X       X 
# 2003 508 (5.2)       14.5
# 1999 515 (7.2) -6 (8.9)     14.4

Ontario Province, Can X X       X 
# 2003 521 (3.1)       13.8
# 1999 517 (3.0) 4 (4.3)     13.9
# 1995 501 (2.9)    20 (4.3) h 14.0

Quebec Province, Ca X X       X 
# 2003 543 (3.0)       14.2
# 1999 566 (5.3) -23 (6.1) i    14.3
# 1995 556 (5.9)    -13 (6.6) i 14.5

¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).

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

Average
Scale Score

1999 to 
2003

Difference

1995 to 
2003

Difference

Trend notes: Because of differences in population coverage, 1999 data are not shown for Australia and Slovenia, and 1995 data are not shown for Israel, Italy, and South Africa. 
Korea tested later in 2003 than in 1999 and 1995, at the beginning of the nex
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  המש�4נספח 

Countries Mathematics Achievement Distribution
Average

Age

Indonesia X X       X 
# 2003 411 (4.8)       14.5
# 1999 403 (4.9) 8 (6.8)     14.6

Tunisia X X       X 
# 2003 410 (2.2)       14.8
# 1999 448 (2.4) -38 (3.4) i    14.8

Chile X X       X 
# 2003 387 (3.3)       14.2
# 1999 392 (4.4) -6 (5.2)     14.4

Philippines X X       X 
# 2003 378 (5.2)       14.8
# 1999 345 (6.0) 33 (7.8) h    14.1

South Africa X X       X 
# 2003 264 (5.5)       15.1
# 1999 275 (6.8) -11 (8.4)     15.5
¶ England X X       X 
# 2003 498 (4.7)       14.3
# 1999 496 (4.1) 2 (6.2)     14.2
# 1995 498 (3.0)    1 (5.6)  14.0
Benchmarking Participants

Indiana State, US X X       X 
# 2003 508 (5.2)       14.5
# 1999 515 (7.2) -6 (8.9)     14.4

Ontario Province, Can X X       X 
# 2003 521 (3.1)       13.8
# 1999 517 (3.0) 4 (4.3)     13.9
# 1995 501 (2.9)    20 (4.3) h 14.0

Quebec Province, Ca X X       X 
# 2003 543 (3.0)       14.2
# 1999 566 (5.3) -23 (6.1) i    14.3
# 1995 556 (5.9)    -13 (6.6) i 14.5

Average
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  ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה1.5מוצג ( :5נספח 

Australia 499 (5.8) – –  -13 (7.1)  511 (5.8) – –  4 (7.5)  

Belgium (Flemish) 532 (3.5) -28 (7.7) i -21 (8.9) i 542 (3.8) -13 (9.0)  -4 (9.5)  

Bulgaria 476 (5.5) -35 (8.1) i -57 (8.0) i 477 (4.3) -34 (8.2) i -45 (7.5) i

Chile 379 (3.5) -9 (5.4)  ' '  394 (4.3) -3 (7.0)  ' '  

Chinese Taipei 589 (4.9) 5 (6.2)  ' '  582 (5.2) -5 (7.4)  ' '  

Cyprus 467 (1.9) -11 (2.7) i -4 (3.3)  452 (2.3) -23 (3.6) i -13 (4.2) i

Hong Kong, SAR 587 (3.8) 4 (6.1)  28 (7.9) h 585 (4.6) 4 (7.5)  8 (8.5)  

Hungary 526 (3.7) -3 (5.4)  -1 (5.2)  533 (3.5) -2 (5.6)  6 (5.1)  

Indonesia 411 (4.9) 10 (7.2)  ' '  410 (5.3) 5 (7.3)  ' '  

Iran, Islamic Rep. of 417 (4.3) 9 (6.0)  12 (7.5)  408 (4.2) -24 (6.4) i -21 (6.3) i

Israel 492 (3.3) 33 (5.4) h – –  500 (4.5) 25 (6.7) h – –  

Italy 481 (3.0) 6 (5.3)  – –  486 (3.9) 2 (5.8)  – –  

Japan 569 (4.0) -6 (4.7)  -8 (4.5)  571 (3.6) -11 (4.2) i -14 (4.2) i

Jordan 438 (4.6) 7 (6.7)  ' '  411 (5.8) -14 (8.3)  ' '  

Korea, Rep. of 586 (2.7) 2 (4.1)  15 (4.1) h 592 (2.6) 2 (3.2)  3 (3.8)  

Latvia (LSS) 509 (4.0) 6 (5.3)  22 (5.5) h 502 (4.4) -6 (6.0)  11 (6.1)  

Lithuania 503 (2.9) 23 (5.4) h 32 (5.5) h 499 (3.0) 16 (5.8) h 27 (5.5) h

Macedonia, Rep. of 439 (4.0) -7 (6.5)  ' '  431 (3.9) -16 (5.8) i ' '  

Malaysia 512 (4.7) -9 (6.7)  ' '  505 (4.5) -12 (7.4)  ' '  

Moldova, Rep. of 465 (4.1) -3 (5.8)  ' '  455 (4.8) -16 (6.7) i ' '  

Netherlands 533 (4.1) -4 (8.6)  11 (7.8)  540 (4.5) -3 (8.4)  5 (7.9)  

New Zealand 495 (4.8) 0 (7.4)  -1 (7.2)  493 (7.0) 5 (10.2)  -12 (9.3)  

Norway 463 (2.7) ' '  -35 (3.8) i 460 (3.0) ' '  -39 (4.1) i

Philippines 383 (5.2) 31 (8.4) h ' '  370 (5.8) 34 (8.7) h ' '  

Romania 477 (5.1) 2 (8.0)  5 (6.8)  473 (5.0) 3 (8.0)  -2 (7.3)  

Russian Federation 510 (3.5) -16 (6.9) i -15 (6.1) i 507 (4.4) -20 (7.7) i -16 (7.5) i

Scotland 500 (4.3) ' '  14 (6.8) h 495 (3.8) ' '  -5 (7.9)  

Singapore 611 (3.3) 7 (7.0)  1 (5.9)  601 (4.3) -5 (8.6)  -7 (6.4)  

Slovak Republic 508 (3.4) -24 (5.3) i -25 (4.7) i 508 (4.0) -28 (6.0) i -28 (5.3) i

Slovenia 495 (2.6) – –  3 (3.9)  491 (2.6) – –  -6 (4.4)  

South Africa 262 (6.2) -6 (9.4)  – –  264 (6.4) -19 (9.7)  – –  

Sweden 499 (3.0) ' '  -43 (5.5) i 499 (2.7) ' '  -39 (5.4) i

Tunisia 399 (2.6) -37 (3.7) i ' '  423 (2.2) -37 (3.8) i ' '  

United States 502 (3.4) 3 (5.2)  12 (5.8) h 507 (3.5) 2 (5.9)  12 (6.3) h

¶ England 499 (5.3) 12 (7.6)  4 (6.7)  498 (5.8) -7 (7.7)  -2 (7.9)  

International Avg. 486 (0.7) 0 (1.2)  -5 (1.3) i 485 (0.8) -6 (1.4) i -9 (1.4) i

Benchmarking Participants

Indiana State, US 502 (5.1) -8 (8.6)  ' '  514 (5.8) -6 (10.0)  ' '  

Ontario Province, Can. 520 (3.4) 6 (4.7)  20 (4.5) h 522 (3.4) 3 (4.7)  18 (4.8) h

Quebec Province, Can. 540 (3.7) -27 (6.8) i -20 (7.7) i 546 (3.3) -19 (6.5) i -6 (7.2)  

Girls Boys

2003 
Average 

Scale 
Score

2003 
Average 

Scale 
Score

1999 to 2003 
Difference

1995 to 2003 
Difference

1999 to 2003 
Difference

1995 to 2003 
Difference
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  )מטיקה בדוח הבינלאומי במת3.1מוצג ( :6נספח 

Armenia 473 (3.1) h 489 (2.6) h 488 (3.3) h 481 (3.1) h 419 (2.7) i

Australia 498 (4.6) h 499 (4.4) h 511 (4.3) h 491 (4.8) h 531 (3.8) h

Bahrain 380 (1.9) i 411 (2.5) i 388 (2.1) i 438 (2.1) i 414 (2.1) i

Belgium (Flemish) 539 (2.7) h 523 (2.8) h 535 (2.5) h 527 (3.1) h 546 (2.9) h

Botswana 382 (2.2) i 377 (2.7) i 377 (2.0) i 335 (3.9) i 375 (2.7) i

Bulgaria 477 (4.1) h 481 (4.0) h 473 (4.6)  484 (4.5) h 458 (3.9) i

Chile 390 (3.1) i 384 (3.1) i 404 (2.9) i 378 (3.3) i 412 (3.4) i

Chinese Taipei 585 (4.6) h 585 (4.9) h 574 (4.4) h 588 (5.1) h 568 (3.4) h

Cyprus 464 (1.5) i 455 (1.7) i 459 (2.2) i 457 (2.4) i 458 (1.7) i

Egypt 421 (3.0) i 408 (3.9) i 401 (3.3) i 408 (3.6) i 393 (3.2) i

Estonia 523 (3.1) h 528 (2.6) h 528 (3.0) h 540 (2.6) h 535 (2.8) h

Ghana 289 (5.1) i 288 (4.8) i 262 (3.7) i 278 (4.3) i 293 (4.1) i

† Hong Kong, SAR 586 (3.2) h 580 (3.2) h 584 (3.3) h 588 (3.6) h 566 (3.0) h

Hungary 529 (3.6) h 534 (3.1) h 525 (3.1) h 515 (3.1) h 526 (2.9) h

1 Indonesia 421 (4.6) i 418 (4.5) i 394 (4.9) i 413 (4.6) i 418 (4.0) i

Iran, Islamic Rep. of 416 (2.3) i 412 (3.1) i 399 (2.6) i 437 (3.1) i 404 (2.6) i

2 Israel 504 (3.3) h 498 (3.2) h 480 (3.4) h 488 (3.7) h 492 (3.3) h

Italy 480 (3.2) h 477 (3.4) h 500 (3.2) h 469 (3.5)  490 (3.0) h

Japan 557 (2.3) h 568 (2.0) h 559 (2.0) h 587 (2.1) h 573 (1.9) h

Jordan 413 (4.4) i 434 (4.4) i 418 (4.4) i 446 (4.0) i 430 (3.5) i

¿ Korea, Rep. of 586 (2.1) h 597 (2.2) h 577 (2.0) h 598 (2.6) h 569 (2.0) h

Latvia 507 (3.2) h 508 (3.2) h 500 (3.0) h 515 (3.3) h 506 (3.8) h

Lebanon 430 (3.3) i 448 (3.1) i 430 (3.7) i 459 (3.0) i 394 (4.0) i

1 Lithuania 500 (2.7) h 501 (2.4) h 492 (3.0) h 506 (2.5) h 502 (2.5) h

2 Macedonia, Rep. of 438 (3.5) i 442 (3.6) i 434 (3.6) i 442 (3.7) i 419 (3.6) i

Malaysia 524 (4.0) h 495 (3.9) h 504 (4.5) h 495 (4.8) h 505 (3.2) h

Moldova, Rep. of 463 (3.8)  464 (4.2)  468 (4.0)  463 (4.7)  428 (3.4) i

1 ‡ Morocco 384 (2.7) i 400 (2.8) i 376 (3.4) i 415 (2.3) i 374 (2.5) i

† Netherlands 539 (3.6) h 514 (4.0) h 549 (3.7) h 513 (4.1) h 560 (3.1) h

New Zealand 481 (6.0) h 490 (5.2) h 500 (4.8) h 488 (4.6) h 526 (5.1) h

Norway 456 (2.3) i 428 (2.7) i 481 (2.9) h 461 (2.8) i 498 (2.5) h

Palestinian Nat'l Auth. 385 (3.6) i 392 (3.5) i 386 (2.8) i 423 (3.1) i 390 (2.8) i

Philippines 393 (5.1) i 400 (5.2) i 372 (4.8) i 344 (5.3) i 390 (4.5) i

Romania 474 (4.9)  480 (4.7) h 485 (4.7) h 476 (4.9) h 445 (4.6) i

Russian Federation 505 (4.0) h 516 (3.2) h 507 (3.9) h 515 (4.2) h 484 (3.2) h

Saudi Arabia 307 (5.3) i 331 (4.7) i 338 (3.4) i 382 (4.3) i 339 (3.8) i

† Scotland 484 (4.2) h 488 (3.9) h 508 (3.6) h 491 (3.3) h 531 (3.7) h

1 Serbia 477 (2.8) h 488 (2.5) h 475 (2.5) h 471 (3.0)  456 (2.6) i

Singapore 618 (3.5) h 590 (3.5) h 611 (3.6) h 580 (3.7) h 579 (3.2) h

Slovak Republic 514 (3.3) h 505 (3.3) h 508 (3.7) h 501 (3.6) h 495 (2.9) h

Slovenia 498 (2.0) h 487 (2.3) h 496 (2.3) h 483 (2.5) h 494 (2.3) h

South Africa 274 (5.4) i 275 (5.1) i 298 (4.7) i 247 (5.4) i 296 (5.3) i

Sweden 496 (2.6) h 480 (3.0) h 512 (2.6) h 467 (3.4)  539 (2.9) h

Tunisia 419 (2.3) i 405 (2.4) i 407 (2.2) i 427 (2.0) i 387 (2.2) i

‡ United States 508 (3.4) h 510 (3.1) h 495 (3.2) h 472 (3.1)  527 (3.2) h

¶ England 485 (5.0) h 492 (4.5) h 505 (4.3) h 492 (4.5) h 535 (4.1) h

International Avg. 467 (0.5)  467 (0.5)  467 (0.5)  467 (0.5)  467 (0.5)  

Benchmarking Participants

Basque Country, Spain 490 (2.6) h 490 (2.7) h 488 (2.4) h 456 (3.2) i 499 (2.7) h

Indiana State, US 516 (5.8) h 510 (5.3) h 503 (5.5) h 468 (5.1)  528 (4.9) h

Ontario Province, Can. 516 (3.4) h 515 (2.6) h 520 (2.8) h 513 (3.2) h 538 (2.7) h

Quebec Province, Can. 546 (3.4) h 529 (3.2) h 541 (3.6) h 542 (3.3) h 544 (2.6) h

Countries
Average Scale Scores for Mathematics Content Areas
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 ) בדוח הבינלאומי במתמטיקה3.3מוצג ( :7נספח 

Armenia 478 (3.5) h 468 (3.6) 496 (3.0) h 482 (3.8) 489 (3.5) 488 (4.1)

Australia 490 (5.5) 507 (5.9) h 496 (5.5) 501 (5.4) 504 (5.3) 518 (5.7) h

Bahrain 392 (3.6) h 369 (2.8) 434 (3.2) h 387 (3.3) 394 (3.2) h 383 (2.5)

Belgium (Flemish) 532 (3.1) 547 (3.6) h 521 (3.5) 526 (4.2) 529 (3.2) 541 (3.6) h

Botswana 386 (2.3) h 378 (3.2) 382 (3.2) h 371 (2.8) 376 (2.8) 379 (3.0)

Bulgaria 477 (5.2) 476 (4.3) 485 (4.8) 477 (4.3) 471 (5.9) 474 (4.7)

Chile 381 (3.7) 398 (3.9) h 380 (3.7) 389 (3.9) h 393 (3.7) 414 (3.6) h

Chinese Taipei 588 (5.1) 582 (5.2) 592 (5.4) h 579 (5.3) 573 (5.1) 576 (4.7)

Cyprus 471 (2.2) h 457 (2.5) 469 (2.1) h 442 (2.6) 463 (3.1) 455 (2.9)

Egypt 420 (3.8) 421 (4.5) 413 (4.7) 403 (5.6) 396 (4.3) 405 (4.7)

Estonia 525 (3.5) 520 (3.5) 529 (3.1) 528 (3.2) 530 (3.9) 526 (3.7)

Ghana 282 (5.3) 295 (5.4) h 281 (4.7) 293 (5.8) h 256 (4.8) 267 (5.4)

† Hong Kong, SAR 587 (3.7) 585 (4.3) 582 (3.5) 578 (4.3) 583 (3.9) 585 (4.4)

Hungary 524 (4.1) 533 (4.0) h 535 (3.7) 532 (3.5) 517 (3.6) 532 (3.6) h

1 Indonesia 424 (4.9) 418 (5.2) 422 (5.1) 414 (4.7) 394 (5.3) 394 (5.4)

Iran, Islamic Rep. of 420 (4.2) 414 (3.9) 429 (4.3) h 400 (4.4) 393 (5.0) 402 (3.8)

2 Israel 498 (3.9) 509 (4.3) h 499 (3.4) 496 (4.2) 473 (3.3) 488 (4.7) h

Italy 477 (3.3) 483 (4.0) 478 (3.4) 475 (3.9) 494 (3.0) 506 (3.9) h

Japan 554 (4.5) 560 (4.0) 570 (3.9) 566 (3.4) 559 (4.0) 559 (3.3)

Jordan 426 (5.5) h 401 (6.3) 452 (4.8) h 417 (6.4) 426 (5.7) h 410 (5.5)

¿ Korea, Rep. of 582 (2.9) 589 (2.5) h 596 (3.3) 598 (2.9) 575 (3.1) 579 (2.1)

Latvia 508 (3.3) 506 (3.7) 515 (3.1) h 501 (3.8) 497 (3.6) 504 (3.6)

Lebanon 427 (3.7) 434 (4.3) 448 (3.7) 447 (4.2) 420 (4.1) 442 (4.6) h

1 Lithuania 500 (3.0) 497 (3.2) 508 (2.6) h 494 (3.0) 490 (4.1) 493 (3.9)

2 Macedonia, Rep. of 441 (3.8) h 434 (3.7) 452 (4.5) h 432 (4.5) 433 (4.0) 435 (4.1)

Malaysia 529 (4.7) h 519 (4.4) 501 (4.6) h 488 (4.2) 505 (5.7) 503 (4.9)

Moldova, Rep. of 468 (3.8) h 457 (4.4) 473 (4.4) h 455 (4.8) 468 (4.4) 468 (4.4)

1 ‡ Morocco 377 (3.6) 394 (3.4) h 400 (3.0) 402 (4.1) 369 (3.1) 385 (7.1)

† Netherlands 534 (4.0) 544 (4.1) h 515 (4.4) 513 (4.7) 542 (4.0) 555 (4.3) h

New Zealand 480 (5.5) 483 (7.6) 494 (4.5) 485 (7.4) 498 (4.6) 503 (6.2)

Norway 457 (2.8) 455 (3.2) 432 (2.8) h 424 (3.9) 479 (3.6) 483 (3.2)

Palestinian Nat'l Auth. 387 (4.4) 383 (5.7) 404 (4.5) h 378 (5.4) 380 (3.9) 392 (4.4) h

Philippines 401 (5.2) h 384 (5.6) 408 (5.4) h 390 (5.7) 373 (5.1) 370 (5.7)

Romania 477 (5.3) 472 (5.1) 487 (5.1) h 473 (5.1) 484 (5.1) 487 (5.0)

Russian Federation 506 (4.0) 504 (4.5) 522 (3.0) h 510 (4.0) 505 (4.2) 510 (4.2)

Saudi Arabia 293 (8.9) 318 (5.9) h 333 (8.0) 329 (6.1) 326 (4.4) 347 (4.9) h

† Scotland 486 (4.9) 482 (4.5) 493 (4.5) h 484 (4.3) 508 (4.4) 508 (3.8)

1 Serbia 480 (3.5) 475 (2.8) 496 (3.1) h 480 (2.9) 474 (3.2) 476 (3.2)

Singapore 623 (3.3) h 612 (4.2) 597 (3.4) h 583 (4.3) 613 (3.8) 608 (4.2)

Slovak Republic 514 (3.3) 514 (4.1) 510 (3.3) h 500 (3.9) 504 (3.7) 511 (4.5) h

Slovenia 499 (2.5) 498 (2.5) 494 (3.1) h 479 (2.5) 493 (2.7) 499 (3.6)

South Africa 273 (6.4) 274 (6.0) 273 (6.0) 275 (6.0) 296 (5.5) 301 (5.6)

Sweden 495 (2.9) 497 (2.7) 482 (3.9) 478 (3.1) 509 (3.3) 515 (2.8)

Tunisia 408 (2.3) 432 (2.8) h 398 (3.1) 412 (2.5) h 394 (2.7) 421 (3.4) h

‡ United States 504 (3.5) 512 (3.6) h 510 (3.2) 509 (3.3) 489 (3.4) 501 (3.3) h

¶ England 484 (5.8) 486 (6.1) 494 (5.3) 490 (5.6) 504 (5.1) 506 (5.2)

International Avg. 467 (0.6) 467 (0.6) 471 (0.6) h 462 (0.6) 464 (0.6) 470 (0.6) h

Benchmarking Participants

Basque Country, Spain 489 (2.7) 490 (3.5) 499 (3.2) h 482 (3.6) 490 (3.0) 487 (3.3)

Indiana State, US 508 (5.7) 524 (6.6) h 510 (5.4) 509 (5.8) 493 (5.7) 512 (6.5) h

Ontario Province, Can 514 (3.8) 518 (3.9) 517 (3.0) 512 (3.0) 517 (2.9) 523 (3.7)

Quebec Province, Can 542 (4.2) 550 (3.5) h 527 (3.7) 531 (3.7) 535 (4.2) 548 (3.8) h

† Met guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Exhibit A.9).
‡ Nearly satisfied guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Exhibit A.9).
¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).
1 National Desired Population does not cover all of International Desired Population (see Exhibit A.6).
2 National Defined Population covers less than 90% of National Desired Population (see Exhibit A.6).

¿ Korea tested the same cohort of students as other countries, but later in 2003, 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.
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Armenia 485 (3.4) h 476 (3.5) 425 (3.6) h 412 (3.3)

Australia 485 (5.7) 497 (6.1) 527 (4.8) 536 (4.3)

Bahrain 453 (2.4) h 422 (2.8) 427 (2.2) h 401 (2.7)

Belgium (Flemish) 522 (3.7) 533 (5.0) 541 (3.8) 552 (4.2) h

Botswana 328 (4.9) 343 (4.2) h 375 (3.6) 374 (3.3)

Bulgaria 483 (5.4) 486 (4.8) 454 (4.8) 462 (5.0)

Chile 369 (3.9) 386 (4.6) h 405 (3.9) 419 (4.1) h

Chinese Taipei 595 (5.9) h 581 (5.6) 570 (3.6) 566 (4.0)

Cyprus 464 (3.2) h 451 (2.7) 465 (2.5) h 451 (2.0)

Egypt 407 (4.9) 409 (5.3) 393 (4.2) 394 (4.7)

Estonia 539 (3.0) 540 (3.2) 538 (3.2) h 532 (3.2)

Ghana 259 (6.0) 293 (4.2) h 286 (4.5) 299 (4.6) h

† Hong Kong, SAR 587 (4.3) 589 (4.8) 568 (3.3) 564 (4.1)

Hungary 510 (4.0) 521 (3.5) h 523 (3.6) 528 (3.3)

1 Indonesia 408 (4.5) 419 (5.8) h 417 (4.8) 420 (4.6)

Iran, Islamic Rep. of 446 (4.8) 432 (4.7) 407 (4.5) 403 (4.4)

2 Israel 487 (3.8) 488 (4.8) 486 (3.7) 497 (4.4) h

Italy 466 (3.4) 472 (4.0) h 484 (3.0) 496 (3.6) h

Japan 588 (3.9) 585 (3.5) 570 (3.4) 575 (2.3)

Jordan 455 (4.4) h 438 (5.8) 441 (3.7) h 420 (4.7)

¿ Korea, Rep. of 593 (3.9) 601 (2.4) h 564 (2.8) 574 (2.7) h

Latvia 518 (3.9) 512 (3.6) 513 (3.7) h 500 (4.5)

Lebanon 453 (3.2) 467 (4.2) h 391 (5.2) 398 (4.6)

1 Lithuania 508 (3.2) 505 (4.8) 501 (3.2) 503 (3.0)

2 Macedonia, Rep. of 445 (4.2) 438 (4.4) 421 (4.8) 416 (4.9)

Malaysia 494 (6.0) 495 (5.2) 507 (3.8) 503 (3.6)

Moldova, Rep. of 467 (4.6) h 458 (5.5) 431 (3.7) 425 (4.2)

1 ‡ Morocco 408 (3.9) 423 (3.6) h 364 (3.8) 384 (3.8) h

† Netherlands 512 (4.3) 514 (5.1) 556 (3.6) 564 (4.0)

New Zealand 490 (4.5) 486 (5.8) 530 (4.7) 522 (6.7)

Norway 463 (3.9) 459 (3.7) 500 (2.8) 497 (3.4)

Palestinian Nat'l Auth. 426 (4.2) 419 (4.8) 397 (3.9) h 382 (5.2)

Philippines 344 (5.4) 346 (6.3) 395 (4.2) h 384 (5.7)

Romania 474 (5.3) 479 (5.5) 445 (5.2) 445 (4.9)

Russian Federation 517 (4.2) 513 (4.7) 483 (3.4) 485 (3.9)

Saudi Arabia 381 (7.2) 382 (4.9) 345 (5.9) 334 (5.3)

† Scotland 493 (4.4) 488 (3.6) 533 (4.3) 529 (3.9)

1 Serbia 475 (3.2) h 467 (3.7) 454 (3.1) 458 (3.4)

Singapore 584 (3.8) h 575 (4.5) 581 (3.0) 578 (4.0)

Slovak Republic 497 (3.9) 505 (4.8) 488 (3.5) 502 (3.9) h

Slovenia 486 (4.0) 480 (3.6) 495 (2.9) 492 (3.0)

South Africa 246 (6.0) 245 (6.4) 297 (6.2) 294 (5.7)

Sweden 469 (4.0) 465 (3.3) 540 (3.6) 539 (3.6)

Tunisia 419 (2.4) 437 (2.4) h 373 (2.1) 402 (3.5) h

‡ United States 469 (3.0) 475 (3.8) h 526 (3.3) 527 (3.5)

¶ England 490 (5.6) 494 (5.9) 535 (4.7) 535 (5.4)

International Avg. 466 (0.6) 467 (0.6) 467 (0.5) 467 (0.6)

Benchmarking Participants

Basque Country, Spain 457 (3.2) 454 (4.2) 500 (3.6) 498 (3.4)

Indiana State, US 462 (5.9) 474 (5.5) h 526 (4.9) 530 (5.8)

Ontario Province, Can 511 (3.5) 514 (3.7) 536 (3.1) 540 (3.3)

Quebec Province, Can 538 (3.9) 545 (3.7) h 541 (3.0) 546 (3.2)

† Met guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Exhibit A.9).
‡ Nearly satisfied guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Exhibit A.9).
¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).
1 National Desired Population does not cover all of International Desired Population (see Exhibit A.6).
2 National Defined Population covers less than 90% of National Desired Population (see Exhibit A.6).

