קווים מנחים לרענון
מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
סיכום ,מסקנות והמלצות
הוועדה לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
עורכים :משה יוסטמן וגבי בוקובזה
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היזמה למחקר יישומי בחינוך
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מחקר יישומי בחינוכ

אינדיקטורימ לחינוכ בישראל
קווימ מנחימ והמלצות
הוועדה לרענונ מערכ האינדיקטורימ לחינוכ בישראל

היזמה למחקר יישומי בחינוכ
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ
משרד החינוכ
יד הנדיב

אינדיקטורימ לחינוכ בישראל
קווימ מנחימ והמלצות
הוועדה לרענונ מערכ האינדיקטורימ לחינוכ בישראל
עורכים

משה יוטמנ

גבי בוקובזה

ירושלימ ,תש"ע2010/
היזמה למחקר יישומי בחינוכ
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ

עריכה לשונית :עדה פלדֹור
הבאה לדפו :אתי ביהמ
עיצוב כריכה :טודיו שמעונ שניידר

הממכ רואה אור בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ,תש"ע,
ומונגש לציבור הרחב ,לשימוש לאמחרי )בכתובת .(http://education.academy.ac.il
בכל שימוש בממכ או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמנ:

יוטמנ ,מ .ובוקובזה ,ג) .עורכימ( .אינדיקטורימ לחינוכ בישראל :קווימ מנחימ והמלצות
הוועדה לרענונ מערכ האינדיקטורימ לחינוכ בישראל .האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעימ .ירושלימ :תש"ע.
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ נודה בשנת  .1959חברימ בה כיומ  101מדענימ
ומלומדימ ישראלימ מנ המעלה הראשונה .חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ,
התשכ"א ,1961קובע כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הנ לטפח ולקדמ פעילות מדעית,
לייעצ לממשלה בענייני מחקר ותכנונ מדעי בעלי חשיבות לאומית ,לקיימ התקשרויות עמ
גופימ מקבילימ בחוצ לארצ ,לייצג את המדע הישראלי בגופימ ובאירועימ מדעיימ בינלאומיימ
ולהוציא לאור כתבימ שיש בהמ כדי לקדמ את המדע.
משרד החינוכ הוקמ בשנת  ,1948עמ כינונה של מדינת ישראל כמדינה עצמאית וריבונית.
מתוקפ חוק חינוכ ממלכתי ,התשי"ג ,1953המשרד ממונה על חינוכמ של ילדי ישראל החל בגנ
הילדימ וכלה בחינוכ העליודי ,המתיימ בופ כיתה י"ב .כנ ממונה המשרד על הכשרת כוח
אדמ להוראה במכללות להכשרת עובדי הוראה .המשרד מתווה מדיניות חינוכית הנ בתחומ
הפדגוגיה — הכנת תכניות לימודימ ממלכתיות ,פיתוח של שיטות הוראה וטנדרטימ וכדומה,
והנ בתחומ הארגונ — תקצוב מערכת החינוכ ,תכנונ לוגיטי ,טיפול באוכלויות מיוחדות,
פיקוח על מודות החינוכ וכדומה.
יד הנדיב ממשיכה את הפעילות הפילנתרופית של משפחת רוטשילד בישראל ,שראשיתה
ביזמותיו של הברונ אדמונד דה רוטשילד בשלהי המאה ה .19בתחומ החינוכ מבקשת יד
הנדיב לייע לשיפור ההישגימ הלימודיימ ,בייחוד על ידי הרחבה של היצע ההזדמנויות לחינוכ
איכותי לכל תלמיד בישראל .יד הנדיב מעמידה את מיטב הידע והמומחיות לשירות העוקימ
בחינוכ ,ופועלת כזרז לחדשנות שיש בה כדי לשפר מרכיבימ חיוניימ של מערכת החינוכ
בישראל.
היזמה למחקר יישומי בחינוכ הוקמה במטרה להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות ידע מדעי
עדכני ומבוקר העשוי לייע להמ במאמציהמ לשפר את הישגי החינוכ בישראל .נושאימ
שבהמ עוקת היזמה נובעימ משאלות של מקבלי החלטות ונקבעימ בעקבות התייעצויות
עמ בכירימ במשרד החינוכ )משה"ח( ועמ בעלי עניינ נופימ .היזמה פועלת בעיקר באמצעות
ועדות תחומ ,ועדות נושא ומפגשימ לימודיימ .החוקרימ המשתתפימ בוועדות עושימ את
עבודתמ בהתנדבות .את ועדת ההיגוי של היזמה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעימ.
מידע נופ נגיש בhttp://education.academy.ac.il-
שלוש הנחות עבודה עמדו בבי הקמתה של היזמה:
מחקר המוח עד חקר ביצועימ ,עשוי לתרומ למחקר
• ידע מתפתח בתחומי מחקר שונימֵ ,
ולעשייה בחינוכ .בתחומ החינוכ ובתחומימ אחרימ יש בישראל יכולות מחקר שניתנ לכוונָ נ
לשיפור ההישגימ בחינוכ.
• הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מדר היומ של מקבלי ההחלטות עשויה לעודד חוקרי
חינוכ להרחיב את פעילותמ ליצירת ידע מועיל לַ מעשה החינוכי ,תוכ שיתופ פעולה עמ
חוקרימ מתחומי ידע אחרימ .השקעה של מאמצ במתנ תשובות לשאלות אלה עשויה

|ו|
להניב פיתוח של תיאוריות וכלי מחקר חדשימ ,לקידוממ של מערכת החינוכ ,של החינוכ
ושל מחקר החינוכ.
• מקבלי החלטות בתחומ החינוכ ,ממורימ עד הנהלת משרד החינוכ ,ירצו להפיק תועלת
מיֶ דע מוכמ ומבוקר שיועמד לרשותמ ,ואפ לתרומ מנייונמ המקצועי להתפתחותו של
ידע כזה.
הבחירה בשאלות שבהנ תעוק היזמה מתייחת לערכ המופ שלה ואינה מיועדת לפק את
המרכיב המדעי לכל החלטה בחינוכ .הערכ המופ של היזמה נובע מככ שהנושאימ שבהמ היא
לכנ
עוקת נגזרימ משאלות של מקבלי ההחלטות ,מנ הרבתחומיות של ועדותיה ,מיכולתה ַ
ידע קיימ ולהגיע לתמימות דעימ על השלכותיו האפשריות ,מתהליכי השיפוט שהיא מפעילה
על התוצרימ ,מהקפדתה בנושאימ של ניגוד עניינימ וממחויבותה לפרמ ברבימ את הדוחות
והיכומימ .מלבד הערכ של הדיונ המשותפ יש לתהליכ גמ תוצרימ מוחשיימ :דוחות מימי עיונ
וממכימ של ועדות המומחימ.
הקמת היזמה למחקר יישומי בחינוכ נשענה על דוגמאות מארצות הברית וממדינות
באירופה ,שבהנ התגייו אקדמיות לאומיות למדעימ לשיתופי פעולה למענ קידומ מערכת
החינוכ ,תוכ שילוב של למידה ממחקר ומנייונ קודמ .התברר כי במדינות אלה קיימת ,בתנאימ
מוימימ ,זיקה בינ שיפור הישגיהמ החינוכיימ של התלמידימ ובינ שימוש שיטתי של מורימ,
מנהלימ וקובעי מדיניות בידע ובראיות שמפק מחקר מדעי.
היזמה היא המאגדת את פעולות הייעוצ שהאקדמיה נותנת בתחומ החינוכ לממשלה
ולרשויות שונות .בשנימ האחרונות ,בעקבות פנייה של רשויות כאלה ואחרות וביוזמת
מעבר לשדה החינוכ ,והוקמו צוותי
האקדמיה ,התרחבו פעולות אלה של האקדמיה גמ אל ֵ
ליווי וייעוצ מדעיימ בתחומימ שונימ )כגונ חברה ורווחה ,בריאות וביבה( .לאחרונה הועלתה
בכנת הצעת תיקונ לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ,שתכליתה ליצור בחוק
שינוי שימד וידיר את תפקיד האקדמיה בייעוצ לממשלה ולרשויות השונות ,בדומה למבנה
ה — (National Research Council) NRCשל ארצות הברית.
היזמה הוקמה בשלהי שנת  2003כמיזמ משותפ של האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעימ ,משרד החינוכ ויד הנדיב ,לאחר שנהגתה ביד הנדיב ,שגמ מימנה את מרבית פעולותיה
בשנימ הראשונות.
החל מראשית שנת  2010פועלת היזמה בחות מלאה של האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעימ והיא עתידה להתמד כחטיבה לחינוכ ַּבמגרת החדשה המוקמת לצד האקדמיה
הלאומית.
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פתח דבר
דפוי העיצוב ,התכנונ והניהול של מערכת החינוכ בישראל ראוי שיהיו במידה רבה נמכי
מחקר ) (research basedונמכיראיות ) .(evidence basedמתנ יוע לקובעי המדיניות
החינוכית בישראל להשגת מטרה זו הוא פעולה שהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ
עושה ,מכוח התפקידימ שהוטלו עליה בחוק האקדמיה משנת תשכ"א ) .(1961כלי הגישור
העיקרי בינ עולמ הראיות והמחקר לבינ עולמ העשייה החינוכית הוא מערכ ברמכא של
מּובנימ ,הקרויימ בלעז אינדיקטורימ .טיבו ואמינותו של מערכ זה יקבעו במידה
ְ
מאפיינימ
רבה את יכולתמ של מעצבי המדיניות החינוכית להישענ על יודות מחקריימ מוצקימ ובני
השוואה .לא זו אפ זו :מערכ ראוי של אינדיקטורימ לשימושה של מערכת החינוכ צריכ שיתעדכנ
מעת לעת בצורה שתביא לידי ביטוי התפתחויות וממצאימ חדשימ ותאפשר מעקב רבשנתי
אחר התפתחויות ושינויימ .ועדת מומחימ מטעמ היזמה למחקר יישומי בחינוכ של האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעימ בחנה אפוא את מערכ האינדיקטורימ לחינוכ בישראל .ממצאיה
והמלצותיה של ועדה זו מוגשימ בזאת לעיונמ של העושימ במלאכת עיצובה של מדיניות
החינוכ ולעיונו של הציבור המעוניינ .הממכ עוצב ונבנה במתכונת של בדיקת נושאימ מדעיימ
השזורימ בתוכ הוגיות שמקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות מטפלימ בהנ ,כמקובל במפר
רב של אקדמיות לאומיות למדעימ.
ראוי לציינ כי חברי ועדת המומחימ שממצאיה מובאימ בזה עשו את מלאכתמ ,תוכ השקעת
מאמצ רב ,בהתנדבות .על ככ נתונה להמ תודת האקדמיה מקרב לב .וראויימ לתודה ולהערכה
רבה גמ חברי הצוות של היזמה למחקר יישומי בחינוכ ,שייעו רבות לוועדה במלאכתה.
אנו תקווה כי ממכ זה יביא בעקבותיו דיונ מקצועי וביקורתי פורה ,ויהי זה שכרנו.

מנחמ יערי
נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ
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הוועדה לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
השאיפה לשיפור מערכת החינוכ בישראל הובילה את האקדמיה הלאומית למדעימ להקימ
את הוועדה לבחינת האינדיקטורימ במערכת החינוכ הארצית .הוועדה הוקמה בעצה אחת
עמ משרד החינוכ ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוכ והלשכה המרכזית לטטיטיקה,
והיא פעלה מטעמ היזמה למחקר יישומי בחינוכ.
אינדיקטורימ לחינוכ מיושמימ בשתי דרכימ עיקריות :האחת היא שימוש בהמ במגרת
השיח הציבורי על איכות מערכת החינוכ בכללותה .אינדיקטורימ כגונ הוצאה לחינוכ לתלמיד
בחינוכ היודי והעליודי ,גודל כיתה ממוצעת ,שיעורי זכאות בבחינות הבגרות או דירוג
המדינה במבחנימ בינלאומיימ משמשימ בידי הציבור כלי להשוואה בינ מערכת החינוכ
בישראל למערכות חינוכ של ארצות אחרות ,ולמעקב אחר תפקוד המערכת על פני זמנ.
הדרכ השנייה היא שימוש תפעולי באינדיקטורימ במערכת החינוכ ,ומטרתה לתת מענה ישיר
לדרישה המופנית כלפי הגופימ התפעוליימ במערכת החינוכ שימרו דינ וחשבונ על הישגיהמ
ותפקודמ.
משימתה של ועדת האינדיקטורימ הייתה ללמוד את הדרכימ המקובלות בעולמ לניטור
מערכות חינוכ והתמורות החלות בהנ ,לעמוד על מצבה של מדינת ישראל בתחומ זה ולהמליצ
בהתאמ על קווימ מנחימ לרענונ מערכ האינדיקטורימ של ישראל .בינ השאר התבקשו חברי
הוועדה להשיב לשאלה אילו אינדיקטורימ נדרשימ כדי לדעת אמ מערכת החינוכ עומדת
ביעדיה לאורכ זמנ ,ואילו אינדיקטורימ יייעו למקבלי ההחלטות בעבודתמ .עבודת הוועדה
נועדה לקדמ את רענונ מערכ האינדיקטורימ לחינוכ ,לטובת הציבור ולטובת אנשי מערכת
החינוכ ,מנ המורה והמנהל ועד למנכ"ל ולשר.
חברי ועדת המומחימ המ חוקרימ בכירימ מתחומי דעת מדעיימ שונימ .הוועדה התחילה
את עבודתה באביב תש"ז ,2007נפגשה עמ בעלי עניינ ומומחימ ,הזמינה קירות מדעיות,
וקיימה ישיבות לליבונ המידע ולהכנת ממכ מכמ .חבריה דנו במשכ למעלה משנתיימ
בשאלות מפתח שהועמדו בפניהמ ,יכמו את מצב הידע הקיימ ,היקו מקנות ,ובעקבותיהנ
התוו כיוונימ חדשימ לפעולה ולמחקר .בחורפ תש"ט 2008קיימה הוועדה יומ עיונ בנושאי
עבודתה.

חברי הוועדה
פרופ' משה יוטמנ — אוניבריטת בנגוריונ בנגב — יו״ר הוועדה
ד"ר ברוריה אגרט — אוניבריטת בראילנ
פרופ' רמי בנבנישתי — אוניבריטת בראילנ
פרופ' אבישי הניק — אוניבריטת בנגוריונ בנגב
פרופ' אברהמ הרכבי — האוניבריטה העברית בירושלימ ומכונ ויצמנ למדע
פרופ' משה זיידנר — אוניבריטת חיפה
פרופ' מיכאיל קרייני — האוניבריטה העברית בירושלימ
מר ֵּכז הוועדה
ד"ר גבי בוקובזה — ַ
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תודות
בשלוש שנות פעילותה נעזרה ועדת האינדיקטורימ במומחימ רבימ משדה המחקר והמעשה.
עמ פרומ הממכ ותומ עבודתה מבקשת הוועדה להודות לכל מי שתרמ לה מזמנו,
ממומחיותו ,ומרצונו הטוב.1
ראשית ברצוננו להודות לעמיתימ שהשתתפו בשתי ישיבות הכנה מוקדמות אשר יצרו
את הבי להקמת הוועדה .הוועדה מוקירה את פועלו של פרופ' מנחמ יערי ,נשיא האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעימ אשר יזמ את הקמת הוועדה ,פרש חותו על פגישות ההכנה
והוביל אותנ .אנו מודימ מקרב לב למי שהשתתפו בישיבות האלה :ד"ר מוחמד אמארה
מהמחלקות למדעי המדינה ואנגלית באוניבריטת בראילנ וממכללת בית ברל ,פרופ'
מיכל בלר ,מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה( ,מר יוי גידניאנ ,ראש גפ
טטיטיקה של חינוכ בלמ" ,ד"ר עדו גל מהחוג לשירותי אנוש באוניבריטת חיפה ,פרופ'
יעקב גלזר מהפקולטה לניהול של אוניבריטת תל אביב והמחלקה לכלכלה של אוניבריטת
בוטונ ,ד"ר חגית גליקמנ ,מנהלת אגפ מחקר ופיתוח בראמ"ה ,ד"ר נרי הורוביצ ,מנהל התכנית
לגל בכיר בשירות המדינה במכונ מנדל למנהיגות ,מר שמואל הר נוי ,משנה למנכ"ל משרד
החינוכ ,פרופ' יעקב כצ מבית הפר לחינוכ באוניבריטת בראילנ ,ד"ר אדמ ניר ,ראש המגמה
למנהל ומדיניות בחינוכ ,בית הפר לחינוכ האוניבריטה העברית בירושלימ ,ד"ר חגי קופרמינצ
ִ
מהפקולטה לחינוכ באוניבריטת חיפה ,פרופ' רות קלינוב מהחוג לכלכלה באוניבריטה
העברית ,פרופ' יעקב קריב מבית פר לחינוכ באוניבריטה העברית בירושלימ ,ד"ר דמיטרי
רומנוב ,המדענ הראשי של הלשכה המרכזית לטטיטיקה )למ"( ,גב' דליה שפרינצק ממשרד
החינוכ ,מר אלי הורביצ ,משנה למנכ"ל יד הנדיב )קרנ רוטשילד( ,מר אריאל ויי ,מנכ"ל יד
הנדיב .תודה לפרופ' דייויד ק .כהנ מאוניבריטת מישיגנ ולד"ר מייקל פויאר מנהל החטיבה
למחקר חברה ,התנהגות וחינוכ ב) ,National Research Council (NRCשבעת ביקוריהמ
בארצ תרמו לישיבת התכנונ השנייה .הוועדה מכירה תודה מיוחדת לד"ר פויאר על ככ שליווה
את עבודתה ,תרמ לה מנייונו העשיר ואפ עזר לה ללמוד ממומחימ ידועי שמ בארה"ב ובהמ
פרופ' רבקה בלנק ,ד"ר גרי פיליפ ופרופ' ביל דיקנ ,מהצוות המקצועי הקבוע של ה,NRC
ומוועדת ה NRCלמדידת ערכ מופ בראשות פרופ' הנרי בראונ.
עמ הקמתה יצאה הוועדה בקולות קוראימ והזמינה קירות מדעיות בנושאימ נבחרימ
ומרכזיימ לעבודתה .הוועדה מבקשת להודות לחוקרימ על כתיבת הקירות ששימשו לה
תשתית איתנה .מר נחומ בל ,ד"ר אשר בנ אריה ,פרופ' רות זוזובקי ,פרופ' רפי נחמיא,
ד"ר ז'ק ילבר ,פרופ' ורל קאהנ ,ד"ר חגי קופרמינצ וד"ר ענבל שני .לבקשת הוועדה כתבה
ד"ר גילי שילד קירה בנושא מדדי יעילות וצמיחה ביתפרית )מיצ"ב( ,ואנו מודימ לה על
ככ .הוועדה ביקשה ממומחימ בתחומימ שונימ לייע לה בתהליכ שיפוט הקירות שהזמינה,
והיא מבקשת להודות לפרופ' חיימ אדלר ,גב' רות אוטולנגי ,פרופ' הנרי בראונ ,ד"ר דני גוטליב
ומר נעמ זומנ על עזרתמ הרבה בנושא זה .ללא שיתופ הפעולה ההדוק עממ ואלמלא יועמ
חרה ידע ותובנות בעלות ערכ רב .כנ מודה הוועדה לעו"ד אונ זהר
הנרחב הייתה הוועדה ֵ
1

האזכור לפי דר אלפביתי של שמות המשפחה; התפקיד או השיוכ נכונימ לתקופה שבה התקיימו הישיבות.
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מארגונ עדאלה שכתבה נייר עמדה במענה לאחד הקולות הקוראימ .הוועדה מבקשת להודות
גמ לד"ר אנליה שלור על היוע המתמיד שהושיטה לה ועל הדוח שחיברה על הכנ הראשונ
של .(Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research) CALDER
כחלק מהותי מפעילותה הזמינה הוועדה את הציבור לתרומ לעבודתה ולשלוח אליה
הערות ,הצעות והשגות בנושא מערכ האינדיקטורימ למערכת החינוכ .הוועדה קיבלה תגובות
רבות מהציבור והיא מודה מקרב לב לכל מי שבאמצעות מכתביהמ העשירו את הידע והחשיבה
שלה בוגיות משמעותיות בנושא האינדיקטורימ .תודה מיוחדת נשלחת לידידימ ד"ר אליעזר
גרינשפונ ,מר אבינועמ גרנות ,מר נעמ זומנ וד"ר דני שטיינר על תרומתמ הנרחבת בהקשר
זה .תודה מיוחדת לעמיתימ ששלחו לוועדה מכתב תגובה ועמדה קבוצתי הנוגע בוגיות
משמעותיות של נושא האינדיקטורימ לחינוכ :פרופ' חיימ אדלר ,פרופ' מרימ בנפרצ ,ד"ר עמי
וולנקי ,פרופ' גבי לומונ ,פרופ' דנ ענבר ,פרופ' רינה שפירא .העניינ שלהמ בנושא ,עמדותיהמ
החדות והדיאלוג שיצרו איתנו הועילו רבות למהלכ עבודתנו.
חברי הוועדה קיימו פגישות רבות עמ אנשימ המשתמשימ באינדיקטורימ הלכה למעשה,
כדי ללמוד מנייונמ ולשמוע על צורכיהמ .אנו רוצימ להודות לאנשי משרד החינוכ על שאירחו
המנהל
אותנו ,ענו על שאלותינו ,וחלקו עמנו את נייונמ .תודה לגב' ופיה מינצ ,מנהלת ִ
לתקשוב ומערכות מידע ,לד"ר חיימ גת ,אחראי על מתודולוגיה וימולציות ,ולמר יגאל דוכנ,
אחראי מרכז המידע .תודה למר אדי הרשקוביצ מנהל ִמנהל כלכלה ותקציבימ במשרד החינוכ,
למר אהוד בר ,טטיטיקאי במשרד ,ולמר ידידיה שגב ,ממונה נתונימ בינלאומיימ .מנכ"לית
ראמ"ה פרופ' מיכל בלר ליוותה את הוועדה מאז הקמתה ועמדה איתה בקשר רציפ ,מקצועי
ומייע במשכ כל זמנ הפעילות .תודה לה ולד"ר חגית גליקמנ מהראמ"ה .הוועדה שמרה
על קשר עמ ד"ר דמיטרי רומנוב מהלמ" ונפגשה עמו וכנ עמ שני עמיתיו ,מר יוי גידניאנ,
ראש גפ טטיטיקה של חינוכ ,ומר דוד מעגנ ,אחראי תחומ חינוכ גבוה וכוחות הוראה.
בהקשר אחר פגשה הוועדה את א"ל מרק בויאר ,ראש ענפ ניהול ידע וכש"מ במחלקת תו"ל
בזרוע היבשה ,שתיאר מערכת אינדיקטורימ שפותחה בצה"ל .לישיבת עבודה נופת במכונ
ונ ליר הוזמנו אנשי חינוכ העוקימ בניטור והערכה .רוב תודות לד"ר חגית הכהנ וולפ ,מנחה
ומפתחת ברשת ההערכה של תכנית ָק ֵרב ,ולאבי עמרמ ,מנהל רשת הערכה בתכנית קרב .תודה
למר שי רוזנברג ,מרכז תחומ מדידה והערכה במנח"י .תודה רבה למר יהושע זוהר ,מנהל בי"
אורט כרמימ ,למנהל הפדגוגיה שמ ,מר יואב קונ ,ולמר אלי איזנברג מנכ"ל בכיר של רשת
אורט ,שקישר בינינו .אנשימ אלה תרמו לתהליכ הלימוד של הוועדה ,ואנו ,חבריה ,מודימ להמ
על ככ.
הוועדה קיימה ,יחד עמ הוועדה לתחומ שפה ואוריינות של היזמה ,דיונ בנושא המבחנימ
הבינלאומיימ שישראל לוקחת בהמ חלק .השתתפו בפגישה ותרמו מנייונמ גב' מרימ פייזר
ממכונ אלד ואנשי מקצוע ומומחימ ממשרד החינוכ ומהראמ"ה :ד"ר מחמוד אבופנה ,מפמ"ר
ערבית ,פרופ' מיכל בלר ,מנכ"לית ראמ"ה ,גב' עליזה מויאל ,מפקחת ארצית למדעימ ,ד"ר חנה
פרל ,מפמ"ר מתמטיקה ,וגב' מזל שיניאק ,מפמ"ר עברית.
הוועדה קיימה יומ עיונ לימודי בנושא "וגיות בבניית אינדיקטורימ למערכת החינוכ
בישראל" במכונ ונ ליר .תודות לאנשי ונ ליר שייעו להפיק את יומ העיונ וכנ למשתתפימ
ולמגיבימ ביומ העיונ — מר נחומ בל ממכונ טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,פרופ'
מיכל בלר ,מנכ"לית ראמ"ה ,פרופ' שלמה בק מהמכללה האקדמית לחינוכ ע"ש קיי ,פרופ'
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הנרי בראונ ,איש בית הפר לחינוכ בבוטונ קולג' ,פרופ' ענת זוהר ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
במשרד החינוכ וחברת גל בבית הפר לחינוכ באוניבריטה העברית בירושלימ ,מר נעמ
זומנ ממחלקת המחקר של בנק ישראל ,פרופ' ז'ק ילבר מאוניבריטת בראילנ ,גב' שלומית
עמיחי ,המנהלת הכללית של משרד החינוכ ,פרופ' ורל קאהנ מהאוניבריטה העברית ,ופרופ'
יוי שביט מאוניבריטת תל אביב .חנ חנ לקהל הגדול שמילא את אולמ ונ ליר על נוכחותו
ועל הדיונימ הפוריימ שהתקיימו במהלכ היומ.
הוועדה מכירה תודה לצוות עובדי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ על שייעו
למלא כל בקשה ולהיענות לצורכי הוועדה במהלכ עבודתה.
ואפשרה אותה .על ככ נתונה לה תודתנו.
יד הנדיב ליוותה בעניינ את עבודת הוועדה ִ
זר תודות ענק לצוות היזמה למחקר יישומי בחינוכ על הליווי והתמיכה המקצועיימ,
הידידותיימ והחמימ לאורכ כל הדרכ :תודה לריקי פישל ,אודית נינ ,וורד גרו .רוב תודות
לעדה פלדור מצוות היזמה ,שהופקדה על העריכה הלשונית של פרקי הממכ ועשתה זאת
בתבונה רבה ובלבביות .תודה מיוחדת לד"ר אביטל דרמונ ,מנהלת היזמה ,אשר שקדה בחכמה,
במירות ובנעימות על עבודת הוועדה מימיה הראשונימ ועד להוצאה לאור של הממכ
המכמ.
בתיאור תמונת המצב של האינדיקטורימ לחינוכ בישראל נעזרה הוועדה במידע פומבי וכנ
בשיחות עמ בעלי תפקידימ מרכזיימ .כדי לוודא שהמידע שאפה משקפ נאמנה את המצב
הקיימ ,העבירה הוועדה חלקימ רלוונטיימ מתוכנ הממכ לבעלי תפקידימ בכירימ בגופימ
ממשלתיימ האחראימ על אינדיקטורימ לחינוכ .אנו אירי תודה לפרופ' מיכל בלר )ראמ"ה(,
גב' ופיה מינצ )משה"ח( וד"ר דמיטרי רומנוב )למ"( על הערותיהמ השקולות והבונות.
יעמדו כולמ על הברכה.
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שיפוט עמיתים
טיוטת הממכ המכמ את עבודת הוועדה הועברה לשיפוט עמיתימ מהארצ ומחו"ל .זהות
השופטימ לא הייתה ידועה לחברי הוועדה עד מועד פרומ הממכ .תהליכ השיפוט נועד
להבטיח ביקורת חיצונית מקצועית ,עניינית ,וחרת פניות אשר תייע למחברי הממכ
להיטיב את עבודתמ ולהופכה לעבודה שימושית ברמה הלאומית והבינלאומית .ברצוננו
להודות לשופטימ על קריאת הממכ וכתיבת הביקורת.
שמות השופטימ )לפי דר הא"ב(:
 .1גב' רות אוטולנגי ,לשעבר ראש האגפ לחינוכ עליודי במשרד החינוכ
2
 .2פרופ' מיכל בלר ,ראמ״ה
 .3ד"ר עדו גל ,אוניבריטת חיפה
 .4פרופ' משה ישראלאשווילי ,אוניבריטת תל אביב
 .5פרופ' פאדיה נאר — אבו אלהיג'א ,אוניבריטת תל אביב
 .6פרופ' )אמריטו( רות קלינוב ,האוניבריטה העברית בירושלימ
 .7גב' נטליה פיינ )AIR (American Institute of Research) — (Natalia E. Pane
השופטימ הנזכרימ לעיל העירו הערות בונות והציעו תופות ותיקונימ לטיוטה שקראו .יחד
עמ זאת ,השופטימ לא התבקשו לאמצ את מקנותיה של ועדת המומחימ או את המלצותיה,
ואפ לא ראו את הנוח המתוקנ של הממכ לפני הבאתו לדפו .האחריות לתוכנ הופי של
ממכ זה מוטלת בשלמותה על ועדת המומחימ.

משה יוטמנ ,יו"ר

גבי בוקובזה ,מרכז

 2עבודת הוועדה חייבה מתנ תשומת לב לפרטימ פציפיימ במערכ האינדיקטורימ בחינוכ הנוהג בישראל כיומ .כדי
לבדוק שוב את תוקפ הניתוח פנתה ועדת השיפוט ,על דעת ועדת המומחימ ,אל פרופ' בלר וביקשה שתכהנ כשופטת
של ממכ זה.
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הוועדה כולה אחראית לכלל הממכ .הפרק "מבוא ויכומ" ,הכולל את עיקר המלצות הוועדה,
התקבל לאחר דיונ משותפ על דעת כל חברי הוועדה .שאר הפרקימ נכתבו כל אחד בידי חבר
ועדה אחר ,על פי מומחיותו .הנוח המובא בממכ אושר לאחר קבלת הערות והצעות מחברי
הוועדה.
כותבי הפרקימ לפי דר הופעתמ המ:
אינדיקטורימ לחינוכ בישראל :קירת הקיימ בדגש על מדידת הישגימ קוגניטיביימ — גבי
בוקובזה
אינדיקטורימ לאיכות הוראה ,לאיכות מורימ ולאיכות בתי פר — ברוריה אגרט
אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות — מיכאיל קרייני
אינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי — רמי בנבנישתי
אינדיקטורימ ָאפקטיביימ בביבות חינוכיות — משה זיידנר
אינדיקטורימ בתחומ החינוכ המדעיטכנולוגי — אברהמ הרכבי
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מסמך הוועדה לבחינת האינדיקטורים במערכת החינוך בישראל

קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל

תקציר :מסקנות והמלצות
 .1מבוא :מהם אינדיקטורים בחינוך ומדוע הם נחוצים?
כיצד אפשר לדעת אמ רמת החינוכ שמקבלימ תלמידימ בבתי פר בישראל עלתה או ירדה
בשנימ האחרונות? האמ יש דרכ מהימנה לבדוק אמ תכנימ הנלמדימ בכיתה נאמנימ למטרות
החינוכ בישראל? האמ יש אמצעי שבו אפשר להשתמש כדי לאתר מורימ ותלמידימ מצטיינימ
במטרה לעודדמ וללמוד מהמ ,או לחלופינ ,בתי פר הובלימ מפערימ בתשתיות במטרה
לחזקמ? וכנ — האמ יש שיטה שיכולה לרכז נתונימ כאלה ונתונימ חשובימ אחרימ ולהעבירמ
בזמנ ובאופנ בהיר ומובנ למקבלי החלטות ולציבור הרחב כדי שיעשו בהמ שימוש מושכל?
כיצד אפשר לעשות שימוש אופרטיבי בנתונימ הרבימ הנאפימ במערכת החינוכ כדי לשפר
את תפקוד המערכת בכל הרמות ,ואילו נתונימ נופימ כדאי לאופ לשמ ככ? על שאלות אלה
ורבות אחרות כמותנ מנה לענות ממכ האינדיקטורימ להלנ.
מטרתמ של אינדיקטורימ לחינוכ ,שבהמ אנו עוקימ בממכ זה ,היא ללמד על קיומנ
של תופעות בעולמ החינוכ ,על איכותנ או על שינוי שחל בהנ ,וככ לשמש אבנ בוחנ שלהנ.
דוגמה לאינדיקטור מוג זה היא "מפר תלמידימ ממוצע בכיתה" :באמצעותו אפשר לעקוב
אחר הצפיפות הממוצעת בכיתות לאורכ השנימ ולבחונ אמ התרחש שינוי .בדרכ זו ניתנ גמ
להשוות את הבדלי הצפיפות בכיתות ,למשל בינ זרמ החינוכ הממלכתי לממלכתידתי ,וללמוד
מככ על חלוקת משאבימ במערכת החינוכ ,אפשר להשוות את הצפיפות בכיתות בינ ישראל
לארצות אחרות ,וכיו"ב .דוגמאות אחרות :שיעור זכאימ לבגרות מבינ תלמידי י"ב )ברמה
הארצית ,ברמת היישוב או ברמת בית הפר ,בחתכ של בעלויות או וג פיקוח ,לפי מגדר,
מצב כלכלי ,השכלת הורימ( ,שיעור המורימ למתמטיקה בחינוכ העליודי שיש להמ תואר
ראשונ במתמטיקה ,וכנ הלאה .לאחרונה גוברת המודעות לחשיבות שבבחינת ממדימ לא
קוגניטיביימ בקרב תלמידימ ובתי פר — תרומה לקהילה ,מוטיבציה ללמידה ,חרדת בחינות,
בריאות נפשית ,ותחומימ ָאפקטיביימ נופימ .אלה נושאימ שאינמ רק נלווימ להישגימ
אקדמיימ ,אלא מהווימ יעד משמעותי בפני עצמו למערכות חינוכ המגדירות את תפקיד בית
הפר ,בינ השאר ,כבית לתלמיד .אינדיקטורימ המ ַּכמּותניימ מטבעמ ,אכ יש שהמ מבוימ
על בחינה איכותנית ,למשל על ידי ועדת הערכה המקיימת ביקורת מובנֵ ית במדגמ של בתי
פר ומדווחת על שיעור בתי הפר שעמדו בקריטריונ מוימ.
בשנימ האחרונות גברה במקומות רבימ בעולמ ובישראל דרישה ליתר שימוש באינדיקטורימ,
וזאת בשתי רמות :האחת היא שימוש באינדיקטורימ במגרת השיח הציבורי על איכות
מערכת החינוכ בכללותה .אינדיקטורימ מּוּכרימ המשמשימ למטרה זו המ למשל הוצאה
לאומית לחינוכ כאחוז מהתוצר ,הוצאה לחינוכ לתלמיד בחינוכ היודי והעליודי ,גודל
כיתה ממוצעת ,דירוג המדינה במבחנימ בינלאומיימ ,שיעורי זכאות בבחינות הבגרות ,ממוצעי
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ציונימ במבחני המיצ"ב וכיוצא באלה .אינדיקטורימ אלה משמשימ בידי הציבור כלי להשוואה
בינ מערכת החינוכ בישראל למערכות חינוכ של ארצות אחרות ,ולמעקב אחר תפקוד המערכת
לאורכ זמנ .הרמה השנייה היא שימוש תפעולי באינדיקטורימ במערכת החינוכ ,שימוש שנועד
לתת מענה לדרישה המופנית כלפי הגופימ התפעוליימ במערכת החינוכ ,שימרו דינ וחשבונ
על הישגיהמ ותפקודמ .שימוש זה משתלב היטב במגמה ליתר אחריותיות ),(accountability
שקיבלה ביטוי מובהק ב"תכנית הלאומית לחינוכ" )"דוח דוברת"(.
יש זיקה בינ שימוש זה באינדיקטורימ לבינ שימוש באינדיקטורימ ברמה הלאומית ,אכ
לעובדה שכאנ מדובר ברמת המיקרו ,של בית הפר ,של המנהל ושל המורה הבודד ,יש שתי
השלכות חשובות ,שנזכיר כאנ בקצרה .ראשית ,אינדיקטורימ ברמת המיקרו משפיעימ על
גורלמ המקצועי של אנשימ ,והדבר מחייב מידה גבוהה יותר של זהירות ,דיוק ואמינות.
שנית ,השימוש באינדיקטורימ ככלי בקרה עלול להשפיע על העשייה החינוכית בדרכימ שלא
התכוונו להנ ,כמו שינוי אופי הקשר בינ המורה לתלמיד והטת משאבימ מנושאימ שאינמ
נמדדימ לנושאימ נמדדימ.

 1.1סוגיות כלליות
דיונ באינדיקטורימ לחינוכ קשור קשר הדוק למטרות החינוכ ,ומכיוונ שלמערכת החינוכ
מטרות רבות ,עומדת לפנינו וגיה מורכבת ביותר .אנשימ שונימ יבקשו לראות היבטימ שונימ
במערכת החינוכ :אחד ירצה לדעת אמ מערכת החינוכ מניחה יודות איתנימ לפיתוח הכלכלי
של ישראל; שני ירצה לדעת אמ היא מנחילה לתלמידיה ערכימ ראויימ; שלישי יתעניינ אמ
היא תורמת למיצוי יכולותיו של כל תלמיד ותלמיד; רביעי ישאל אמ מערכת החינוכ מצמצמת
פערימ בינ קבוצות אוכלוייה שונות או מרחיבה אותמ; חמישי ישאל אמ התלמידימ בטוחימ
בשהותמ בבית הפר ואפ נהנימ ממנה — וכנ הלאה .לוועדה אינ כמובנ כל אפשרות לבחור
בינ מטרות אלה ,בינ השאר מפני שהבחירה היא ערכית ,חברתית ,ופוליטית מעיקרה ,והיא גמ
משתנה מעת לעת .לכנ השתדלנו להגיש בממכ זה המלצות שיהיו ישימות לקשת רחבה של
מטרות אפשריות.
עוד שאלה נוקבת שעולה בהקשרימ רבימ היא ,כיצד מגיבה המערכת לתמריצימ שהמדידה
יוצרת? זאת ביקורת מרכזית על השימוש באינדיקטורימ :המ עלולימ לעוות את העשייה
החינוכית .ככ למשל ,קשירת גורלו המקצועי של המנהל בהצלחת תלמידיו במבחני המיצ"ב
עלולה להביא להגדלת המשאבימ המופנימ להוראת תלמידימ בדרגות הכיתה הנבחנות
ובמקצועות הבחינה ,על חשבונ מקצועות אחרימ ודרגות כיתה אחרות .דגש יתר על שיעורי
זכאות לתעודת בגרות עשוי להביא מנהלימ להשקיע מאמצ יתר בתלמידימ הנמצאימ "על
הגבול" ,על חשבונ תלמידימ חלשימ וחזקימ יותר .בהקשר אחר ,מנהל בית פר הנשפט על
פי שיעורי התנדבות של תלמידיו יכול להציע להמ תמריצימ להתנדבות ולהחטיא ככ את
עצמ המטרה 3.במערכת שאינדיקטורימ ממלאימ בה תפקיד חשוב ,מה שאינו נמדד עלול
לבול מהזנחה ,ויש למערכת החינוכ מטרות חשובות שאיננו מודדימ .בעיקר מודדימ הישגימ
 3יש כמובנ דרכימ להתמודד עמ תופעות אלה אבל צריכ להיות מודעימ היטב לכנות .ככל שהתמריצימ חזקימ יותר,
ככ קשה יותר להתגבר על תופעות הלוואי.
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לימודיימ 4,אבל דגש על הישגימ עלול להיט את תשומת הלב מתהליכ הלימוד ומהתפתחות
חברתית ורגשית המתרחשת בו :כיצד מנוצל זמנ הכיתה? איזו אווירה יש בכיתה? מה איכות
האינטראקציה בינ התלמידימ למורה ובינ התלמידימ לבינ עצממ? עד כמה מעשיר בית הפר
את היצירתיות של התלמיד? עד כמה התלמיד נהנה או חרד מהשהות בבית הפר?

 1.2מהלך העבודה
על רקע זה מינה נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ,פרופ' מנחמ יערי ,בראשית שנת
 2007את הוועדה לרענונ מערכ האינדיקטורימ לחינוכ בישראל .הוועדה פעלה בחות "היזמה
למחקר יישומי בחינוכ" ,שהוקמה כמיזמ משותפ לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ,
למשרד החינוכ ,ולקרנ יד הנדיב — שהגתה את היזמה ,מממנת אותה ומכוונת אותה מראשיתה.
הוועדה התבקשה להתמקד באינדיקטורימ ככלי לאפיונ מצב החינוכ בישראל וכאמצעי בקרה
על יחידות תפעוליות במערכת החינוכ ,וזאת לצורכ ניטור ,אבחונ ,עיצוב מדיניות ופעולה.
על יוד המנדט שקיבלה הפנתה הוועדה את עיקר תשומת לבה לחינוכ היודי והעליודי,
ולא עקה בגיל הגנ או בהשכלה הגבוהה .הוועדה עבדה בתיאומ עמ שלושה גופימ מרכזיימ:
משרד החינוכ ,הלשכה המרכזית לטטיטיקה )למ"( ,והרשות הארצית למדידה והערכה
בחינוכ )ראמ"ה( .גופימ אלה המ הנושאימ בעיקר האחריות הציבורית לבנייה ופרומ של
אינדיקטורימ למערכת החינוכ בישראל ,ומטרת הוועדה הייתה לייע להמ במילוי תפקידמ.
להלנ יובאו המלצות הוועדה .פירוט ורקע לכל המלצה מּובאימ בפרק "מבוא ויכומ" ,ודיונ
מעמיק מצוי בשאר פרקי הממכ .חלק מההמלצות ניתנ ליישומ מיידי וחלקנ מכוונ לטווח
ארוכ יותר .המאמצ העיוני והמעשי לפתח אינדיקטורימ לחינוכ נמצא עדיינ בראשית דרכו ,הנ
בעולמ והנ בארצ ,ולכנ מקצת הכלימ שאנו מצביעימ עליהמ אינמ בשלימ עדיינ ליישומ ,אבל
ראוי ללמוד אותמ ולנותמ בזהירות.

המלצות :אינדיקטורים לאפיון המצב הכללי של החינוך בישראל
 (1המלצה :מערכ האינדיקטורימ בחינוכ צריכ לכלול מגוונ אינדיקטורימ שישקפ את מגוונ
המטרות של מערכת החינוכ .ריבוי הדעות בציבור בעניינ מטרות החינוכ ומורכבּות הוגיה
אינמ מותירימ מקומ לבניית מדד אחד לאיכות החינוכ בישראל ,מדד שישקלל באמצעות
ערכ אחד את מטרותיו השונות של החינוכ.
 (2המלצה :ככלל ,גופימ המפיקימ אינדיקטורימ בחינוכ צריכימ להבטיח שאלה יהיו נגישימ
ומובנימ למשתמשימ בהמ — קברניטי המדינה ,עובדי מערכת החינוכ,
ָ
באופנ פתוח וישיר,
הורימ ,תלמידימ ,הבעלויות ,הרשויות המקומיות והציבור הרחב .פעולות הפצה ,פרומ
והדרכה מתאימות יבטיחו את הקנייתמ הרחבה של האינדיקטורימ ואת השימוש המושכל
בהמ.
 4היוצא מנ הכלל החשוב ביותר לעניינ זה המ שאלוני האקלימ והביבה הפדגוגית של המיצ"ב .שאלונימ אלה
מועברימ מדי שנה במחצית מבתי הפר ,וכוללימ למעלה מ  200,000תלמידי כיתות ה' עד ט' וכ 16,000מחנכימ
ומורימ המלמדימ את המקצועות הנבחנימ במיצ"ב בכיתות א' עד ט' .יש לציינ כי ישראל היא חלוצה בתחומ זה
בעולמ.
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 (3המלצה :הלשכה המרכזית לטטיטיקה או גופ מתאימ אחר בשיתופ עמ גורמימ
רלוונטיימ נופימ )כמו משרד החינוכ ,ראמ"ה ,משרד הרווחה והביטוח הלאומי( צריכימ
לעקוב לאורכ זמנ אחר מדגמ קבוע של ילדימ ומשפחותיהמ ,מגיל צעיר ובמשכ חייהמ
הבוגרימ ) — (longitudinal panelתשתית חיונית לזיהוי השפעות ארוכותטווח של
החינוכ .מדגמ כזה יוכל לשמש כלי מחקר חשוב גמ בתחומי מחקר אחרימ הנוגעימ
להתפתחות של ילדימ ונוער.

הישגים לימודיים
 (4המלצה :להשתתפות במבחנימ בינלאומיימ יש יתרונות רבימ ,ככלי בקרה על הנלמד
במערכת החינוכ וככלי מכוונ לעדכונ תכניות הלימודימ .יחד עמ זאת ,ההחלטה
להיט משאבי חינוכ לטובת שיפור דירוגנו במבחנימ בינלאומיימ צריכה לשקול היטב
את הרווח שבשיפור אפשרי בדירוג לעומת ההפד שבירידה אפשרית בהשגת מטרות
חינוכיות אחרות.
 (5המלצה :השימוש הרווח בדירוגנו במבחנימ בינלאומיימ כאינדיקטור לאיכות מערכת
החינוכ בישראל מעלה קשיימ מתודולוגיימ ודורש זהירות רבה .על מפעילי הבחינות
בישראל לנקוט פעולות חינוכ והברה כדי להבהיר למקבלי ההחלטות ולציבור מה ניתנ
ומה לא ניתנ ללמוד ממבחנימ אלה.
 (6המלצה :כל זמנ שאינ כיול של הבחינה משנה לשנה ,וכל עוד תנאי העברת הבחינה
משתנימ מפעמ לפעמ ,יש להיזהר בשימוש בתוצאות של בחינות הבגרות כאינדיקטור
לרמת הלימודימ הכללית במערכת החינוכ .בתנאימ הקיימימ כיומ ,כיול כזה אינו
אפשרי ,וצריכ לשקול היטב אמ רצוי להתאימ את תכניות הלימודימ ותנאי הבחינה
לצורכי הכיול.
 (7המלצה :יש צורכ להגדיר טנדרטימ להישגימ לימודיימ לפי דרגות כיתה על פי תכנית
הלימודימ הממלכתית .עד כמה רצוי להגדיר טנדרטימ ומה מידת ההבניה והאחידות
הרצויות במערכת החינוכ — אלה שאלות החורגות ממגרת ממכ זה .במקומ שבו אינ
אפשרות להגדיר טנדרטימ ,לא ברור מה הבי לעריכת בחינה ארצית אחידה.
 (8המלצה :ראוי לשכלל את השימוש במיצ"ב ככלי בקרה ארצי על ידי הופת מקצועות
לימוד ודרגות כיתה במדגמימ קטנימ ,שלא למטרות בקרה ביתפרית .למבחנימ
במתכונת כזו עלות קטנה יותר ,וגמ ההפרעה למהלכ הלימודימ מצומצמת .אמ מקיימימ
את המבחנ בדרגות כיתה עוקבות ושומרימ על חלק מהמדגמ שיעבור משנה לשנה ,אפשר
להשתמש במבחנימ אלה גמ כדי לאמוד את התקדמותמ של התלמידימ משנה לשנה.
מידע כזה עשוי לתרומ לפיתוח טנדרטימ ולשיפור דרכי הוראה בדרגות הכיתה ובנושאי
הלימוד הנופימ האלה.
 (9המלצה :לבחונ יתרונות וחרונות של שיטות דיווח שונות של הישגי המיצ"ב .כבר
היומ יש דיווחימ ביתפריימ וארציימ לפי תתנושאימ ורמות חשיבה ,ואת אלה
מומלצ להרחיב.
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 (10המלצה :על ראמ"ה ומשרד החינוכ ליזומ מחקרימ לזיהוי קשרימ טטיטיימ בינ תוצאות
המיצ"ב לתוצאותחיימ ארוכותטווח ,וכנ לאפשר נגישות למידע לחוקרימ.

יעדים ערכיים ומצב אפקטיבי

5

 (11המלצה :לשכלל מדידה של הנחלת ערכימ במערכת החינוכ ,מתוכ הכרה ברבגוניות
של החברה הישראלית ובגבולות המשתמעימ מאופיה הדמוקרטי של ישראל ומזכותמ
של הורימ להתוות דרכ חיימ לילדיהמ .מדידה כזאת מציבה אתגרימ אינטלקטואליימ
ופוליטיימ ,אכ היא חשובה לשמירה על האיזונ הפנימי של מערכת החינוכ בינ המטרות
השונות שהיא מופקדת עליהמ.
 (12המלצה :יש צורכ דחופ לפתח אינדיקטורימ למדידת מצבימ ָאפקטיביימ .אינדיקטורימ
אלה יותאמו למערכת החינוכ הישראלית ,ישקפו את מטרותיה ויושתתו על תיאוריות
חינוכיות מבוות .האינדיקטורימ צריכימ להיות מותאמימ ומשולבימ בעשייה החינוכית
ומגובימ בפעילות הדרכה נרחבת ומעמיקה ,כדי שיוכלו לייע בהכוונת תלמידימ לביבה
האפקטיביות של התלמיד ובשכלול יכולתמ
הלימודית המתאימה להמ ,בשכלול יכולותיו ָ
של מורימ ואנשי המערכ המייע להתמודד עמ מנעד רחב של התנהגויות ָאפקטיביות.

תשומות כלכליות
 (13המלצה :הגדרה מתאימה לאינדיקטור להוצאה הלאומית על חינוכ היא ההוצאה
הלאומית לתלמיד מחולקת בתוצר לנפש; עיפי ההוצאה הכלולימ בה צריכימ להיות
תואמימ להגדרות ה.OECD
 (14המלצה :אינדיקטורימ של הוצאה לחינוכ צריכימ לכלול פירוט של ההוצאה על חינוכ לפי
מקורותיה ,תוכ הבחנה בינ תקציב המדינה ,תקציבי הרשויות המקומיות ,כפימ המגיעימ
מגופימ לא ממשלתיימ ,ומשאבימ של משקי בית.
 (15המלצה :לבנות אינדיקטורימ תקציביימ המלמדימ על מידת ההתאמה שבינ תקצוב
החינוכ וההוצאה בפועל לבינ היעדימ הציבוריימ של החינוכ.
 (16המלצה :לשמור על הגדרות עקביות לאורכ זמנ כדי לאפשר מעקב אחר התפתחות
התקציב ושינויימ בחלוקתו משנה לשנה.

תשתית פיזית וטכנולוגית
 (17המלצה :לפתח מערכ אינדיקטורימ לביבה הפיזית של בית הפר .אלה יתייחו בינ
השאר לשטח הבנוי של בית הפר ,לשטח החצר ,לתחזוקה ,לאיכות הפרייה ,למחשוב,
למעבדות מצוידות ובטיחותיות ,לשירותי תברואה ,לידורי ביטחונ ,לנגישות פיזית
5

הדיונ באינדיקטורימ ָאפקטיביימ מתמכ על הפרק 'אינדיקטורימ ָאפקטיביימ בביבות חינוכיות' להלנ.
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לאנשימ עמ מוגבלות וכיוצא באלה .כדי לקדמ נושא זה מנ הראוי להשלימ קביעת
טנדרטימ בתחומימ האלה.

מורים

6

 (18המלצה :המעקב ברמה לאומית אחר אוכלויית המורימ צריכ לכלול אינדיקטורימ להיקפ
כוח ההוראה יחית למפר התלמידימ במערכת ,להתפלגות היקפ ההעקה ,רמות הוותק
והשכר של המורימ ,ולהתפלגות אוכלויית המורימ לפי מאפיינימ דמוגרפיימ עיקריימ.
כנ נדרש מעקב אחר רמות ההמכה הפדגוגית והמקצועית של המורימ ואחר מידת
ההתאמה בינ המקצועות שמורימ מלמדימ בפועל לבינ ההשכלה וההכשרה המקצועית
שקיבלו.
 (19המלצה :נדרש מעקב אחר דפוימ של כנית מורימ למערכת החינוכ ויציאתמ ממנה:
כניה לפי רקע אישי ותכונות דמוגרפיות ,מלולי הכשרה ותחומי התמחות ,ויציאה לפי
עילת העזיבה ומאפיינימ דמוגרפיימ ומקצועיימ .כנ נדרש מעקב מערכתי אחר שיעורי
הצלחה במלולי ההכשרה השונימ — כל אלה במיונ מתאימ של וג הפיקוח ,גילאי
החינוכ ומקצועות ההוראה.

תהליכי הוראה–למידה

7

 (20המלצה :להתחיל במהלכ של בניית מערכת אינדיקטורימ תהליכיימ בחינוכ ,שתתב על
המחקר המקיפ שכבר נעשה בתחומ זה בארצ ובעולמ .בניית מערכת כזאת בקנה מידה
ארצי היא אתגר לא קל ,אבל היא עשויה לתרומ תרומה חשובה לקידומ תהליכי למידה
הוראה המתרגמימ בהצלחה תשומות הוראה להישגימ לימודיימ ואחרימ.

אקלים בית–ספרי ,רווחת התלמיד ושביעות רצון ממערכת החינוך

8

 (21המלצה :אינדיקטורימ למדידת אקלימ ביתפרי צריכימ להיגזר מתפיה מושגית
המעוגנת בפרות העיונית ולהישענ על כלי מדידה שתוקפו ונבדקו במחקרימ מדעיימ.
בדיקת תוקפמ של כלי מדידה קיימימ וחדשימ ,על ידי בדיקת קשרי הגומלינ בינ מאפיינימ
נמדדימ של האקלימ הביתפרי לבינ תוצאות אקדמיות וחברתיות שונות ,היא מאמצ
שיש לקיימ באופנ מתמיד.
 (22המלצה :קרי האקלימ והביבה הפדגוגית שמעבירה ראמ"ה המ המקור העיקרי לבניית
אינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי ,והמ ימשיכו למלא תפקיד מרכזי בבניית אינדיקטורימ
כאלה ,אולמ יש מקורות נופימ שיש להשתמש גמ בהמ .שילוב והצלבה של מידע מהימנ
 6לדיונ נרחב יותר בנושא ראו הפרק 'אינדיקטורימ לאיכות מורימ ,לאיכות הוראה ,ולאיכות בית הפר' ,להלנ.
 7להתייחות מפורטת יותר לנושא זה ראו בשני הפרקימ דלהלנ' :אינדיקטורימ לאיכות הוראה ,לאיכות מורימ
ולאיכות בתי פר' ו'אינדיקטורימ בתחומ החינוכ המדעיטכנולוגי'.
 8עיפ זה מתמכ על דיונ נרחב בנושא בפרק 'אינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי' ,להלנ.
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ממקורות שונימ ,במיוחד מידע אדמיניטרטיבי המעיד על אקלימ ביתפרי ומידע
הנאפ באמצעות האינטרנט במגרת מערכת אח"מ )אקלימ חברתי מיטבי( ,יתרמו
לעושרה ומהימנותה של התמונה המתקבלת על אקלימ ביתפרי.
 (23המלצה :יש להשלימ את האינדיקטורימ הנוגעימ לאקלימ ביתפרי במאפיינימ
של הביבה החיצונית שבה פועל בית הפר .אפיונ כזה יכול להישענ על נתונימ
אדמיניטרטיביימ ,שחלקמ נמצאימ במערכת החינוכ וחלקמ מצויימ בידי רשויות החוק,
שירותי הרווחה והבריאות ,עמותות שונות והלשכה המרכזית לטטיטיקה .יש להדגיש
כי מימוש מהלכ זה הוא מורכב ודורש תכנונ מוקדמ ,תיאומ ,והבנה רבמערכתית.
 (24המלצה :יש להויפ את זווית הראייה של ההורימ בנושא אינדיקטורימ הנוגעימ לאקלימ
ביתפרי ,החל מרמת בית הפר הבודד ועד הרמה הארצית.

דעת הקהל
 (25המלצה :יש לקיימ קרי דעת קהל עקביימ ושיטתיימ של מערכת החינוכ ,באמצעות גופ
ציבורי בלתי תלוי.

פערים ושוויון הזדמנויות

9

 (26המלצה :לבנות אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות המשווימ הישגימ לימודיימ בינ
קבוצות אוכלוייה שונות על פי מבחני המיצ"ב ,בחינות הבגרות ,המבחנימ הבינלאומיימ
ונגישות להשכלה גבוהה.
 (27המלצה :לבנות אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות המשווימ תשומות חינוכ — גודל
כיתה ,הכשרת מורימ ,פרייה ,מתקני פורט ,מחשוב ותקשורת ,מעבדות מצוידות ,גודל
מבנה בית הפר והחצר ועוד — בקבוצות אוכלוייה שונות ,על פי טנדרטימ כלליימ של
משרד החינוכ .הערכת התשומות צריכה לכלול גמ תשומות פרטיות שמויפימ ההורימ,
שלעתימ תורמות ליצירת פערימ על רקע חברתיכלכלי.
 (28המלצה :לפתח בעתיד אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות המשווימ בינ קבוצות
אוכלוייה מבחינת רווחתו הובייקטיבית של הילד בבית הפר ,בעיניו ובעיני הוריו,
האפקטיבית ויכולותיו החברתיות.
התפתחותו ָ
 (29המלצה :לפתח אינדיקטורימ המצביעימ על מידת השילוב בינ קבוצות אוכלוייה שונות
בבתי פר ובמגרות חינוכיות משותפות אחרות ועל הצלחתו.
 (30המלצה :נדרש מחקר עיוני ואמפירי על תוקפמ של אינדיקטורימ שונימ לפערימ ושוויונ
הזדמנויות בישראל ובפרט על הקשר בינ תשומות ותוצאות קצרותטווח — לבינ תוצאות
ארוכותטווח ,גמ אחרי יומ הלימודימ ובמהלכ החיימ.
9

דיונ מעמיק בנושא זה מופיע בפרק 'אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות' ,להלנ.
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 (31המלצה :מדידת פערימ בינ אוכלויות הנבדלות זו מזו בצורכיהנ ובמטרותיהנ מחייבת
התמודדות עמ וגיות בוכות של הגדרת יעדימ לשוויונ הזדמנויות .חלוקה שוויונית של
משאבימ ,כזאת שלא תפלה לרעה את החלש ,היא תנאי ראשונ לשוויונ הזדמנויות ,אבל
לעתימ אי אפשר להתפק בככ .דרוש מחקר עיוני ואמפירי שיעמיק את הבנתנו בוגיות
הבוכות העולות בהקשר זה.

שימוש באינדיקטורים לבקרה תפעולית במערכת החינוך
 (32המלצה :כאשר עושימ שימוש באינדיקטורימ לבקרה תפעולית ,למשל בחינות להערכת
הישגימ ביתפריימ במקצועות הלימוד ,יש צורכ לערוכ ביקורת משלימה כדי לצמצמ
מעוותות החותרות תחת תוקפו של האינדיקטור .יש לעקוב למשל אחר שיעור
השפעות ַ
התלמידימ המשתתפימ בבחינה כדי לבדוק אמ נעשה ינונ ,ולעקוב אחר שעות ההוראה
של מקצועות שאינמ כלולימ באינדיקטור כדי לוודא שהמ אינמ מקופחימ.
 (33המלצה :שימוש תפעולי באינדיקטורימ מחייב זהירות ודיוק .גמ האינדיקטורימ היותר
אמינימ אינמ יכולימ לעמוד בפני עצממ ,ויש צורכ ללוות את השימוש התפעולי בהמ
במידע מקביל המתקבל באמצעימ נופימ כגונ תצפיות ,חוֹות דעת ושיקול דעת אנושי.
 (34המלצה :העמדת אינדיקטורימ לאיכות ההוראה לרשות מנהל בית הפר כדי לייע בידיו
להעריכ את איכות ההוראה של מורימ בבית פרו מחייבת גישה רבתפנימ הכוללת
מובנות על מהלכ השיעורימ ,משוב של תלמידימ והורימ ,הערכות מורימ עמיתימ
תצפיות ְ
והשוואה בינ הישגימ של תלמידימ דומימ .שיטת הערכ המופ עדיינ אינה בשלה ליישומ
תפעולי ברמת המורה הבודד.
 (35המלצה :בקרה אנכית על בתי פר חייבת לשלב שיטות הערכה שונות ,לרבות ביקורימ
בבתי פר ,משוב מהורימ ותלמידימ וניתוח תוצאות בית הפר במבחנימ ארציימ,
בהשוואה לבתי פר דומימ.
 (36המלצה :בישראל ,אינ עדיינ תשתית למדידת ערכ מופ ) ,(VAMומוטב להתחיל לבחונ
את השיטה במדגמ מצומצמ של בתי פר .בחינה זו צריכה להישענ על הנייונ שנצבר
בארצות הברית בהערכת בתי פר בשיטה זו ,נייונ המלמד על הצורכ לשלבה בשיטות
משלימות של מדידת רמת ההישגימ ושל תצפיות מומחימ על הנעשה בבית הפר.
 (37המלצה :אינדיקטורימ לבניית פרופיל ביתפרי לשימוש הציבור ,במיוחד לשימושמ של
הורי התלמידימ ,צריכימ להיות נגישימ ונוחימ לשימוש גמ לאנשימ בעלי רקע מקצועי
מצומצמ .פרופיל כזה צריכ לפק תיאור עשיר של בית הפר על תנאיו הפיזיימ ,הרכבו
האנושי ,תכניות הלימודימ שהוא מציע ,פעילותו החברתית והקהילתית ,אקלימ בית
הפר והישגיו האקדמיימ בהשוואה לבתי פר דומימ .מטרת פרופיל כזה אינה לדרג את
בתי הפר אלא לתת כלי בידי ההורימ והתלמידימ לבחור בית פר מתאימ.

תקציר :מסקנות והמלצות | | 9

דיווחים על בסיס אזורי ,מגזרי וכיו"ב
 (38המלצה :יש צורכ לגזור דוחות במתכונת הדוחות הלאומיימ או הביתפריימ גמ בחתכי
משנה של וג פיקוח )כגונ ממלכתי ,ממלכתידתי( ושפה )עברית ,ערבית( ,ובחתכימ
גאוגרפיימ של מחוזות ורשויות מקומיות ,הנ לצורכ ביקורת חיצונית והנ לצורכ ניהול
פנימי ,כדי שכל גופ יוכל לבדוק את עצמו מול יעדיו.

ארגון האינדיקטורים לחינוך בעתיד
 (39המלצה :להקימ גופ ייעודי בלתי תלוי או לייעד גופ בלתי תלוי קיימ כדי שיקדמ התאמה
בינ האינדיקטורימ השונימ שמשרד החינוכ ,הראמ"ה והלמ" מפרמימ וייצור שילוב בינ
ביי נתונימ ממקורות שונימ .יש להפקיד בידי גופ זה משאבימ גמ למעקב אחר מחקר
עדכני בתחומ וגמ לייזומ מחקר חדש — ביי ויישומי — בנושאימ רלוונטיימ למערכ
האינדיקטורימ לחינוכ בישראל .גופ זה יעוק בבחינה מתמדת ורענונ תקופתי של מערכ
האינדיקטורימ לחינוכ בישראל.
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אינדיקטורים לחינוך בישראל:
מבוא וסיכום
 .1מבוא
פרק זה מציג את מטרות הוועדה ,דרכ ארגונה ,והשאלות שהיא מבקשת לענות עליהנ בממכ
זה .כנ הוא מביא יכומ של עיקר מקנות הוועדה ,לפי שני וגי היישומ העיקריימ של
אינדיקטורימ במערכת החינוכ :כמלמדימ על המצב הכללי של החינוכ בישראל וככלימ לבקרה
תפעולית על מערכת החינוכ.

 1.1מטרות הוועדה ,דרכי עבודתה והרכבה
הוועדה לבחינת האינדיקטורימ במערכת החינוכ בישראל הוקמה בראשית  2007בידי נשיא
האקדמיה הלאומית למדעימ ,פרופ' מנחמ יערי ,בחות "היזמה למחקר יישומי בחינוכ"
בראשות ד"ר אביטל דרמונ .היזמה הוקמה כמיזמ משותפ של האקדמיה למדעימ ,משרד
החינוכ ויד הנדיב ,שהגתה את היזמה ,מממנת אותה ומכוונת אותה מראשית דרכה .מטרת
הוועדה הייתה יצירת שיח וגזירת המלצות בעניינ השימוש באינדיקטורימ ככלי לאפיונ מצב
החינוכ בישראל וכאמצעי בקרה על יחידות תפעוליות במערכת החינוכ ,וזאת לצורכ ניטור,
אבחונ ,עיצוב מדיניות ופעולה .הוועדה הפנתה את עיקר תשומת לבה לחינוכ היודי והעל
יודי ,ולא עקה בחינוכ בגיל הגנ או בהשכלה הגבוהה.
דרכ פעולתה של הוועדה מבות על זו של המרכז הלאומי למחקר )National Research
 (Council, NRCשל ארה"ב .זוהי ועדה ציבורית ,שחבריה פועלימ ללא תמורה .היא נעזרת
בתשתית של היזמה ובשירותיה ,ופונה למומחימ חיצוניימ לקבלת חוות דעת בנושאימ שהיא
בודקת .במהלכ שנת  ,2006כהכנה להקמת הוועדה ,קיימה האקדמיה התייעצויות עמ שלושה
גופימ מרכזיימ :משרד החינוכ ,הלשכה המרכזית לטטיטיקה )למ"( והרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוכ )ראמ"ה( .גופימ אלה המ הנושאימ בעיקר האחריות הציבורית לבנייה
ופרומ של אינדיקטורימ למערכת החינוכ בישראל ,והוועדה ביקשה לייע להמ במילוי
תפקידמ זה.
הרכב הוועדה משקפ גישה רבתחומית .חברימ בה :פרופ' משה יוטמנ מאוניבריטת בנ
גוריונ )יו"ר( ,כלכלנ המתמחה בכלכלת חינוכ; ד"ר ברוריה אגרט מביה" לחינוכ באוניבריטת
בראילנ ,שתחומ התמחותה הוא הכשרת מורימ ושכיהנה בעבר כמפמ"רית ביולוגיה במשרד
החינוכ; פרופ' אברהמ הרכבי ממכונ ויצמנ למדע ,שתחומ התמחותו הוא חינוכ מתמטי; פרופ'
רמי בנבנישתי מבית הפר לעבודה וציאלית באוניבריטת בראילנ ,חוקר אלימות ואקלימ
חברתי במערכת החינוכ ובעיות התנהגותיות בבית הפר; פרופ' אבישי הניק ,פיכולוג
קוגניטיבי מאוניבריטת בנגוריונ ,חבר ועדה קודמת של האקדמיה שעקה בחינוכ בגיל
הרכ; פרופ' משה זיידנר מאוניבריטת חיפה ,מומחה להשפעה של כישורימ ָאפקטיביימ על
למידה; פרופ' מיכאיל קרייני מהפקולטה למשפטימ באוניבריטה העברית ,העוק בינ השאר
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מרכז הוועדה הוא ד"ר גבי בוקובזה מביה" לחינוכ
ֵּ
בהיבטימ שונימ של יחי רוב ומיעוט.
באוניבריטת תל אביב ,המתמחה במחקר התפתחותי בגיל ההתבגרות.
בקיצ  2007יצאה הוועדה בקולות קוראימ לניירות רקע בשורה של נושאימ ,וגמ פנתה
ישירות לאנשימ אחדימ שבמומחיותמ ביקשה להתייע .התוצאה היא ִדרה של עבודות,
שייעו בהכנת ממכ זה והנ עומדות לעיונ הציבור באתר היזמה למחקר יישומי בחינוכ,
 http://education.academy.ac.il,במדור "אינדיקטורימ""/חומרי רקע" .אלה הנושאימ של
ניירות הרקע ושמות מחבריהמ:
• מורימ והוראה )מר נחומ בל ,מתכננ ויועצ חינוכי חברתי(
• שוויונ הזדמנויות בחינוכ ופערימ )שני ניירות רקע ,האחד מאת פרופ' ז'ק ילבר
מאוניבריטת בראילנ והשני מאת נחומ בל ממכונ טאוב לחקר המדיניות החברתית
בישראל ,בתופת הערות של פרופ' )אמריטו( חיימ אדלר ,האוניבריטה העברית
בירושלימ(
• התפתחות המיצ"ב ,מדדי יעילות וצמיחה ביתפרית )ד"ר גילי שילד ,שהובילה את
הנושא במשרד החינוכ לפני יציאתה לגמלאות(
• המבנה של מבחני המיצ"ב והשימוש שאפשר לעשות בהמ )נייר מפורט של פרופ' ורל
קאהנ מהאוניבריטה העברית בירושלימ ,נייר תגובה של פרופ' הנרי בראונ מבוטונ
קולג' ,והערות לנייר של פרופ' קאהנ שהויפה פרופ' מיכל בלר ,מנכ"לית ראמ"ה(
• מדידת ההשפעה של מורימ על הישגי התלמידימ — יכומ מכנ ) CALDERד"ר אנליה
שלור ,אוניבריטת תל אביב(
• חינוכ מדעיטכנולוגי )פרופ' רות זוזובקי ופרופ' רפי נחמיא ,שניהמ מאוניבריטת תל
אביב(
• מצב הילד במערכת החינוכ )ד"ר אשר בנאריה ,האוניבריטה העברית בירושלימ(
• תלמידימ מחוננימ )ד"ר ענבל שני ,אוניבריטת חיפה(
• כישורימ אפקטיביימ )ד"ר חגי קופרמינצ ,אוניבריטת חיפה(
• אינדיקטורימ תהליכיימ )ד"ר אדמ ניר ,האוניבריטה העברית בירושלימ(
פרק זה מכמ את עיקר ממצאי הוועדה ומביא את המלצותיה המרכזיות .שאר פרקי הממכ
נמכימ על ניירות הרקע ועל מומחיותמ של הכותבימ ,מתוכ הראייה הכוללת שהוועדה
פיתחה ַּבנושא .המידע שאפה הוועדה משקפ את המגבלות שבהנ עבדה .לו היו יותר נגישות
לנתונימ הקיימימ מצד אחד ,ויותר זמנ ומשאבימ מצד שני ,אפשר היה להגיע לנתונימ נופימ.
חשוב לציינ שאיופ הנתונימ שהוצגו בממכ התב הנ על מידע שהיה נגיש לוועדה והנ על
פגישות שקיימה הוועדה עמ נציגימ מאגפימ שונימ במשה"ח ,הראמ"ה והלמ" .אנו מצרימ
על ככ שבשל הצורכ לבחור מבינ נושאימ רבימ והאילוצ להשתמש במשאבימ מוגבלימ ,נבצר
מאיתנו להקדיש פרק מיוחד לנושא של אינדיקטורימ לתלמידימ מחוננימ ולתלמידימ בעלי
לקויות למידה.
הוועדה כולה אחראית לכלל הממכ ,אכ כל אחד מהפרקימ נכתב בהובלה של חבר ועדה
שנושא הפרק היה קרוב יותר לתחומ התמחותו .פרקימ אלה עוקימ ביתר פירוט בנושאימ
שראינו כמרכזיימ לענייננו :אינדיקטורימ קיימימ בדגש על מדידת הישגימ קוגניטיביימ )ד"ר
גבי בוקובזה( ,מורימ )ד"ר ברוריה אגרט( ,פערימ ושוויונ הזדמנויות )פרופ' מיכאיל קרייני(,
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אקלימ בית פרי )פרופ' רמי בינבנישתי( ,מדדימ אפקטיביימ )פרופ' משה זיידנר( ,וחינוכ מדעי
טכנולוגי )פרופ' אברהמ הרכבי(.
אינ זה ממכ של "מקשה אחת" .לוגיית האינדיקטורימ פנימ רבות ,קצתנ פשוטות וקצתנ
מורכבות .זה גמ טבענ של ההמלצות המובאות בממכ :חלקנ קלות ,זולות ליישומ ומתבות
על נתונימ קיימימ במערכת ,וחלקנ יקרות ,מורכבות ליישומ ודורשות מאמצ מיוחד של פיתוח
מתודולוגי ואיופ נתונימ חדשימ .אפשר לאמצ את היותר פשוטות במהירות ,ובמקביל לבחונ
את האפשרות לאמצ המלצות מורכבות בשלב רחוק יותר.

 1.2מסגרת הדיון
אינדיקטורימ בחינוכ המ מדדימ המצביעימ על הנעשה במערכת החינוכ ,על מצבה ועל
הישגיה ,בחתכימ שונימ 10.דוגמה לאינדיקטור כזה הוא למשל "מפר תלמידימ ממוצע
בכיתה" :באמצעותו ניתנ לעקוב אחר הצפיפות )הממוצעת( בכיתות שנה אחר שנה ולראות
אמ התרחש שינוי ,להשוות את הצפיפות בכיתות בינ החינוכ הממלכתי לממלכתידתי וללמוד
מככ על חלוקת המשאבימ במערכת החינוכ ,להשוות את הצפיפות בכיתות בינ ישראל לארצות
אחרות וכיו"ב .דוגמאות אחרות :שיעור הזכאימ לבגרות מבינ תלמידי י"ב ברמה הארצית,
ברמת היישוב או ברמת בית הפר ,בחתכ של בעלויות או וג פיקוח ,לפי מגדר ,לפי השכלת
ההורימ וכיו"ב; שיעור הנשירה ממערכת החינוכ במעבר בינ כיתה י' לכיתה י"א בחתכימ אלה
ואחרימ; שיעור המורימ למתמטיקה בחינוכ העליודי שיש להמ תואר ראשונ במתמטיקה,
וכנ הלאה .רוב האינדיקטורימ המ ַּכמּותניימ אבל ניתנ לבנות גמ אינדיקטורימ המבוימ על
בחינה ֵאיכּותנית של מערכת החינוכ ,למשל על ידי ועדת הערכה המקיימת ביקורת מובנית
במדגמ של בתי פר ומדווחת על שיעור בתי הפר שעמדו בקריטריונ מוימ.
הדיונ בפרק זה יתמקד בשימוש באינדיקטורימ לחינוכ 11 .בשנימ האחרונות גברה מאוד
בישראל הדרישה ליתר שימוש באינדיקטורימ ,בחינוכ ובתחומימ נופימ כגונ בריאות ושיטור,
וזאת בשתי רמות :האחת היא שימוש באינדיקטורימ במגרת השיח הציבורי על איכות מערכת
החינוכ בכללותה .אינדיקטורימ מּוּכרימ המשמשימ למטרה זו המ למשל ההוצאה הלאומית
לחינוכ ,לתלמיד וכאחוז מהתוצר ,גודל כיתה ממוצעת ,דירוג המדינה במבחנימ בינלאומיימ,
שיעורי זכאות בבחינות הבגרות ,ממוצעי ציונימ במבחני המיצ"ב וכיוצא באלה .אינדיקטורימ
אלה משמשימ בידי הציבור כלי להשוואה בינ מערכת החינוכ של ישראל לאלה של ארצות
אחרות ,ולמעקב אחר תפקוד המערכת לאורכ זמנ .הדרישה לפיתוח אינדיקטורימ כלליימ
למצב החינוכ שואבת השראה מתחומ הכלכלה ,שבו קיימת מערכת משוכללת של חשבונות
 10לדיונ נרחב יותר באינדיקטורימ ,ראו נייר הרקע של זוזובקי ,ונחמיא ,פרקימ א'ה' ,וההקדמה לנייר הרקע של
בנאריה.
 11הדגש על השימוש באינדיקטורימ כעיקרונ מנחה מבדיל את הדיונ הזה מדיונימ הנערכימ מנקודת מבט של הפקת
האינדיקטורימ ,המתמקדימ יותר בהגדרת האינדיקטור ,באיופ הנתונימ הדרושימ לבנייתו ובעיבודמ הטטיטי.
נקודת המוצא שלנו היא הצרכימ שהאינדיקטור בא לענות עליהמ והמטרות שלשמנ הוא מופק .שימושימ שונימ
באותו אינדיקטור ראויימ במיוחד לדיונ נפרד בשל הבדלימ אפשריימ בקהלי היעד ,ערוצי ההפצה ,תדירות הדיווח
וכיו"ב .להבדלימ אלה חשיבות רבה מבחינת השפעת האינדיקטור על תפקוד המערכת ,שהיא העיקר בעינינו .השלכה
מעשית של גישה זו לתכנונ מפורט של אינדיקטורימ חדשימ היא ,שיש להתחיל את תהליכ תכנונ האינדיקטורימ
מהדוחות שייעשה בהמ שימוש בעתיד ,למשל :להכינ תחילה דוחות לדוגמה )עמ נתונימ משוערימ( ,להפיצ אותמ בינ
המשתמשימ ,לקבל את הערותיהמ — ורק אחר ככ לעצב תהליכ הבנייה של האינדיקטורימ עצממ.
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לאומיימ וקיימימ אינדיקטורימ אחרימ המכמימ את מצב המשק ,מאפשרימ מעקב אחר
התקדמותו או ניגתו לאורכ זמנ והשוואה בינו לבינ משקימ אחרימ ,ובאופנ כללי מעשירימ
את הדיונ הציבורי ומניחימ לו מצע עובדתי 12.השוואה זו ממחישה את התפקיד הדומה
שמייעדימ לאינדיקטורימ באפיונ מצב החינוכ בישראל :מצפימ מהמ שישמשו מצע לדיונ
ציבורי ולעיצוב מדיניות .אכ ההשוואה גמ מבליטה את ההבדלימ העמוקימ בינ כלכלה לחינוכ.
מאגְ מימ אינדיקטורימ
בניית אינדיקטורימ מצרפיימ — המאגדימ נתונימ מכמה מערכות או ַ
שונימ — למערכת החינוכ בוכה לאינ ערוכ בשל ריבוי מטרות החינוכ וגיווננ ובשל היעדר
מכנה משותפ ביניהנ ,וזאת בשונה מתחומ הכלכלה ,שבו הכפ משמש מכנה משותפ .בשל
ככ ובשל בעיות מושגיות וטכניות מורכבות שעל חלקנ עוד נעמוד בהמשכ ,המאמצ העיוני
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והמעשי לפתח אינדיקטורימ ל"מצב החינוכ" נמצא עדיינ בראשית דרכו.
הרמה השנייה היא שימוש באינדיקטורימ כתשובה לדרישה ליתר "אחריותיות"
) (accountabilityבמערכת החינוכ :שהגופימ התפעוליימ במערכת החינוכ ימרו דינ וחשבונ
על הישגיהמ ותפקודמ .השימוש באינדיקטורימ לבקרה תפעולית במערכת החינוכ הוא
קונקרטי יותר ומתייח למגמה שקיבלה ביטוי מובהק ב"תכנית הלאומית לחינוכ" )דוח
דוברת( ,לחייב את גורמי החינוכ השונימ למור דינ וחשבונ על הישגיהמ ותפקודמ .לעתימ
הבקרה היא אנכית ,בתוכ ההיררכיה המנהלית של מערכת החינוכ ,ולעתימ זו בקרה אופקית,
כמו במקרה שהורי התלמידימ מקבלימ דיווח על תפקוד בית הפר שבו ילדיהמ לומדימ .יש
כמובנ זיקה בינ שימוש זה באינדיקטורימ לבינ השימוש באינדיקטורימ ברמה הלאומית ,אכ
לעובדה שכאנ מדובר ברמת המיקרו ,של בית הפר ,של המנהל ושל המורה הבודד ,יש שתי
השלכות חשובות ,שנזכיר כאנ בקצרה ונרחיב את הדיונ בהנ בהמשכ .ראשית ,אינדיקטורימ
ברמת המיקרו משפיעימ על גורלמ המקצועי של אנשימ ,והדבר מחייב מידה גבוהה יותר של
זהירות ,דיוק ואמינות .שנית ,השימוש באינדיקטורימ ככלי בקרה יכול לעוות את העשייה
החינוכית על ידי פגיעה בקשר המיוחד בינ מורה לתלמיד ,קשר שעלול להיפגע מעצמ המדידה,
ועל ידי הטת משאבי חינוכ מנושאימ שאינמ נמדדימ — לנושאימ נמדדימ 14.גמ בתחומ זה
אנחנו נמצאימ עדיינ בראשית הדרכ ,וכפי שנפרט בהמשכ ,חלק מהכלימ שבידינו אינמ בשלימ
עדיינ ליישומ .ואפ על פי כנ ,ראוי ללמוד אותמ ולנותמ בזהירות.

 1.3סוגיות כלליות
אל מול הדרישה הגוברת לשימוש באינדיקטורימ קיימימ גמ חששות שעצמ השימוש במדדימ
כמותיימ יפגע בעשייה החינוכית .אי אפשר לנהל בית פר כפי שמנהלימ בנק או מפעל
תעשייה; היחימ בינ מורה לתלמיד ולהוריו אינמ יחי מחר ,גמ אמ בית הפר הוא פרטי.
אמ נפרוט את החינוכ לפרוטות ,אנחנו עלולימ לאבד את הממד הנשגב של חינוכ במיטבו.
 12בינ האינדיקטורימ הכלכליימ העיקריימ :התוצר המקומי והלאומי הגולמי ,התוצר לנפש ,שיעור האבטלה ,שיעור
האינפלציה ,החוב הציבורי ,מאזנ החר ,מדד ג'יני )לאישוויונ( ,שיעור העוני ועוד.
 13בעיות אלה קיימות גמ בתחומ הבריאות .גמ בהגדרת בריאות טובה מתעוררות שאלות עקרוניות ,בפרט בוגיה של
אריכות ימימ לעומת איכות חיימ ,וגמ בבריאות קיימ חשש שמדידה עלולה לפגוע בקשר המיוחד בינ רופא לחולה.
 14נייונות לנהל בתי חולימ על פי אמות מידה כלכליות למחצה מעלימ בעיות מקבילות של העמדת שיקולי בריאות
כנגד שיקולימ כפיימ .למשל ,מדידת יעילות של רופאימ על ידי מעקב אחר שיעורי הצלחה בניתוחימ שהמ עורכימ
עלולה להניא רופאימ מלטפל במקרימ קשימ.
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הקשיימ עולימ מיד כשמנימ להגדיר את מטרות החינוכ ,כי לא ניתנ לקיימ דיונ
באינדיקטורימ על מערכת החינוכ מבלי להתייח למטרות החינוכ ,ולמערכת החינוכ יש
מטרות רבות .ריבוי מטרות זה אינו מאפיינ כמובנ רק את מערכת החינוכ הישראלית .לכל
מערכת חינוכ בעולמ יש מגוונ מטרות משלה .בישראל חלק מהמטרות מפורשות בחוק )ראו
טבלה להלנ( וחלקנ איננ מפורשות אכ מעוגנות היטב בתודעת הציבור .אנשימ שונימ יבקשו
לראות היבטימ שונימ במערכת החינוכ .אחד ירצה לדעת אמ מערכת החינוכ מניחה יודות
איתנימ לפיתוח הכלכלי של ישראל; שני ירצה לדעת אמ היא מנחילה לתלמידיה ערכימ
ראויימ; שלישי יתעניינ אמ היא תורמת למיצוי יכולותיו של כל תלמיד ותלמיד; רביעי ישאל
אמ מערכת החינוכ מצמצמת פערימ בינ קבוצות אוכלוייה שונות או מרחיבה אותמ; חמישי
ישאל אמ התלמידימ בטוחימ בשהותמ בבית הפר ואפ נהנימ ממנה — וכנ הלאה .לוועדה אינ
כמובנ כל אפשרות לבחור בינ מטרות אלה ,מפני שהבחירה היא פוליטיתחברתית מעיקרה,
והיא משתנה מעת לעת .מכאנ שהדיונ שלנו חייב להיות מפיק גמיש כדי שיהיה ישימ לקשת
רחבה של מטרות אפשריות .ככ השתדלנו לעשות ,ככל שיכולנו.
מתוכ חוק חינוכ ממלכתי ,התשי"ג ,1953תיקונ התש"
 .2מטרות החינוכ הממלכתי הנ:
) (1לחנכ אדמ להיות אוהב אדמ ,אוהב עמו ואוהב ארצו ,אזרח נאמנ למדינת ישראל ,המכבד את
הוריו ואת משפחתו ,את מורשתו ,את זהותו התרבותית ואת לשונו;
) (2להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יח של כבוד לזכויות האדמ ,לחירויות היוד ,לערכימ
דמוקרטיימ ,לשמירת החוק ,לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ,וכנ לחנכ לחתירה לשלומ
ולובלנות ביחימ בינ בני אדמ ובינ עמימ;
) (3ללמד את תולדות ארצ ישראל ומדינת ישראל;
) (4ללמד את תורת ישראל ,תולדות העמ היהודי ,מורשת ישראל והמורת היהודית ,להנחיל את
תודעת זכר השואה והגבורה ,ולחנכ לכבדמ;
) (5לפתח את אישיות הילד והילדה ,את יצירתיותמ ואת כשרונותיהמ השונימ ,למיצוי מלוא
יכולתמ כבני אדמ החיימ חיימ של איכות ושל משמעות;
) (6לב את ידיעותיהמ של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונימ ,ביצירה האנושית
לוגיה ולדורותיה ,ובמיומנויות היוד שיידרשו להמ בחייהמ כבני אדמ בוגרימ בחברה
חופשית ,ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי;
) (7לחזק את כוח השיפוט והביקורת ,לטפח קרנות אינטלקטואלית ,מחשבה עצמאית ויוזמה,
ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושימ;
) (8להעניק שוויונ הזדמנויות לכל ילד וילדה ,לאפשר להמ להתפתח על פי דרכמ וליצור אווירה
המעוררת את השונה והתומכת בו;
) (9לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית ,נכונות לקבל תפקידימ ולמלאמ מתוכ מירות
ואחריות ,רצונ לעזרה הדדית ,תרומה לקהילה ,התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת
ישראל;
) (10לפתח יח של כבוד ואחריות לביבה הטבעית וזיקה לארצ ,לנופיה ,לחי ולצומח;
) (11להכיר את השפה ,התרבות ,ההיטוריה ,המורשת והמורת הייחודית של האוכלויה הערבית
ושל קבוצות אוכלויה אחרות במדינת ישראל ,ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.

מבוא וסיכום | | 15
עוד שאלה נוקבת שעולה בהקשרימ רבימ היא ,כיצד מגיבה המערכת לתמריצימ שהמדידה
יוצרת? זו ביקורת מרכזית על השימוש באינדיקטורימ :שהוא מעוות את העשייה החינוכית.
ככ למשל ,קשירת גורלו המקצועי של המנהל בהצלחת תלמידיו במבחני המיצ"ב עלולה
להביא להגדלת משאבימ המופנימ להוראת תלמידימ בדרגות הכיתה הנבחנות ובמקצועות
הבחינה ,על חשבונ מקצועות אחרימ ודרגות כיתה אחרות .דגש יתר על שיעורי זכאות
לתעודת בגרות עלול להביא מנהלימ להשקיע מאמצ יתר בתלמידימ ש"על הגבול" ,על חשבונ
תלמידימ חלשימ וחזקימ יותר .בהקשר אחר ,מנהל בית פר הנשפט על פי שיעורי התנדבות
של תלמידיו יכול להציע להמ תמריצימ להתנדבות ,ולהחטיא ככ את עצמ המטרה 15.במערכת
שאינדיקטורימ ממלאימ בה תפקיד חשוב ,מה שאינו נמדד ובל מהזנחה ,ויש למערכת החינוכ
מטרות חשובות שאיננו מודדימ .בעיקר מודדימ הישגימ לימודיימ 16,אבל דגש על הישגימ עלול
להיט את תשומת הלב מתהליכ הלימוד :איכ מנוצל זמנ הכיתה? איזו אווירה יש בכיתה? מה
איכות האינטראקציה בינ התלמידימ למורה? ובינ התלמידימ לבינ עצממ? עד כמה מעשיר בית
הפר את עולמו הפנימי של התלמיד? עד כמה נהנה התלמיד לשהות בבית הפר?
מלבד שאלות עקרוניות אלה ישננ עוד שאלות "מעשיות" נוקבות ,שצריכ לברר .תמיד יש צורכ
לשאול באיזו מידה מודד האינדיקטור את מה שהוא נועד למדוד? למשל ,מה מלמד דירוגנו
במבחנ בינלאומי זה או אחר על איכותה של מערכת החינוכ בישראל? או מה ניתנ להיק
מעלייה בשיעור הזכאימ לתעודת בגרות על שיפור מערכת החינוכ? אלה שאלות רבות
פנימ ,המשלבות היבטימ עקרוניימ )כגונ "איכות החינוכ"( עמ היבטימ טכניימ )כגונ שמירה
או אי שמירה על רמת קושי אחידה במבחני הבגרות משנה לשנה( .עוד שאלה מעשית העולה
בהקשרימ רבימ היא ,מה האפשרות לעשות שימוש ,הלכה למעשה ,בממצאימ שהאינדיקטור
מעלה? האמ האידיקטור משולב היטב בתהליכ קבלת החלטות? האמ הוא מופצ בזמנ לגורמימ
המתאימימ? האמ מבינימ היטב את משמעותו ויודעימ לעשות בו שימוש? האמ יש מכות
לפעול על פי הממצאימ שהוא מגלה? פרומ אינדיקטור המצביע על בעיה מבלי לנקוט פעולה
מתאימה לתיקונה ,לא זו בלבד שאינו מועיל אלא שהוא אפ גורמ לתכול.
ועמ כל זה ,אינ לוועדה פק שהשימוש באינדיקטורימ במערכת החינוכ הוא תופעה קיימת,
רווחת בעולמ ,ומתגברת עמ הזמנ .אמנמ נכונ שהדיונ הציבורי בחינוכ עושה לפעמימ שימוש
מפוקפק באינדיקטורימ העומדימ לרשותו ,והכול מכימימ ששימוש מופרז באינדיקטורימ עלול
לעוות את העשייה החינוכית .אכ יחד עמ זאת קיימת ,בארצ ובעולמ ,דרישה ציבורית רחבה
ליתר פתיחות וחשיפה ,ואינדיקטורימ ממלאימ במצב זה תפקיד חשוב ,בנופ על יתרונותיהמ

 15יש כמובנ דרכימ להתמודד עמ תופעות אלה ,אבל צריכ להיות מודעימ היטב לכנות .ככל שהתמריצימ חזקימ
יותר ,ככ קשה יותר להתגבר על תופעות הלוואי.
 16היוצא מנ הכלל החשוב ביותר לעניינ זה המ שאלוני האקלימ והביבה הפדגוגית של המיצ"ב .שאלונימ אלה
מועברימ מדי שנה במחצית מבתי הפר ,וכוללימ למעלה מ 200,000תלמידי כיתות ה' עד ט' וכ 16,000מחנכימ
ומורימ המלמדימ את המקצועות הנבחנימ במיצ"ב בכיתות א' עד ט' .יש לציינ כי ישראל היא חלוצה בתחומ זה
בעולמ.
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הנגזרימ 17.על כנ השאלה שעמדה מולנו בכתיבת ממכ זה לא הייתה" ,אינדיקטורימ ,כנ או
לא?" אלא איכ אפשר לשכלל ולהעשיר את מערכ האינדיקטורימ בחינוכ ולשפר את השימוש
בהמ כדי להעמיד לרשות קברניטי החינוכ ,לרשות מורימ ,מנהלימ מפקחימ ושאר עובדי חינוכ,
לרשות בעלויות ורשויות מקומיות ,לרשות הורימ ותלמידימ ולרשות הציבור הרחב — כלימ
מועילימ ונאמנימ? בפני מערכת החינוכ הישראלית ניצבת הזדמנות פז ללמוד הנ מנייונה
שלה והנ מנייוננ של מערכות אחרות בעולמ ,בבואה לשכלל את מערכ האינדיקטורימ
בישראל .במהלכ עבודתנו למדנו רבות על מורכבות התהליכ הזה ועל הרגישות שהוא מחייב,
ואנו שמחימ להעמיד את הידע לרשות העושימ במלאכה.

 .2שימוש באינדיקטורים לאפיון המצב הכללי של החינוך בישראל
כבר עמדנו על ככ שאפיונ מצבו הכללי של החינוכ בישראל נגזר מהמטרות שהחברה מציבה
למערכת החינוכ .חוק החינוכ הממלכתי עצמו מונה  11מטרות כאלה ,ללא דר קדימות )ראו
בתיבה לעיל( ,וגמ רשימה זו אינה ממצה את הציפיות שיש להורימ כיחידימ ולציבור בכללו
ממערכת החינוכ .ריבוי המטרות והיעדר דר עדיפות ברור המ פועל יוצא של מגוונ גדול של
עמדות — תרבותיות ,דתיות ,אידאולוגיות ומעמדיות — המאפיינ את החברה בישראל .לפיככ
חייב גמ מערכ האינדיקטורימ בחינוכ להיות מגוונ ,לפחות כמו מטרות המערכת ,כדי שאפשר
יהיה להשתמש בו להערכת תפקוד המערכת ממגוונ של נקודות מבט.
 (1המלצה :מערכ האינדיקטורימ בחינוכ צריכ לכלול מגוונ אינדיקטורימ שישקפ את מגוונ
המטרות של מערכת החינוכ .ריבוי הדעות בציבור בעניינ מטרות החינוכ ומורכבּות
הוגיה אינמ מותירימ מקומ לבניית מדד אחד לאיכות החינוכ בישראל ,מדד שישקלל
באמצעות ערכ אחד את מטרותיו השונות של החינוכ.
בעידנ זה של מידע חופשי ,שאיפה לשקיפות מרבית ומעורבות ציבורית רחבה ,נראה כי
האינדיקטורימ של מערכת החינוכ חייבימ להיות מפורמימ בציבור הרחב באופנ פתוח וישיר,
גמ באמצעות האינטרנט ,עמ כל נתוני הרקע וההברימ הדרושימ כדי להבינ את משמעותמ.
הפצתמ צריכה להיות מלווה בפעולות פרומ והדרכה נרחבות ,באחריות מפיק האינדיקטורימ,
כדי שהשימוש המושכל בהמ יהיה נחלת הכלל .הדרכה זו צריכה להיות מכוונת ומותאמת
לקהלי היעד השונימ — הציבור הרחב ,עובדי מערכת החינוכ ,המערכת הפוליטית וגורמימ
מתווכימ באמצעי התקשורת — על מנת שיעשו באינדיקטורימ שימוש מושכל .בצד השאיפה
לנגישות ונִ ראּות ,מוטלת אחריות על הגופימ המפיצימ את הנתונימ לעשות כל שביכולתמ
להבטיח שהשימוש בהמ יהיה ראוי .כמובנ ,ייתכנו מקרימ יוצאי דופנ שבהמ יש יבה מיוחדת
להגביל נגישות לנתונימ.
 17בעבר ,מורימ ומנהלי בתי פר הוחזקו כבעלי מקצוע חופשיימ ,כמו רופאימ ועורכי דינ ,שנאמנימ לפעול לטובת
השליחות שהופקדה בידמ .אבל התנאימ השתנו ,וכשמ שאיננו מוכנימ לקבל עוד ללא תנאי וללא הבר את דעתו
של הרופא בעניינ הטיפול בבריאותנו ,ככ איננו מוכנימ ,ואפ ביתר שאת ,לקבל ללא ייג את דעתו של המורה .הורימ
דורשימ לדעת ,בעובדות ובנתונימ ,מה קורה בכיתה ואיכ מתפקד בית הפר בהשוואה לבתי פר אחרימ .זאת ועוד,
ריבוי האינדיקטורימ הבינלאומיימ לחינוכ מעורר את הציבור לבקש נתונימ על תפקוד מערכת החינוכ בהשוואה לשנה
שעברה ולארצות אחרות.
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 (2המלצה :ככלל ,גופימ המפיקימ אינדיקטורימ בחינוכ צריכימ להבטיח שאלה יהיו נגישימ
ומובנימ למשתמשימ בהמ — קברניטי המדינה ,עובדי מערכת החינוכ,
ָ
באופנ פתוח וישיר,
הורימ ,תלמידימ ,הבעלויות ,הרשויות המקומיות והציבור הרחב .פעולות הפצה ,פרומ
והדרכה מתאימות יבטיחו את הקנייתמ הרחבה של האינדיקטורימ ואת השימוש המושכל
בהמ.
אפיונ המצב הכללי של החינוכ בישראל חייב להתייח למטרות החינוכ המוצהרות בחוק
והמקובלות בציבור ,אלא שרוב המטרות האלה הנ ארוכותטווח ,והתפוקות שהנ מכוונות
אליהנ מתגלות רק לאחר זמנ רב 18.אמ נמתינ עד שתוצאות אלה יתממשו ,לא יהיה בהנ ערכ
מעשי אלא מחקרי גרידא .דרושימ לנו אינדיקטורימ לאיכות החינוכ בטווח זמנ קרוב ,ועל כנ
נחפש אינדיקטורימ זמינימ על מצב מערכת החינוכ בהווה ,שיש לנו יוד לייח להמ מתאמ
גבוה עמ התוצאות ארוכותהטווח שאליהנ אנו מכוונימ .אלא שרק במקרימ מוימימ יש לנו
ממצאימ אמפיריימ ממחקרי אורכ המזהימ קשרימ מובהקימ בינ אינדיקטורימ שוטפימ לבינ
תוצאות ארוכותטווח של חינוכ ,ולרוב אנו נאלצימ להתמכ על ברה .לכנ נדרשימ עוד
מחקרימ רבימ בנושא ,במיוחד על נתונימ מישראל.
 (3המלצה :הלשכה המרכזית לטטיטיקה או גופ מתאימ אחר בשיתופ עמ גורמימ
רלוונטיימ נופימ )כמו משרד החינוכ ,ראמ"ה ,משרד הרווחה והביטוח הלאומי( צריכה
לעקוב לאורכ זמנ אחר מדגמ קבוע של ילדימ ומשפחותיהמ ,מגיל צעיר ובמשכ חייהמ
הבוגרימ ) — (longitudinal panelתשתית חיונית לזיהוי השפעות ארוכותטווח של
החינוכ .מדגמ כזה יוכל לשמש כלי מחקר חשוב גמ בתחומי מחקר אחרימ הנוגעימ
להתפתחות של ילדימ ונוער.
בהמשכ העיפ הזה נציג שורה של אינדיקטורימ שוטפימ למצב החינוכ במדינה ,ממוינימ לפי
הנושאימ הבאימ:
• הישגימ לימודיימ
• יעדימ ערכיימ והתפתחות ָאפקטיבית
• תשומות ותהליכימ במערכת החינוכ
• אקלימ ביתפרי ,רווחת הילד ושביעות רצונ ממערכת החינוכ
• פערימ ושוויונ הזדמנויות בחינוכ

 2.1הישגים לימודיים
הרמה הכללית של הישגימ לימודיימ )או קוגניטיביימ( נמדדת כיומ בשלושה ערוצימ עיקריימ,
שכל אחד מהמ משמש בפועל בי להערכת "מצב החינוכ" :מבחנימ בינלאומיימ ,בחינות
הבגרות ומבחני המיצ"ב.
 18שורשיו של ניוח זה בפרו רב ההשפעה של ז'נז'ק רוו" ,אמיל ,או :על החינוכ" ) ,(1762הרואה את מטרת החינוכ
בהכנת האדמ הצעיר לחיימ הממצימ את הטוב הטבוע בו כאדמ ,כחלק מהחברה שהוא חי בתוכה .תהיה אשר תהיה
הגדרת ה"טוב" ,ברור שלא ניתנ לדעת עד כמה הושגה מטרה זו אלא לאחר שנימ ,אמ בכלל.
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 2.1.1מבחנים בינלאומיים
הידועימ במבחנימ הבינלאומיימ שישראל נוטלת בהמ חלק המ מבחנ Program for) PISA
 (International Student Assessmentהבוחנ אוריינות קריאה בקרב בני  15בשפת אמ ,וכנ
מתמטיקה ,פתרונ בעיות ומדעימ ,ומבחנ Trends in International Mathematics) TIMSS
 (and Science Studyהמתמקד במתמטיקה ומדעימ בכיתות ד' וח' 19.פרומ הדירוג של
ישראל במבחנימ אלה הוא אירוע תקשורתי מרכזי בשדה החינוכ .התוצאות בשנימ האחרונות
מאכזבות כמעט תמיד את הציבור ,הרואה בהנ ימנ לכישלונ מערכת החינוכ ולצורכ ברפורמה
20
מקיפה.
יש כמובנ ערכ רב בעריכת השוואות בינלאומיות מעינ אלה ,באמצעות מבחנימ הבודקימ
את הישגי התלמידימ על פי קני מידה חיצוניימ .מבחנימ מייעימ בזיהוי נקודות חולשה
ביכולותיהמ ובידיעותיהמ של כלל התלמידימ בישראל או של קבוצות מתוכמ ,כמו גמ בזיהוי
פערימ בינ הישגיהנ של קבוצות אוכלוייה שונות — ובככ יש תועלת רבה .זאת ועוד ,המעקב
הרבשנתי אחר ציוניהמ של תלמידי ישראל ביח לעצממ וללא קשר לדירוגה היחי של
המדינה הוא חשוב ,מפני שהוא משמש כלי נופ ללימוד מגמת ההישגימ בכלל האוכלויה
ובמגזריה השונימ .תוכני המבחנימ הבינלאומיימ יכולימ גמ להוות כוח חשוב ,כוח מניע ומכוונ,
בעדכונ ורענונ של תכניות הלימודימ ,ואפ לשמש כלי בקרה ליישומ שינויימ בפועל.
עמ זאת ,השימוש הרווח במבחנימ אלה להשוואת רמת החינוכ הכללית בישראל לזו של
ארצות אחרות מחייב יותר זהירות מכפי שנהוג היומ בדיונ הציבורי בישראל ,וזאת בכמה
מישורימ .ראשית ,ברמה היותר כללית ,מבחנימ אלה מודדימ רק פנ אחד של העשייה החינוכית.
מערכת חינוכ נמדדת לא רק ביכולתה להנחיל מיומנויות לימודיות במקצועות יוד ,עמ כל
חשיבותמ הרבה ,אלא בהשפעתה הרחבה יותר על אישיותו של התלמיד ,יכולותיו וערכיו
הכלליימ יותר :אהבת הלימוד ,היכולת ללמוד באופנ עצמאי ,ביטחונ עצמי ,העזה ,דימיונ,
יצירתיות ,מנהיגות ,כבוד לזולת והתחשבות בו ,פתיחות ,עושר פנימי ,הכרת התרבות ,פקנות,
משמעת עצמית ,איאלימות ,ועוד תכונות ויכולות חשובות ,שמערכת החינוכ מופקדת על
טיפוחנ .חשיבותנ בוודאי אינה נופלת מהמיומנויות הנבדקות במבחנימ הבינלאומיימ ,אפ
שאינ לה ביטוי בשומ דירוג .התייגות זו אינה מבטלת כמובנ את שאר היתרונות של מבחנימ
בינלאומיימ ,אלא רק מדגישה את מגבלותיהמ ככלי לאבחונ נקודות החוזק והחולשה של
מערכת החינוכ בכללותה :המ מתייחימ רק למקצת המטרות וההישגימ של מערכת החינוכ.
ברמה יותר מפורטת ,יש שורה של בעיות מתודולוגיות בשימוש במבחנימ בינלאומיימ
להשוואה בינ איכות החינוכ במדינות שונות .בעיות אלה איננ אופייניות רק לישראל והנ
באות לידי ביטוי גמ במדינות אחרות .ההתייגות הראשונה היא ,שמידת ההצלחה במבחנ
כלשהו תלויה במידת ההתאמה בינ הנושאימ הנכללימ באותו מבחנ לבינ תכניות הלימודימ
הנהוגות במדינות המשתתפות בו ,ובאופנ קונקרטי יותר ,בזמנ המוקדש בכיתה לנושאימ

 19רשימה מלאה של המבחנימ מובאת בפרק הבא' ,אינדיקטורימ לחינוכ בישראל :קירת הקיימ בדגש על מדידת
הישגימ קוגניטיביימ'.
 20שאלה מעניינת עולה למשל מנ הניגוד בינ דירוגנו הבינלאומי הנמוכ במתמטיקה ובמדעימ לבינ ההצלחה שבה אנו
זוכימ בתעשיית ההייטק והרמה האקדמית הגבוהה של האוניבריטאות בישראל בתחומי המדעימ וההנדה.
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הנכללימ במבחנ בתקופה שלפני עריכת המבחנ 21.מידת התאמה זו משתנה ממדינה למדינה
בשל הבדלימ בניבות ההיטוריות ,התרבותיות ,הכלכליות והפוליטיות שלהנ ,שמשפיעות
על הצרכימ החינוכיימ של כל מדינה .במילימ אחרות ,תוקפ התוכנ של המבחנ משפיע על
מידת ההצלחה בו ,באופנ שאינו מעיד בהכרח על איכות החינוכ.
דוגמה מובהקת לככ היא הוראת אנגלית כשפה זרה .אינ חולק על ככ שידיעת אנגלית
חשובה מאוד להשתלבות העקית ,המדעית והתרבותית של ישראל בעולמ גלובלי שאימצ את
השפה האנגלית כשפה הבינלאומית .אלא שמיבות מובנות ,אפ אחד מהמבחנימ הבינלאומיימ
אינו בוחנ שליטה בשפה זרה אלא רק בשפת אמ 22.לכנ ,מבחינת ההצלחה במבחנימ אלה ,זמנ
כיתה המוקדש ללימוד אנגלית כשפה זרה הוא זמנ מבוזבז ,אפ כי ברור שאינ לראות בככ פגמ
של מערכת החינוכ וגמ לא להיק שכדאי לצמצמ את ההוראה של שפות זרות .בישראל בעיה
זו חריפה אפ יותר בשל הצורכ הנרחב בשפה זרה שנייה .צורכ זה הוא אוניברלי במגזר הערבי,
שמ חייבימ ללמוד עברית ואנגלית בנופ על ערבית ,והוא קיימ גמ בחינוכ העברי ,שבו רבימ
לומדימ ערבית כשפה זרה שנייה ,אכ יש אחרימ הלומדימ שפה זרה שנייה אחרת .בנופ על ככ,
מדעי הרוח ,למעט שליטה בשפת אמ ,אינמ נכללימ במבחנימ הבינלאומיימ.
ולא רק ההתאמה בינ תחומי הדעת הנלמדימ במדינה לתחומי הדעת הנכללימ במבחנ
משפיעה על ההצלחה בו ,אלא גמ מבחר הנושאימ הנלמדימ בכל תחומ דעת והעיתוי שבו המ
נלמדימ .יש מדינות ,וישראל ביניהנ ,שתכנית הלימודימ שלהנ כוללת גאומטריה אוקלידית ,ויש
שלא .כיוונ שככ ,נושא זה אינו נכלל במבחנימ הבינלאומיימ ,וממילא זמנ המוקדש לו בכיתה
הוא זמנ מבוזבז ,או לפחות לא יעיל מבחינת ההצלחה במבחנימ בינלאומיימ .אבל לא ברור
שמבחינות אחרות כדאי לוותר על הוראת הגאומטריה האוקלידית .ייתכנ שהמשמעת הלוגית
שהיא מקנה תורמת מאוד להצלחה של ישראל במדע ובתעשייה והוראתה מקנה לנו יתרונ
מול מדינות אחרות ,וייתכנ גמ שלא .אבל העובדה שהיא אינה כלולה במבחנימ הבינלאומיימ
אינה ראיה ,לא לכאנ ולא לכאנ.
קושי מתודולוגי מוג אחר נובע מהצורכ הקיימ ברוב המדינות לתרגמ את המבחנ מהשפה
שנכתב בה לשפת המקומ .מידת הקושי של המבחנ מושפעת במקרה זה מהתרגומ ,ואפ
שמשקיעימ במלאכת התרגומ מאמצימ רבימ ,ביר להניח שההשפעה אינה אחידה :לעתימ
התרגומ הופכ את המבחנ לקשה יותר ולעתימ לקל יותר .כמובנ ,בעיה זו חמורה במיוחד
במבחנימ הבוחנימ שליטה בשפת אמ 23.אינ דרכ להשוות דרגות קושי בינ מבחני קריאה בשפות
שונות אלא לאחר מעשה .לכנ לא ניתנ להפריד לגמרי בינ הקושי של המבחנ לבינ יכולתמ של
הנבחנימ ,וממילא לא ניתנ לכייל את התרגומ ככ שדרגת הקושי של המבחנ המתורגמ תהיה
זהה לדרגת הקושי של המבחנ המקורי .בעיה זו נוגעת גמ לתחומי דעת אחרימ .הצורכ בהבנת
הנקרא קיימ במידה זו או אחרת בכל נושא ,והבעיה אינה רק בעיה של תרגומ מילולי :המבחנימ
נכתבימ על ידי אנשימ החיימ בתרבות מוימת ,וזו משפיעה על ההקשר שבו המ מעמידימ את
 21מר אנדריא שלייכר ,האחראי למבחנ  PISAמטעמ ה ,OECDבהרצאה שנשא בירושלימ ,טענ כי קיימת זיקה
חזקה בינ תופת שעות לימוד במקצוע לבינ הצלחה בו ,ממצא המופיע בתוצאות מבחני .PISA 2006
 22עמ המדינות הדומיננטיות בקביעת תוכנמ של המבחנימ הבינלאומיימ נמנות ארה"ב ובריטניה ,שבהנ אנגלית היא
שפת אמ ,ומדינות גדולות ועתירות תרבות לשונית כצרפת ,גרמניה ומדינות דוברות פרדית ,שהצורכ שלהנ בשפה
זרה אינו דומה לזה של מדינות קטנות כישראל.
 23נעשה מאמצ ניכר לוות את הקושי של המבחנימ על פי מדדימ אובייקטיביימ כגונ אורכ משפט ,אורכ פקה,
תדירות השימוש במילה וכיו"ב ,אבל אינ דרכ לתקפ את דרגת הקושי של המבחנ.
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שאלות המבחנֶ .הקשר זה משפיע על הקושי של השאלה מעבר להשפעת התרגומ המילולי.
מכאנ שהצלחה במבחנ מושפעת גמ מהזיקה בינ תרבות המקומ לתרבות שבה נכתבו המבחנימ,
24
וידוע היטב שגמ להבדלימ קטנימ בניוח יכולה להיות השפעה גדולה על ההצלחה במבחנ.
הבעיה שיוצרימ הבדלימ תרבותיימ היא אפ רחבה יותר ,משומ שההרכב התרבותי הפנימי של
כל מדינה הוא שונה ואפ משתנה מעת לעת בתוכ אותה מדינה .גלי העלייה בישראל במהלכ
השנימ המ דוגמה מובהקת ,אכ לא בלעדית .ההגירה מאמריקה הלטינית לארה"ב או ההגירה
המולמית והאפריקאית לאירופה הנ דוגמאות נופות ,מני רבות.
הדיונ הציבורי הנפתח מחדש בכל פעמ שמתפרמות תוצאות של מבחנ בינלאומי זה או
אחר מתעלמ בדרכ כלל משיקולימ אלה ,המעמידימ בפק את האפשרות להיק על איכות
החינוכ בישראל מתוכ מיקומה בדירוג הבינלאומי 25.לככ עלולות להיות גמ תוצאות מעשיות
לא רצויות .שיפור דירוגה של ישראל במבחנימ אלה על ידי השקעה מוגברת בהכנה למבחנימ —
השקעה של משאבי חינוכ בכלל וזמנ כיתה בפרט — יכול לבוא על חשבונ מטרות אחרות של
מערכת החינוכ ובמיוחד על חשבונ לימוד נושאימ שאינמ נכללימ במבחנימ הבינלאומיימ כמו
אנגלית או היטוריה .צריכ לבחונ היטב אמ הרווח משיפור אפשרי שיושג בדרכ זו בדירוג
הבינלאומי של ישראל שווה את מחיר הזנחתנ האפשרית של מטרות אחרות של מערכת
החינוכ.
 (4המלצה :להשתתפות במבחנימ בינלאומיימ יש יתרונות רבימ ,ככלי בקרה על הנלמד
במערכת החינוכ וככלי מכוונ לעדכונ תכניות הלימודימ .יחד עמ זאת ,ההחלטה להיט
משאבי חינוכ לטובת שיפור דירוגנו במבחנימ בינלאומיימ צריכה לשקול היטב את הרווח
שבשיפור אפשרי בדירוג לעומת ההפד שבירידה אפשרית בהשגת מטרות חינוכיות
אחרות.
 (5המלצה :השימוש הרווח בדירוגנו במבחנימ בינלאומיימ כאינדיקטור לאיכות מערכת
החינוכ בישראל מעלה קשיימ מתודולוגיימ ודורש זהירות רבה .על מפעילי הבחינות
בישראל לנקוט פעולות חינוכ והברה כדי להבהיר למקבלי ההחלטות ולציבור מה ניתנ
ומה לא ניתנ ללמוד ממבחנימ אלה.