¿ Korea tested the same cohort of students as other countries, but later in 2003, 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.
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Australia 52 (1.0) – – 53 (1.0) – – 47 (1.3) – –
Belgium (Flemish) 60 (0.7) 64 (0.8) i 61 (0.8) 64 (1.0) i 52 (0.8) 56 (1.0) i
Bulgaria 45 (1.0) 53 (1.5) i 47 (1.0) 54 (1.5) i 43 (1.1) 53 (1.6) i
Chile 29 (0.6) 29 (0.8) 31 (0.6) 32 (0.9) 23 (0.7) 24 (0.9)
Chinese Taipei 69 (1.0) 70 (0.9) 70 (1.1) 73 (0.9) 66 (1.2) 68 (1.1)
Cyprus 43 (0.4) 46 (0.4) i 46 (0.5) 49 (0.5) i 38 (0.6) 40 (0.7)
Hong Kong, SAR 70 (0.7) 71 (1.1) 69 (0.8) 71 (1.2) 68 (0.9) 69 (1.3)
Hungary 57 (0.9) 59 (0.8) 59 (1.0) 60 (0.9) 56 (1.0) 57 (0.9)
Indonesia 32 (0.8) 34 (0.8) 35 (0.9) 36 (0.8) 30 (0.8) 32 (0.9)
Iran, Islamic Rep. of 32 (0.5) 35 (0.7) i 36 (0.5) 39 (0.7) i 29 (0.6) 31 (0.8) i
Israel 50 (0.9) 43 (0.9) h 52 (0.9) 44 (0.9) h 48 (0.9) 42 (1.1) h
Italy 47 (0.9) 48 (0.9) 48 (0.9) 49 (0.9) 42 (1.1) 41 (0.9)
Japan 66 (0.6) 70 (0.5) i 65 (0.7) 70 (0.6) i 64 (0.7) 69 (0.7) i
Jordan 33 (0.8) 36 (0.6) i 35 (0.8) 38 (0.7) i 31 (0.9) 33 (0.8) i
Korea, Rep. of 72 (0.5) 71 (0.5) 73 (0.6) 72 (0.5) 71 (0.6) 68 (0.7) h
Latvia (LSS) 51 (1.0) 51 (0.8) 53 (1.1) 53 (0.9) 48 (1.2) 47 (0.9)
Lithuania 50 (0.7) 47 (1.0) h 51 (0.7) 50 (1.1) 46 (0.8) 44 (1.2)
Macedonia, Rep. of 36 (0.7) 38 (0.8) 38 (0.8) 37 (0.9) 35 (0.9) 38 (1.0) i
Malaysia 52 (1.1) 56 (1.2) i 57 (1.1) 62 (1.2) i 42 (1.0) 46 (1.0) i
Moldova, Rep. of 43 (0.9) 44 (1.0) 47 (1.0) 46 (1.1) 40 (1.0) 41 (1.0)
Netherlands 60 (1.0) 58 (2.0) 60 (1.0) 58 (2.1) 51 (1.1) 51 (2.3)
New Zealand 48 (1.2) 47 (1.3) 47 (1.2) 47 (1.3) 43 (1.4) 43 (1.4)
Philippines 27 (0.8) 25 (0.7) h 31 (0.8) 30 (0.8) 27 (1.0) 20 (0.9) h
Romania 45 (1.2) 46 (1.3) 46 (1.1) 46 (1.4) 44 (1.4) 44 (1.5)
Russian Federation 53 (1.0) 55 (1.3) 54 (1.1) 57 (1.4) i 52 (1.0) 54 (1.3)
Singapore 74 (1.0) 76 (1.4) 78 (0.9) 80 (1.2) 69 (1.1) 69 (1.6)
Slovak Republic 52 (0.9) 59 (1.1) i 55 (1.0) 62 (1.2) i 49 (1.0) 55 (1.3) i
Slovenia 50 (0.7) – – 53 (0.7) – – 45 (0.9) – –
South Africa 18 (0.7) 19 (0.7) 20 (0.7) 22 (0.7) 14 (0.7) 15 (0.7)
Tunisia 30 (0.4) 39 (0.5) i 33 (0.5) 41 (0.5) i 26 (0.5) 33 (0.6) i
United States 51 (0.9) 50 (0.9) 54 (0.9) 54 (1.0) 50 (1.0) 47 (1.0) h

¶ England 49 (1.1) 47 (1.1) 49 (1.1) 47 (1.1) 43 (1.2) 42 (1.2)
International Avg. 48 (0.2) 50 (0.2) i 50 (0.2) 51 (0.2) i 45 (0.2) 46 (0.2) i

Benchmarking Participants
Indiana State, US 52 (1.3) 52 (1.7) 56 (1.4) 56 (1.8) 49 (1.3) 49 (1.8)
Ontario Province, Can. 55 (0.8) 53 (0.8) 55 (0.9) 56 (1.0) 51 (0.9) 48 (0.9)
Quebec Province, Can. 61 (0.8) 65 (1.5) i 62 (0.9) 65 (1.8) 56 (1.0) 60 (1.2) i

* Applies only to items that appeared on both the 1999 and 2003 assessments. Fourth grade data are not available.
¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).

( ) Standard errors appear in parentheses. Because results are rounded to the nearest whole number, some totals may appear inconsistent.
A dash (–) indicates comparable data are not available.  

20032003 1999 2003

Trend notes: Because of differences in population coverage, 1999 data are not shown for Australia and Slovenia. Korea tested later in 2003 than in 
1999, at the beginning of the next school year. Similarly, Lithuania tested later in 1999 than in 2003. Data

Countries
Total Mathematics Trend 
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Singapore 44 (2.0) 42 (3.5)  40 (2.9)  77 (2.0) 77 (2.6)  84 (1.8) i

Chinese Taipei 38 (2.0) 37 (1.6)  ' '  66 (1.8) 67 (1.5)  ' '  

Korea, Rep. of 35 (1.3) 32 (0.9)  31 (1.1) h 70 (1.0) 70 (1.0)  67 (1.0)  

Hong Kong, SAR 31 (1.6) 28 (2.1)  23 (2.4) h 73 (1.8) 70 (2.3)  65 (3.2) h

Japan 24 (1.0) 29 (0.9) i 29 (1.0) i 62 (1.2) 66 (1.0) i 67 (0.8) i

Hungary 11 (1.0) 13 (1.2)  10 (0.8)  41 (1.9) 43 (1.9)  40 (1.6)  

Netherlands 10 (1.5) 11 (2.0)  9 (1.9)  44 (2.5) 47 (4.1)  41 (3.1)  

Belgium (Flemish) 9 (0.9) 19 (1.5) i 15 (1.5) i 47 (1.9) 57 (1.7) i 54 (3.0) i

Slovak Republic 8 (0.8) 11 (1.2) i 11 (1.2) i 31 (1.7) 42 (2.3) i 43 (1.6) i

Australia 7 (1.1) – –  7 (1.0)  29 (2.4) – –  33 (1.8)  

United States 7 (0.7) 7 (1.0)  4 (0.7) h 29 (1.6) 30 (1.6)  26 (2.0)  

Russian Federation 6 (0.8) 12 (1.6) i 9 (1.2) i 30 (1.8) 39 (2.8) i 38 (3.1) i

Israel 6 (0.6) 4 (0.5) h – –  27 (1.5) 19 (1.3) h – –  

Malaysia 6 (1.0) 10 (1.2) i ' '  30 (2.4) 36 (2.4)  ' '  

Lithuania 5 (0.6) 3 (0.6) h 2 (0.5) h 28 (1.2) 18 (2.0) h 17 (1.5) h

New Zealand 5 (1.3) 6 (1.1)  6 (1.0)  24 (2.7) 26 (2.4)  28 (2.2)  

Latvia (LSS) 5 (0.9) 6 (0.8)  4 (0.7)  27 (1.7) 28 (1.8)  22 (1.4) h

Romania 4 (0.6) 4 (0.9)  4 (0.6)  21 (1.8) 20 (2.0)  21 (1.6)  

Scotland 4 (0.6) ' '  5 (1.4)  25 (2.1) ' '  24 (2.7)  

Bulgaria 3 (0.7) 9 (2.1) i 17 (2.0) i 19 (1.8) 32 (3.0) i 40 (2.8) i

Sweden 3 (0.5) ' '  12 (1.1) i 24 (1.2) ' '  46 (2.4) i

Slovenia 3 (0.5) – –  4 (0.7)  21 (1.0) – –  22 (1.3)  

Italy 3 (0.6) 4 (0.6)  – –  19 (1.5) 21 (1.5)  – –  

Cyprus 1 (0.2) 2 (0.4) i 3 (0.4) i 13 (0.7) 19 (0.9) i 19 (1.0) i

Moldova, Rep. of 1 (0.3) 3 (0.6) i ' '  13 (1.2) 18 (1.6) i ' '  

Macedonia, Rep. of 1 (0.2) 2 (0.4) i ' '  9 (1.0) 13 (1.0) i ' '  

Jordan 1 (0.2) 3 (0.5) i ' '  8 (1.0) 12 (1.0) i ' '  

Indonesia 1 (0.2) 2 (0.3) i ' '  6 (0.7) 8 (0.9)  ' '  

Norway 0 (0.2) ' '  4 (0.4) i 10 (0.6) ' '  26 (1.3) i

Iran, Islamic Rep. of 0 (0.2) 1 (0.2)  0 (0.2)  3 (0.4) 6 (0.9) i 4 (0.6)  

Chile 0 (0.1) 1 (0.4)  ' '  3 (0.4) 4 (1.1)  ' '  

South Africa 0 (0.1) 0 (0.1)  – –  2 (0.6) 1 (0.5)  – –  

Philippines 0 (0.1) 0 (0.1)  ' '  3 (0.6) 1 (0.6)  ' '  

Tunisia 0 (0.0) 0 (0.1)  ' '  1 (0.3) 5 (0.5) i ' '  

¶ England 5 (1.0) 6 (0.8)  6 (1.0)  26 (2.8) 25 (2.0)  27 (1.5)  

International Avg. 8 (0.2) 10 (0.2) i 11 (0.3) i 28 (0.3) 31 (0.3) i 37 (0.4) i

Benchmarking Participants

Indiana State, US 5 (1.5) 7 (1.6)  ' '  27 (3.2) 32 (3.9)  ' '  

Ontario Province, Can. 6 (0.7) 6 (0.8)  3 (0.4) h 34 (1.8) 32 (1.8)  26 (1.7) h

Quebec Province, Can. 8 (1.4) 18 (4.4) i 14 (2.8)  45 (2.2) 60 (3.5) i 54 (4.2)  

Countries

Advanced International Benchmark (625)

2003 
Percent of 
Students

1995 
Percent of 
Students

High International Benchmark (550)

1999 
Percent of 
Students

1995 
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Students
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Students

1999 
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Students
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Singapore 93 (1.0) 94 (1.2)  98 (0.4) i 99 (0.2) 99 (0.3)  100 (0.0) i

Chinese Taipei 85 (1.2) 85 (1.0)  ' '  96 (0.6) 95 (0.5)  ' '  

Korea, Rep. of 90 (0.5) 91 (0.5)  89 (0.7) h 98 (0.3) 99 (0.2)  97 (0.4)  

Hong Kong, SAR 93 (1.3) 92 (1.3)  88 (2.1)  98 (0.6) 98 (0.6)  96 (1.1)  

Japan 88 (0.6) 90 (0.5) i 91 (0.5) i 98 (0.2) 98 (0.2)  98 (0.2)  

Hungary 75 (1.6) 75 (1.5)  74 (1.6)  95 (0.8) 93 (1.0)  94 (0.9)  

Netherlands 80 (2.0) 82 (3.4)  78 (2.9)  97 (0.8) 96 (1.5)  95 (1.6)  

Belgium (Flemish) 82 (1.2) 86 (1.2) i 85 (2.7)  95 (0.9) 97 (0.6) i 96 (1.2)  

Slovak Republic 66 (1.7) 79 (1.7) i 79 (1.3) i 90 (1.1) 96 (0.6) i 96 (0.6) i

Australia 65 (2.3) – –  68 (1.7)  90 (1.4) – –  90 (1.0)  

United States 64 (1.6) 62 (1.8)  61 (2.4)  90 (1.0) 87 (1.1) h 86 (1.5) h

Russian Federation 66 (1.8) 73 (2.7) i 73 (2.4) i 92 (0.9) 93 (1.4)  93 (1.1)  

Israel 60 (1.8) 49 (1.9) h – –  86 (1.2) 76 (2.0) h – –  

Malaysia 66 (2.1) 70 (2.1)  ' '  93 (0.9) 93 (0.9)  ' '  

Lithuania 63 (1.4) 53 (2.3) h 50 (2.3) h 90 (0.8) 85 (1.8) h 81 (1.7) h

New Zealand 59 (2.5) 57 (2.5)  64 (2.2)  88 (1.7) 84 (1.5)  89 (1.4)  

Latvia (LSS) 66 (2.2) 65 (1.9)  57 (1.8) h 92 (1.1) 91 (0.9)  87 (1.4) h

Romania 52 (2.2) 51 (2.6)  52 (2.2)  79 (1.7) 79 (2.1)  79 (1.6)  

Scotland 63 (2.4) ' '  60 (2.6)  90 (1.1) ' '  87 (1.4)  

Bulgaria 51 (2.1) 67 (2.5) i 69 (2.4) i 82 (1.6) 90 (1.2) i 90 (1.1) i

Sweden 64 (1.5) ' '  81 (1.8) i 91 (1.0) ' '  96 (0.8) i

Slovenia 60 (1.3) – –  60 (1.8)  90 (0.9) – –  90 (0.9)  

Italy 56 (1.7) 53 (2.1)  – –  86 (1.2) 82 (1.6)  – –  

Cyprus 45 (1.0) 53 (1.2) i 51 (1.3) i 77 (1.0) 82 (0.9) i 77 (1.0)  

Moldova, Rep. of 45 (2.1) 47 (2.1)  ' '  77 (1.7) 79 (1.7)  ' '  

Macedonia, Rep. of 34 (1.7) 40 (1.9) i ' '  66 (1.7) 70 (1.8)  ' '  

Jordan 30 (1.9) 33 (1.6)  ' '  60 (1.9) 61 (1.4)  ' '  

Indonesia 24 (1.7) 23 (1.4)  ' '  55 (2.4) 50 (2.1)  ' '  

Norway 44 (1.6) ' '  64 (1.3) i 81 (1.2) ' '  90 (0.9) i

Iran, Islamic Rep. of 20 (1.1) 26 (1.9) i 24 (1.9) i 55 (1.4) 61 (1.6) i 59 (1.8) i

Chile 15 (1.2) 16 (1.9)  ' '  41 (1.8) 46 (1.9)  ' '  

South Africa 6 (1.3) 6 (1.1)  – –  10 (1.8) 13 (2.0)  – –  

Philippines 14 (1.7) 9 (1.5) h ' '  39 (2.7) 29 (2.5) h ' '  

Tunisia 15 (1.1) 34 (1.5) i ' '  55 (1.6) 78 (1.2) i ' '  

¶ England 61 (2.9) 60 (2.2)  61 (1.5)  90 (1.5) 88 (1.2)  87 (1.0)  

International Avg. 56 (0.3) 57 (0.3) i 69 (0.4) i 80 (0.3) 80 (0.2)  89 (0.3) i

Benchmarking Participants

Indiana State, US 68 (2.5) 71 (3.5)  ' '  94 (1.0) 93 (1.4)  ' '  

Ontario Province, Can. 75 (1.7) 72 (1.6)  65 (1.7) h 97 (0.5) 96 (0.6)  91 (1.0) h

Quebec Province, Can. 88 (1.1) 93 (1.1) i 90 (2.6)  99 (0.2) 99 (0.4)  99 (0.5)  

¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).

( ) Standard errors appear in parentheses. Because results are rounded to the nearest whole number, some totals may appear inconsistent.
A dash (–) indicates comparable data are not available.  
A diamond (') indicates the country did not participate in the assessment.

Trend notes: Because of differences in population coverage, 1999 data are not shown for Australia and Slovenia, and 1995 data are not shown for Israel, Italy, and South Africa. 
Korea tested later in 2003 than in 1999 and 1995, at the beginning of the next

Countries 1995 
Percent of 
Students

Intermediate International Benchmark 
(475)

Low International Benchmark (400)

2003 
Percent of 
Students
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8Exhibit 2.3
Trends in Percentages of Students Reaching the TIMSS 2003 International 
Benchmarks of Mathematics Achievement in 1995, 1999, and 2003
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Singapore h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Chinese Taipei h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Korea, Rep. of I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Hong Kong, SAR I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Estonia I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Japan I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

England I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Hungary I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Netherlands I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

United States I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h

Australia I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h

Sweden I I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h

Slovenia I I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h

New Zealand I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Lithuania I I I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h

Slovak Republic I I I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Belgium (Flemish) I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Russian Federation I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Latvia I I I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Scotland I I I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Malaysia I I I I I I I I I I I I I I h h h h h h h h h

Norway I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h h h h

Italy I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h h h h

Israel I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h h h

Bulgaria I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h

Jordan I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h

Moldova, Rep. of I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h

Romania I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Serbia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Armenia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Iran, Islamic Rep. of I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Macedonia, Rep. of I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Cyprus I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Bahrain I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Palestinian Nat'l Auth. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Egypt I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Indonesia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Chile I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Tunisia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Saudi Arabia I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Morocco I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Lebanon I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Philippines I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Botswana I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Ghana I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

South Africa I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Benchmarking Participants
Basque Country, Spain I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I h h h h h

Indiana State, US I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h

Ontario Province, Can. I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Quebec Province, Can. I I I I I I I I h h h h h h h h h h h h h h h h h

Countries

Instructions: Read across the row for a country to compare performance with the countries listed along the top of the 
chart. The symbols indicate whether the average achievement of the country in the row is significantly lower than 
that of the comparison 

Note: 5% of these comparisons would be statistically significant by chance alone.
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h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Singapore 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Chinese Taipei 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Korea, Rep. of 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Hong Kong, SAR 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Estonia 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Japan 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h England 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h Hungary 

h h h h h h h h h h h h h h h h h Netherlands 

h h h h h h h h h h h h h h h h h United States 

h h h h h h h h h h h h h h h h h Australia 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I Sweden 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Slovenia 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I New Zealand 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Lithuania 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Slovak Republic 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Belgium (Flemish) 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Russian Federation 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Latvia 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Scotland 

h h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Malaysia 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Norway 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Italy 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Israel 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Bulgaria 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Jordan 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Moldova, Rep. of 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Romania 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Serbia 

h h h h h h h h h h h h h h h I I I I Armenia 

h h h h h h h h h h h h h h I I I I Iran, Islamic Rep. of 

h h h h h h h h h h h h h I I I I Macedonia, Rep. of 

I h h h h h h h h h h h I I I I Cyprus 

I I h h h h h h h h h h h I I I I Bahrain 

I I h h h h h h h h h h h I I I I Palestinian Nat'l Auth. 

I I I I I h h h h h h h h I I I I Egypt 

I I I I I h h h h h h h h I I I I Indonesia 

I I I I I h h h h h h h h I I I I Chile 

I I I I I I I I h h h h h h I I I I Tunisia 

I I I I I I I I h h h h I I I I Saudi Arabia 

I I I I I I I I I h h h h I I I I Morocco 

I I I I I I I I I h h h h I I I I Lebanon 

I I I I I I I I I I I I h h h I I I I Philippines 

I I I I I I I I I I I I I h h I I I I Botswana 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ghana 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I South Africa 

h h h h h h h h h h h h h h h h I I I Basque Country, Spain 

h h h h h h h h h h h h h h h h h Indiana State, US 

h h h h h h h h h h h h h h h h h Ontario Province, Can. 

h h h h h h h h h h h h h h h h h Quebec Province, Can. 

Note: 5% of these comparisons would be statistically significant by chance alone.

Countries

Benchmarking Participant

Instructions: Read across the row for a country to compare performance with the countries 
listed along the top of the chart. The symbols indicate whether the average achievement of the 
country in the row is significantly lower than that of the comparison 
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Countries Science Achievement Distribution
Average

Age

Singapore
2003 578 (4.3)       14.3
1999 568 (8.0) 10 (9.1)     14.4
1995 580 (5.5)    -3 (7.0)  14.5

Chinese Taipei
2003 571 (3.5)       14.2
1999 569 (4.4) 2 (5.5)     14.2

Korea, Rep. of
2003 558 (1.6)       14.6
1999 549 (2.6) 10 (3.1) h    14.4
1995 546 (2.0)    13 (2.6) h 14.2

Hong Kong, SAR
2003 556 (3.0)       14.4
1999 530 (3.7) 27 (4.8) h    14.2
1995 510 (5.8)    46 (6.6) h 14.2

Japan
2003 552 (1.7)       14.4
1999 550 (2.2) 3 (2.8)     14.4
1995 554 (1.8)    -2 (2.5)  14.4

Hungary
2003 543 (2.8)       14.5
1999 552 (3.7) -10 (4.7) i    14.4
1995 537 (3.1)    6 (4.2)  14.3

Netherlands
2003 536 (3.1)       14.3
1999 545 (6.9) -9 (7.6)     14.2
1995 541 (6.0)    -6 (6.8)  14.4

United States
2003 527 (3.1)       14.2
1999 515 (4.6) 12 (5.6) h    14.2

 

1995 513 (5.6)    15 (6.4) h 14.2
Australia

2003 527 (3.8)       13.9
1995 514 (3.9)    13 (5.5) h 13.9

Sweden
2003 524 (2.7)       14.9
1995 553 (4.4)    -28 (5.2) i 14.9

Slovenia
2003 520 (1.8)       13.8
1995 514 (2.7)    7 (3.3) h 13.8

New Zealand
2003 520 (5.0)       14.1
1999 510 (4.9) 10 (7.0)     14.0
1995 511 (4.9)    9 (7.0)  14.0

Lithuania
2003 519 (2.1)       14.9
1999 488 (4.1) 31 (4.6) h    15.2
1995 464 (4.0)    56 (4.6) h 14.3

Slovak Republic
2003 517 (3.2)       14.3
1999 535 (3.3) -18 (4.6) i    14.3
1995 532 (3.3)    -15 (4.7) i 14.3

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

Average
Scale Score

1999 to 
2003

Difference

1995 to 
2003

Difference

Trend notes: Because of differences in population coverage, 1999 data are not shown for Australia and Slovenia, and 1995 data are not shown for Israel, Italy, 
and South Africa. Korea tested later in 2003 than in 1999 and 1995, at the beginning of the next
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   המש�11ח נספ

Countries Science Achievement Distribution
Average

Age

Belgium (Flemish)
2003 516 (2.5)       14.1
1999 535 (3.1) -19 (3.9) i    14.1
1995 533 (6.4)    -17 (6.8) i 14.1

Russian Federation
2003 514 (3.7)       14.2
1999 529 (6.4) -16 (7.2) i    14.1
1995 523 (4.5)    -9 (5.8)  14.0

Latvia (LSS)
2003 513 (2.9)       15.1
1999 503 (4.8) 11 (5.5)     14.5
1995 476 (3.3)    37 (4.4) h 14.3

Scotland
2003 512 (3.4)       13.7
1995 501 (5.6)    10 (6.6)  13.7

Malaysia
2003 510 (3.7)       14.3
1999 492 (4.4) 18 (5.8) h    14.4

Norway
2003 494 (2.2)       13.8
1995 514 (2.4)    -21 (3.3) i 13.9

Italy
2003 491 (3.1)       13.9
1999 493 (3.9) -2 (5.1)     14.0

Israel
2003 488 (3.1)       14.0
1999 468 (4.9) 20 (5.7) h    14.1

Bulgaria
2003 479 (5.2)       14.9
1999 518 (5.4) -39 (7.5) i    14.8

 

1995 545 (5.2)    -66 (7.3) i 14.0
Jordan

2003 475 (3.8)       13.9
1999 450 (3.8) 25 (5.5) h    14.0

Moldova, Rep. of
2003 472 (3.4)       14.9
1999 459 (4.0) 13 (5.1) h    14.4

Romania
2003 470 (4.9)       15.0
1999 472 (5.8) -2 (7.4)     14.8
1995 471 (5.1)    -1 (7.1)  14.6

Iran, Islamic Rep. of
2003 453 (2.3)       14.4
1999 448 (3.8) 5 (4.4)     14.6
1995 463 (3.6)    -9 (4.2) i 14.6

Macedonia, Rep. of
2003 449 (3.6)       14.6
1999 458 (5.2) -9 (6.3)     14.6

Cyprus
2003 441 (2.0)       13.8
1999 460 (2.4) -19 (3.4) i    13.8
1995 452 (2.1)    -11 (3.0) i 13.7

Average
Scale Score

1999 to 2003
Difference

1995 to 2003
Difference
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Australia 499 (5.8) – –  -13 (7.1)  511 (5.8) – –  4 (7.5)  

Belgium (Flemish) 532 (3.5) -28 (7.7) i -21 (8.9) i 542 (3.8) -13 (9.0)  -4 (9.5)  

Bulgaria 476 (5.5) -35 (8.1) i -57 (8.0) i 477 (4.3) -34 (8.2) i -45 (7.5) i

Chile 379 (3.5) -9 (5.4)  ' '  394 (4.3) -3 (7.0)  ' '  

Chinese Taipei 589 (4.9) 5 (6.2)  ' '  582 (5.2) -5 (7.4)  ' '  

Cyprus 467 (1.9) -11 (2.7) i -4 (3.3)  452 (2.3) -23 (3.6) i -13 (4.2) i

Hong Kong, SAR 587 (3.8) 4 (6.1)  28 (7.9) h 585 (4.6) 4 (7.5)  8 (8.5)  

Hungary 526 (3.7) -3 (5.4)  -1 (5.2)  533 (3.5) -2 (5.6)  6 (5.1)  

Indonesia 411 (4.9) 10 (7.2)  ' '  410 (5.3) 5 (7.3)  ' '  

Iran, Islamic Rep. of 417 (4.3) 9 (6.0)  12 (7.5)  408 (4.2) -24 (6.4) i -21 (6.3) i

Israel 492 (3.3) 33 (5.4) h – –  500 (4.5) 25 (6.7) h – –  

Italy 481 (3.0) 6 (5.3)  – –  486 (3.9) 2 (5.8)  – –  

Japan 569 (4.0) -6 (4.7)  -8 (4.5)  571 (3.6) -11 (4.2) i -14 (4.2) i

Jordan 438 (4.6) 7 (6.7)  ' '  411 (5.8) -14 (8.3)  ' '  

Korea, Rep. of 586 (2.7) 2 (4.1)  15 (4.1) h 592 (2.6) 2 (3.2)  3 (3.8)  

Latvia (LSS) 509 (4.0) 6 (5.3)  22 (5.5) h 502 (4.4) -6 (6.0)  11 (6.1)  