 2.1.2בחינות הבגרות
בחינות הבגרות הנ הבחינות הארציות הוותיקות ביותר בישראל ,והגדלת שיעורי הזכאות
לתעודת בגרות היא מטרה מרכזית של מערכת החינוכ כבר שנימ רבות .תעודת בגרות היא
 24ראמ"ה מצאה במחקר גישוש ,שגמ הבדלימ מזעריימ בניוח שאלות מיצ"ב ,כגונ שינוי מיקומ הכיתוב ביח
לטבלה ,משפיעימ על רמת הקושי כפי שהיא משתקפת בהצלחת תלמידימ בפריט .לפי זה ברור לגמרי שלחילופי
נוח תלויי שפה והקשר תרבותי תהיה השפעה משמעותית .ראו http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/
EFAC3C25־5614־FC2BC9F08A25/89841/efi_09.ppt#330,8־80E2־ ,48ADובמיוחד שקופיות מפר  7ו.8
 25בעיות נופות שעולות בהקשר זה הנ הבדלימ בינ מדינות בהרכב האוכלוייה הנבחנת ,לפעמימ כתוצאה ממהלכימ
לא ראויימ לצמצמ באופנ מלאכותי את שיעור התלמידימ החלשימ המשתתפימ בבחינה )למרות מאמצימ גדולימ
הנעשימ לכל מהלכימ כאלה( ,והבדלימ במוטיבציה של תלמידימ להצליח בפתרונ המבחנ אפ שאינ להמ מניע אישי
להצליח .משתנימ אלה תלויימ במאפיינימ תרבותיימ וחברתיימ של כל מדינה ,ואלה משתנימ בוודאי ממקומ למקומ.
ללא מחקר נופ קשה לדעת איכ המ משפיעימ על דירוגה של ישראל.
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תנאי כניה להשכלה גבוהה — אפ כי המכינות האקדמיות משמשות לה תחליפ הולכ ונפוצ —
ועל כנ שיעורי זכאות נתפשימ גמ כימנ להצלחת מערכת החינוכ בהנגשת ההשכלה הגבוהה
לאוכלויות רחבות )נרחיב את הדיונ על הנגשה להלנ ,בעיפ  2.5העוק בפערימ ושוויונ
הזדמנויות( .בגלל יבות אלה ואחרות מהווה בחינת הבגרות אינדיקטור כמעט בלעדי לאיכות
החינוכ בחטיבה העליונה בבתי הפר ,ולהשפעתה על המערכ החינוכי אינ אח ורע.
הוגיות הכרוכות במקומנ המרכזי של בחינות הבגרות במערכת החינוכ בישראל חורגות
מהנושאימ שהוועדה דנה בהמ ,ואינ פק שהנ ראויות לדיונ מעמיק ונפרד .בהקשר של
הוועדה הנוכחית אנו מבקשימ להצביע על שני היבטימ הנוגעימ לשימוש בבחינות הבגרות
כאינדיקטורימ להישגימ של תלמידימ ,של בתי פר ,של יישובימ ושל מערכת החינוכ :ראשית,
מנ הראוי להדגיש שכאינדיקטור יחיד ,בחינות הבגרות מוגבלות ביכולתנ להעיד על כל היעדימ
של מערכת החינוכ בכלל ושל החינוכ העליודי בפרט .עקב ככ ,דגש לא פרופורציונלי על
הישגימ בבחינות הבגרות הוא מתכונ מובהק לעיוותימ הנובעימ משימוש ב"מבחנימ בעלי
חשיבות מרכזית" ) ,(high stake testingוביניהמ "ינונ" תלמידימ שעלולימ לא להצליח
בבחינות ,הוראה מוכוונתמבחנ ) (teaching to the testוויתור על יעדימ אחרימ וחשובימ של
מערכת החינוכ.
שנית ,השימוש הנעשה בשיעורי זכאות לבגרות ובממוצעי ציונימ במבחנימ השונימ
כאינדיקטורימ לרמה הכללית של הישגימ לימודיימ אפ הוא בעייתי ,גמ מבחינה מתודולוגית.
הבעיה העיקרית היא שהבחינות איננ מכוילות משנה לשנה .יש בוודאי רצונ לשמור על רמת
קושי דומה לאורכ זמנ ,אכ קשה לדייק בככ .מלבד הקושי המתודולוגי הכללי בכיול כזה כאשר
חומר הבחינה נשאר קבוע ,בבחינות הבגרות נופ קושי הנובע משינויימ בחומר הבחינה
בעקבות ה"מיקוד" ,פיצול לשאלונימ שונימ בתוכ אותו מקצוע ושינויימ בתכנית הלימודימ.
זאת ועוד ,כדי להבטיח רמת קושי אחידה שתאפשר השוואה ,יש צורכ במנגנונ ייעודי המתב
על שאלות שחוזרות על עצמנ משנה לשנה .אבל לשמ ככ צריכ לשמור על חשאיות של חלק
מהשאלות ,וזה אינו המצב בבחינות הבגרות כיומ .קשה לדעת עד כמה שינוי בממוצע הציונימ
של כמה נקודות אחוז משנה לשנה משקפ שינוי ברמת ההישגימ הלימודיימ ועד כמה הוא
משקפ תנודות במידת הקושי של המבחנ .בעיות נלוות כוללות את ההבדלימ באופנ העברת
הבגרויות בבתי פר שונימ וכנ את הציונימ הפנימיימ הניתנימ על ידי בתי הפר ומשוקללימ
בציונ הבגרות הכללי .שינויימ גדולימ נעשו באופנ עריכת הבחינה — ה"מיקוד" ,הופת מועדי
ב' ועוד — לרוב במטרה מפורשת להעלות את שיעורי הזכאות .בגללמ קשה לזהות גמ שינויימ
גדולימ יותר ,הבאימ לידי ביטוי על פני תקופות ארוכות יותר .שינויימ אלה אינמ מאפשרימ
שימוש בהישגימ ממוצעימ בבחינת הבגרות כאינדיקטור לשינויימ ארוכיטווח באיכות
מערכת החינוכ.
 (6המלצה :כל זמנ שאינ כיול של הבחינה משנה לשנה ,וכל עוד תנאי העברת הבחינה
משתנימ מפעמ לפעמ ,יש להיזהר בשימוש בתוצאות של בחינות הבגרות כאינדיקטור
לרמת הלימודימ הכללית במערכת החינוכ .בתנאימ הקיימימ כיומ ,כיול כזה אינו אפשרי,
וצריכ לשקול היטב אמ רצוי להתאימ את תכניות הלימודימ ותנאי הבחינה לצורכי
הכיול.
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 2.1.3מבחני המיצ"ב
מבחני המיצ"ב נערכימ מדי שנה בארבעה מקצועות :שפת אמ ,מתמטיקה ,אנגלית ,ומדע
וטכנולוגיה בכיתות ה' וח' ,ושפת אמ גמ בכיתה ב' 26.בכל פעמ מועברימ ונבדקימ באופנ
מרכזי השאלונימ של רבע מייצג ארצי של בתי הפר בכל מקצוע ודרגת כיתה ,ואילו שאר
השאלונימ נבדקימ בתוכ בתי הפר .התוצאות של כל בית פר ידועות כמובנ למשרד החינוכ,
העושה בהנ שימוש ,אכ הנ איננ מתפרמות בציבור .רק הממוצעימ הכלליימ מתפרמימ ,ואפ
המ נתפשימ כאינדיקטור לאיכות מערכת החינוכ .תוצאות המיצ"ב הפנימי נשמרות בבתי
הפר לצרכימ פנימיימ — תולדה של מטרתו המקורית של המיצ"ב ,שהיא לתת מענה — בראש
ובראשונה — לצורכיהמ של מנהלי בתי הפר .לאחרונה החלה ראמ"ה לכייל את רמת הקושי
של המבחנימ משנה לשנה ,וחידוש זה מויפ תוקפ להשוואה .מבחני המיצ"ב ,המותאמימ
לתכנית הלימודימ הממלכתית בכל מקצוע ,המ אפוא כלי מתאימ לזיהוי שינויימ ברמה
הכללית של ההישגימ הלימודיימ באוכלוייה .עמ זאת ,המידע שהמ מפקימ מוגבל כמובנ
לדרגות הכיתה ולמקצועות הנבדקימ באופנ מרכזי.
מבחני המיצ"ב מתאימימ כיומ יותר לזיהוי שינויימ ברמת ההישגימ הלימודיימ מאשר
לאפיונ רמת הישגימ מוחלטת 27.זאת בשל היעדר טנדרטימ של הישגימ בתחומי הדעת
השונימ לדרגות הכיתה השונות ,שהיו יכולימ להוות קנה מידה מוחלט למדידת הישגי
התלמידימ .בפועל ,מבחני המיצ"ב עצממ מגדירימ טנדרטימ כאלה בדיעבד ,ומכאנ הקושי
לפרש את תוצאותיהמ כמדד לרמת הישגימ מוחלטת .מוטב היה לערוכ דיונ על טנדרטימ
רצויימ ,ולאחריו לקבוע טנדרטימ ולחבר בחינות הבודקות באיזו מידה המ הושגו .יש לציינ
כי טנדרטימ אינמ תרופת פלא ,וגמ לשימוש בהמ יש גישות שונות ויש מתנגדימ .יחד עמ
זאת ,באינ הגדרה כזאת יש פחות תוקפ לטענה מוג "מצב החינוכ המתמטי בכיתות ח' אינו
משביע רצונ" 28.יתר על כנ ,עצמ הגדרת הטנדרטימ מאפשרת דיונ ציבורי ומקצועי בתוכני
הלימוד ורמת ההישגימ הנדרשת בכל דרגת כיתה ,כמו גמ בדר ההוראה .העובדה שיש
בישראל תכנית לימודימ ממלכתית היא נקודת פתיחה טובה מאוד להגדרת טנדרטימ .זאת
ועוד ,במקומ שלא ניתנ ,או לא רצוי ,להגדיר טנדרטימ ,לא ברור שיש בי לעריכת בחינה
ארצית אחידה כמו המיצ"ב.
 (7המלצה :יש צורכ להגדיר טנדרטימ להישגימ לימודיימ לפי דרגות כיתה על פי תכנית
הלימודימ הממלכתית .עד כמה רצוי להגדיר טנדרטימ ומה מידת ההבניה והאחידות
הרצויות במערכת החינוכ — אלה שאלות החורגות ממגרת ממכ זה .במקומ שבו אינ
אפשרות להגדיר טנדרטימ ,לא ברור מה הבי לעריכת בחינה ארצית אחידה.

 26השאלונ כולל גמ פרק שאלות על אקלימ בית הפר ,שבו נדונ בהמשכ.
 27הדיונ בתתפרק זה מתייח לשימוש בתוצאות המיצ"ב כאינדיקטור לרמת החינוכ הכללית במדינה .עיקר השימוש
בבחינות אלה הוא ברמה התפעולית של בית הפר ,וכנ ככלי עזר למורה .בהיבטימ אלה נדונ בהרחבה בהמשכ.
 28חירונ זה בולט עוד יותר כשמשווימ בינ מקצוע למקצוע .למשל ,אמ הציונ הממוצע הארצי בבחינת הבגרות
במתמטיקה הוא  70וממוצע הציונימ בתנ"כ הוא  ,75אינ בככ בי לטענה שככלל ,התלמידימ בישראל יודעימ תנ"כ
יותר משהמ יודעימ ממתמטיקה.
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מיעוט המקצועות ודרגות הכיתה שבהמ נערכימ מבחני המיצ"ב כיומ מעלה שאלה על היקפ
הבחינות הרצוי 29.לשאלה זו היבטימ חינוכיימ וכלכליימ כאחד ,והתשובה עליה תלויה בהקשר
שבו היא נשאלת — כלומר ,בשימוש הנעשה בבחינה .כיומ נערכימ מבחני המיצ"ב במדגמימ
גדולימ מאוד של רבע מאוכלויית בתי הפר ,כחלק ממערכ בקרה ברמה ביתפרית )ומכאנ
השמ" :מדדי יעילות וצמיחה ביתפרית"( .הופת תחומי דעת או הרחבת הכיוי בדרגות
כיתה כרוכה בהוצאה תקציבית גדולה ובהפרעה ניכרת למהלכ הלימודימ .אולמ בניית
אינדיקטורימ לאומיימ אינה מצריכה מדגמימ גדולימ כאלה ,ואפשר להתפק במדגמימ קטנימ
בהרבה .ככ ניתנ לקבל תמונה עשירה יותר על הישגימ לימודיימ במקצועות לימוד ודרגות כיתה
נופימ ,בעלּות בירה ובהפרעה מזערית למהלכ הלימודימ בבית הפר .למבחנימ במתכונת
כזאת יש עלות קטנה יותר מבחינת זמנ התלמידימ המשתתפימ וזמנ המורימ המשגיחימ על
העברת המבחנ ובודקימ אותו אחר ככ )זמנ שאותו אפשר להקדיש לעיוקימ אחרימ( ,וגמ
ההפרעה למהלכ הלימודימ מצומצמת .זאת ועוד ,אמ שומרימ על מחצית המדגמ משנה לשנה,
ניתנ למדוד לא רק רמה ממוצעת של הישגימ אלא גמ את התקדמות התלמיד משנה לשנה,
30
כלומר את "הערכ המופ" ,ברמה הלאומית.
 (8המלצה :ראוי לשכלל את השימוש במיצ"ב ככלי בקרה ארצי על ידי הופת מקצועות
לימוד ודרגות כיתה במדגמימ קטנימ ,שלא למטרות בקרה ביתפרית .עלותמ של
מבחנימ במתכונת כזאת קטנה יותר ,וגמ ההפרעה למהלכ הלימודימ מצומצמת .אמ
מקיימימ את המבחנ בדרגות כיתה עוקבות ושומרימ על חלק מהמדגמ שיעבור משנה
לשנה ,אפשר להשתמש במבחנימ אלה גמ כדי לאמוד את התקדמותמ של התלמידימ
משנה לשנה .מידע כזה עשוי לתרומ לפיתוח טנדרטימ ולשיפור דרכי הוראה בדרגות
הכיתה ובנושאי הלימוד הנופימ האלה.
הגדרת טנדרטימ כבי לבחינות המיצ"ב מעלה שאלה הנוגעת לאופנ דיווח ההישגימ .שיטה
אחת ,הנהוגה כיומ ,היא להגדיר רגל הישגימ המייח משקל מפרי לכל אחת מהמיומנויות
הכלולות במבחנ ,וככ להגיע לציונ בחינה המשקלל את הציונימ על השאלות .זו שיטה מקובלת
מאוד ,אכ יש בה ממד שרירותי .כדי להמחיש את הבעיה נניח שחומר הלימוד כולל רק שתי
מיומנויות ,חיבור וחיור ,וכי בבחינה ענה ילד אחד נכונ על כל שאלות החיבור ולא פתר אפ
אחת משאלות החיור ,ואילו ילד אחר פתר נכונ את מחצית השאלות )הקלות יותר( בחיבור
ובחיור .למי משני הילדימ מגיע ציונ גבוה יותר? מי מהמ יודע יותר? התשובה תלויה כמובנ
במשקל היחי הניתנ לחיבור מול חיור ולשאלות קלות מול שאלות קשות .אפשר לקבוע
את המשקלימ האלה במפורש מלכתחילה ,אבל לא ברור מה הבי לקביעה כזו ובדרכ כלל
נקבעימ המשקלימ בדיעבד ,תוכ כדי חיבור הבחינה.
שיטה חלופית היא לקבוע על הקלה הנומרית כמה נקודות חיתוכ הקובעות נורמות
הישגימ למיומנויות שונות )למשל :שליטה בלתי מפקת ,שליטה ביית ,שליטה טובה,
שליטה טובה מאד( ולדווח את שיעורי התלמידימ באוכלוייה שהגיעו לכל רמת הישג
 29לדיונ מפורט בוגיה זו ראו קישורימ בנפח ב' לנייר הרקע של קאהנ . ,ותגובתה של פרופ' מיכל בלר.
 30הופת מקצועות לימוד ודרגות כיתה גמ תעשיר את מאגר השאלות לשימוש עצמי ככלי מייע בידי המורה
בכיתה ,כמפורט בעיפ הבא.
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בכל מיומנות .שיטה זו מובנית בתכנית  ,No Child Left Behindהמופעלת בארה"ב ברמה
הפדרלית .בעיה אחת שהתגלתה ביישומ התכנית  No Child Left Behindהיא שנוצר תמריצ
חזק לרכז את מרב המאמצימ בתלמידימ הנמצאימ על הפ בינ רמה לרמה ,אפ שאינ בזה טעמ
ענייני .בעיה אחרת היא ששיטה זו אינה מניבה אינדיקטור ברור למצב החינוכ במדינה אלא
בכ של אינדיקטורימ שונימ שקשה לכממ ,לקבל מהמ תמונה ברורה ,או לעקוב אחריהמ
על פני זמנ )ללא מיצוע התוצאות באופנ שרירותי( .אבל אפשר לראות בזה גמ יתרונ :מקבלימ
תמונה מורכבת המשקפת נאמנה מציאות מורכבת.
 (9המלצה :לבחונ יתרונות וחרונות של שיטות דיווח שונות של הישגי המיצ"ב .כבר היומ
יש דיווחימ ביתפריימ וארציימ לפי תתנושאימ ורמות חשיבה ,ואת אלה מומלצ
להרחיב.
נכמ את הדיונ על המיצ"ב במקומ שבו פתחנו :מבחני המיצ"ב המ הכלי המתאימ יותר
לבניית אינדיקטורימ לרמת ההישגימ הלימודיימ במערכת החינוכ .ראוי להמשיכ ולשכלל את
הכלי החשוב הזה בכיוונימ שכבר הוחל בהמ ובכיוונימ חדשימ .עוד נויפ ,בהמשכ להמלצה
שכבר העלינו ,שדרושה עבודה מחקרית ארוכתטווח כדי לב את תוקפמ של מבחני
המיצ"ב כאינדיקטורימ להצלחה אישית ,רבממדית ,ארוכתטווח ,שהיא מטרתה האמיתית
של מערכת החינוכ .לשמ ככ יש צורכ בבניית פאנל שעוקבימ אחריו לאורכ זמנ ,כפי שהמלצנו
בעיפ  2לעיל.
 (10המלצה :על ראמ"ה ומשרד החינוכ ליזומ מחקרימ לזיהוי קשרימ טטיטיימ בינ
תוצאות המיצ"ב לתוצאותחיימ ארוכותטווח ,וכנ לאפשר נגישות למידע לחוקרימ.

 2.1.4יתרונות נגזרים
עוד שלושה יתרונות חשובימ נגזרימ מהשימוש בבחינות ארציות )מוגימ שונימ( לבניית
אינדיקטורימ .האחד הוא הפקת לקחימ לגבי המבנה והתוכנ של תכנית הלימודימ — שינוי
דגשימ ודרכי הוראה למשל .יתרונ שני הוא אפשרות טובה יותר להשפיע השפעה מיידית על
תכנית הלימודימ הנלמדת בבתי הפר .בחינות ארציות יוצרות תמריצ חזק ללמד את החומר
הכלול במבחנ ,וככ מהוות מכשיר אפקטיבי לקדמ אימוצ של שינויימ בקוריקולומ .ככ קרה
למשל בארצות הברית ,כאשר הכללת פרק של כתיבת חיבור במבחני מיונ לאוניבריטאות
הביאה להרחבה של הוראת הכתיבה בבתי הפר העליודיימ .יתרונ שלישי שנגזר מבחינות
ארציות הוא האפשרות להעמיד פריטי מבחנ מכוילימ לרשות המורימ ככלי עזר בעבודתמ.
המורה יכול להתייע בפריטימ המכוילימ כדי למקמ את הישגי תלמידיו בהשוואה לתלמידימ
אחרימ ,דומימ ,כדי לזהות נקודות תורפה — חומר לימוד שלא נקלט כראוי או נושאימ שלא
הובנו כהלכה ,כדי לגלות פערימ שנוצרו בכיתה וכיו"ב .ראמ"ה והמרכז לטכנולוגיה חינוכית
פיתחו מאגרימ של פריטי מבחנ מכוילימ על פי דרגת הקושי שלהמ ומלווימ בהברימ למורה
על מטרת השאלה ומיקומה בתכנית הלימודימ ועל טעויות נפוצות ומקורותיהנ .מורימ
בחטיבה העליונה משתמשימ במאגר מבחני בגרות משנימ קודמות באופנ דומה .מידע זה יכול
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לייע למורימ לשכלל את שיטות ההוראה שלהמ ולשפר את הקצאת הזמנ בכיתה .זאת ועוד,
מדי שנה יכול לייע בהגדרת טנדרטימ הישגיימ ובעדכונמ
איופ שוטפ של תוצאות מבחנימ ֵ
31
מעת לעת.

 2.2יעדים ערכיים ומצב אָפקטיבי
עיקר הדגש במערכ האינדיקטורימ הקיימ של ישראל הוא על הישגימ במקצועות הלימוד
השונימ ,ובמידה פחותה ,על אקלימ ביתפרי .אולמ עיונ ביעדי החינוכ כפי שהמ מפורטימ
בחוק חינוכ ממלכתי התשי"ג ,1953תיקונ התש" ,מלמד שרוב מטרות החינוכ איננ מנוחות
במונחימ של הישגימ לימודיימ .חלקנ ,המטרה הראשונה למשל ,נוגע לערכימ" :לחנכ את
האדמ להיות אוהב אדמ ,אוהב עמו ואוהב ארצו  ,"...וחלקנ ,המטרה השביעית למשל ,נוגע
האפקטיבית של הילד" :לחזק את כוח השיפוט והביקורת "...בהמשכ עיפ זה
להתפתחות ָ
נדונ תחילה באינדיקטורימ להטמעת ערכימ ולאחר מכנ באינדיקטורימ למצב ָאפקטיבי.

 2.2.1ערכים
חוק חינוכ ממלכתי התשי"ג ,1953תיקונ התש" ,מונה שורה של ערכימ שעל מערכת החינוכ
הממלכתי להנחיל לתלמידיה .אלה הבולטימ שבהמ:
 (1לחנכ אדמ להיות אוהב אדמ ,אוהב עמו ואוהב ארצו ,אזרח נאמנ למדינת ישראל ,המכבד
את הוריו ואת משפחתו ,את מורשתו ,את זהותו התרבותית ואת לשונו;
) (2להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יח של כבוד לזכויות האדמ ,לחירויות היוד ,לערכימ
דמוקרטיימ ,לשמירת החוק ,לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ,וכנ לחנכ לחתירה לשלומ
ולובלנות ביחימ בינ בני אדמ ובינ עמימ;
) (9לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית ,נכונות לקבל תפקידימ ולמלאמ מתוכ מירות
ואחריות ,רצונ לעזרה הדדית ,תרומה לקהילה ,התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת
ישראל;
) (10לפתח יח של כבוד ואחריות לביבה הטבעית וזיקה לארצ ,לנופיה ,לחי ולצומח;
רבימ יאמרו שגמ זו אינה רשימה ממצה :נעדרימ ממנה למשל תכונות מור אישיות כגונ אומצ
לב ,יושר ,נדיבות ,אמפתיה ,ועוד.
בניית אינדיקטורימ להנחלת ערכימ אלה במערכת החינוכ מחייבת מחשבה זהירה ותכנונ.
ראשית ,ערכימ ,מעצמ הגדרתמ ,המ עניינ פנימי של הנפש :אי אפשר לצפות בהמ באופנ
ישיר ואפשר רק לנות להיק את קיוממ או אי קיוממ על מכ התנהגות נצפית או דיווחימ
 31אחד המאגרימ הוותיקימ והגדולימ מוג זה נבנה בידי המרכז להערכה וניטור )Center for Evaluation and
 (Monitoringבאוניבריטת דרהמ באנגליה ,שמעמיד את בי הנתונימ הגדול שלו על הישגי תלמידימ לרשות בתי
פר תמורת תשלומ .ראו באתר שלהמhttp://www.cemcentre.org/RenderPage.asp?LinkID=10010000 :
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אישיימ ,שלעתימ משקפימ רצייה חברתית יותר משהמ משקפימ ערכימ שהופנמו .שנית ,על
אפ ההצהרה הממלכתית על חשיבותמ של ערכימ אלה ,מעקב צמוד מדי אחר ערכיו של
אדמ ,גמ של ילד ,אינמ עולימ בקנה אחד עמ עקרונות הדמוקרטיה .באיזו מידה רשאי בית
הפר לבחונ אמ תלמידיו המ אזרחימ נאמנימ למדינה )דרישה המזכירה את תפקידו של בית
הפר במשטרימ אחרימ(? מה המשמעות האופרטיבית של "חתירה לשלומ בינ עמימ"? איזו
מידה של מעורבות בחיי החברה נדרשת מהתלמיד? עד כמה רשאי בית הפר לבדוק כיצד
מתייחימ תלמידיו אל הוריהמ והאמ המ מקיימימ מצוות כיבוד אב ואמ?
ואולמ ,מערכ אינדיקטורימ שאינו משקפ כלל את חשיבותנ של המטרות האלה ואינו מנה
למדוד את מידת השגתנ — בעוד הישגימ במקצועות הלימוד נמדדימ כעניינ שבשגרה — עלול
להעניק בתוכ מכלול השיקולימ המנחימ את מקבלי ההחלטות במערכת החינוכ ,משר החינוכ
ועד למורה ולתלמידימ בכיתה ,משקל יתר למטרות שעוקבימ אחריהנ ,על חשבונ מטרות
שאיננ זוכות למעקב כזה .פתרונ אפשרי אחד הוא לעקוב אחר תשומות המופנות להנחלת
ערכימ ,למשל שעות כיתה המוקדשות לשמירה על איכות הביבה .פתרונ אחר הוא לעקוב
אחר דפוי התנהגות של התלמידימ ,דפוימ שיש בהמ כדי להצביע על הנחלת ערכימ —
התנדבות בשירותימ חברתיימ אחרי שעות בית הפר )בתי חולימ ,יוע לקשישימ( ,שירות
משמעותי בצבא )באוכלויות רלוונטיות( ,השתתפות במפגשימ בינקהילתיימ שנועדו
לקדמ ובלנות וערכימ דמוקרטיימ אחרימ ,ועוד כיוצא באלה ,או ,להבדיל ,מקרי אלימות
או גנֵ בה ,המשקפימ אי הפנמה של ערכימ שמערכת החינוכ מנה להנחיל .וג אחר של
אינדיקטור — לחינוכ לובלנות והכרת האחר — יכול להיות מידת השילוב בינ אוכלויות
שונות במגרות משותפות ,בבית הפר או אחרי שעות הלימודימ .יש לציינ בהקשר זה כי
הדרכ שבה החינוכ משפיע על הגנונ ואיכות החיימ של אזרחי המדינה זוכה לתשומת לב
מוגברת בשנימ האחרונות )ראו לדוגמה דוח של ה OECDעל הבנת התוצאות החברתיות
של למידה בקישורית www.oecd.org/document/5/0,3343,en_2649_35845581_3890502
.(9_1_1_1_1,00.html
 (11המלצה :לשכלל מדידה של הנחלת ערכימ במערכת החינוכ ,מתוכ הכרה ברבגוניות
של החברה הישראלית ובגבולות המשתמעימ מאופייה הדמוקרטי של ישראל ומזכותמ
של הורימ להתוות דרכ חיימ לילדיהמ .מדידה כזאת מציבה אתגרימ אינטלקטואליימ
ופוליטיימ ,אכ היא חשובה לשמירה על האיזונ הפנימי של מערכת החינוכ בינ המטרות
השונות שהיא מופקדת עליהמ.

 2.2.2אינדיקטורים אָפקטיביים

32

אינדיקטורימ להישגימ במקצועות הלימוד המ אמנמ המנבאימ הטובימ ביותר להישגימ
אקדמיימ ,אולמ אינדיקטורימ ָאפקטיביימ יכולימ להשלימ את התמונה ,כי גמ להמ יש כוח
ניבוי עצמאי )אפ כי חלש יותר( להישגימ אקדמיימ .מעבר לככ ,ולא פחות חשוב ,אינדיקטורימ
ָאפקטיביימ יכולימ למלא תפקיד חשוב באיתור בעיות של התפתחות רגשית וחברתית ומצוקה
32

עיפ זה מתמכ על הפרק 'אינדיקטורימ ָאפקטיביימ בביבות חינוכיות' ,להלנ.
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נפשית .מערכת החינוכ היא מגרת מתאימה מאינ כמוה לטפל בבעיות אלו בשלב מוקדמ,
כשהנ עדיינ בהתהוות ,ועל ידי ככ למנוע את החמרתנ .זאת ועוד ,מדידת יכולות אפקטיביות
היא מרכיב חשוב בתכניות ללמידה רגשית וחברתית ,המיועדות להנחיל לתלמיד בית הפר
מיומנויות חשובות בתחומימ אלה.
מבינ הפונקציות שאינדיקטורימ ָאפקטיביימ יכולימ למלא נמנה את אלה:
• מיפוי טווח השתנות נורמטיבית להתנהגות ָאפקטיבית באוכלויית בית הפר
• איתור תלמידימ ביכונ והפנייתמ להתייחות מתאימה
• מעקב אחר משתנימ ָאפקטיביימ על פני זמנ ,לקבלת תמונה כוללת על המצב הרגשי של
תלמידימ במערכת החינוכ
• הערכת התפקוד של מערכת החינוכ מול יעדימ ָאפקטיביימ שנקבעימ לה
• הערכת התוצאות של התערבויות רגשיות וחברתיות שונות
• מחקר על הקשר בינ משתנימ ָאפקטיביימ להישגימ במקצועות הלימוד
באופנ כללי אינדיקטורימ אפקטיביימ משתייכימ לשני וגימ :אלה המצביעימ על נטיות
מּובנות ,לרבות תכונות אישיות יציבות ,מוטיבציה ומשתנימ קוגנטיביימחברתיימ ,ואלה
ְ
המצביעימ על מצבימ רגשיימ ומיומנויות רגשיות ,המושפעימ מאותנ תכונות אישיות ומתנאימ
פציפיימ של מצב נתונ .חרדת בחינות היא דוגמה למשתנה אישיותי תלוימצב .היא נחקרה
יותר מכל משתנה דומה בהקשר של חינוכ ,ובמחקרימ רבימ נמצא קשר מובהק בינה לבינ
הישגימ לימודיימ .זיידנר ,נבו וליפשיצ ) (Zeidner, Nevo, & Lipschitz, 1988פיתחו גרה
עברית למבחנ מדידה למשתנה זה ,על פי המבחנ שפיתח פילברגר ) ,(1980ועבודתמ זו יכולה
לשמש דגמ לפיתוח מדדימ ָאפקטיביימ אחרימ למערכת החינוכ.
נושא מרכזי נופ מבינ המדדימ הלאקוגנטיביימ הוא המוטיבציה .למוטיבציה מדדימ
רבימ ,והכרת וגי המוטיבציה השונימ הרווחימ בציבור הטודנטימ יכולה בוודאי לייע
בשיפור מערכת החינוכ .קיימת למשל הבחנה בינ תלמידימ השואפימ להצליח ולהגיע
להישגימ טובימ יותר מחבריהמ — ובינ תלמידימ המבקשימ לא להיכשל ,לא לבייש את עצממ
בעיני חבריהמ ,וככ מתחמקימ מהאתגר הניצב בפניהמ .לממד זה של מוטיבציה יש קשר
הדוק עמ האמונה שיש לתלמיד ביכולתו להתמודד בהצלחה עמ אתגרימ לימודיימ שונימ.
אמונה זו הוכחה כגורמ בעל כוח ניבוי רב להצלחה אקדמית ,במיוחד לתלמידימ בעלי הישגימ
התחלתיימ נמוכימ.
ליח הרגשי שחש התלמיד כלפי מקצוע לימוד זה או אחר — הנאה ,גאווה ,קרנות ,חרדה,
כע ,שעמומ — יש השפעה ישירה על רווחתו האישית ועל הישגיו הלימודיימ .רגשות אלה
משפיעימ גמ על האווירה בכיתה )וככ גמ על רווחתמ של תלמידימ אחרימ( ואפ על בחירת
מלולי לימודימ ובחירת קריירה בעתיד .רגשות אלה נבדלימ זה מזה בשני ממדימ :חיובי או
שלילי ,מפעיל ) (activatingאו משבית ) .(deactivatingתקווה למשל היא רגש חיובי מפעיל,
הקלה היא רגש חיובי משבית ,כע הוא רגש שלילי מפעיל ,שעמומ הוא רגש שלילי משבית.
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ניתנ למדוד וגי רגשות אלה — את עצמתמ ואת תדירותמ — ַּביח כלפי מקצועות הלימוד,
נושאי התפקידימ בבית הפר ,האווירה בכיתה וכיו"ב .אינטליגנציה רגשית מזוהה במחקר
כגורמ ָאפקטיבי חשוב בבית הפר .הכוונה ב"אינטליגנציה רגשית" למיומנויות זיהוי ,עיבוד
ושליטה עצמית ברגשות ,שיש בכוחנ למתנ רגשות שליליימ ולהגביר רגשות חיוביימ.
יש שיטות שונות למדידת אינדיקטורימ אפקטיביימ :על ידי דיווח עצמי בשאלונימ,
הערכה חיצונית ומבחנימ אובייקטיביימ — תחומ חדש יחית הנמצא עדיינ בשלבי פיתוח,
אכ כבר מתמנ כמבטיח .דיווח עצמי על אינטליגנציה רגשית יכול להיות קשה לפירוש ,מפני
שהוא מושפע מניוח השאלונ ,מפני שאנשימ שונימ מייחימ משמעויות שונות לקאלת
התשובות ,מפני שלאנשימ יש נטייה טבעית להציג את עצממ באור חיובי ,וכנ הלאה .הערכה
חיצונית של תכונות הנבדק — על ידי מורימ ,הורימ ותלמידימ אחרימ עונה על רבות מהבעיות
האלה .נייונ רב הצטבר ביישומ שיטה זו בחינוכ .היא מופעלת באמצעות רשימה מובנית של
התנהגויות ,ונמצא שהתוצאות המתקבלות הנ עקביות ,ללא תלות במעריכ המוימ .מבחנימ
אובייקטיביימ מציגימ לנבדק אירוע מוימ ,ומבררימ איתו כיצד היה נוהג .למשל ,מציגימ
לפניו קבוצת תלמידימ עוקימ בפעילות הדורשת שיתופ פעולה ,אחד התלמידימ מודה ,שלא
התכוננ כראוי ,ושאר התלמידימ מרחיקימ אותו בכע .שואלימ את הנבדק אמ הוא מכימ עמ
תגובתמ .הנייונ שנצבר בשיטה זו נראה מבטיח ,במיוחד במדידת מיומנויות ָאפקטיביות כמו
33
עבודת צוות ,מנהיגות ותקשורת .מבחנימ אלה )בשינויימ קלימ( משמשימ גמ ככלי הדרכה.
ליכומ ,לאינדיקטורימ ָאפקטיביימ יש תרומה פוטנציאלית למערכת החינוכ בכמה מישורימ:
א .המ משמשימ למדידת התקדמות בהשגת התפתחות אפקטיבית חיובית ,שהיא אחת
המטרות של תהליכ החינוכ.
ב .ליכולות אפקטיביות יש השפעה על הישגימ לימודיימ .שילוב של אינדיקטורימ ָאפקטיביימ
עמ אינדיקטורימ קוגנטיביימ יכול לייע בהתערבות לשיפור הישגיו של התלמיד כמו גמ
לשיפור היכולת לנבא הישגימ לימודיימ עתידיימ.
ג .אינדיקטורימ אפקטיביימ יכולימ לשמש כלי מעקב אחר מצבה הרגשי של קבוצות
אוכלוייה במערכת החינוכ )לפי מגדר ,דת ,לאומ ,עדה ,אזור וכיו"ב(.
ד .בהדרכה מתאימה ,מורימ יכולימ לעשות שימוש באינדיקטורימ אפקטיביימ כדי לשפר את
התקשורת שלהמ עמ תלמידיהמ ולהתמודד עמ התנהגות חריגה.
אבל נדרשת עוד עבודה רבה :מחקר שיהיה בי לפיתוח כלי הערכה בעברית ובערבית ,כלימ
שיתאימו לאוכלויות התלמידימ בישראל ,הברה נרחבת להגברת המודעות לחשיבותמ של
גורמימ אפקטיביימ בתהליכי חינוכ ,הכשרת מורימ ,יועצימ ומנהלימ לשימוש בכלי הערכה
34
למצב ָאפקטיבי כחלק מנ העשייה החינוכית.
 33ראו למשל )Kyllonen, P. C., & Lee, S. (2005
 34בשנימ האחרונות נעשית בשירות הפיכולוגיייעוצי עבודה ענפה שמטרתה להנחיל כישורימ ָאפקטיביימ
לתלמידימ ולהגדיר טנדרטימ בתחומ זה .פיתוח אינדיקטורימ אפקטיביימ עשוי להשתלב בתהליכימ אלו ולתרומ
להמ.
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 (12המלצה :יש צורכ דחופ לפתח אינדיקטורימ למדידת מצבימ ָאפקטיביימ .אינדיקטורימ
אלה יותאמו למערכת החינוכ הישראלית ,ישקפו את מטרותיה ויושתתו על תיאוריות
חינוכיות מבוות .האינדיקטורימ צריכימ להיות מותאמימ ומשולבימ בעשייה החינוכית
ומגובימ בפעילות הדרכה נרחבת ומעמיקה ,כדי שיוכלו לייע בהכוונת תלמידימ לביבה
האפקטיביות של התלמיד ובשכלול יכולתמ
הלימודית המתאימה להמ ,בשכלול יכולותיו ָ
של מורימ ואנשי המערכ המייע להתמודד עמ מנעד רחב של התנהגויות ָאפקטיביות.

 2.3תשומות ותהליכים
איננו יודעימ למדוד אלא מקצת מתוצאות החינוכ ,וגמ אלה בעיקר תפוקות ביניימ ,שאנחנו
מאמינימ כי יש ִמתאמ ביננ ובינ התוצאות הופיות המתגלות רק לאחר זמנ רב .מכאנ הצורכ
להשלימ את מדדי התוצאות ,שרובמ מדדימ להישגימ במקצועות הלימוד ,במדדי תשומות
ותהליכימ ,שיש להמ זיקה להצלחה בחינוכ ,גמ אמ זיקה זו אינה מחּוורת דיה .יש לזכור גמ
שלתשומות ותהליכימ יש חשיבות רבה בפני עצממ ,נופ על ערכמ האינטרומנטלי .בעיפ
זה נדונ באינדיקטורימ לרמה הכללית של תשומות במערכת החינוכ ולתהליכימ המתווכימ
בינ תשומות לתוצאות .בעיפ הבא נדונ באינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי ולשביעות רצונ
ממערכת החינוכ ,ובעיפ  2.5נדונ באינדיקטורימ לפערימ ולשוויונ הזדמנויות.

 2.3.1תשומות כלכליות
התשומה הפשוטה ביותר למדידה במערכת החינוכ היא התשומה הכלכלית ,הווה אומר
ההוצאה הכפית על חינוכ ,על מקורותיה ומרכיביה השונימ .האינדיקטור המרכזי לככ
הוא ההוצאה על חינוכ לתלמיד ,מנּורמלת לרמת השכר במשק .נרמול זה דרוש כי התשומה
העיקרית למערכת החינוכ היא כוח אדמ ,ועלות כוח האדמ נמצאת ביח ישר לרמת השכר
הכללית במשק .קירוב טוב לזה ,המשמש ברוב ההשוואות הבינלאומיות ,הוא ההוצאה לתלמיד
מחולקת בתוצר לעובד או בתוצר לנפש .נרמול ההוצאה לתלמיד לפי כוח הקנייה של השקל
אינו מתאימ למטרה זו ,מפני שהוא מתעלמ מהבדלי שכר בינ מדינה למדינה .שאלה נופת
העולה בהגדרת אינדיקטור זה היא ,אילו עיפי הוצאה לכלול .פתרונ מעשי לוגיה זו הוא
להתב על כללי החשבונאות של גופימ בינלאומיימ העורכימ השוואות כאלה ,ובראשמ
ה .OECDאינדיקטורימ שמתאימימ להשוואות בינלאומיות טובימ גמ למעקב אחר ההוצאה
על חינוכ משנה לשנה.
 (13המלצה :הגדרה מתאימה לאינדיקטור להוצאה הלאומית על חינוכ היא ההוצאה
הלאומית לתלמיד מחולקת בתוצר לנפש; עיפי ההוצאה הכלולימ בה צריכימ להיות
תואמימ להגדרות ה.OECD
ההוצאה הכוללת על חינוכ מלמדת על היקפ המשאבימ המופנימ לחינוכ ,אכ לא על מקור
המשאבימ האלה או על השימושימ הנעשימ בהמ .מצד מקור ההוצאה ,חשובה ההבחנה בינ
התרומות השונות של תקציב המדינה ,תקציבי הרשויות המקומיות ,כפי עמותות וגופימ
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אחרימ מהמגזר השלישי ,ומשאבימ של משקי הבית .להבחנה זו חשיבות רבה למעקב אחר
מחויבות הממשלה לחינוכ ,לביזור הגאוגרפי והאידאולוגי של מערכת החינוכ ולהפרטת
החינוכ.
 (14המלצה :אינדיקטורימ של הוצאה לחינוכ צריכימ לכלול פירוט של ההוצאה על חינוכ
לפי מקורותיה ,תוכ הבחנה בינ תקציב המדינה ,תקציבי הרשויות המקומיות ,כפימ
המגיעימ מגופימ לא ממשלתיימ ,ומשאבימ של משקי בית.
חשוב גמ לפרט את השימושימ הנעשימ בתקציב החינוכ .יש בינ מבקרי מערכת החינוכ רבימ
הטוענימ שהבעיה אינה בהיקפ המשאבימ המופנימ אליה אלא בשימוש הנעשה בהמ .טענה
אחת העולה תכופות לגבי חלוקת התקציב נוגעת ליח שבינ הוצאות ישירות לעקיפות :איזה
חלק מתקציב החינוכ מיועד לפעולות מטה ואיזה חלק מגיע לבתי הפר? ובתוכ בית הפר —
מה החלוקה בינ הוראה לבינ עיפימ תומכיהוראה כגונ מינהלה ,בריאות ,ייעוצ ,ריכוז וכיו"ב?
ומה החלוקה התקציבית בינ תחומי הדעת השונימ? הבחנה חשובה נופת היא חלוקת תקציב
החינוכ בינ דרגות הכיתה ובמיוחד בינ החינוכ הקדמיודי ליודי ולעליודי .חשובה גמ
החלוקה בינ חינוכ עברי לערבי ,בינ ממלכתי לממלכתידתי ולעצמאי ,בינ מרכז לפריפריה ,בינ
35
חינוכ מיוחד לשילוב ,ועוד כיו"ב.
ככלל ,דרושימ אינדיקטורימ תקציביימ המשקפימ את היעדימ של מערכת החינוכ ויכולימ
להעיד עד כמה חלוקת המשאבימ בפועל תואמת את המדיניות המוצהרת של הממשלה.
תקציב משרד החינוכ בהצגתו הרגילה ,לפי הפירוט האדמיניטרטיבי ,אינו מתאימ לככ ,כי
החלוקה לעיפי תקציב אינה תואמת ,באופנ כללי ,את הנושאימ המעניינימ את הציבור או
את יעדי מערכת החינוכ .זאת ועוד ,כדי לאפשר מעקב לאורכ זמנ חייבימ לשמור על הגדרה
עקבית משנה לשנה.
 (15המלצה :לבנות אינדיקטורימ תקציביימ המלמדימ על מידת ההתאמה שבינ תקצוב
החינוכ וההוצאה בפועל לבינ היעדימ הציבוריימ של החינוכ.
 (16המלצה :לשמור על הגדרות עקביות לאורכ זמנ כדי לאפשר מעקב אחר התפתחות
התקציב ושינויימ בחלוקתו משנה לשנה.

 2.3.2תשתית פיזית וטכנולוגית
מלבד החשיבות האינטרומנטלית של תשתית פיזית כאמצעי לקידומ הישגימ לימודיימ ,יש
לתשתית פיזית ערכ בפני עצמה ,מפני שהשפעתה גדולה על רווחת הילד בבית הפר ,על
הרגשתו הטובה ,על בריאותו ,על בטיחותו ועל ביטחונו הפיזי.
דרכ שיטתית לבנות מערכ אינדיקטורימ לתשתית פיזית היא לקבוע שורה של טנדרטימ
המגדירימ את הביבה הפיזית הרצויה בבית הפר ,ולנהל טטיטיקה על שיעור בתי
הפר העומדימ בכל אחד מהטנדרטימ האלה .טנדרטימ אלה יתייחו לשטח הבנוי של
35

נרחיב על ככ בפרק 'אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות' ,להלנ.
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בית הפר ,לשטח החצר ,לתחזוקה ,לפרייה ,למעבדות מצוידות ובטיחותיות ,למחשוב,
לתקשורת ,לשירותי בריאות ותברואה ,לידורי ביטחונ ,וכנ הלאה .לדוגמה ,בתחומ המחשוב
משרד החינוכ כבר קבע יעד של עשרה תלמידימ לעמדת מחשב .שיעור בתי הפר העומדימ
ביעד זה הוא אינדיקטור לאיכות תשתית המחשוב של מערכת החינוכ .דוגמה חשובה נופת
היא בתחומ הנגישות הפיזית ) :(Accessibilityלפי הנחיות חוק שוויונ זכויות לאנשימ בעלי
מוגבלות ולפי תקנות חדשות של משרד התמ"ת בעניינ הנגשת מבני ציבור ,עד שנת 2018
לערכ יחוייבו כל מבני הציבור ,ובתי פר בכלל זה ,בהנגשה מלאה .חשוב שמשרד החינוכ
יאופ מידע כמותי על המצב בתחומ )אחוז בתי הפר שהנגישו את עצממ ,היקפ ההנגשה —
חלקית או מלאה וכו'( ,כדי לאמוד את ההתקדמות בהקשר זה .יש לציינ כי אפשר לקבוע יותר
מרמה אחת לכל וג תשתית ,ולדווח על התפלגות בתי הפר לפי הרמות השונות.
 (17המלצה :לפתח מערכ אינדיקטורימ לביבה הפיזית של בית הפר .אלה יתייחו בינ
השאר לשטח הבנוי של בית הפר ,לשטח החצר ,לתחזוקה ,לאיכות הפרייה ,למחשוב,
למעבדות מצוידות ובטיחותיות ,לשירותי תברואה ,לידורי ביטחונ ,לנגישות פיזית
לאנשימ עמ מוגבלות וכיוצא באלה .כדי לקדמ נושא זה מנ הראוי להשלימ קביעת
טנדרטימ בתחומימ אלה.

 2.3.3מורים
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מורימ המ התשומה החשובה ביותר במערכת החינוכ מבחינת השפעתמ על איכות החינוכ.
כאנ נעוק באינדיקטורימ הנוגעימ למורימ כחלק מתמונה כוללת על מצב מערכת החינוכ.
בעיפ  3נעוק בשימוש באינדיקטורימ הנוגעימ למורימ לצורכ בקרה תפעולית.
אינדיקטורימ לאומיימ הנוגעימ למורימ צריכימ להציג את מצבת המורימ מזוויות שונות:
קודמ כול ,מפרנ הכולל של משרות הוראה והיח בינ מפר זה למפר התלמידימ ,השנה
לעומת שנימ קודמות ,וישראל בהשוואה לארצות אחרות .היח בינ מפר התלמידימ למפר
משרות ההוראה מלמד על גודל הכיתות ומכאנ על יכולת המורה להקדיש תשומת לב לכל
תלמיד .שנית ,היח בינ מפר משרות ההוראה למפר המורימ ,וביתר פירוט ,התפלגות
אוכלויית המורימ לפי היקפי משרה והתפלגות השכר של המורימ .נתונימ אלה יתנו תמונה
על אופי ההעקה במערכת החינוכ .בחינוכ העליודי למשל יש בעיה נפוצה של ריבוי
כיתות שעל המורה ללמד כדי למלא משרת הוראה .בחינת הוגיה של מצבת המורימ חשובה
במיוחד לאור המגמה לעצב מחדש את מקצוע ההוראה ככ שמורימ יעבדו יותר שעות בשבוע
ומשכורתמ תעלה.
יש בוודאי עניינ באינדיקטורימ לאומיימ לאיכות כוח ההוראה ולא רק להיקפו ,אבל אינ
עדיינ הידע הדרוש לבניית אינדיקטורימ כאלה .אנחנו יודעימ שיש הבדלי איכות בינ מורימ —
יש מורימ שבאופנ מובהק מקדמימ את תלמידיהמ יותר ממורימ אחרימ — אבל איננו יודעימ
איכ לזהות מורימ כאלה לפי תכונות חיצוניות מדידות .זיהויימ באמצעימ טטיטיימ על
פי תרומתמ להישגי התלמידימ מחייב קיומ מערכ בחינות צפופ הרבה מעבר למה שקיימ
36

לדיונ נרחב יותר בנושא ראו בפרק 'אינדיקטורימ לאיכות הוראה ,לאיכות מורימ ולאיכות בתי פר' ,להלנ.
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היומ ,עמ כל החרונות הכרוכימ בככ )נרחיב על ככ בעיפ  .(3ועמ זה ,יש עניינ גמ במעקב
אחר תכונות חיצוניות כגונ דרגות המכה שונות ,פדגוגיות ומקצועיות ,והתאמה בינ תחומ
ההכשרה של המורה לתחומ ההוראה שלו.
אינדיקטורימ ארציימ נופימ על אוכלויית המורימ דרושימ לתכנונ כולל של הכשרת
מורימ וקליטתמ במערכת החינוכ .מצד הביקוש ,דרושימ אינדיקטורימ ליציאה של מורימ
ממערכת החינוכ ,ודרושות תחזיות צמיחה לפי וג הפיקוח ,גילאי החינוכ ,ומקצועות ההוראה.
לשמ ככ נחוצימ אינדיקטורימ להרכב כוח ההוראה לפי מאפיינימ דמוגרפיימ בייימ כגונ
גיל ,מינ ,לאומ ,דת ,מחוז גאוגרפי וותק במקצוע ,ודרוש מידע על שיעורי פרישה לפי אותמ
מאפיינימ ולפי עילת הפרישה )פיטורימ ,התפטרות ,גמלאות( .מצד ההיצע של מורימ חדשימ,
דרושימ אינדיקטורימ לקליטת מורימ למערכת החינוכ לפי מלול ההכשרה )מכללות לחינוכ,
תכניות להכשרת מורימ באוניבריטאות ,הבת אקדמאימ ללא הכשרה פדגוגית פורמלית(
לפי אותנ תכונות דמוגרפיות ולפי מאפייני איכות מתאימימ כגונ ציונימ במבחני מיונ
)פיכומטרי ,בגרות או מבחנימ אחרימ( ,לפי הישגימ לימודיימ והישגימ בבחינות המכה.
כנ דרושימ למלולי הקליטה השונימ אינדיקטורימ מערכתיימ שיצביעו על שיעורי הצלחה
בלימודימ ,קליטה במערכת והתמדה .הנתונימ צריכימ לכלול את כל קבוצות המורימ — אלה
שמקבלימ את שכרמ ממשה"ח ,אלה שמקבלימ אותו מהרשות מקומית ואלה שמקבלימ אותו
מביה" עצמו.
 (18המלצה :המעקב ברמה לאומית אחר אוכלויית המורימ צריכ לכלול אינדיקטורימ
להיקפ כוח ההוראה יחית למפר התלמידימ במערכת ,להתפלגות היקפ ההעקה,
רמות הוותק והשכר של המורימ ,ולהתפלגות אוכלויית המורימ לפי מאפיינימ
דמוגרפיימ עיקריימ .כנ נדרש מעקב אחר רמות ההמכה הפדגוגית והמקצועית של
המורימ ואחר מידת ההתאמה בינ המקצועות שמורימ מלמדימ בפועל לבינ ההשכלה
וההכשרה המקצועית שקיבלו.
 (19המלצה :נדרש מעקב אחר דפוימ של כנית מורימ למערכת החינוכ ויציאתמ ממנה:
כניה לפי רקע אישי ותכונות דמוגרפיות ,מלולי הכשרה ותחומי התמחות ,ויציאה לפי
עילת העזיבה ומאפיינימ דמוגרפיימ ומקצועיימ .כנ נדרש מעקב מערכתי אחר שיעורי
הצלחה במלולי ההכשרה השונימ — כל אלה במיונ מתאימ של וג הפיקוח ,גילאי
החינוכ ומקצועות ההוראה.

 2.3.4תהליכי הוראה–למידה
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רוב המחקרימ שנערכו בעבר לבדיקת תהליכי למידה והוראה השתמשו בשיטות טטיטיות,
של השוואת הישגימ לימודיימ בינ קבוצת ניוי לקבוצת ביקורת .אולמ בתקופה האחרונה
גובר השימוש בשיטות איכותניות וכמותיות המתחקות אחר תהליכימ ולא רק אחר תוצרימ
של הלמידה וההוראה .בתחילת דרכמ כללו המחקרימ החדשימ בעיקר מחקרימ "קליניימ",
 37להתייחות מפורטת יותר לנושא זה ראו בשני הפרקימ דלהלנ' :אינדיקטורימ לאיכות הוראה ,לאיכות מורימ
ולאיכות בתי פר' ו 'אינדיקטורימ בתחומ החינוכ המדעיטכנולוגי'.
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פיכולוגיימ ,שנערכו בתנאי מעבדה והתבו על ראיונות עומק עמ תלמיד בודד או עמ זוג
תלמידימ .מחקרימ אלה אמנמ הניבו תובנות חשובות ,אכ לפני כחמשעשרה שנה ,אומצו גמ
מתודולוגיות הנהוגות בתחומימ כמו וציולוגיה ואנתרופולוגיה כדי לחקור תהליכי למידה
והוראה כפי שהמ מתרחשימ בכיתות .המחקרימ המתבצעימ בשיטות אלה מציבימ אתגרימ
תאורטיימ ומתודולוגיימ לא פשוטימ בגלל הביכות וריבוי הרבדימ של המתרחש בכיתה ,ולכנ
יש צורכ במגרות תאורטיות משוכללות לתיאור וניתוח של תהליכי הוראה ולמידה.
מחקרימ בגישה זו כבר הניבו תובנות מעמיקות על תהליכי למידת מדע בביבה החברתית
של הכיתה ,שבה מתקיימות אינטראקציות מורכבות בינ מרכיבימ קוגניטיביימָ ,אפקטיביימ
וחברתיימתרבותיימ ,שיש להמ קשר הדוק עמ למידה .מחקרימ אלה יצרו מושגימ ומגרות
ייחודיות לתיאור ולהבר של למידה בביבה חברתית ,ופיתחו מגוונ שיטות איכותניות
לימודי ,לבחינה
ִ
וכמותיות כדי לתאר ולהביר תהליכי למידה .נוצרו כלימ רבימ לניתוח שיח
מיקרוקופית של אינטראקציות לימודיות ולמעקב אחר למידה של מיומנויות עבודה מעבר
ללמידה של התכנימ עצממ :העלאת השערות ודרכימ לבדיקתנ ,דרכי ייצוג והצגת מידע,
יצירה ,הגנה על טיעונ בנושא מדעי מוימ או הפרכה שלו )ראה ,למשל(Furtak et al. 2008 ,
ועוד .מחקרימ מוג " "design experimentשפותחו בעשרימ השנימ האחרונות ,בוחנימ
תכנית נייונית לא רק מצד ההישגימ שהיא מביאה בעקבותיה אלא גמ מבחינת השפעותיה
על תהליכי הלמידה ועל תוצרימ שאינמ בהכרח מדידימ במבחני ידע טנדרטיימ 38.מחקרימ
כאלה מציעימ בי מושכל לעיצוב עקרונות הוראה ולמידה מעבר למה שניתנ ללמוד ממבחני
הישגימ ומשאלוני עמדות .עמ זאת ,המ מותירימ עדיינ את השאלה אמ אפשר ורצוי להכליל
ממצאימ של מחקר אקדמי הנערכ בביבה מבוקרת ומצומצמת — לצורכ בנייה של מערכת
אינדיקטורימ של תהליכ ,מערכת שיהיה אפשר להפעיל ביעילות בהיקפ ארצי.
השאלה אמ מאמצ כזה רצוי היא היותר קלה .תוצרימ בחינוכ קשורימ קשר הדוק לתהליכימ
שמייצרימ אותמ .ללא בניית מערכת מדדימ של התהליכ ,ייתכנ שנוכל לדעת באיזו מידה
הושגו המטרות ,אכ הידע שלנו על חוזק התוצרימ ,טיב החינוכ והדרכימ לשפרו ילקה בחר.
הבנה זו עמדה בביה של ההפעלה הנייונית של ה ,TIMSS Video Studyשבמגרתו
צולמו ,קודדו ונותחו שיעורי מתמטיקה בארה"ב ,גרמניה ויפנ ,וגמ בביו של פרויקט שנערכ
בעקבות הנייונ הזה ,ה ,(LPS) Learner's Perspective Studyשהשווה תהליכי הוראה
למידה במתמטיקה בשתימעשרה מדינות 39.צורכ זה בהבנת תהליכימ חינוכיימ רק גובר ככל
שבכיתות הלימוד מתרחב השימוש בטכנולוגיות מידע חדשות המשפיעות על תוכני הלימוד,
אופני הלמידה ,האינטראקציות תלמידתלמיד ותלמידמורה ,הנגישות למידע והצורכ
בביקורתיות כלפיו ,ועוד .בהקשר זה יש לציינ גמ את נחיצותמ של תהליכי הערכה ומשוב
בכיתה ובבית הפר .לצד אינדיקטורימ תהליכיימ להוראה ולמידה יש מקומ לאינדיקטורימ
המתייחימ לדרכי הערכה ,לתדירות ההערכות ,להפקת מקנות ותועלת מממצאי ההערכה
וכדומה.

 38ראו למשל את מאמרו המוקדמ של בראונ ) (Brown, 1992המצוטט בהרחבה בפרות.
 39על  TIMSS Video Studyראו למשל ) .Stigler, J. W. & Hiebert, J. (1999על  ,LPSראו Clarke, D. J., Keitel,
).C., & Shimizu, Y. (2006
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שאלת ההיתכנות מורכבת יותר .הנייונ המחקרי הנרחב והמוצלח שנצבר במגרות
אקדמיות ונב על תהליכי למידה ברמת הכיתה מלמד שמחקר כזה הוא אפשרי ומניב תובנות
חשובות .אלא שהמעבר ממחקר אקדמי לבניית אינדיקטורימ לשימוש ברמה ארצית אינו מובנ
מאליו ואינו חפ מבעיות :א( איופ הנתונימ הוא תהליכ יקר .ב( איכות הקידוד חייבת להיות
טובה כדי שתוכל לשמש להשוואה בינ כיתות רבות .ג( לאינדיקטורימ יש אופי נורמטיבי ,וגמ
אמ לא מתכוונימ שיישאו אופי כזה ,הנטייה היא לפרש אותמ ככ .המחקר יכול להרשות לעצמו
לתאר ולהביר תהליכי למידה מבלי לעוק כלל בהערכה של טיב ההוראה/למידה באירועימ
אלה ,אבל מערכת אינדיקטורימ מטבעה מתפרשת כמצביעה על "תקנ" רצוי ,בבחינת עקרונות
ומאפיינימ של "פרקטיקה חינוכית רצויה" ,גמ כאשר אינ הכמה כללית על תקנ כזה.
התקדמות חשובה בכיוונ זה חוללו פרופ' רוברט פיאנטה ,דיקנ בית הפר לחינוכ
באוניבריטת וירג'יניה ,ועמיתיו ,שפיתחו כלי תצפיתי ייחודי המכונה Classroom Assessment
) ,Scoring System (CLASSומאפשר ניטור מובנה של איכות האינטראקציה בינ המורה
לתלמיד בכיתה בשלושה תחומימ בהוראהלמידה :ארגונ הכיתה ,תמיכה רגשית ותמיכה
בלמידה 40.פיתוח מערכת אינדיקטורימ של תהליכי הוראהלמידה בכיתה ידרוש מאמצ
והשקעה ,אכ לאור חשיבות הנושא והידע שכבר הצטבר במחקר בעולמ ובארצ ,דעתנו היא
שמאמצ כזה הוא כדאי.
 (20המלצה :להתחיל במהלכ של בניית מערכת אינדיקטורימ תהליכיימ בחינוכ ,שתתב
על המחקר המקיפ שכבר נעשה בתחומ זה בארצ ובעולמ .בניית מערכת כזאת בקנה
מידה ארצי היא אתגר לא קל ,אבל היא עשויה לתרומ תרומה חשובה לקידומ תהליכי
למידההוראה המתרגמימ בהצלחה תשומות הוראה להישגימ לימודיימ ואחרימ.

 2.4אקלים בית–ספרי ,רווחת התלמיד ושביעות רצון ממערכת החינוך

41

לאקלימ החברתי והארגוני של בית הפר — האווירה השוררת בו ,השייכות )או הניכור(
שחשימ באי בית הפר ,תחושת המוגנּות שלהמ )או החשיפה לאלימות( — יש השפעה רבה
על השותפימ למעשה החינוכי .אינ בפרות תמימות דעימ על הגדרתו של אקלימ ביתפרי,
ומחברימ שונימ כוללימ בעבודותיהמ מגוונ רב של היבטימ שונימ .יש המבחינימ בינ אקלימ
חברתי לאקלימ פדגוגי ,יש הכוללימ אלימות בינ תלמידימ במרכיבי האקלימ הביתפרי,
ואחרימ מתייחימ רק לתגובות לאלימות )כגונ תחושת שייכות לבית הפר ומעורבות בית
פרית( כחלק מהאקלימ .רוב ההגדרות כוללות משתנימ כגונ מטרותיו החינוכיות של בית
הפר ,התפיה האישית של התלמיד את הישגיו האקדמיימ ,תחושות ההזדהות או הניכור
של התלמידימ ,קיומ קבוצות בבית הפר )הומוגניות או הטרוגניות( ,שיתופ המורימ בקבלת
החלטות ,תקשורת טובה )כבוד ,דאגה וכו'( ,קשר בינ המורימ לתלמידימ ,שיתופ התלמידימ
בקבלת החלטות ,ההזדמנויות שיש לתלמידימ להשתתפ בפעילויות ,קשרימ בינ המורימ לבינ
 40ראו למשל Megan W. Stuhlman and Robert C. Pianta, “Profiles of Educational Quality in First Grade”.
342, Apr 2009־ .The Elementary School Journal Volume 109, Issue 4, Page 323וכנ את אתר השיטה:
http://www.classobservation.com/
 41עיפ זה מתמכ על דיונ נרחב בנושא בפרק 'אינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי' ,להלנ.
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עצממ ,מעורבות הורימ בבית הפר ,קשר בינ הקהילה לבית הפר ,מעורבות המנהל בהוראה,
מחויבות המורימ ,נורמות של קבוצת השווימ ) ,(peersהדגש המושמ על שיתופ הפעולה,
פרימ ותגמולימ ,עקביות ומטרות ברורות ,ועוד.

 2.4.1הבסיס העקרוני למדידת אקלים בית–ספרי
יש כמה גורמימ מרכזיימ לחשיבותו של אקלימ ביתפרי ולָ עניינ שיש בעיצוב אינדיקטורימ
לאפיונו .ראשית ,להיבטימ שונימ של אקלימ יש כשלעצממ חשיבות ,והיא נובעת מהערכימ
המנחימ את מערכת החינוכ ,כיבוד זכויות של תלמידימ למשל .יבה נופת להתעניינות
באקלימ בית הפר היא ההשלכות הישירות שיש לו על רווחתמ הנפשית של באי בית הפר.
לשחיקה של מורימ למשל יש השלכות על רווחתמ הפיזית והפיכולוגית ,בנופ על ההשפעה
השלילית שיש לה על הישגי בית הפר .היבה השלישית להתעניינות באקלימ בית הפר
ובתרבותו היא שתאוריות ועדויות אמפיריות מצביעות על ככ שלגורמימ אלו יש קשר יבתי
עמ תוצאות המעשה החינוכי ,כלומר — יש להמ השלכות על חיי התלמידימ ועל הדרכ שבה המ
מתחנכימ .ככ ,למשל ,שורה של ממצאימ מעידימ על קשרימ בינ 'ניכור ביתפרי' לבינ עישונ
ושימוש באלכוהול .זאת ועוד ,מחקרימ רבימ הצביעו על התפקיד שיכול למלא אקלימ בית
פרי במיתונ הקשר החזק בינ הרקע הוציואקונומי של התלמיד לבינ הישגיו הלימודיימ.
זוהי מורת מחקרית ענפה ששמה לה ליעד לזהות מאפיינימ וגורמימ שהמ בשליטת בית
הפר ויכולימ להביא להישגימ אקדמיימ גבוהימ גמ בקרב בתי פר ותלמידימ מרקע חברתי
42
כלכלי קשה.
זאת המגרת המושגית שעליה נשענת מדידת אקלימ ביתפרי ,וכלי הניטור המשמשימ
לככ חייבימ להיות עקביימ עמ מגרת זו ומתוקפימ במחקרימ מדעיימ .תיקופ זה דורש מאמצ
נפרד ממאמצ הניטור ,שכנ בתהליכ העיצוב של כלי הניטור נעשות בהכרח פשרות משמעותיות
בהטמעת כלי המחקר :כלי הניטור נדרשימ להעריכ בוזמנית מפר רב של מדדימ ,ויש אילוצי
מקומ ברורימ .מכאנ הצורכ במאמצ נפרד להעמיד כלימ מחקריימ שיתנו תוקפ לכלי הניטור
ויייעו בפיתוח כלימ חדשימ.
 (21המלצה :אינדיקטורימ למדידת אקלימ ביתפרי צריכימ להיגזר מתפיה מושגית
המעוגנת בפרות העיונית ולהישענ על כלי מדידה שתוקפו ונבדקו במחקרימ מדעיימ.
בדיקת תוקפמ של כלי מדידה קיימימ וחדשימ ,על ידי בדיקת קשרי הגומלינ בינ מאפיינימ
נמדדימ של האקלימ הביתפרי לבינ תוצאות אקדמיות וחברתיות שונות ,היא מאמצ
שיש לקיימ באופנ מתמיד.

 42ככ ,לפי מקווי וולקר ) ,(McEvoy & Welker, 2000לבתי פר שמשיגימ הישגימ יש מאפיינימ דומימ ,ובהמ ציפיות
אקדמיות גבוהות ,מנהיגות אפקטיבית ,חזונ המשותפ לכל חברי הצוות ,הערכה הולמת של ההישגימ ,תחושת מו
גלות של התלמידימ ותפית התלמידימ את ביבת בית הפר כבטוחה .מונ ועמיתיו )& Sammons, Hillman
 (Mortimore, 1995זיהו  11מאפיינימ כאלה ,ביניהמ מנהיגות מקצועית ,חזונ משותפ ,שותפות בינ הבית לבית הפר,
וניטור מתמשכ של ההתקדמות בבית הפר.
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 2.4.2מדידת אקלים בית–ספרי בישראל
קרי האקלימ והביבה הפדגוגית שמעבירה ראמ"ה בנפרד ממערכת המיצ"ב המ המערכ
המרכזי למדידת אקלימ ביתפרי בישראל ,והוא מחייב את כלל בתי הפר 43 .השימוש בו
אפ תכופ יותר מאשר במבחני ההישגימ במקצועות השונימ :בנושא אקלימ ביתפרי נערכ
קר פעמ בשנתיימ ,ואילו מבחני ההישגימ בכל מקצוע מתקיימימ פעמ בארבע שנימ .ככל
הידוע לנו ,ישראל היא כיומ המדינה היחידה שבה מדידת אינדיקטורימ של אקלימ ביתפרי
משולבת במערכת המדידה הלאומית של ההישגימ האקדמיימ ,ובמגרת זו נמדד מפר ניכר
של אינדיקטורימ של אקלימ ביתפרי .מבחינת אמצעי המדידה ,נעשה שימוש בשאלונימ
למילוי עצמי על ידי תלמידימ במגרת שיעור בכיתה וכנ בראיונות טלפוניימ עמ אנשי צוות
בית הפר ,והרושמ הוא שדרכ זו ,של תשאול תלמידימ ומורימ ,היא גמ הדרכ המקובלת ביותר
44
כיומ בארצות אחרות.
בתי פר ומערכות חינוכ בישראל )הארצית אכ גמ אלה של כמה רשויות מקומיות( פיתחו
אמצעימ נופימ להערכת היבטימ של אקלימ .אחד האמצעימ השיטתיימ יותר הוא מערכת
האח"מ )אקלימ חברתי מיטבי ,ארהרד .(2001 ,מערכת זו מבות על איופ נתונימ )באמצעות
האינטרנט( מתלמידימ הנשאלימ על היבטימ רבימ של אקלימ בית הפר ,וכנ על הכנת דוח
ביתפרי המאבחנ את מצב האקלימ בבית הפר ומשמש תשתית לקבלת החלטות בבית
הפר ולעיצוב התערבויות מקומיות במטרה לשפר את האקלימ .בתי פר הבוחרימ להשתמש
במערכת זו מקבלימ תמיכה ויוע מהשירות הפיכולוגיייעוצי בכל התהליכימ הקושרימ בינ
הערכה ואבחונ לבינ בחירת התערבויות ,הפעלתנ ויצירת שינויימ באקלימ .כיומ יש מפר רב
של בתי פר שממשיכימ בשימוש באח"מ גמ במקביל להשתתפותמ במיצ"ב.
בנופ ,יש מדדימ עקיפימ המבוימ על נתונימ אדמיניטרטיביימ כגונ איחורימ ונוכחות
של תלמידימ ותחלופה של מורימ .רישומימ של הפניות למנהל עקב בעיות משמעת ורישומי
משטרה על עבירות ופשיעה משמשימ גמ המ כאינדיקטורימ לוגיות של אלימות ומשמעת.
חשוב לשלב ולהצליב מידע זה עמ תוצאות המיצ"ב ,הנשענות על דיווח עצמי של מורימ
ותלמידימ .עמ זאת יש לתת את הדעת לככ שהשימוש ברישומימ אדמיניטרטיביימ ,בעיקר
אלה הנשענימ על דיווחי בית הפר ,צריכ להיעשות בזהירות רבה ,משומ שלעתימ המ משקפימ
את מדיניות בית הפר )למשל ,הקלות שבה מפנימ תלמיד לא ממושמע למנהל( יותר מאשר
את מצב בית הפר.
 (22המלצה :קרי האקלימ והביבה הפדגוגית שמעבירה ראמ"ה המ המקור העיקרי לבניית
אינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי ,והמ ימשיכו למלא תפקיד מרכזי בבניית אינדיקטורימ
כאלה ,אולמ יש מקורות נופימ שיש להשתמש גמ בהמ .שילוב והצלבה של מידע מהימנ
ממקורות שונימ ,במיוחד מידע אדמיניטרטיבי המעיד על אקלימ ביתפרי ומידע

43
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B7BFDBD2-BB19-478B-BF65-06C477EF7D26/85707/
AklimReportMeitzav08_f.doc
 44נציינ שלא מצאנו מערכת הנוהגת להעריכ אקלימ ביתפרי באמצעות תצפיות שיטתיות בבתי פר ,למעט
השיטה הנוהגת באנגליה ,שבה בתי פר עוברימ תהליכ הערכה מעמיק ותקופתי באמצעות צוות חיצוני הבוחנ את
בית הפר מהיבטימ שונימ.
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הנאפ באמצעות האינטרנט במגרת מערכת אח"מ )אקלימ חברתי מיטבי( ,יתרמו
לעושרה ומהימנותה של התמונה המתקבלת על אקלימ ביתפרי.

 2.4.3אפיון הסביבה שבה פועל בית הספר
בבניית מערכ אינדיקטורימ לאקלימ בית הפר חשוב להבחינ בינ זיהוי תפיות האקלימ של
תלמיד יחיד )והקשר שלהנ לרמת הישגיו( ,לבינ מנגנונימ המבירימ כיצד האקלימ של בתי
פר כארגונ משפיע על תפקודמ ועל הישגיהמ .לדוגמה ,חשוב לזהות כמה תלמידימ מדווחימ
שהמ עצממ נפגעו מאלימות בבית הפר .אולמ במקביל יש מקומ לבחונ עד כמה בית הפר
כולו נתפ כמקומ לא בטוח .מערכת אינדיקטורימ צריכה לבחונ את זווית הראייה של כל
תלמיד ומורה ,אכ גמ לשקפ את התחושה הכללית בבית הפר .מתוכ גישה זו ברור שחשוב
להרחיב את אפיונ האקלימ הביתפרי באופנ שיכלול גמ את הביבה — היישוב ,הקהילה,
השכונה — שבהמ פועל בית הפר.
אינדיקטורימ שיאפיינו ביבה חיצונית זו יייעו למערכת החינוכ לזהות בתי פר
העומדימ בפני אתגרימ קשימ במיוחד .ככ יש חשיבות מעשית רבה להבחנה בינ קהילות
עניות שלהנ משאבימ חברתיימ נגישימ לבינ קהילות שבהנ העוני מלווה בתופעות של שבירת
המבנה החברתי .ממד זה משתקפ מצד אחד בשיעור ההורימ שיש להמ תיק פלילי ,ומהצד
האחר במפר הארגונימ הדתיימ הפעילימ בקהילה וביציבות של אוכלויית הקהילה .מדידת
גורמימ אלה דורשת שיתופ פעולה בינ כמה ארגונימ ומודות ,חלקמ מחוצ למערכת החינוכ,
שלכל אחד מהמ יש גישה לנתונימ אחרימ :רשויות החוק ,שירותי הרווחה ,מערכת הבריאות,
תנועות נוער ועמותות אחרות ,והלשכה המרכזית לטטיטיקה.
 (23המלצה :יש להשלימ את האינדיקטורימ הנוגעימ לאקלימ ביתפרי במאפיינימ
של הביבה החיצונית שבה פועל בית הפר .אפיונ כזה יכול להישענ על נתונימ
אדמיניטרטיביימ ,שחלקמ נמצאימ במערכת החינוכ וחלקמ מצויימ בידי רשויות החוק,
שירותי הרווחה והבריאות ,עמותות שונות והלשכה המרכזית לטטיטיקה .יש להדגיש
כי מימוש מהלכ זה הוא מורכב ודורש תכנונ מוקדמ ,תיאומ ,והבנה רבמערכתית.

 2.4.4הרחבת המעגל :הורים
מקובל למדוד אקלימ ביתפרי מזווית הראייה של התלמידימ ,המורימ והמנהל ,אכ רק
במקומות מועטימ נמדדימ אינדיקטורימ אלו גמ מזווית הראייה של ההורימ 45.מדידת זווית
ראייה של הורימ מעוררת שאלות לא פשוטות באשר למידת הנגישות של מערכת המדידה
להורימ ,האמצעימ הנדרשימ לאיופ מידע מהורימ ומידת שיתופ הפעולה האפשרי עמ הורימ.
יחד עמ זאת ,יש חשיבות רבה לזווית הראייה של ההורימ ,מפני שהמ רואימ את השפעת בית
 45ראו בינ היוצאימ מהכלל מערכת החינוכ העירונית בממפי http://memphisdemo2.extranet.urbanplanet.
com/sites/974cdc6f-b867-4129-8e23-506faae79343/uploads/SCHOOL_CLIMATE_PARENTS_06-07.pdf
וגרת ההורימ ב .California Healthy Kids Surveyבנופ ,ועדה מטעמ היזמה" ,קשרי משפחה — מגרת חינוכ
לגיל הרכ" ,דנה בימימ אלה בנושא וממצאיה צפויימ להתפרמ בקיצ .2010
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הפר על ילדיהמ באופנ ישיר ,הנ ביומיומ והנ במה שנראה להמ כהשפעה לטווח ארוכ :רואימ
אמ ילדיהמ נהנימ מבית הפר ורואימ איזה מטענ בית הפר מעניק להמ.
לכנ נראה שיש מקומ לבחונ אפשרויות שונות לקבל משוב מההורימ .בשלב הראשונ אפשר
לשקול עריכת קר תקופתי ,טלפוני או אחר ,של מדגמ הורימ מייצג כדי לקבל תמונה של
תפיות ההורימ את אקלימ בתי הפר שבהמ לומדימ ילדיהמ ,המידה שבה המ מעורבימ
בבית פרמ ,והתפיות שלהמ לגבי מערכת החינוכ בכללה .בהמשכ מנ הראוי לעודד בתי פר
לבחונ מזווית הראייה שלהמ עצממ אינדיקטורימ ביתפריימ ,שיכולימ להתב על פורומ
אינטרנט ביתפרי .במערכת כזו ניתנ להטמיע שאלונימ מובנימ ,משותפימ לכלל בתי הפר
בארצ ,שהעיבוד שלהמ ייעשה במקומ מרכזי והממצאימ יוגשו לבית הפר .פתרונות מעינ אלו
גמ יקדמו את מעורבות ההורימ ,שהיא כשלעצמה מרכיב חשוב באקלימ הביתפרי.
 (24המלצה :יש להויפ את זווית הראייה של ההורימ בנושא אינדיקטורימ הנוגעימ לאקלימ
ביתפרי ,החל מרמת בית הפר הבודד ועד הרמה הארצית.

 2.4.5דעת הקהל
בדמוקרטיה יש משקל רב לדעתמ של כלל אזרחי המדינה ותושביה :לא רק המעורבימ
הישירימ — הורי התלמידימ ,התלמידימ עצממ ,עובדי החינוכ בבתי הפר — אלא גמ הציבור
הרחב .נבחרי ציבור העומדימ בראש המערכת הפוליטית עורכימ קרימ חדשות לבקרימ כדי
לעמוד על העדפותיו של הציבור בנושאימ שונימ שעל דר היומ .הדברימ נכונימ במיוחד
בתחומ החינוכ .ככ למשל ,תחושה כללית של אי שביעות רצונ הייתה אחד המניעימ העיקריימ
מאחורי היזמות האחרונות לרפורמה .מוטב לברר את דעתו של הציבור באופנ שיטתי :לא
באמצעות קרימ פרטיימ המוזמנימ על ידי בעלי עניינ אלא באמצעות גופ ציבורי בלתי
תלוי שיברר באופנ שיטתי ועקבי מה דעתו של הציבור על מערכת החינוכ ,בירור שייעשה
בצורה מובנית ויאפשר שימוש מעשי בתוצאות .קרימ כאלה אינמ צריכימ להיות קשורימ
לכלי הערכה ביתפריימ ,ובדגימה יעילה ניתנ לערוכ אותמ על מדגמימ לא גדולימ בתדירות
שנתית .עריכת המשוב על ידי גופ מרכזי ובלתי תלוי יכולה גמ לכוונ אותו להאיר נקודות חוזק
ותורפה של מערכת החינוכ ולא להעניק למערכת ציונ כולל.
 (25המלצה :יש לקיימ קרי דעת קהל עקביימ ושיטתיימ של מערכת החינוכ באמצעות גופ
ציבורי בלתי תלוי.

 2.5פערים ושוויון הזדמנויות

46

באפיונ מצב החינוכ בישראל אינ די במעקב אחר הרמה הממוצעת או האופיינית של משתנה
זה או אחר באוכלוייה ,אלא יש צורכ לעמוד גמ על התפלגות המשאבימ במערכת החינוכ
ועל ההישגימ הלימודיימ והאחרימ בקבוצות האוכלוייה השונות — וללמוד מככ באיזו מידה
קיימ שוויונ הזדמנויות בחינוכ.
46

לדיונ מעמיק ראו בפרק 'אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות' ,להלנ.
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כבר ברמה המושגית מתגלימ קשיימ בהגדרת אינדיקטורימ לשוויונ הזדמנויות .המקרימ
הקיצוניימ ברורימ :מניעת שירותי חינוכ מיבות לא רלוונטיות כגונ לאומ ,דת ,מגדר ,אזור
מגורימ או מעמד חברתיכלכלי בוודאי אינה עולה בקנה אחד עמ העיקרונ של שוויונ
הזדמנויות .אבל ברור שזו הגדרה מצמצמת מדי .רבימ בורימ ,וגמ הוועדה בדעה זו ,שלעתימ
שוויונ הזדמנויות מחייב העדפה מתקנת ,למשל על פי רקע חברתיכלכלי ,כפי שהמליצו ועדות
שושני ) (2002ודוברת ) .(2005אלא שאז מתעוררת השאלה ,עד כמה? אלה הוגיות שנעוק
בהנ בעיפ זה :אחר אילו תשומות ותפוקות של מערכת החינוכ נרצה לעקוב מזווית הראייה
של פערימ ושוויונ הזדמנויות? לאילו יעדימ ראוי לשאופ ובאילו מדדימ ראוי להשתמש?

 2.5.1המשתנים שיש לעקוב אחריהם
העיקרונ של שוויונ הזדמנויות בחינוכ מתייח מעצמ הגדרתו להזדמנויות המתממשות לאורכ
זמנ ,במשכ חייו הבוגרימ של התלמיד — בפרנה ,בבניית משפחה ,בהשתלבות בחברה —
אבל אלה מתבררות רק לאחר שנימ רבות ואיננ יכולות לשמש בי לעשייה בהווה .במקומ
זה עוקבימ אחר תוצאות קצרותטווח ואחר תשומות ,הנ בשל זיקתנ לתוצאות ארוכות
טווח והנ בשל ערכנ הגולי .מצד התוצאות המיידיות ,המדידה הנפוצה ביותר מתייחת
להישגימ לימודיימ ,בפרט במבחני המיצ"ב ,בבחינות הבגרות ובמבחנימ הבינלאומיימ .אבל יש
בוודאי מקומ לבחונ פערימ ושוויונ הזדמנויות גמ על ידי שאלונ דעות וגמ באמצעות מדדימ
אפקטיביימ ,מדדימ למוטיבציה ויכולות חברתיות ומדדימ לרווחת הילד .גמ אמ שמחת חיימ
וביטחונ עצמי אינמ תחליפ לתעודת בגרות ,יש להמ בוודאי ערכ רב כשלעצממ.
בצד אלה חשוב למדוד גמ פערימ בתשומות .מהצד האינטרומנטלי ,הדעת נותנת שיש
קשר טטיטי בינ תשומות )כמו גודל כיתה( לבינ תוצאות ארוכותטווח ,גמ אמ קשה
לזהותו .מעבר לככ ,לתשומות יש ערכ בפני עצמנ :כל הורה יעדיפ בוודאי שילדיו ילמדו בכיתה
קטנה בבית פר מטופח גמ אמ אינ הוכחה לככ שתנאימ אלה ישפרו את הישגיהמ בלימודימ.
לכנ הפערימ בתשומות חשובימ כשלעצממ.
 (26המלצה :לבנות אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות המשווימ הישגימ לימודיימ בינ
קבוצות אוכלוייה שונות על פי מבחני המיצ"ב ,בחינות הבגרות ,המבחנימ הבינלאומיימ
ונגישות להשכלה גבוהה.
 (27המלצה :לבנות אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות המשווימ תשומות חינוכ — גודל
כיתה ,הכשרת מורימ ,פרייה ,מתקני פורט ,מחשוב ותקשורת ,מעבדות מצוידות ,גודל
מבנה בית הפר והחצר ועוד — בקבוצות אוכלוייה שונות ,על פי טנדרטימ כלליימ של
משרד החינוכ .הערכת התשומות צריכה לכלול גמ תשומות פרטיות שמויפימ ההורימ,
שלעתימ תורמות ליצירת פערימ על רקע חברתיכלכלי.
 (28המלצה :לפתח בעתיד אינדיקטורימ לפערימ ושוויונ הזדמנויות המשווימ בינ קבוצות
אוכלוייה מבחינת רווחתו הובייקטיבית של הילד בבית הפר ,בעיניו ובעיני הוריו,
האפקטיבית ויכולותיו החברתיות.
התפתחותו ָ
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אחד המדדימ המקובלימ לשוויונ הזדמנויות בחינוכ הוא מידת האינטגרציה בבתי הפר,
קרי מידת ההטרוגניות של הרכב התלמידימ בכל בית פר .לימודימ משותפימ באותו בית
פר מצמצמימ את האפשרות להפלות בינ תלמידימ הבאימ מרקעימ שונימ ומגדילימ את
האפשרות שיזכו להזדמנות שווה בחינוכ .זה הרציונל שעמד מאחורי ביטול ההפרדה הגזעית
בבתי הפר בארה"ב ,החל בהחלטה התקדימית שקיבל בית המשפט העליונ בתיק המכונה
"בראונ נגד מועצת החינוכ" .הרציונל הזה הוא גמ אחד המקורות לתכנית האינטגרציה
בישראל ,שמערכת החינוכ יזמה לפני כארבעימ שנה על מנת לצמצמ פערימ בינעדתיימ .זאת
ועוד :שילוב קבוצות תלמידימ מרקעימ שונימ במגרת ביתפרית משותפת )גמ בתכניות
לימודימ נפרדות( עשוי גמ להקטינ את הניכור בינ קבוצות אוכלוייה שונות ,ולעודד את
הכרת ה"אחר" ואת קבלתו.
 (29המלצה :לפתח אינדיקטורימ המצביעימ על מידת השילוב בינ קבוצות אוכלוייה שונות
בבתי פר ובמגרות חינוכיות משותפות אחרות ועל הצלחתו.
והערה כללית :עדיינ איננו מבינימ לגמרי את הקשרימ בינ תשומות ותוצאות קצרותטווח,
מצד אחד ,לבינ תוצאות ארוכותטווח ,מצד שני .מחקרימ עיונימ ואמפיריימ שישפכו אור
על קשרימ אלה יתרמו תרומה חשובה לעיצוב מדיניות חינוכ ציבורית יעילה יותר ולבניית
47
אינדיקטורימ רלוונטיימ יותר.
 (30המלצה :נדרש מחקר עיוני ואמפירי על תוקפמ של אינדיקטורימ שונימ לפערימ ושוויונ
הזדמנויות בישראל ובפרט על הקשר בינ תשומות ותוצאות קצרותטווח — לבינ
תוצאות ארוכותטווח ,גמ אחרי יומ הלימודימ ובמהלכ החיימ.

 2.5.2יעדים לשוויון הזדמנוית
ביוד המעקב אחר שוויונ הזדמנויות עומדת הדרישה שגורמימ לא רלוונטיימ ,כגונ השתייכות
לקבוצת מיעוט ,לא יהוו בי לקיפוחו של אפ תלמיד .ואולמ באופנ כללי אינ די בדרישה זו,
בפרט כאשר קיימימ צרכימ מיוחדימ .מצד התשומות ,חלוקה שווה אינה בהכרח שוויונית,
כברתו של אריטו ,שטענ שלא די להתייח באופנ שווה לפרטימ שאינ ביניהמ הבדל מהותי,
אלא יש גמ צורכ להתייח באופנ שונה לפרטימ שיש ביניהמ הבדלימ מהותיימ .הבעיה היא
שלַ שאלה עד כמה לפצות על צרכימ מיוחדימ ,אינ תשובה אחת המקובלת על הכול אלא תשובה
המשתנה על פי ערכיו של המשיב .למשל :על פניו נראה ביר לדרוש שמפר התלמידימ
הממוצע בכיתה בחינוכ העברי ובחינוכ הערבי יהיה שווה .באופנ כללי אינ יבה שאלה או
אלה יופלו לרעה מבחינה זו 48.אבל מה בנוגע להוראת האנגלית? באוכלוייה דוברת העברית
 47ככ ,למשל ,מעקב אחר שיעור המורימ בעלי תעודת הוראה המלמדימ במגזר אחד בהשוואה למגזר אחר הוא
רלוונטי רק אמ מורימ בעלי תעודה טובימ יותר ממורימ חרי תעודה .אמ אינ הבדל משמעותי ביניהמ ,מעקב כזה לא
רק מיותר ,אלא יכול גמ להיט את תשומת הלב ממאפיינימ בעלי השפעה.
 48ברור שיש גורמימ מקריימ שמשפיעימ על גודל הכיתה אבל לא צריכ להיות הבדל מובהק מבחינה טטיטית בינ
ממוצע התלמידימ לכיתה בשתי הקבוצות.
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זו שפה זרה ראשונה ואילו באוכלוייה דוברת הערבית זו שפה זרה שנייה ,אחרי עברית .האמ
יש לקחת עובדה זו בחשבונ כאשר באימ לקבוע תשומות להוראת אנגלית בשני המגזרימ?
מהו שוויונ הזדמנויות במקרה זה? לקבוע כ שעות הוראה זהה בשתי האוכלויות או להויפ
שעות לדוברי הערבית? ואמ כנ ,כמה שעות להויפ? עד שיגיעו לאותה רמת שליטה באנגלית
כמו דוברי עברית ,אפ על פי שבמצב זה המ יידעו יותר שפות מתלמידימ דוברי עברית? והאמ
בשמ עקרונ השוויונ ,הופת השעות האלה צריכה לבוא על חשבונ מקצוע אחר? לשאלות
אלה אינ תשובה יחידה המנותקת מהכרעות ערכיות ופוליטיות.
שאלות דומות עולות בקשר לתלמידימ הבאימ מרקע חברתיכלכלי חלש .ילדימ אלה
מגיעימ למערכת החינוכ מנקודת פתיחה פחות טובה ,ויש עדויות מבוות לככ שעזרה
הניתנת בגיל צעיר מאוד ,עזרה המתחילה עוד לפני הכניה לכיתה א' ,עשויה להיות יעילה
מאוד 49.ושוב נשאלת השאלה ,עד כמה לעזור לתלמידימ אלה? יש עמדה קיצונית הטוענת,
שמדיניות הממשלה צריכה לשימ לה כמטרה למחוק כל מתאמ חיובי בינ ההישגימ הלימודיימ
של הילדימ לבינ הרקע החברתיכלכלי של הוריהמ ,אבל אפילו בקיבוצימ ,שמתקיימת בהמ
מידה גבוהה מאד של שוויונ חומרי ,קיימ מתאמ חיובי מובהק בינ הישגי הילדימ לבינ השכלת
ההורימ ,ואיכ ניתנ לצפות שפער זה יימחק באוכלוייה הכללית? 50ברור שמערכת החינוכ
צריכה לצמצמ את התלות הזאת בינ רקע להישגימ ,אבל לא ביר לדרוש שתגיע לאיתלות
מלאה .רמת המתאמ בקיבוצימ היא בבחינת חמ עליונ למידת שוויונ ההזדמנויות שאפשר
לצפות להשיג באמצעימ בירימ .מחקרימ בינלאומיימ המשווימ את התלות הטטיטית בינ
הישגי התלמידימ לניבות הכלכליותחברתיות של ההורימ נותנימ אפ המ בי לקביעת יעד
51
ביר ,ברהשגה ,למידת התלות שראוי לשאופ אליה בישראל.
שאלה מעינ זו מתעוררת גמ לגבי תלמידימ עמ לקויות למידה .מקובל שצריכ להפנות
לתלמידימ אלה תשומות נופות ,אבל כמה? האמ המטרה היא להעניק להמ "הזדמנות שווה"
ממש ,ככ שתלמיד עמ לקות למידה יוכל לבחור בכל מקצוע שירצה מבלי שיוגבל על ידי לקות
הלמידה שלו? דוגמה קיצונית :האמ תלמיד עמ דיקלקוליה )לקות למידה ביכולת לרכוש
כישורי חשבונ( יכול לבקש תנאימ מיוחדימ שיאפשרו לו ללמוד חשבונאות מבלי שלקותו
תשפיע על הישגיו ,או שהשיקול המנחה צריכ להיות שיקול תועלתני ,המעמיד את ההשקעה
הנופת בתשומות הוראה בהווה מול השיפור העתידי הצפוי בכושר השתכרותו של התלמיד
לכשיצטרפ לשוק העבודה? שאלה מקבילה עולה בעניינ תלמידימ בעלי יכולות מיוחדות,
לימודיות ואחרות )כגונ באומנות או בפורט( :עד כמה מחויבת מערכת החינוכ להציע להמ
הזדמנות שווה לפתח את יכולותיהמ המיוחדות?

 49ממצאימ אלה המ הבי המדעי לתכנית  Head Startהנהוגה בארה"ב.
 50גלבוע ) (Gilboa, 2004אומד את התלות בתוצאות המבחנ הפיכומטרי ,ומוצא בקיבוצימ תלות משמעותית.
קיימות עוד גישות לאפיונ המצב בבית — מפר הפרימ וגנונ השיחה בבית למשלSchuetz, G., Ursprung, H. :
).W. & Woessman, L. (2005
ועדות שושני ,דוברת ושטראו ,המליצו על פערי הוצאה גדולימ מאד בינ ילדימ הבאימ מרקע חברתיכלכלי שונה;
ועדת דוברת ,למשל ,הציעה תופת של  50%לעשירונ הנזקק ביותר בהשוואה לאמיד ביותר ]דוח דוברת[ .אחת
הבעיות בהמלצות האלה היא שאינ בי שיטתי לבחירת מפר זה או אחר .בעייתנ היותר חמורה היא שאי אפשר
לגיי להנ די תמיכה פוליטית והנ לא יושמו בפועל אלא באופנ חלקי מאד.
 51ראו ,למשל מחקרו של וומנ ) (Woessmann, 2004המבו על מבחנ .TIMSS
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מגזר עמ דרי עדיפות שונימ בעליל מאלה של האוכלוייה הכללית מציב אתגר עקרוני
מורכב במיוחד למדידת פערימ ושוויונ הזדמנויות .המגזר החרדי למשל מכבד אוריינות אבל
אינו מעריכ מקצועות חול ובחלקו אפ אינו שואפ לרמת חיימ גבוהה מבחינה חומרית .מציאות
זו מחייבת פיתוח מדדימ מיוחדימ ,הנ למדידת פערימ בתוכ החברה החרדית והנ לאפיונ הפער
בינ החברה החרדית לשאר האוכלוייה היהודית .בעיות דומות קיימות במדידת פערימ בינ
האוכלוייה היהודית לבינ מגזרימ שונימ באוכלוייה הערבית ,ובינ מגזרימ אלה לבינ עצממ.
 (31המלצה :מדידת פערימ בינ אוכלויות הנבדלות זו מזו בצורכיהנ ובמטרותיהנ מחייבת
התמודדות עמ וגיות בוכות של הגדרת יעדימ לשוויונ הזדמנויות .חלוקה שוויונית
של משאבימ ,כזאת שלא תפלה לרעה את החלש ,היא תנאי ראשונ לשוויונ הזדמנויות,
אבל לעתימ אי אפשר להתפק בככ .דרוש מחקר עיוני ואמפירי שיעמיק את הבנתנו
בוגיות הבוכות העולות בהקשר זה.

 2.5.3סוג המדד
בחירת וג המדד לשוויונ הזדמנויות מעלה שאלות מהותיות וטכניות .השאלה המהותית
הביית היא אמ הטנדרט בבי המדד מנוח במונחימ של עמידה ברמת פ או במונחימ
של צמצומ פערימ .להמחשה :אמ עוקבימ אחר גודל כיתה למשל ,טנדרט המנוח במונחימ
של עמידה ברמת פ יוביל להגדרת אינדיקטור העוקב למשל אחר שיעור הילדימ הלומדימ
בכיתות בנות למעלה מ 35תלמידימ .לעומת זאת ,טנדרט הבוחנ פערימ ישווה בינ מפר
התלמידימ הממוצע בכיתה בחינוכ הערבי והעברי .שתי הגישות תקפות ,וכל אחת מאירה
את הנושא מזווית אחרת .ככ גמ באינדיקטורימ של שוויונ הזדמנויות המבוימ על הישגימ
במבחנימ ארציימ .טנדרט המכוונ לככ שכל ילד יגיע לפחות לרמת הישגימ ביית מוביל
להגדרת אינדיקטורימ דוגמת אלה שביוד יוזמת  ,(NCLB) No Child Left Behindהעוקבימ
52
אחר שיעור הילדימ שלא הגיעו לרמת פ ביית במקצועות שונימ.
גישה אחרת מתמקדת בתלות טטיטית בינ הישגי התלמידימ לבינ נתוני הרקע של
הוריהמ ורואה בתלות הזאת אינדיקטור מרכזי להיעדר שוויונ הזדמנויות .גמ יעד זה ,ככל
שהוא נראה ביר ,איננו ברהשגה הלכה למעשה )כפי שהברנו לעיל( :נטרול הרקע החברתי
כלכלי של ההורימ אפשרי רק במידה מוגבלת.
למדידת המתאמ בינ הישגי הילדימ לתכונות ההורימ יש היבטימ טכניימ מורכבימ :יש
דרכימ שונות למדוד את המתאמ הזה ,ולמדדימ השונימ יש תכונות שונות .וגיה זו קרובה
מאוד מבחינה פורמלית למדידת המתאמ בינ הכנת ההורימ להכנת ילדיהמ ,שאלה שנידונה
בפרות בהרחבה .יש אליה התייחות נרחבת בנייר הרקע של פרופ' ילבר ,אכ בשל האופי
הטכני של הדיונ לא ננה לתמצת אותו כאנ.

 52התכנית קובעת מדי שנה יעדי התקדמות הנ לאוכלוייה הכללית והנ לתתאוכלויות המוגדרות על בי אתני,
והדרישה היא שעד  2014יגיע כל ילד לרמת מיומנות מוגדרת .אפ שדרישה זו מקובלת כבלתי אפשרית ,יש הטוענימ
שבזכותה הגיעה התכנית להישגימ חשובימ.
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 .3שימוש באינדיקטורים לבקרה תפעולית במערכת החינוך
בשנימ האחרונות גוברת הדרישה לבקרה יעילה יותר על היחידות התפעוליות במערכת
החינוכ ,וזאת בשלושה אופנימ עיקריימ:
• בקרה אנכית על המורה ,בעיקר על ידי מנהל בית הפר
• בקרה אנכית על בית הפר ,ועל מנהלו ,על ידי משרד החינוכ והבעלויות
• בקרה אופקית על בית הפר על ידי הורימ ,תלמידימ ,מורימ והציבור הרחב
שילוב אינדיקטורימ במערכי בקרה אלה ואחרימ נעשה על מנת לצמצמ את מידת השרירותיות
שלהמ ולהשתית אותמ על בי עקבי ושיטתי יותר .שימוש זה אינו תחליפ לשיקול דעת —
עדיינ יהיה זה מנהל בית הפר ,ולא מחשב ,שיחליט למשל אמ להאריכ את חוזה ההעקה
של מורה זה או אחר — אבל שילוב אינדיקטורימ בתהליכ עשוי לייע לו בהחלטתו ,ובמקביל
להותיר מקומ רב יותר לבקרה חיצונית וככ גמ להגנ יותר טוב על המורה מפני החלטות
שרירותיות.
עמ זאת ,השימוש באינדיקטורימ לבקרה תפעולית יוצר תמריצימ שיכולימ להשפיע על
המבוקרימ בכיוונימ לא רצויימ ,במיוחד כשמדובר בבקרה אנכית ,שבה השפעת השימוש
באינדיקטור ישירה יותר .כמובנ ,המטרה של בקרה כזו היא לשנות התנהגות :קשירת גורלו
המקצועי של מנהל בית הפר לתוצאות שמשיגימ תלמידיו בבחינות ארציות נועדה לגרומ
לו להזדהות עמ המטרה של שיפור הישגיהמ הלימודיימ ולהביא אותו לעשות כל שביכולתו
לקדמ אותמ באמצעימ העומדימ לרשותו .אלא שלתמריצימ כאלה יכולימ להיות גמ תוצאות
לא מכוונות .המ יכולימ למשל להשפיע על המורה להקצות זמנ למקצוע שתלמידיו נבחנימ בו
על חשבונ מקצועות אחרימ ,גמ מעבר לכוונת משרד החינוכ ,או במקרה של הכנה לבחינות
בגרות ,להזניח תלמידימ חלשימ )שיכויי המעבר שלהמ נמוכימ( וחזקימ )שיעברו בכוחות
עצממ בכל מקרה( לטובת תלמידימ הנמצאימ על הגבול שבינ הצלחה בבחינה לכישלונ.
מכאנ אפשר להיק שתי מקנות .הראשונה ,שכאשר משתמשימ בשיעורי הצלחה בבחינות
כאמצעי בקרה ,חובה ללוות אותמ במעקב אחר תהליכי לימוד ,אמ באמצעות אינדיקטורימ
כמותיימ ,כמו שיעורי נשירה ,ואמ באמצעות דיווח עצמי של המורה ,שאלונימ לתלמידימ
ולהוריהמ וביקור בשיעורימ .גמ חברה עקית למזונ מהיר עמ רשת של ניפימ אינה שופטת
את זכייניה רק על פי תרומתמ לשורה התחתונה ,אלא עורכת ביקורות בניפיה כדי לוודא
ששאיפת המנהל המקומי להגדיל רווחימ אינה באה על חשבונ איכות המוצרימ והשירות
שהניפ מציע ,מאפיינימ שעליהמ בנויימ המוניטינ של הרשת כולה .ואמ ככ בעקימ ,בחינוכ,
שאינ בו שורה תחתונה ,על אחת כמה וכמה.
ומקנה שנייה :בהשוואה לאינדיקטורימ למצב הכללי של מערכת החינוכ ,אינדיקטורימ
המשמשימ לבקרה תפעולית מחייבימ יתר זהירות ויתר דיוק .אינדיקטורימ למצב הכללי של
מערכת החינוכ נושאימ אופי יותר מופשט ואינמ משמשימ להקת מקנות אישיות כמו
אינדיקטורימ המשמשימ לבקרה תפעולית ,ובמיוחד לבקרה אנכית .בבקרה אנכית טמונה
אפשרות של פגיעה מקצועית ישירה באנשימ ,ואור שפגיעה כזאת תהיה ,או אפ תיראה,
בלתי הוגנת ,אקראית או שרירותית .אינדיקטור מוטה או לא מדויק יכול לעורר התנגדות
מקצועית לשימוש בו ואפ עלול לא לעמוד בביקורת משפטית .זאת ועוד ,גמ האינדיקטורימ
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היותר טובימ הקיימימ היומ אינמ מפיק מדויקימ לעמוד בפני עצממ ,והשימוש הבלעדי בהמ
יכול אפ להזיק .לכנ יש צורכ ללוותמ באמצעי בקרה נופימ כגונ תצפיות ,חוֹות דעת ושיקול
דעת אנושי ,שימתנו את השפעתמ ,כפי שנביר בהמשכ.
 (32המלצה :כאשר עושימ שימוש באינדיקטורימ לבקרה תפעולית ,למשל בחינות להערכת
הישגימ ביתפריימ במקצועות הלימוד ,יש צורכ לערוכ ביקורת משלימה כדי לצמצמ
מעוותות החותרות תחת תוקפו של האינדיקטור .יש לעקוב למשל אחר שיעור
השפעות ַ
התלמידימ המשתתפימ בבחינה כדי לבדוק אמ נעשה ינונ ,ולעקוב אחר שעות ההוראה
של מקצועות שאינמ כלולימ באינדיקטור כדי לוודא שהמ אינמ מקופחימ.
 (33המלצה :שימוש תפעולי באינדיקטורימ מחייב זהירות ודיוק .גמ האינדיקטורימ היותר
אמינימ אינמ יכולימ לעמוד בפני עצממ ,ויש צורכ ללוות את השימוש התפעולי בהמ
במידע מקביל המתקבל באמצעימ נופימ כגונ תצפיות ,חוֹות דעת ושיקול דעת אנושי.
בהמשכ עיפ זה נרחיב את הדיונ בשלושה וגי בקרה :בקרה אנכית על איכות ההוראה,
בקרה אנכית על בית הפר ומנהלו ,ובקרה אופקית על בית הפר.

 3.2בקרה אנכית על איכות ההוראה

53

אחת השאלות החשובות ביותר להצלחת מערכת החינוכ היא איכ לזהות איכות בהוראה.
למורימ יש השפעה רבה על תהליכ החינוכ ועל תוצאותיו ,יותר משיש לכל גורמ אחר במערכת
החינוכ ,ולכנ כמעט כל נייונ לשפר את המערכת חייב להתייח לאיכות ההוראה .גמ דרישות
)מוצדקות( הנשמעות לעתימ קרובות להעלות את שכר המורימ כתנאי לשיפור מערכת
החינוכ מקפלות בתוכנ הנחה שאנחנו יודעימ לזהות מורימ טובימ ולמצוא בשבילמ את
המשימות המתאימות להמ ,מבחינת תחומ הדעת ,דרגת הכיתה ,גודל הכיתה ורמת היכולת
54
של התלמידימ.
שאלה זו רובצת בעיקר לפתחו של מנהל בית הפר ,שצריכ להחליט את מי להעיק
כמורה ואת מי לדחות ,את מי להחזיק בבית הפר ואת מי להרחיק ,את מי לקדמ ואת מי לא
לקדמ ,מי יהיה מושא לחיקוי ומי זקוק לעזרה .השאלה שהוועדה מבקשת לעוק בה היא אילו
55
אינדיקטורימ תפעוליימ אפשר להעמיד לרשות המנהל כדי שיגיע להחלטות טובות יותר.
הקושי בזיהוי הוראה טובה עולה כבר במישור העקרוני ,שכנ וגיה זו נשענת בהכרח
על השאלה המוקדמת ,מהנ מטרות החינוכ? האמ המטרה היא להכינ תלמידימ ללימודימ
באוניבריטה ,או לחנכ אותמ לחלומ ולהעיז לפעול על פי נטיית לבמ? ואולי לחנכ אותמ
 53לדיונ מעמיק ראו בפרק 'אינדיקטורימ לאיכות הוראה ,לאיכות מורימ ,ולאיכות בתי פר' ,להלנ.
 54העלאה כללית של שכר המורימ ,ללא אפשרות להבחינ בינ מורימ טובימ יותר לטובימ פחות ,אמנמ תגדיל את
מפר הפונימ להוראה ,אכ לא תאפשר לברור מתוכמ את המתאימימ יותר .לכנ אינ זה מובנ מאליו שמהלכ כזה יביא
לשיפור כוח ההוראה .על חשיבות ההתאמה ,ראו ).Grönqvist, E., & Vlachos, J., (2008
 55גמ הפיקוח במשרד החינוכ ,הנהלת המחוז ונציגי הבעלות שותפימ לחלק מההחלטות האלה ,וגמ המ זקוקימ למצע
כלשהו של ראיות להחלטות שהמ שותפימ להנ או שהמ מאשרימ.
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לכבד את הזולת ולהתחשב בו ,לשתפ פעולה עמ אחרימ ולדאוג לחלשימ מהמ? מורה המיומנ
בקידומ הצלחה בבחינות ,אפשר שיצליח פחות בהנחלת ערכימ .כפי שכבר ציינו בראשית
הפרק ,אילו ניתנ היה לקבוע את "מטרת החינוכ" ,היה כל הדיונ קל יותר .אבל אינ קוננו
ציבורי בשאלת מטרת החינוכ ,וברור שאינ זה מקומה של הוועדה לבחור בינ מגוונ המטרות
האפשריות 56.לכנ ,באינ אפשרות אחרת ,נקיימ את המשכ הדיונ בלי הכרעה בוגיה ביית
זו ,באופנ שיאפשר את יישומ המקנות למטרות שונות ,עד כמה שאפשר.
באופנ כללי ,יש כמה שיטות שמנהל יכול לנקוט כדי לעמוד על איכות ההוראה של מורה
זה או אחר .האחת היא תצפית :צופימ במורה בזמנ שהוא מלמד וככ מעריכימ את עצמ
העשייה החינוכית ,את התהליכ ,כפי שהוא בא לידי ביטוי — בתקשורת בינ המורה לכיתה
ובינ התלמידימ לבינ עצממ ,בעניינ שהמורה מעורר בכיתה ,באופנ שבו התלמידימ משתתפימ
בשיעור ,בשליטת המורה בחומר הלימוד ובשיטות פדגוגיות עדכניות להעברתו 57,בניצול היעיל
של זמנ הכיתה ,וכנ הלאה .היישומ הביי של שיטה זו הוא במגרת לימודי ההמכה להוראה,
הכוללימ הוראה בבתי פר תחת עינמ הפקוחה של מורימ מנוימ .השימוש בשיטת התצפית
נמשכ גמ בשנימ הראשונות להעקת המורה .בשנימ מאוחרות יותר חוזרימ ומשתמשימ בה
אמ מתגלות בעיות לכאורה בתפקודו של המורה .בארצות הברית ,משתמשימ בשיטה זו על
בי וולונטרי לצורכ אקרדיטציה מתקדמת של מורימ ותיקימ על ידי הNational Board
 58.for Professional Teaching Standardsאמ תהליכ הצפייה מפיק מובנה ,אפשר לתרגמו
לאינדיקטור של איכות ,לפי רמות.
ואולמ יש לשיטה זו מגבלות ברורות .התבוננות בנעשה בכיתה היא ובייקטיבית במידה
רבה ,וברור שאיכות המקנות תלויה באיכות הצופימ — אלה המתבוננימ בעבודת המורה
ומעריכימ אותה .היה רצוי ,כמובנ ,לבחור למשימה מורכבת זו אנשימ שכבר הוכיחו את עצממ
בהערכת מורימ — אבל זה מחזיר אותנו לשאלה שיצאנו ממנה :איכ מזהימ אותמ? מי יבחנ את
הבוחנימ? וכאנ מתמנת עוד מגבלה של השיטה :אי אפשר ליישמ אותה בהיקפ גדול מדי כי,
מטבע הדברימ ,מפר המומחימ היודעימ לזהות הוראה טובה הוא קטנ.
בעיית התוקפ של ממצאי התצפיות פחות חמורה בקצוות .הדעת נותנת שלא קשה לזהות
מורימ גרועימ במיוחד ,כאלה שאינמ משתלטימ על הכיתה או שאינמ יודעימ להכינ מערכ
שיעור או שטועימ ללא הרפ בחומר הלימוד .גמ זיהוי מורימ מצוינימ ,בעלי כריזמה ,כאלה
ש"מחזיקימ את הכיתה בכפ ידמ" ,צריכ להיות קל למדי .אבל לא ברור ששיטת התצפית
מאפשרת להבחינ באיכויות שונות בקרב המה הגדולה של מורימ ,אלה שנמצאימ באמצע,
לא בקצה הזה ולא בקצה הזה .לעתימ נשמעת דרישה לתהליכ התבוננות מובנה יותר ,שיצמצמ

 56ד"ר שמשונ שושני ,מנכ"ל משרד החינוכ בהווה ובעבר ,רואה באיההכמה על מטרות החינוכ את הבעיה
הקרדינלית של מערכת החינוכ בישראל )בדברימ שנשא בכנ ונ ליר לחינוכ .(2009
 57דרמונ ) (2004רואה בתצפית כזאת דרכ פחות מאיימת לבחונ את ידיעותיו אלה ,בהשוואה למבחנ רגיל.
 58ראו באתר הארגונ  http://www.nbpts.org/תיאור מפורט של שיטת האקרדיטציה .ועדה של המועצה הלאומית
למחקר של ארצות הברית מצאה ששיטת ה NBPTSטובה בזיהוי מורימ שתלמידיהמ משיגימ התקדמות רבה יותר,
אבל לא ברור אמ תהליכ ההרשאה גורמ לשיפור ההוראה .ראוS. W. Hakel, M. D., Anderson & K. J., Elliott, :
).(2008
אביטל דרמונ )" ,2004מורימ — רישוי וקידומ מקצועי" ,נייר רקע לוועדת דוברת( מציעה לערוכ מבחני רישוי ארציימ,
מבוימ על שיטת ה NBPTSועל מבחני רישוי הנהוגימ בצרפת למורימ חדשימ.
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את מידת הובייקטיביות ואת השונות בינ מתבוננימ שונימ 59.אבל גמ לדרישה זו יש מחיר:
היא מובילה להתבוננות יותר צרה ,פחות פתוחה .לשיטה זו של תצפית יש מגבלה גדולה
נופת :היא אינה מלמדת איכ מתפקד המורה כשלא צופימ בו.
גישה אחרת לזיהוי מורימ טובימ היא לשאול תלמידימ ,הורימ ומורימ אחרימ על
עבודת המורה .יש חשיבות מיוחדת לדעתמ של התלמידימ וההורימ .התלמידימ רואימ מה
באמת קורה בכיתה ,וההורימ רואימ איכ משפיע בית הפר על ילדיהמ .ובכל זאת ,גישה זו
ובייקטיבית אפ יותר מנ הראשונה ,כי למשיבימ אינ בדרכ כלל שומ הכשרה שיטתית ויש
להמ מעט נייונ השוואתי ,ככ שהמ אינמ יכולימ לב את תשובותיהמ על זו או על זה .יש
אפשרות שתשובותיהמ יושפעו מגורמימ שמעוותימ את ההשוואה ,כגונ רמת הציפיות של
ההורימ או הופעתו החיצונית של המורה 60.הערכות ההורימ והתלמידימ יושפעו בוודאי גמ
ממידת ההתאמה בינ ציפיותיהמ שלהמ ממערכת החינוכ לבינ המטרות שמקדמ המורה על פי
הנחיות שהוא מקבל ממשרד החינוכ וממנהל בית הפר.
גמ היומ יש השפעה לדעתמ של ההורימ ,ומנהלימ בוודאי לוקחימ אותה בחשבונ ,לפחות
במקרימ קיצוניימ .הורימ המתארגנימ להתלוננ על מורה מוימ ,ועושימ זאת באופנ מנומק
וביר ,יכולימ להביא להעברת מורה מבית פר אחד לאחר ,ובמקרימ קיצוניימ אולי אפ
להרחקת מורה ממערכת החינוכ .גמ כשמדובר במקרה הפוכ ,במורה שהורימ רבימ מאוחדימ
בהערכתמ הגבוהה לעבודתו וגומרימ עליו את ההלל ,יש לדעתמ משקל .השאלה אמ ניתנ
למד את התהליכ הזה ואיכ למד אותו היא שאלה מורכבת שצריכה עיונ .ראשית מפני שלא
ברור איכ מנטרלימ מההשוואה את הגורמימ הלא רלוונטיימ ,ושנית מפני שמיוד התהליכ
הזה כחלק מהבקרה השגרתית על תפקוד המורה משנה את יחי הכוחות בינ מורימ מצד
אחד להורימ ותלמידימ מצד שני ,ומחליש את כוחו של המורה מולמ .זו יכולה להיחשב מגרעת
גדולה ,בייחוד בעיני מי שרואימ בפיחות מכותו של המורה את אחת הבעיות המבניות
המרכזיות של מערכת החינוכ.
שיטה שלישית היא הערכת המורה לפי התוצאות שמשיגימ תלמידיו .בעיקרונ אפשר
ליישמ גישה זו לכל מטרת חינוכ ,לרבות מטרות חברתיות כגונ יוע בקהילה ,הרגלימ טובימ
)כמו הימנעות מעישונ או משכרות( או שירות צבאי משמעותי )באוכלויות הרלוונטיות(.
אבל עיקר העבודה המתודולוגית והמעשית שנעשית בכיוונ זה מתמקד בהישגימ לימודיימ,
וגמ הדיונ שלהלנ יתמקד ביישומ זה.
שאלה ראשונה שעולה בהקשר זה היא אמ להתייח לרמת התוצאות של התלמידימ או
לשינוי בתוצאות ,כלומר להתקדמות )או לניגה( שלהמ בלימודימ .מדידת רמת התוצאות,
שיעור הצלחה בבחינת בגרות למשל ,הרבה יותר פשוטה וגמ יותר מובנת .זו השיטה שבבי
התכנית  .NCLBהחירונ הגדול בשיטה זו טמונ בככ שהיא עלולה ליצור תמריצ שיניע מורימ
להימנע או להתחמק מללמד ילדימ עמ נקודת פתיחה נחותה .פתרונ חלקי לבעיה זו הוא
להגביל את ההשוואה רק לתלמידימ דומימ ,עד כמה שניתנ לזהות תלמידימ כאלה ,הווה
 59ראו מאמרמ של פיאנטה ואחרימ ) (Pianta, et al., 2007המתאר בקצרה שיטה מובנית להערכת הנעשה בכיתה
לצורכ זיהוי של "הזדמנויות למידה" ,וכנ את אתר הבית של שיטת ההערכה הזוhttp://www.virginia.edu/vpr/ :
CASTL/?q=node/9
 60מחקרימ רבימ מצביעימ על ככ שהערכות תלמידימ מושפעות מאד מחזותו החיצונית של המורה ,אפילו
באוניבריטה .בגילאימ צעירימ יותר — על אחת כמה וכמה.
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אומר ,להשוות רק בינ תלמידימ מאותו מגדר ,בני אותמ דת ולאומ ,בעלי רקע חברתיכלכלי
דומה ,וכיו"ב .אבל זה פתרונ חלקי בלבד.
מדידת ההתקדמות של התלמיד פותרת בעיה זו באופנ יודי יותר .לגישה זו קוראימ
מדידת הערכ המופ (VAM) Value-Added Measurement ,והיא נחשבת ל"מילה האחרונה
באחריותיות" 61.העיקרונ פשוט :בוחנימ את התלמיד בראשית התקופה ובופה ,ומייחימ את
השינוי בהישגיו למורה ,לאחר שמנטרלימ )בשיטות טטיטיות מתאימות( גורמימ שאינמ
בשליטתו כגונ התנאימ הביבתיימ של בית הפר 62.שיטה זו יושמה בהצלחה במחקרימ רבימ,
והמקנה הכללית מהמחקר היא שיש הבדלימ משמעותיימ בינ מורימ מבחינת יכולתמ לקדמ
את ההישגימ הלימודיימ של תלמידיהמ ,אבל איננו יודעימ לזהות הבדלימ אלה על פי ימני
זיהוי חיצוניימ כגונ ותק או הכשרה פורמלית 63.אפשר אמ כנ לזהות מורה טוב על פי הצלחת
תלמידיו בעבר ,אכ התהליכ אורכ זמנ רב ,כי התוצאה אמנמ מובהקת מבחינה טטיטית,
אבל הזיהוי ברמת המורה הבודד מאופיינ בשונות גדולה ודרושות תצפיות רבות כדי למצע את
השונּות .זו היבה העיקרית ששיטה זו אינה מיושמת ככלי בקרה תפעולי לאיכות ההוראה של
64
מורימ )אלא רק במחקר( :השונות גדולה מכדי לב עליה הערכה אישית אופרטיבית.
עוד מגבלה של השיטה ,שהיא מחייבת הגדרת טנדרטימ אחידימ לכל כיתה )עליהמ
נבחנימ( ולכנ אינה ישימה לכל התחומימ .בנופ על ככ ,יש מידה רבה של שרירותיות בקביעת
רגל הישגימ לכל מקצוע ,ובמיצוע שיעור ההתקדמות של תלמידימ רבימ .זאת ועוד ,שיטת
הערכ המופ תופת רק השפעות על הישגימ לימודיימ בשנה השוטפת ,ואינה מזהה השפעות
ארוכותטווח )כמו מורה המקנה מיומנויות יוד ,שתרומתנ מתגלה רק לאחר זמנ ואז היא
מיוחת למורימ אחרימ( או איכויות של המורה שיתרונותיהנ באימ לידי ביטוי בהישגימ שאינמ
לימודיימ .לבופ ,מבחינה מעשית ,יישומ השיטה בישראל יחייב עריכת בחינות ארציות )כמו
המיצ"ב( עמ בדיקה מרכזית מלאה בכל בתי הפר ,בכל שנה בדרגות כיתה עוקבות .למהלכ
כזה יש עלות כלכלית גדולה ,וריבוי הבחינות גמ ישפיע השפעה ניכרת — רבימ יראו בה השפעה
מזיקה — על מהלכ הלימודימ בכיתה .אבל די בשונות הגבוהה בתוצאות ששיטה זו מניבה כדי
לפול אותה ליישומ תפעולי בשלב זה.
 (34המלצה :העמדת אינדיקטורימ לאיכות ההוראה לרשות מנהל בית הפר כדי לייע בידיו
להעריכ את איכות ההוראה של המורימ בבית פרו מחייבת גישה רבתפנימ הכוללת
מובנות על מהלכ השיעורימ ,משוב של תלמידימ והורימ ,הערכות מורימ עמיתימ
תצפיות ְ
והשוואה בינ הישגימ של תלמידימ דומימ .שיטת הערכ המופ עדיינ אינה בשלה ליישומ
תפעולי ברמת המורה הבודד.