Lithuania 503 (2.9) 23 (5.4) h 32 (5.5) h 499 (3.0) 16 (5.8) h 27 (5.5) h

Macedonia, Rep. of 439 (4.0) -7 (6.5)  ' '  431 (3.9) -16 (5.8) i ' '  

Malaysia 512 (4.7) -9 (6.7)  ' '  505 (4.5) -12 (7.4)  ' '  

Moldova, Rep. of 465 (4.1) -3 (5.8)  ' '  455 (4.8) -16 (6.7) i ' '  

Netherlands 533 (4.1) -4 (8.6)  11 (7.8)  540 (4.5) -3 (8.4)  5 (7.9)  

New Zealand 495 (4.8) 0 (7.4)  -1 (7.2)  493 (7.0) 5 (10.2)  -12 (9.3)  

Norway 463 (2.7) ' '  -35 (3.8) i 460 (3.0) ' '  -39 (4.1) i

Philippines 383 (5.2) 31 (8.4) h ' '  370 (5.8) 34 (8.7) h ' '  

Romania 477 (5.1) 2 (8.0)  5 (6.8)  473 (5.0) 3 (8.0)  -2 (7.3)  

Russian Federation 510 (3.5) -16 (6.9) i -15 (6.1) i 507 (4.4) -20 (7.7) i -16 (7.5) i

Scotland 500 (4.3) ' '  14 (6.8) h 495 (3.8) ' '  -5 (7.9)  

Singapore 611 (3.3) 7 (7.0)  1 (5.9)  601 (4.3) -5 (8.6)  -7 (6.4)  

Slovak Republic 508 (3.4) -24 (5.3) i -25 (4.7) i 508 (4.0) -28 (6.0) i -28 (5.3) i

Slovenia 495 (2.6) – –  3 (3.9)  491 (2.6) – –  -6 (4.4)  

South Africa 262 (6.2) -6 (9.4)  – –  264 (6.4) -19 (9.7)  – –  

Sweden 499 (3.0) ' '  -43 (5.5) i 499 (2.7) ' '  -39 (5.4) i

Tunisia 399 (2.6) -37 (3.7) i ' '  423 (2.2) -37 (3.8) i ' '  

United States 502 (3.4) 3 (5.2)  12 (5.8) h 507 (3.5) 2 (5.9)  12 (6.3) h

¶ England 499 (5.3) 12 (7.6)  4 (6.7)  498 (5.8) -7 (7.7)  -2 (7.9)  

International Avg. 486 (0.7) 0 (1.2)  -5 (1.3) i 485 (0.8) -6 (1.4) i -9 (1.4) i

Benchmarking Participants

Indiana State, US 502 (5.1) -8 (8.6)  ' '  514 (5.8) -6 (10.0)  ' '  

Ontario Province, Can. 520 (3.4) 6 (4.7)  20 (4.5) h 522 (3.4) 3 (4.7)  18 (4.8) h

Quebec Province, Can 540 (3.7) -27 (6.8) i -20 (7.7) i 546 (3.3) -19 (6.5) i -6 (7.2)  

1999 to 2003 
Difference

1995 to 2003 
Difference

Countries
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Armenia 453 (3.3) i 466 (4.2) i 479 (3.2)  460 (3.7) i 417 (4.4) i
Australia 532 (3.8) h 506 (3.8) h 521 (3.7) h 531 (4.2) h 536 (3.4) h
Bahrain 445 (1.9) i 441 (2.6) i 443 (2.0) i 440 (2.4) i 439 (3.1) i
Belgium (Flemish) 526 (2.4) h 503 (2.0) h 514 (2.5) h 508 (2.5) h 523 (2.7) h
Botswana 370 (2.7) i 348 (3.1) i 371 (3.2) i 361 (3.1) i 381 (3.3) i
Bulgaria 474 (5.2)  482 (5.7)  485 (5.0) h 491 (4.9) h 464 (5.0) i
Chile 427 (2.7) i 405 (3.3) i 401 (3.1) i 435 (3.1) i 436 (2.9) i
Chinese Taipei 563 (3.1) h 584 (4.0) h 569 (3.3) h 548 (3.1) h 560 (3.1) h
Cyprus 437 (2.2) i 443 (2.6) i 450 (1.7) i 447 (2.1) i 441 (2.3) i
Egypt 425 (3.7) i 442 (3.8) i 414 (4.1) i 403 (4.4) i 430 (4.0) i
Estonia 547 (2.4) h 552 (2.1) h 544 (2.4) h 558 (2.9) h 540 (2.2) h
Ghana 256 (5.6) i 276 (6.6) i 239 (5.4) i 254 (5.6) i 267 (6.2) i

† Hong Kong, SAR 551 (2.9) h 542 (2.6) h 555 (2.8) h 549 (2.9) h 555 (2.6) h
Hungary 536 (2.7) h 560 (3.1) h 536 (2.7) h 537 (3.1) h 528 (2.9) h

1 Indonesia 424 (3.9) i 391 (3.8) i 430 (4.0) i 431 (3.8) i 454 (3.4) i
Iran, Islamic Rep. of 447 (2.6) i 445 (2.7) i 445 (3.0) i 468 (2.9) i 487 (2.1) h

2 Israel 491 (3.0) h 499 (3.4) h 484 (2.9) h 485 (3.0) h 486 (2.9) h
Italy 498 (3.2) h 487 (3.3) h 470 (3.2)  513 (3.2) h 497 (3.0) h
Japan 549 (2.0) h 552 (2.1) h 564 (1.9) h 530 (2.1) h 537 (2.0) h
Jordan 475 (4.0)  478 (4.4)  465 (3.8) i 472 (4.0)  492 (3.2) h

¿ Korea, Rep. of 558 (1.6) h 529 (2.5) h 579 (1.6) h 540 (1.9) h 544 (1.4) h
Latvia 511 (2.5) h 514 (3.2) h 512 (2.4) h 514 (2.8) h 508 (3.3) h
Lebanon 360 (5.0) i 433 (4.9) i 419 (4.0) i 395 (4.0) i 374 (5.1) i

1 Lithuania 517 (2.4) h 534 (2.3) h 519 (2.7) h 512 (2.7) h 507 (2.0) h
2 Macedonia, Rep. of 448 (3.8) i 467 (3.9) i 458 (3.1) i 440 (4.3) i 442 (3.7) i

Malaysia 504 (3.7) h 514 (3.8) h 519 (3.6) h 502 (3.8) h 513 (3.2) h
Moldova, Rep. of 466 (3.7) i 479 (3.9)  479 (3.7)  475 (4.0)  454 (3.8) i

1 ‡ Morocco 390 (2.6) i 402 (2.7) i 410 (2.7) i 397 (3.4) i 396 (3.3) i
† Netherlands 536 (3.3) h 514 (2.6) h 538 (3.4) h 534 (3.2) h 539 (2.8) h

New Zealand 523 (5.1) h 501 (5.6) h 515 (4.7) h 525 (4.8) h 525 (3.9) h
Norway 496 (2.5) h 485 (3.0) h 488 (2.6) h 517 (2.7) h 496 (2.2) h
Palestinian Nat'l Auth. 435 (3.6) i 444 (3.9) i 432 (3.6) i 439 (3.0) i 444 (3.7) i
Philippines 387 (5.8) i 342 (6.1) i 380 (4.7) i 377 (5.7) i 403 (5.4) i
Romania 471 (4.8)  474 (4.9)  473 (4.1)  469 (5.2)  472 (4.7)  
Russian Federation 514 (3.3) h 527 (4.0) h 511 (3.4) h 518 (3.3) h 491 (3.2) h
Saudi Arabia 412 (3.9) i 382 (4.8) i 394 (3.9) i 394 (4.0) i 410 (3.8) i

† Scotland 512 (3.3) h 499 (3.2) h 515 (3.0) h 515 (3.8) h 511 (3.5) h
1 Serbia 468 (2.6) i 474 (3.2)  471 (2.6)  471 (3.0)  457 (2.4) i

Singapore 569 (4.0) h 582 (4.2) h 579 (3.4) h 549 (3.9) h 568 (3.8) h
Slovak Republic 514 (2.9) h 519 (3.6) h 519 (2.9) h 523 (3.3) h 509 (2.8) h
Slovenia 521 (2.2) h 532 (2.6) h 509 (1.8) h 523 (2.2) h 515 (2.2) h
South Africa 250 (6.0) i 285 (5.9) i 244 (6.2) i 247 (6.3) i 261 (6.6) i
Sweden 528 (2.7) h 526 (2.6) h 525 (2.9) h 532 (3.3) h 499 (2.6) h
Tunisia 417 (2.0) i 413 (2.5) i 386 (2.5) i 408 (2.0) i 436 (2.2) i

‡ United States 537 (3.0) h 513 (3.2) h 515 (2.9) h 532 (2.9) h 533 (2.9) h
¶ England 543 (3.9) h 527 (4.2) h 545 (3.5) h 544 (4.1) h 540 (4.2) h

International Avg. 474 (0.5)  474 (0.5)  474 (0.5)  474 (0.5)  474 (0.5)  
Benchmarking Participants

Basque Country, Spain 492 (2.6) h 472 (3.1)  483 (3.4) h 506 (2.9) h 494 (2.7) h
Indiana State, US 540 (4.5) h 516 (5.4) h 516 (4.4) h 536 (5.2) h 538 (4.0) h
Ontario Province, Can. 537 (2.9) h 507 (3.0) h 530 (3.1) h 533 (3.2) h 542 (2.4) h
Quebec Province, Can. 525 (3.2) h 517 (2.8) h 524 (2.6) h 550 (2.8) h 531 (2.9) h

† Met guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Exhibit A.9).

‡ Nearly satisfied guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Exhibit A.9).

¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).

1 National Desired Population does not cover all of International Desired Population (see Exhibit A.6).

2 National Defined Population covers less than 90% of National Desired Population (see Exhibit A.6).

¿ Korea tested the same cohort of students as other countries, but later in 2003, 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.
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Armenia 462 (4.1) h 444 (3.1) 474 (5.0) h 456 (4.1) 481 (3.9) 478 (3.3)
Australia 527 (4.6) 538 (4.5) 498 (5.1) 515 (4.9) h 510 (4.5) 532 (4.5) h
Bahrain 465 (2.8) h 424 (2.8) 458 (5.0) h 424 (2.3) 454 (2.8) h 432 (2.7)
Belgium (Flemish) 521 (3.3) 532 (3.3) h 497 (3.0) 509 (3.5) h 501 (3.0) 528 (3.1) h
Botswana 374 (3.0) h 366 (3.3) 350 (3.5) 346 (3.8) 361 (3.6) 382 (3.6) h
Bulgaria 472 (6.1) 477 (5.2) 476 (7.2) 488 (5.7) h 474 (5.6) 495 (5.4) h
Chile 419 (3.0) 434 (3.5) h 394 (4.2) 415 (4.0) h 382 (3.4) 418 (3.6) h
Chinese Taipei 563 (3.6) 562 (3.4) 589 (4.3) h 579 (4.6) 568 (3.6) 571 (3.8)
Cyprus 448 (2.9) h 427 (3.2) 446 (3.2) h 439 (2.9) 448 (2.2) 451 (2.3)
Egypt 429 (4.6) 422 (5.2) 442 (4.6) 441 (6.0) 412 (4.7) 415 (6.1)
Estonia 543 (2.8) 550 (2.9) h 552 (2.4) 551 (2.8) 551 (3.3) h 538 (2.3)
Ghana 240 (7.1) 269 (6.1) h 267 (7.4) 283 (7.9) h 213 (7.0) 260 (6.9) h

† Hong Kong, SAR 550 (3.2) 552 (3.7) 541 (3.2) 543 (3.4) 549 (3.6) 561 (3.6) h
Hungary 531 (3.4) 542 (3.2) h 551 (3.4) 569 (3.7) h 522 (3.5) 551 (3.3) h

1 Indonesia 422 (4.0) 425 (4.3) 393 (4.3) 389 (4.4) 417 (4.2) 443 (4.6) h
Iran, Islamic Rep. of 454 (4.5) h 442 (3.5) 449 (5.4) 442 (4.5) 440 (4.6) 449 (4.2)

2 Israel 486 (3.3) 497 (4.2) h 496 (4.3) 503 (4.1) 475 (3.3) 494 (3.9) h
Italy 496 (3.1) 499 (4.1) 486 (3.4) 487 (4.2) 459 (3.0) 481 (3.8) h
Japan 547 (3.1) 551 (3.0) 549 (3.8) 555 (2.4) 560 (3.3) 568 (2.9)
Jordan 493 (4.8) h 458 (5.3) 496 (5.2) h 460 (6.2) 474 (4.8) h 457 (5.5)

¿ Korea, Rep. of 555 (1.9) 562 (2.1) h 527 (3.0) 531 (2.8) 575 (2.7) 582 (1.8) h
Latvia 515 (3.0) h 508 (2.8) 513 (5.0) 514 (4.9) 503 (3.1) 520 (2.9) h
Lebanon 366 (5.6) h 352 (6.4) 436 (5.6) 430 (5.9) 413 (4.6) 426 (5.4) h

1 Lithuania 518 (2.9) 515 (2.9) 531 (2.8) 537 (3.3) 515 (2.7) 523 (3.2) h
2 Macedonia, Rep. of 460 (4.1) h 436 (4.5) 475 (4.2) h 459 (4.5) 457 (3.5) 458 (3.7)

Malaysia 504 (4.3) 504 (4.2) 513 (4.9) 514 (4.9) 512 (4.3) 527 (3.9) h
Moldova, Rep. of 475 (4.2) h 456 (3.9) 482 (4.5) 475 (4.6) 479 (4.1) 478 (4.1)

1 ‡ Morocco 388 (3.8) 392 (3.4) 399 (3.8) 405 (3.6) 400 (3.3) 422 (3.9) h
† Netherlands 534 (3.4) 539 (4.7) 510 (3.3) 519 (3.4) h 529 (3.8) 548 (3.8) h

New Zealand 525 (5.1) 521 (6.8) 496 (5.7) 506 (7.3) 512 (4.7) 519 (5.9)
Norway 497 (2.6) 494 (3.1) 479 (3.4) 490 (3.5) h 483 (2.9) 492 (3.1) h
Palestinian Nat'l Auth. 443 (3.7) h 426 (6.0) 454 (3.9) h 433 (6.7) 436 (4.1) 427 (5.6)
Philippines 395 (5.9) h 377 (6.5) 348 (6.2) 334 (8.2) 377 (4.9) 385 (5.3) h
Romania 473 (5.3) 470 (4.9) 477 (5.4) 471 (5.3) 465 (4.5) 481 (4.2) h
Russian Federation 515 (3.6) 513 (3.8) 526 (4.4) 529 (4.4) 502 (3.8) 520 (3.8) h
Saudi Arabia 419 (6.7) 406 (4.8) 398 (8.9) h 370 (6.1) 405 (7.2) h 385 (4.9)

† Scotland 511 (4.1) 514 (3.7) 497 (4.2) 501 (3.4) 509 (4.0) 521 (3.4) h
1 Serbia 468 (3.2) 469 (3.3) 477 (4.2) 471 (4.2) 463 (3.5) 478 (2.6) h

Singapore 571 (3.7) 566 (4.8) 584 (4.0) 581 (5.1) 578 (3.4) 579 (4.0)
Slovak Republic 512 (3.6) 515 (3.1) 514 (4.5) 524 (3.6) h 506 (3.3) 531 (3.2) h
Slovenia 522 (2.8) 519 (3.6) 531 (3.7) 533 (2.8) 502 (2.4) 515 (2.5) h
South Africa 249 (6.8) 249 (7.0) 282 (6.6) 287 (6.4) 237 (7.3) 251 (7.4)
Sweden 531 (3.2) h 524 (2.9) 524 (3.1) 528 (2.8) 517 (3.5) 532 (2.9) h
Tunisia 412 (2.2) 423 (2.4) h 405 (2.5) 422 (3.3) h 371 (2.9) 402 (3.2) h

‡ United States 534 (3.2) 540 (3.3) h 506 (3.4) 519 (3.5) h 509 (3.5) 523 (3.0) h
¶ England 545 (4.3) 541 (5.2) 521 (5.3) 533 (5.1) h 537 (4.1) 552 (4.6) h

International Avg. 476 (0.6) h 473 (0.6) 474 (0.6) 474 (0.6) 468 (0.6) 480 (0.6) h
Benchmarking Participants

Basque Country, Spain 490 (3.2) 494 (3.5) 466 (3.4) 478 (4.7) h 474 (4.1) 492 (3.5) h
Indiana State, US 534 (4.7) 545 (5.1) h 508 (5.1) 525 (6.7) h 505 (4.6) 526 (5.4) h
Ontario Province, Can. 533 (3.3) 542 (3.5) h 501 (3.3) 514 (3.6) h 524 (3.4) 536 (3.7) h
Quebec Province, Can. 520 (3.9) 530 (3.6) h 511 (3.4) 523 (3.0) h 514 (2.8) 534 (3.5) h

† Met guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Exhibit A.9).
‡ Nearly satisfied guidelines for sample participation rates only after replacement schools were included (see Exhibit A.9).
¶
1 National Desired Population does not cover all of International Desired Population (see Exhibit A.6).
2 National Defined Population covers less than 90% of National Desired Population (see Exhibit A.6).

¿ Korea tested the same cohort of students as other countries, but later in 2003, 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 Exhibit A.9).
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Armenia 464 (4.2) h 455 (3.8) 425 (5.1) h 408 (4.3)
Australia 516 (4.8) 547 (4.9) h 528 (4.4) 543 (4.0) h
Bahrain 445 (1.9) 436 (4.6) 452 (2.7) h 425 (5.6)
Belgium (Flemish) 494 (2.9) 525 (3.8) h 512 (3.4) 536 (3.5) h
Botswana 354 (4.7) 367 (4.1) h 385 (3.5) h 376 (4.1)
Bulgaria 477 (5.7) 503 (5.3) h 455 (6.4) 471 (4.9) h
Chile 413 (3.4) 455 (3.5) h 424 (3.0) 446 (3.8) h
Chinese Taipei 542 (3.2) 554 (3.9) h 561 (3.5) 558 (3.2)
Cyprus 442 (2.8) 452 (3.3) h 442 (2.8) 439 (3.0)
Egypt 397 (4.7) 409 (6.9) 435 (5.0) 426 (5.4)
Estonia 560 (4.4) 556 (3.2) 540 (2.7) 539 (2.7)
Ghana 230 (7.0) 274 (6.9) h 256 (6.7) 276 (7.1) h

† Hong Kong, SAR 539 (3.4) 558 (3.5) h 554 (3.0) 557 (3.6)
Hungary 520 (3.7) 555 (4.3) h 515 (3.4) 541 (3.4) h

1 Indonesia 424 (4.2) 438 (4.2) h 451 (4.1) 457 (4.0)
Iran, Islamic Rep. of 464 (4.2) 470 (4.1) 488 (3.1) 486 (3.1)

2 Israel 475 (3.2) 496 (3.9) h 476 (2.7) 497 (4.6) h
Italy 504 (3.1) 523 (4.2) h 494 (3.3) 500 (3.9)
Japan 524 (3.4) 536 (2.9) h 533 (2.8) 540 (2.9)
Jordan 479 (4.2) h 466 (5.5) 507 (4.1) h 479 (4.7)

¿ Korea, Rep. of 527 (2.0) 552 (2.4) h 538 (2.0) 548 (1.7) h
Latvia 504 (3.5) 524 (2.9) h 503 (3.4) 513 (4.0) h
Lebanon 389 (5.0) 402 (4.8) h 371 (6.2) 379 (7.0)

1 Lithuania 504 (3.4) 520 (3.1) h 504 (2.6) 509 (2.6)
2 Macedonia, Rep. of 438 (6.1) 443 (4.8) 443 (4.7) 442 (4.2)

Malaysia 494 (4.6) 510 (3.9) h 509 (3.6) 516 (3.8)
Moldova, Rep. of 474 (4.6) 475 (4.0) 461 (4.4) h 446 (4.5)

1 ‡ Morocco 389 (4.6) 406 (3.6) h 394 (4.5) 401 (4.0)
† Netherlands 523 (3.3) 545 (4.1) h 529 (3.8) 548 (3.5) h

New Zealand 514 (5.1) 537 (6.3) h 519 (3.7) 532 (5.5) h
Norway 506 (2.4) 527 (3.9) h 494 (2.6) 498 (2.9)
Palestinian Nat'l Auth. 441 (3.4) 436 (4.5) 454 (3.9) h 432 (6.0)
Philippines 376 (6.0) 377 (7.4) 410 (5.4) h 394 (6.0)
Romania 461 (5.6) 477 (5.7) h 469 (5.0) 475 (5.1)
Russian Federation 508 (3.6) 527 (3.7) h 486 (3.6) 496 (3.9) h
Saudi Arabia 400 (6.5) 389 (5.6) 417 (5.7) 405 (5.2)

† Scotland 503 (4.9) 527 (3.6) h 505 (4.1) 517 (3.6) h
1 Serbia 463 (3.5) 480 (3.2) h 453 (3.2) 461 (2.6) h

Singapore 542 (4.1) 556 (4.4) h 566 (3.7) 569 (4.5)
Slovak Republic 508 (4.9) 537 (3.7) h 498 (3.6) 518 (2.8) h
Slovenia 515 (3.3) 532 (3.4) h 512 (3.1) 519 (2.4) h
South Africa 245 (6.9) 248 (7.5) 260 (8.4) 260 (7.7)
Sweden 525 (3.5) 539 (4.3) h 494 (3.0) 505 (2.8) h
Tunisia 391 (2.3) 426 (2.3) h 427 (2.5) 445 (2.9) h

‡ United States 519 (3.2) 546 (3.1) h 527 (3.4) 539 (3.1) h
¶ England 535 (5.2) 553 (5.3) h 532 (4.5) 547 (5.1) h

International Avg. 466 (0.6) 482 (0.6) h 472 (0.6) 476 (0.6) h
Benchmarking Participants

Basque Country, Spain 497 (3.0) 516 (3.4) h 490 (3.5) 497 (3.6)
Indiana State, US 523 (5.5) 549 (5.4) h 530 (4.5) 545 (4.7) h
Ontario Province, Can. 522 (3.3) 544 (3.7) h 538 (3.2) 545 (3.1)
Quebec Province, Can. 539 (3.6) 562 (3.1) h 523 (3.9) 540 (2.9) h
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Australia 52 (1.0) – – 53 (1.0) – – 47 (1.3) – –
Belgium (Flemish) 60 (0.7) 64 (0.8) i 61 (0.8) 64 (1.0) i 52 (0.8) 56 (1.0) i
Bulgaria 45 (1.0) 53 (1.5) i 47 (1.0) 54 (1.5) i 43 (1.1) 53 (1.6) i
Chile 29 (0.6) 29 (0.8) 31 (0.6) 32 (0.9) 23 (0.7) 24 (0.9)
Chinese Taipei 69 (1.0) 70 (0.9) 70 (1.1) 73 (0.9) 66 (1.2) 68 (1.1)
Cyprus 43 (0.4) 46 (0.4) i 46 (0.5) 49 (0.5) i 38 (0.6) 40 (0.7)
Hong Kong, SAR 70 (0.7) 71 (1.1) 69 (0.8) 71 (1.2) 68 (0.9) 69 (1.3)
Hungary 57 (0.9) 59 (0.8) 59 (1.0) 60 (0.9) 56 (1.0) 57 (0.9)
Indonesia 32 (0.8) 34 (0.8) 35 (0.9) 36 (0.8) 30 (0.8) 32 (0.9)
Iran, Islamic Rep. of 32 (0.5) 35 (0.7) i 36 (0.5) 39 (0.7) i 29 (0.6) 31 (0.8) i
Israel 50 (0.9) 43 (0.9) h 52 (0.9) 44 (0.9) h 48 (0.9) 42 (1.1) h
Italy 47 (0.9) 48 (0.9) 48 (0.9) 49 (0.9) 42 (1.1) 41 (0.9)
Japan 66 (0.6) 70 (0.5) i 65 (0.7) 70 (0.6) i 64 (0.7) 69 (0.7) i
Jordan 33 (0.8) 36 (0.6) i 35 (0.8) 38 (0.7) i 31 (0.9) 33 (0.8) i
Korea, Rep. of 72 (0.5) 71 (0.5) 73 (0.6) 72 (0.5) 71 (0.6) 68 (0.7) h
Latvia (LSS) 51 (1.0) 51 (0.8) 53 (1.1) 53 (0.9) 48 (1.2) 47 (0.9)
Lithuania 50 (0.7) 47 (1.0) h 51 (0.7) 50 (1.1) 46 (0.8) 44 (1.2)
Macedonia, Rep. of 36 (0.7) 38 (0.8) 38 (0.8) 37 (0.9) 35 (0.9) 38 (1.0) i
Malaysia 52 (1.1) 56 (1.2) i 57 (1.1) 62 (1.2) i 42 (1.0) 46 (1.0) i
Moldova, Rep. of 43 (0.9) 44 (1.0) 47 (1.0) 46 (1.1) 40 (1.0) 41 (1.0)
Netherlands 60 (1.0) 58 (2.0) 60 (1.0) 58 (2.1) 51 (1.1) 51 (2.3)
New Zealand 48 (1.2) 47 (1.3) 47 (1.2) 47 (1.3) 43 (1.4) 43 (1.4)
Philippines 27 (0.8) 25 (0.7) h 31 (0.8) 30 (0.8) 27 (1.0) 20 (0.9) h
Romania 45 (1.2) 46 (1.3) 46 (1.1) 46 (1.4) 44 (1.4) 44 (1.5)
Russian Federation 53 (1.0) 55 (1.3) 54 (1.1) 57 (1.4) i 52 (1.0) 54 (1.3)
Singapore 74 (1.0) 76 (1.4) 78 (0.9) 80 (1.2) 69 (1.1) 69 (1.6)
Slovak Republic 52 (0.9) 59 (1.1) i 55 (1.0) 62 (1.2) i 49 (1.0) 55 (1.3) i
Slovenia 50 (0.7) – – 53 (0.7) – – 45 (0.9) – –
South Africa 18 (0.7) 19 (0.7) 20 (0.7) 22 (0.7) 14 (0.7) 15 (0.7)
Tunisia 30 (0.4) 39 (0.5) i 33 (0.5) 41 (0.5) i 26 (0.5) 33 (0.6) i
United States 51 (0.9) 50 (0.9) 54 (0.9) 54 (1.0) 50 (1.0) 47 (1.0) h

¶ England 49 (1.1) 47 (1.1) 49 (1.1) 47 (1.1) 43 (1.2) 42 (1.2)
International Avg. 48 (0.2) 50 (0.2) i 50 (0.2) 51 (0.2) i 45 (0.2) 46 (0.2) i

Benchmarking Participants
Indiana State, US 52 (1.3) 52 (1.7) 56 (1.4) 56 (1.8) 49 (1.3) 49 (1.8)
Ontario Province, Can. 55 (0.8) 53 (0.8) 55 (0.9) 56 (1.0) 51 (0.9) 48 (0.9)
Quebec Province, Can. 61 (0.8) 65 (1.5) i 62 (0.9) 65 (1.8) 56 (1.0) 60 (1.2) i