 61לקירה כללית ,ראו חיבורו של הנרי בראונ ) (Braun, 2005ונייר הרקע שכתבה אנליה שלור לוועדה זו .מידע נופ
בנושא זה נגיש באתר.http://www.caldercenter.org/publications.cfm :
 62לדיונ מקיפ במגוונ שיטות טטיטיות אפשריות ,ראו ).Todd, P, & Wolpin, K, (2007
 63ראו למשל מחקרמ המקיפ של ריבקינ ואחרימ ) ,(Rivkin, S.G., Hanushek, E.A., & Kain, J.F., 2005על מכ
נתונימ מטק.
לתגמול מורימ .המצב
 64ראו במיוחד את הביקורת של ג'י רותטינ ) (Rothstein, 2008על יישומ שיטת ִ VAM
ברמת בית הפר יותר טוב ,ונתייח לככ בהמשכ.
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 3.3בקרה אנכית על איכות בית הספר
אינדיקטורימ תפעוליימ היכולימ לייע בידי משרד החינוכ והבעלויות בהערכת בתי הפר
שבאחריותמ וכנ בהערכת המנהלימ העומדימ בראש בתי הפר האלה דומימ בחלקמ לאלה
העומדימ לרשות המנהל בהערכת איכות ההוראה בבית פרו :מפקחימ וצוותי בקרה באימ
לבית הפר ,עורכימ תצפיות בכיתות ובבית הפר בכללו ומראיינימ את צוות ההוראה ואת
שאר עובדי בית הפר ,מראיינימ הורימ ותלמידימ ומעבירימ ביניהמ שאלונימ.
על אלה נופימ אינדיקטורימ המאפיינימ את בית הפר מבחינת ציבור התלמידימ שלו
)הרכב הגילימ ודרגות הכיתה ,הרקע החברתיכלכלי ,לקויות למידה ,צרכימ מיוחדימ ,וכנ
הלאה( ,צוות המורימ ושאר עובדי בית הפר )מפרמ ,הכשרתמ ,נייונמ ,אופנ העקתמ
והיקפה( ,תקציב בית הפר ,התפלגות גודל הכיתות ,התנאימ הפיזיימ של בית הפר ,הפרייה,
רמת המחשוב והתקשורת ,תכניות הלימוד שהוא מציע וכנ הלאה .כל אלה מאפיינימ את
פעילות בית הפר ,מעמידימ את הישגיו בהקשרמ הנכונ ומאפשרימ השוואה שיטתית בינ
בתי פר דומימ.
מצד ההישגימ ,הגישה היותר פשוטה היא השוואת הישגימ לימודיימ במבחנימ ארציימ
כגונ המיצ"ב או בחינות הבגרות ,והשוואת הישגימ בממדימ אחרימ כגונ פעילות התנדבותית
או הישגימ בפורט ,בינ בתי פר דומימ מבחינת הרכב האוכלוייה ווג בית הפר .המיצ"ב
תוכננ לצורכ זה :לאפיינ את הישגי בית הפר והאקלימ השורר בו ,ולהשוותמ לבתי פר
דומימ .דוח כזה מופק באופנ שגרתי על ידי ראמ"ה לשימושו הפנימי והבלבדי של משרד
החינוכ .לציבור ,ובכלל זה להורי התלמידימ ,אינ גישה אליו.
כפי שכבר ציינו בדיונ על איכות ההוראה ,גישה מתקדמת יותר להערכת בית הפר מבחינת
השפעתו על הישגי תלמידיו היא מדידת הערכ המופ של בית הפר ) .(VAMכמתואר בעיפ
הקודמ ,שיטה זאת בנויה על בחינת הישגי התלמיד בראשית התקופה ובופה ועל ייחו
השינוי בהישגיו לבית הפר ,לאחר ניכוי ההשפעה של גורמימ חיצוניימ שאינמ בשליטתו.
ציינו לעיל ,שהשונות המתקבלת גדולה מכדי לשלב את השימוש בשיטה זו בבקרה תפעולית
על מורימ בודדימ .אבל השונות ביישומ השיטה לבתי פר קטנה יותר ,והדעה המקצועית
הרווחת היא שניתנ לשלב אינדיקטורימ לערכ מופ בבקרה תפעולית על בתי פר ,בתנאי
שהמ חלק ממערכ הערכה משולב .מערכ זה כולל ,בצד אומדני ערכ מופ ,גמ אינדיקטורימ
לרמת ההישגימ של בית הפר בהשוואה לבתי פר דומימ וגמ הערכה איכותנית על בי
תצפית של צוות מבקרימ.
יישומה של שיטה זו בישראל צריכ להישענ על בחינות המיצ"ב ,והוא יחייב כאמור הרחבה
ניכרת של כיוי הבחינות :הבחינות בכל בתי הפר ייבדקו באופנ מרכזי ,מחוצ לבית הפר,
בכל שנה ,וייערכו בחינות בדרגות כיתה עוקבות .מהלכימ אלה יהיו כרוכימ בהוצאה ניכרת,
ותהיה להמ השפעה על מהלכ הלימודימ .לכנ הוועדה ממליצה לבחונ בשלב זה את השיטה על
מדגמ מצומצמ של בתי פר ,כניוי.
 (35המלצה :בקרה אנכית על בתי פר חייבת לשלב שיטות הערכה שונות ,לרבות ביקורימ
בבתי פר ,משוב מהורימ ותלמידימ וניתוח תוצאות בית הפר במבחנימ ארציימ,
בהשוואה לבתי פר דומימ.
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 (36המלצה :בישראל ,אינ עדיינ תשתית למדידת ערכ מופ ) ,(VAMומוטב להתחיל לבחונ
את השיטה במדגמ מצומצמ של בתי פר .בחינה זו צריכה להישענ על הנייונ שנצבר
בארצות הברית בהערכת בתי פר בשיטה זו ,נייונ המלמד על הצורכ לשלבה בשיטות
משלימות של מדידת רמת ההישגימ ושל תצפיות מומחימ על הנעשה בבית הפר.
יש דרכימ שונות ליישמ את שיטת ה VAMלבתי פר .דרכ אפרמטרית פשוטה עובדת ,בקווימ
כלליימ ,ככ :נניח שבבית פר מוימ לומדימ בשנת תש"ב שלושה תלמידימ בכיתה ב׳ ,ובבחינות
המיצ"ב באותה שנה התלמיד הראשונ מדורג באחוזונ ה 61בינ כל ילדי כיתה ב' בארצ )שנבחנו
באותה שנה( ,השני מדורג באחוזונ ה 38והשלישי באחוזונ ה .17זוהי כיתה שהישגיה נמוכימ
מהממוצע באותה שנה .עכשיו נניח שבשנת תש"ה אותמ ילדימ מאכלימ את כיתה ה' של אותו
בית פר )כדי שהשיטה תעבוד ,אוכלויית בית הפר צריכה להיות יציבה( .בבחינות בתש"ט
דורג הילד הראשונ באחוזונ ה 42בינ כל הילדימ שדורגו באחוזונ ה 61בש"ב ,הילד השני דורג
באחוזונ ה 74בינ כל הילדימ שדורגו באחוזונ ה 38בתש"ב ,והילד השלישי דורג באחוזונ ה58
בינ כל הילדימ שדורגו באחוזונ ה 17בתש"ב .הדירוג הממוצע של ילדי אותו בית פר בהשוואה
לילדימ שהשיגו הישגימ דומימ בכיתה ב' הוא ) 58ממוצע של  74 ,42ו ,(58ומשמעו שבית פר
זה השיג הישגימ מעל לממוצע באוריינות באותנ שנימ ובאותנ דרגות כיתה )הממוצע הוא בהכרח
.(50

 3.4בקרה אופקית על בית הספר
אפשר להשתמש באותמ אינדיקטורימ המשמשימ לבקרה אנכית על בית הפר גמ לצורכ
בקרה אופקית :צריכ רק לכוונ אותמ להורימ אחרימ ולציבור הרחב ,שיש להמ עניינ בתפקוד
בתי הפר .יישומ חשוב מוג זה הוא למשל שימוש באינדיקטורימ ככלי עזר בבחירת בית פר
לילדימ ,במעבר מהחינוכ היודי לעליודי ,במקומ שבחירה כזו אפשרית .יישומ אחר הוא
שימוש באינדיקטורימ ככלי בקרה להערכת תפקודו של בית הפר ,במטרה להשפיע עליו דרכ
ועד ההורימ .אפ שבקרה אופקית כזאת משתמשת באותמ נתונימ ,פחות או יותר ,כמו הבקרה
האנכית על בית הפר ,ההבדלימ בקהל היעד ובשימוש הנעשה באינדיקטורימ מחייבימ
שינויימ חשובימ בדרכ הפצתמ ובאופנ הצגתמ .דיווח להורימ צריכ להיות נגיש וידידותי יותר
למשתמש ,וקל להבנה.
מעבר לככ ,דיווח המיועד להורימ צריכ לתאר את בית הפר באופנ שיאפשר להמ להעריכ
את מידת התאמתו לצרכימ המיוחדימ של ילדיהמ 65.חשוב שהאינדיקטורימ שמעמידימ
לרשות ההורימ בוגיית איכותמ של בתי הפר לא יובילו אותמ לדרג את בתי הפר בדירוג
הייררכי חדממדי ,המכונה "טבלאות ליגה" )” ,(“league tablesכפי שמתקבל למשל אמ
מדרגימ בתי פר לפי שיעור הזכאימ לתעודת בגרות ,אלא יציגו בפני ההורימ והציבור עושר
של מידע שידגיש את הייחוד של כל בית פר ,ויבהירו להמ מהו קהל היעד שלו ולאילו וגי
 65אינדיקטורימ הבאימ לשרת בקרה אופקית על מנהל בית הפר המ יותר ליניאריימ :המ באימ להעריכ את איכותו
של המנהל ,מטוב ועד רע .גמ באינדיקטורימ המופנימ להורימ יש ממד של איכות ,אבל מטרתמ העיקרית שונה :לייע
במציאת התאמה בינ צורכי התלמיד לבינ מה שבית הפר מציע.
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תלמידימ הוא מותאמ .בישראל אינ כיומ דירוג היררכי של בתי פר בשל החלטת משה"ח
שלא לפרמ ברבימ את תוצאות המיצ"ב ובחינות הבגרות בחתכ ביתפרי .אולמ נראה
שלא ירחק היומ ופרומ נתונימ אלה יהיה בלתי נמנע .הצגת נתונימ אלה בהקשר רחב של
מפר לא קטנ של אינדיקטורימ — המדגישימ את היתרונות המיוחדימ של כל בית פר ולא
רק את הישגיו הלימודיימ — תדלל את ההשפעה של "טבלאות ליגה" חדממדיות של תוצאות
בגרות ומיצ"ב ,שהעיתונימ בוודאי ימהרו לפרמ )כפי שנהוג בארצות אחרות( 66.ערימ גדולות
בארצות הברית ,ניו יורק ושיקגו למשל ,פיתחו מערכות מידע מבוותרשת להעברת מידע
67
עשיר על בתי הפר לציבור הרחב ,וצריכ ללמוד מהנ.
פרופיל בית הפר במערכות מידע אלה מציג את בניינ בית הפר ,את החצר ,את מגרשי
המשחקימ ,המעבדות ,הפרייה ,אמצעי המחשוב וכיוצא באלה תנאימ פיזיימ של בית הפר,
את תכניות הלימודימ של בית הפר ובפרט תכניות מיוחדות המבדילות אותו מבתי פר
אחרימ ,את אוכלויית התלמידימ ,בחתכימ שונימ ,את צוות העובדימ ובעלי התפקידימ
בבית הפר ,את הפעילויות החברתיות והקהילתיות של בית הפר ,את ההישגימ הלימודיימ
במבחנימ ארציימ בהשוואה לבתי פר דומימ מבחינת הרכב אוכלוייה והתמחות .פרופיל
ביתפרי כזה הוא חלק ממערכ כולל של הקצאת תלמידימ לבתי הפר השונימ.
 (37המלצה :אינדיקטורימ לבניית פרופיל ביתפרי לשימוש הציבור ,במיוחד לשימושמ של
הורי התלמידימ ,צריכימ להיות נגישימ ונוחימ לשימוש גמ לאנשימ בעלי רקע מקצועי
מצומצמ .פרופיל כזה צריכ לפק תיאור עשיר של בית הפר על תנאיו הפיזיימ ,הרכבו
האנושי ,תכניות הלימודימ שהוא מציע ,פעילותו החברתית והקהילתית ,אקלימ בית
הפר והישגיו האקדמיימ בהשוואה לבתי פר דומימ .מטרת פרופיל כזה אינה לדרג את
בתי הפר אלא לתת כלי בידי ההורימ והתלמידימ לבחור בית פר מתאימ.

 3.5דיווחים על בסיס אזורי ,מגזרי וכיו"ב
מערכת החינוכ של ישראל היא אמנמ מערכת ארצית המתנהלת מתוכ משרד ממשלתי אחד,
אבל מבחינות רבות זו מערכת מבוזרת ,ומגמה זאת רק מתחזקת עמ הזמנ .עיקר הביזור הוא
בממד התרבותי והדתי :לפי שפה )עברית או ערבית( ולפי אוריינטציה דתית )בעיקר :החינוכ
העצמאי ,מעיינ החינוכ התורני ,ממלכתידתי וממלכתי( .מלבד אלה הולכ וגובר הביזור על
בי גאוגרפי — זו אחת ההמלצות המרכזיות של ועדת דוברת — ועל לפי בעלויות ,בעיקר
בחינוכ העליודי .מכאנ עולה צורכ בגזירת דוחות במתכונת הדוחות הלאומיימ או הבית
פריימ גמ בחתכימ האלה ,הנ לצורכ ביקורת חיצונית והנ לצורכ ניהול פנימי ,כדי שכל גופ וגופ
יוכל לבדוק את עצמו מול יעדיו.
 66הכנה בטבלאות ליגה ,שהנ יגבירו את הגרגציה בינ תלמידימ מרקעימ שונימ ,וככ יגדילו את הריחוק והניכור בינ
קבוצות חברתיותכלכליות שונות .בניית פרופיל ביתפרי עשיר שידגיש את התאמת בית הפר לצורכי התלמיד
יכולה לקרב ילדימ עמ צרכימ דומימ הבאימ מרקעימ חברתיימ שונימ ,וככ אולי לחולל אפילו השפעה הפוכה ,של
קירוב קבוצות חברתיות שונות.
 67על ניו יורקhttp://schools.nyc.gov/default.htm :
ועל שיקגוhttp://www.cps.edu/Schools/Find_a_school/Pages/Findaschool.aspx :
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 (38המלצה :יש צורכ לגזור דוחות במתכונת הדוחות הלאומיימ או הביתפריימ גמ בחתכי
משנה של וג פיקוח )כגונ ממלכתי ,ממלכתידתי( ושפה )עברית ,ערבית( ,ובחתכימ
גאוגרפיימ של מחוזות ורשויות מקומיות ,הנ לצורכ ביקורת חיצונית והנ לצורכ ניהול
פנימי ,כדי שכל גופ יוכל לבדוק את עצמו מול יעדיו.

 3.6לסיום :שתי הערות ארגוניות לקראת העתיד
הוועדה מיעטה לעוק בהיבטימ ארגוניימ של מערכ האינדיקטורימ לחינוכ בישראל .הנושא
מורכב מאד והוועדה בחרה לכוונ את משאביה המוגבלימ להיבטימ אחרימ .נתפק כאנ בשתי
הערות כלליות הנראות בעיני הוועדה חשובות ליישומ המלצות הממכ הזה.
ראשית ,אינ מפיק תיאומ בינ הגופימ העיקריימ העוקימ בתכנונ ,בנייה והפצה של
אינדיקטורימ לחינוכ בישראל .כתוצאה מככ אינ אחידות בהגדרות ,ולא ניתנ לשלב נתונימ
מביי מידע שונימ .ריבוי המקורות לאינדיקטורימ הוא בבחינת מציאות נתונה ,שכנראה אינה
ניתנת לשינוי .לכל אחד מהגופימ המרכזיימ בתחומ — משרד החינוכ ,הרשות הארצית למדידה
והערכה )ראמ"ה( ,הלשכה המרכזית לטטיטיקה )למ"( — יש זהות מובחנת ,וכל אחד מהמ
נושא באחריות טטוטורית המחייבת אותו לאופ נתונימ ,לעבד אותמ ולהפיצמ לקהלי יעד
שונימ .במציאות זו פק רב אמ אפשר להגיע למצב שבו יש מקור אחד לאינדיקטורימ לחינוכ.
לכנ דרוש גופ מתאמ ,בלתי תלוי ,שיפעל לשילוב וינכרונ נתונימ ממקורות שונימ :קודמ כול
בינ שלושת הגופימ האלה ,אבל גמ בינמ לבינ מקורות חיצוניימ כגונ משטרת ישראל ,שירותי
הרווחה ,המוד לביטוח לאומי ,מודות להשכלה גבוהה המבצעימ מגוונ של מחקרימ בנושאי
חינוכ ,ועוד כיוצא באלה מודות חיצוניימ למערכת החינוכ ,האופימ ,מעבדימ ומפרמימ
נתונימ משלימימ.
שנית ,בניית אינדיקטורימ מהימנימ ומועילימ מותנית בהבנה עמוקה של ריבוי מטרות
החינוכ ,של תהליכי למידה והוראה ,של מבנה החברה והמשק שמערכת החינוכ משרתת ושל
המבנה הארגוני של מערכת החינוכ עצמה .מכאנ שקיימימ קשרי גומלינ הדוקימ בינ מחקר
ביי — מושגי ,אמפירי ,ניויי — בנושאימ אלה לבינ בניית אינדיקטורימ לחינוכ .הגופימ
הפועלימ בתחומ אמנמ עוקבימ אחר המחקר הרלוונטי בזירה הבינלאומית וגמ מבצעימ
ומזמינימ מחקרימ כאלה בארצ — זו פעילות מרכזית בראמ"ה ,וגמ הלמ" ומשרד החינוכ
עוקימ בככ — אבל משאביהמ מוגבלימ ,מטרותיהמ שונות ,וממילא מאמציהמ אינמ מתואמימ.
אמ יוקמ גופ מתאמ לאינדיקטורימ לחינוכ ,יש מקומ להפקיד בידיו את האחריות והמשאבימ
לניטור שוטפ של מחקר על אינדיקטורימ בעולמ ולייזומ מחקר מקומי בנושא :מחקר ביי על
יחי הגומלינ בינ המרכיבימ השונימ בתהליכ החינוכ ,המהווה תשתית לבניית אינדיקטורימ,
ומחקר יישומי ,המכוונ לשכלול אינדיקטורימ קיימימ ובניית חדשימ ,לרבות היבטימ תפעוליימ
של מערכ האינדיקטורימ.
 (39המלצה :להקימ גופ ייעודי בלתי תלוי או לייעד גופ בלתי תלוי קיימ כדי שיקדמ התאמה
בינ האינדיקטורימ השונימ שמשרד החינוכ ,הראמ"ה והלמ" מפרמימ וייצֹור שילוב
בינ ביי נתונימ ממקורות שונימ .יש להפקיד בידי גופ זה משאבימ גמ למעקב אחר
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מחקר עדכני בתחומ וגמ לייזומ מחקר חדש — ביי ויישומי — בנושאימ רלוונטיימ
למערכ האינדיקטורימ לחינוכ בישראל .גופ זה יעוק בבחינה מתמדת ורענונ תקופתי
של מערכ האינדיקטורימ לחינוכ בישראל.
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קוגניטיביים
מטרתו של פרק זה להצביע על מושגימ מרכזיימ בנושא אינדיקטורימ לחינוכ וכנ להציג קירה
תמציתית של אינדיקטורימ הקיימימ במערכת החינוכ בישראל .הפרק יפתח בדיונ קצר על
הגדרת האינדיקטורימ והבחנתמ ממושגימ מקבילימ ,ויתאר מאפיינימ שיש להמ חשיבות
לענייננו .לאחר מכנ יוצגו אינדיקטורימ מרכזיימ במערכת החינוכ בישראל ,על פי הרשות או
הגופ שהומכו לאופמ ,לעבדמ ,להפיצמ ולהשתמש בהמ .יש לציינ כבר בראשית הדברימ כי
כיומ לא קיימ בישראל גופ אחד האחראי על איופ אינדיקטורימ חינוכיימ ,עיבודמ ,הפצתמ
והשימוש בהמ ,ככ שנתונימ אינדיקטוריימ נמצאימ באחריותמ של גופימ שונימ .פיצול זה הינו
מהותי; לכל גופ מעמד טטוטורי נבדל ,ולפיככ דרוש תיאומ ביניהמ.
בפתח הדברימ חשוב אמ כנ להתייח בקצרה להגדרה של מושג האינדיקטור ,ולהבדילו
מהמושגימ 'טטיטי' ו'טנדרט' ,כי לעתימ השימוש בהמ אינו עקבי .טטיטי הוא נתונ
בודד או כמה נתונימ ,ואילו אינדיקטור הוא טטיטי שנותנ אינדיקציה ) (to indicateעל מצב
עניינימ כללי באמצעות שימוש בנתונימ מצומצמימ אכ בעלי חשיבות מרכזית .הוא מצביע על
קיומה של תופעה ,על איכותה או על שינוי שחל בה ,וככ מהווה אבנ בוחנ שלה .האינדיקטור
מאפשר להעריכ תופעה כללית על מכ נתונימ ודגימות ,וכנ להפיק תחזית לגביה .דוגמה
למערכ קיימ של אינדיקטורימ לחינוכ העונה על הגדרות אלה היא מערכ האינדיקטורימ לחינוכ
של הנציבות האירופית המכונה  68.Eurydiceמטרתו למדוד את המאמצ שהמדינות החברות
באיגוד האירופי משקיעות בחינוכ — אותו ואת תוצאותיו — ולהציג אותמ באופנ תמציתי,
מתוכ נקודת מבט של שינוי לאורכ זמנ ובתוכ ֶהקשר של תהליכי גלובליזציה .המערכ כולל
אינדיקטורימ של הישגיות אקדמית )כגונ ציוני מבחנימ במתמטיקה ,קריאה ,מדעימ ,שפות(,
של פעולות ניטור במערכת החינוכ )כגונ פעולות הערכה מערכתיות( ,של משאבימ ומבנימ
במערכת ,של הכשרות מורימ ועוד .אינדיקטור פציפי בתוכ המערכת הוא למשל ציונ בגרות
ממוצע של בית פר במבחנ בגרות .זהו אינדיקטור שמצביע באופנ מוימ על רמת הלמידה
והידע של התלמידימ ,וניתנ להניח כי יש לו קשר עמ איכות ההוראה של המורה .לפיככ זהו
אינדיקטור ליכולות התלמידימ ,שעשוי להצביע גמ על איכות ההוראה .לעומת האינדיקטור
והטטיטי ,הטנדרט הוא רמה נדרשת מוימת ,שנקבעה כיעד או כאמת מידה .לדוגמה,
הטנדרט ללימודי חשבונ בכיתה ב' עשוי להיות שליטה מלאה בחיבור וחיור; הטנדרט
למעורבות בחינוכ חברתי יכול להיות רשימת חובה של השתתפות בפעילויות כגונ ביקור
במוזיאונ יד ושמ ,טיול שנתי ונוכחות בטק יומ העצמאות; הטנדרט לגודל כיתה בכיתות
ג'-ד' יכול להיות  10מ"ר ועוד  0.75מ"ר לכל תלמיד — וכנ הלאה.

68
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יש לציינ כי שאלה חשובה בנושא האינדיקטורימ היא האמ האינדיקטור מודד היטב את
המשתנה או התופעה שהוא מתיימר למדוד? עד כמה האינדיקטור ממנ באופנ ממצה את
הנושא שלשמו הוא נוצר ואינו מודד אותו בעיוּות? התשובה לככ תלויה בגורמימ אחרימ,
חיצוניימ למושא המדידה .למשל ,אינדיקטור של הישגי בית פר במבחני בגרות אמנמ עשוי
למנ את מידת ההצלחה החינוכית של בית הפר ,אכ הוא גמ עלול להיחשפ להטיות כגונ
הפניית משאבימ באופנ לא פרופורציונלי להכנה לבחינה ,או ינונ מבעוד מועד של תלמידימ
שעלולימ לא להצליח — ובככ לבול מתוקפ נמוכ .בהקשר זה נכונ יהיה להבחינ בינ מצב שבו
אינדיקטור אינו תקפ מבחינה מושגית במדידת תופעה )למשל בדיקה באמצעות מבחנ אמריקאי
של יכולת התלמיד להתבטא באופנ בהיר( ,ובינ מצב שבו יש גורמימ חיצוניימ הפוגמימ בתוקפ
)ואלה אופייניימ בעיקר לאינדיקטורימ שמהווימ  .(high stakesלא כל האינדיקטורימ שיוזכרו
בהמשכ הפרק ושבהמ נעשה שימוש במערכת אכנ עברו בדיקת תוקפ מוג זה.
האינדיקטור מתמכ בדרכ כלל על מפר טטיטימ ,כלומר על נתונימ כמותיימ הנאפימ
ברמה הביית ביותר .לעתימ הטטיט והאינדיקטור חד המ ,כמו למשל במקרה של ציונ
בחינה פרטני או של מפר תלמידימ הנמצאימ במערכת .במקרימ אחרימ האינדיקטור מאגד
טטיטימ רבימ ,למשל כשמדובר באינדיקטורימ לשוויונ הזדמנויות המבוימ על נוחאות
מורכבות ועתירות נתונימ.
קיימימ מקרימ שבהמ אינ דרכ לדגומ ישירות את התופעה ,והאינדיקטור מתב על
טטיטימ עקיפימ כדי לתת עליה הערכה .המשתנה "איכות ההוראה" למשל אינו יכול
להימדד בצורה ישירה ,ויש להחליט על טטיטימ רלוונטיימ כדי לקבל עליו אינדיקציה
עקיפה .ישנמ מקרימ מועטימ יחית ,אמ כי השימוש בהמ מתרחב ,שבהמ האינדיקטור
מתב על מידע איכותני.
לצד הגדרת האינדיקטור יש לדונ גמ בהצגתו .לא פעמ עומדת ביודה של מערכת
האינדיקטורימ ההנחה כי האינדיקטור יוכל למנ את קצב השינוי במערכת ואת מגמתו .למשל,
באינדיקטור לביצועימ קוגניטיביימ בבית פר נרצה לדעת אמ לאורכ השנימ חלו התקדמות,
ניגה או שמא קיבעונ ביכולת הנבחנת של התלמידימ .זוהי השוואה אורכית על פי זמנ ,על פי
רמת בי מוגדרת מראש או על פי טנדרט .השוואה מוג אחר היא השוואה רוחבית ,שבה
מושוות יחידות שלמות כגונ ערימ ,מחוזות ,מגזרימ ,ומדינות — זו מול זו או ביח לטנדרט.
כל אחת מדרכי ההשוואה היא בעלת יתרונות וחרונות ,וחשוב שהמשתמש באינדיקטור
ובעיקר קובעי המדיניות יהיו מודעימ להמ .זאת בינ השאר משומ שקל לגזור מקנות לא
מבוות כתוצאה מליקוי בהבנת היכולת להשוות בינ התוצאות .ככ לדוגמה ,השוואה על
פני שנימ חייבת להיות על בי של מבחנ מכויל .מבחני הבגרות הישראליימ אינמ מכוילימ,
ולכנ יש להשוואה רבת שנימ שלהמ מידת תוקפ נמוכה .מנגד ,השוואה רוחבית עלולה להעלות
בעיות בפרשנות ,כי ייתכנ שקבוצת ההשוואה אינה היבה להבדל בינ הקבוצות .ייתכנ
שהפרשימ הנמדדימ בישראל בציוני הבחינות של המגזר הערבי והיהודי אינמ נובעימ
למשל ֶ
מהבדלימ אתניימ או תרבותיימ בינ המגזרימ ,אלא מהבדלי מעמד חברתיכלכלי ביניהמ .בד
בבד אינ לשכוח כי טיפוח קבוצה מוימת אפשרי רק אמ קיימימ נתונימ על הקבוצה ,בינ
שמדובר בהגדרה לאומית ובינ שמדובר בהגדרה כלכליתחברתית .לפיככ על החוקרימ ,קובעי
המדיניות והציבור ככלל להיות מודעימ לשיקולימ ומשמעויות של מדידה ודיווח מגזריימ.
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פרשנות לא נכונה של השוואת תוצאות האינדיקטור בעייתית אפ יותר כאשר המערכת
מתגמלת או מענישה על ביצוע טוב או רע שעליו הצביע האינדיקטור או כאשר מודדימ את
איכות כוח האדמ הפועל במערכת .ככ למשל ,היכולת לייח לכוח האדמ בהוראה אחריות
יבתית להבדלימ בתוצאות מבחנימ היא מוגבלת מאוד ומובכת מבחינה מתודולוגית ,אכ
לנטייה זו עלולות להיות השלכות דרמטיות על המורימ ,ולכנ יש לנקוט משנה זהירות בעניינ
זה.

אינדיקטורים — ביטוי לגישה כלפי מערכות חינוך ואופן תפקודן
מערכות אינדיקטורימ נשענות על גישות עקרוניות המעצבות את הדרכ שבה נתפימ בתי
פר ומערכות חינוכ 69.בחלק זה נדגיש שתי גישות עיקריות ,המוצגות בקירה של זוזובקי
ונחמיא ).(2008
א .גישה "הנדית" אינטרומנטלית .גישה זו רואה את תפקודה של מערכת החינוכ מנקודת
מבט של פונקציית ייצור לינארית ואדיטיבית ,ואינדיקטורימ של משאבימ ,תהליכימ,
ותוצרימ היא רואה כמייצגימ משתנימ חשובימ של פונקציה זו .לפי תפיה זו ,מערכת
אינדיקטורימ משרתת בראש ובראשונה מקבלי החלטות הקובעימ מדיניות בנקודת זמנ
מוימת ומשתמשימ בתקנות ,בנקציות ובתמריצימ כאמצעי לבקרה ,אבחונ ,ושליטה
חיצונית .לפי גישה זו ,אינדיקטורימ צריכימ להיות רלוונטיימ למדיניות ,מעוגנימ בבעיות,
וקלימ יחית לתרגומ לפעולות ).(Power, 1990, p. 354
ב .גישה מערכתיתחברתית .גישה זו תופת את החינוכ כמערכת העומדת בקשר עמ
מערכות אחרות ,גדולות וקטנות ממנה ,ושבביה מכלול של אינטראקציות בינאישיות,
המבוות על אמונות בדבר היח שבינ היחיד לבינ החברה .במערכות כאלו השליטה
אינה חיצונית אלא תוצר של מאזנ כוחות פנימיימ .תפיה זו מכירה במורכבות הרבה של
המערכת החינוכית ובחור היכולת לייצגה באמצעות מפר מצומצמ של אינדיקטורימ
מחד גיא ,ובקושי לפרשה באמצעות עומ רב מדי של אינדיקטורימ מאידכ גיא .תפיה
זו אינה רואה באינדיקטורימ מכשירימ לקביעת מדיניות אלא רק כלימ לבניית ניוחימ
של "טרוממדיניות" ,שמטרתמ העיקרית להרחיב את השיח הציבורי על אודות החינוכ.
תפיה כזו מוליכה למודל חלופי של פיתוח מערכות אינדיקטורימ ,מודל המשרת פונקציה
של הארה —  .(Bryk & Hermanson, 1993; 1994) Enlightenment Functionלפי מודל
זה ,אינדיקטורימ חינוכיימ המ רק מקור אחד מבינ רבימ המשרתימ עשיית מדיניות
רפלקטיבית ) ,(reflective policy makingותפקידמ לפק תובנות והברימ.
הגישה הראשונה היא פרגמטית ומגיבה ,והיא דוגלת בבניית מערכת אינדיקטורימ כדי לתת
מענה לבעיות קונקרטיות ומזדמנות .הגישה השנייה היא תאורטית ורפלקטיבית ,והיא דוגלת
 69בקירות המדעיות שהגישו לוועדה זוזובקי ונחמיא ) (2008וניר וחובריו ) (2008הוצעו הגדרות לאינדיקטורימ
חינוכיימ ,מבט ביקורתי עליהמ וכנ קירה של מודלימ שונימ של אינדיקטורימ העוקימ בתפקוד ביה" )זוזובקי
ונחמיא עמ'  ,15-13ניר וחובריו עמ' .(12-3
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בבניית מערכת אינדיקטורימ כוללנית המכוונת לייצוג תואמ יותר של התופעה הביתפרית
ולהשגת הבנה רבה יותר של התהליכימ המשפיעימ על האפקטיביות של בתי הפר .מי
שתומכימ בגישה הראשונה בורימ שאיופ נתונימ מוגבל כמענה לצרכימ משתנימ משקפ
את הצרכימ האמיתיימ של המערכת בהווה ובעתיד ומונע טעות של "תכנונ יתר" של מערכות
אינדיקטורימ ,שבדיעבד מתבררימ כבלתי חשובימ ובלתי שמישימ ) .(Selden, 1990בבי
הגישות הפרגמטיות כמה הנחות נופות .ראשית ,אינדיקטורימ נתפימ כאמצעי שמשקפ
את תפקוד המערכת ,לא מביר אותו .שנית ,אינדיקטורימ נתפימ כאומדימ מקורבימ בלבד
לתהליכימ ולתופעות במערכת ,ובהיותמ חלקיימ ,המ אינמ יכולימ לייצג את המערכת כולה.
שלישית ,קביעת אינדיקטורימ נעשית לא רק על מכ שיקולימ של תוקפ מדעי אלא במקרימ
רבימ על מכ שיקולימ של שימושיות ,שכנ אינדיקטורימ צריכימ לפק מידע תמציתי ,רלוונטי,
שמופק בזמנ אמת ואפשר לתרגמ אותו לעשייה מיידית .הנחה נופת ,גלויה פחות ,של מצדדי
הגישה הפרגמטית היא ההנחה בדבר יבתיות .אפ שחידי גישה זו מתנערימ מהצורכ להביר
באמצעות אינדיקטורימ את השונות בהישגימ לימודיימ ,ההצמדה שהמ עושימ בינ טטיטי
מוימ ובינ פעולה או מדיניות חינוכית מומלצת מרמזת על ככ
שהמ מייחימ להמ כוח הברי יבתי .הזיקה המובלעת שבינ האינדיקטור לבינ תוצרימ
לימודיימ עשויה להביא במקרימ רבימ להתייחות אל האינדיקטורימ כאל משתנימ שצריכ
להפעילמ כדי להביא לשיפור.
הגישה השנייה ,התאורטית ,חותרת בראש ובראשונה לייצוג של המתרחש במערכת
ובעיקר להבנה ולמתנ הבר למתרחש בקרבה .בשל העובדה שאינדיקטורימ המ רק אומד,
המצדדימ בגישה זו מחמירימ בדרישותיהמ באשר לתוקפ האינדיקטורימ :המ אינמ מתפקימ
בתוקפ לכאורה אלא דורשימ תוקפ מבני ,תוקפ ניבוי וטנדרטיזציה רבה של תנאי המדידה,
באופנ שיבטיח את מהימנותה .מטבע הדברימ ,מערכות האינדיקטורימ המפותחות לאורה של
הגישה השנייה נרחבות ביותר ,ותהליכ פיתוחנ חייב לכלול מנגנונ ינונ וברירת אינדיקטורימ
חשובימ .הקריטריונ לבחירת האינדיקטורימ הוא בראש ובראשונה מדעי — חשיבותמ כגורמימ
מבירי שונות בתפוקות חינוכיות ,ולאו דווקא מידת זמינותמ או היכולת לתפעלמ.

נקודות ציון מרכזיות בהתפתחות החשיבה על אינדיקטורים
בחינוך ציבורי
ניר וחובריו ) (2008מביאימ בקירתמ מבט היטורי על התפתחות החשיבה והגישות לשימוש
באינדיקטורימ בחינוכ הציבורי משנות ה  50של המאה ה 20ועד ראשית המאה ה ,21כפי
שאפשר לראות בתרשימ שלהלנ.
כפי שאפשר לראות בתרשימ ,החל מופ שנות ה 80של המאה העשרימ החל ארגונ
ה OECDלפתח אינדיקטורימ שיכולימ לשמש גמ להשוואה בינלאומית .באותה תקופה החל
הארגונ בפרומ שנתי של דוח  ,Education at a Glanceשהתב על מערכת אינדיקטורימ
שגובשה לצורכ השוואה של רמת מערכות החינוכ בינ מדינות באירופה ובאמריקה )Salganik
 .(et al. 1993הפרומ  Education at a Glanceיוצא לאור גמ כיומ ומתעדכנ בכל שנה .בארצות
רבות הוא נחשב לדוח האינדיקטורימ החשוב ביותר .ישראל משתתפת בדיווח נתונימ ליצירת
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ופ מלחמת העולמ
השנייה
שנות ה50

קישור בינ השקעה בחינוכ
לבינ התפתחות כלכלת
המדינה

התחרות הכלכלית המתעצמת בינ מדינות
העולמ מובילה להתעקות גוברת והולכת
בחינוכ לאומי

אמצע שנות ה60
תחילת ה70

מודל חינוכי הבודק את
הקשר Input-Output

התמקדות באימפקט הפוטנציאלי של
המשאבימ הפיזיימ והאנושיימ של ביה״
על תפוקות ביה״

מדידת הישגימ

מדידת התפוקות ,וכנ התשומות והמאפיינימ
החברתיימ של התלמידימ על מנת להעריכ
את ״העוצמה של השפעות ביתהפר״,
שמשמעותה ״העברת אחריותו של ביתהפר
] [...לשיפור האיכות של הישגי תלמידיו״
)קולמנ ;216 :1989 ,ההדגשה אינה במקור(.

שנות ה70

מודל חינוכי הבודק את
הקשר:
Input-Process-Output

תחילת תנועת האפקטיביות
)(School Effectiveness
התמקדות בתהליכימ שמתרחשימ בביה״
)(Processes Indicators

1983

A Nation at Risk
השוואה בינ״ל של הישגימ
ותחילת שימוש
בטנדרטימ

דוח ׳אומה בכנה׳ התמקד בהישגימ של
תלמידי ארה״ב במדעימ ,בשפה ובמתמטיקה,
תוכ שהוא עורכ השוואה גמ לאורכ זמנ וגמ
לעומת מדינות אחרות בעולמ.
אחת המקנות העיקריות הייתה שעל כל
מודות החינוכ לאמצ טנדרטימ קשיחימ
ומדידימ יותר לצורכ הערכת ביצוע התלמידימ
).(Gardner et al., 1983: 27

ופ שנות ה80
תחילת ה90

רפורמות במערכות חינוכ
ברחבי העולמ
דגש על אינדיקטורימ
פרפורמטיביימ

הרפורמות הציעו יעדימ ברורימ למערכות
החינוכ וכנ גיבשו אינדיקטורימ למדידת
ההשגה של אותמ יעדימ בהשוואה לשאר
העולמ

1992-1987

תכנית Indicators of
Education Systems
והדוח Education at a
 Glanceשל ה OECD

ארגונ ה OECDמפתח בעזרת מומחימ
מכל רחבי העולמ דרה של אינדיקטורימ
שאמורימ לשקפ באופנ הטוב ביותר את
מצב החינוכ במדינות השונות

אמצע שנות ה90

התחלה של שימוש
במאפיינימ
קונטקטואליימ

הבנת חשיבותמ של מאפיינימ
קונטקטואליימ של התלמידימ ,של ביה״
ושל הכיתה לאפקטיביות

שנות ה2000

יציאה נגד שימוש
באינדיקטורימ בחינוכ
בכלל ובאינדיקטורימ
תהליכיימ בפרט

הנחה שלא ניתנ לכמת תהליכימ חינוכיימ
לאינדיקטורימ מדידימ מבחינה טטיטית
והתחלת שימוש בשיטות מחקר
איכותניותפרשניות

1967

דוח קולמנ
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דוח זה ,וממצאימ הנוגעימ למעמדה ביח למדינות אחרות מתפרמימ על בי שנתי.
חשיבותו של הדוח נובעת מהמארג הבינלאומי שעל ביו הוא קיימ ומנ האפשרות לערוכ
השוואות בינלאומיות .יחד עמ זאת יש לציינ כי מעולמ לא נעשה מחקר מעמיק בישראל
על הנחות היוד של הדוח או על מטרותיו — לנוכח צרכיה של מערכת החינוכ בישראל.
בהזדמנות זו כדאי לומר שיש טעמ רב בעריכת מחקר שילמד את ההיגיונ הפנימי של הדוח
המשפיע הזה .יש לנתח באופנ פרטני את האינדיקטורימ הכלולימ בו ולהחליט אילו מהמ
רלוונטיימ להתכלות פנימ ישראלית ,אילו נרצה להשמיט ואילו נרצה להויפ.
ארגונ ה OECDאינו היחיד שהחל להתייח לאינדיקטורימ באותה תקופה .התייחות
כזאת התחילה גמ במכונ  ,(Shavelson et al., 1987) RANDוגמ במרכז הלאומי לטטיטיקה
חינוכית ) (NCESבארה"ב ) .(Alexander, Ravitch, & Elliott, 1991הנציבות האירופית
מפרמת אחת לשנתיימ את הדוח האינדיקטורי  Key Data on Educationשגופי המחקר
 Eurostatו Eurydiceמפרמימ :הראשונ מפרמ נתונימ כמותניימ והשני — נתונימ איכותניימ
).(Eurostat 2000, Eurydice 2000/01
התפתחות משמעותית נופת של ההתייחות לאינדיקטורימ חינוכיימ המובאת בתרשימ
היא ההכרה העדכנית בככ שאינדיקטורימ בחינוכ אינמ מדדימ טטיטיימ פשוטימ ,מפני
שלא ניתנ להתייח למתרחש במערכת החינוכ באמצעות יח פשוט בינ תשומות לתפוקות.
במקומ זאת יש להתייח לתהליכימ חינוכיימ המתרחשימ ברמת בית הפר והכיתה ,ליח
שבינ המורה לתלמידיו ובינ המנהל למורימ ,וכנ הלאה .זאת ועוד :תהליכימ אלה אינמ ניתנימ
לכימות טטיטי פשוט ,ועל כנ יש הכרח להשתמש גמ בשיטות מחקר איכותניות פרשניות
לצורכ הבנת התהליכימ המתרחשימ במערכות החינוכיות .מקנה בעלת חשיבות העולה
מהתפתחויות אלה היא כי לא ניתנ כיומ להתפק בהישגימ הלימודיימ של התלמידימ כמדד
עיקרי המשקפ את איכות המורימ ,איכות בית הפר ואיכות ההוראה ) .(Felcknoe, 2005יחד
עמ זה השימוש באינדיקטורימ שונימ זמינימ ,הישגי תלמידימ למשל ,מייע לגיבוש תמונה
של המתרחש במערכת החינוכ ,תוכ ידיעה ברורה שזהו מדד חלקי ,שיש לכייל אותו לצורכ
השוואה ,ושלא ניתנ להתפק בו כמדד יחיד .לאור זאת ניו חוקרימ אחדימ בשנות ה 90של
המאה שעברה ובראשית המאה ה 21לשפר אינדיקטורימ ברמה לאומית על ידי שימוש במודל
שמתייח הנ לנתוני בית הפר והנ למאפייני הוראה )Burstein et al., 1995; Reynolds et al.,
.(2000

אינדיקטורים לחינוך בישראל
שלושת הגופימ המרכזיימ המופקדימ על איופ אינדיקטורימ לחינוכ בישראל ועל השימוש
בהמ המ משרד החינוכ ,הלשכה המרכזית לטטיטיקה ,והרשות הארצית למדידה והערכה.
בעמודימ הבאימ נקור בקצרה את האינדיקטורימ העיקריימ המצויימ בידיו של כל אחד
מהגופימ הללו .כנ נציג באופנ תמציתי וגיות מרכזיות וגמ מגבלות אפשריות הנוגעות
לאינדיקטורימ המדוברימ וכנ לאינדיקטורימ נחוצימ שאינמ קיימימ.
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אינדיקטורים שאוסף משרד החינוך
משרד החינוכ אחראי על איופ מרב האינדיקטורימ בתחומ החינוכ ,על עיבודמ ובעיקר על
השימוש בהמ .המשרד חולש על מגוונ אינדיקטורימ ברמות שונות שבתחומ אחריותו ,ויש בידו
נתונימ על תלמידימ ,מורימ ,מנהלימ ,תשתית המערכת ותקציבה .בנופ הוא גמ זה המופקד
על קבלת ההחלטות בכל הרמות ,ומכאנ חשיבות המעורבות שלו בעיצוב האינדיקטורימ
ובשימוש בהמ.
הישגימ אקדמיימ קוגניטיביימ של תלמידימ :תעודת הבגרות במדינת ישראל היא
תעודה המוענקת לכל בוגר בית פר עליודי או נבחנ חיצונ שעמד בהצלחה בכל הדרישות
הלימודיות והחוקיות של משה"ח בישראל .את התעודה מעניקימ אגפ הבחינות במינהל
הפדגוגי ,שאחראי על קיומ מערכת הבחינות הממלכתיות ,ובית הפר שבו יימו התלמיד או
התלמידה את לימודיהמ .המשרד אחראי על בחינות הבגרות 70ועל נושאימ הקשורימ אליהנ
כגונ תכנית הלימודימ ,חיבור הבחינה בהתאמ לתכנית הלימודימ ,ביצוע המבחנימ ,בדיקתמ,
ולבופ ,מתנ הציונימ לתלמידימ ,בשקלול של ציונ בחינה וציונ ביתפרי .כפועל יוצא יש בידי
המשרד נתונימ על מפר בחינות הבגרות שבהנ נבחנ כל תלמיד ועל הציונימ שהשיג בהנ .בידי
המשרד מצויימ גמ נתונימ על אחוזי הניגשימ לבגרויות מתוכ אוכלויית התלמידימ ומתוכ
השנתונ הכללי .נתונימ אלה ניתנימ לפילוח על פי משתנימ דמוגרפיימ וביתפריימ.
נתונימ דמוגרפיימ בייימ ביותר על התלמידימ במערכת מקבל המשרד ממרשמ
האוכלוינ ,אולמ את רוב הנתונימ הרלוונטיימ לעבודתו הוא אופ בעצמו .הגופ האחראי
למתנ שירותי מידע במשה"ח הוא המינהל לתקשוב ומערכות מידע .עמ זאת ,לכל אגפ במשרד
יש אינדיקטורימ ייחודיימ משלו .וכני המידע החשובימ של משה"ח המ בתי הפר עצממ.
בית הפר כיחידה עצמאית אופ נתונימ על התלמיד ,ואלה מועברימ למאגרי הנתונימ של
משה"ח .חלק מהמידע מבתי הפר מגיע מדיווח של הורימ ,למשל על רמת השכלתמ או משלח
ידמ .בנופ ,וכפי שיודגמ בהמשכ ,בידי בתי הפר מצויימ נתונימ רבימ ,למשל על התנהגות
תלמידימ ,פרי לימוד ,מערכת שעות וכדומה ,שאינמ מועברימ למשה"ח באופנ שגרתי.

אינדיקטורים בסיסיים הנמצאים באחריות משה"ח כוללים:
• מפרי תלמידימ ומאפייניהמ הוציודמוגרפיימ :למשה"ח יש נתונימ על מפר התלמידימ
הרשומימ במערכת ,מפר התלמידימ בבית פר וכיתה מוימימ ,וכנ נתונימ על ההרכב
הגילי ,המגדרי והמגזרי של התלמידימ .בנופ יש אינדיקטור של יח בינ מפר התלמידימ
למורה )יח זה נחשב כמנה המתקבלת מחלוקת מפר התלמידימ במפר המורימ במשרה
מלאה ,דהיינו שני מורימ בחצאי משרות ייחשבו מורה אחד(.
• החזקת תלמיד ) :(retentionזהו אינדיקטור הבוחנ את מפר התלמידימ הנשארימ
במערכת הביתפרית ,והוא הפוכ לנתונ של אחוזי נשירה מבית הפר .יש לציינ כי תלמיד

 70לקירה היטורית וביקורתית של בחינות הבגרות ראו את הדוח "בחינות הבגרות :קירת השינויימ שחלו
בבחינות הבגרות במהלכ השנימ ודיונ במטרותיהנ" )חייק(2003 ,
http://www.knesset.gov.il/mmm/doc.asp?doc=m00979&type=pdf
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יכול לנשור מבית פר מוימ )ובככ לתרומ לאחוזי הנשירה מבית הפר( אכ להיקלט
בבית פר אחר ובככ לא להיכלל בנתוני הנשירה של משרד החינוכ.
• נתונימ על מורימ :למשרד ישנמ נתוני רקע רבימ על המורימ ,ואת אלה ניתנ לחלק לכמה
ממדימ :השכלה אקדמית ,טיב הרישוי ואופיו )תואר אקדמי ,תעודת הוראה ,או המכה
אחרת( ,תחומ ההכשרה באופנ כללי ובהתייח לתחומ ההוראה הפציפי של המורה,
זהות המוד המעניק את התואר )מכללה להכשרת מורימ ,אוניבריטה( ,הכשרה תוכ
כדי עבודה ) השתלמויות( ,שכר ,ותק בעבודה ,היקפי משרה ,מודות ההוראה שהמורה
לימד ומלמד בהמ ,נתונימ דמוגרפיימ כגונ מינ ,גיל ,דת וכדומה .בנופ יש למשרד נתונימ
על שעות ההוראה הפרונטליות הנדרשות מהמורימ ,שעות הנוכחות הנדרשות מהמ,
שעות העבודה הכלליות הנדרשות מהמורימ בשבוע ובשנה ,שעות הכנה ופעילות חוצ
קוריקולרית ,ומפר ימי החופשה השנתיימ.
• תשתית :נתונימ על בינוי ואחזקה של בתי פר .מפר המבנימ והמתקנימ )פריות,
אולמות פורט ,מעבדות ,גינות( ,גיל המתקנימ ואיכותמ ,מרחב פנוי לתלמיד על פי מדד
מטרי.
• תקציב :נתונימ הקשורימ לתקציב המשרד נמצאימ בידי אגפ מינהל ,כלכלה ותקציבימ.
תקציב משה"ח בנוי ככ ש 72%ממנו מנוצלימ לשכר מורימ ,ועוד כ 15%עוברימ לרשויות
מקומיות .אינדיקטורימ תקציביימ שבהמ נעשה שימוש ,תוכ התמכות גמ על נתונימ
ממשרדי האוצר המ :הוצאה לחינוכ ולתלמיד כאחוז מהתוצר העיקרי הגולמי ,ההוצאה
הציבורית והפרטית לחינוכ ולתלמיד ,ההוצאה הציבורית הכוללת לחינוכ ולתלמיד.

שאלות וסוגיות הנוגעות לאינדיקטורים קיימים או חסרים במשה"ח:
• אינ הצלבה של נתונימ המדּווחימ בידי תלמידימ או הורימ.
• בחלק מנ הנתונימ המדווחימ על ידי בתי הפר אינ אחידות בהגדרה ואינ בדיקת מהימנות
של המידע.
• המידע על גני הילדימ חלקי .חלק מהילדימ בני שלוש וארבע לומדימ במגרות שאיננ
כפופות למשה"ח.
• אינ הצלבה של נתוני משה"ח עמ נתוני הישגימ אקדמיימ מהאוניבריטה.
• אינ מעקב מחקרי אחר הקשר בינ נתוני רקע של מורימ ובינ הצלחתמ במקצוע.
• המידע על שעות המוקצות בפועל לכל מקצוע הוא חלקי ,אינ בהירות בנתוני השימוש
שנעשה בו ,והוא אינו מגיע לידיעת הציבור.
• אינ מידע על משאבימ המושקעימ בבית הפר בידי ההורימ או המגזר השלישי.
• חר מידע על אוכלויות מיוחדות כגונ תלמידימ בעלי לקויות למידה ,עולימ ,תלמידי
החינוכ המיוחד והמשולב.
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• למרות קיומנ של טענות בדבר הקשר בינ משתני אישיות ובינ הוראה אפקטיבית ,אינ
אינדיקטורימ הנוגעימ למורימ ועוקימ במשתנימ כגונ אישיות ,מוטיבציה ,אינטליגנציה
רגשית ,עמדות והעדפות ,אמ כי במיצ"ב יש כמה אינדיקטורימ הקשורימ לעמדות בנושאימ
פדגוגיימ ואקלימיימ של מורימ ומנהלימ ,אינדיקטורימ הבנויימ על בי דיווח עצמי של
המורה או המנהל.
• אינ אינדיקטורימ הנוגעימ לתלמידימ ועוקימ במשתני אישיות כגונ מוטיבציה ,הנאה,
עניינ ,אוריינטציית עתיד ,פעילות חברתית ,כישורי חיימ וכדומה.
• חרימ נתונימ מקטגוריה שדוח  Education at a Glanceשל ה OECDמכנה "ביבת
הלמידה וארגונ בתי הפר" .אלה כוללימ מענה לשאלות כגונ מהו משכ הזמנ שתלמיד
שוהה בכיתה? כמה זמנ מקדישימ מורימ להוראה?

אינדיקטורים שאוספת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הלשכה המרכזית לטטיטיקה ]להלנ למ"[ אופת מידע רב על מערכת החינוכ בארצ.
מערכי הנתונימ שלה מתפרמימ בשנתונימ ובאתר האינטרנט של הלשכה על בי שנתי
ובאופנ שוטפ 71 .הלמ" אופ מידע על מודות חינוכ קדמיודי ,מודות חינוכ יודי ,בתי
פר עליודיימ עיוניימ וטכנולוגיימ ,ישיבות ובתי פר תורניימ ,מודות חינוכ עלתיכוניימ,
מודות להשכלה גבוהה ושירותי חינוכ אחרימ ,בעיקר קורימ למבוגרימ והשתלמויות.
ללמ" יש זכות מוגדרת בחוק להצלבת מידע לפי תעודת זהות ,זכות שאינה ניתנת למודות
האחרימ העוקימ באיופ הנתונימ.

סוג המידע הנאסף מבוסס בדרך כלל על משתנה בודד ,וכולל את הקטגוריות הבאות:
• תלמידימ :מפרי תלמידימ ברמות הלימוד השונות ,מגני הילדימ ועד למודות להשכלה
גבוהה .המידע כולל גמ נתונימ על תלמידימ בעלי לקויות )בקטגוריה 'מודות חינוכ'(
• מקבלי תעודות ותארימ :בכלל זה תעודות בגרות ,תעודות אחרות ותארימ
• כוחות הוראה במערכת החינוכ :בבתי הפר ובאוניבריטאות
• תחזיות במערכת החינוכֶ :צפי של כוחות ההוראה ומפרי התלמידימ
• מעקבימ לאורכ זמנ :למשל אחר מיימי בית פר עליודי והמשכ לימודיהמ הגבוהימ
• הוצאה לאומית לחינוכ :לפי וג הוראה ודרג חינוכ ,וכנ השוואה בינלאומית
הלמ" יכול להציג דוחות על פי חלוקה מגזרית .ככ למשל אפשר להפריד בינ האוכלוייה
היהודית והערבית בישראל בשאלת שיעורי הזכאות לבגרות .באותה מידה ניתנ לבודד משתנה
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מגזרי כגונ מוצא אתני או מקומ יישוב ,ולהתייח אליו בניתוח מגמות רישומ לבתי פר על
יודיימ ,הישגימ לימודיימ וכדומה.

שאלות וסוגיות הנוגעות לאינדיקטורים קיימים או חסרים בלמ"ס:
• שאלות משמעותיות מאוד הנ מהו השימוש שעושימ מקבלי ההחלטות במידע המגיע
מהלמ" ,ובאיזו מידה המידע מוכר ומוגש למקבלי ההחלטות במשרד החינוכ בצורה
רלוונטית ונגישה ותוכ זמנ ביר?
• וגיה נופת היא הצורכ לבצע מעקב רבשנתי אחר נתונימ קבועימ כדי לאפשר השוואה
לאורכ זמנ.
• קיימ חור באינדיקטורימ "עשירימ" יותר הנוגעימ לתהליכי הוראה ולמידה .דוגמה
לאינדיקטור חדש מוג זה הוא 'קר שירותי חינוכ ורווחה' ,שבמגרתו פונימ לבתי פר
ומבקשימ את רשימת הפרימ שבית הפר משתמש בהמ לצורכי הוראה.

אינדיקטורים שאוספת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוכ היא הגופ שמשרד החינוכ המיכ לפעול בתחומי
המדידה וההערכה במערכת החינוכ בישראל .הראמ"ה היא רשות עצמאית פנימממשלתית
והיא כפופה ישירות לשר/ת החינוכ] .פרטימ רבימ על אודות עבודתה מצויימ באתר ראמ"ה
 ;http://rama.education.gov.ilהנושאימ הבאימ מומלצימ לקריאה מורחבת שמ :מבחני
המיצ"ב ,שאלוני אקלימ וביבה פדגוגית ,מבחנימ בינלאומיימ ,ודוח  .[EAGהראמ"ה עוקת
בכמה וגי אינדיקטורימ שיפורטו להלנ.
• המיצ"ב — "מדדי יעילות וצמיחה ביתפרית" :זוהי מערכת מדדימ המתייחימ להיבטימ
חברתיימ באקלימ בית הפר ,להיבטימ פדגוגיימ ולהיבטימ אקדמיימ .בהיבט האקדמי יש
ארבעה תחומי דעת שהמיצ"ב בוחנ :שפת אמ )עברית/ערבית( ,מתמטיקה ,אנגלית ומדע
וטכנולוגיה .המבחנ מקיפ חומר שנלמד עד מועד הבחינה ,כלומר חומר שנלמד באותה שנת
לימודימ ובשנימ קודמות .דרגות הכיתה הנבחנות בכל ארבעת תחומי הדעת הנ ה' וח'.
בשפתאמ )עברית וערבית( מתקיימת בחינה גמ בכיתה ב' .במיצ"ב יש חלוקה ביית
בינ מבחנ חיצוני ופנימי .מיצ"ב חיצוני — בכל אחד מתחומי הדעת מתקיימ מבחנ חיצוני
אחד בתקופה של ארבע שנימ .המבחנימ החיצוניימ מועברימ בשני מקבצימ :כל שנה
שנייה מתקיימת בחינה בזוג אחר של מקצועות ,לירוגינ .שאלוני האקלימ הביתפרי
מלווימ כל מבחנ מיצ"ב חיצוני .מיצ"ב פנימי — בשלוש השנימ שבהנ לא מתקיימ מבחנ
מיצ"ב חיצוני מומלצ לבית הפר לקיימ מבחנ מיצ"ב פנימי בכל אחד מתחומי הדעת .את
המיצ"ב הפנימי רשאי בית הפר להתאימ לצרכיו.
· מבחנימ בינלאומיימ — המבחנימ הבינלאומיימ המ חלק ממערכ מחקריהערכתי שבו
משתתפות מדינות רבות מרחבי העולמ .מטרתמ לאפשר השוואה בינ הישגי תלמידימ
בתחומי דעת מרכזיימ ,ללמד על הקשר שבינ הישגימ לבינ גורמימ שונימ כגונ עמדות
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תלמידימ ממקומות שונימ בעולמ כלפי בית הפר וכלפי הלמידה ,וכנ לבחונ קשרימ
בינ מאפיינימ חברתיימ ,כלכליימ ,ותרבותיימ של המדינה שבה נערכ המחקר ובינ הישגי
התלמידימ בה .כל זאת בפרפקטיבה בינלאומית ותוכ השוואה של מודלימ שונימ של
תפיות חינוכיות ומערכות חינוכ .המבחנימ מפקימ אינדיקציה ברמת המדינה ולא
ברמת התלמיד או בית הפר ,ואופנ העברת המבחנ מכּוונ להגשמת יעד זה :התלמידימ
מקבלימ קבוצות שאלות שונות וככ ניתנ לבחונ נושאימ מגוונימ ובאופנ מקיפ יותר.
שיטה זו אמנמ אינה מאפשרת בדיקה ברמה פרטנית ביתפרית או יישובית ,אכ היא
נותנת תמונה ברמה מגזרית ,מגדרית או שכבתית )לפי מאפיינימ פציפיימ המעניינימ
את הציבור הרחב ,וציואקונומיימ או אחרימ( ומאפשרת למערכת לפעול על פי צורכי
72
הפלַ ח הזה.
ֶּ
ישראל משתתפת בארבעה מבחנימ בינלאומיימ שונימ ,הנערכימ במחזוריות מדי כמה
שנימ .שני ארגונימ בינלאומיימ מנהלימ את המחקרימOrganization for) OECD :
 ,(Economic Co-Operation and Developmentשבמגרתו ישראל משתתפת במחקר
 ,(Programme for International Student Assessment) PISAוInternational) IEA
 ,(Association for the Evaluation of Educational Achievementשבמגרתו ישראל
משתתפת במחקרי ,(Progress in International Reading Literacy Study) PIRLS
 (Trends in International Mathematics and Science Study) TIMSSוSITES
).(Second Information Technology in Education Study
 — TIMSS oהמחקר נערכ אחת לארבע שנימ ,והוא מתמקד בבחינת ידע במתמטיקה
ובמדעימ בקרב תלמידי כיתות ח' .המבחנ בודק הישגימ לימודיימ על פי מגרת
קוריקולרית שמגבשימ מומחימ בעולמ .תכנית הלימודימ הנוהגת בישראל בשני תחומי
הדעת הנבחנימ אינה מכה את הקוריקולומ הזה במלואו .המחקר כולל איופ נתוני
רקע וביבה פדגוגית על ידי התלמידימ הנבחנימ ומוריהמ במקצועות הרלוונטיימ,
ומאפשר חישוב אינדיקטורימ חינוכיימ.
 — PISA oזהו מבחנ המודד אחת לשלוש שנימ באיזו מידה תלמידימ בני  15רכשו הבנה
וכלי חשיבה כלליימ באופנ המאפשר התמודדות טובה ויעילה עמ ביבתמ .המבחנ
מתיימר להיות בלתי תלוי בתכנית הלימודימ של המדינה ,אכ יש לציינ שהוא שואל
שאלות תוכנ פציפיות 73.מאפיינ נופ ,ייחודי למבחנ הזה ,הוא שהנתונימ נאפימ
בקרב כל בני ה 15במערכת החינוכ הממלכתית .המחקר הוא יזמה של ארגונ ה,OECD
אכ משתתפות בו כיומ כ 30מדינות נופות שאיננ חברות בארגונ .השאלות הנכללות
במחקר בוחנות ידע בגישה מעשית ,ידע החיוני ל"עולמ המבוגרימ" ,כישורי חיימ
 72לאחר שנלמדות תוצאות המבחנימ נערכת ישיבת "לקחימ פדגוגיימ" .לדוגמה ,הלקחימ ממבחני פירל ,שבדקו את
הפער בינ הישגי הילדימ דוברי העברית להישגי הילדימ דוברי הערבית ,עודדו את פיתוח המבדק בערבית לכיתה א'.
זוהי דוגמה אחת להפקת לקחימ מאינדיקטור וייישומ מדיניות בהתאמ.
 73הציטוט הבא מאתר ה OECDמדגימ את הכפילות הזאת שבה המבחנ מתמכ על ידע שנרכש בביתפר מצד
אחד ,ומטרתו לבחונ יכולות שמעבר לתכנית הלימודימ מצד שני:
"PISA tests students on their ability to adapt the knowledge they acquire at school to real-life situations as
"opposed to how they master a specific curriculum.
http://www.oecd.org/about/0,2337,en_2649_35845621_1_1_1_1_1,00.html, retrieved 030809
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ויכולת לפתור במציאות בעיות מורכבות המצריכות שילוב בינ תחומימ שונימ .לצד
אלה נאפ במחקר פיזה מידע רב על הביבה הלימודית/חינוכית ,על הרקע )בעיקר
הוציואקונומי( של התלמידימ ועל עמדותיהמ כלפי הנושאימ הנבדקימ במבחנימ.
התחומימ הנבדקימ המ אוריינות קריאה ,אוריינות מתמטית ואוריינות מדעית .בכל
מבחנ נבדקות היכולות בשלושת התחומימ ,אכ בכל מחזור מחקר מושמ דגש מיוחד
על אחד מהשלושה .במחקר  PISA 2006הושמ הדגש על אוריינות מדעית.
 — SITES oמייצר אינדיקטורימ בתחומ המחשוב בבתי הפר.
 — PIRLS oהמחקר מתמקד בבחינת אוריינות קריאה בשפת האמ בקרב תלמידי כיתות
ד' .מידע נופ נאפ באמצעות שאלונימ למורה ,למנהל ,להורה ולמופקדימ על הוראת
השפה במשרד החינוכ.

שאלות וסוגיות הנוגעות לאינדיקטורים קיימים או חסרים בראמ"ה:
מיצ"ב — לדיונ מעמיק במיצ"ב ,ראו קירתו של פרופ' ורל קאהנ ,תגובתו של פרופ' הנרי
74
בראונ ,ותגובתה של פרופ' מיכל בלר מנכ"לית הראמ"ה.
מבחנימ בינלאומיימ —
• הטקטימ במבחני האוריינות אינמ מותאמימ בדרכ כלל לביבה התרבותית של הילד או
לגילו .יש קושי לקבוע בשפה הערבית קריטריונימ למותאמּות רמת הטקט לגיל הילד.
נופ על ככ ,המבחנימ אינמ מתחשבימ בבעיית הדיגלויה :תלמיד בכיתה ד' ששפת אמו
ערבית עדיינ אינו שולט בשפת המבחנ — ערבית פרותית — ברמה המצופה במבחנימ
הבינלאומיימ.
• היעדר מוטיבציה מצד התלמידימ להשתתפ במבחנ .בישראל כמו במקומות אחרימ
בעולמ ,אינ מורימ את הציונימ לתלמיד או לבית הפר ,וחור המשוב הזה פוגע כנראה
במוטיבציה .בארצ יש נייונות לטפל בככ )פעילות הברתית רחבה ,בדיקת "רצינות" של
עבודת התלמיד( ,אבל הבעיה נותרה בעינה ,והיא עמוקה למדי.
• בעיה הפוכה היא של מוטיבצייתיתר מצד המערכת ,שמנקודת ראותה המבחנימ המ
עתירי יכונ .התוצאה עלולה להיות מיקוד מאמצ רב ולא פרופורציונלי בנושאימ שעשויימ
לעלות בבחינה ,על חשבונ הוראת חומרימ בנושאימ אחרימ .בעיה נלווית היא שכאשר
המערכת השקיעה בלימוד מוקצנ של נושאי בחינה ועל ידי ככ הביאה לשיפור בתוצאות,
קרוב לוודאי שהתוצאה תהיה אומדניתר של ההישגימ.
• מכיוונ שתוצאות המבחנ נתפות במרחב הציבורי כמדד לאיכות מערכת החינוכ ,הציבור
חש בדרכ כלל שהמערכת ָּכשלה ,והוא מפנה אליה ביקורת ציבורית חריפה.
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ראו את הקירות הנ"ל בדפ חומרי הרקע של הוועדה ,המופיע בנפח ב'.

סקירת הקיים בדגש על מדידת הישגים קוגניטיביים | | 65
• בנלווה לעיפ הקודמ ,אחת התוצאות הבוכות של אינדיקטור זה הוא האצבע המאשימה
המופנית כלפי מורימ ומנהלימ בעקבות הממצאימ .דפו האשמה זה יוצר תכול אצל
מורימ שמתאמצימ לקדמ את הישגי תלמידיהמ.
• היכולת לערוכ שינויימ בהוראה בעקבות המבחנימ היא מוגבלת ,אמ כי לא בלתי אפשרית.
למשל ,קשה לשנות משהו במבחנימ המתקיימימ במגרת תכנית הלימודימ בארצ כדי
שידמו ולו במעט למבחנימ הבינלאומיימ .ככ גמ לגבי שינויימ בתכנית הלימודימ ,בהכנת
חומרי עזר למורימ ובהכשרת מורימ.
• יש כמובנ בעייתיות גמ בהשוואת הישגימ בלבד ,מבלי להתייח להזדמנויות למידה שונות
שיש בכל אחת מהמדינות )שעות הוראה ,מפר תלמידימ בכיתה ,תשתיות ועוד(.

מקורות נוספים לאינדיקטורים לחינוך
מלבד הגופימ הרשמיימ העוקימ בחינוכ ואופימ נתונימ בתחומ זה ,יש מודות וגופימ
אחרימ בישראל המחזיקימ בידע שעשוי להיות רלוונטי לתחומ החינוכ .ראשונימ המ ארגוני
המורימ ,שברשותמ מידע על העובדימ החברימ בהמ .שניימ המ מכוני מחקר שבאופנ מכוונ
אופימ מידע ,מבצעימ מחקרימ ,ומפרמימ נתונימ וניירות עמדה הנוגעימ לאינדיקטורימ
חינוכיימ .עמ קבוצה זו נמנימ מודות כגונ מכונ אלד ,מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית,
מרכז אדווה ,והמרכז הארצי לבחינות והערכה .גמ בתוכ משרד החינוכ עצמו עשויימ להיות
אגפימ המחזיקימ מידע חשוב ,משרד המדענ הראשי למשל .שלישית ,יש גופימ אחרימ שאמנמ
אינמ מתמחימ באיופ נתונימ חינוכיימ ,אכ יש בידיהמ מידע אינדיקטורי שהיה עשוי להיות
רלוונטי למערכת החינוכ ולשמש אותה .לקבוצה זו שייכימ למשל משטרת ישראל ,צה"ל,
שירותי הרווחה ,שירותי ההתנדבות ,האוניבריטאות ,משרד הפנימ ,משרד האוצר ,משרדי
ממשלה אחרימ וכנ ארגונימ ועמותות מהמגזר השלישי )למשל המועצה לשלומ הילד ,ארגוני
מתנדבימ וכדומה(.

אינדיקטורים לחינוך שאוספת רשות מקומית — דוגמה
פרויקט "הבחירה המבוקרת" החל לפעול במחלקת החינוכ של עיריית תלאביביפו בשנת
הלימודימ תשנ"ה ) .(1995מטרתו לפק באופנ מובנה מידע עדכני לתלמידימ המיימימ כיתה
ו' ונמצאימ בתהליכ בחירת בית פר עליודי — להמ ולהוריהמ .במגרת הפרויקט נעשה
תהליכ הבחירה באופנ מקוונ ,כאשר לרשות התלמידימ והוריהמ עומד מערכ אינדיקטורימ
תמציתי המפק מידע ביי על בתי הפר השונימ בעיר .לפי קר שמציגה מחלקת החינוכ
העירונית ,חלק ניכר מהתלמידימ שביצעו בחירה כזו השתמשו במידע מהאתר כחלק מתהליכ
75
הבחירה שלהמ.
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על מכ דפ הבית 76של הפרויקט אפשר לבחור בית פר פציפי או בתי פר על פי
חתכי רוחב .לכל בית פר מוצגת באתר תעודת זהות ביית הכוללת את וג החינוכ ,טווח
הכיתות ,מפר התלמידימ ,שמ המנהל/ת ,כתובת בית הפר ,פרטי ההתקשרות וכדומה .בדפ
זהות זה ישנה קישורית לאתר בית הפר ,וכנ 'דוח הערכה ביתפרי' הכולל מידע אינדיקטורי
על בית הפר ועשוי להיות רלוונטי לתהליכ הבחירה .הדוח מציג את בית הפר הנבחר באופנ
יחי לבתי פר אחרימ על פי שני צירימ :א( אוכלויית התלמידימ :כמה תלמידימ הגיעו
בשנימ האחרונות לבית הפר מבתי הפר היודיימ השונימ בעיר? ב( כוח ההחזקה של בית
הפר ,ניידות התלמידימ ,התמדה ונשירה :כמה מהתלמידימ יימו י"ב כיתות? כמה התמידו
בבית הפר עד יומ הלימודימ? כמה עברו במהלכ השנימ לבתי פר אחרימ ויימו בהמ
את הלימודימ? כמה נשרו ממערכת החינוכ? כמה עזבו וכמה הצטרפו במעברימ בינ שכבות
הגיל?
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אינדיקטורים לאיכות הוראה ,לאיכות מורים
ולאיכות בתי ספר
מבוא
אינדיקטורימ המשמשימ מדד לאיכות המורימ ,איכות ההוראה ואיכות בתי הפר המ לב לבו
של נושא האינדיקטורימ החינוכיימ.
שתי קבוצות נזקקות בעיקר לאינדיקטורימ כאלה:
 .1המערכת הציבורית — ממשל מקומי או ארצי — לצורכ קביעת מדיניות ,בדיקת תוצרי
ההשקעה הציבורית שנועדו לשיפור מתמיד של המערכת ,הערכה "אנכית" ,כהגדרתה
בפרק המבוא ,ולצורכ ניטור ִתפקודמ של מחוזות ,רשויות ,בתי פר ,מנהלימ ומורימ.
 .2השותפימ הישירימ במעשה החינוכי — מורימ ,מנהלימ ,הורימ ואפ תלמידימ — לצורכ
בדיקה עצמית של משמעות העשייה החינוכית בכל רמה ,ולצורכ תיקונ ושיפור מתמידימ
של התהליכימ החינוכיימ המתרחשימ במוד החינוכי ,הערכה "אופקית" ,כהגדרתה בפרק
המבוא.
שתי קבוצות אלה זקוקות לאינדיקטורימ בתחומימ שונימ :הלמידה של התלמידימ ,הישגיהמ
הלימודיימ והישגיהמ הרגשיימ והחברתיימ ,כישורי המורימ ואיכותמ ,איכות ההוראה ,הנעשה
בבתי הפר כארגונימ המעודדימ הוראה ולמידה ,איכות הניהול ואופיו.
קיימימ אינדיקטורימ לא מעטימ — הישגי תלמידימ למשל — המשמשימ את שתי הקבוצות
האלה ,לפעמימ כאינדיקטורימ לאיכות הלמידה ולפעמימ ,באופנ עקיפ ,כאינדיקטורימ לאיכות
ההוראה ואיכות המורימ .בארצ יש לנו נתונימ על הישגי תלמידימ במבחני מיצ"ב ,בבחינות
הבגרות ובמבחנימ בינלאומיימ ,וכנ מאגרי מידע המכילימ נתוני רקע של מורימ ,תלמידימ
ובתי פר .אכ כפי שנראה להלנ ,אינ הכמות על הקשר בינ נתונימ שונימ הנוגעימ למורימ,
לתלמידימ ולבתי פר ,נתונימ המצויימ במערכת או שניתנ להשיגמ — ובינ האפשרות להעריכ
באמצעותמ את איכות ההוראה ,איכות המורימ ואיכות בתי הפר ,הנ ברמה של כלל מערכת
החינוכ והנ ברמה של בית פר מוימ .האינדיקטורימ השונימ המוצעימ ,מקורמ בגישות
תיאורטיות שונות להערכת המערכת החינוכית ובהתייחות עיונית שונה למידע שרוצימ
להפיק מהמ .בפרק זה נציג אינדיקטורימ להוראה מתוכ גישה רבממדית ,אולמ אומדני
התפוקה שיוצגו בפרק זה יתייחו בעיקר להישגימ קוגניטיביימ .התייחות רחבה לנושא
הישגימ לאקוגניטיביימ אפשר למצוא בפרקימ אחרימ בממכ ,וזאת בשל החלטת הוועדה
לייחד לקטגוריה חשובה זו מקומ נפרד ,נרחב ומודגש.
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סקירת ספרות
הוועדה לרענונ מערכ האינדיקטורימ בחינוכ פרמה קולות קוראימ להגשת קירות פרות
בנושאימ שבהמ עוק ממכ זה .בקירה שלהלנ נשתמש בחומר שהוגש לוועדה ,בעיקר
בשלוש קירות :זוזובקי ונחמיא  ,2008ניר וחובריו  ,2008בל  .2008בחומר שלהלנ ,נביא
קטעימ ומקורות בעיקר מתוכ קירות אלה ,המצטטות חומר פרותי רב.

אינדיקטורים — ביטוי לתפיסה של מערכות חינוך ואופן תפקודן
לפי זוזובקי ונחמיא ) (24-16 :2008פותחו במחקר שהתקיימ מאז שנות ה 60של המאה
הקודמת בנושא האפקטיביות של בתי הפר מערכות אינדיקטורימ שהתמכו על מגרות
מושגיות שונות ומפורטות של תפית בית הפר והמערכת החינוכית:
• התפיה המושגית של "תשומות-תפוקות" הרואה בחינוכ פונקציית ייצור ,ולפיה תשומות
בחינוכ הופכות לתפוקות ,ורצוי שהדבר ייעשה בדרכ היעילה ביותר.
• התפיה המושגית של בית הפר כמגרת של "תשומות-תהליכימ-תפוקות" הרואה
בתהליכימ משתנימ המייצגימ את פעילות בתי הפר ומשפיעימ ,יחד עמ התשומות ,על
התפוקות.
• התפיה המושגית של בית הפר כ"מגרת ארגונית" שלמבנה ההיררכי שלה יש השפעה
רבה על תהליכי חינוכ ,קבלת החלטות ,ניהול ועוד .לכנ ,גורימ המצדדימ בתפיה זו,
מבנה בית הפר ואופנ תפקודו כמערכת ארגונית משפיעימ גמ המ על התפוקות.
• התפיה המושגית של מערכות אינדיקטורימ רברמתיות ואינטראקטיביות המייצגות
לא רק את ההיררכיה הארגונית הקיימת ברוב מערכות החינוכ אלא גמ את המבנה
הרופפ ,היותר רשתי ,גמיש ואינטראקטיבי של ארגונימ ,שהרגריב )(Hargreavs, 1994
בהקשר
מתאר כ"פיפ נע" ) .(Moving Mosaicלפי תפיה זו ,תפקוד ארגוני מותנה ֶ
וביטואציה שבה שרוי הארגונ .במקומ פרקטיקות אוניברליות ,יש לחפש פרקטיקות
בהקשרימ התרבותיימ המקומיימ )Fullar
תואמות ֶהקשר מוימ ,או פרקטיקות המותנות ֶ
להקשר שבו
 .(& Clarke, 1994על כנ ,בורימ המחזיקימ בתפיה זו ,חייבימ להתייח ֶ
נבחרימ מדדימ כאינדיקטורימ.
התפתחות ההתייחות לאינדיקטורימ במערכות חינוכ מובילה אותנו לשנות ה ,2000שבהנ
ברור כי אינדיקטורימ בחינוכ אינמ מדדימ טטיטיימ פשוטימ .אי אפשר להתייח למה
שקורה במערכת החינוכ כאל יח פשוט בינ תשומות לתפוקות ,אלא צריכ להתייח לתהליכימ
המתרחשימ בבית הפר ובכיתה — יח בינ מורה לתלמיד ,יח בינ מנהל למורימ ולתלמידימ,
יחימ בינאישיימ בינ השותפימ למוד החינוכי ,אקלימ בית הפר ,והמערכת כולה .תהליכימ
אלה אינמ ניתנימ לכימות טטיטי פשוט ,ועל כנ יש הכרח להשתמש גמ בשיטות מחקר
איכותניות פרשניות לצורכ הבנת התהליכימ המתרחשימ במערכות החינוכיות .לפיככ אי
אפשר להתפק כיומ בהישגימ הלימודיימ של התלמידימ )שהמ תפוקה( כמדד העיקרי המשקפ
את איכות המורימ ,איכות בית הפר ואיכות ההוראה ).(Felcknoe ,2005
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יחד עמ זאת ,השימוש באינדיקטורימ השונימ הזמינימ ,כגונ הישגי התלמידימ ,מייע
לגיבוש תמונה ,ולו חלקית ,של המתרחש במערכת החינוכ ,תוכ ידיעה ברורה שזהו מדד חלקי,
שיש לכייל אותו לצורכ השוואה ולא ניתנ להתפק בו כמדד יחיד.
פרק זה ,נועד לעוק באינדיקטורימ המיועדימ להערכת איכות ההוראה ,איכות המורימ
ואיכות בתי הפר ,לשימושמ של שני קהלי היעד:
 .1ככלי בידי המערכת הציבורית להערכת בתי הפר ולהשוואה ביניהמ ,הנ ברמה הלאומית,
הנ ברמה הבינלאומית והנ כאמצעי לניטור מערכת החינוכ )הערכה אנכית( לצורכ קביעת
מדיניות.
 .2ככלי בידי המעורבימ המיידיימ בחינוכ בבית הפר — מורימ ,מנהל ,הורימ ותלמידימ —
לצורכ הערכת הנעשה בבית הפר ,ברמת ה"מיקרו" )הערכה אופקית(.
עמ הגורמימ החשובימ ביותר לאיכות החינוכ נמנימ איכות המורימ ואיכות ההוראה ובתי
הפר — המשפיעימ יחד על איכות הלמידה .אחד הקשיימ הגדולימ בתחומ זה הוא העובדה
שהמערכת יודעת כי יש הבדל באיכות המורימ ,אכ היא אינה יודעת להגדיר בדיוק מהו "מורה
טוב" ,ועל כנ היא מנה למצוא פרמטרימ שיקרבו אותה למהות זו.
בל ) (2008מדווח בדוח שלו )עמ'  (28כי הנושק וחובריו ) (Hanushek et al., 2005בדקו
את הישגיהמ של כרבע מיליונ תלמידימ בטק ,והגיעו למקנה הכפולה כי:
 .1אי אפשר לחזות את הישגי התלמידימ על פי האפיונימ המורתיימ של המורימ )השכלה,
ותק ,מינ המורה וגורמימ אחרימ(.
 .2היו מורימ שהצליחו לקדמ את תלמידיהמ במידה גדולה יותר ממורימ אחרימ .המורימ
שהצליחו לקדמ את הישגי תלמידיהמ הוגדרו על ידמ כמורימ טובימ יותר 77.לדבריהמ,
תלמידימ "טעוני טיפוח" הלומדימ אצל מורימ אלה יכולימ לגור בתוכ שלוש שנימ את
פערי ההישגימ בינמ לבינ תלמידימ מבוימ.
נדר וריבר פיתחו בטנֶ י מערכי נתונימ ,שאפשרו את המחקרימ המבוימ על מדידת
"הערכ המופ" לתלמידימ ,שמקורו בלימוד עמ מורימ מוימימ ).(Sanders & Rivers, 1996
הרעיונ של שימוש במדד "הערכ המופ לתלמיד" היה ,לנתח הישגי תלמידימ בכיתה מוימת
במשכ שנימ אחדות ,ועל מכ ניתוח הישגיהמ בעבר להניח מה יהיו הישגיהמ בשנה עתידית.
ההנחה היא שמה שהתלמידימ השיגו מעבר לצפוי על פי הניתוח הוא "הערכ המופ"Value ,
 ,Addedלתלמידימ .אמ התלמידימ למדו אצל מורה אחד ,נהוג לייח את הערכ המופ הזה
למורה 78.החוקרימ גמ מצאו ,לאחר שהתייחו אל תהליכ ההוראה כאל "קופה שחורה",
ש"מורה טוב" יכול לקדמ את תלמידיו טעוני הטיפוח בשנה אחת פי ארבעה מ"מורה גרוע".
 77יש כאנ קושי הגדרתי לא קטנ .מצד אחד אנו מחפשימ מאפיינימ שיגדירו מיהו המורה הטוב היכול להביא את
תלמידיו להישגימ בלימודימ ,ומצד שני אנו מגדירימ את המורה הטוב כזה שהביא את תלמידיו להישגימ טובימ .ללא
פק יש כאנ במידה רבה הגדרה טאוטולוגית" .מורימ טובימ" ו"מורימ גרועימ" במחקר זה לא הוגדרו על פי מדדימ,
אלא על פי מה שנחשבו בעיני ביבתמ.
 78ראה גמ  http://www.cgp.upenn.edu/ope_value.html#1ומצגת בנושא זה באתר.
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ממצא חשוב נופ במחקריהמ הוא ,שהתלמידימ החלשימ המ גמ המרוויחימ הגדולימ ביותר
מ"מורימ טובימ" .תלמידימ שלמדו במהלכ שלוש שנימ עמ "מורימ טובימ" השיגו תוצאות
גבוהות פי שלושה מתלמידימ שלמדו במהלכ שלוש שנימ עמ "מורימ גרועימ" .השאלה הקשה
היא ,כיצד ניתנ לבדוק את איכות המורימ ואת איכות ההוראה? )מהו "מורה טוב" ומהו "מורה
גרוע"? מהי "הוראה טובה" ומהי "הוראה גרועה"?( ,והאמ התשובות לשאלות האלה יכולות
לייע בשיפור ההוראה ובבדיקת השפעתו של השיפור הזה על מערכת החינוכ וקידומה? ברור
גמ שאינ "מורה טוב" אבולוטי .מורה שמצליח מאוד עמ תלמידימ מוימימ ,לא בהכרח
יצליח באותה מידה עמ תלמידימ אחרימ.
יחד עמ זה ברור גמ שמורימ שונימ יכולימ להגיע להישגימ שונימ עמ תלמידימ בעלי רקע
79
וציואקונומי דומה.
בפרק שלהלנ ננה לבחונ שאלות אלה ולהציע דרכימ להתמודד עמנ.

כוח האדם בהוראה ואיכותו
קירת הפרות המדעית בנושא מורימ והוראה במערכת החינוכ הוגשה לוועדה בידי נחומ
בל ) .(2008הקירה עוקת בעיקר באיתור ותיאור של האינדיקטורימ השונימ הנוגעימ
למורימ ולהוראה ,במיוחד אלה המשמשימ כיומ לבחינת הקשר שבינ תכונות המורימ להישגי
התלמידימ .היא וקרת את תכניהמ ,דרכי איופמ ,עיבודמ ופרוממ .הקירה עוקת גמ
באינדיקטורימ לנתוני הרקע של המורימ :השכלה ,ותק ,גיל ,מגדר וכדומה ,וגמ באינדיקטורימ
הנוגעימ לניהול כוח אדמ בהוראה :גיו ,הכשרה ,קידומ מקצועי ופרישה .היא מתמקדת
באינדיקטורימ הנוגעימ לשיווי המשקל בינ ביקוש להיצע של מורימ ,ומקדישה תשומת לב
מיוחדת לגורמימ המשפיעימ על ההיצע ,בעיקר תנאי עבודה ושכר.
בהתייח למודלימ השונימ שהוצגו לעיל ,האינדיקטורימ המוצגימ בקירה של בל
מבטאימ את הגישה הפרגמטית של שיקופ המערכת החינוכית ותפקודּה תוכ שימוש
באינדיקטורימ המתמכימ על נתונימ זמינימ .האינדיקטורימ בקירתו בנויימ בעיקר על
התפיה של תשומותתפוקות ,המתייחת אל האינדיקטורימ הזמינימ לעניינ המורימ בכלל
ונתוני הרקע שלהמ בפרט כאל תשומות ,ואל הישגי תלמידיהמ כתפוקות.
לכל אינדיקטור מוצע ,בל מציג רקע ,ממצאי מחקרימ ,איופ נתונימ ,פרומ נתונימ
ואפשרויות שימוש .בקירה מוצגימ רק אינדיקטורימ מדידימ המקובלימ במדינות רבות ,אפ
כי לכותב ברור שיש אינדיקטורימ הדורשימ איופ מידע בשיטות איכותניות .עלותנ של
שיטות אלה גבוהה ,וכוח האדמ הנדרש בהנ גדול ,ולכנ קשה ליישמנ כשנחוצ איופ נתונימ
מאוכלויות נרחבות.
בל מציג אינדיקטורימ כמותיימ בתחומ השכלת המורה :איזה תואר אקדמי רכש ומה רמת
התואר שלו? מה טיב הרישוי וההכשרה הפדגוגית שלו? האמ הוא מלמד מקצוע שהיה מקצוע
הלימוד העיקרי שלו באוניבריטה? האמ הוא בוגר מוד אקדמי יוקרתי? אילו השתלמויות עבר
 79ממצאימ של מבחני פיזה ומבחנימ בינלאומיימ אחרימ מראימ שבישראל ,השונות בהישגימ בתוכ בתי הפר גדולה
יותר מהשונות בינ בתי הפר .בהנחה שהרקע של התלמידימ בכיתות השונות בבית פר מוימ דומה ,וששיבוצ
המורימ לכיתות בבית הפר הוא אקראי ,ליכולות המורה יש כנראה השפעה גדולה על הישגי תלמידיו .לכנ ייתכנ
שההבר לשונות הגדולה בתוכ בתי הפר הוא השוני בינ יכולות המורימ השונימ לקדמ את תלמידיהמ.
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תוכ כדי עבודה ומה הייתה רמתנ? איזה ותק יש לו? מהמ כישוריו הקוגניטיביימ ואילו הישגימ
לימודיימ קודמימ היו לו? בהמשכ הוא מציג אינדיקטורימ הנוגעימ לשכר המורה :מה גובהו? כמה
הוא משתכר לשעת עבודה ומהנ התופות הנלוות? כיצד משפיע הוותק על התקדמותו בולמ
השכר? מהו היח שבינ שכר עבודתו לבינ השכר הממוצע במשק והשכר במקצועות אחרימ?
אחר ככ מוצגימ אינדיקטורימ הנוגעימ לתנאי העבודה של המורה :כמה זמנ הוא עובד? מהו
ההרכב של אוכלויית התלמידימ? אילו תפקידימ ומטלות שמעבר להוראה עליו לבצע? האמ
עומדות לרשותו מגרות תומכות? מהמ התנאימ המקצועיימוציאליימ שהוא זכאי להמ
)קביעּות ,נהלי פיטורינ ,מעורבות בקבלת החלטות בבית הפר ,הקלות לאמהות ,הקלות גיל,
תנאי פרישה(? וגמ — מהמ התנאימ הפיזיימ במקומ עבודתו )חדר ,ארונ לאפונ חומרימ וכיו"ב(?
כנ בודקימ מתאמ בינ נתונימ אישיימ של המורה המצויימ במאגרימ )גיל ,מגדר ,מוצא ,גזע,
לאומ וכדומה( ,ובינ טיב ההוראה שלו.
בל מאזכר את הנתונימ האישיותיימ של המורימ )אמפתיה לילדימ ,מחויבות חברתית,
אינטליגנציה רגשית וכו'( שהמ חשובימ מאוד לעבודת המורה אכ יש קושי גדול להגדירמ .לכנ
אינ מחקר כמותי הקושר בינ נתונימ אישיותיימ של המורה לבינ הישגימ לימודיימ וחינוכיימ.
מובנ שהיעדר הגדרה של הנתונימ האישיותיימ הנדרשימ למורה מקשה מאוד על איופ
הנתונימ ,פרוממ והשימוש בהמ.
מחקר של  80(2007) Laddעק בהשפעת מאפייני המורימ על הישגי התלמידימ בבתי
פר עליודיימ בצפונקרוליינה .הממצאימ מלמדימ כי לנייונ המורה במקצוע יש השפעה
מובהקת על הישגי התלמידימ .הישגי התלמידימ הלומדימ אצל מורימ בעלי נייונ של שנה
שנתיימ גבוהימ מאלה של התלמידימ הלומדימ אצל מורימ חדשימ.
ממצאימ נופימ מראימ שלהמכת המורה יש קשר לשיפור הישגי התלמידימ .הציונימ
שקיבלו המורימ עצממ במבחני הרישוי שלהמ קשורימ גמ המ באופנ חיובי להישגי התלמידימ.
לציוני המורימ במתמטיקה למשל יש השפעה חיובית מובהקת על ציוני תלמידיהמ .גורמ
נופ המשפיע על הישגי התלמידימ הוא העובדה שהמורה מלמד את המקצוע שאותו הומכ
ללמד .גמ לאיכות מוד הלימודימ שבו למד המורה ,יש השפעה חיובית ומובהקת על הישגי
התלמידימ .יחד עמ זאת ,התברר כי השפעות התואר האקדמי של המורימ על הישגי התלמידימ
מעורבות :תלמידימ של מורימ בעלי תואר ראשונ השיגו תוצאות זהות לאלה של מורימ חרי
תואר .תואר שני של מורימ התברר כבעל השפעה חיובית על הישגי התלמידימ ,ואילו תואר
שלישי של מורימ התגלה כבעל השפעה שלילית.
ממצאימ אלה מחזקימ את הדעה שנתונימ מוג זה ,העוקימ בנתוני הרקע של המורה,
אכנ משמעותיימ ושימושיימ לעניינ הערכת איכות המורימ והשפעתה על הישגי תלמידיהמ.

איכות של מורים ,של הוראה ושל בתי ספר לפי המודל של תשומות-תהליכים-
תפוקות
בראש פרק זה הצגנו ארבע מגרות מושגיות של תפית בית הפר והמערכת החינוכית.
כפי שנראה להלנ ,התפיה הרואה את מערכות החינוכ כמתבות על תשומותתהליכימ
80

מובא בקירה של א .שלור.2008 ,
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תפוקות היא התפיה היותר רווחת כיומ .היא חותרת להבינ מה קורה בבית הפר ב"קופה
השחורה" שבה מתחוללימ התהליכימ המקשרימ בינ התשומות לתפוקות )Scheerens,
 .(2000: 98לפיככ אנו בוחרימ להתמקד בתפיה זו ,והדיונ באינדיקטורימ שיוצגו להלנ יהיה
בהתייח למגרת זו .בבחירתנו אנו נמכימ על מודלימ לאינדיקטורימ שפורמו בעיקר
בשנימ האחרונות ונקרו גמ בקירות שהוגשו לוועדה )זוזובקי ונחמיא  ,2008ניר וחובריו
 .(2008חלק מהמ יצוטטו להלנ ,מתוכ קירות אלה.
את הפיתוח של מערכת אינדיקטורימ המייצגימ את המגרת המושגית של תשומות,
תהליכימ ותפוקות ,הובילה קבוצה במכונ  .(Shavelson et al., 1987) RANDמערכת
האינדיקטורימ שקבוצה זו ִתכננה יועדה אמנמ לפק מידע על מערכ החינוכ המתמטי והמדעי
בארצות הברית ,אולמ היא שימשה מודל לפיתוח כולל של מערכות אינדיקטורימ שבהנ הושמ
דגש על אינדיקטורימ תהליכיימ )על פי זוזובקי ונחמיא .(18 :2008
להלנ כמה של המודל שהציעו שוולונ וחוב' )שמ ,עמ' .(10
איור  :1מודל שוולונ וחוב'
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אפשר לראות שבכמה הזאת מוצגימ תשומות ,תפוקות ותהליכימ שיש ביניהמ קשרימ.
התשומות כוללות משאבימ כפיימ וחומריימ ,איכות נתוני רקע של מורימ ונתוני רקע של
תלמידימ .בתהליכימ נכללות :איכות בית הפר ,איכות תכנית הלימודימ ,איכות ההוראה
) (Teachingואיכות ההנחייה ) .(instructionבתפוקות נכללימ :הישגימ ,השתתפות ושאיפות
עתידיות.
המודל הראשוני הזה פותח מאוחר יותר בידי אחרימ (1991) Porter ,למשל ,המציג את
הכמה הבאה ,המפורטת יותר )) (Porter 1991: 15על פי ניר וחובריו :(15 :2008
איור  :2מודל פורטר ,הכולל תשומות ,תהליכימ ותפוקות
)על פי ניר וחובריו(15 :2008 ,
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כשנשווה את המודל הזה עמ המודל של שוולונ ,נראה כי בעמודת התשומות מופיע גמ פירוט
הרקע של ההורימ והקהילה ,בנופ על המשאבימ הכפיימ ,נתוני המורימ ורקע התלמידימ.
מרכיב התפוקות נותר כשהיה ,ואילו החלק העיקרי הוא מרכיב התהליכימ ,שבו יש פירוט
מבהיר של מה שצריכ להיכלל בהמ .התהליכימ מתחלקימ לחלק ארגוני )רמת המדינה ,המחוז
ובית הפר( ולחלק לימודי )תכנית הלימודימ ואיכות ההוראה( .פורטר נותנ במאמרו דוגמאות
רבות לאינדיקטורימ תהליכיימ אפשריימ — מנהיגות פדגוגית ,מיקוד במטרות ,ציפיות גבוהות
מכל התלמידימ ,אקלימ מוכוונמשימה ,תכנונ הזמנ של המורימ ,כלי העזר שבהמ משתמשימ
המורימ ,זמנ ההכנה של המורימ ,עד כמה המורימ שותפימ לקבלת החלטות בבית הפר ,כמה
זמנ הוראה מוקדש לכל נושא לימוד ,אילו נושאימ מפיקימ ללמד וכמה זמנ נדרש לכל אחד
מהמ ,אילו תלמידימ לומדימ נושאימ מוימימ ,באיזה דר נלמדימ הנושאימ ועוד )Porter,
.(1991: 16-20
בנופ ,מציינימ ניר וחובריו ,פורטר מציע כמה דרכימ אפשריות לבדיקה ומדידה של
האינדיקטורימ השונימ ,בעיקר ברמת התהליכימ — תצפיות ברמת בית הפר וברמת הכיתה,
ראיונות ויומני מורימ .אלא שכל הדרכימ האלה יקרות ולא יעילות מפיק לדבריו .במקומנ,
הוא מציע לערוכ שאלונימ למורימ ,שיופצו בקנה מידה רחב ויקרו כמות רבה ככל שניתנ של
אינדיקטורימ מהוג שפורט לעיל ).(Porter, 1991: 20-22
אוק ) ,(Oakesשעמדה בראש פרויקט לקביעת אינדיקטורימ בתחומ המתמטיקה
והמדעימ ,היא מהחוקרימ הראשונימ שצידדו בהרחבת המדידה מעבר למדידת תפוקות.
)הקשריימ( .אחד מנימוקיה העיקריימ
היא הציעה לבדוק אינדיקטורימ קונטקטואליימ ֶ
הוא שהתמכות על הישגימ בלבד עשויה לצמצמ את החינוכ בבית הפר למטרה יחידה
של העלאת הישגימ ,ככ שאופנ הלימוד יהיה מכוונ רק לשיפור ההישגימ במבחנ ולא לשיפור
החינוכ.
אוק מאפיינת שלושה תחומימ ֶהקשריימ של בית הפר המשפיעימ באופנ ניכר על למידה
והוראה בכיתה (1) :נגישות לידע ) (2דחיפה או לחצ להישגיות ) (3תנאימ פרופיונליימ של
ההוראה .בתוכ כל תחומ אוק מציעה מגוונ רחב של אינדיקטורימ אפשריימ לבדיקה ומדידה
) .(Oakes, 1989: 192-195אינדיקטורימ אלו זהימ לאלה שהופיעו במודלימ הקודמימ ,אלא
שהפעמ המ מאורגנימ לפי שלושת התחומימ ההקשריימ האלה.
החוקר שירנ ) (Scheerensשהוא מנ החוקרימ הבולטימ בתחומ והיה מעורב בשינוי
המדדימ החינוכיימ ב OECDובהכללת מדדימ של ֶהקשר ושל תהליכימ ,טוענ )Scheerens,
 (2000; Scheerens, 2001כי אינדיקטורימ תהליכיימ ברמה המיקרוכיתתית מבירימ את
האפקטיביות של בית הפר טוב יותר מאינדיקטורימ של תשומות ותפוקות ,אכ מויפ כי
איכותמ של אינדיקטורימ שונימ משתנה מתרבות לתרבות )בינ מדינות שונות( וממקצוע
למקצוע ) .(Scheerens, 2001: 374כיוונ שככ ,שירנ טוענ שיש לבחור אינדיקטורימ בהתאמ
לידע העצמי של כל בית פר ובית פר )שמ .(375 :זה נכונ כמובנ כשמדובר בבדיקה של
הרמה המיקרוכיתתית ,אכ לא כשמדובר באינדיקטורימ ברמה הלאומית והבינלאומית ,שבהמ
נדרשת אחידות באינדיקטורימ הנבחרימ .הוא בור שאינדיקטורימ חינוכיימ תהליכיימ המ
טטיטיקות שמאפשרות שיפוט איכותי של היבטימ מהותיימ בתפקוד מערכות חינוכיות
) .(Scheerens, 2000: 92-93ההנחות העומדות בבי ההגדרה הזאת הנ )על פי ניר וחובריו
:(17 :2008
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• ניתנ לכמת ולמדוד מאפיינימ אלו במערכות חינוכ.
• צריכ לשאופ למדוד אפקטימ מהותיימ " "key aspectsשיפקו תיאור עמוק )ולא רק
פרופיל( של המצב.
• יש לדרוש שהאינדיקטורימ יבטאו איכות חינוכ ,כלומר ,יעמדו מול טנדרט איכות נדרש.
שירנ מכמ את האופנ שבו יש להשתמש באינדיקטורימ תהליכיימ בתהליכ ההערכה הבית
81
פרי באמצעות התרשימ הבא )איור :(3
איור  :3השימוש באינדיקטורימ תהליכיימ בתהליכ ההערכה הביתפרי ,ע"פ שירנ

תשומות
התכנית

מידת ההפעלה
של תשומות
התכנית

תהליכי שינוי
הנובעימ
מההפעלה

תפוקות

במגרת האמצעית מצוינ התהליכ החינוכי )"הקופה השחורה"( ,שצריכ למצוא דרכ להעריכ
אותו באמצעות אינדיקטורימ .בתהליכימ נכללימ תכנית הלימודימ ,ארגונ ביתפרי ,אקלימ
בית הפר.
הכמה על פי שירנ )) ,(95 :2000כפי שהיא מוצגת בידי ניר וחובריו )((18 :2008
ֵ
איור :4
ֶהקשר

תשומות

)ביבה ,מדיניות( )משאבימ ,מורימ(

תהליכ

ביצועימ

)קוריקולומ ,אקלימ בי״ וארגונ( )הישגימ/נשירה(

תוצאות
)ברמת המדינה(

הכמה מציגה למעשה את המודל לקשרימ אפשריימ בינ כל המרכיבימ במערכת החינוכית.
ֵ
אינדיקטורימ תהליכיימ יכולימ לשפוכ אור על ה"קופה השחורה" של החינוכ )מה שמתחולל
בבית הפר ,במעבר מתשומות לתפוקות( ) ,(Scheerens, 2000: 98-99והמ יכולימ להביר
לנו מדוע תכניות חינוכיות מצליחות .אכ היות שאינ עדיינ מודל מבו המתאר קשר בינ
התהליכ הביתפרי לתוצאה הרצויה ,אינ מנו משימוש במדדימ שנמצא מתאמ גבוה בינמ
ובינ הישגי התלמידימ ).(Scheerens, 1990
לכנ מתודולוגיה מתאימה לבדיקת אינדיקטורימ תהליכיימ היא לבחור את אלה שיש להמ
התאמה עמ ביצועימ או תוצאות חיוביות של תלמידימ ) (Scheerens, 2000: 98ולבדוק אותמ
באמצעות הצלבה של שאלוני נתונימ המתקבלימ ממנהלימ ,ממורימ ומתלמידימ באותו בית
פר ) .(Scheerens, 2000: 119מחקרי קולמנ בשנות ה 60הצביעו על תרומה נמוכה של
81

מתוכ .Scheerens, 2001: 378
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משתנימ ביתפריימ להישגי התלמידימ ,אכ במחקרימ מאוחרימ יותר נמצאו משתנימ בית
פריימ אחדימ שלהמ מתאמ חיובי עמ הישגימ גבוהימ :אקלימ בטוח ומודר ,ציפיות גבוהות
ומוכוונותהישג ,מנהיגות חינוכית ,הערכה בתדירות גבוהה ,מטרות ברורות לכישורי יוד,
רציפות וקונצנזו בינ המורימ ).(Scheerens, 1990
הכנת אינדיקטורימ שנמצאימ במתאמ עמ הישגי התלמידימ לתוכ המודל של שירנ מעבה
82
את המודל ויוצרת את התמונה הבאה:
איור  :5שימוש באינדיקטורימ תהליכיימ כולל משתנימ ביתפריימ וכיתתיימ הנמצאימ
בהתאמה עמ הישגי תלמידימ )ע"פ שירנ(
ֶהקשרימ
 מתנ תמריצימ להישגימ ע״י רמות מינהל גבוהה פיתוח צרכנות חינוכית -משתנימ נלווימ כגונ גודל ביה״ ,הרכב אוכלויית התלמידימ ,וג ביה״ עירוני/כפרי

תשומות
 נייונ המורה הוצאה כפית לתלמיד -תמיכת ההורימ

תהליכימ
רמת ביה״:
 מידת הפעלת מדיניות לעידודהישגימ
 מנהיגות חינוכית מידת ההכמה והתכנונהמשותפ של המורימ
 איכות תכנית הלימודימהביתפרית במונחימ של:
כיוי החומר ,מבנה התכנית
 אווירת דר ומשמעתתהליכימ
רמת הכיתה:
 זמנ המוקדש למשימה )כוללשיעורי בית( )(Time-on-task
 הוראה מובנֵ ית הזדמנות ללמוד ציפיות גבוהות לקידומהתלמידימ
 רמת ההערכה והניטור שלהתקדמות התלמידימ
 -עידוד ומתנ חיזוקימ

82

 ,Scheerens, 1991: 389ע"פ ניר וחובריו .19 :2008

תפוקות
הישגי התלמיד
מתוקנימ לפי:
 הישגימ קודמימ -אינטליגנציה
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להקשר ,אינדיקטורימ תהליכיימ נופימ על אלה שהוצגו קודמ ,כגונ
כמה זו מציגה ,בנופ ֶ
ֵ
אינדיקטורימ ברמת בית הפר :מדיניות תמיכה בהישגיות ,מנהיגות חינוכית ,תכנונ משותפ
והכמות בינ מורימ ,אקלימ של דר ומשמעת ,איכות התכנית .וברמת הכיתה :הקדשת זמנ
למשימה ,למידה מובנית ,הזדמנויות ללמידה ,ציפיות גבוהות להתקדמות תלמידימ ,ליווי
תלמידימ ומתנ חיזוקימ.
ניר וחובריו ) (12 :2008מציינימ כי ההבחנה בינ אינדיקטור תהליכי לאינדיקטור תפוקה
אינה תמיד חדמשמעית.
ההבחנה בינ אינדיקטור לתהליכ ואינדיקטור לתפוקה היא ,במידה רבה ,השימוש שנעשה
במדד .אמ האינדיקטור משמש להקת מקנות באשר לאופנ הלמידה ,הרי מדובר באינדיקטור
תהליכי .אמ מדובר במדד שלפיו עשויימ התלמיד ,המורה או בית הפר להידרש להביר או
לשאת בתוצאות ,הרי שמדובר במדד הבוחנ תפוקה.
אחת הדרכימ המוצעות להתמודד עמ הקושי בהבחנה בינ אינדיקטור תהליכי למדד של
תפוקה על פי השימוש שנעשה בהמ היא למנוע את השימוש במדד התפוקה כאשר מעוניינימ
שהאינדיקטור יהיה תהליכי )למשל בדיקה באמצעות מדידה טטיטית הנשענת על מדגמימ
גדולימ( .ככ אינ ציפייה לקבל נתונימ על תלמיד מוימ או כיתה מוימת .דרכ אחרת היא לבדוק
את התוצאות רק כעבור שנימ אחדות מזמנ המדידה ,כי אז אינ לתוצאות המדידה השלכות
על עתידמ של אלה שהשתתפו במדידה .בהיעדר נקציה ישירה ,המדידה לא תשפיע על אופנ
הלמידה ולכנ תהיה אמינה יותר .לפי גישה זו אפשר להשתמש באינדיקטורימ תהליכיימ גמ
להשוואות לאומיות ובינלאומיות ,בתנאי שהנתונימ לאינדיקטורימ השונימ שנבחרו ייאפו
בשיטה אחידה.

אינדיקטורים המיועדים להערכה מקומית :בתוך בית הספר ,הקהילה ,האזור
על מנת לאפשר לכל בית פר להתאימ אינדיקטורימ לתרבות ולידע העצמי שלו ,ערכ שירנ
רשימה ארוכה של אינדיקטורימ תהליכיימ לבית הפר ,שלכולמ ִמתאמ עמ הישגי תלמידימ,
ומתוכמ הוא מציע לבחור את המתאימימ ביותר .לפנינו רשימה חלקית של האינדיקטורימ
שהוא מציע לבתיהפר ,מחולקת לתתנושאימ רלוונטיימ לבדיקה )Scheerens, 2000:
) (1-100מתוכ ניר וחובריו :(20-19 :2008

מעורבות קהילה
• מידת ההשתתפות הפעילה של הורימ במגוונ פעילויות ביתפריות )תהליכ הלמידה
וההוראה ,פעילויות חוצקוריקולאריות וכו'(
• אחוז התקציב הביתפרי השנתי הכולל שמגוי מהקהילה המקומית
• מידת מעורבותמ של ועדי ההורימ ) (school boardsבתנאי ההעקה של המורימ
משאבים פיננסיים וכוח–אדם
• ממוצע של שנות נייונ בהוראה
• יח מפרי מורה/תלמידימ
• ממוצע גודל כיתה
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• חלקמ היחי של בעלי הכשרה פורמלית בתוכ כלל המורימ
• יח מפרי בינ הנהלה לתלמידימ בבית הפר )מנהל וגניו לכל  1000תלמידימ(

מדיניות מוכוונת–הישגים
• האמ בית הפר מציב טנדרטימ הישגיימ?
• באיזו מידה עוקב בית הפר אחר הקריירות של בוגריו?
• האמ בית הפר מדווח לרשות שמעליו על הישגימ/ציונימ?
מנהיגות חינוכית
• כמה זמנ מקדישימ המנהלימ לעניינימ חינוכיימ?
• האמ מנהלימ אומדימ את תפקוד המורימ שנמצאימ בתחומ אחריותמ?
• כמה זמנ מוקדש לנושאימ הדרכתיימ/לימודיימ בישיבות צוותיות?
עקביות וקונצנזוס בקרב המורים
• כמות השינויימ בגל ההוראה במשכ תקופת זמנ מוימת
• קיומנ או היעדרנ של קבוצות עבודה לנושאימ חינוכיימ שונימ
• תדירות ומשכ של פגישות צוותיות פורמליות ובלתי פורמליות
אקלים בטוח ומסודר
• טטיטיקות על היעדרויות ועבירֹות
• דירוג המשמעת בבית הפר על פי קר שנערכ בקרב ההנהלה ,המורימ והתלמידימ
השקעת זמן יעילה
• זמנ הוראה כולל וזמנ לכל נושא ותחומ לימוד
• ממוצע בזבוז זמנ לכל שעת הוראה )עקב התארגנות ,מעבר בינ כיתות ,הפרעות(
• אחוזימ של שיעורימ שלא התקיימו ,על בי שנתי
הזדמנות ללמוד
• משוב של המורימ והתלמידימ בנוגע לכל פריט במבחנ )דיונ בפריטי המבחנ לאחר
ההערכה(
הערכה של התקדמות התלמידים
• תדירות מבחנימ צמודיקוריקולומ בכל שלב לימודימ
• תדירות מבחני הישגימ טנדרטיימ
• מידת השימוש בפועל שעושימ המורימ בתוצאות המבחנימ
דירוג איכות המורים
• איכות ההוראה על פי דירוג מורימ עמיתימ
• איכות ההוראה על פי דירוג התלמידימ
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אינדיקטורימ אלה יכולימ לשמש מקור מועיל מאוד להתאמת אינדיקטורימ לתרבות ולידע
העצמי של בית הפר .ואפשר כמובנ להרחיב את הרשימה .המגמה של בניית קריטריונימ
לבחירת אינדיקטורימ מתאימימ באה לידי ביטוי בעבודות נופות ,כדלהלנ.

בניית קריטריונים לבחירת אינדיקטורים
שירנ וכנ נוטל ) (Nuttall, 1990ובלנק ) (Blank, 1993הציעו דרכימ לבנות קריטריונימ
לבחירת האינדיקטורימ המתאימימ ביותר לבית הפר ,למחוז ולמדינה.
ניר וחובריו ) (2008מדווחימ כי נוטל מציע כמה כללימ חשובימ לבחירת אינדיקטורימ,
כללימ שעשויימ למנוע שימוש לא הולמ בהמ ופרשנותיתר שגויה שלהמ.
ואלה הכללימ:
 .1יש להבטיח שהאינדיקטורימ לא יהיו שיפוטיימ אלא דיאגנוטיימ.
 .2המודל שעל פיו נבנו האינדיקטורימ יהיה ברור ומוכר.
 .3יוגדרו קריטריונימ שיהיו בהירימ ורלוונטיימ למודל הכללי.
 .4כל אינדיקטור לעצמו יהיה תקפ ,מהימנ ושימושי.
 .5השוואות תיערכנה באופנ הוגנ ובדרכימ מגוונות )בתוכ קבוצת שווימ ,בינ אותו פרט לאורכ
זמנ ,עמ התייחות גמ לשוני וגמ לפיזור בינ תתקבוצות(.
 .6בעיקר חשוב שהצרכנימ של המידע המופק מהאינדיקטורימ יכירו את מגבלותיהמ ואת
השימוש הראוי בהמ.
בהמשכ מוצגת משנתו של בלנק ,המציע תשעה שלבימ לפיתוח יעיל של קריטריונימ לבחירת
אינדיקטורימ חינוכיימ ולשימוש בהמ )שמ ,עמ'  .(75-67שלבימ אלה נחלקימ לשלושה
היבטימ) :א( בחירת האינדיקטורימ )ב( ארגונ מערכת נתונימ משותפת )ג( דיווח נתונימ
משווימ על האינדיקטורימ ,כמפורט להלנ.