1999 2003

Countries
Total Mathematics Trend 

Items
(79 items)

Number Trend Items
(25 items)

1999

Algebra Trend Items
(16 items)

Average Percent Correct for Mathematics Content Areas
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2003 significantly higher than 1999h

i 2003 significantly lower than 1999
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Australia 47 (1.2) – – 50 (1.1) – – 71 (1.1) – –
Belgium (Flemish) 54 (0.8) 60 (0.8) i 61 (0.9) 64 (1.0) i 79 (0.7) 81 (0.8)
Bulgaria 35 (1.2) 45 (1.5) i 50 (0.9) 58 (1.6) i 58 (1.1) 62 (1.6) i
Chile 21 (0.6) 19 (0.8) 30 (0.7) 32 (0.9) 44 (1.0) 45 (1.0)
Chinese Taipei 61 (1.1) 64 (1.0) 71 (1.0) 72 (0.9) 79 (0.8) 80 (0.7)
Cyprus 34 (0.6) 40 (0.6) i 45 (0.5) 47 (0.6) i 61 (0.7) 61 (1.0)
Hong Kong, SAR 66 (0.9) 66 (1.2) 73 (0.8) 72 (1.1) 76 (0.6) 78 (0.9)
Hungary 51 (1.0) 53 (1.0) 55 (1.0) 55 (1.1) 69 (1.0) 71 (0.9)
Indonesia 21 (0.8) 22 (0.8) 36 (0.8) 37 (1.0) 47 (1.1) 47 (1.1)
Iran, Islamic Rep. of 20 (0.5) 22 (0.8) 36 (0.6) 39 (0.8) i 46 (0.8) 49 (1.0) i
Israel 39 (0.9) 32 (0.9) h 51 (1.1) 44 (0.9) h 65 (1.1) 59 (1.1) h
Italy 43 (1.0) 44 (1.0) 46 (1.0) 47 (1.0) 64 (0.9) 64 (1.2)
Japan 58 (0.7) 63 (0.7) i 74 (0.6) 75 (0.6) i 76 (0.5) 79 (0.5) i
Jordan 23 (0.8) 27 (0.8) i 37 (0.8) 41 (0.7) i 46 (1.1) 49 (0.7)
Korea, Rep. of 63 (0.7) 64 (0.6) 75 (0.6) 74 (0.6) 80 (0.4) 82 (0.4) i
Latvia (LSS) 38 (1.0) 40 (1.1) 57 (1.2) 59 (1.0) 67 (1.4) 63 (1.0) h
Lithuania 38 (0.8) 34 (1.2) h 54 (0.8) 49 (1.3) h 68 (0.8) 64 (1.2) h
Macedonia, Rep. of 27 (0.9) 29 (1.0) 39 (0.7) 42 (1.0) i 49 (1.0) 48 (1.0)
Malaysia 45 (1.3) 51 (1.4) i 51 (1.2) 53 (1.3) 67 (1.0) 68 (1.0)
Moldova, Rep. of 36 (1.1) 37 (1.3) 46 (1.3) 47 (1.2) 49 (1.0) 50 (1.1)
Netherlands 58 (1.2) 56 (2.0) 57 (1.2) 58 (1.7) 79 (1.0) 75 (2.4)
New Zealand 42 (1.5) 42 (1.5) 49 (1.3) 48 (1.3) 66 (1.4) 65 (1.4)
Philippines 18 (0.8) 15 (0.6) h 25 (0.7) 25 (0.8) 40 (0.9) 39 (0.9)
Romania 39 (1.4) 40 (1.4) 45 (1.3) 48 (1.3) 55 (1.4) 54 (1.3)
Russian Federation 44 (1.2) 47 (1.6) 56 (1.1) 58 (1.5) 64 (1.2) 65 (1.3)
Singapore 74 (1.1) 76 (1.6) 71 (1.1) 73 (1.6) 79 (0.8) 81 (1.2)
Slovak Republic 44 (1.1) 53 (1.5) i 53 (1.0) 61 (1.2) i 64 (1.0) 71 (1.1) i
Slovenia 42 (0.9) – – 50 (0.9) – – 67 (0.9) – –
South Africa 12 (0.7) 13 (0.6) 19 (0.8) 21 (0.8) 29 (1.1) 30 (0.9)
Tunisia 20 (0.5) 32 (0.7) i 34 (0.6) 46 (0.6) i 39 (0.6) 52 (0.7) i
United States 42 (1.0) 40 (1.1) 45 (0.9) 44 (1.0) 72 (0.8) 68 (0.9) h

¶ England 45 (1.3) 43 (1.3) 50 (1.3) 47 (1.3) h 69 (1.3) 66 (1.4)
International Avg. 41 (0.2) 42 (0.2) i 50 (0.2) 51 (0.2) i 62 (0.2) 62 (0.2)

Benchmarking Participants
Indiana State, US 42 (1.7) 43 (2.0) 44 (1.7) 44 (1.9) 72 (1.3) 72 (1.9)
Ontario Province, Can. 47 (0.9) 45 (1.1) 56 (1.1) 52 (1.0) h 75 (0.8) 71 (0.9) h
Quebec Province, Can. 54 (1.1) 60 (2.0) i 64 (0.9) 68 (2.0) 74 (0.6) 77 (1.4) i

* Applies only to items that appeared on both the 1999 and 2003 assessments. Fourth grade data are not available.
¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).

( ) Standard errors appear in parentheses. Because results are rounded to the nearest whole number, some totals may appear inconsistent.
A dash (–) indicates comparable data are not available.  

Trend notes: Because of differences in population coverage, 1999 data are not shown for Australia and Slovenia. Korea tested later in 2003 than in 
1999, at the beginning of the next school year. Similarly, Lithuania tested later in 1999 than in 2003. Data

1999 2003 1999

Countries

Average Percent Correct for Mathematics Content Areas

Data Trend Items
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2003 significantly higher than 1999h

i 2003 significantly lower than 1999
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Singapore 33 (1.6) 29 (3.2)  29 (3.2)  66 (2.3) 60 (3.5)  64 (2.8)  

Chinese Taipei 26 (1.5) 27 (1.8)  ' '  63 (1.9) 61 (2.1)  ' '  

Korea, Rep. of 17 (0.9) 19 (1.1)  17 (1.0)  57 (1.1) 50 (1.2) h 50 (1.2) h

Japan 15 (0.7) 16 (1.0)  18 (0.9) i 53 (1.1) 52 (1.3)  54 (1.1)  

Hungary 14 (1.1) 19 (1.3) i 12 (1.1)  46 (1.7) 53 (1.8) i 44 (1.7)  

Hong Kong, SAR 13 (1.2) 7 (0.9) h 7 (1.0) h 58 (1.9) 40 (2.1) h 33 (2.7) h

United States 11 (0.8) 12 (1.0)  11 (1.1)  41 (1.7) 37 (1.9)  38 (2.0)  

Australia 9 (1.1) – –  10 (1.1)  40 (2.0) – –  36 (1.7)  

Sweden 8 (0.8) ' '  19 (1.6) i 38 (1.6) ' '  52 (2.4) i

Slovak Republic 7 (0.8) 12 (1.1) i 12 (1.3) i 34 (1.8) 43 (1.7) i 42 (1.7) i

New Zealand 7 (1.5) 10 (1.3)  9 (1.2)  35 (3.0) 35 (2.2)  34 (2.1)  

Netherlands 6 (0.8) 14 (2.1) i 12 (1.8) i 43 (2.4) 50 (3.6)  48 (2.8)  

Russian Federation 6 (0.8) 15 (2.3) i 11 (1.1) i 32 (1.8) 41 (2.8) i 38 (2.3) i

Lithuania 6 (0.6) 5 (0.9)  2 (0.5) h 34 (1.2) 22 (1.8) h 14 (1.5) h

Scotland 6 (0.7) ' '  9 (1.4)  32 (1.9) ' '  30 (2.5)  

Slovenia 6 (0.5) – –  8 (0.8) i 33 (1.3) – –  32 (1.5)  

Israel 5 (0.5) 5 (0.5)  – –  24 (1.3) 23 (1.4)  – –  

Latvia (LSS) 4 (0.6) 5 (1.1)  3 (0.6)  30 (1.8) 27 (2.5)  18 (1.1) h

Bulgaria 4 (0.7) 12 (2.0) i 22 (1.7) i 23 (1.7) 38 (2.6) i 46 (2.3) i

Italy 4 (0.6) 6 (0.9) i – –  23 (1.5) 26 (1.8)  – –  

Romania 4 (0.8) 5 (0.8)  5 (0.8)  20 (1.8) 21 (2.1)  22 (1.8)  

Malaysia 4 (0.8) 5 (0.8)  ' '  28 (2.2) 24 (2.0)  ' '  

Jordan 3 (0.5) 4 (0.5)  ' '  21 (1.4) 17 (1.0) h ' '  

Belgium (Flemish) 3 (0.3) 9 (1.3) i 9 (1.0) i 33 (1.6) 44 (1.5) i 45 (2.5) i

Norway 2 (0.3) ' '  6 (0.6) i 21 (1.1) ' '  32 (1.5) i

Macedonia, Rep. of 2 (0.3) 3 (0.4) i ' '  13 (1.2) 17 (1.9) i ' '  

Moldova, Rep. of 1 (0.3) 4 (0.4) i ' '  15 (1.2) 17 (1.3)  ' '  

Iran, Islamic Rep. of 1 (0.2) 1 (0.3)  1 (0.4)  9 (0.6) 11 (1.3)  11 (1.3)  

South Africa 1 (0.2) 0 (0.2)  – –  3 (0.7) 2 (0.7)  – –  

Chile 1 (0.1) 1 (0.3)  ' '  5 (0.6) 7 (1.1)  ' '  

Cyprus 0 (0.2) 2 (0.4) i 2 (0.4) i 8 (0.6) 14 (0.8) i 15 (1.0) i

Philippines 0 (0.1) 1 (0.2)  ' '  4 (0.6) 4 (0.7)  ' '  

Indonesia 0 (0.1) 1 (0.3) i ' '  4 (0.5) 8 (1.0) i ' '  

Tunisia 0 (0.0) 0 (0.1)  ' '  1 (0.2) 3 (0.5) i ' '  

¶ England 15 (1.7) 17 (1.7)  15 (1.7)  48 (2.7) 45 (2.4)  43 (1.8)  

International Avg. 7 (0.2) 9 (0.2) i 11 (0.3) i 30 (0.3) 30 (0.3)  37 (0.4) i

Benchmarking Participants

Indiana State, US 8 (1.5) 14 (2.1) i ' '  40 (2.8) 44 (3.5)  ' '  

Ontario Province, Can. 7 (0.7) 7 (0.9)  5 (0.6)  41 (1.8) 34 (1.6) h 26 (1.6) h

Quebec Province, Can. 6 (1.0) 10 (2.2)  7 (1.5)  39 (2.0) 43 (3.7)  30 (2.8) h

¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).

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

A dash (–) indicates comparable data are not available.
A diamond (') indicates the country did not participate in the assessment. 

Trend notes: Because of differences in population coverage, 1999 data are not shown for Australia and Slovenia, and 1995 data are not shown for 
Israel, Italy, and South Africa. Korea tested later in 2003 than in 1999 and 1995, at the beginning of the next
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Singapore 85 (1.7) 84 (2.4)  91 (1.3) i 95 (0.8) 95 (1.2)  99 (0.2) i

Chinese Taipei 88 (1.1) 86 (1.3)  ' '  98 (0.4) 96 (0.6) h ' '  

Korea, Rep. of 88 (0.7) 81 (1.0) h 81 (0.9) h 98 (0.4) 96 (0.4) h 95 (0.5) h

Japan 86 (0.8) 84 (0.9)  85 (0.7)  98 (0.3) 97 (0.4)  97 (0.3)  

Hungary 82 (1.1) 83 (1.3)  80 (1.5)  97 (0.6) 96 (0.8)  95 (0.7)  

Hong Kong, SAR 89 (1.4) 80 (1.9) h 70 (2.7) h 98 (0.7) 96 (0.9)  90 (1.7) h

United States 75 (1.4) 67 (1.9) h 68 (2.2) h 93 (0.8) 87 (1.3) h 87 (1.6) h

Australia 76 (1.9) – –  69 (1.6) h 95 (0.8) – –  89 (1.0) h

Sweden 75 (1.4) ' '  83 (1.7) i 95 (0.7) ' '  97 (0.7) i

Slovak Republic 72 (1.5) 79 (1.4) i 77 (1.5) i 94 (0.7) 96 (0.6) i 95 (0.6)  

New Zealand 73 (2.2) 66 (2.0) h 67 (2.2) h 94 (1.3) 88 (1.4) h 89 (1.2) h

Netherlands 85 (1.7) 83 (3.3)  82 (2.7)  98 (0.7) 96 (1.2)  96 (2.0)  

Russian Federation 70 (1.8) 73 (2.3)  71 (2.2)  93 (0.9) 92 (1.0)  92 (1.1)  

Lithuania 74 (1.3) 57 (2.0) h 45 (2.2) h 95 (0.6) 86 (1.7) h 79 (1.6) h

Scotland 70 (1.7) ' '  61 (2.2) h 92 (0.9) ' '  86 (1.4) h

Slovenia 75 (1.3) – –  69 (1.6) h 96 (0.6) – –  93 (0.7) h

Israel 57 (1.6) 50 (2.1) h – –  85 (1.1) 75 (2.0) h – –  

Latvia (LSS) 72 (1.8) 65 (1.9) h 51 (1.8) h 95 (0.9) 91 (1.2) h 83 (1.4) h

Bulgaria 55 (2.1) 70 (2.0) i 75 (1.9) i 81 (2.0) 89 (1.4) i 93 (1.1) i

Italy 59 (1.5) 59 (2.0)  – –  87 (1.1) 86 (1.2)  – –  

Romania 49 (2.2) 50 (2.6)  51 (2.2)  78 (1.9) 78 (2.0)  77 (1.7)  

Malaysia 71 (2.0) 59 (2.2) h ' '  95 (0.7) 87 (1.4) h ' '  

Jordan 53 (1.8) 42 (1.4) h ' '  80 (1.3) 69 (1.6) h ' '  

Belgium (Flemish) 76 (1.4) 81 (1.5) i 80 (3.0)  94 (0.9) 97 (1.0) i 94 (2.0)  

Norway 63 (1.3) ' '  72 (1.3) i 91 (0.8) ' '  94 (0.9) i

Macedonia, Rep. of 42 (1.8) 46 (2.0)  ' '  72 (1.5) 73 (2.2)  ' '  

Moldova, Rep. of 50 (1.9) 44 (1.8) h ' '  83 (1.5) 74 (1.6) h ' '  

Iran, Islamic Rep. of 38 (1.3) 38 (1.8)  43 (2.2) i 77 (1.3) 72 (1.8) h 81 (1.8) i

South Africa 6 (1.4) 7 (1.5)  – –  13 (1.9) 14 (2.1)  – –  

Chile 24 (1.3) 27 (1.7)  ' '  56 (1.5) 60 (1.5) i ' '  

Cyprus 35 (1.0) 45 (1.5) i 43 (1.3) i 71 (1.2) 77 (1.1) i 72 (1.1)  

Philippines 18 (1.7) 15 (1.9)  ' '  42 (2.5) 34 (2.7) h ' '  

Indonesia 25 (1.8) 33 (1.7) i ' '  61 (2.1) 68 (2.5) i ' '  

Tunisia 12 (1.0) 25 (1.6) i ' '  52 (1.5) 68 (2.1) i ' '  

¶ England 81 (1.8) 76 (1.9)  75 (1.4) h 96 (0.6) 94 (0.7) h 93 (0.7) h

International Avg. 61 (0.3) 58 (0.3) h 69 (0.4) i 84 (0.3) 81 (0.3) h 90 (0.2) i

Benchmarking Participants

Indiana State, US 79 (2.1) 76 (2.6)  ' '  96 (0.8) 93 (1.3) h ' '  

Ontario Province, Can. 81 (1.2) 72 (1.6) h 61 (1.9) h 97 (0.5) 95 (0.5) h 88 (1.1) h

Quebec Province, Can. 82 (1.5) 83 (2.4)  69 (3.5) h 98 (0.4) 98 (0.5)  92 (2.6) h

¶ Did not satisfy guidelines for sample participation rates (see Exhibit A.9).

( ) Standard errors appear in parentheses. Because results are rounded to the nearest whole number, some totals may appear inconsistent.
A dash (–) indicates comparable data are not available.
A diamond (') indicates the country did not participate in the assessment. 
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Trend notes: Because of differences in population coverage, 1999 data are not shown for Australia and Slovenia, and 1995 data are not shown for 
Israel, Italy, and South Africa. Korea tested later in 2003 than in 1999 and 1995, at the beginning of the next
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 38........................................................תחומי התוכ� והנושאי	 במתמטיקה 2.1לוח 

 40............................................................תחומי התוכ� והנושאי	 במדעי	 2.2לוח 

שיעור הזמ� המוקדש לתחומי התוכ� ולמיומנויות הקוגניטיביות במבח�  3.1לוח 
TIMSS-2003ב 	41.....................................ח�כיתות ד ו במתמטיקה ובמדעי 

,  או פריטי	 חדשי	Trendהתפלגות הפריטי	 במבח� של כיתות ח לפי פריטי  3.2לוח 
 42....................................................................................ולפי סוג הפריט

 44 במבח� של כיתות ח לפי תחו	 תוכ� ולפי סוג פריט�Trendהתפלגות פריטי ה 3.3לוח 

 45..........................................................פיזור הבלוקי	 בי� חוברות המבח� 3.4לוח 

וס� , פי סוג הפריט�מטיקה לחמשת תחומי התוכ� עלהתפלגות	 של פריטי המת 3.5לוח 
 46............................................כל הניקוד שהיה נית� לצבור בכל תחו	 תוכ�

פי סוג �התפלגות	 של פריטי המתמטיקה לארבעת המדדי	 הקוגניטיביי	 על 3.6לוח 
 46..................................וס� כל הניקוד שהיה נית� לצבור בכל מימד, הפריט

ר לפי הממדי	 הקוגניטיביי	 ולפי התפלגות� של נקודות הציו� שהיה נית� לצבו 3.7לוח 
 47...........................................................תחומי התוכ� השוני	 במתמטיקה

וס� כל , פי סוג הפריט�התפלגות	 של פריטי המדעי	 לחמשת תחומי התוכ� על 3.8לוח 
 47................................................הניקוד שהיה נית� לצבור בכל תחו	 תוכ�

פי סוג �התפלגות	 של פריטי המדעי	 לשלושת הממדי	 הקוגניטיביי	 על 3.9לוח 
 48..................................� כל הניקוד שהיה נית� לצבור בכל מימדוס, הפריט

התפלגות� של נקודות הציו� שהיה נית� לפי הממדי	 הקוגניטיביי	 ולפי תחומי  3.10לוח 
 48..........................................................................התוכ� השוני	 במדעי	

הספר בשכבות הדגימה השונות �מספריה	 ושיעוריה	 של התלמידי	 ובתי 4.1לוח 
 53.................................................................המטרה ובמדג	�באוכלוסיית

 65...................�2003 ל�1999חלו בהישגי המדינות במתמטיקה מהשינויי	 ש 7.1לוח 

ההישג הכולל וההישגי	 בתחומי התוכ� השוני	 במתמטיקה של כלל  7.2לוח 
 69.......................................ושל הבני	 והבנות בנפרד, האוכלוסייה בישראל

המשנה �אומדני ההישג במתמטיקה של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות 7.3לוח 
 70.............................................לוהמשנה ש�בישראל במבח� כולו ובתחומי

 70...........................המשנה בישראל�פערי ההישג במתמטיקה בי� אוכלוסיות 7.4לוח 
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�המשנה בישראל במתמטיקה במבח� כולו ובתחומי�ההישגי	 של אוכלוסיות 7.5לוח 
 71.........................................................................................המשנה שלו

 71...........................המשנה בישראל�פערי ההישג במתמטיקה בי� אוכלוסיות 7.6לוח 

 72....................................פערי מגדר בהישגי	 במתמטיקה במגזרי	 השוני	 7.7לוח 

 73............טיפוח�הספר לקבוצות לפי עשירוני�התפלגות	 של התלמידי	 ובתי 7.8לוח 

אומדני ההישגי	 במתמטיקה של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיקה  7.9לוח 
 74.................................................................................הטיפוח�לעשירוני

השוואת ההישגי	 במתמטיקה של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיקה  7.10לוח 
 75.................................................................................הטיפוח�לעשירוני

	 בתחומי המבח� הקוגניטיביי	 במתמטיקה בכלל האוכלוסייה ההישגי 7.11לוח 
 76............................................................................המשנה�ובאוכלוסיות

 77.................................הבדלי המגדר במיומנויות הקוגניטיביות במתמטיקה 7.12לוח 

המשנה �פערי ההישג במיומנויות קוגניטיביות במתמטיקה בי� אוכלוסיות 7.13לוח 
 77..............................................................................................בישראל

  �1999 ובתחומי התוכ� בהשוואת ההישגי	 במתמטיקה במבח� כולו 7.14לוח 
 79..............................................................................................�2003וב

 80......................המשנה במועדי המבח� השוני	�פערי ההישג בי� אוכלוסיות 7.15לוח 

 �Trendהמשנה בפריטי ה� של אוכלוסיות2003 להישגי 1999השוואת הישגי  7.16לוח 
 בתחומי התוכ� ובמיומנויות הקוגניטיביות ,  במבח� כולו–במתמטיקה 

 82...............................................................................................השונות

 – במתמטיקה �Trendהמשנה בפריטי ה�ת הפערי	 בי� אוכלוסיותהשווא 7.17לוח 
  –בתחומי התוכ� ובמיומנויות הקוגניטיביות השונות , במבח� כולו

 83..................................................................................�2003 וב�1999ב

 TIMSS-2003שיעור התלמידי	 שמשיגי	 או עוברי	 את סיפי ההישג של  7.18לוח 
 85..........................................................................................במתמטיקה

מוצע הבינלאומי שהשיגו או עברו את פי המ�שיעורי התלמידי	 בישראל ועל 7.19לוח 
 85.........�2003 וב�1999ב, 2003כפי שהוגדרו בשנת , סיפי ההישג במתמטיקה

 99........................�2003 ל�1999השינויי	 שחלו בהישגי המדינות במדעי	 מ 8.1לוח 

 ההישג הכולל וההישגי	 בתחומי התוכ� השוני	 במדעי	 של  8.2לוח 
 103..............................בנפרדושל הבני	 והבנות , כלל האוכלוסייה בישראל

 המשנה �אומדני ההישג במדעי	 של כלל האוכלוסייה ושל אוכלוסיות 8.3לוח 
 104...........................................המשנה שלו�בישראל במבח� כולו ובתחומי

 105..........................................המשנה�פערי ההישג במדעי	 בי� אוכלוסיות 8.4לוח 
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�המשנה בישראל במדעי	 במבח� כולו ובתחומי�ההישגי	 של אוכלוסיות 8.5לוח 
 105.......................................................................................המשנה שלו

 106............................................משנה בישראל�פערי ההישג בי� אוכלוסיות 8.6לוח 

 106.......................................פערי מגדר בהישגי	 במדעי	 במגזרי	 השוני	 8.7לוח 

 107..........טיפוח�הספר לקבוצות לפי עשירוני�התפלגות	 של התלמידי	 ובתי 8.8לוח 

 אומדני ההישגי	 במדעי	 של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיקה  8.9לוח 
 108...............................................................................הטיפוח�לעשירוני

 השוואת ההישגי	 במדעי	 של קבוצות האוכלוסייה השונות בזיקה  8.10לוח 
 109...............................................................................הטיפוח�לעשירוני

ההישגי	 בתחומי המבח� הקוגניטיביי	 במדעי	 בכלל האוכלוסייה  8.11לוח 
 110..........................................................................המשנה�ובאוכלוסיות

 111....................................הבדלי המגדר במיומנויות הקוגניטיביות במדעי	 8.12לוח 

המשנה �גניטיביות במדעי	 בי� אוכלוסיותפערי ההישג במיומנויות הקו 8.13לוח 
 111............................................................................................בישראל

 השוואת ההישגי	 במדעי	 במבח� כולו ובתחומי התוכ�  8.14לוח 
 112................................................................................�2003 וב�1999ב

 113....................המשנה במועדי המבח� השוני	�פערי ההישג בי� אוכלוסיות 8.15לוח 

 המשנה � של אוכלוסיות2003 להישגי 1999השוואת הישגי  8.16לוח 
בתחומי התוכ� ובמיומנויות ,  במבח� כולו– במדעי	 �Trendבפריטי ה

 114.........................................................................הקוגניטיביות השונות

  – במדעי	 �Trendהמשנה בפריטי ה�השוואת הפערי	 בי� אוכלוסיות 8.17לוח 
  –בתחומי התוכ� ובמיומנויות הקוגניטיביות השונות , במבח� כולו

 115................................................................................�2003 וב�1999ב

 TIMSS-2003ו עוברי	 את סיפי ההישג של שיעור התלמידי	 שמשיגי	 א 8.18לוח 
 117.............................................................................................במדעי	

שיעורי התלמידי	 בישראל ובכלל המדינות שהשיגו או עברו את סיפי ההישג  8.19לוח 
 117...................................�2003 וב�1999ב, �2003כפי שהוגדרו ב, במדעי	

 במתמטיקה TIMSSשיעורי הנושאי	 מתו� המסגרת הקוריקולרית של  9.1לוח 
שמיועדי	 לתלמידי	 הטובי	 בלבד או שאינ	 , 	שמיועדי	 לכלל התלמידי

פי הממוצעי	 � בישראל ועל–כלולי	 בתוכנית הלימודי	 המיועדת 
 131......................................................................................הבינלאומיי	

 לתוכנית הלימודי	 המיועדת TIMSSהלימת המסגרת הקוריקולרית של  9.2לוח 
פי הממוצעי	 � בישראל ועל–ולתוכנית הלימודי	 המופעלת במתמטיקה 

 133......................................................................................הבינלאומיי	
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 במדעי	 שמיועדי	 TIMSSשיעורי הנושאי	 מתו� המסגרת הקוריקולרית של  9.3לוח 
שמיועדי	 לתלמידי	 הטובי	 בלבד או שאינ	 כלולי	 , לכלל התלמידי	

 139...פי הממוצעי	 הבינלאומיי	� בישראל ועל–בתוכנית הלימודי	 המיועדת 

די	 המיועדת  לתוכנית הלימוTIMSSהלימת המסגרת הקוריקולרית של  9.4לוח 
פי הממוצעי	 � בישראל ועל–ולתוכנית הלימודי	 המופעלת במדעי	 

 142......................................................................................הבינלאומיי	

התפלגות פריטי המבח� במתמטיקה ובמדעי	 לפי מידת ההזדמנות שניתנה  9.5לוח 
 145.................................................לתלמידי	 בישראל ללמוד את תוכניה	

יטי	 של בפר, משוקללי	 בישראל בפריטי המבח� כולו�ממוצעי הישגי	 לא 9.6לוח 
כשה	 , תחומי התוכ� שלו ובפריטי	 של המיומנויות הקוגניטיביות שלו

 147.........מס�וגי	 לפי מידת ההזדמנות שניתנה לתלמידי	 ללמוד את תוכניה	

 151...רמת ההשכלה הגבוהה שהשלימו אימהות ואבות בשני המגזרי	 בישראל 10.1לוח 

והישגיה	 במתמטיקה , התפלגות התלמידי	 לפי רמת ההשכלה של הוריה	 10.2לוח 
 152...........................................................................................ובמדעי	

, התפלגות התלמידי	 לפי השאיפות הלימודיות שלה	 בזיקה להשכלת הוריה	 10.3לוח 
 153...........................................................והישגיה	 במתמטיקה ובמדעי	

והישגיה	 , התפלגות התלמידי	 לפי שכיחות הדיבור בשפת המבח� בבית 10.4לוח 
 154..........................................................................במתמטיקה ובמדעי	

והישגיה	 במתמטיקה ,  מספר הספרי	 בבית	התפלגות התלמידי	 לפי 10.5לוח 
 155...........................................................................................ובמדעי	

 הישגיה	 , כתיבה�שיעורי התלמידי	 שיש בבית	 מחשב או שולח� 10.6לוח 
 ופערי ההישג בינ	 לבי� אלה שאי� בבית	 , במתמטיקה ובמדעי	

 156.....................................................................................משאבי	 אלה

 , התפלגות התלמידי	 לפי המקו	 שבו ה	 משתמשי	 במחשבי	 10.7לוח 
 157...........................................................במתמטיקה ובמדעי	והישגיה	 

 בית ולפי �התפלגות התלמידי	 לפי התדירות של מת� שיעורי 10.8לוח 
 158....................................מש� הזמ� הנדרש להכנת	 במתמטיקה ובמדעי	

הבית במדעי	 �התפלגות התלמידי	 לפי הרמות השונות של מדד שיעורי 10.9לוח 
 158................................................והישגיה	 במקצועות אלה, ובמתמטיקה

י	 לפי רמת הביטחו� העצמי שלה	 כלומדי מתמטיקה התפלגות התלמיד 10.10לוח 
 160.............................................................................והישגיה	, ומדעי	

התפלגות התלמידי	 לפי רמת ההערכה שלה	 למקצועות המתמטיקה  10.11לוח 
 162...........................................................................והישגיה	, והמדעי	

אני נהנה ללמוד "התפלגות התלמידי	 לפי מידת ההסכמה שלה	 להיגד  10.12לוח 
 163.............................................................והישגיה	, "מדעי	/מתמטיקה
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 165 אחתTIMSSהתפלגות המורי	 בישראל לפי מספר המורי	 שלימדו בכיתת  11.1לוח 

 167................גיל ומספר שנות ותק של מוריה	, התפלגות התלמידי	 לפי מי� 11.2לוח 

התפלגות התלמידי	 לפי רמת השכלת	 הפורמלית של מוריה	 למתמטיקה  11.3לוח 
 168...........................................................................................ולמדעי	

 169..........ות ההכשרה להוראה של מוריה	התפלגות התלמידי	 לפי מספר שנ 11.4לוח 

 שיעורי התלמידי	 שמורי המתמטיקה שלה	 התמקדו בתחומי  11.5לוח 
 170......................................והישגי התלמידי	 במתמטיקה, התמחות שוני	

, שיעורי התלמידי	 שמורי המדעי	 שלה	 התמקדו בתחומי התמחות שוני	 11.6לוח 
 171..................................................................והישגי התלמידי	 במדעי	

 שמוריה	 מעורבי	 בתדירות גבוהה בפעילויות שונות של שיעורי התלמידי	 11.7לוח 
ופערי ההישג בינ	 לבי� תלמידי	 , )לפי דיווחי המנהלי	(פיתוח מקצועי 

 172........................................שמוריה	 אינ� משתתפי	 בפעילויות אלה כלל

שיעורי התלמידי	 שמורי המתמטיקה שלה	 העידו כי השתתפו בפעילות  11.8לוח 
 ופערי ההישג בינ	 לבי� התלמידי	 , לפיתוח מקצועי בתחומי	 שוני	

 173..................................................שמוריה	 לא השתתפו בפעילויות אלה

 שיעורי התלמידי	 שמורי המדעי	 שלה	 העידו כי השתתפו בפעילות  11.9לוח 
 ופערי ההישג בינ	 לבי� התלמידי	 , לפיתוח מקצועי בתחומי	 שוני	

 174..................................................שמוריה	 לא השתתפו בפעילויות אלה

די	 לפי התדירות שבה מוריה	 למתמטיקה מקיימי	 התפלגות התלמי 11.10לוח 
 175....................................................גומלי� שונות ע	 עמיתיה	�פעילויות

 התפלגות התלמידי	 לפי התדירות שבה מוריה	 למדעי	 מקיימי	  11.11לוח 
 175....................................................גומלי� שונות ע	 עמיתיה	�פעילויות

שיעורי התלמידי	 שמוריה	 מוכני	 ביותר או מוכני	 ללמד נושאי	  11.12לוח 
 ופער ההישגי	 במתמטיקה בי� תלמידי	 שמוריה	 , מטיקהבמת

 176........................................מוכני	 ביותר לבי� תלמידי	 שמוריה	 מוכני	

, שיעורי התלמידי	 שמוריה	 מוכני	 ביותר או מוכני	 ללמד נושאי	 במדעי	 11.13לוח 
ופער ההישגי	 במדעי	 בי� תלמידי	 שמוריה	 מוכני	 ביותר לבי� תלמידי	 

 177................................................................................שמוריה	 מוכני	

 180..............והישגיה	, התפלגות התלמידי	 לפי גודלה של כיתת המתמטיקה 12.1לוח 

שיעורי התלמידי	 שמוריה	 למתמטיקה ציינו גורמי	 הקשורי	 לתלמידי	  12.2לוח 
ופערי ההישג בי� התלמידי	 שמוריה	 , כמגבילי	 במידה רבה את ההוראה

 מוריה	 דיווחו דיווחו כי גורמי	 אלה אינ	 מגבילי	 כלל לבי� התלמידי	 ש
 181..........................................................כי הגורמי	 מגבילי	 במידה רבה

 כיתת מתמטיקה "לפי רמות המדד ) באחוזי	(התפלגות התלמידי	  12.3לוח 
 182.............................והישגיה	 במתמטיקה, )MCFL" (ע	 הגבלות מועטות
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 183..............התפלגות זמ� ההוראה של מתמטיקה בכיתה ח לפי תחומי התוכ� 12.4לוח 

 184.....................מידי	 למטלות השונות במתמטיקההתפלגות זמנ	 של התל 12.5לוח 

 שיעורי התלמידי	 העושי	 פעילויות שונות במחצית השיעורי	 או יותר 12.6לוח 
 במתמטיקה –בסוגריי	 (ופערי ההישג במבח� כולו , )פי דיווחי התלמידי	�על(

בי� התלמידי	 שעושי	 אות� בכל שיעור לבי� התלמידי	 שאינ	 עושי	 ) בלבד
 185...........................................................................................אות� כלל

שיעורי התלמידי	 העושי	 פעילויות שונות במתמטיקה במחצית השיעורי	 או  12.7 לוח
ופערי ההישג במתמטיקה בינ	 לבי� התלמידי	 , )פי דיווחי המורי	�על(יותר 

 185..........................................................שאינ	 עושי	 פעילויות אלה כלל

פי �על(שיעורי התלמידי	 שמרבי	 לעשות פעילויות מתמטיות ברמה גבוהה  12.8לוח 
 במתמטיקה –בסוגריי	 (ופער ההישגי	 בציו� הכולל , )מידי	דיווחי התל

 186......................בינ	 לבי� התלמידי	 שעושי	 אות� בתדירות נמוכה) בלבד

פי �על(שיעורי התלמידי	 שמרבי	 לעשות פעילויות מתמטיות ברמה גבוהה  12.9לוח 
ופער ההישגי	 בציו� במתמטיקה בינ	 לבי� התלמידי	 , )דיווחי המורי	

 187.............................................................................ות�שממעטי	 לעש

התפלגות התלמידי	 לפי אופ� השימוש של מוריה	 בספרי לימוד לצורכי  12.10לוח 
 188................................................................................הוראת מתמטיקה

התפלגות התלמידי	 לפי מדיניות השימוש במחשבוני	 הנהוגה בכיתותיה	  12.11לוח 
 189.........................................והישגיה	 במבח� כולו, בשיעורי המתמטיקה

ל שימוש במחשבוני	 לצור� פעולות שיעורי התלמידי	 שמוריה	 מדווחי	 ע 12.12לוח 
ופערי ההישג הקשורי	 לשימוש תכו� , שונות במחצית השיעורי	 או יותר

 189.......................................................................................במחשבוני	

שיעורי התלמידי	 שמשתמשי	 במחשבי	 למטרות שונות בתדירויות שונות  12.13לוח 
ופערי ההישג בי� אלה העושי	 זאת בתדירות גבוהה , )פי דיווחי המורי	�על(

 191.......................................................... שאינ	 עושי	 זאת כלללבי� אלה

בית �הדגש המוש	 בשיעורי"התפלגות התלמידי	 לרמות השונות של מדד  12.14לוח 
 192..........................................והישגיה	 במתמטיקה, )EMH" (במתמטיקה

 הבית �התפלגות התלמידי	 שמוריה	 למתמטיקה משתמשי	 בשיעורי 12.15לוח 
בי� ופערי ההישג במתמטיקה בינ	 ל, בתדירות גבוהה למטרות שונות

 193..........................................התלמידי	 שמוריה	 עושי	 זאת רק לפעמי	

 194................התפלגות התלמידי	 לפי התדירות של מת� מבחני	 במתמטיקה 12.16לוח 

 194..התפלגות התלמידי	 לפי סוג השאלות השכיח במבחני המתמטיקה שלה	 12.17לוח 

 196..................והישגיה	, התפלגות התלמידי	 לפי גודלה של כיתת המדעי	 13.1לוח 
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שיעורי התלמידי	 שמוריה	 למדעי	 ציינו גורמי	 הקשורי	 לתלמידי	  13.2לוח 
ופערי ההישג בי� התלמידי	 שמוריה	 , כמגבילי	 במידה רבה את ההוראה

 דיווחו כי גורמי	 אלה אינ	 מגבילי	 כלל לבי� התלמידי	 שמוריה	 דיווחו 
 197..........................................................כי הגורמי	 מגבילי	 במידה רבה

, )SCFL" (כיתת מדעי	 ע	 הגבלות מועטות"י המדד התפלגות התלמידי	 לפ 13.3לוח 
 198..............................................................................והישגיה	 במדעי	

 199...................התפלגות זמ� ההוראה של מדעי	 בכיתה ח לפי תחומי התוכ� 13.4לוח 

 200..........................התפלגות זמנ	 של התלמידי	 למטלות השונות במדעי	 13.5לוח 

רי	 או שיעורי התלמידי	 העושי	 פעילויות שונות במדעי	 בכמחצית השיעו 13.6לוח 
ופערי ההישג בי� התלמידי	 שעושי	 אות� , )פי דיווחי התלמידי	�על(יותר 

 201................................בכל שיעור לבי� התלמידי	 שאינ	 עושי	 אות� כלל

שיעורי התלמידי	 העושי	 פעילויות שונות במחצית שיעורי המדעי	 או יותר  13.7לוח 
די	 שאינ	 ופערי ההישג במדעי	 בינ	 לבי� התלמי, )פי דיווחי המורי	�על(

 202....................................................................עושי	 פעילויות אלה כלל

התפלגות התלמידי	 לפי אופ� השימוש של מוריה	 בספרי לימוד לצורכי  13.8לוח 
 203....................................................................................הוראת מדעי	

שיעורי התלמידי	 שמוריה	 דיווחו על שימוש במחשבי	 למטרות שונות  13.9לוח 
 204................................................................................בתדירויות שונות

בית �הדגש המוש	 בשיעורי" מדד התפלגות התלמידי	 לרמות השונות של 13.10לוח 
 205.....................................................והישגיה	 במדעי	, )ESH" (במדעי	

הבית בתדירות �שיעורי התלמידי	 שמוריה	 למדעי	 עושי	 שימוש בשיעורי 13.11לוח 
ופערי ההישג במדעי	 בינ	 לבי� התלמידי	 שמוריה	 , גבוהה למטרות שונות

 206........................................................................עושי	 זאת רק לפעמי	

 207....................פי התדירות של מת� מבחני	 במדעי	התפלגות התלמידי	 ל 13.12לוח 

 207......התפלגות התלמידי	 לפי סוג השאלות השכיח במבחני המדעי	 שלה	 13.13לוח 

�הספר המגיעי	 מרקע חברתי�התפלגות התלמידי	 לפי אחוז הלומדי	 בבית 14.1לוח 
 210.........................................והישגיה	 במתמטיקה ובמדעי	, כלכלי נמו�

ספר שמנהליה	 מצפי	 למעורבות הורי	 �תישיעורי התלמידי	 הלומדי	 בב 14.2לוח 
ופערי ההישג במבח� כולו בינ	 לבי� תלמידי	 הלומדי	 , בתחומי	 שוני	

 211..............................................ספר שלמנהליה	 אי� ציפיות כאלה�בבתי

 1999התפלגות התלמידי	 לרמות השונות של מדד זמינות המשאבי	 בשני	  14.3לוח 
 212..............................................................................................�2003ו
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ספר שמנהליה	 מצייני	 כי מחסור במשאב � בבתישיעורי התלמידי	 הלומדי	 14.4לוח 
ופערי ההישג בינ	 לבי� , הספר לספק הוראה ראויה�פוג	 ביכולתו של בית

ספר	 מצייני	 כי המחסור אינו פוגע ביכולת זו של �התלמידי	 שמנהלי בתי
 213.........................................................................................הספר�בית

, הספר�התפלגות התלמידי	 לפי המדד של תפיסת המנהלי	 את אווירת בית 14.5לוח 
 214...........................................................והישגיה	 במתמטיקה ובמדעי	

 שיעורי התלמידי	 שמנהליה	 דירגו את משתני האווירה השוני	  14.6לוח 
 215.................................................................ספר	 ברמה גבוהה�של בית

הספר �התפלגות התלמידי	 לפי המדד של תפיסת המורי	 את אווירת בית 14.7לוח 
)TPSC( ,	במתמטיקה ובמדעי 	216...............................................והישגיה 

, 2003בשנת ) GSCA(הספר �	 לפי מדד הנוכחות בביתהתפלגות התלמידי 14.8לוח 
 217...........................................................והישגיה	 במתמטיקה ובמדעי	

 217.........�2003 וב�1999ספר ב�התפלגות התלמידי	 לפי מדד הנוכחות בבית 14.9לוח 

היעדרויות , פערי ההישג הנובעי	 מהבדלי	 בתדירות ובחומרה של איחורי	 14.10לוח 
 218.......................................................מוצדקות והסתלקויות מהכיתה�לא

בנפרד לפי , הספר�התפלגות התלמידי	 לרמות השונות של מדד הבטיחות בבית 14.11ח לו
, )TPSS(דיווחיה	 של המורי	 למתמטיקה ולפי דיווחיה	 של המורי	 למדעי	 

 219...........................................................והישגיה	 במתמטיקה ובמדעי	

 הספר �התפלגות התלמידי	 לרמות השונות של מדד הבטיחות בבית 14.12לוח 
 220..............והישגיה	 במתמטיקה ובמדעי	, )SPBSS (לפי דיווחי התלמידי	

 שיעורי התלמידי	 ברמה הגבוהה של כל אחד ממרכיביו  14.13לוח 
ופערי ההישג בינ	 לבי� התלמידי	 ברמה , הספר�של מדד הבטיחות בבית

 220.........................................................................הנמוכה של כל מרכיב
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 רשימת מוצגי�

 
 התפלגות הציוני	 במתמטיקה של כל המדינות שהשתתפו  1מוצג 

 TIMSS-2003.............................................................................62חקר במ

 פערי ההישג במתמטיקה בי� הבנות והבני	 במדינות שהשתתפו  2מוצג 
 TIMSS-2003.............................................................................67במחקר 

 שיעורי התלמידי	 בכל מדינה שהשיגו או עברו את סיפי ההישג  3מוצג 
 84...........................................................................................במתמטיקה

 88...................... במתמטיקההמצטייני	ד�גמות של פריטי	 המייצגי	 את ס�  4מוצג 

 90...........................יטי	 המייצגי	 את ס� הטובי	 במתמטיקהד�גמות של פר 5מוצג 

 92........................ד�גמות של פריטי	 המייצגי	 את ס� הבינוניי	 במתמטיקה 6מוצג 

 94..........................ד�גמות של פריטי	 המייצגי	 את ס� החלשי	 במתמטיקה 7מוצג 

 התפלגות הציוני	 במדעי	 של כל המדינות שהשתתפו  8מוצג 
 TIMSS-2003.............................................................................96במחקר 

 	 בי� הבנות והבני	 במדינות שהשתתפו פערי ההישג במדעי 9מוצג 
 TIMSS-2003...........................................................................100במחקר 

 116....שיעורי התלמידי	 בכל מדינה שהשיגו או עברו את סיפי ההישג במדעי	 10מוצג 

 119.........................ד�גמות של פריטי	 המייצגי	 את ס� המצטייני	 במדעי	 11מוצג 

 121..............................ד�גמות של פריטי	 המייצגי	 את ס� הטובי	 במדעי	 12מוצג 

 123...........................ד�גמות של פריטי	 המייצגי	 את ס� הבינוניי	 במדעי	 13 מוצג

 124............................ד�גמות של פריטי	 המייצגי	 את ס� החלשי	 במדעי	 14מוצג 

 
 
 
 





 תקציר 


 


 


11


 


 תקציר


תקציר זה מסכ� את ממצאי המחקר הבינלאומי במתמטיקה ובמדעי� שנער� בשנת 


-TIMSSואשר מכונה , �IEA מטע� הארגו� הבינלאומי להערכת הישגי� לימודיי� ה2003


המצב ואת השינויי� שחלו �התקציר מתבסס על דוח מחקר המתאר את תמונת. 2003


המועד , 1999הספר ובבתי הלומדי� בי� �יבמשתני התוצר ובמשתני ההקשר הלימודי בבת


 .2003לבי� שנת , TIMSSהקוד� שבו נער� מחקר 


 1995שנערכו בשנת ,  משלי� את ההרצות הקודמות של אותו מחקרTIMSS-2003מחקר 


, ח� נער� המחקר בכיתות ד ו2003בשנת .  בכיתות ח בלבד1999ובשנת , יב�ח ו, בכיתות ד


 1995במחקר . ת האחרות נער� המחקר בכיתות ח בלבדאול� בישראל ובכמחצית המדינו


 נכלל במסגרת הדגימה ג� 1999ומשנת , השתתפו בישראל רק תלמידי� דוברי עברית


 .המגזר של דוברי הערבית


 מדינות ועוד ארבע ישויות נוספות שצורפו כדי TIMSS 46 השתתפו במחקר 2003בשנת 


 המדינות וכ� בשלוש מבי� ארבע 46 מבי� �25ב. לשרת את קביעת סיפי ההישג הבינלאומיי�


 1999בשנת .  ג� בכיתות ד2003הישויות שהשתתפו בפיתוח סיפי ההישג נער� המחקר של 


אליה� . 2003 חזרו והשתתפו בו ג� בשנת �5שכול� פרט ל,  מדינות38השתתפו במחקר 


 .ת מדינות ערביות והרשות הפלסטיני6ביניה� ,  מדינות חדשות13 2003 ב הצטרפו


 תלמידי� מהחינו� הרגיל 4,318הנתוני� הישראליי� מתבססי� על תגובותיה� של 


�הדתי ומבתי�ספר עבריי� של הפיקוח הממלכתי והפיקוח הממלכתי�הרשמי והמוכר מבתי


�מ,  מורי מתמטיקה�371נוס� על נתוני התלמידי� נאספו נתוני� מ. ספר ממלכתיי� ערביי�


 . מנהלי��146 מורי מדעי� ומ317
 
 


 המסגרת הקוריקולרית והמבח�


 


כמו בכל מחקר של הארגו� הבינלאומי להערכת הישגי� , בבסיסו של המחקר הנוכחי •


מסגרת כזאת מכתיבה את פיתוח . קיימת מסגרת קוריקולרית, )�IEAה(לימודיי� 


המסגרת הקוריקולרית של המחקר . המבחני� והשאלוני� המשרתי� את המחקר


 הינה מסגרת מעודכנת שהחליפה את המסגרת TIMSS-2003הבינלאומי השלישי 


ולה שני סוגי מדדי� מארגני� , �1999 וב�1995הקודמת ששירתה את הרצות המחקרי� ב


 . מדד תוכ� ומדד פעילות קוגניטיבית–


, מושג המספר: המסגרת הקוריקולרית במתמטיקה כוללת את תחומי התוכ� הבאי� •


התחומי� שמקבלי� דגש רב יחסית ה� מושג . נתוני�גיאומטרייה ו, מדידה, אלגברה
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בכל אחד מתחומי התוכ� נדרשו התלמידי� להפגי� שליטה באחת או . המספר ואלגברה


, ידיעה של עובדות ופרוצדורות: יותר מבי� ארבע המיומנויות הקוגניטיביות הבאות


 .פתרו� בעיות שגרתיות וחשיבה מתמטית, שימוש במושגי�


, מדעי החיי�: במדעי� כוללת א� היא חמישה תחומי תוכ�המסגרת הקוריקולרית  •


התחומי� המודגשי� ה� מדעי החיי� . האר� ומדעי הסביבה�מדעי כדור, פיזיקה, כימיה


הבנה , ידע עובדתי: המסגרת כוללת ג� שלוש מיומנויות קוגניטיביות מובחנות. ופיזיקה


 .ויות החקר המדעיהקטגוריה האחרונה כוללת את מיומנ. מושגית וחשיבה וניתוח


 פריטי 383 כלל TIMSS-2003המבח� שנבנה על בסיס המסגרת הקוריקולרית של מחקר  •


 �74 מבי� פריטי המתמטיקה ו79.  פריטי מדעי��189 פריטי מתמטיקה ו194 –מבח� 


פריטי� אלה . מבי� פריטי המדעי� היו פריטי� חסויי� ששימשו ג� במחקרי� הקודמי�


�פריטי ה"ולכ� כונו , שינויי� בהישגי� הלימודיי� לאור� השני�נועדו לבדיקת מגמת ה


Trend ."מפריטי המבח� במדעי� היו �40% מפריטי המבח� במתמטיקה וכ�30%כ 


 .ברירה�והשאר היו פריטי� רבי, )פתוחי�(פריטי� מסוג של בניית תגובה 


 ואלה פוזרו ,) בכל מקצוע לימוד14" (בלוקי�"פריטי המבח� קובצו לקבוצות המכונות  •


בכל חוברת מבח� ". דגימת מטריצה" חוברות מבח� בשיטה של 12באופ� אקראי בי� 


כל בלוק הופיע .  שלושה בחלקו הראשו� ושלושה בחלקו השני–היו שישה בלוקי� 


השאלות במתמטיקה ובמדעי� פוזרו . בשלוש או בארבע חוברות מבח� שונות, בשתיי�


ואילו בחוברות , ייצוג גדול יותר לפריטי מתמטיקה היה 6–1בחוברות : שווה�באופ� לא


התלמידי� נבחנו אפוא על קבוצות שונות .  היה ייצוג גדול יותר לפריטי מדעי�12–7


 . היה דומהאבל פיזור החוברות השונות בכל כיתה, של פריטי�
 
 


 מסגרת הדגימה והמדג�


 


נו� הרגיל הרשמי המטרה הרצויה בישראל נקבעה כתלמידי כיתות ח בחי�אוכלוסיית •


. ולמעט תלמידי� ערבי� ממזרח ירושלי�) פיקוח אחר(למעט תלמידי� חרדיי� , והמוכר


הספר היה �המטרה הרצויה ברמת בית�ס� כל הגריעות של תלמידי� מאוכלוסיית


שיעור זה גבוה מהגבול העליו� . מתוכ� קבוצה גדולה של תלמידי� חרדיי�, 15.2%


 ובגינו צוינה ישראל בסימו� מיוחד במוצגי� המופיעי� ,ידי עורכי המחקר�שהוגדר על


נוס� על כ� נגרעו תלמידי� מ� המדג� תלמידי� מסיבות מוכרות . בדוח הבינלאומי


. ידי עורכי המחקר�וג� כא� הייתה חריגה מהגבול שהוגדר על, 8.6%בשיעור כולל של 


וש שכבות שייצגו את של,  תלמידי�91,880מסגרת הדגימה לאחר הגריעות כללה 


�תלמידי� בחינו� העברי הממלכתי) 62%(תלמידי� בחינו� העברי הממלכתי : הדגימה


תוכנ� , כדי להבטיח דיוק באומדני�). 22%(ותלמידי� בחינו� הערבי ) 16%(הדתי 
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וכ� היו במדג� , יתר לשכבות שמספר התלמידי� בה� קט� יחסית�המדג� לתת ייצוג


 תלמידי� מהחינו� העברי 25%, הממלכתי תלמידי� מהחינו� העברי 48%הסופי 


 . מהחינו� הערבי�27%הדתי ו�הממלכתי


� ו1999באר� התעורר ויכוח לגבי מידת הניתנ�ת להשוואה של המדגמי� מ� השני�  •


ונועד לסלק מ� המדג� ,  היה מכ�ו�2003נטע� כי שיעור הגריעה הגבוה בשנת . 2003


. לטענה זו אי� כל שחר. ל של המדינהאוכלוסיות חלשות כדי לשפר את הציו� הכול


בשתי הרצות המבח� נגרעו אות� אוכלוסיות שאינ� לומדות את תוכניות הלימוד 


 הינה בעיקרה �2003 ל�1999העלייה במספר הנגרעי� ובשיעור� מ. הרשמיות במדינה


 הינ� �2003 ו1999לפיכ� מדגמי . תוצאה של גידול במספר החרדי� הלומדי� בכיתות ח


 .השוואה המייצגי� אות� אוכלוסיות� בנימדגמי�


בשלב הראשו� נדגמו ". שלבית�דגימת אשכולות משוכבת דו"שיטת הדגימה הייתה  •


. ספר שנדג� בשלב הראשו��ובשלב השני נדגמה כיתה ח אחת מכל בית, ספר� בתי150


אלא כיתות שלמות , מכיוו� שבשיטה זו אי� דוגמי� אקראית תלמידי� באופ� ישיר


נוצר מצב שבו כל תלמיד , ספר השוני� א� ה� בגודל��ת בגודל� מתו� בתיהשונו


לפיכ� ח�שב לכל תלמיד משקל . שנדג� אינו מייצג מספר זהה של תלמידי� באוכלוסייה


משקל הדגימה שימש . דגימה בהתא� למספר התלמידי� שהוא מייצג באוכלוסייה


 .סטטיסטיי� לאוכלוסייה כולהלתיקו� ציוני התלמידי� באופ� שִאפשר קבלת אומדני� 


ספר � בתי143מה� , ספר בלבד� בתי�146ספר שנדגמו נאספו נתוני� מ� בתי150מבי�  •


כל . ספר נדגמה כיתה�מכל בית. ספר מחליפי�� בתי3מ� המדג� המקורי ועוד 


למעט תלמידי� שחסרו ביו� המבח� או , התלמידי� בכיתה שנדגמה השתתפו במחקר


מספר� הסופי של התלמידי� שנתוניה� שירתו את המחקר . ותשוחררו מסיבות מוכר


כ� השתתפו במחקר המורי� למתמטיקה ולמדעי� של התלמידי� �כמו. 4,318היה 


 .תוני�הספר שמה� נאספו נ� בתי146שנבחנו וכ� המנהלי� של 
 
 