א( בחירת אינדיקטורים
 .1פיתוח מגרת קונפטואלית המבות על תוצאות מחקר ועל האינטרימ של קובעי
המדיניות ואנשי החינוכ .רכיבי המגרת צריכימ לכלול) :א( הישגי תלמידימ )ב( זמנ
הוראה/השתתפות )ג( תוכנ הקוריקולומ )ד( איכות המורימ )ה( תנאי בית הפר )ו( שוויונ
במשאבימ )פערימ חברתיימ( .בתוכ כל רכיב ורכיב יש לגבש " 5-3אינדיקטורימ אידיאליימ"
)היעילימ ביותר בבדיקה ובהערכת הרכיב הפציפי(.
 .2השגת מחויבות ושיתופ פעולה של מנהיגימ — הכללת מנהיגימ )בכל הרמות( בכל שלבי
התהליכ ,החל משלב בחירת האינדיקטורימ ועד פרוממ והפקת הלקחימ מהמ.
 .3קביעת דר העדיפויות של האינדיקטורימ תוכ עירוב קובעי מדיניות ,אנשי חינוכ,
חוקרימ ואופי נתונימ — תהליכ בחירת האינדיקטורימ מצריכ אינטגרציה וקונצנזו בינ
בעלי עניינ שונימ .יש שלושה קריטריונימ לקביעת עדיפות האינדיקטורימ) :א( חשיבותו/
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יעילותו של האינדיקטור; )ב( איכותו מבחינה טכנית )איופ נתונימ ויכולת שימוש(
)ג( זמינות המידע בכל המדינות/מחוזות וכו'.
 .4בחירת מפר מוגבל של אינדיקטורימ וצמצומ מורכבות הדיווח — בארה"ב נבחרו 12
אינדיקטורימ בכל ששת רכיבי המגרת המרכזיימ שהוצגו למעלה.

ב( ארגון מערכת נתונים משותפת
 .5קביעת השיטות לאיופ נתונימ — שתי אופציות אפשריות) :א( שימוש באותמ כלימ
וטכניקות לאיופ נתונימ בכל המדינות /המחוזות )ב( קביעת טנדרט משותפ לקטלוג
הנתונימ ולדיווח עליהמ.
 .6עבודה עמ אופי המידע ומשתמשיו כדי לגבש טנדרטימ ליצירת נתונימ בניהשוואה —
זאת כדי שהנתונימ שייאפו יהיו גמ יעילימ למשתמשימ בהמ וגמ ניתנימ לאיופ יעיל.

ג( דיווח על נתונים משווים על האינדיקטורים
 .7תכנונ צורה אחידה להצגת נתונימ ,צורה שתהיה אחידה ,קלה ובהירה ותכלול הברימ
מדויקימ ודוגמאות ,כדי שכל גופ יבינ במדויק כיצד עליו להציג את הנתונימ השונימ
שאפ.
 .8איופ המידע ועריכתו — יש צורכ בגופ אחד )בארה"ב זו הקרנ הלאומית למדע — (NSF
שיאגמ את כל הנתונימ ויעבד אותמ לכדי ממצאימ משותפימ .איופ הנתונימ יתבצע
ברמה מקומית ,אכ בכל אזור יהיה איש קשר שיעבוד בצמוד לגופ המאגמ את כלל הנתונימ.
הגופ הראשי צריכ גמ לייע )טכנית וכפית( לרמות המקומיות בפיתוח הכלימ לאיופ
הנתונימ.
 .9פרומ האינדיקטורימ — יש לעודד מדינות להשוות את נתוניהנ על אינדיקטורימ שונימ
עמ אלה של מדינות באזור שלהנ ,עמ מדינות בגודל דומה ועמ הממוצע הלאומי ,על מנת
שיאמדו את מצבנ וישפרו את הטעונ שיפור במערכות החינוכ שלהנ )דרישה זו נכונה
במיוחד למדינות בארה"ב(.
ניתנ כמובנ ,להשליכ ממודל זה ,המתאימ לארה"ב ,על התנאימ בישראל ועל מבנה מערכת
החינוכ בה ,תוכ ההתאמות המתבקשות למציאות אצלנו.
אמ לכמ ,הרי שהתאוריות המרכזיות בתחומ האינדיקטורימ התהליכיימ מתבות
בעיקרנ על התפיה שיש "לפצח" את המתרחש בתוכ "הקופה השחורה" של בית הפר על
מנת להבינ את היודות המשפרימ באופנ משמעותי את ההוראה ותורמימ להעלאת הישגי
תלמידימ .אכ ,השימוש באינדיקטורימ תהליכיימ בחינוכ בעייתי :יש לברור אותמ בקפידה
ולהיזהר מפרשנותיתר שלהמ )ניר וחובריו 2008 ,עמ'  .(22-21מתוכ גישה זו ,פרמ הNCES
בשנת  2000דוח שניה לעגנ אינדיקטורימ תהליכיימ ולמדוד באמצעותמ את מצבה של
מערכת החינוכ האמריקאית דאז ) .(Mayer & Others, 2000על בי מחקרימ שונימ קבע
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הדוח כי שלושה תחומימ משפיעימ לטובה )באופנ ישיר או עקיפ( על איכות בית הפר
ולמידת התלמידימ (1) :ההכשרה והכישרונ של כוח ההוראה ) (2התהליכימ שמתרחשימ
בתוכ הכיתה ) (3התרבות והאווירה של בית הפר כארגונ .זאת ועוד :נקבע שיש להשתמש
באינדיקטורימ מדויקימ יותר לאיכות בית הפר ,אינדיקטורימ שיעידו עליה טוב יותר מאלה
שנבדקו בעבר .באופנ פציפי ,כותבי הדוח ביקשו לבחונ את התהליכימ שמתרחשימ בתוכ
הכיתה )כמו למשל ,את פרקטיקות ההוראה הכיתתיות( .אכ גמ המ עצממ מעידימ כי אלו
קשימ לבדיקה ומדידה:
But until very recently, data on classroom practices were in short supply in part
because […] these attributes of the schooling process are harder to measure than
traditional input indicators (Mayer & Others, 2000: 3).
למרות הקושי הזה הציע הדוח  13אינדיקטורימ מוגימ שונימ ,למדידת שלושת התחומימ הללו
והשפעתמ על תהליכ הלמידה ,בהתייח לשלושת מרכיבי ההתרחשות החינוכית המשפיעימ
83
על למידת התלמידימ :המורימ ,הכיתה ובית הפר .האינדיקטורימ מוצגימ בתרשימ שלהלנ
)לפי ניר וחובריו :(26-23 :2008
איור  :6אינדיקטורימ לאיכות בתי הפר והקשר בינמ לבינ למידת התלמיד
)על פי (Mayer & Others, 2000: 5-18
ֶהקשר בית פרי

מורימ

כיתות

מנהיגות בית הפר

כישורימ אקדמיימ של המורה

תוכנ הקור

מטרות

משימת ההוראה

פדגוגיה

קהילה מקצועית

נייונ המורה

טכנולוגיה

משמעת

התפתחות מקצועית

גודל הכיתה

ביבה אקדמית
למידה ע"י התלמיד

המורים ):(Mayer & Others, 2000: 5-18
 (1כישורי המורימ :למעשה יש למדוד את האינדיקטור הזה באמצעות תצפיות על התנהלות
המורימ בתוכ הכיתה )כאשר חשוב לבדוק במיוחד את הכישורימ הבינאישיימ של המורה,
את יכולת הדיבור שלו מול קהל ואת ההתלהבות שלו לעבוד עמ ילדימ( .אכ מכיוונ
שמאפיינימ אלו בעייתיימ למדידה ,המחקרימ מתמקדימ רק בכישורימ האקדמיימ של
המורה .אלה נבחנימ באמצעות) :א( בדיקת איכות של המודות שהכשירו את המורימ
83

התרשימ נלקח מתוכ הדוח — .Mayer & Others, 2000: 4
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)ב( הישגי המורימ במבחני טנדרט שונימ )כמו ה ,SATמבחני  IQוככ הלאה( .כאנ חשוב
להדגיש ,כי הנתונימ באינדיקטור זה חרימ ,וטרמ ניתנ מענה לכמה שאלות מפתח בנושא
כגונ :מהי הפריה של מורימ מוכשרימ בינ בתי פר שונימ? כיצד משפיעימ הכישורימ
האקדמיימ של המורימ על הישגי התלמידימ? )מאחר שאי אפשר להוכיח ממחקרימ
שנעשו עד כה שכישורימ אקדמיימ של מורה משפיעימ תמיד באופנ חיובי ,לא ניתנ להניח
שאמ הרמה האקדמית של המורימ תעלה ,יעלו גמ הישגי התלמידימ(.
 (2אופנ מילוי המשימות בידי המורה :מחקרימ מראימ שכאשר המורה מלמד בתחומ
הדיציפלינרי שבו קיבל את הכשרתו ,ביצועי התלמידימ יהיו טובימ יותר מאשר כאשר
הוא מלמד תחומימ שבהמ לא הוכשר .באינדיקטור זה חשוב לבדוק גמ את ההכשרה
הדיציפילינרית באקדמיה וגמ את תחומ ההכשרה במוד להכשרת מורימ .יש לבדוק גמ
את תחומ הלימוד הכללי של המורה וגמ את מפר הקורימ שלמד בדיציפלינה שאותה
הוא מלמד.
 (3נייונ המורימ :מחקרימ מלמדימ שילדימ לומדימ יותר ממורימ מנוימ .ההבדל העיקרי
הוא בינ מורימ חדשימ למורימ עמ נייונ של חמש שנימ ויותר )אינ כמעט משמעות
לנייונ אחרי חמש שנות ותק( .חשוב לבדוק את היח בינ מפר המורימ החדשימ בבית
הפר למפר המורימ המנוימ העובדימ בו.
 (4פיתוח פרופיונלי ומקצועיות המורה :עד עתה לא נמצא קשר טטיטי ישיר בינ
הפיתוח הפרופיונלי של המורה לבינ הישגי התלמידימ )כפי הנראה מחמת מחור
בנתונימ איכותיימ בנושא( .עמ זאת ,המחקר מראה שוב ושוב שמורימ צעירימ איכותיימ
ומוכשרימ עוזבימ את המקצוע בשנות ההוראה הראשונות שלהמ ,בעיקר עקב היעדר
אופק מקצועיפרופיונלי .מכאנ אפשר להניח כי הפיתוח הפרופיונלי של המורימ
בתוכ בית הפר יתרומ לככ שיותר מורימ מוכשרימ יישארו בתוכ המערכת ,וככ ישתפרו
איכויות בית הפר והלמידה.
מקצועיות המורה :בנופ למה שצוטט לעיל בשמ מאייר וחובריו ,אנו מבקשימ להויפ
את הפנ של מקצועיות המורה .מקצועיות של מורימ יש לה שני היבטימ :צד התוכנ )הידע
של המורה בתחומ שאותו הוא מלמד( וצד ההוראה עצמה — יכולת ההוראה ,שאינה תלויה
בידיעות התוכנ של המורה .חרימ אינדיקטורימ שמודדימ מקצועיות של מורימ ושינויימ
במקצועיותמ .אינדיקטורימ למקצועיות המורימ כוללימ בדרכ כלל נתונימ כגונ השכלת
מורימ ,ולעתימ מדובר בהערכות של המורימ על ידי תלמידימ או בהערכות עמיתימ,
המשמשות כלימ לבדיקת איכות המורימ .אולמ יש צורכ באינדיקטורימ שימדדו ,באופנ
בלתי תלוי ,את מקצועיות המורימ .חשוב להבינ שרמת המקצועיות של מורימ משתנה
במשכ השנימ ,ככ שלימודיהמ והתעודה שהייתה להמ בתחילת דרכמ אינמ משקפימ
בהכרח את מקצועיותמ שנימ אחדות אחרי שהחלו להורות .יש צורכ באינדיקטורימ
שיאפשרו לבחונ מקצועיות בנקודת זמנ נתונה ,אכ גמ באינדיקטורימ שיאפשרו בדיקת
שינויימ במקצועיות המורה לאורכ שנות עבודתו.
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הכיתה ):(Mayer & Others, 2000: 19-35
 (5תוכנ הקורימ :לתוכנ הקורימ יש שני היבטימ .ראשית ,בהיבט הרשמי של תכנית
הלימודימ ,יש לבדוק את שאלת המיקוד :כמה נושאי לימוד שונימ קיימימ בתכנית
הלימודימ? מחקרימ מצביעימ על ככ שתכנית לימודימ שאינה ממוקדת אלא היא מפוזרת
על פני נושאימ רבימ מלווה בירידה בהישגימ האקדמיימ של התלמידימ ובמיוחד של
תלמידימ מקבוצות אוכלוייה מוחלשות .ההיבט השני נוגע לרמת ההוראה של התוכנ
הנלמד בכיתה עצמה .היבט זה קשה למדידה ,וזו מתבצעת בעיקר באמצעות קרימ
בקרב מורימ .הדוח מצביע על ככ שיש לפתח כלימ יעילימ ואיכותיימ יותר לבחינה של
רמת הוראת התוכנ בכיתה.
 (6פדגוגיה :המחקר בתחומ זה ראשוני בלבד ,ולמעשה אינ הוכחה שפרקטיקות הוראה
מוימות יעילות לשיפור הישגי התלמידימ יותר מפרקטיקות אחרות .יחד עמ זאת ,חשוב
לבדוק נושא זה על מנת לקדמ את הבנתנו את ה"קופה השחורה" של ההוראה והלמידה.
יש הטוענימ כי הוראה שמתמקדת בפיתוח מיומנויות חשיבה טובה יותר מהוראה
שמדגישה שינונ נתונימ ועובדות .הוראה מנ הוג הראשונ מצריכה שיטות מתקדמות
ומגוונות יותר מאשר הרצאה של מורה בכיתה )עבודה בקבוצות קטנות ,דיונימ בכיתה
ועוד( .את הנתונימ על שיטות ההוראה בכיתה ניתנ לאופ באמצעות תצפיות על המורימ
)על ידי אנשימ אחרימ או על ידי צילומ בווידאו( וכנ באמצעות דיווח עצמי של המורימ.
אכ הכלימ הללו מוגבלימ ,ואיכותמ בעייתית .על כנ חשוב לנות ולפתח כלימ יעילימ
יותר למדידה והערכה של דרכי ההוראה.
 (7טכנולוגיה :מחקרימ רבימ מוכיחימ כי שימוש במחשבימ ובאינטרנט לצורכ הוראה
משפר באופנ משמעותי את הלמידה ואת הישגי התלמידימ .בהקשר זה יש לבדוק האמ
טכנולוגיות אלו נגישות בבתי הפר ובקרב תלמידימ שונימ? כיצד משתמשימ המורימ
בטכנולוגיות אלה? באיזה אופנ משפיע שימוש שונה בטכנולוגיה על למידת התלמידימ?
את השאלה הראשונה )הנגישות לטכנולוגיות( קל יחית למדוד ,אמ כי יש בעיות
מתודולוגיות ,למשל :ייתכנ שקיימימ בבית הפר מחשבימ ,אכ המ ישנימ ולכנ כמעט
אינמ מתפקדימ ,לא יכולימ להתחבר לאינטרנט ,לא תומכימ בתוכניות לימוד מתקדמות
וככ הלאה .אולמ בשתי השאלות האחרות — כיצד המורימ משתמשימ בטכנולוגיות אלה
ובאיזה אופנ משפיע שימוש שונה בטכנולוגיה על למידת התלמידימ — הבעיה גדולה אפ
יותר :אינ בנמצא כלימ מהימנימ למדידה ,וכותבי הממכ מבקשימ גמ כאנ להשקיע זמנ
ומחשבה בפיתוח שיטות מחקר רלוונטיות לתחומ.
 (8גודל כיתה :ההנחה היא שככל שהכיתה קטנה יותר ,ככ המורה יכול להשתמש בשיטות
הוראה מגוונות יותר ובזאת לשפר את הלמידה של תלמידיו .יש מעט מחקרימ המעידימ
על הקשר שבינ גודל הכיתה לשיטות ההוראה של המורה ,אכ המחקרימ הקיימימ מצביעימ
על ככ שבכיתות קטנות יותר המורה צריכ להתמודד עמ פחות בעיות משמעת וככ יש
יותר זמנ להוראה .בכיתות קטנות יותר המורה גמ יכול לשתפ יותר תלמידימ בשיעור.
זאת ועוד ,מורימ מדווחימ על מוטיבציה גבוהה יותר ללמד ,ככל שכיתות הלימוד שלהמ
קטנות יותר .מחקרימ רבימ נערכו בנושא של השפעת גודל הכיתה על הישגי התלמידימ,
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וכיומ ידוע שהקטנת גודל הכיתה ל 15עד  20תלמידימ עשויה לשפר את ההישגימ.
יחד עמ זאת ,להקטנה כזו ,כשהיא נעשית ברמה מערכתית ,עלולות להיות תוצאות
לא רצויות כמו צורכ מיידי בהרבה יותר מורימ ,שיוביל לקבלת מורימ פחות מוכשרימ.
המחקר מראה גמ שהקטנת גודל הכיתה משמעותית הרבה פחות אמ אינה מלווה בשינוי
הנגזר ממנה ,שינוי שהמורה אמור לעשות בשיטות ההוראה שלו כדי להתאימנ לכיתה
קטנה יותר .כיוונ שככ ,הממכ מבקש לערוכ עוד מחקרימ על הקשר בינ גודל הכיתה לבינ
דרכי ההוראה של המורה ,מחקרימ שיעזרו להבינ טוב יותר את הנושא ולקבל החלטות
מושכלות יותר.

בתי–הספר ):(Mayer & Others, 2000: 36-47
 (9מנהיגות ביתפרית :מחקרימ מראימ שלמידה עמוקה ומתמידה יותר מתרחשת בבתי
פר שבהמ יש מנהיגות שתומכת במורימ ומכוונת את כל הגל להשגת המטרות הבית
פריות .קשה לאופ נתונימ על גנונ המנהיגות הביתפרית ,מכיוונ שאלה נתונימ
"רכימ" ומכיוונ שלא ברור עדיינ אמ יש גנונות מנהיגות שמקדמימ יותר מאחרימ את
הישגי התלמידימ .המחקרימ מאפיינימ כמה אלמנטימ של מנהיגות איכותית :דגש על
פיתוח קהילת מורימלומדימ רפלקטיבית ,המתבוננת ,מנתחת את העשייה והחשיבה
ומיישמת לקחימ ,וכנ גיבוש צוות ניהול ,שיתופ המורימ בקבלת החלטות ועוד .חשוב
להקדיש מחשבה ולאופ מידע על השאלות הבאות :היכנ ממוקמת המנהיגות הבית
פרית? )רק בתוכ בית הפר? רק בידי המנהל?( כיצד מתממשת המנהיגות? )מה המנהיגימ
עושימ בפועל בתהליכ ההנהגה?( כיצד מעורבימ המורימ? כיצד קשורימ גנונות הנהגה
שונימ ללמידת התלמידימ?
 (10מטרות :גיבוש מטרות ביתפריות )"חזונ ביתפרי"( הזוכות להכמה רחבה בינ
הנהלת בית הפר ,המורימ ,ההורימ ,הקהילה והתלמידימ — והטמעתנ בחיי היומיומ של
בית הפר .כמעט לא קיימ מידע על האופנ שבו מגבשימ בתי פר את מטרותיהמ ועל
האופנ שבו המ מטמיעימ אותנ .כדי לבדוק את הנושא יש לקבל מידע ֶהקשרי רב ממגוונ
בתי פר ,בפריה רחבה ככל האפשר.
 (11קהילה פרופיונלית :המחקר מראה כי בבתי פר איכותיימ קיימת קהילה פרופיונלית
יציבה של מורימ מנוימ ,בעלת נורמות ,ערכימ ומטרות משותפות ,קהילה בעלת מיקוד
משותפ כלפי למידת תלמידימ ,הפתוחה להתבוננות ,לניתוח העשייה והחשיבה ,להפקת
לקחימ ולהכנת שינויימ ורעיונות חדשימ .כמו שני האינדיקטורימ האחרונימ ,גמ
אינדיקטור זה חשוב אכ קשה למדידה.
 (12משמעת :חוקרימ רבימ כבר הצביעו על קשר טטיטי בינ אקלימ משמעת חיובי בבית
הפר לבינ הישגימ גבוהימ של התלמידימ .אפשר להגדיר את המשמעת כתנאי הכרחי
אבל לא מפיק .כדי לבדוק את רמת המשמעת בבית הפר יש למדוד תופעות כגונ חור
כבוד לזולת )בכלל זה לתלמידימ ומורימ כמובנ( ,היעדרויות ואיחורימ ,צריכת אלכוהול
ומימ ,מקרי אלימות והחזקת כלי נשק .הנתונימ הללו אמנמ קלימ לבדיקה ,אכ מידת
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היבתיות בקשר שבינמ לבינ הישגי התלמידימ והאופנ שבו המ תורמימ להעלאת רמת
ההישגימ עדיינ אינמ ברורימ.
 (13ביבה אקדמית :בית פר שבו הציפיות האקדמיות גבוהות יותר ,שמכוונ ומעודד יותר
את תלמידיו להצטיינות אקדמית ושדוחפ ללמידת תחומימ אקדמיימ נחשבימ יותר,
מוביל להישגי תלמידימ גבוהימ יותר .אכ גמ אינדיקטור זה זקוק למחקר נופ שיפענח
את הקשר בינ האווירה האקדמית לבינ האופנ שבו היא מעלה את ההישגימ.
חשוב לזכור שהאינדיקטורימ השונימ נבדלימ הנ ברמת התקפּות )הקשר בינמ לבינ איכות
הלמידה( והנ ביכולת למדוד אותמ .הטבלה למטה מפרטת את טיב האינדיקטורימ השונימ
84
שנבדקו במגרת הדוח )ע"פ ניר וחובריו ,עמ' :(27
איור  : 7טיב האינדיקטורימ לבדיקת איכות בתי הפר הציבוריימ
)על פי :(Mayer & Others, 2000: 5-18
טיב גבוה

טיב בינוני

טיב נמוכ



משימת המורה



התפתחות מקצועית

 פדגוגיה



נייונ המורה



טכנולוגיה

 מטרות



כישורימ אקדמיימ של המורה



תוכני הקור

 מנהיגות ביתפרית



גודל כיתה



משמעת

 קהילה מקצועית



ביבה אקדמית

יש אינדיקטורימ )כגונ טיב ההכשרה של המורימ ,גודל הכיתה ונייונ המורימ( שהקשר בינמ
לבינ איכות הלמידה ישיר וברור ,מאושש במחקרימ קודמימ ,מהימנ וקל לבדיקה .אינדיקטורימ
אחרימ )כגונ השכלה אקדמית של המורימ( קלימ לבדיקה אכ עדיינ לא הוכח קשר ישיר בינמ
לבינ איכות הלמידה של התלמידימ .מהימנותמ של אינדיקטורימ לניבוי הישגימ לימודיימ )כגונ
התפתחות פרופיונלית ,תוכנ המקצוע ,הטכנולוגיה שבה משתמשימ ,המשמעת והביבה
האקדמית של בית הפר( אינה ברורה .ולבופ ,יש אינדיקטורימ )כגונ פדגוגיה ,מנהיגות בית
פרית ,מטרות בית הפר וקהילה פרופיונלית( ,שכמעט לא קיימ מידע בהיר ונגיש עליהמ.
דוגמה נופת ,מעודכנת יותר ,שבה השתמש ה NCESבאינדיקטורימ חינוכיימתהליכיימ
שּפרמ הארגונ בשנת  .2007גמ במקרה
לצורכ השוואה בינלאומית ,אפשר למצוא בדוח ִ
זה הדוח משווה בינ מדינות ה G8באמצעות אינדיקטורימ המתבימ על נתונימ שנאפו
בארגונימ ובמבחנימ בינלאומיימ שונימ ) PISA, TIMSSועוד( .בדוח זה מופיעימ חמישה
נושאימ עיקריימ להשוואה ואפשר לראות שהאינדיקטורימ עצממ התרבו והשתכללו במשכ
הזמנ ):(Miller & Others, 2007
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הטבלה מובאת מתוכ הדוח — .Mayer & Others, 2000: 49
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 .1אוכלוייה ורישומ לבית הפר )השתתפות בחינוכ( :פוטנציאל הדרישה העתידית לחינוכ
במדינה ,כמות אוכלוייה ,גיל אוכלוייה ,השתתפות בחינוכ פורמלי.
 .2הישגימ אקדמיימ :הישגימ של תלמידימ בשלבי גיל שונימ במתמטיקה ,מדעימ וקריאה,
והשוואה ביניהמ ,וכנ ,השוואה יחית לחתכי רוחב שונימ כגונ מגדר ,ומעמד וציו
אקונומי.
ֶ .3הקשר הלמידה :זמנ ההוראה )שעות בשבוע ושבועות בשנה ,הוראה רגילה ,מתקנת או
העשרה ,שיעורי בית( ,גודל כיתה ,יח מפרי מורימתלמידימ ,התפתחות פרופיונלית
של המורימ )על פי נושאימ :תוכנ ,פדגוגיה ,הערכה ,פיתוח מיומנויות של תלמידימ לפתרונ
בעיות( ,שימוש של המנהלימ במידע המתקבל מתהליכי הערכה.
 .4הוצאה ציבורית לחינוכ :שכר מורה מתחיל עמ הכשרה מינימלית ,שכר מורה עמ ותק של
 15שנה והכשרה מינימלית ,הוצאה ציבורית לחינוכ לכל תלמיד כאחוז מתוכ התמ"ג.
 .5תשואות החינוכ :רמת ההשכלה של האוכלוייה ,אחוזי אבטלה על פי רמת השכלה,
הכנה ממוצעת על פי רמת ההשכלה וכיוצא באלה.
בהמשכ לתפיה שאינדיקטורימ של תפוקות )כגונ הישגי תלמידימ( אינמ מפקימ כלימ
להבנת התהליכ המתרחש בתוכ בית הפר ,פיתחו קרציא ועמיתיו בקוטלנד )Karatzias,
) (Power & Swanson, 2001ע"פ ניר וחובריו  (29-28 :2008מודל הבודק את איכות חיי בית
הפר ) .(QSLהתפיה של מחקר זה היא כי דרכ קידומ רווחת התלמידימ ישתפרו הישגיהמ
הלימודיימ )שמ ;(265 :ואכנ במחקרימ שונימ נמצאו קשרימ חזקימ בינ איכותו של בית הפר
)הישגי התלמידימ ועוד( לבינ שביעות רצונמ של התלמידימ במוד )שמ.(269 :
על בי עובדות אלו ,בנו קרציא ועמיתיו מערכת אינדיקטורימ המבות על דעותיהמ
ושביעות רצונמ של התלמידימ .החוקרימ מפרטימ את הפרמטרימ השונימ שהמודל מודד
ומראימ כי תוצאות המחקר על בי מודל זה מהימנות ,תקפות ומובהקות מאוד .להלנ פירוט
האינדיקטורימ שאותמ הציעו החוקרימ ):(Karatzias, Power & Swanson, 2001: 271

איכות הלמידה בביה"ס — רשימת אינדיקטורים לתחומים של QSL
)על פי  :(Karatzias, Power & Swanson, 2001: 271הרשימה מונה  14תחומימ ,ולכל תחומ
 4אינדיקטורימ.
התחומימ המ :תכנית לימודימ )קוריקולומ( ,השגת מטרות ,שיטות הוראה ,גנונ הוראה,
למידה ,צרכימ אישיימ ,הערכה ,ערכימ — גורמי ביה" ,ערכימ — גורמימ אינדיווידואליימ,
מקורות תמיכה לתלמיד ,הכנה לקראת קריירה ,יחי גומלינ בביה" ,ביבה — תנאימ פיזיימ
חיצוניימ ,ביבה — גורמימ פנימיימ.
להלנ פירוט  56האינדיקטורימ שנמנו ל 14התחומימ:
תכנית הלימודימ )הקוריקולומ( :מבנה ,מ' הנושאימ ,לוח זמנימ ,פעילויות בכיתה
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השגת מטרות :העבודה במגרת הקור ,ביצוע ,השתתפות בפעילויות בכיתה ,היענות
למשימות לאומיות
שיטות הוראה :שיטות ,הברימ ,קיומ דיאלוג ,שיעורי בית
גנונ הוראה :המשכיות ,העמקה ,אינטגרציה ,עיתוי
למידה :מוטיבציה ,התקדמות בלמידה ,חשיבה ביקורתית ,אינטראקציה עמ אחרימ
צרכימ אישיימ :בחירה ,התנויות והתעניינות ,צרכימ אישיימ בלמידה ,פעילויות חוצכיתתיות
הערכה :שיטות ,דרגות כיתה ,מידע על הערכה ,ביצוע
ערכימ /גורמי ביה" :שוויונ /הוגנות ,שימוש במתנ שבח ,משמעת ,ביבה מקבלת
ערכימ/גורמימ אינדיווידואליימ :תחושת זהות ,גאווה ,ציפיות ,מעורבות הורימ
מקורות תמיכה לתלמיד :מורה/חברי צוות אחרימ בביה" ,חברימ ,חיצוניימ ,הורימ
הכנה לקראת קריירה :מודעות עצמית ,כישורימ חדשימ ,קריירה עתידית ,הכנה לעיוק עתידי
יחי גומלינ בביה" :עמ המורה ,עמ חברי צוות אחרימ ,עמ תלמידימ אחרימ ,עמ חברימ
ביבה — תנאימ פיזיימ חיצוניימ :מתקני פורט ,ריהוט ,זמינות אזורימ חברתיימ ,שירותי מזונ
ביבה — גורמימ פנימיימ :עיצוב וקישוט ,ציוד טכני ,מרחק ביה" מהבית ,בטיחות
חשוב לציינ כי ,נמצאה קורלציה גבוהה בינ תוצאות המדידה של אינדיקטורימ אלו ובינ מבחנימ
85
רלוונטיימ מבוימ )כגונ מבחנ הערכה עצמית ומדד הלחצ של התלמידימ(.
לאחרונה )בופ ִ ּ (2008פרמה האקדמיה הלאומית לחינוכ )National Academy for
 (Educationבארה"ב תקצירימ של ניירות עמדה בנושאי חינוכ , 86ניירות שנועדו לייע בידי
קובעי המדיניות ובהמ המלצות לממשל החדש ולקונגר בנושאימ שונימ הנוגעימ לשיפור
מערכת החינוכ .ניירות אלה ,הנקראימ ,NAEd Education Policy White Papers Initiatives
נכתבו בידי בכירי החוקרימ בחינוכ בארה"ב .המ מתמקדימ בשישה נושאימ :קריאה ואוריינות,
חינוכ למדעימ ולמתמטיקה ,זמנ למידה ,איכות מורימ ,טנדרטימ הערכות ואחריותיות ,שוויונ
הזדמנויות והצטיינות במערכת החינוכ האמריקנית .כל נייר הוא בהיקפ של כ 2עמודימ ובו
יכומ קצר ממצה של הנושא הנדונ ו 3-2המלצות אופרטיביות לקובעי המדיניות .הנושאימ
הנוגעימ ישירות לנושא הדיונ בפרק זה המ איכות מורימ וזמנ למידה.
בנושא איכות המורימ מדגיש נייר העמדה שאי אפשר לקבוע איכות של מורה ושל הוראה
לפי דרגתו האקדמית או דרכ המכתו של המורה .הנייר מתמקד בקושי שגורמימ התחלופה
הגדולה של המורימ בבתי הפר והמחור הקבוע במורימ ,וממליצ לקובעי המדיניות למצוא
דרכימ שונות לגיו והמכה של אקדמאימ מוכשרימ להוראה ,לעקוב אחר מי שגויו ,להעריכמ
בכל דרכ אפשרית ,ובהתב על ככ ,לעשות כל מאמצ להשאיר את המתאימימ ולפטר את
אלה שאינמ מתאימימ .מניירות העמדה האלה עולה כי ניתנ להעריכ את התאמתו של המורה
לתפקודו כמורה לפי איכות ההוראה שלו בשנתיימ הראשונות לעבודתו .אמ רק יטופחו כראוי,
רבימ יכוייהמ של המורימ המתאימימ להישאר בתפקידיהמ.
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כמו כנ מומלצ לקובעי המדיניות להשקיע כל מאמצ כדי לשמור ולטפח את המורימ
המצליחימ תוכ השקעה בתגמולי שכר ,שיפור בתנאי עבודה ,מתנ הזדמנויות להתפתחות
מקצועית ומתנ הדרכה מקצועית אישית ).(mentoring
בנושא זמנ למידה מדגיש נייר העמדה שיש להתייח לזמנ למידה כאל משאב או תשומה
לאיכות למידה ,כי ידוע שיותר זמנ למידה איכותי משפר הישגימ ומקדמ תלמידימ .לכנ יש
לעשות כל מאמצ להגדיל את המשאב הזה ,במיוחד בקרב אוכלויות נחשלות שאינ להנ
אמצעימ להשקיע בקידומ ילדיהנ .מדובר על למידה בקיצ ) (Summer Schoolועל תופת
שעות למידה שיתנו מורימ טובימ ומיומנימ אחרי שעות הלימודימ הרשמיות בבית הפר.

סיכום
פרק זה הציג בקצרה ,את האינדיקטורימ המוכרימ כיומ להערכת איכות הוראה ,איכות מורימ
ואיכות בתי פר .נמנענו מלפרט יתר על המידה כדי לא לעמעמ את התמונה המתקבלת
על וגי האינדיקטורימ שהוצגו בפרות המקצועית .בכתיבת הפרק נעזרנו מאוד בקירות
שהוגשו לוועדה בידי בל ) ,(2008זוזובקי ונחמיא ) ,(2008ניר וחובריו ) (2008ושלור
) .(2008הקירות נגישות במדור "חומרי רקע" באתר היזמה.
כפי שראינו לעיל ,אפשר לראות שמרבית האינדיקטורימ שבהמ נעשה שימוש המ
אינדיקטורימ כמותיימ ,קלימ יחית להשגה ,מוג התשומותתפוקות — תשומות כפיות
של השקעה לתלמיד ,השכלת מורימ ונתוני רקע שלהמ ,נתוני רקע של תלמידימ ,יח מפרי
מורה/תלמידימ ,וכנ מידת ההשקעה הטכנולוגית בבית הפר — יח מפרי תלמידימ/מחשבימ,
מעבדות מצוידות ,שטח בית הפר ,ציוד וכיוצא באלה .בעניינ התפוקות ,האינדיקטור
השימושי ביותר הוא הישגי התלמידימ ,אכ חשיבות נודעת גמ להשתתפות בחינוכ ,השכלת
האזרחימ במדינה ,אחוזי ההגעה להשכלה גבוהה וכדומה .נתונימ אלה קלימ להשגה )נמצאימ
"מתחת לפנ"( ,אכ המ אינמ משקפימ בהכרח את כל המרכיבימ החשובימ להערכת איכותמ
של מערכת החינוכ ,ההוראה ,המורימ ובתי הפר.
החל משני העשורימ האחרונימ של המאה ה 20התחילה הפרות המקצועית לשימ דגש על
אינדיקטורימ תהליכיימ המתמקדימ במה שקורה בבית הפר ,ב"קופה השחורה" — בתהליכימ
המתרחשימ בבית הפר ובכיתות ומשפיעימ על התפוקות .אינדיקטורימ אלה מנימ למדוד
את מה שקשה בדרכ כלל למדוד באופנ כמותי ,ולצורכ השימוש בהמ יש לאופ נתונימ על ידי
תצפיות ושיטות איכותניות כגונ דרכי ההוראה )פיתוח חשיבה? שינונ?( ,האופק המקצועי של
המורה ושינויימ במקצועיותו לאורכ שנות עבודתו ,אופי המנהיגות בבית הפר ,אופי הקשרימ
בינ מנהל למורימ ,מורימ לתלמידימ ,מורימ להורימ ,מנהל להורימ והשפעת כל אלה על תהליכי
ההוראה בבית הפר ,מידת הקונצנו בינ ההנהלה לבינ המורימ בדבר המטרות והערכימ
המנחימ את בית הפר )"החזונ הביתפרי"( והשפעתה על התנהלות ההוראה ,המשמעת
בבית הפר ,יח כבוד לזולת )מורה ,תלמיד( ,היעדרויות ואיחורימ ,אלימות ,אקלימ בית הפר,
שכל הנזכר לעיל הוא חלק ממרכיביו ,וכדומה .כל אלה הוצגו בפרק זה ,אכ חלקמ דורשימ
הפעלה של דרכימ אחרות לאיופ נתונימ ,דרכימ יקרות וקשות לביצוע בקנה מידה גדול.
כפי שראינו לעיל ,הקשר בינ אינדיקטורימ לאיכות הלמידה לבינ ההישגימ )בהנחה שההישגימ
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המ ביטוי לאיכות הלמידה ,אמ בודקימ אותמ בהתאמ לנדרש( הוא לעתימ ישיר וברור ,ולעתימ
לא ברור כלל ועיקר .ככ גמ בכל הנוגע למרבית האינדיקטורימ התהליכיימ שעדיינ לא נבדקו
בהיקפ מפיק כדי להוכיח את מהימנותמ ותקפותמ.
בתחילת הפרק הזה וכנ בפרק המבוא נאמר שאנו מזהימ שני קהלי יעד המעוניינימ
להשתמש באינדיקטורימ:
 .1המערכת הציבורית — מודות המדינה בהיררכיות שונות ,המעוניינימ בהערכת מערכות
החינוכ בכללותנ ובעריכת השוואות לאומיות ובינלאומיות .מודות אלה משתמשימ
כיומ בעיקר באינדיקטורימ כמותיימ ,המודדימ יח תשומות/תפוקות .התפוקה העיקרית
הנמדדת היא הישגי התלמידימ .השימוש שנעשה במדדימ השונימ מניח שלתשומות
שמודדימ יש אכנ השפעה על הישגי התלמידימ .חשוב לציינ שלמרות הנחה זו ,יש מקרימ
רבימ שבהמ אפשר אמנמ למצוא ִמתאמ ,אכ קשה להוכיח מהו הקשר בינ מדדי התשומות
להישגי התלמידימ .יתר על כנ ,מחקרימ העלו שלעתימ לא ניתנ כלל להוכיח קשר חיובי.
 .2קהל היעד השני הוא המשתתפימ במעשה החינוכי או קשורימ אליו ,המעוניינימ
באינדיקטורימ ברמת המיקרו :בית הפר ,הכיתה המורה ,התלמיד וכנ ההורימ .קבוצה
זו מעוניינת באינדיקטורימ המתארימ את המעשה החינוכי ובודקימ את איכותו ,ואלה
בעיקר האינדיקטורימ התהליכיימ שבאחרונה עוקימ בהמ רבות ,גמ כדי לבנות אפשרויות
להשתמש בהמ במערכת הציבורית לצורכ השוואות לאומיות ואולי בינלאומיות .איופ
הנתונימ לאינדיקטורימ אלה קשה ויקר כמפורט לעיל ,ודרושה עוד עבודה רבה להגדרתמ
ולמציאת הקשר בינ המדדימ לתוצאות המבוקשות .יחד עמ זאת ,ההיצע הגדול של
פרמטרימ הניתנימ לבדיקה במעשה החינוכי עצמו מחייב בחירה של האינדיקטורימ
המתאימימ למה שרוצימ לבדוק ,ומחייב פיתוח קריטריונימ לבחירת האינדיקטורימ
המתאימימ ,כפי שהוצג לעיל.
המלצות אחדות לפיתוח אינדיקטורימ והפעלתמ בתחומ של בדיקת איכות הוראה ,איכות
מורימ ואיכות בתי פר הוצגו בפרק המבוא של ממכ זה ,ובפרק זה הוצג מגוונ רחב של
אינדיקטורימ נופימ שעשויימ לתת תמונה על איכות ההוראה ,לאחר מחקר ופיתוח שיטות
לאיופ נתונימ ועיבודמ לאינדיקטורימ תהליכיימ.
על כנ נראה לנו כי דרושימ עדיינ מחקר ופיתוח של מדדימ שעשויימ לשמש אינדיקטורימ,
כאלה שנמנו לעיל ואחרימ ,ובהמ בעיקר האינדיקטורימ התהליכימ העוקימ באיכות
ההוראה ,שזוהו בפרות המקצועית ופורטו לעיל ,בפרקימ נופימ בממכ זה ובקירות
שהוגשו לוועדה ואוזכרו כאנ .עדיינ לא ברור הקשר של מרבית האינדיקטורימ האלה לאיכות
הלמידה ולקידומ התלמידימ ומערכת החינוכ ,שהמ בופו של דבר מטרות העל של מערכות
החינוכ בכלל ושל זו שלנו בפרט.
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אינדיקטורים לפערים ושוויון הזדמנויות
א .מבוא
מערכ האינדיקטורימ אמור לבדוק את מצב השוויונ ושוויונ ההזדמנויות במערכת החינוכ ,והוא
מבקש למנ את התחומימ שבהמ הנתונימ הכמותיימ יכולימ ללמד על מידת השוויונ ושוויונ
ההזדמנויות הניתנימ לתלמידימ מקבוצות האוכלוייה השונות במשכ שנות לימודיהמ .כבר
ממשפט פתיחה זה אפשר להבינ עד כמה מלאכת בניית האינדיקטורימ יכולה להיות קשה
ומורכבת .כי לא תמיד קל לנתק את מערכת החינוכ ממערכות ארגוניותחברתיות אחרות
במדינה .אדרבה ,במקרימ מויימימ מה שמתקיימ במערכת החינוכ אינו אלא בבואה של
החברה בכללותה ,והדבר מעורר מיד את השאלה אמ ניתנ לבודד את מערכ האינדיקטורימ
בעניינ השווינ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ מהמערכ הקיימ בחברה בכללותה או שראוי ונכונ
למוכ בעניינ זה על מערכ האינדיקטורימ הכללי לשוויונ ושוויונ הזדמנויות בחברה .ובכלל,
מה משמעותמ של מושגי השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ? האמ המ מחייבימ הקצאה
שווה של משאבימ לתלמידימ ,יהיו נתוניהמ האישיימ אשר יהיו ,או שבשמ ערכי השוויונ
עצממ נכונ לעתימ לנהוג אפ באישוויונ? 87מהמ התחומימ שנכונ לבדוק תוכ איופ הנתונימ
הכמותיימ הנוגעימ להמ :האמ מערכ התשומות במערכת החינוכ חשוב ורלוונטי לצורכ קביעת
מידת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ או שמא אפשר להתפק בבחינת מידת הנגישות
למערכת וטיב התפוקות של תלמידימ? בדומה לככ ,האמ האינדיקטורימ בנושא שוויונ ושוויונ
הקרבה הלאומיתעדתיתתרבותית שבינ הקבוצות
ההזדמנויות צריכימ להבליט את מידת ִ
השונות לבינ תכניות הלימודימ ,וכנ את מידת המוטיבציה ,עוצמת השאיפות וצורות הדימוי
העצמי של התלמידימ ,או שהאינדיקטורימ צריכימ להתמקד אכ ורק בנושאי המדידה הכמותיימ
הרגילימ )אחוז הצלחה ,מפר תלמידימ בכיתה וכדומה(? שאלה נופת נוגעת לאוכלויות
שמנ הראוי לייחד ולבודד לצורכ איופ הנתונימ הנוגעימ להנ בכל אחד מהתחומימ שייקבעו.
אינ חולק על ככ שמערכת האינדיקטורימ צריכה להתייח לשכבות הגיל השונות במשכ שנות
הלימוד בבתי הפר ,אכ לא תמיד נהיר לַ כול אמ בצד החלוקה המעמדית )חברתיתכלכלית(,
הגאוגרפית )מרכזפריפריה( ,המגזרית )ערבימ ויהודימ( והמגדרית )תלמידימתלמידות( ראוי
לאופ את הנתונימ גמ מבחינתנ של תתקבוצות נופות ,כמו למשל עולימ מארצות מוצא
שונות מבחינתה של האוכלוייה היהודית ,ומולמימ ,נוצרימ ,דרוזימ ובדווימ מבחינתה של
האוכלוייה הערבית.
כדי לייע לעצמה לגבש עמדה בעניינמ של אינדיקטורימ אלה הזמינה הוועדה נייר עמדה
אחד ושלוש קירות מדעיות :נייר עמדה חובר בידי עו"ד אונ זהר מטעמ ארגונ "עדאלה",
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ,והוגש לוועדה בפברואר  .2008קירה
ראשונה חוברה בידי פרופ' ז'ק ילבר מהמחלקה לכלכלה באוניבריטת בראילנ והוגשה
לוועדה ביולי  ,2008קירה שנייה חוברה בידי מר נחומ בל והוגשה לוועדה בנובמבר ,2008
ושלישית חוברה בידי יונתנ רוזנבלט וליעד שקל ,התמקדה בדיווח המגזרי של אינדיקטורימ
 87ראו למשל (1990) Coleman ,אשר מצביע על משמעותו המשתנה של הערכ ”“equality in educational opportunity
ואפ מביע את העמדה שהמושג כולו מוטעה ומטעה.
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בחינוכ במדינות שונות ,והוגשה לוועדה ביולי  .2009הקירות שהגישו פרופ' ילבר ומר בל
הועברו לעיונמ של מומחימ נופימ בתחומ ,ואלה הויפו תרומה משלהמ לליבונ נופ ומאיר
עיניימ בכמה וגיות מרכזיות שעלו ַּבקירות .פרופ' חיימ אדלר מר הערות מפורטות על הדוח
של מר בל ,וד"ר דניאל גוטליב מר הערות מפורטות על הדוח של פרופ' ילבר .הקירות
ייעו לוועדה בגיבוש עמדתה ,והנ נגישות באתר היזמהhttp://education.academy.ac.il :
)במדור "חומרי רקע"( .יחד עמ זאת ,אנו מבקשימ להבהיר שהקירות שהוגשו לוועדה
משקפות את דעות מחבריהנ ואינ הנ משקפות בהכרח את דעתמ של חברי הועדה .כדי
להבהיר את עמדת הוועדה בנושאימ עקרוניימ שקשורימ לוגיית האינדיקטורימ ולהערכה
של מידת השוויונ ושוויונ ההזדמניות במערכת החינוכ ביקשנו לעמוד להלנ על כמה מוגיות
היוד בעניינ זה .בופ הפרק מופיעה רשימה מפורטת של אינדיקטורימ שנראו לחברי הוועדה
רלוונטיימ להערכה האמורה.

ב .על משמעות השוויון ושוויון ההזדמנויות
 .1כללי
באופנ מורתי עקרונ השוויונ היה עקרונ נורמטיבי מנחה מבחינתנ של מדינות ששאפו
לב משטר דמוקרטי שבו האוטונומיה ,החירות ,הרווחה וזכויותיו של האדמ היחיד באשר
הוא ,הפכו להיות מושא דאגתו של המשטר .ייאמר עוד שאליבא דרונלד דוורקינ )Ronald
 ,(Dworkinלגיטימציה של משטר בכללותו נבחנת על פי יכולתו לדאוג לגורלמ של כלל
האזרחימ שהמדינה תובעת עליהמ שליטה ודורשת מהמ נאמנות ) .(Dworkin, 2000הדאגה
השווה לכלל האזרחימ היא גמ מה שמבדיל קהילה פוליטית דמוקרטית מקהילה טוטליטרית.
בכלל ,כשעושרה של החברה מחולק בצורה לא שווה ,עולה חשד בדבר דאגתה השווה של
המדינה לכלל אזרחיה ).(Dworkin, 2000
אפ שעקרונ השוויונ הוא עיקרונ ראוי ומועיל המוחזק כעקרונעל במשטרימ דמוקרטיימ
רבימ ,יישומו הלכה למעשה הוא עניינ מורכב למדי .האמ המדינה צריכה לנהוג בשוויונ גמור
ביחה כלפי שני אזרחימ כאשר לכל אחד נתוני רקע שונימ — למשל אמ הראשונ ובל
ממוגבלויות פיזיות והשני לא? האמ המדינה צריכה להתייח אחרת למוגבלויות שנובעות
מפעולה רצונית של האזרח עצמו )למשל שימוש מוגבר במימ( ולמוגבלויות שנגרמו בגלל
רשלנותמ של אחרימ )למשל תאונת דרכימ(? מה דינמ של יחידימ הנמנימ עמ קבוצת מיעוט
שבלה בעבר מאפליה — האמ במציאות כזו הקצאה שווה של משאבימ לקבוצת המיעוט
ולקבוצת הרוב עולה בקנה אחד עמ עקרונ השוויונ ,או שדרושה העדפה בהקצאת המשאבימ
לקבוצת המיעוט כדי לחפות על ההקצאה החרה של העבר? האמ קביעת תכנית לימודימ
אחידה לכלל האזרחימ במדינה היא מעשה שוויוני ,גמ אמ תכנית זו מעוצבת במידה רבה
על פי רצונה של הקבוצה ההגמונית ,אפ על פי שבחברה קיימות קבוצות אחרות ולהנ
צרכימ חינוכיימ ותרבותיימ שונימ? ואמ תחליט החברה להנהיג מערכת חינוכ דיפרנציאלית
לאוכלויות שונות ,עד כמה היא צריכה גמ לדאוג לגלעינ חינוכי משותפ ושווה לכולמ ,ומה
צריכימ להיות תכניו של אותו גלעינ?
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בדיונ שלהלנ בחרנו להתייח לכמה מנ השאלות האלה ,במיוחד לאלה שרלוונטיות
למציאות הישראלית.

 .2על שוויון ושוויון הזדמנויות
השוויונ הפורמלי בינ כלל האזרחימ ,אפ שהוא עקרונ חשוב ,אינו העקרונ המנחה תמיד .אדרבה,
כדי לנהוג בשוויונ בינ כלל האזרחימ צריכ לעתימ אפ לנהוג בחורשוויונ ביניהמ .למשל
במקרה של קבוצת ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ :מידת השוויונ כלפיהמ מחייבת להשקיע
בהמ יותר מאשר בקבוצת הילדימ הרגילה ,וזאת מתוכ מגמה מוצהרת לכות על הפערימ
שבינמ לבינ אחרימ ולהופכמ לשווימ מבחינת יכוייהמ להגשימ את משאלותיהמ .אינ זה
מקרי לכנ שבמקומ עקרונ השוויונ הפורמלי ,מרבימ לדבר על עקרונ שוויונ ההזדמנויות .כלומר
לא ההקצאה השווה היא קנה המידה למדידת השוויונ אלא ההזדמנות שהמערכת מאפשרת
לכלל התלמידימ להגיע לרמת הישגימ שווה ,גמ אמ כדי ליצור אותה הזדמנות צריכ להקצות
משאבימ שונימ לאוכלויות השונות .אולמ ,גמ כשמדובר בעקרונ שוויונ ההזדמנויות ,יש
המבקשימ לחדד כמה תובנות נופות .כי יש פעמימ שהמערכת תבקש להעדיפ קבוצה אחת
על פני קבוצה שנייה לא בשל מגבלה זו או אחרת אלא בשל יתרונ או תכונה מויימת שיש
לקבוצה .העדפה כזאת לא תביא להפרת עקרונ השוויונ ,גמ אמ במוצהר היא אינה מבקשת
לאפשר קיומה של הזדמנות שווה .דוגמה אחת בעניינ זה מתייחת לקבוצת תלמידימ חדורי
מוטיבציה להצליח ולהתקדמ בתחומ לעומת קבוצה אחרת שאינה בעלת מוטיבציה דומה.
ג'ונ רול ) (John Rawlsבכתביו מבקש לכנ להתמקד בעיקרונ של שוויונ במתנ הזדמנות הוגנת
) .(Silber, p. 5) (equality of fair opportunityלפי עיקרונ זה הטנדרט של מתנ הזדמנות
הוגנת מתקיימ כאשר לאנשימ בעלי יכולות בי זהות ומוטיבציה זהה תוענק ההזדמנות
שווה להצליח בהשגת מקומ לימודימ או תפקיד אחר .לפיככ ,אמ ראובנ ומייונ המ בעלי
יכולות ושאיפות דומות ושניהמ רוצימ להפוכ למהנדי תוכנה ,אבל מוצאה של מייונ
ממשפחה מבות שבה ההורימ משכילימ ואילו מוצאו של ראובנ ממשפחה מעוטת יכולות
שבה ההורימ בעלי השכלה ביית לשניהמ צריכה להינתנ הזדמנות שווה להגשימ את
משאת נפשמ ) .(Silberעיקרונ זה נועד לנטרל את נתוני הרקע הרלוונטיימ של שני התלמידימ,
במיוחד המעמד החברתיכלכלי של הוריהמ והביבה שממנה באו ,כגורמימ שישפיעו על
יכויי התלמידימ להגשימ את רצונותיהמ .אלא שעיקרונ זה אינו מבקש לנטרל את השפעתנ
של כלל תכונות היוד של התלמידימ על ההזדמנות להגשימ את רצונותיהמ .ככ למשל ,גורמימ
כגונ מוטיבציה אישית או נתוני אינטליגנציה שיש ליחידימ המ נתונימ שיכולימ כנ להשפיע על
ההזדמנות שיש לתלמידימ להגשימ את רצונמ מבלי שיופר העיקרונ של שוויונ הזדמנויות הוגנ.
מתבר שגמ מבחינתו של עיקרונ זה נדרשות עוד מפר הבחנות .ככ למשל ,אנשימ יכולימ
להגיע למצב של מוגבלות )חברתית ,כלכלית או אחרת( כתוצאה ממעשה שנבע מבחירה
שלהמ .האמ חוג כזה של אנשימ זכאי להזדמנות שווה בהשוואה לחוג אחר של אנשימ שגמ
המ בחרו את מלול חייהמ ,אכ הצליחו? מנגד אפשר גמ לומר שנתונ המוטיבציה האישית
יכול להיות מושפע לא רק מהבחירות האישיות של היחיד אלא גמ מהמציאות החברתית
כלכלית שבה הוא גדל אבל עליה אינ לו שליטה .ד"ר שלמה בירקי היטיב לתאר את מידת
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השפעתה של המוטיבציה הירודה אצל תלמידימ על רמת הישגיהמ באומרו שגמ אמ תהיה
השקעה שוויונית במגזרימ השונימ ,עדיינ פק רב אמ היא תוכל להעלות את הישגי התלמידימ
בהיעדר רמת ציפיות גבוהה מצד התלמידימ ,המורימ וההורימ .ובלשונו:

נראה ,על כנ ,כי מעבר להבדלי המשאבימ ,שהמ אכנ חמורימ ביותר ,הגורמ המרכזי להישגימ
הלימודיימ הנמוכימ הוא — שוב ,בדומה למתרחש בבתי הפר של המזרחימ — רמת ציפיות
נמוכה מצד מורימ ,הורימ והתלמידימ והתלמידות עצממ .רמת ציפיות קהילתית נמוכה
זו נובעת ,ככל הנראה ,מהערכה שלילית לגבי יכויי הקידומ החברתי באמצעות החינוכ,
וזאת על רקע מעמדמ הכלכליחברתי הנמוכ של ערבימ ,כמו גמ על רקע העדר מדיניות
חינוכית ותעוקתית ממשלתית שתעניק יוד לציפיות גבוהות יותר) .בירקי;1990 ,
עמ' .(169
במטרה לפשט עוד יותר את עקרונ שוויונ ההזדמנויות יש הטוענימ כי מחויבותו של העיקרונ
היא ליישר את שטח הפעילות )) (leveling the playing fieldילבר ,עמ'  .(7על פי פרדיגמה
זו ,חרונות ומוגבלויות שיש ליחיד אינמ צריכימ להשפיע על יכויו להתקדמ ולהצליח ,ובלבד
שחרונות ומוגבלויות אלו אינמ תולדה של פעילות שעשה היחיד מתוכ בחירה .עיקרונ זה
של יישור שטח הפעילות מחייב כצעד נלווה לבטל את כלל החמימ והמהמורות שקיימימ
ב"שטח המציאות" ואשר יכולימ להגביל אנשימ בעלי נתונימ ורצונות זהימ לבחור כאוות
נפשמ בוג החינוכ שלהמ וברמתו .באותה מידה ,אמ בעבר הייתה קיימת אפליה כלפי קבוצה
מוימת של אזרחימ ,יישור השטח יחייב השקעה מיוחדת בקבוצה זו ,כי רק אז יתאפשר
לפעול ליישור אמיתי של שטח שבמקור לא היה מיושר לכלל האזרחימ )ילבר ,עמ' .(10-9
ברמת ההפשטה ניתנ אפוא לומר כי עקרונ שוויונ ההזדמנויות מחייב שחוקימ ומדיניות
ממשלתית יבטיחו מצד אחד כי גורלמ של האנשימ יהיה תלוי עד כמה שאפשר בבחירתמ
החופשית והאוטונומית ,וינטרלו מצד שני את השפעתמ של נתונימ לא רלוונטיימ כגונ רקע
כלכלי ,מינ ,גזע  ,דת וכיוצא באלה ).(Dworkin, 2000, p. 6
נשאלת אפוא השאלה :כיצד יש בדיונ על עקרונ השוויונ ,שוויונ ההזדמנויות ומתנ
ההזדמנות ההוגנת כדי להשפיע על מערכ האינדיקטורימ בנושא השוויונ במערכת החינוכ?
ראשית ,העקרונות האלה מחייבימ את המערכת לאפשר לפרטימ מנ האוכלויות השונות
הזדמנות הוגנת להצליח .הדברימ נכונימ במיוחד כשמדובר בפרטימ שבלי ההשקעה או
ההתחשבות של המערכת יצטרכו להתאמצ יותר יחית לאוכלויות אחרות ,וזאת בגלל
נתוני הרקע שלהמ ,נתונימ שלא המ היו אחראימ ליצירתמ ,ושאינמ בשליטתמ או באחריותמ.
תפקידמ של האינדיקטורימ בעניינ זה הוא להצביע על קיומה של מידת אישוויונ )אמ המערכת
אינה עושה זאת( כדי לאפשר את קיומה של ההזדמנות ההוגנת כאמור .ככ למשל ,תלמידימ
המגיעימ מאוכלויות מוחלשות מהבחינה הכלכלית צריכימ לקבל את כלל התמיכה הדרושה
כדי שתהיה להמ הזדמנות להצליח בלימודימ בדיוק כמו לתלמידימ המגיעימ מאוכלוייה
חזקה מבחינה כלכלית .במקרה כזה ההשקעה העודפת מצד המערכת היא זו שמגשימה את
עקרונ השוויונ — והיעדר השקעה כזאת הוא מצב של חור שוויונ ,גמ אמ ההשקעה שווה
)כלומר מקיימת את עקרונ השוויונ הפורמלי( בהשוואה לאוכלויות התלמידימ המגיעימ
משכבה חברתיתכלכלית חזקה יותר .דברימ אלה ראויימ להדגשה מיוחדת בהתחשב בהכמה
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הרחבה הקיימת בקרב ציבור החוקרימ על ככ שהמעמד הוציואקונומי של התלמיד הוא
גורמ משפיע במיוחד על מידת שוויונ ההזדמנויות שהתלמיד זוכה לה )ראו ,למשלHodges ,
 Persell, 1977וגמ .(Blossfeld & Shavit, 1993
ובנקודה זו ראוי להבליט את עניינמ של התלמידימ שמוצאמ מזרחי ואת אלה שמוצאמ
ערבי .אלה ואלה בלו באופנ מורתי מאישוויונ הזדמנויות בחינוכ בשל מעמדמ הוציו
אקונומי הנמוכ 88 .יחד עמ זאת ,יש חשיבות מיוחדת לרמת ההשכלה ולרמת ההכנה של
ההורימ בשתי האוכלויות האלה .מציאות זו מחזקת ביתר שאת את מה שנאמר לעיל על
חובתה של מערכת החינוכ לפעול לשמ נטרול השפעתו של הגורמ הוציואקונומי על מידת
השוויונ ושוויונ ההזדמנויות של התלמידימ .כי אמ מאמצימ כאלה לא יושקעו ,ניכנ לחרור
של "מעגל קמימ" :תלמידימ שמגיעימ ממעמד וציואקונומי נמוכ יגיעו לרמת הישגימ
נמוכה ,ניידותמ החברתית ויכולתמ להצליח תהיינה גמ הנ מוגבלות ,מגבלות אלה ישפיעו
בתורנ על ילדיהמ ,וככ יונצח המצב גמ בדור הבא )ראו שי.(2003 ,
ובדיונ בשאלת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ מבחינתמ של שני מגזרימ אלה ראוי
להרחיב בעניינו של המגזר הערבי .שכנ הפערימ העדתיימ בינ תלמידימ ממוצא אשכנזי לאלה
שממוצא מזרחי אמנמ קיימימ עדיינ ,אכ ניכר שהצטמצמו )ראו  .(Dar & Resh, 1995המגזר
הערבי ,לעומת זאת ,הופלה לרעה במשכ השנימ לעומת המגזר היהודי מבחינת המשאבימ
שעמדו לרשותו בתחומ החינוכ ,כפי שעולה בבירור מנתונימ שהתפרמו 89.ובנוח שנקטה
ועדת אור ,ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בינ כוחות הביטחונ לבינ אזרחימ
ישראלימ באוקטובר :2000

נושא בו חור השוויונ עורר התמרמרות מיוחדת ,וזו התבטאה גמ בהפגנות ,היה ההקצאות
לחינוכ .פעולות משרד החינוכ לצמצומ הפער התפתחו בהדרגה ,ובשנות התשעימ הנ צברו
תאוצה משמעותית .בינ הנושאימ שהושגה בהמ התקדמות בלטה עליית שיעור הלומדימ
מגילאי  ,13-6כולל בנות ,אשר השתווה כמעט לגמרי עמ שיעורמ בחברה היהודית .עמ
זאת נמשכ ,עד ופ שנות התשעימ ,מצבמ המופלה לרעה של בתי הפר הערביימ ,בעניינימ
רבימ :מפר תלמידימ למורה ,מפר תלמידימ לכיתה ,שיעור כיתות תקניות ,מתקני
פורט ,מעבדות ,מפר מחשבימ לתלמיד ועוד .התבות גני החובה ,ולאחר מכנ חינוכ
קדמחובה לגילאי  ,4-3החינוכ המיוחד ,מערכת שיעורי הטיפוח ,חוגי ההעשרה ,החינוכ
המקצועי — כל אלה פיגרו בהרבה אחרי המגזר היהודי .על רקע המצב האמור ,התקיימו
פעולות מחאה שונות ,ביוזמת ועדת המעקב של ערביי ישראל .יצוינ ,כי ועדה ממשלתית
)ועדת בנפרצ( המליצה בשנת  1997על תכנית חומש ,במגרתה הוצע להקציב בכל
אחת מחמש שנימ  50,000,000ש"ח להדבקת פיגורו של החינוכ הערבי בתנאימ פייימ
ובהישגימ אקדמאיימ .בשנת  2000טרמ ניכרו תוצאות מעשיות מיישומ התכנית.