 TIMSS הציוני� במחקר


 


 של תלמידי� השוואה הישגי��במחקר הישגי� בינלאומיי� יש צור� לאמוד באופ� בר


נוס� על כ� יש צור� לקבל . המגיבי� על מקבצי� שוני� של פריטי� במועדי� שוני�


אומדני� מדויקי� על יכולות התלמידי� מתגובותיה� על מדג� קט� יחסית של פריטי� 


כדי לענות על צרכי� אלה נעזרי� בתיאוריות פסיכומטריות . המייצגי� את התחו� הנמדד


ביניה� תיאוריית , כגו� תכונות מנטליות, דת תכונות סמויותמתקדמות המתמחות במדי


בבסיס תיאוריה זו קיי� מודל מתמטי ). Item Response Theory – IRT(התגובה על פריט 


המבטא את הסתברות ההצלחה של נבח� בפריט מבח� כפונקציה של יכולתו הסמויה ושל 
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 היחסי של הפריט בהשוואה הקושי, למשל. תכונות נוספות של הפריט שעליו הוא מגיב


לתלמידי� . לאחרי� מאפשר ליצור סול� שעליו מדרגי� את הפריטי� לפי הקושי שלה�


ואילו , בעלי יכולת גבוהה יש סיכוי גדול יותר לענות בהצלחה על פריטי� קשי� יחסית


כ� סול� הפריטי� . תלמידי� בעלי יכולת נמוכה יענו בהצלחה רק על הפריטי� הקלי� יותר


פי תגובותיה� של �על. וסס על הקושי היחסי שלה� נהפ� לסול� המודד יכולתהמב


המחושבת בנפרד על מדגמי אוכלוסייה (התלמידי� על פריטי� בדרגת קושי ידועה מראש 


נית� לאמוד את יכולת� של , ובהתבסס על נתוני רקע נוספי� של הלומדי�, )מארצות שונות


� ל0וה� מבוטאי� על סול� שבי� , "ציוני סבירות"אומדני יכולת כאלה מכוני� . הנבחני�


פי תגובות התלמיד על הפריטי� הנלקחי� �על. 100תק� � וסטיית500ע� ממוצע , 1000


והממוצע המשוקלל , מחשבי� חמישה אומדני� נפרדי�. מסול� זה נית� לאמוד את יכולתו


 הטוב ביותר של את האומד�, או במילי� אחרות, שלה� מהווה את ציו� היכולת של הנבדק


הטכניקה של יצירת סולמות . יכולתו המנובאת אילו היה עונה על כל הפריטי� של הסול�


 .המשנה של המבח��ואומדני סבירות אומצה ג� כאשר חושבו הציוני� בתחומי


לצור� . יש לגשר בי� סולמות המדידה, כדי להשוות בי� ציוני� שהתקבלו בשני� שונות


פונקציית ). �Trendפריטי ה(ותפי� שהועברו בשני� השונות זה משתמשי� בפריטי� המש


המרה המבוססת על השוואת הציוני� שהתקבלו על קבוצת פריטי� זו במועדי� השוני� 


א� מספר� , 1999 על סול� הציוני� של 2003מאפשרת להציב את אומדני הציו� הכולל של 


שר לגשר בי� סולמות המשנה של המבח� אינו מאפ� בתחומי�Trendהמועט של פריטי ה


 אינ� על סול� משות� ע� �2003לכ� ציוני הסבירות בתחומי התוכ� השוני� ב. תוכ� אלה


המשנה של � בתחומי�Trendולצור� השוואת ההישגי� על פריטי ה, �1999אלה שד�וחו ב


 .המבח� משתמשי� בציוני אחוזי�


 על תחומי תוכ� שוני� הוא ממוצע אחוז העוני� נכו� על פריטי המבח� אוציו� אחוזי� 


מי� , ידי שכבות המדג��אוכלוסייה יכולה להיות מוגדרת על. בו באוכלוסייה מסוימת


בדוח הנוכחי דיווחנו באמצעות ציוני אחוזי� ג� כאשר דובר בכלל . הנבדקי� וכדומה


וזאת כדי לאפשר השוואה ע� נתוני� , �Trendולא רק בפריטי ה, הפריטי� של המבח�


שכ� האחוזי� , אול� כא� יש ג� מקו� להסתייגות. � שנערכו בישראלממחקרי� אחרי


וג� א� מניחי� שהמבחני� המיועדי� , המושווי� הינ� של תגובות על מבחני� שוני�


 להתייחס להשוואות יש, לאותה רמת כיתה ולאותו מקצוע בודקי� אות� עולמות תוכ�


 .בזהירות ראויה
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 סיפי הישג


 


ניות ולציבור הרחב לפרש טוב יותר את הישגיה� של כדי לסייע לקובעי המדי


�מנסי� לאפיי� את ההישג של תלמידי� שציוניה� נופלי� סביב ארבע נקודות, התלמידי�


� נקבעו ארבע נקודות כאלה עלTIMSS-2003במחקר . חת� בהתפלגות הציוני� הבינלאומית


 – 550,  הס� הבינוני כציו�– 475,  נקבע כציו� הס� התחתו�400ציו� . דעת�סמ� שיקול


תלמידי� שציוניה� נעי� בסביבת .  כציו� הס� של המצטייני�– �625ו, כציו� הס� הגבוה


תגובותיה� על הפריטי� השוני� מאפשרי� לקשור לכל . בוח��ציוני הס� משמשי� קבוצות


בוח� רלוונטית עוני� עליה נכו� ורוב �ס� הישג קבוצת פריטי� שרוב התלמידי� בקבוצת


פרשנות של הדרישות החבויות בפריטי� . בוח� נמוכה יותר שוגי� בה��די� בקבוצתהתלמי


שיעור התלמידי� המשיגי� או עוברי� . אלה מאפשרת לתאר את ההישג בכל אחד מהסיפי�


 .את הסיפי� משמש מדד נוס� לבחינת הישגיה של כל מדינה
 
 


 ההישג במתמטיקה


 


אנגליה לא נכללה בחישוב (שוות  המדינות המו45ממוצע ההישג במתמטיקה של  •


 נקודות ציו� על סול� ציוני 467הוא ) הממוצע משו� שלא עמדה בדרישות הדגימה


 .0.5התק� �וטעות, הסבירות


עולי� באופ� מובהק סטטיסטית על הממוצע , ביניה� ישראל,  מדינות26הישגיה� של  •


סטית מהממוצע  מדינות נמוכי� באופ� מובהק סטטי18והישגיה� של , הבינלאומי


 אינ� שוני� באופ� מובהק – רומניה ומולדובה – מדינות 2הישגיה� של . הבינלאומי


 .סטטיסטית מהממוצע הבינלאומי


ע� ציו� , סינגפור. המדינות המובילות בהישגי� במתמטיקה ה� המדינות האסיאתיות •


. מיתק� מעל הממוצע הבינלאו� סטיות1.3נמצאת במרחק של , 3.6תק� � וטעות605


והיא נמצאת , 5.5תק� � וטעות264ע� ציו� , אפריקה�ההישג הנמו� ביותר הוא של דרו�


 .תק� מתחת לממוצע הבינלאומי�כשתי סטיות


 496ע� ממוצע , )ללא אנגליה( המדינות המושוות 45 מבי� �19ישראל נמצאת במקו� ה •


 שונה בהישגה והיא אינה, תק� מעל לממוצע הבינלאומי� סטיית�1/3כ, 3.4תק� �וטעות


 .שוודיה וליטא, אנגליה, סקוטלנד, זילנד�ניו, באופ� מובהק סטטיסטית מסלובניה


 המדינות והישויות שהיו �33 ב�2003 להישגי� ב�1999מ� ההשוואה בי� ההישגי� ב •


 חלו שינויי�  וישויות מדינות�20השוואה לגבי מועדי� אלה עולה כי ב�לה� נתוני� בני


.  מדינות חלו ירידות מובהקות סטטיסטית�10וב, סטטיסטיתמובהקי� �קטני� ולא


הינה אחת המדינות היחידות ,  נקודות ציו��29שבה עלה ההישג במתמטיקה ב, ישראל
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עלייה מובהקת . �2003 ל�1999שבה� נרשמה עלייה מובהקת סטטיסטית בהישג מ


 20 –ובליטא ,  נקודות ציו�33 –סטטיסטית במתמטיקה התרחשה ג� בפיליפיני� 


 .נקודות ציו�


העלייה שנרשמה בישראל בהישגי� במתמטיקה התרחשה בקרב הלומדי� בכל  •


�שה� כ,  נקודות68 –העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בקרב הערבי� . המשנה�אוכלוסיות


. תק� של התפלגות ציוני המבח� במתמטיקה באוכלוסייה הישראלית כולה� סטיית0.8


 59 –הדתיי� �הספר הממלכתיי��תלמידי� בבתיעלייה מרשימה נרשמה ג� בקרב ה


תק� של התפלגות ציוני המבח� באוכלוסייה הישראלית � סטיית�0.7כ, נקודות ציו�


 15 –הספר הממלכתיי� נרשמה עלייה נמוכה יחסית �בקרב התלמידי� בבתי. כולה


תק� של התפלגות ציוני המבח� במתמטיקה באוכלוסייה � סטיית�0.2כ, נקודות בלבד


 .ראלית כולההיש


, שוות בהישגיה� של קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל�כתוצאה מהעליות הבלתי •


�שהיו ב, הפערי� בי� האוכלוסייה הדוברת עברית לבי� האוכלוסייה הדוברת ערבית


, תק� בתחומי המבח� השוני� לטובת דוברי העברית� סטיית1.0 עד 0.7 בטווח של 1999


פערי . תק� לטובת דוברי העברית� סטיית0.5 עד 0.3 לטווח של �2003הצטמצמו ב


ההישג בי� התלמידי� בחינו� העברי הממלכתי לבי� התלמידי� בחינו� העברי 


תק� של התפלגות הציוני� לטובת � סטיית�0.3 על כ�1999שעמדו ב, הדתי�הממלכתי


תק� לטובת � סטיית0.2 לשיעור של �2003השתנו ב, הספר הממלכתיי��הלומדי� בבתי


 .הדתיי��הספר הממלכתיי��הלומדי� בבתי


 625שהשיגו או עברו את ציו� הסבירות , שיעור התלמידי� המצטייני� בישראל •


שיעור זה עלה במקצת בישראל למ� . בדומה לממוצע הבינלאומי, 6%הוא , במתמטיקה


�ירד מ, 400שלא הגיעו לציו� , שיעור התלמידי� החלשי� בישראל, במקביל. 1999


שיעור התלמידי� , פי הממוצעי� הבינלאומיי��על. �2003 ב�14% ל�1999 ב24%


 –בקוריאה הדרומית , 38% –בטייווא� , 44%שעברו את ס� המצטייני� בסינגפור הוא 


 .0%ואילו במדינות רבות שיעור זה עומד על , 24% –ביפ� , 31% –קונג �בהונג, 35%


מי בי� הישגי הבני� להישגי  היה פער מובהק סטטיסטית בממוצע הבינלאו�1999ב •


העלייה בהישגי הבנות . �2003פער זה נעל� ב. הבנות במתמטיקה לטובת הבני�


.  גדולה מהעלייה שהתרחשה בהישגי הבני� בתקופה זו�2003 ל1999שהתרחשה בי� 


 מדינות הישגיה� של הבנות גבוהי� באופ� מובהק סטטיסטית מהישגיה� של הבני� �9ב


 ). נקודות ציו� בבחריי��33דות ציו� בטייווא� ל נקו7הפער נע בי� (


, ישראל הינה אחת המדינות שבה� פערי המגדר בהישגי� במתמטיקה ה� לטובת הבני� •


 נקודות 16( לטובת הבני� �1999א� ג� בה הפער הגדול והמובהק סטטיסטית שהיה ב


רי המגדר פע. ושוב אינו מובהק סטטיסטית,  נקודות ציו��8 ל�2003הצטמצ� ב) ציו�
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, ואילו בקרב דוברי הערבית ה� לטובת הבנות, בקרב דוברי העברית ה� לטובת הבני�


 .א� בשני המקרי� הפערי� אינ� מובהקי� סטטיסטית


 – נתוני�גיאומטרייה ו, מדידה, אלגברה,  מושג המספר–בכל תחומי התוכ� במתמטיקה  •


, אה לממוצע הארציבהשוו. ההישגי� בישראל עולי� על הממוצעי� הבינלאומיי�


הישגי הבני� עולי� באופ� . ההישגי� במושג המספר ובאלגברה ה� הגבוהי� ביותר


ודומי� להישגי , נתוני�במדידה וב, מובהק סטטיסטית על הישגי הבנות במושג המספר


 .הבנות באלגברה ובגיאומטרייה


 ונותרו �1999כשליש מפריטי המבח� במתמטיקה הינ� פריטי� שהועברו ג� ב, כאמור •


 מאפשרת א� היא לזהות �Trendהשוואת ההישגי� בפריטי ה). Trendפריטי (חסויי� 


פי הממוצעי� הבינלאומיי� �בעוד שעל. מגמה של עלייה או ירידה בהישגי� בי� השני�


בישראל חלו ,  במתמטיקה�Trendחלה ירידה מובהקת סטטיסטית בהישג בפריטי ה


 נקודות ציו� על 7:  סטטיסטית בפריטי� אלהזמ� זה עליות גדולות ומובהקות�בפרק


 8, )�2003תק� של התפלגות הציוני� ב� סטיית�1/3כ(סול� ציוני האחוזי� במבח� כולו 


 נקודות 7,  נקודות ציו� במדידה7,  נקודות ציו� באלגברה6, נקודות ציו� במושג המספר


ת הגדולות ביותר ג� כא� נרשמו העליו. נתוני� נקודות ציו� ב�6ציו� בגיאומטרייה ו


 .הדתי�הספר הערביי� ובחינו� העברי הממלכתי�בבתי


הספר שלה� בכל �פי מדד הטיפוח של בתי�כאשר מפלחי� את הישגי התלמידי� על •


פערי ההישג הגדולי� ביותר במתמטיקה בי� תלמידי� , המשנה�אחת מאוכלוסיות


�בקרב תלמידי בתימתגלי� " חלשי�"ספר �לבי� תלמידי� בבתי" מבוססי�"ספר �בבתי


, )תק� של התפלגות הציוני� של כלל התלמידי�� סטיית�0.8יותר מ(הספר הממלכתיי� 


� סטיית0.7–0.5פער של (הדתיי� �הספר הממלכתיי��ואחריה� בקרב הלומדי� בבתי


ייתכ� . הספר הערביי��הפערי� הקטני� ביותר מצויי� בקרב הלומדי� בבתי). ל"תק� כנ


הטיפוח �הספר השייכי� לעשירוני�הכלכליי� בי� בתי�ברתיי�שבמגזר זה ההבדלי� הח


כאשר הפער , �1999מצב זה שונה מזה שהיה ב, מכל מקו�. השוני� אינ� כה גדולי�


לבי� הלומדי� " מבוססי�"ספר �הגדול ביותר בהישגי� הלימודיי� בי� הלומדי� בבתי


 .הדתיי��הספר הממלכתיי��נמצא בבתי" חלשי�"ספר �בבתי


לות המבח� במתמטיקה נית� לשיי� כאמור לארבעה תחומי� של מיומנויות את שא •


פתרו� בעיות שגרתיות , שימוש במושגי�, ידיעה של עובדות ופרוצדורות: קוגניטיביות


, שתי המיומנויות הראשונות פשוטות יחסית לשתיי� האחרות. וחשיבה מתמטית


 .ובהתא� לכ� ההישג בה� גבוה יותר מאשר באחרות


�גי� הגבוהי� ביותר בכל המיומנויות הקוגניטיביות ה� בקרב התלמידי� בבתיההיש •


הספר �א� כי הפערי� בינ� לבי� הלומדי� בבתי, הדתיי��הספר הממלכתיי�


 .הממלכתיי� הינ� זניחי�
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הפערי� הגדולי� במיומנויות הקוגניטיביות ה� בי� התלמידי� בחינו� העברי לבי�  •


תק� של התפלגות הציוני� � סטיית0.5–0.25גודל של �רבסד, התלמידי� בחינו� הערבי


במגזר העברי הישגי הבני� במיומנויות הקוגניטיביות עולי� . של האוכלוסייה כולה


 .ערבי הבנות משיגות יותר מהבני� או משתוות אליה�במגזר ה. במעט על הישגי הבנות
 
 


 ההישג במדעי�


 


אנגליה לא נכללה בחישוב הממוצע ( המדינות המושוות 45 במדעי� של ממוצע ההישג •


,  נקודות ציו� על סול� ציוני הסבירות474הוא ) משו� שלא עמדה בדרישות הדגימה


 .0.6התק� �וטעות


עולי� באופ� מובהק סטטיסטית על הממוצע , ביניה� ישראל,  מדינות24ממוצעיה� של  •


 אינ� שוני� –ניה מולדובה ורומ, ירד�,  בולגריה– מדינות 4הישגיה� של ; הבינלאומי


 מדינות נמוכי� 18וממוצעיה� של ; באופ� מובהק סטטיסטית מהממוצע הבינלאומי


 .באופ� מובהק סטטיסטית מהממוצע הבינלאומי


תק� שלמה של התפלגות הציוני� �בשיעור של כסטיית, המדינה העומדת בראש •


 נקודות 578ע� ממוצע של , היא סינגפור, העולמית במדעי� מעל לממוצע הבינלאומי


�המדינה שהישגיה במדעי� הינ� הנמוכי� ביותר היא דרו�. 4.3תק� �ציו� וטעות


תק� של התפלגות הציוני� �כשתי סטיות, 6.7תק� � וטעות244ע� ממוצע , אפריקה


 .העולמית מתחת לממוצע הבינלאומי


צע  נקודות ציו� על הממו�14 עולה ב– 3.1תק� � וטעות488 ממוצע –ההישג של ישראל  •


תק� של ההתפלגות הציוני� הבינלאומית מההישג של � סטיית�0.9הבינלאומי א� נופל ב


ללא ( המדינות המושוות 45 מבי� �23ישראל נמצאת במקו� ה. המדינה המובילה


איטליה , והיא אינה שונה בהישגה באופ� מובהק סטטיסטית מנורווגיה, )אנגליה


 .ובולגריה


 מבחינת ההישגי� במדעי� הינה �2003 ל1999המגמה העולמית שמסתמנת בי�  •


 שיש לה� נתוני� לגבי ההישגי� במדעי� בשני  והישויות המדינות33מבי� . מעורבת


 מדינות חלו ירידות �8ב,  חלו עליות מובהקות סטטיסטית בהישגי��10ב, המועדי�


 מדינות לא חלו שינויי� מובהקי� סטטיסטית בי� שני �15וב, מובהקות סטטיסטית


 המדינות שבה� חלה עלייה מובהקת סטטיסטית 10 ישראל הינה אחת מבי� a.עדי�המו


 20ושיעור העלייה שנרש� בה הוא , �2003 ל�1999בהישגי� הלימודיי� במדעי� מ


הפיליפיני� : מדינות אחרות ששיפרו את הישגיה� במדעי� באופ� ניכר ה�. נקודות ציו�


 25 –ירד� ,  נקודות ציו�27 –קונג � הונג, נקודות ציו�31 –ליטא ,  נקודות ציו�32 –
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 12 –הברית � נקודות ציו� וארצות13 –מולדובה ,  נקודות ציו�18 –מלזיה , נקודות ציו�


 .נקודות ציו�


, המשנה�העלייה שנרשמה בישראל בהישגי� במדעי� התרחשה בקרב כל אוכלוסיות •


תק� של � סטיית�0.8 כ, נקודות ציו�64בשיעור של (א� במיוחד בקרב דוברי הערבית 


�הספר הממלכתיי��ובקרב הלומדי� בבתי) התפלגות הציוני� של כלל התלמידי�


תק� של התפלגות הציוני� של כלל � סטיית�0.6כ,  נקודות ציו�49בשיעור של (הדתיי� 


הספר הממלכתיי� קטנה בהרבה �העלייה שחלה בקרב הלומדי� בבתי). התלמידי�


 .ולמעשה זניחה


 בי� התלמידי� בחינו� העברי לבי� התלמידי� �1999 במדעי� שנרשמו בפערי ההישג •


תק� שלמה בציו� � היה פער של כסטיית�1999ב. �2003בחינו� הערבי הצטמצמו ב


פערי . תק�� סטיית�0.4 הפער קט� מ�2003ואילו ב, הכולל במדעי� בי� שני המגזרי�


 התלמידי� בחינו� ההישג במדעי� בי� התלמידי� בחינו� העברי הממלכתי לבי�


, תק� לטובת התלמידי� בממלכתי� סטיית�0.5 על כ�1999שעמדו ב, הדתי�הממלכתי


 .�2003נעלמו לחלוטי� ב


 6% במדעי� הוא 625שיעור התלמידי� המצטייני� שהשיגו או עברו את ציו� הסבירות  •


, 5%בישראל שיעור התלמידי� שהשיגו או עברו ס� זה הוא . פי הממוצע הבינלאומי�על


שאינ� , שיעור התלמידי� החלשי� בישראל, לעומת זה. �1999והוא לא השתנה מ


פי הממוצעי� �על. �2003 ב�15% ל�1999 ב�25%ירד מ, 400מגיעי� לציו� 


, �7% ל�9%הבינלאומיי� חלה בי� מועדי� אלה ירידה קטנה בשיעור המצטייני� מ


 .�16% ל�19% החלשי� מ אלו שמתחת לס�וחלה ג� ירידה קטנה בשיעור


. ברוב המדינות קיי� פער מגדרי מובהק סטטיסטית בהישגי� במדעי� לטובת הבני� •


 נקודות 1000–0על סול� של ( נקודות 6פי הממוצע הבינלאומי עומד על �הפער על


פערי� קטני� יותר שנמצאו אינ� ; זהו ג� הפער המובהק סטטיסטית הקט� ביותר). ציו�


 �9ב.  נקודות35 –ול ביותר לטובת הבני� נרש� בגאנה הפער הגד. מובהקי� סטטיסטית


במקדוניה : מדינות הישגי הבנות עולי� באופ� מובהק סטטיסטית על הישגי הבני�


בארמניה וברשות ; 1000–0 נקודות ציו� על סול� 8 –ובמולדובה הפער קט� 


 27 –� בירד;  נקודות ציו�16 –בערב הסעודית ;  נקודות ציו�13 פער של –הפלסטינית 


 . נקודות ציו� לטובת הבנות29 –ובבחריי� ; נקודות ציו�


ישראל הינה אחת הארצות שבה� פער ההישגי� במדעי� לטובת הבני� ממשי� להתקיי�  •


בי� . �2003 נקודות ב�20 ל�1999 נקודות ב�14 מ–וא� גדל ונעשה מובהק סטטיסטית 


הישגי הבני� וג� בהישגי השני� האלה חלו בישראל עליות מובהקות סטטיסטית ג� ב


בחינו� העברי הפער הוא לטובת . אול� העליות בהישגי הבני� היו גדולות יותר, הבנות


ואילו בקרב דוברי הערבית הפער הוא לטובת הבנות א� , )תק�� סטיית�1/3כ(הבני� 


 .הוא קט� יותר
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הפער . בכל תחומי התוכ� במדעי� ההישגי� בישראל עולי� על הממוצעי� הבינלאומיי� •


זה ג� התחו� . הגדול ביותר בי� ההישג בישראל לבי� הממוצע הבינלאומי הוא בכימיה


 .שבו ההישג הישראלי עולה על הממוצע הארצי של הציו� הכולל במדעי�


הפערי� . בישראל הישגי הבני� עולי� על הישגי הבנות בכל תחומי התוכ� במדעי� •


וקטני� יותר , במדעי הסביבה ובפיזיקה, האר��לטובת הבני� גדולי� יותר במדעי כדור


במדעי החיי� הישגי הבנות דוברות הערבית עולי� על הישגי . בכימיה ובמדעי החיי�


 .של ציוני הסבירות) תק�� סטיית�0.5כ( נקודות ציו� �43הבני� דוברי הערבית ב


 ונותרו �1999 מפריטי המבח� במדעי� הינ� פריטי� שהועברו ג� ב�40%כ, כאמור •


 מאפשרת א� היא לזהות �Trendהשוואת ההישגי� בפריטי ה). Trendפריטי (סויי� ח


פי הממוצעי� הבינלאומיי� חלה �על. מגמה של עלייה או ירידה בהישגי� בי� השני�


העלייה , לעומת זה, בישראל.  במדעי��Trendעלייה קטנה מאוד בהישג בפריטי ה


תק� של � סטיית0.3–0.2עור של  בתחומי המבח� השוני� היא בשי�Trendבפריטי ה


בכימיה , העליות בולטות בעיקר במדעי החיי�. �Trendהתפלגות הציוני� בכל פריטי ה


העלייה .  בי� שני המועדי� ירידהלא חל כל שינויבעוד שבמדעי הסביבה , ובפיזיקה


שחלה בציוניה� של כלל התלמידי� בישראל נובעת בעיקר מעליות בהישגי התלמידי� 


 .הדתי�הערבי ובחינו� העברי הממלכתיבחינו� 


הספר שלה� בכל �פי מדד הטיפוח של בתי�כאשר מפלחי� את הישגי התלמידי� על •


�פערי ההישג הגדולי� ביותר במדעי� בי� תלמידי� בבתי, המשנה�אחת מאוכלוסיות


מתגלי� בחינו� הממלכתי העברי " חלשי�"ספר �לבי� תלמידי� בבתי" מבוססי�"ספר 


, )תק� של התפלגות הציו� במדעי� באוכלוסייה הישראלית כולה�יית סט�0.7כ(


 ).ל"תק� כנ� סטיית�0.3כ(הספר הערביי� �והפערי� הנמוכי� ביותר מתגלי� בבתי


את שאלות המבח� במדעי� נית� לשיי� כאמור לשלוש קטגוריות של מיומנויות  •


 מושגית ושאלות שאלות הבודקות הבנה, שאלות הבודקות ידע עובדתי: קוגניטיביות


, ההבדלי� בהישגי� שמתגלי� במיומנויות השונות. הבודקות מיומנויות חשיבה גבוהות


מעידי� על מדרג בקושי ובמורכבות , המשנה�ואשר חוזרי� על עצמ� בכל אוכלוסיות


הפערי� הגדולי� ביותר בהישגי� הקוגניטיביי� ה� בי� . הנדרשת מהתלמידי�


וה� בולטי� במיוחד , התלמידי� בחינו� הערביהתלמידי� בחינו� העברי לבי� 


� בחינו� העברי הפערי� המגדריי� ה� לטובת הבני. במיומנויות החשיבה הגבוהה


 .ולטובת הבנות בחינו� הערבי
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 ההקשר החינוכי של לימודי המתמטיקה והמדעי�


 


 תוכנית הלימודי�


עורכי המחקר . �IEAאחד מגורמי ההקשר החשובי� במחקרי התוכנית הלימודי� הינה  •


המבטאת את המדיניות לגבי הוראת , עשו הבחנה בי� תוכנית הלימודי� המיועדת


המתייחסת לאופ� שבו המורי� , לבי� תוכנית הלימודי� המופעלת, מקצוע הלימוד


 .מפרשי� ומיישמי� את המדיניות החינוכית


י� במערכת מידע על תוכנית הלימודי� המיועדת בכל מדינה נאס� מגורמי� מוסמכ •


הנתוני� שנאספו ה� שיעור הנושאי� מס� כל . באמצעות שאלו� תוכנית הלימודי�


שיעור הנושאי� , ידי כל התלמידי��הנושאי� בכל תחו� תוכ� שאמורי� להילמד על


ידי התלמידי� הטובי� בלבד ושיעור הנושאי� שאינ� אמורי� �שאמורי� להילמד על


שדיווחו לגבי כל , � המופעלת נאס� ממורי�מידע על תוכנית הלימודי. להילמד כלל


בשנת המבח� או לא , לפני שנת המבח�) יותר ממחצית תכניו(נושא א� הוא נלמד ברובו 


 .נלמד כלל


פי � מה� על69%.  נושאי�TIMSS 45במתמטיקה זוהו בתוכנית הלימודי� המיועדת של  •


, י� לכלל התלמידי� הבינלאומיי� מיועדממוצעי�פי ה� על�70%הנתוני� הישראליי� ו


 הבינלאומיי� מיועדי� לתלמידי� הטובי� ממוצעי�פי ה� על�6% מה� בישראל ו7%


 אינ� נלמדי� – הבינלאומיי� ממוצעי�פי ה� ג� בישראל וג� על– מה� �24%ו, בלבד


תחומי התוכ� במתמטיקה שבה� תוכנית הלימודי� המיועדת בישראל מקיפה את . כלל


 .יותר ה� מושג המספר ואלגברהשיעורי הנושאי� הגבוהי� ב


אחוז הנושאי� .  נושאי�TIMSS 44במדעי� זוהו בתוכנית הלימודי� המיועדת של  •


פי הממוצעי� �ועל, �77%מתוכ� המיועדי� לכל התלמידי� בישראל מגיע ל


נראה שתוכניות לימודי� במדעי� מיישמות גישה של מדע . �71% ל–הבינלאומיי� 


ג� בישראל , TIMSSעי� שפורטו במסגרת הקוריקולרית של  מהנושאי� במד�1/4כ. לכל


תחומי התוכ� במדעי� שבה� . אינ� נלמדי� כלל, פי הממוצעי� הבינלאומיי��וג� על


תוכנית הלימודי� המיועדת בישראל מקיפה את שיעורי הנושאי� הגבוהי� ביותר ה� 


 .האר��מדעי הסביבה ומדעי כדור


 �2/3מודי� המיועדות בישראל מקיפות יותר מאפשר לסכ� ולומר כי תוכניות הלי •


ה� במדעי� וה� , TIMSSפיה פותחו מבחני �מנושאי המסגרת הקוריקולרית שעל


 .פי הממוצעי� הבינלאומיי��הנתו� דומה לזה שמתקבל על. במתמטיקה


את , בשנת המבח� או לפניה, שיעור� הממוצע של התלמידי� בישראל שלמדו בפועל •


�ואילו שיעור� על, 61% במתמטיקה הוא TIMSSהקוריקולרית של רוב נושאי המסגרת 


ג� , כל התלמידי� כמעט. 72%פי הממוצעי� הבינלאומיי� גבוה יותר ועומד על 
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למדו בפועל את רוב הנושאי� הקשורי� , פי הממוצעי� הבינלאומיי��בישראל וג� על


פי �עלג� בישראל וג� , פחות ממחצית התלמידי�, לעומת זה. למושג המספר


בתחו� . נתוני�למדו בפועל את רוב הנושאי� בתחו� התוכ� , הממוצעי� הבינלאומיי�


שיעור נמו� ,  מהתלמידי�45%ידי �התוכ� גיאומטרייה נלמדו רוב הנושאי� באר� על


 .פי הממוצע הבינלאומי� על�69%בהשוואה ל


את , יהבשנת המבח� או לפנ, שיעור� הממוצע של התלמידי� בישראל שלמדו בפועל •


פי �ואילו שיעור� על, 56% במדעי� הוא TIMSSרוב נושאי המסגרת הקוריקולרית של 


 מנושאי �3/4א� שיותר מ, ככלל. 67%הממוצעי� הבינלאומיי� גבוה יותר ועומד על 


 במדעי� תואמי� את תוכנית הלימודי� המיועדת TIMSSהמסגרת הקוריקולרית של 


. ידי התלמידי� עד למועד המבח��ו בפועל עלרק כמחצית� אכ� נלמד, במדעי� בישראל


האר� ובמדעי הסביבה כמעט כל נושאיה של המסגרת הקוריקולרית �במדעי כדור, כ�


 מהנושאי� �40%א� רק כ,  מיוצגי� בתוכנית הלימודי� המיועדת בישראלTIMSSשל 


 .אכ� נלמדו בפועל


המבח� או בשנת  קוד� לשנת –נוס� על המידע לגבי המועד שבו נלמדו הפריטי�  •


 נאס� בישראל מידע על פריטי� שתוכניה� נלמדו לפני שנת המבח� א� –המבח� עצמה 


 �20%שהיוו כ,  פריטי� כאלה39במתמטיקה היו . קיבלו דגש מיוחד בשנת המבח�


מבי� כל פריטי המתמטיקה . ובמדעי� לא היו פריטי� כאלה כלל, מכלל פריטי המבח�


 מהפריטי� ייצגו 20%,  אמורי� להילמד בשנת המבח� ייצגו תכני� שהיו55%, במבח�


�ו,  דגש מיוחד בשנת המבח�קיבלותכני� שהיו אמורי� להילמד לפני שנת המבח� א� 


 ייצגו תכני� שהיו אמורי� להילמד קוד� לשנת המבח� ללא דגש מיוחד בשנת 5%


מד  אמורי� להילשלא מהפריטי� ייצגו תכני� 30%  פריטי� שה�58 במדעי�. המבח�


  מהפריטי� ייצגו תכני� שהיו אמורי� להילמד קוד� לשנת המבח��40%ו, בשנת המבח�


 .מבח�ה ייצגו תכני� שהיו אמורי� להלמד בשנת 30%ולא הודגשו בשנת המבח� וכ� 


המבח� במתמטיקה תוא� אפוא יותר את תוכנית הלימודי� המיועדת בישראל עד כיתה 


 .ח


יתה לתלמידי� הזדמנות כלשהי ללמוד את ממוצע ההישג בפריטי המתמטיקה שהי 


על ממוצע ההישג בפריטי� ) 100–0על סול� ( נקודות ציו� �7תוכניה� עולה ב


ההישג בפריטי� שתוכניה� קיבלו דגש מיוחד ). תק�� סטיית�0.3כ(שתוכניה� לא נלמדו 


 נקודות ציו� על ההישג בפריטי� שתוכניה� נלמדו בשנת �7בשנת המבח� עולה ב


 .לא הדגשההמבח� ל


ממוצע ההישג בפריטי� שהייתה לתלמידי� הזדמנות כלשהי ללמוד את , במדעי� 


 נקודות ציו� על ההישג בפריטי� שלא הייתה לתלמידי� הזדמנות �6תוכניה� עולה ב


יתרו� ההישג בפריטי� שתוכניה� נלמדו על ההישג בפריטי� . ללמוד את תוכניה�


יש . האר� ובמדעי החיי��במדעי כדור, השתוכניה� לא נלמדו בולט במיוחד בכימי
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הספר �לציי� שבפיזיקה נמצא הישג גבוה יותר בפריטי� שתוכניה� לא נלמדו בבית


אי� להוציא מכלל אפשרות שההישג בפריטי� מבטא לא . מאשר באלה שתוכניה� נלמדו


אלא ג� את הקושי , וד את תוכניה�רק את מידת ההזדמנות שניתנה לתלמידי� ללמ


 .שלה�
 


 נתוני הרקע של התלמידי�


והוא עולה על , 45%שיעור התלמידי� בישראל שאחד מהוריה� בוגר אוניברסיטה הוא  •


בישראל . להשכלת ההורי� יש קשר להישגי� לימודיי�. 28% –הממוצע הבינלאומי 


פער ההישגי� בי� תלמידי� שאחד מהוריה� בוגר אוניברסיטה לבי� תלמידי� שהוריה� 


.  נקודות ציו� במדעי��67 נקודות ציו� במתמטיקה ול�76 פחות מגיע לבוגרי יסודי או


 .פי הממוצעי� הבינלאומיי� גדולי� א� יותר�הפערי� על


שיעור התלמידי� שאחד מהוריה� בוגר אוניברסיטה ואשר מצפי� א� ה� להשלי�  •


� ל–פי הממוצעי� הבינלאומיי� �ועל, �35%לימודי� אוניברסיטאיי� מגיע בישראל ל


לשאיפות של תלמידי� להשלי� לימודי� אוניברסיטאיי� יש השפעה על . 21%


 נקודות ציו� 85וה� משיגי� , במיוחד א� להוריה� יש השכלה אוניברסיטאית, הישגיה�


 נקודות ציו� במדעי� יותר מתלמידי� שאינ� מצפי� להשלי� לימודי� �78במתמטיקה ו


 .סיטה ובי� א� לאובי� א� הוריה� בוגרי אוניבר, אוניברסיטאיי�


פי הממוצעי� הבינלאומיי� מגיעי� מבתי� שיש � על�15% מהתלמידי� בישראל ו22% •


 ספרי� �200פערי ההישג בי� תלמידי� שבבית� יש יותר מ.  ספרי��200בה� יותר מ


תק� של � סטיית0.7–0.5 ספרי� ה� בשיעור של בי� �10 ל0לבי� כאלה שבבית� יש בי� 


 .ציוני הסבירות


ג� במגזר של דוברי העברית וג� במגזר של דוברי , בתיה� של רוב התלמידי� בישראלב •


ההישגי� הלימודיי� של תלמידי� שיש בבית� . כתיבה�יש מחשב ושולח�, הערבית


תק� של סול� ציוני הסבירות על ההישגי� של תלמידי� � סטיית�0.5מחשב עולי� בכ


כתיבה �מידי� שיש בבית� שולח�וההישגי� הלימודיי� של תל, שאי� בבית� מחשב


 .כתיבה�תק� על הישגיה� של תלמידי� שאי� בבית� שולח�� סטיית�0.3עולי� בכ


 מתלמידיה משתמשי� במחשבי� ג� בבית �70% המדינות שיותר מ12ישראל נמנית ע�  •


הישגיה� של אלה המשתמשי� במחשבי� בבית בלבד או בבית . הספר�וג� בבית


�אל על הישגיה� של אלה המשתמשי� במחשבי� רק בבתיהספר עולי� בישר�ובבית


 .תק� של התפלגות ציוני הסבירות במתמטיקה ובמדעי�� סטיית�0.7הספר בכ


בית לפחות שלוש פעמי� � מה� מקבלי� שיעורי�1/3כ, לפי דיווחי התלמידי� בישראל •


 שיעור התלמידי� המקביל. בשבוע ושוקדי� על הכנת� כמחצית השעה ויותר כל פע�
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הנתוני� הבינלאומיי� אינ� קושרי� את . �1/4פי הממוצעי� הבינלאומיי� הוא כ�על


. בית במתמטיקה ובמדעי� להישגי� לימודיי��התדירות והאינטנסיביות של מת� שיעורי


בית הינה אפקטיבית במתמטיקה א� לא �בישראל נמצא כי אינטנסיביות במת� שיעורי


 .במדעי�


בהשוואה לממוצע ,  שעות כל יו�2.5 –בטלוויזיה ילדי� בישראל מרבי� לצפות  •


 שעות 3.7 –בגלישה באינטרנט  ואו מרבי� במשחקי מחשב;  שעות1.9בינלאומי של 


ומרבי� להיפגש ע� חברי� ;  שעות בלבד2.1בהשוואה לממוצע בינלאומי של , כל יו�


 . שעות1.9 שעות כל יו� בהשוואה לממוצע בינלאומי של 2.3 –


.  התלמידי� בישראל חשי� ביטחו� עצמי גבוה כלומדי מתמטיקה ומדעי�יותר ממחצית •


הישגי תלמידי� בישראל שיש . לתחושת הביטחו� העצמי יש קשר להישגי� לימודיי�


 �63 נקודות ציו� במתמטיקה וב�75לה� תחושת ביטחו� עצמי גבוהה כלומדי� עולי� ב


כאשר , ע� זה.  כלומדי� נמו�נקודות ציו� במדעי� על הישגי תלמידי� שבטחונ� העצמי


משווי� בי� מדינות מתברר כי שיעור התלמידי� בעלי תחושת ביטחו� עצמי גבוהה 


 .כלומדי� אינו קשור בהכרח להישגיה של אותה מדינה


 �42%ו,  מהתלמידי� בישראל מביעי� יחס של הערכה גבוהה ללימודי המתמטיקה56% •


לעמדות אלה יש קשר בינוני להישגי� . י�מביעי� יחס של הערכה גבוהה ללימודי המדע


תק� של התפלגות ציוני הסבירות לטובת � סטיית�0.3בישראל קיי� פער של כ .לימודיי�


תלמידי� שיש לה� הערכה גבוהה למקצועות בהשוואה לאלה שהערכת� למקצועות 


שיעור התלמידי� המביעי� הערכה גבוהה ללימודי המדעי� והמתמטיקה גבוה . נמוכה


ונמצא במגזר זה קשור יותר , ) מהלומדי��3/4מגיע ל( בקרב דוברי הערבית יותר


 .להישגי� לימודיי�


�ו, "אני נהנה ללמוד מתמטיקה" מהתלמידי� מביעי� הסכמה מלאה להיגד 27%רק  •


שיעור המביעי� הסכמה להיגדי� .  מביעי� הסכמה מלאה להיגד דומה במדעי�34%


�מ. פי שניי� משיעור� במגזר של דוברי העבריתאלה במגזר של דוברי הערבית גדול 


,  חלה בישראל ירידה בשיעור� של אלה המסכימי� כי ה� נהני� ללמוד מתמטיקה1999


. א� במקביל חלה עלייה בשיעור� של אלה המסכימי� כי ה� נהני� ללמוד מדעי�


פער ההישגי� בי� המביעי� . להנאה מלימוד המקצוע יש קשר להישגי� לימודיי�


פי הממוצעי� הבינלאומיי� �מה להיגד לבי� אלה שאינ� מסכימי� להיגד מגיע עלהסכ


.  נקודות ציו� במדעי� על סול� ציוני הסבירות�30 נקודות ציו� במתמטיקה ול�28ל


 .בישראל הקשר בולט יותר במגזר של דוברי הערבית
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 מורי המתמטיקה והמדעי�


שלו הינ� גורמי� מכריעי� המשפיעי� הכשרתו ותחושת המסוגל�ת , כישוריו של המורה •


מידע על גורמי� אלה נאס� בעיקר משאלוני מורה נפרדי� . רבות על הישגי התלמידי�


ועל ,  מורי�371על השאלו� למורי המתמטיקה ענו . למורי המתמטיקה ולמורי המדעי�


 �2/3 במתמטיקה ובTIMSS מכיתות �3/4ב.  מורי�317השאלו� למורי המדעי� ענו 


רוב ה� לימדו �פי�א� על, ת המדעי� לימדו את תלמידי הכיתה כמה מורי�מכיתו


. נוכחות� של כמה מורי� בכיתה מעידה על תופעה של הקבצות. תלמידי� שוני�


ואילו , יכולת� קודמי� נראה שההקבצות במתמטיקה הינ� הקבצותTIMSSממחקרי 


 .עבודה במעבדההמל�וה , במדעי� סיבת ההקבצות קשורה לאופי ההתנסות במדעי�


. מורי המתמטיקה והמדעי� בישראל נדרשי� להכשרה מוקדמת שיש בה מרכיב מעשי •


א� אי� ה� , לעבור תקופת התמחות ותקופת ניסיו�, ה� חייבי� להיות בעלי תואר אקדמי


מצב זו דומה לנעשה ברוב �תמונת. נדרשי� לעמוד במבח� בטר� החלו בעבודת�


 מתקיימי� מבחני מורי� כתנאי לכניסה  וישויותדינות מ�32למעט העובדה שב, הארצות


 .להוראה


בהשוואה , )נשי�( מהתלמידי� בישראל לומדי� מתמטיקה ומדעי� אצל מורות �80%כ •


שיעור הלומדי� אצל מורי� מעל לגיל . פי הממוצעי� הבינלאומיי�� בלבד על�60%לכ


 �21%ו, נלאומיפי הממוצע הבי� על23%לעומת ,  במתמטיקה16% בישראל הוא 50


הוותק הממוצע של המורי� למדעי� ולמתמטיקה . בדומה לממוצע הבינלאומי, במדעי�


כמעט כל התלמידי� בישראל . בדומה לממוצע הבינלאומי,  שני�16בישראל הוא 


שיעור זה . לומדי� מתמטיקה ומדעי� אצל מורי� בעלי תעודת הוראה רשמית) 96%(


 .גבוה מהממוצעי� הבינלאומיי�


 �27% במתמטיקה ו25%יעורי התלמידי� שלמוריה� יש תואר שני או יותר ה� ש •


 �71% במתמטיקה ו72%ושיעורי התלמידי� שלמוריה� יש תואר ראשו� ה� , במדעי�


פי הממוצעי� �שיעורי� אלה עולי� בהרבה על השיעורי� המקבילי� על. במדעי�


 .הבינלאומיי�


או הוכשרו במש� שנה אחת , ראה כללשיעורי התלמידי� שמוריה� לא הוכשרו להו •


� על�33%בהשוואה לכ,  במדעי��14% במתמטיקה ול�10%מגיעי� בישראל ל, בלבד


בשני המקצועות הישגי התלמידי� שמוריה� לא הוכשרו . פי הממוצעי� הבינלאומיי�


או קיבלו הכשרה קצרה בלבד אינ� נופלי� מהישגי התלמידי� שמוריה� הוכשרו חמש 


אול� ייתכ� שמורי� אלו מוני� בשנות הכשרת� ג� את השני� בה� למדו  .שני� ויותר


 )מתמטיקה או מדעי�(באוניברסיטה את המקצוע עצמו 
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, 74%שיעור התלמידי� בישראל שמורי המתמטיקה שלה� התמחו במתמטיקה הוא  •


 מהתלמידי� בישראל לומדי� מתמטיקה 66%. ועולה במקצת על הממוצע הבינלאומי


 .קיבלו הכשרה בחינו� מתמטיאצל מורי� ש


ושיעור , 75%שיעור התלמידי� בישראל שמורי המדעי� שלה� התמחו בביולוגיה הוא  •


 מהתלמידי� 60%. 57%התלמידי� בישראל שמורי המדעי� שלה� התמחו בכימיה הוא 


השיעורי� הללו . בישראל לומדי� מדעי� אצל מורי� שקיבלו הכשרה בחינו� מדעי


בשני מקצועות הלימוד . פי הממוצעי� הבינלאומיי��תלמידי� עלגבוהי� משיעורי ה


אי� פערי הישג גדולי� בי� תלמידי� הלומדי� אצל מורי� המצייני� תחומי התמחות 


 .אי� אפוא יתרו� למורי� שתחו� התמחות� הוא מקצוע הלימוד. שוני�


מטיקה  במת33% ששיעור� בישראל –בשני מקצועות הלימוד יש קבוצה של תלמידי�  •


הישגי ". אחר" הלומדי� אצל מורי� שציינו ג� תחו� התמחות – במדעי� �21%ו


 .התלמידי� בקבוצה זו גבוהי� יחסית להישגי התלמידי� בקבוצות האחרות


שיעורי� גבוהי� של תלמידי� לומדי� אצל מורי , פי דיווחי המנהלי� בישראל�על •


יות הקשורות להטמעת מתמטיקה ומדעי� המשתתפי� בתכיפות גבוהה בהשתלמו


הספר ולשיפור מיומנויות �לשיפור בית, לשיפור בידע התוכני, תוכניות הלימודי�


ומציבי� את ישראל , שיעורי� אלה גבוהי� בהרבה מהממוצעי� הבינלאומיי�. ההוראה


בי� המדינות הבולטות במת� הזדמנויות למידה למורי� ובהפעלת מדיניות של למידה 


פי דיווחי המורי� נמוכי� במקצת �רי התלמידי� בנושא זה עלשיעו. לאור� הקריירה


א� מותירי� עדיי� את ישראל כמדינה שמוריה מרבי� , ידי המנהלי��מאלה שדווחו על


 .בהשתלמויות


פי דיווחי �על(הישגיה� של תלמידי� בישראל שמוריה� מעורבי� בתדירות גבוהה  •


לימודי� ובשיפור מיומנויות בהשתלמויות הממוקדות בהטמעת תוכניות ) המנהלי�


תק� של התפלגות ציוני הסבירות על הישגיה� של � סטיית�0.2הוראה עולי� בכ


תק� כאשר מדובר � סטיית�0.5ובכ, תלמידי� שמוריה� אינ� משתתפי� בפעילויות אלה


יתרו� זה בהישגי התלמידי� שמוריה� משתתפי� . בפעילות לשיפור הידע התוכני


פערי ההישג בי� . בוהה בולט יותר במגזר של דוברי הערביתבהשתלמויות בתדירות ג


ידי �התלמידי� לפי תדירות ההשתתפות של מוריה� בהשתלמויות כפי שדווחו על


 .פי דיווחי המנהלי��המורי� נמוכי� מאלה שחושבו על


פי הממוצעי� �ה� בישראל וה� על, קהילת המורי� למתמטיקה ולמדעי� מצטיירת •


� ל40%בי� . גומלי� אינטנסיבית בי� עמיתיה�לה המקיימת פעילותכקהי, הבינלאומיי�


 . מהמורי� מקיימי� פגישות שבועיות בענייני� פדגוגיי�50%


המורי� בישראל תופסי� את עצמ� כמוכני� ביותר ללמד את רוב הנושאי� במתמטיקה  •


שיעורי התלמידי� בישראל שמוריה� חשי� כ� עולי� על הממוצעי� . ובמדעי�


הישגי התלמידי� בישראל שמוריה� מביעי� תחושת , במתמטיקה. לאומיי�הבינ
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 על הישגיה� של אלה הלומדי� אצל מורי� שאינ�  בדר� כללמסוגל�ת גבוהה עולי�


במתמטיקה היתרו� בולט לגבי נושאי� באלגברה ובמדעי� לגבי נושאי� . מביעי� זאת


ה מתונה בלבד לתחושת פי הנתוני� הבינלאומיי� קיימת השפע� על.במדעי החיי�


 .על הישגי התלמידי�, ה� של המורה למתמטיקה וה� של המורה למדעי�, המסוגל�ת
 


 הוראת המתמטיקה


רובו נאס� משאלוני המורה . המידע על הוראת המתמטיקה נאס� ממקורות שוני� •


המידע . הספר ומשאלוני התלמידי��וחלקי� נוספי� התקבלו משאלוני בית, למתמטיקה


פעילות , שימוש בספרי לימוד,  הדגש המוש� בתכני� ובמיומנות–בהוראה עצמה עוסק 


:  ובתנאי ההוראה–בית ומבחני� �שיעורי, שימוש במחשבוני� ובמחשבי�, הלומדי�


 .המשאבי� והזמ� מוקצב למקצוע, גודל הכיתה


 מהתלמידי� לומדי� �60%ו,  תלמידי� בממוצע34בכיתות המתמטיקה בישראל יש  •


פי �על.  בכתות קטנות או גדולות במיוחד10% ופחות מ  תלמידי�40–33של  בכיתות


 עולי� על  במיוחדקטנותההישגיה� של תלמידי� בכיתות , הממוצעי� הבינלאומיי�


.  נקודות על סול� ציוני הסבירות�13 ב במיוחדגדולותההישגיה� של תלמידי� בכיתות 


 .ניח לטובת התלמידי� בכיתות הקטנות ז זהבאר� הפער


על מאפייני הלומדי� בכיתות המתמטיקה נית� ללמוד בעקיפי� מתגובות המורי� על  •


: בי� המאפייני�. השאלה עד כמה מאפייני� מסוימי� מגבילי� לדעת� את ההוראה


צרכי� , הכלכלי של התלמידי��שונ�ת ברקע החברתי, שונ�ת ביכולות של התלמידי�


נמוכה של ) מוטיווציה(ֲהניעה , תלמידי�חוסר עניי� של , מיוחדי� של תלמידי�


 מהתלמידי� בישראל לומדי� בכיתות שמוריה� 30%. תלמידי� והפרעות של תלמידי�


שיעורי . ציינו את השונ�ת ביכולות של הלומדי� כגור� המגביל במידה רבה את ההוראה


ל על בסיס התגובות ע. התלמידי� שמוריה� ציינו גורמי� אחרי� הינ� נמוכי� יותר


: ונקבעו בו שלוש רמות, "כיתת מתמטיקה ע� הגבלות מועטות"השאלה !�תח מדד של 


המציינת כיתה ללא הגבלות או ע� הגבלות מעטות בגי� מאפייני , רמה גבוהה


המציינת כיתה ע� הגבלות רבות בגי� נתוני , ורמה נמוכה; רמה בינונית; התלמידי�


 מהתלמידי� לומדי� בכיתות �40%כ, יבדומה לממוצע הבינלאומ, בישראל. התלמידי�


הרמה (מתמטיקה שמאפייני הלומדי� בה� אינ� מהווי� גור� המגביל את ההוראה 


והשיעור הנמו� ביותר , 81% –השיעור הגבוה ביותר נמצא בהולנד ; הגבוהה של המדד


הישגי התלמידי� בישראל הלומדי� בכיתות שבה� רמת המדד ). 5% –התקבל במרוקו 


תק� � סטיית�0.5י� על הישגי התלמידי� בכיתות שבה� רמת המדד נמוכה בכגבוהה עול
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 �0.3הפער עומד על כ, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על. של התפלגות ציוני הסבירות


 .תק��סטיית


נתו� המציב את ישראל ,  שעות בשנה119בישראל מוקדשות להוראת המתמטיקה  •


ובתחתית ,  שעות בשנה193יפיני� ע� בראש נמצאת הפיל(בעמדת אמצע בי� המדינות 


מספר הדקות השבועיות ).  שעות בשנה בלבד75הרשימה נמצאת קפריסי� ע� 


 .בדומה לממוצע הבינלאומי, 210המוקדשות להוראת מתמטיקה בישראל הוא 


 מזמ� ההוראה בכיתה ח להוראת 34%מורה מתמטיקה בישראל מקדיש בממוצע  •


.  מהזמ� להוראת מושג המספר�15%מטרייה ו מהזמ� להוראת גיאו28%, אלגברה


בישראל מוקדש בכיתות ח זמ� רב יחסית ללימוד , בהשוואה לממוצעי� הבינלאומיי�


 .אלגברה וגיאומטרייה וזמ� מועט יחסית להוראת מושג המספר ומדידה


: כגו�, המורי� דיווחו על הקצאת הזמ� השבועי באחוזי� לפעילויות שונות במתמטיקה  •


עבודה מודרכת על , האזנה להרצאה) עצמאי או בהדרכת מורה(, בית�יעוריבדיקת ש


השתתפות , האזנה להרצאה חוזרת, עבודה עצמית על פתרו� בעיות, פתרו� בעיות


פי �ג� בישראל וג� על,  מהזמ��40%מדיווחי המורי� עולה כי כ. בבחינות וכדומה


בקרת למידה הזמ� מוקדש ל מ�1/4כ, מוקדשי� לפתרו� בעיות, הממוצעי� הבינלאומיי�


מוקדש לשמיעת ) בישראל קצת פחות( מהזמ� �1/5וכ, בית ומבחני��בדיקת שיעורי: 


ידי �בעיקר כזו המודרכת על, התמונה המצטיירת היא של הוראה מסורתית. הרצאות


המדינות שבה� שיעור גבוה יחסית של הזמ� מוקדש לפתרו� בעיות עצמאי ה� . מורה


שיעור הזמ� המוקדש להאזנה . )21%( בישראל )28% (הולנדואוסטרליה , שוודיה


  .15% בישראל �42% ל27%ונע בי� , להרצאת מורה במדינות האסיאתיות גבוה יחסית


הפעילות . על אופי הפעילות בכיתת המתמטיקה נאספו נתוני� משאלוני התלמידי� •


, רי� או יותר מהתלמידי� עושי� אותה במחצית השיעו�82%ש, הנפוצה ביותר בישראל


 מהתלמידי� עוסקי� בתדירות זו בפתרו� עצמאי 73%. היא מת� הסברי� לתשובותיה�


 55%,  עוסקי� בתרגול פעולות חשבו�61%,  עוסקי� בכתיבת משוואות65%, של בעיות


 �50%ו,  עוסקי� בפרשנות של טבלות ותרשימי�51%, עוסקי� בחישובי� בשברי�


בכל הפעילויות הללו שיעורי התלמידי� בישראל . ו�עוסקי� בקישור הנלמד לחיי היומי


 .עולי� על הממוצעי� הבינלאומיי�


הסברת תשובות ופתרו� עצמאי של בעיות נחשבי� , קישור הנלמד למצבי היומיו� •


השתיי� האחרונות .  במסגרת לימודי המתמטיקהלפעילויות קוגניטיביות ברמה גבוהה


כפי שנית� להסיק מדיווחי  טיביות ביותרה� ג� הפעילויות השכיחות ביותר והאפק


ל במגזר "יש לציי� את האפקטיביות הגבוהה במיוחד של כל הפעילויות הנ. התלמידי�


 .הערבי


פי הממוצעי� הבינלאומיי� � מהתלמידי� על�2/3 מהתלמידי� בישראל וכ�1/2כ •


 .לומדי� אצל מורי� המשתמשי� בספר לימוד כבסיס עיקרי להוראת מתמטיקה
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תוני� בישראל מעידי� כי השימוש במחשבוני� בלימודי המתמטיקה נפו� יחסית הנ •


 מהתלמידי� בישראל מותר להשתמש 39%בכיתותיה� של . לממוצעי� הבינלאומיי�


 מהתלמידי� �8%ורק ל, )בכיתה ח(מוגבל בשיעורי מתמטיקה �במחשבוני� באופ� בלתי


השימוש , ינלאומיי�פי הממוצעי� הב�על. אסור להשתמש במחשבוני� בכיתות


ומותר ללא הגבלה בכיתותיה� של ,  מהלומדי�23%במחשבוני� אסור בכיתותיה� של 


פי הממוצעי� הבינלאומיי� אי� פער הישגי� בי� �על.  מהתלמידי� בלבד21%


התלמידי� שבכיתותיה� השימוש במחשבוני� אסור לבי� אלה שבכיתותיה� מותר 


נמצא פער הישגי� לטובת התלמידי� , ת זהלעומ, בישראל. להשתמש בה� ללא הגבלה


תק� של התפלגות ציוני � סטיית�0.2כ(שבכיתותיה� השימוש במחשבוני� אסור 


במגזר של דוברי העברית נמצאה אפקטיביות לשימוש במחשבוני� , ע� זה). הסבירות


ובמגזר של דוברי הערבית נמצאה אפקטיביות , בתדירות גבוהה לצור� בדיקת תשובות


פתרו� בעיות , במחשבוני� בתדירות גבוהה לצור� חקירת מושג המספרלשימוש 


 .וחישובי� שגרתיי�


 �31% בישראל ול�47%שיעור התלמידי� שבכיתותיה� נעשה שימוש במחשבי� מגיע ל •


שיעור התלמידי� שבכיתותיה� משתמשי� במחשבי� . פי הממוצעי� הבינלאומיי��על


פי �הינו נמו� ה� בישראל וה� על) תרבמחצית השיעורי� או יו(בתכיפות גבוהה 


שימוש במחשבי� בתדירות , פי הנתוני� הישראליי��על. הממוצעי� הבינלאומיי�


קשור בקשר שלילי להישגי� , במיוחד לצור� חיפוש אחר מידע ורעיונות, גבוהה


שימוש במחשבי� בתדירות גבוהה לצור� עיבוד וניתוח נתוני� , מאיד� גיסא. לימודיי�


 .ראל בקשר חיובי להישגי� לימודיי�קשור ביש


פי הממוצעי� הבינלאומיי� � על�30% מהתלמידי� בישראל ו50%, לפי דיווחי המורי� •


ה� מקבלי� , דהיינו, בית במתמטיקה בתדירות ובאינטנסיביות גבוהות�מקבלי� שיעורי


. ובכל פע� נדרשת חצי שעה לפחות להכנת�, בית במחצית השיעורי� לפחות�שיעורי


בית במתמטיקה בתדירות �ר ההישגי� בי� התלמידי� המקבלי� שיעוריפע


בית במתמטיקה בתדירות �ובאינטנסיביות גבוהות לבי� אלה המקבלי� שיעורי


פי � נקודות ציו� על�20 נקודות ציו� בישראל ול�63ובאינטנסיביות נמוכות מגיע ל


 .לטובת הראשוני�, הממוצעי� הבינלאומיי�
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 הוראת המדעי�


וחלקי� נוספי� , מידע על הוראת המדעי� נאס� בעיקר משאלוני המורה למדעי�ה •


המידע עוסק בתנאי ההוראה . הספר ומשאלוני התלמידי��התקבלו משאלוני בית


תנאי הלמידה וההוראה עשויי� להיות שוני� בכיתות המלמדות . ובהוראה עצמה


, � כמקצועות נפרדי�תוכנית לימודי� משולבת במדעי� ובכיתות שבה� מלמדי� מדעי


. ולכ� בחלק מהמוצגי� יש התייחסות נפרדת למדינות לפי האופ� שבו מלמדי� מדעי�


 .ישראל מושווית אל המדינות שבה� מלמדי� מדע משולב


הממוצעי� בכיתות המלמדות מדע .  תלמידי� בממוצע34בכיתות המדעי� בישראל יש  •


 69% בישראל  בפיליפיני��54 תלמידי� בכיתה בסקוטלנד ל�19משולב נעי� מ


פי הממוצעי� �על.  תלמידי�40 ל 33מהתלמידי� לומדי� בכתות בה� יש בי� 


 32–25(הישגיה� של התלמידי� הלומדי� בכיתות שגודל� בינוני , הבינלאומיי�


בישראל ממוצע ההישג הגבוה ביותר במדעי� הוא של . ה� הגבוהי� ביותר) תלמידי�


פער ההישגי� בי� ).  תלמידי�24–1 (במיוחדנות תלמידי� הלומדי� בכיתות הקט


)  תלמידי� או יותר41 ( במיוחדהלומדי� בכיתות קטנות לבי� הלומדי� בכיתות גדולות


 . נקודות ציו� לטובת הלומדי� בכיתות הקטנות�26מגיע בישראל ל


על מאפייני התלמידי� בכיתות המדעי� נית� ללמוד בעקיפי� מתגובות המורי� על  •


שונ�ת ביכולות של : עד כמה המאפייני� הבאי� מגבילי� את ההוראההשאלה 


, צרכי� מיוחדי� של תלמידי�, הכלכלי של התלמידי��שונ�ת ברקע החברתי, התלמידי�


 מהתלמידי� בישראל לומדי� 35%. חוסר עניי� של תלמידי� והפרעות של תלמידי�


למידיה� מגבילה את אצל מורי� הסבורי� כי השונ�ת ביכולות הלימודיות של ת


כיתת מדעי� ע� הגבלות "על בסיס התגובות על השאלה !�תח מדד של . ההוראה


המציינת כיתה ללא הגבלות או ע� , רמה גבוהה: ונקבעו בו שלוש רמות, "מועטות


המציינת כיתה ע� , ורמה נמוכה; רמה בינונית; הגבלות מעטות בגי� נתוני התלמידי�


 מהתלמידי� בישראל לומדי� בכיתות מדעי� 30%. התלמידי�הגבלות רבות בגי� נתוני 


הרמה הגבוהה של (שמאפייני הלומדי� בה� אינ� מהווי� גור� המגביל את ההוראה 


הרמה ( לומדי� בכיתות שבה� מאפייני� התלמידי� מהווי� בעיה חמורה �30%ו, )המדד


� ו38% ה� שיעורי התלמידי�, פי הממוצעי� הבינלאומיי��על). הנמוכה של המדד


ספר שבה� מאפייני הלומדי� מהווי� גור� �פער ההישגי� בי� בתי. בהתאמה, 21%


ספר שבה� מאפייני הלומדי� אינ� מהווי� גור� מגביל מגיע בישראל �מגביל לבי� בתי


פי הממוצעי� �ועל, תק� של התפלגות ציוני הסבירות של כלל האוכלוסייה� סטיית�1/3ל


 .לטובת הראשוני�, תק�� סטיית�1/4הבינלאומיי� לכ


נתו� המציב את ישראל ,  שעות לימוד בשנה116בישראל מוקדשות להוראת מדעי�  •


בראש נמצאת הפיליפיני� ע� ( המדינות המלמדות מדע משולב 32 מבי� �12במקו� ה
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מספר ).  שעות בשנה בלבד96ובתחתית הרשימה נמצאת איטליה ע� ,  שעות בשנה202


בדומה לממוצע , 153הוראת המדעי� בישראל הוא הדקות בשבוע המוקדשות ל


 .הבינלאומי


השיעור ( מזמ� ההוראה הכולל �9%הזמ� המוקצב להוראת מדעי� בישראל הוא כ •


). 18% –והשיעור הגבוה ביותר נמצא בפיליפיני� , 7% –הנמו� ביותר נרש� בנורווגיה 


 מוקדשי� �28%ו,  מהזמ� המוקצב להוראת המדעי� מוקדשי� למדעי החיי�34%


א� כי ג� לפיה� , שיעורי� אלה גבוהי� בהשוואה לממוצעי� הבינלאומיי�. לכימיה


  ).בהתאמה, �21% ו27%(תחומי� אלה זוכי� בנתחי זמ� גדולי� יחסית 


 . מהזמ� השבועי המוקצב למדעי� מוקדשי� לשמיעת הרצאה או הרצאה חוזרת�35%כ 
ונה המצטיירת היא של הוראה התמ. פי הממוצע הבינלאומי�בישראל וג� על ג� 


 .ידי מורה�בעיקר כזו המודרכת על, מסורתית


התלמידי� דיווחו על התדירות שבה נעשות פעולות שונות בשיעורי מדע הקשורות  •


, חקירה בקבוצות קטנות, עריכת ניסוי, תכנו� ניסוי, צפייה במורה העור� ניסוי: לחקר


מדיווחי התלמידי� בישראל עולה כי . כתיבת הסברי� ויישו� הנלמד לחיי היומיו�


הפעילויות העיקריות ששיעורי� גדולי� של תלמידי� עוסקי� בה� בתדירות גבוהה 


צפייה במורה העור� ניסוי , )76%(כתיבת הסברי� : ה�) במחצית השיעורי� לפחות(


מבי� . בעניי� זה ישראל עולה על הממוצעי� הבינלאומיי�). 63%(ועריכת ניסוי ) 73%(


פי הממוצעי� � ג� בישראל וג� על–הפעילות האפקטיבית ביותר , עילויות החקרכל פ


בלתי נמצא כפעילות , לעומת זה, תכנו� ניסוי.  היא כתיבת הסברי�–הבינלאומיי� 


פי הנתוני� �פי הממוצעי� הישראליי� וג� על�אפקטיביות הפחותה ביותר ג� על


ת קטנות על חקירה אינה  בישראל ג� פעילות של עבודה בקבוצו.הבינלאומיי�


 .אפקטיבי


כמחצית התלמידי� לומדי� אצל מורי� , פי הממוצע הבינלאומי�ה� בישראל וה� על •


הישגיה� של תלמידי� אלה . המשתמשי� בספר לימוד כבסיס עיקרי להוראת מדעי�


נופלי� במקצת בישראל מהישגיה� של אלה שמוריה� אינ� משתמשי� בספר לימוד 


 •.ידי הנתוני� הבינלאומיי��נו נתמ� עלממצא זה אי. כלל


בדומה לממוצע ( מהתלמידי� בישראל יש מחשבי� זמיני� בשיעורי מדעי� �51%ל •


שיעורי� נמוכי� של תלמידי� משתמשי� במחשבי� למטרות שונות ). הבינלאומי


פי �ה� בישראל וה� על, )במחצית השיעורי� או יותר(בשיעורי המדע בתדירות גבוהה 


והישגיה� אינ� עולי� על הישגי התלמידי� שאינ� ,  הבינלאומיי�הממוצעי�


 .משתמשי� במחשבי� כלל במסגרת שיעורי המדע


בית במדעי� בתדירות ובאינטנסיביות גבוהות �שיעורי התלמידי� המקבלי� שיעורי •


ידי המורה �הבית על�לבדיקת שיעורי. נמוכי� בהשוואה לשיעורי� שנמצאו במתמטיקה


 .בית על ההישגי� במדעיש השפעה חיו
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 ספרי�ההקשר הבית


הכלכלי של אוכלוסיית �ההרכב החברתי: הספר שיתוארו להל� ה��מאפייני בית •


�אווירת בית, הספר הכלליי� והספציפיי� להוראת המקצועות�משאבי בית, התלמידי�


 .הספר�הספר ומידת הביטחו� שמורי� ותלמידי� חשי� בבית


ספר שיותר ממחצית תלמידיה� מגיעי� �מדי� בבתי מהתלמידי� בישראל לו�1/4כ •


 –פי הממוצע הבינלאומי �על; "חלשי�"ספר �בתי(כלכליות נמוכות �משכבות חברתיות


 מהתלמידי� בישראל לומדי� �15%כ). ספר כאלה� מהתלמידי� לומדי� בבתי�1/3כ


�מגיעי� משכבות חברתיות) 10%–0%(ספר שרק מיעוט קט� מקרב תלמידיה� �בבתי


 מהתלמידי� 22% –פי הממוצע בינלאומי �על; "מבוססי�"ספר �בתי(ליות נמוכות כלכ


ספר �פער ההישגי� בי� התלמידי� הלומדי� בבתי). ספר כאלה�לומדי� בבתי


 נקודות ציו� �64מגיע בישראל ל" חלשי�"ספר �לבי� אלה הלומדי� בבתי" מבוססי�"


� ו57 הבינלאומיי� הפערי� ה� פי הנתוני��על.  נקודות ציו� במדעי��60במתמטיקה ול


 .בהתאמה,  נקודות ציו�51


. ספר שיש בה� ציפיות למעורבות הורי��שיעורי� גדולי� של תלמידי� לומדי� בבתי •


למעט , הספר למעורבות הורי� אי� השפעה ניכרת על ההישגי� הלימודיי��לציפיות בית


וכחות הורי� באירועי  ונהבית�לציפיות הקשורות לבקרה של ההורי� על הכנת שיעורי


 .בית ספר


 זמינות משאבי� להוראת –ידי שני מדדי� של זמינות משאבי� �ספר אופיי� על�כל בית •


. בכל אחד מהמדדי� נקבעו שלוש רמות. מתמטיקה וזמינות משאבי� להוראת מדעי�


 בי� המדינות המסודרות לפי �9מדיווחי המנהלי� עולה כי ישראל נמצאת במקו� ה


ספר ברמה הגבוהה של המדד מבחינת זמינות �מידי� הלומדי� בבתישיעור התל


.  מבחינת זמינות המשאבי� להוראת מדעי��5ובמקו� ה, המשאבי� להוראת מתמטיקה


�משאבי� במתמטיקה עלה מ�ספר עתירי�שיעור התלמידי� בישראל הלומדי� בבתי


משאבי� �ריספר עתי�ושיעור התלמידי� הלומדי� בבתי, �2003 ב�49% ל�1999 ב32%


, מבי� המשאבי� הקשורי� למתמטיקה. �2003 ב�55% ל�1999 ב�36%במדעי� עלה מ


המשאבי� שחסרונ� משפיע ביותר על ההישגי� הלימודיי� ה� מחשבוני� ותוכנות 


 . מחשבוני� וציוד למעבדות–ומבי� המשאבי� הקשורי� למדעי� , מחשב


, הספר� המנהלי� את אווירת ביתסמ� דיווחי המנהלי� נבנה מדד המתאר את תפיסת�על •


הבנה , רצו� של המורי��רמה גבוהה במדד זה מבטאת שביעות. והוגדרו בו שלוש רמות


הצלחה של המורי� ביישו� , הספר�של המורי� את המטרות הקוריקולריות של בית


, ציפיות גבוהות של המורי� ביחס להישגי התלמידי�, ספרית�תוכנית הלימודי� הבית


הספר ושאיפות גבוהות �התייחסות חיובית של התלמידי� לרכוש בית, רי�מעורבות הו


שיעור התלמידי� בישראל ברמת המדד הגבוהה . של התלמידי� להצלחה בלימודי�
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וגבוה יותר בקרב דוברי העברית מאשר , )15%(עולה על הממוצע הבינלאומי ) 28%(


ספר ברמת המדד �תיפערי ההישג בי� התלמידי� הלומדי� בב. בקרב דוברי הערבית


 �82ספר ברמת המדד הנמוכה מגיעי� בישראל ל�הגבוהה לבי� אלה הלומדי� בבתי


פי הממוצעי� �ואילו על,  נקודות ציו� במדעי��46נקודות ציו� במתמטיקה ול


 .בהתאמה,  נקודות ציו��44 ו�49הבינלאומיי� הפערי� ה� 


ישראל נמצאת במקו� , י מדד זהלפ. מדד אווירה דומה !�תח על בסיס תגובות המורי� •


ספר� �הראשו� בשיעור התלמידי� שמורי המתמטיקה שלה� תופסי� את אווירת בית


ובמקו� השני בשיעור התלמידי� שמורי המדעי� שלה� תופסי� את , כחיובית ביותר


פערי ההישג בי� התלמידי� שמוריה� מציבי� את . ספר� כחיובית ביותר�אווירת בית


גבוהה של המדד לבי� אלה שמוריה� מציבי� אותו ברמה הנמוכה ספר� ברמה ה�בית


.  נקודות ציו� במדעי��62 נקודות ציו� במתמטיקה ול�53של המדד מגיעי� בישראל ל


 . נקודות ציו� ה� במתמטיקה וה� במדעי�36הפערי� הבינלאומיי� ה� 


הרמה . הספר�מדד נוס� מתאר את שכיחות� של תופעות ההיעדרות של תלמידי� מבית •


ידי המנהלי� �הגבוהה של המדד מתארת מצב שבו ההיעדרויות נדירות ואינ� נתפסות על


ואילו הרמה הנמוכה של המדד מציינת מצב שבו ההיעדרויות תכופות ונתפסות , כבעיה


 בשיעור התלמידי� הלומדי� �2003 ל1999בישראל חלה ירידה בי� . כבעיה חמורה


ספר שבה� ההיעדרויות רבות �בבתי, דהיינו(ספר ברמה הנמוכה של המדד �בבתי


פערי ההישג בישראל . �2003 בלבד ב�16% ל�1999 ב�36%מ) ונתפסות כבעיה חמורה


 .בגי� הבדלי� בשיעור ההיעדרויות אינ� גדולי�


. הספר�מתאר את תפיסת הבטיחות בבית, ש!�תח על בסיס תגובות המורי�, מדד נוס� •


 בי� �18ישראל נמצאת במקו� ה. הספר בטוח מאוד�רמה גבוהה פירושה תחושה שבית


שיעור .  לפי דווחי מורי המתמטיקההמדינות המסודרות לפי הרמה הגבוהה של המדד


הספר כבטוח מאוד מגיע בישראל �מתארי� את ביתלמתמטיקה התלמידי� שמוריה� 


פער ההישגי� בגי� הבדלי� ברמת . �70%פי הממוצעי� הבינלאומיי� לכ�ועל, �80%לכ


 על פי דיווחי .הינו קט�,  למתמטיקהפי תחושת המורי��על, הספר�הבטיחות של בתי


מורי המדעי� ישראל נמצאת ע� שיעורי� דומי� של תלמידי� ברמת האינדקס הגבוהה 


 בי� המדינות וג� כא� פערי התלמידי� בגי� הבדלי�  ברמת הבטיחות של 5במקו� ה 


 .בתי הספר נמוכי�


 מהתלמידי� 53%לפי מדד זה רק . בסיס תגובות התלמידי�מדד דומה !�תח על  •


פי הממוצעי� �על(ספר שרמת הבטיחות בה� גבוהה �בישראל לומדי� בבתי


אבל פערי ההישג בי� התלמידי� ברמה הגבוהה של המדד לבי� , )48% –הבינלאומיי� 


 �32 נקודות ציו� במתמטיקה ול�40התלמידי� ברמה הנמוכה שלו מגיעי� בישראל ל


פי �על, בהתאמה,  נקודות ציו��26 ו31לעומת פערי� של , נקודות ציו� במדעי�


 .הממוצעי� הבינלאומיי�







 TIMSS 2003המחקר הבינלאומי במתמטיקה ובמדעי�  
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 סיכו�


ארבע שני� לאחר הבדיקה , 2003בדיקת ההישגי� במתמטיקה ובמדעי� בישראל בשנת 


מלמדת על עלייה גדולה ומובהקת סטטיסטית בהישגי� הלימודיי� בשני , �1999האחרונה ב


ובמדעי� חלה ,  נקודות ציו�29במתמטיקה חלה בישראל עלייה של . ימודמקצועות הל


במיוחד , העלייה בהישגי� במתמטיקה חלה בכל תחומי התוכ�.  נקודות ציו�20עלייה של 


, ג� במדעי� ניכרה העלייה בכל תחומי התוכ�. אלגברה ומושג המספרבתחומי התוכ� 


 .ביותר בהשוואה לממוצע הארציהתחו� שבו נרש� ההישג הגבוה , כימיהובמיוחד ב


ג� בהשוואת ההישגי� בפריטי המבח� החסויי� שהועברו בשני המועדי� נמצאו עליות 


 .גבוהות בכל נושאי המבח� במתמטיקה ובמדעי�


) לא כולל אנגליה( המדינות המושוות 45 מבי� �19 ישראל מדורגת במקו� ה2003בשנת 


 ישראל את דירוגה ממיקו� בשליש וברבע בכ� שיפרה.  במדעי��23ובמקו� ה, במתמטיקה


� למיקו� באמצע הדירוג וא� גבוה יותר ב�1999התחתוני� בדירוג המדינות שהשתתפו ב


2003. 


� נקודות ב�16הצטמצ� מ, לטובת הבני�, פער ההישגי� במתמטיקה בי� בני� לבנות


פער , לעומת זה, במדעי�. ושוב אינו מובהק סטטיסטית, �2003 נקודות ב�8 ל1999


,  נקודות לטובת הבני�14של , �1999מובהק סטטיסטית שנמצא בישראל ב�ההישגי� הלא


 .וכעת הוא מובהק סטטיסטית, �2003 נקודות ב�20עלה ל


העלייה בהישגי� הלימודיי� בשני מקצועות הלימוד התרחשה בעיקר בקרב התלמידי� 


התלמידי� . הדתי�במגזר של דוברי הערבית ובקרב התלמידי� בחינו� העברי הממלכתי


ולא שיפרו אות� כלל , בחינו� העברי הממלכתי שיפרו א� במעט את הישגיה� במתמטיקה


כתוצאה מכ� הצטמצמו הפערי� בהישגי� הלימודיי� בי� התלמידי� דוברי . במדעי�


ונעלמו כמעט הפערי� בי� התלמידי� דוברי העברית , העברית לתלמידי� דוברי הערבית


 .הדתיי��הספר הממלכתיי�� לבי� התלמידי� דוברי העברית בבתיהספר הממלכתיי��בבתי


 –פי מדד הטיפוח שלה� לשלוש קבוצות �הספר על�כאשר מפלחי� את בתי


המשנה בכל אחת �ומשווי� את הישגיה� של אוכלוסיות, "חלשי�"ו" בינוניי�", "מבוססי�"


�� העברי הממלכתימתברר כי ההישגי� הגבוהי� ביותר ה� של תלמידי החינו, מ� הקבוצות


 .הדתי


מבחינת , "חלשי�"הספר ה�לבתי" מבוססי�"הספר ה�הקיטוב הגדול ביותר בי� בתי


הספר של החינו� העברי � בקרב בתי�1999נמצא ב, הישגיה� בשני מקצועות הלימוד


הספר של �נמצא הקיטוב הגדול ביותר בקרב בתי, לעומת זה, �2003ב. הדתי�הממלכתי


 .החינו� העברי הממלכתי


התמונה הכללית המצטיירת היא אפוא של שיפור כללי בהישגי� הלימודיי� ושל צמצו� 


  .המשנה העיקריות�בפערי ההישג בי� אוכלוסיות
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