 88ראו  ;(1990) Shavitדהנ .2003 ,ראו גמ קירות שחוברו על ידי מרכז המידע והמחקר של הכנת בנושא שוויונ
הזדמנויות בחינוכ )ברק 2001; ,ויבלאי.(2006 ,
 89ראו דוח מבקר המדינה מ'  ,(1991) 42שבו יוחד פרק שלמ לנושא התקצוב החר של מערכת החינוכ במגזר
הערבי )עמ'  ;(429-390בג"צ  ;2814/97גולנעגנונ ) ;(2004לוי ).(2006
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נוכח מציאות זו ,אינ פק כי כדי להשיג שוויונ הזדמנויות מבחינת תלמידי המגזר הערבי
דרושה מדיניות מואצת של מתנ תקציבימ עודפימ )העדפה מתקנת( על מנת שיהיה אפשר
לפצות על אפליית העבר .אולמ נראה כי גמ מדיניות של העדפה מתקנת אינה מפיקה כדי
לתת לתלמידימ הערבימ הזדמנות הוגנת ,שכנ כדי להגיע לרמת הישגימ נאותה במציאות
הישראלית הקיימת על התלמיד הערבי להשקיע מעבר למה שמשקיע התלמיד היהודי.
הדברימ אמורימ במיוחד בכל הקשור לחובה שקיימת מבחינתו של התלמיד הערבי ללמוד
משכ מרבית שנות הלימוד שתי שפות זרות נופ לשפת האמ הערבית ,לעומת התלמיד היהודי
שחייב ללמוד רק אחת )חוצ אשר בחטיבת הביניימ שבה יש ללמוד גמ ערבית וגמ אנגלית;
ראו  .(Ayalon & Shavit, 2004הנה כי כנ ,בשעות הלא מעטות שבהנ נאלצ התלמיד הערבי
ללמוד את השפה הזרה השנייה יכול חברו היהודי ללמוד ולהעמיק במקצעות נופימ ,וככ יש
לאחרונ יתרונ ברור על פני הראשונ .יתרונ זה בא לידי ביטוי גמ בתחומ ההשכלה הגבוהה,
תחומ שבו הרוב המכריע של המודות מלמדימ רק בעברית .מציאות זו מחייבת את התלמיד
הערבי להיבחנ ,ומשומ ככ להיות גמ מוערכ על פי אמות מידה זהות לאלה של התלמידימ
שהעברית היא שפת אממ .לאור זאת אפשר לומר כי מתנ התקציבימ העודפימ למגזר הערבי
אינו משומ העדפה מתקנת ,אלא הוא בגדר חובה ביית ליישור שדה המשחק מבחינת כל
המשתתפימ בו — בינ שהייתה אפליה בעבר ובינ שלא .נכונ שבמרבית המודות להשכלה
גבוהה ניתנת לתלמידימ שהעברית אינה שפת אממ תופת זמנ בעת הבחינה ,חלק מנ המגמה
לתת הזדמנות שווה והוגנת .אכ זאת כמובנ רק פעולה אחת מבינ כמה שנכונ לנקוט כדי
לאפשר את קיומה של ההזדמנות ההוגנת גמ ברמה הביתפרית .ובהיעדר פעולות מוג זה,
מערכ האינדיקטורימ צריכ להראות את מידת איהשוויונ בינ המגזרימ .אינדיקטור רלוונטי
אחד בעניינ זה יכול להיות מתנ בונו מיוחד ללימוד שפה זרה שלישית.
האתגרימ שמעמידה המציאות הרבתרבותית בישראל בפני האוכלויות השונות
המרכיבות את הפיפ החברתי ,התרבותי ,הלאומי והדתי המ רבימ .כי מצד אחד הגישה הרב
תרבותית מבקשת לאפשר לבני הקבוצות השונות לקיימ את הייחוד הקיבוצי שלהמ ,אכ מצד
שני היא שואפת לשמור על המגרת הכללית ,שלא תתפרק למובלעות המנותקות זו מזו ואפ
עוינות זו את זו .לצורכ זה על החברה להקפיד בשמירה על ערכ הובלנות כלפי הזולת השונה,
לפעול ליצירתנ של חומות הגנה מפני הרוחות הרעות של גזענות ודעות קדומות ,ולשאופ
מעל הכול לקיימ גשרימ של דיאלוג בינ הקבוצות השונות .מערכת החינוכ חייבת ליטול על
עצמה תפקיד מוביל בקידומ ערכי הובלנות השונימ בחברה ,נוכח השפעתה החשובה בעיצוב
אישיותו של התלמיד .כמובנ שמגמה זו רלוונטית לכלל האוכלויות במדינה ,והמערכת צריכה
לפעול להנחלת ערכי הובלנות לכולנ .אולמ כתוצאה ממציאות החיימ בישראל — והדברימ
אמורימ שוב במתחמ היחימ שבינ יהודימ לערבימ — הקבוצה הערבית מוגלת להכיר את
תרבותה של הקבוצה היהודית יותר משהקבוצה היהודית מוגלת להכיר את תרבותה של
הקבוצה הערבית ,ולו משומ שמרבית התלמידימ הערבימ שולטימ בעברית יותר משמרבית
התלמידימ היהודימ שולטימ בערבית .לפיככ יש לקבוצה הערבית יתרונ על פני הקבוצה
היהודית בהכרת תרבותו של האחר 90.גמ מול איהשוויונ הזה אינ מערכת החינוכ יכולה
 90ראו  ;(1978) Mar'iבירקי ) ,(1990עמ'  .55-54בכלל ,במשכ תקופה מוימת אפ נעשה מאמצ מכוונ לדחיקת
השפה הערבית לשוליימ בבתי הפר היהודיימ ,וגמ כשנלמדה היא נלמדה כשפה שידיעתה נחוצה לצורכי הביטחונ
והמודיעינ של ישראל) .ראו בירקי 1990 ,עמ' .(55-54
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להישאר אדישה ,אלא עליה לפעול לצמצומ הפער ,ואמ אינה עושה זאת ,מערכ האינדיקטורימ
צריכ לשקפ זאת .דרכ אחת לצמצומ הפער היא לעודד ,גמ על ידי מתנ תמריצימ מיוחדימ ,את
לימוד השפה והתרבות הערבית בבתי הפר היהודיימ .וכאינדיקטור כללי בעניינ זה אפשר
לקבוע את רמת חשיפתו של התלמיד בכל מגזר לשפת האמ של הקבוצה השנייה וכנ לתכנימ
תרבותיימ שקשורימ למגזר זה.
ערכימ של ובלנות והכרת תרומתו של האחר השונה רלוונטיימ גמ בתחומ היחימ שבינ
דתיימ לחילוניימ .ככ למשל אמ בבתי הפר הדתיימ קיימת חובת לימוד מוגבר של מקצועות
בעלי זיקה דתית כחלק מתכנית הלימודימ ,חובה שתבוא מנ התמ על חשבונ לימוד מקצועות
הלימוד הכלליימ ,אזי נכונ לזַ כות את המגזר הדתי בתמיכה שתפצה על המאמצ הנופ הדרוש
כדי ללמוד מקצועות אלה 91.כנ ראוי לקדמ גמ בתוכ מערכות הלימוד של המגזר הדתי ושל
המגזר החילוני ערכימ שמטרתמ לטפח את הובלנות וההבנה ההדדית.

 .3שוויון הזדמנויות אינסטרומנטלי ולא–אינסטרומנטלי
לא ניתנ ליימ את הדיונ במשמעות מושגי השוויונ ושוויונ ההזדמנויות מבלי להתייח
להבחנה שבינ המטרות האינטרומנטליות ללאאינטרומנטליות של התהליכ החינוכי )ראו
יונה .(2005 ,הדיונ בנושא שוויונ הזדמנויות בחינוכ ,כמו גמ מרבית הדיונ עד כה בפרק זה,
התייח לערכ האינטרומנטלי של התהליכ החינוכי .לפי ערכ זה ,לתהליכ החינוכי יש תכלית
פונקציונלית ברורה של הבטחת הצלחתמ של התלמידימ מהבחינה המקצועיתכלכלית
בשוק העבודה .בהתאמ לככ ,לפי הגישה האינטרומנטלית תכליתו של התהליכ החינוכי
היא לאפשר לתלמידימ להגיע לרמת הישגימ גבוהה תוכ הבטחה כי הישגיהמ ,ולא מעמדמ
הוציואקונומי ,המ אשר יקבעו את מידת הצלחתמ .בשונה מככ ,שוויונ הזדמנויות לא
אינטרומנטלי רואה את ההתעצבות הפנימית של התלמיד כתכלית העיקרית של התהליכ
החינוכי .לפי זה עיקר דאגתה של המערכת החינוכית הוא לפתח בתלמידימ את המוטיבציה
הפנימית ,הקרנות ,החדווה והמשיכה הבלתי אמצעית )יונה.(2005 ,
הממד הלאאינטרומנטלי שבעקרונ שוויונ ההזדמנויות הוא ללא כל פק ממד חשוב,
ומנ הראוי שידריכ את מערכת החינוכ .יחד עמ זאת ,בהקשר של האינדיקטורימ לבחינת
השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ ,התכלית הלאאינטרומנטלית מציבה קושי מעשי :כיצד
נמדוד את שוויונ ההזדמנויות הניתנ לתלמידימ מקבוצות האוכלוייה השונות ומשכבות
הגיל השונות ,כאשר עיקר המאמצ מתמקד לא בהישגיהמ אלא ברמת המוטיבציה הפנימית,
הקרנות ,החדווה והמשיכה הבלתי אמצעית? ואמ תמצא לומר כי מהלכ זה אפשרי באמצעות
מבחני הערכה כאלה ואחרימ ,תישאל כמובנ השאלה אמ נכונ לבנות מערכ של אינדיקטורימ
אשר יתב על מערכ אחר של הערכות עומק שידרשו מנ התמ לא מעט משאבימ? אלה
בוודאי שאלות כבדות משקל שמנ הראוי להמשיכ ולהקדיש להנ מחשבה .עמדה אופרטיבית
בשלב זה יכולה להיות זו המתחשבת בממצאימ שניתנ להשיג בקלות יחית והמחקר הראה
שיש בהמ כדי ללמד על הממד הלאאינטרומנטלי אצל התלמיד .בהקשר זה אפשר לבחונ
 91ראו דוח ועדת שושני ,שהיא הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב .ועדת שושני מונתה בידי שרת החינוכ אז ,גב' לימור
לבנת ,במענה לדרישת בג"צ להשיב על הטענה בדבר קיוממ של פערימ בתקצוב מטעמ משרד החינוכ בבתי פר
מוכרימ שאינמ רשמיימ לעומת מודות הפטור ,.עיפ . (www.education.gov.il/moe/klali/doch.htm) 4.6
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את מידת קיומנ של מגרות המעודדות ומטפחות את מידת המעורבות החברתית של
התלמידימ ,את הדימוי העצמי החיובי שלהמ ,וכמובנ גמ את המוטיבציה והשאפתנות שלהמ
)ראו  ;1977 ,Hodgesעמ' .(147-146 ,135

ג .על אינדיקטורים וערכים
מלאכת בניית האינדיקטורימ ניזונה בהקשרימ רבימ ממערכ שלמ של ערכימ ,ומשומ ככ גמ
מערכיו האידאולוגיימ של בונה האינדיקטורימ ,אלה הנוגעימ למצב הקיימ ואלה הנוגעימ
למצב שרצוי שיהיה קיימ .במקרימ רבימ שקילה נורמטיבית זו נמכת בינ השאר על מחקרימ
המוכיחימ כי יש קשר יבתי בינ הנתונ הכמותי בתחומ הנבדק לבינ מידת השוויונ ושוויונ
ההזדמנויות בתחומ החינוכ .למשל :טיב ההכשרה של המורימ שעומדימ לרשותה של קבוצת
אוכלוייה מוימת יכול לשמש כאינדיקציה למידת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות להצליח
בלימודימ שניתנת לתלמידימ בקרב אותה אוכלוייה מוימת.
הוא הדינ בנתוניה הכלכליימחברתיימ של רשות מקומית :ככל שמעמדה הכלכליחברתי
של רשות מקומית חלש יותר ,כנ קטנימ היכויימ שהתלמידימ והתלמידות בתחומ שיפוטה
יגיעו להישגימ גבוהימ )ראו  ;1999 ,Mazawiבירקי .(2004 ,אולמ לעתימ קשר זה אינו ברור.
ככ למשל ,האמ רמת הבידול האופקי בבית פר עליודי ,כלומר רמת הגיוונ של המקצועות
העומדימ לרשות התלמידימ לצורכי בחירה והתמחות ,מלמדת בהכרח על מידת השוויונ
ושוויונ ההזדמנויות שיש להמ להצליח בלימודימ ומשמ גמ בחיימ בכלל? מחקרימ שנעשו
בעניינ זה בישראל מלמדימ כי רמת הבידול האופקי בבית הפר משתנה על בי מגזרי
)יהודיערבי( ועדתי )מזרחיאשכנזי(.
על פי מחקרימ אלה ,תלמידימ ממוצא ערבי וממוצא מזרחי חשופימ לפחות מקצועות
התמחות בבתי הפר העליודי לעומת התלמידימ האשכנזימ )ראו איילונ .(2000 ,על רקע
טענות חוזרות ונשנות בדבר קיפוח שיטתי של האוכלוייה הערבית והאוכלוייה המזרחית
על ידי מערכת החינוכ בישראל ,הנטייה הטבעית היא לחשוב שרמת הבידול הנמוכה היא
אינדיקטור לאישוויונ .אולמ מתבר כי הדברימ אינמ בהכרח ככ ,לפחות לא תמיד ולא בכל
האוכלויות .כי אותמ מחקרימ מלמדימ גמ ש"בניגוד למשתמע מהאידאולוגיה שבבי
יצירתנ של תכניות לימודימ בידוליות" ,רמה גבוה של בידול ,כלומר היצע גדול ומגוונ של
מקצועות המוצעימ להתמחּות ,עלולה להחמיר את תופעת "ההטפה" .מונח זה מתאר מצב
שבו קבוצות תלמידימ שמנקודת הראות של ההשקפות החברתיות הדומיננטיות נחשבימ
"פחות מוכשרימ" )כגונ תלמידות ,מזרחיימ וערבימ( בוחרות במקצועות ה"נחשבימ פחות"
)מקצועות הומניטיימ במקומ מדעיימ( .במילימ אחרות ,עלול להיווצר מצב שבו רמת בידול
גבוהה לא זו בלבד שלא תקטינ את איהשוויונ בהישגימ ,אלא תגדיל אותו דווקא )איילונ,
 ,2000עמ'  .(140המקנה העולה מנ הממצא הזה היא שרמה נמוכה של בידול אופקי אינה
פוגעת בהכרח באישוויונ ,לפחות לא כאשר ממנימ את ההישגימ כקנה המידה העיקרי
להצלחה.
אלא שבהקשר זה מתעוררת השאלה ,האמ נכונ תמיד לקבוע את מידת השוויונ ואי
השוויונ על פי מבחנ התוצאה של ההישגימ או שמא גמ לאושר ולעושר הובייקטיביימ של
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התלמיד יש משמעות )שהרי גמ המ רלוונטיימ למבחנ התוצאה(? ובכלל ,האמ נכונ להיכנע
למגמות ה"הטפה" ולהשלימ עמ מצב שבבית הפר תהיינה שתי מגמות התמחות בלבד רק
משומ שהדבר יגביר את היכויימ להשגת ציונימ גבוהימ יותר בקרב ציבור התלמידימ? ובמצב
כזה ,האמ נכונ יהיה לומר כי ציבור התלמידימ קיבל כאנ שוויונ הזדמנויות אמיתי להגשימ את
מאווייו ואת הכישורימ הטמונימ בו? אולי על המערכת להתאמצ יותר כדי לשנות את דפוי
החשיבה הדומיננטיימ בחברה ולאפשר לתלמידימ לבחור מקצועות לפי נטייתמ האישית
במקומ לפי שיוכמ האתני ,המגדרי או הלאומי? הנה כי כנ ,אמ תיעשה בחירה באינדיקטור
של רמת הבידול בבית הפר ,הרי בעצמ הבחירה יש משומ הכרעה ערכית נורמטיבית ,לפיה
האושר והעושר הובייקטיביימ של התלמיד ,כמו גמ מאמציו של בית הפר להילחמ במגמות
הקיימות ,גמ המ רלוונטיימ לצורכי מדידת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ ,בנופ על
המדד ההישגי היבש של תוצאות בחינת הבגרות .ואכנ אנו בדעה כי על מערכת החינוכ לשאופ
לאפשר לתלמידימ היצע רחב ומגוונ של מקצועות התמחות תוכ עידודמ לבחור במקצועות
אלה לפי כישוריהמ האישיימ ולא לפי שיוכמ לקבוצה זו או אחרת .אמ אינ היצע כזה ,יש בככ
משומ שלילת שוויונ ההזדמנויות הניתנות לקבוצות השונות של התלמידימ.
שיקול ערכי חשוב נופ ,גמ הוא קשור למלאכת בניית האינדיקטורימ לבחינת מידת השוויונ
ושוויונ הזדמנויות בחינוכ ,הוא מידת האינטגרציה הקיימת בבתי הפר 92.מעגלי האינטגרציה
הרלוונטיימ לישראל המ בעיקר שלושה (1) :אינטגרציה ברמה המגזרית )ערבימ ויהודימ(
) (2אינטגרציה ברמה העדתית בתוכ כל אחד מהמגזרימ ) (3אינטגרציה ברמה המעמדית
)עשירימ ועניימ( .בתודעה המערבית )בייחוד זו שרווחה בארה"ב בשנות החמישימ והשישימ
של המאה הקודמת( הייתה מקובלת ההנחה שמגרות חינוכ נפרדות הנ מערכות לא שוויוניות,
בייחוד כשקיימת מערכת אחת לקבוצה המבות יותר ומערכת אחרת לקבוצה המבות
פחות .המקור המפורמ ביותר לברה זו הוא פק דינו הידוע של בית המשפט העליונ של
ארה"ב בעניינ  93,Brown v. Board of Educationשבו נקבע כי הגרגציה בינ התלמידימ
האפרואמריקניימ לתלמידימ הלבנימ בבתי הפר היא בלתי חוקתית בהיותה נוגדת את ערכ
השוויונ 94.הרציונל שהנחה את בית המשפט באותו עניינ היה כי מערכות חינוכ נפרדות ללבנימ
ולאפרואמריקניימ בארה"ב הנ ,באופנ אינהרנטי ,לא שוויונית 95.ככ שעצמ קיומנ של מערכות
חינוכ נפרדות יכול להיות אינדיקציה למידת איהשוויונ במערכת החינוכ .דברימ אלה אמורימ
במיוחד בחברות שועות שבהנ שיוכו הלאומי ,האתני או הדתי של התלמיד תואמ ברוב
המקרימ גמ את מעמדו החברתיכלכלי .ביר אמ ככ להניח שהאינטגרציה במקרה זה תבטיח
 92אכנ מושג האינטגרציה הוא מושג מורכב שיכול להתפרש בכמה אופנימ .ראו בעניינ זה ,פרנקנשטיינ ).(1977
.347 U.S. 483 (1954); 349 U.S. 294 (1955) 93
 94כפי שזקנ השופטימ של בית המשפט העליונ בארה"ב ) (Earl Warrenקבע בעניינ זה בשמ כלל חבריו:
Does segregation of children in public schools solely on the basis of race, even though the physical
facilities and other ‘tangible’ factors may be equal, deprive the children of the minority of equal educational
opportunities? We believe that it does 347 U.S. at 493…To separate them [minority children] from others of
similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of inferiority as to their status
…in the community that may affect their hearts and minds in a way unlikely ever to be undone Id. at 494
We conclude that in the field of public education the doctrine of ‘separate but equal’ has no place. Separate
educational facilities are inherently unequal. Id. at 495
 95גישה זו באה לידי ביטוי גמ בישראל בפק דינו של נשיא בית המשפט העליונ ,ברק ) .(2000אישור לדברימ ניתנ
למצוא בפק דינ שניתנ אכ לאחרונה ,בג"צ ) 1067/08טרמ פורמ ,פק דינ מיומ .(6.8.2009

אינדיקטורים לפערים ושוויון הזדמנויות | | 99
יותר שוויוניות ,הנ ברמת התשומות והנ ברמת התפוקות )ראו גבתונ .(2004 ,האומנמ? מאז
פק הדינ הנזכר הועלו הרהורימ על מידת הקשר בינ רמת האינטגרציה בבית הפר לבינ רמת
השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחברה .ובכלל ,בשני העשורימ האחרונימ שבהמ הלכה והתחזקה
הגישה הרבתרבותית ,המבקשת במוצהר להעניק הגנות שונות לקבוצות מוחלשות בחברה
)לרוב קבוצות מיעוט( ,נטענ כי קיומנ של מגרות מיוחדות ונפרדות לקבוצות אלו יכול דווקא
להעצימ את כוחנ ולהגנ עליהנ מפני איבוד תוכני התרבות שלהמ נוכח כוח המשיכה החזק של
הקבוצה הדומיננטית בחברה )גבתונ ,2004 ,עמ'  .(478לפי זה ,קיומה של המגרת הנפרדת
96
אינו מלמד על אישוויונ ,אלא להפכ — על העצמתה של הקבוצה הרלוונטית.
מהקירות שהוגשו לוועדה וכנ מהפרות שבדקה את שאלת האינטגרציה בישראל אינ
ראיות חדמשמעיות לככ שככל שרמת האינטגרציה עולה כנ מצטמצמימ הפערימ שבינ
הקבוצות השונות ,כלומר שהתלמידימ שבמגרת האינטגרטיבית זוכימ לרמה יותר גבוהה של
שוויונ הזדמנויות 97.נראה כי שאלת האינטגרציה בישראל היא בעיקרה שאלה לאומית ערכית
של המגזרימ השונימ ,וככזאת היא גמ חורגת ממגרת השאלות שוועדה זו נתבקשה לעוק
בהנ .מכל מקומ ,אלה פני הדברימ לעת עתה ,ואפשר יהיה לחזור ולבחונ בעתיד את שאלת
הקשר בינ רמת האינטגרציה לרמת ההישגימ של התלמידימ.

ד .מערכת החינוך כתמונת ראי של החברה
לא אחת השעימ והפילוגימ השונימ בחברה ,שהמ תוצר של הכוחות השונימ השולטימ בה,
משתקפימ במערכת החינוכ ,כמו גמ בתחומי חיימ אחרימ )ראו  ;1977 ,Hodgesעמ' .(6-5
יוצא אפוא שרמת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ היא גמ תמונת ראי ,אינדיקטור אמ
תרצו ,לרמת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחברה בכללותה .ואכנ ,ככל שהרקע החברתי
כלכלי ורמת ההשכלה של הורי התלמיד גבוהימ יותר ,ככ עולה רמת ההישגימ של התלמיד
)ראו .(1999, Mazawi ,יוצא אפוא כי שדה החינוכ מושפע במידה רבה מנ הכוחות הכלכליימ,
החברתיימ והפוליטיימ השולטימ בחברה בכלל ,כאשר מצב השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בשדה
החינוכ ,אמ הוא קיימ ,הוא נגזרת ישירה של הכוחות השולטימ בחברה בכלל )ראו מזאוי,
(1996
מצב דברימ זה מציב אתגר לא קל מבחינת מערכת החינוכ ,במיוחד בחברה שועה כמו זו
של ישראל ,שלדברי חוקרימ לא מעטימ ,נשלטת בידי כוחותעל כלכלימ ,חברתיימ ,פוליטימ
ואפ לאומיימ ועדתיימ )בירקי .(1990 ,נשאלת אפוא השאלה כיצד על מערכת החינוכ
לתפקד לנוכח כוחות אלה ,שהופכימ את תהליכ התפתחותה של מערכת החינוכ לתהליכ
דטרמיניטי — תהליכ מכוונ ומודרכ בידי כוחות חיצוניימ שאינמ בשליטתה של המערכת? אפ
ששאלה זו אינה במגרת השאלות שהוועדה נתבקשה לענות עליהנ ,מערכ האינדיקטורימ

 96על ההתנגשות בינ ערכ השוויונ לערכ ה"שונות" בחשיבה המודרנית ,ראו רמ וברקוביצ ).(2006
 97לשאלת האינטגרציה ברמה העדתית והרמה הוציואקונומית ראו שביט וארד )ויי( )תשמ"ז( .לעניינ האינטגרציה
ברמה המגזרית ראו  .(1978) Mar’Iעל מגמות האינגטגרציה השונות בישראל ראו בירקי ;1990 ,עמ' .64-61
על האתגרימ של מערכות חינוכ אינטגרטיביות בישראל ראו גביזונ ).(2002) Yogev ;(2005
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לצורכי מדידת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ אינו יכול להתעלמ ממנה 98.כי אמ העמדה
הערכיתנורמטיבית שנאמצ היא שמעמדו החברתיכלכלי של התלמיד ושיוכו הלאומי
או העדתי אינמ צריכימ להשפיע על רמת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ שהמערכת
מאפשרת לו ,כי אז מערכ האינדיקטורימ אמור לשקפ את מציאות איהשוויונ ,תהא אשר
תהא מידת התלות בינ הנעשה בתוכ מערכת החינוכ לבינ מה שקיימ מחוצה לה .ובכלל ,למרות
השפעתמ הכבירה של כוחות חיצוניימ ,אל למערכת החינוכ להיכנע להמ .עליה מוטל לפעול
לנִ טרול השפעתמ השלילית של כוחות אלה ,ומשומ ככ נחוצ שיהיה לה מערכ אינדיקטורימ
אשר יבליט את מצב איהשוויונ כפי שהוא משתקפ גמ בתוכ מערכת החינוכ 99.ככ יש להבינ
גמ את המגמה לתקצוב דיפרנציאלי של מודות החינוכ ,באופנ שתלמידימ בעלי רקע חברתי
100
כלכלי חלש יקבלו יותר מתלמידימ בעלי רקע חברתיכלכלי חזק.
נושא חשוב שמנ הראוי להבליט כאנ נוגע למערכת החינוכ במגזר הערבי ,במיוחד לתכניות
הלימוד שעוצבו למגזר זה מאז קומ המדינה .כמה מחקרימ הצביעו על קיומו של קשר הדוק
בינ התכנימ הלימודיימ שנקבעו לבתי הפר במגזר הערבי לבינ מדיניות השליטה והפיקוח
שהופעלה כלפי האוכלוייה הערבית בישראל בכלל 101 .אחד המחקרימ הראשונימ והמקיפימ
בוגיה זו היה של ד"ר מי מרעי המנוח ,איש אוניבריטת חיפה ,שבפרו Arab Education
 (Mar'i, 1978) in Israelקר בפרטי פרטימ את התכנימ הלאומיימ והתרבותיימ הדלימ של
תכנית הלימודימ שעוצבה למגזר הערבי ,והראה שדלות זו בולטת ביתר שאת כאשר משווימ
את התכנית עמ זו של המגזר היהודי .ממצא זה הוא תולדה של מדיניות כללית של שליטה
102
שהופעלה כלפי האוכלוייה הערבית ,שליטה שהיא עצמה נגזרה מהכוכ הערביישראלי.
 98ראו  .(1992) Howeחוקר זה מבהיר בהקשר האמריקני:
edged sword. Too־“…calling attention to the influence of broad political economic influences is a two
often, pointing to such influences serves to justify doing nothing, on the grounds that broad political
economic influences are beyond the power and purview of educators qua educators and that schools should
stay out of politics. But, schools are inherently political, if only by default, and educators can and should
take the political lead in reshaping public schooling so that it becomes an important locus for progressive
social change that functions to prepare all children to participate in what Gutmann calls ‘conscious social
”’reproduction.
 99ככ גמ נקבעו הטנדרטימ המשפטיימ המחייבימ במדינת ישראל ,ראו בג"צ ") (2002) 4363/00החלת ערכ השוויונ
בחינוכ משתקפת ,בינ היתר ,בחיזוק המגמה ליתנ הזדמנויות שוות לתלמידימ בחינוכ בלא שפערימ כלכליימ ,חברתיימ
ותרבותיימ ינציחו הבדלימ משמעותיימ בהשכלה ובהכשרה המקצועית הנרכשת ".אינ אפוא פלא שבמגרתנ של
רפורמות כלליות במערכת החינוכ שמימ דגש מיוחד על כוחה של מערכת החינוכ בעיצוב פניה של החברה בכללותה,
יותר משמדגישימ את היותה של מערכת החינוכ נגזרת נאמנה של הכוחות הכלכליימחברתיימ המגדירימ את החברה
בכללותה .ראו דוברת ) ,(2005עמ' .41
 100ראו דוח ועדת שושני ,שהיא הוועדה לבדיקת שיטת התקצוב .ועדת שושני מונתה בידי שרת החינוכ אז ,גב'
לימור לבנת ,במענה לדרישת בג"צ להשיב על הטענה בדבר קיוממ של פערימ בתקצוב מטעמ משרד החינוכ בבתי
פר מוכרימ שאינמ רשמיימ לעומת מודות הפטור ) .(www.education.gov.il/moe/klali/doch.htmאולמ על פי
המדדימ שנקבעו לצורכ יישומ מקנות דוח ועדת שושני ,בבניית ממדי הטיפוח נלקחימ בחשבונ גורמימ שנוגעימ
לעלייה מארצות מצוקה )כגונ אתיופיה( וכנ מיקומ היישובימ הנידונימ באזורי עדיפות לאומית .גורמימ כאלה יכולי
להחליש את מעמדנ של אוכלויות אחרות במדינה שהמאפיינימ האלה אינמ רלוונטיימ מבחינתנ ,בעיקר האוכלוייה
הערבית .ראו קירתה של עו"ד אונ זהר על אפליית המגזר הערבי מבחינת הגדרתמ של אזורי ההעדפה הלאומית,
וכנ ראו מחקרו של ורל קאהנ על אפליית המגזר הערבי מבחינת ל הטיפוח של משרד החינוכ .מציאות זו פוגעת
בעליל במטרה שוועדת שושני הציבה לעצמה בדבר צמצומ הפערימ במערכת החינוכ.
 101ראו פר ,ארליכ ,ויובלדווי ) .(1968ראו גמ בירקי ) ,(1990עמ' .36
מנחה מצד מדינת ישראל כלפי המיעוט הערבי ,ראו
ָ
 102ראו  .(1995) Al-Hajבנושא מדיניות השליטה כמדיניותעל
.(1980) Lustick
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מחקר חשוב נופ ,שערכו רחל הרצלזרוביצ ,נדימ רוחאנא ,יוחננ הופמנ ובנימינ ביתהלחמי
וגמ הוא התפרמ בשנת ) 1978הרצלזרוביצ ,רוחאנא ,הופמנ וביתהלחמי ,(1978 ,קשר בינ
התכנימ של מקצועות הלימוד ,בייחוד אלה שיש להמ גוונ לאומי תרבותי )היטוריה ,פרות,
אזרחות ועוד( ,לבינ עיצוב זהותו האישית של התלמיד .ודוק ,אינ זה אומר שבהיעדר תוכנית
לימודימ התואמת את המאוויימ הלאומיימ והתרבותיימ של התלמיד המוימ נמנעת ממנו
האפשרות לפתח זהות לאומית ותרבותית כזו או אחרת .אלא מאי? במצב כזה ,זהותו זו של
התלמיד מתפתחת בהשפעתמ של כוחות חיצוניימ לבית הפר ,ואלה יכולימ להיות מוגימ
שונימ )הרצלזרוביצ ועמיתיה ,1978 ,עמ'  .(166עוד קבעו החוקרימ כי "התלמיד הערבי
מפרש תכנימ חינוכיימ חדצדדיימ כנייונ מצד המערכת החינוכית של קבוצת הרוב לכפות
עליו ערכימ לאומיימ ,הנוגדימ את ערכיוהוא ,מבלי להעניק לו אפשרות להתמודד עמ ערכיו
הייחודיימ) "...הרצלזרוביצ ועמיתיה(1978 ,
עמדת המוצא שלנו היא כי מערכת החינוכ אינה יכולה להישאר אדישה כלפי התופעות
האלה ,אפ על פי שהנ נגזרות ישירות מכוחות הפועלימ מחוצ לה ואינמ חלק ממנה .על
המערכת לחתור לככ שלכלל התלמידימ הלומדימ בה תינתנ הזדמנות שווה לפתח זהות
לאומית ותרבותית בריאה ,ומשומ ככ נכונ וראוי לבחונ ולהעריכ את מידת ההתאמה הקיימת
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בינ ההוויה הלאומית והתרבותית של התלמידימ לבינ התכנימ הלימודיימ המּוקנימ להמ.
אמ מידת הנגישות הפיזיתגאוגרפית של בתי הפר היא ממד רלוונטי לבדיקת רמת השוויונ
ושוויונ ההזדמנויות שיש לילדימ משכבות אוכלוייה שונות ,גמ "הנגישות" הרעיונית
תרבותיתלאומית שעומדת לרשות כל אחד ואחת באוכלויות השונות אל התכנימ
החינוכיימ צריכה להיות מדד .בהקשר זה ראוי להדגיש כי "הישגיו של התלמיד מושפעימ
במידה רבה מרמת המוטיבציה שלו ללמוד ולהתמיד במערכת החינוכ" )שביט וארד ,תשמ"ז,
עמ'  ,(288והמוטיבציה הזאת תלויה בעצמה "בשאיפות ובציפיות ההשכלתיות של התלמיד".
)שביט וארד ,תשמ"ז( אמ התכנימ הלימודיימ מעוררימ יח של ניכור אצל קבוצת תלמידימ
מוימת בשל איהתאמה תרבותיתלאומית של המערכת ,אינ ברירה אלא להיק כי לקבוצה
זו לא ניתנת אותה רמה של שוויונ ושוויונ הזדמנויות לעומת קבוצה אחרת שאת מאווייה
התרבותיימלאומיימ המערכת תואמת.
באותה מידה ובהתחשב בעובדה שההוויה הלאומית והתרבותית של אוכליות שונות
בתוכ החברה הישראלית — במיוחד של האוכלוייה היהודית מצד אחד ושל האוכלוייה
הערבית מהצד האחר — נמצאת במצב של התנגשות ומתח הדדי ,נכונ גמ לעצב תכניות לימודימ
שמטפחות ובלנות וכבוד כלפי הזולת השונה )ראו דוברת ,2005 ,עמ'  .(2212-222מערכ של
אינדיקטורימ אמור לבדוק גמ ממד זה של תכניות הלימודימ ,שכנ בוגריה של מערכת החינוכ
המ גמ אלה אשר יפעלו לעצב את הכוחות בחברה הישראלית של מחר ,כוחות שבתורמ
ישפיעו גמ המ על מה שייעשה בתוכ המערכת.
מערכת החינוכ מחויבת אמ כנ לערכימ חינוכיימ שאמורימ לאפשר לתלמידימ ללמוד
באווירה מתחשבת המטפחת את זהותמ התרבותית ,הלאומית והובלנית .מערכ האינדיקטורימ
אמור לפק הערכה גמ למחויבות הזאת .הוא צריכ לשמש בי לגיבוש התודעה ,ואחר ככ
גמ בי לשינויימ ולרפורמות .בעניינ זה ראוי להבליט את התיקונ למטרות החינוכ הממלכתי
 103ברוח דברימ אלה הוצע להקימ ִמנהל עצמאי ואוטונומי למערכת החינוכ הערבי בישראל כדוגמת ההיררכיה
הקיימת בחינוכ הממלכתי דתי .ראו אבועבה ).(2004
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בישראל ,תיקונ שנעשה בשנת  2000ואשר ראה לנכונ לקבוע גמ את המטרה הבאה כמטרה
של החינוכ הממלכתי בישראל:

להכיר את השפה ,התרבות ,ההיטוריה ,המורשת והמורת הייחודית של האוכלוייה
הערבית ושל קבוצות אוכלוייה אחרות במדינת ישראל ,ולהכיר בזכויות השוות של כלל
104
אזרחי ישראל.
גמ בית המשפט העליונ בישראל הכיר בזכותו של התלמיד לקבל לא רק חינוכ ממלכתי אלא
גמ מה שבית המשפט כינה "חינוכ מגזרי" )ראו בג"צ  ,1067/08טרמ פורמ ,מיומ  .(6.8.09זאת
בעקבות ה"צורכ של מגזרימ שונימ לחנכ את ילדיהמ ברוח צביונמ התרבותי הייחודי ,אמונתמ
הדתית ושיוכמ הקהילתי .זכותה של קהילה לחינוכ מגזרי — חינוכ התואמ את תפית עולמה
הייחודית — מבטאת את זכותו של האזרח ללמוד במוד התואמ את תפית עולמו) ".בג"צ
 ,1067/08טרמ פורמ ,מיומ  ,6.8.09פקה (14

ה .על תשומות ותפוקות
נושא עקרוני אחד שנידונ בכמה מחקרימ ואשר נכונ לייחד לו דיונ נפרד נוגע למידת הקשר שבינ
מערכ התשומות למערכ התפוקות :האומנמ יש קשר בינ רמת התשומות לרמת התפוקות?
הדיונ הקודמ )לעיל ,תתפרק ב'( שהמליצ כאמור על העדפה מתקנת והקצבה עודפת
לאוכלויות מוימות בוודאי מניח את קיומו של קשר כזה — וזו בופו של דבר גמ עמדתנו
בנושא .ואולמ בקירות שהוגשו לנו הוצגו מחקרימ שבהמ נטענ כי איהשוויונ בחינוכ ,בעיקר
בתחומ התפוקות ,אינו תלוי בהכרח בשיעור התשומות .כלומר ,תיתכנ תשומה לא שוויונית
בינ המגזרימ השונימ ויחד עמ זאת איהשוויונ בתפוקות יהיה פועל יוצא של גורמימ אחרימ.
אמ טענה זו נכונה ,כי אז נגזרת ממנה המקנה שמבחינת מדדי השוויונ ושוויונ ההזדמנויות,
אינ זה רלוונטי לבדוק את גודל ההשקעה ,למשל ליחיד שאינ לו צרכימ מיוחדימ .כי גמ אמ
ההשקעה לא תהיה שוויונית ,עדיינ אפשר שהתלמיד המוימ שההשקעה בו הייתה חרה,
105
יגיע לרמת הישגימ שווה לזו של תלמיד שנהנה מהשקעה עודפת.
אפ כי נדמה שיש תמיכה בלתי מבוטלת בטענה זו ,יש גמ מי שחולקימ עליה )עיינו
 .(Silberלדעתנו ,אי שימוש בפער בתשומות כאינדיקציה לקביעת רמת השוויונ ושוויונ
ההזדמנויות בחינוכ חוטא בשתי רמות שונות ,האחת עקרוניתמלית והשנייה מעשית.
הדברימ אפ נטענימ משנה תוקפ במציאות הקיימת בישראל ,מציאות של חברה שועה
שקיימ בה מערכ של קבוצות הומוגניות .ברמה העקרוניתמלית כיצד? מפני שקבוצות
שאיננ מקבלות תשומות שוות ירגישו ביותר ניכור ותהיה להנ תחושה מועצמת של חור צדק,
במיוחד אמ הקצאה לא שווה של משאבימ הייתה מנת חלקנ לאורכ שנימ .ואכנ ,כיצד ירגיש
אזרח ב' ,שלאורכ שנימ קיבל הקצאה ממוצעת של  70יחידות ,מול אזרח א' ,שקיבל הקצאה
 104עיפ  (10) 2לחוק חינוכ ממלכתי ,תשי"ג.1953
 105ילבר ,בעמ'  52כותב:
“the final recommendations presented in this section will not suggest using data on financial resources to
”measure inequality in educational opportunities.
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ממוצעת של  100יחידות? יתר על כנ ,כיצד תשתקפ מציאות זו בעיני הציבור הרחב ,ובמיוחד
בעיני הציבור המופלה לרעה ,אמ יתברר שאזרח ב' נמנה עמ קבוצה לאומית ,דתית ,אתנית
או חברתית שהופלתה לרעה לאורכ שנימ? 106נראה לנו ,כי הקצאה שווה של משאבימ חשובה
מאוד לבנייתה של אזרחות שווה המקדמת את ערכ השייכות מבחינת כלל אזרחי המדינה,
זאת גמ אמ אמפירית אינ תמיד קשר הכרחי בינ מידת ההשקעה לבינ הישגי התלמידימ .דברימ
אלה תקפימ אפ יותר בחברה שועה ומפולגת כדוגמת החברה הישראלית ,שקבוצות שהופלו
בה לרעה מבחינת התשומות פיתחו רגשות ניכור כלפי הממד.
וברמה המעשית כיצד? מתבר שהטענה בדבר היעדר קשר הכרחי בינ היקפ התשומות
לבינ הישגי התלמידימ עלתה במחקרימ שנעשו כבר בשנות ה 60של המאה הקודמת בנושא
שוויונ ההזדמנויות בחינוכ .חוקרימ בתחומ שהיו מודעימ לטענה זו ,במיוחד בארה"ב ,שבאותה
תקופה פעלה לביטול הגרגציה בינ שחורימ ללבנימ במערכת החינוכ הציבורי ,מצאו כי היא
לוקה בפשטות יתר ואינה משכנעת מהבחינה האמפירית ,בכמה הקשרימ.
בשנת  1966התפרמ דוח מקיפ של ועדה בראשות ג'ימ  .קולמנ )(James S. Colman
שפעלה בחות משרד הבריאות ,החינוכ והרווחה של הממשלה הפדרלית של ארה"ב .מממצאיו
עלה כי הבדלימ ברמת ההשקעה יכולימ בהחלט להשפיע על רמת ההישגימ של התלמידימ
כשהקבוצות נשואות ההשוואה הנ קבוצת הרוב מצד אחד וקבוצת המיעוט )הנחשלת( מצד
שני )הקבוצה החלשה באותו ֶהקשר הייתה קבוצת המיעוט השחור( .לפי ממצאי הדוח של
קולמנ:
The average white student’s achievement seems to be less affected by the strength
or weakness of his school’s facilities, curriculums and teachers than the average
minority pupil’s. To put it another way, the achievement of minority pupils depends
more on the schools they attend than does the achievement of majority students.
Thus, 20 percent of the achievement of Negroes [sic] in the South is associated
with the particular schools they go to, whereas only 10 percent of the achievement
of whites in the South is. Except for Oriental Americans, this general result is
found for all minorities. (Coleman, 1966)107
משמעות ממצאימ אלה למציאות הישראלית היא ,שהשקעה לא שוויונית במשאבימ תשפיע
יותר על רמת ההישגימ בקבוצות אוכלוייה חלשות בישראל ,ובראשנ קבוצות מיעוט
כמו המיעוט הערבי או עולי אתיופיה ומשפחות מרקע חברתיכלכלי חלש .השקעת ֶחר
בחינוכ תפגע בתלמידימ אלה יותר מאשר בתלמידימ מקבוצת הרוב בעלי מעמד חברתי
כלכלי גבוה .תלמידימ הבאימ מרקע חזק יותר ניזונימ מהבחינה החינוכית מכל מה שהביבה
מציעה להמ — ואינה מציעה לתלמידימ הבאימ מרקע חלש יותר .לשונ אחרת ,חברי קבוצת
 106ראו אצל בל" :גמ אמ לא היינו מוצאימ שומ קשר בינ ההשקעה בחינוכ לבינ התוצאות הלימודיותחינוכיות
עדיינ איננו יכולימ לראות שמ הצדקה למציאות בה קיימימ פערימ בהשקעה בחינוכ לטובת קבוצת תלמידימ אחת
על פני רעותה ,בייחוד אמ היבה להבדלימ נעוצה בנתוני רקע וציואקונומיימ ,או בנתונימ אחרימ שלתלמידימ אינ
שליטה עליהמ כגונ דת ,מינ ,וכד'" )עמ' .(25
 107מקנה זו של דוח קולמנ חשובה במיוחד נוכח הממצא העיקרי של הדוח ולפיו נודעת חשיבות מועטה לבית הפר
בצמצומ הפערימ של שוויונ ההזדמנויות בחינוכ ,בהשוואה לגורמ המשפחה ,העיקרי והדומיננטי ).(Hodgson, 1975
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המיעוט והשכבות החברתיותכלכליות החלשות נשענימ יותר על מודות החינוכ הפורמלי
לצורכ קבלת השכלתמ מאשר חברי קבוצת הרוב המבוימ )ראו דוח מבקר המדינה מ'
 ,1991 ,42עמ'  .(395לפיככ ,השקעה פחותה של מערכת החינוכ בקבוצת המיעוט ובשכבות
חברתיותכלכליות חלשות תפגע בחבריהנ יותר משהשקעה פחותה תפגע בחברי קבוצת
הרוב המבוימ.
הפרות המדעית העוקת בנושא השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ מכירה בהשלכה
נופת של ההבדל ברמת התשומות :ההשפעה קצרתהטווח של ההשקעה הדיפרנציאלית.
בהקשר זה הובר שילדימ מבלימ בינ שישית לרבע מחייהמ בבתי פר .מורימ והצוות המנהל
מבלימ תקופות ארוכות אפ יותר מחייהמ במודות החינוכ .לפיככ ,לאיכות החיימ בבתי
הפר ,המושפעת בהכרח ממידת ההשקעה בהמ ,יכולה להיות השפעה עצומה על מצבו
הגופני והנפשי של התלמיד כמו גמ על ההוויה היומיומית של צוות ההוראה ,גמ אמ אינ
בהיבטימ אלה כדי להשפיע על יכוייו הכללימ של התלמיד להצליח בחיימ .ובלשונו של
כריטופר ג'נק ):(C. Jencks
It is bad for children to be hungry, whether or not hunger produces brain damage,
and it is bad for children to be miserable or bored in school, regardless of whether
misery and boredom in school lead to misery and boredom in adult life…Virtually
every one prefers small classes, new buildings in which the paint is not peeling off
the walls, plenty of books in the school library, and teachers who are paid enough,
־so that they do not have to take a second job…We will therefore assume that well
financed schools are better for their students in the short run than poorly financed
)schools. (Jencks, 1972
דעתנו היא אפוא כי נכונ אמנמ לפעול מהבחינה הנורמטיבית להגשמת העיקרונ של שוויונ
ההזדמנויות ,אכ מכמה בחינות עדיינ חשובה המטרה של הגשמת עקרונ השוויונ הפורמלי.
זאת ועוד :לתשומות יש חשיבות מבחינת רמת התפוקות של אוכלויית המיעוט במיוחד,
וגמ מבחינת איכות החיימ בבתי הפר ,הנ של התלמידימ הנ של צוות ההוראה .לפיככ
אינדיקטורימ הבוחנימ את רמת התשומות של מערכת החינוכ באוכלויות השונות בהחלט
רלוונטיימ לבדיקת מידת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ.

ו .הרזולוציה המגזרית
בדיונ בנושא הפערימ במערכת החינוכ מקובל לחלק את האוכלוייה הישראלית לפי הפרמטר
הגאוגרפי — מרכז לעומת פריפריה ,הפרמטר המעמדי — עשירימ לעומת עניימ ,הפרמטר
הלאומי — יהודימ לעומת ערבימ ,והפרמטר המגדרי — תלמידימ לעומת תלמידות )ראו גולנ
עגנונ .(2004 ,אנו בורימ שה"רזלוציה המגזרית" 108שעל פיה צריכ לקבוע את הפרמטרימ
הרלוונטיימ למערכ האינדיקטורימ בנושא השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ צריכה להיות
108

מינוח הלקוח מהקירה של רוזנבלט ושקל.
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ברמה גבוהה יותר .ככ למשל ,בהקשר של החלוקה הגאוגרפית ,המעמדית והמגדרית יש עניינ
לערוכ את האינדקטורימ בכל אחת מהקבוצות האלה גמ על פי הפרמטר הלאומי ,כלומר
לבחונ כל היבט גמ ברמה הערביתיהודית .בנופ לככ ,בתוכ החלוקה המגזרית נכונ גמ לפרק
כל מגזר לתתהקבוצות השונות אשר באופנ מורתי נערכו בהנ מדידה והערכה ברמות שונות
של תשומות ותפוקות .בקבוצה היהודית נכונ לערוכ את המדידות השונות בקרב אשכנזימ,
מזרחיימ ,תלמידי ממלכתי ,ממלכתי דתי וחרדי ,עולימ ממדינות חבר העמימ ועולימ מאתיופיה.
בקבוצה הערבית אפשר לערוכ חלוקה פנימית בינ מולמימ ,נוצרימ ודרוזימ ,ובנופ על ככ
גמ חלוקה בינ המגזר הערבי בכללותו ובינ הקהילה הבדווית שבדרומ 109 .חלוקה נופת בתוכ
המגזרימ השונימ היא כמובנ החלוקה הממדית בינ בתי הפר הרשמיימ )למיניהמ( ,המוכרימ
שאינמ רשמיימ ,ומודות הפטור .לבופ ,נכונ להתייח גמ לאוכלויות עמ צרכימ מיוחדימ
ולבדוק גמ מבחינתנ את מידת השוויונ ושוויונ ההזדמניות בחינוכ )ראו גור ,תשנ"ז( .110לתשומת
לב מיוחדת ראויות הוראותיו של חוק שוויונ זכויות לאנשימ עמ מוגבלות ,תשנ"ח,1998
זכויות בכלל והנגשת שירותי החינוכ בפרט.
לגישת הרזלוציה המגזרית הגבוהה המוצעת כאנ יש כמה צידוקימ .ראשית ,היא מאפשרת
בחינה מדוקדקת יותר של הטענות בדבר קיוממ של פערימ ברמת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות
בחינוכ בקרב שכבות האוכלוייה השונות .שנית ,היא מאפשרת למידה מעמיקה יותר של
התהליכימ שחלו בנושא השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בישראל על ציר הזמנ ,ככ שאמ יש פערימ
שהיו קיימימ פעמ אכ נעלמו בינתיימ ,אפשר יהיה לבודד בצורה אפקטיבית את הגורמימ
שהביאו להיעלמותמ וללמוד עליהמ .והוא הדינ במצב הפוכ ,מצב של פערימ שאינמ קיימימ
בהווה אכ יהיו קיימימ בעתיד .שלישית ,רזולוציה מגזרית גבוהה תאפשר גמ תהליכ למידה
בינארצי אפקטיבי יותר ,ככ שבתחומימ מוימימ אפשר יהיה ללמוד מנייוננ של מדינות
אחרות בצמצומ פערימ בינ שכבות אוכלוייה שונות ,וגמ לאפשר למדינות אחרות ללמוד
מהנייונ הישראלי.

ז .סיכום והמלצות
בעקבות הדיונ שנערכ בפרק זה ועל בי הקירות שהוגשו לוועדה ,אפשר אפוא לכמ מערכ
רצוי אפשרי של האינדיקטורימ בתחומ השוויונ ושוויונ ההזדמנויות כדלקמנ:
½ האינדיקטורימ בתחומ השוויונ ושוויונ הזדמנויות בחינוכ נשענימ על שלושה משתנימ:
משתנה תחומ הבדיקה ,משתנה האוכלוייה ומשתנה שכבת הגיל.

 109בתגובה שקיבלה הוועדה על חיבורו של פרופ' ילבר אפ הוצע לחלק את האוכלוייה הבדווית לכזו שגרה
ביישובימ מוכרימ ולכזו שגרה ביישובימ בלתי מוכרימ ,ונראה לנו כי קטגורזציה זו חשובה גמ היא.
 110ראו גמ בדוח הועדה לבחינת חוק חינוכ מיוחד ,בפרק העוק בשוויונ הזדמנויות לתלמידימ עמ ליקויי למידה
.http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=1&id=200&defid=-1&page=1&item=309
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• מבחינת תחומ הבדיקה ,אפשר למנ את קטגוריות הבדיקה הבאות:
 כמה משקיעימ )תשומות(
 איפה לומדימ )הנגישות למודות החינוכ וטיב התשתית במודות(
 איכ מלמדימ )איכות ההוראה בבית הפר ואיכות צוות ההוראה ,ההנהלה והפיקוח(
 מה מלמדימ )טיבמ של תוכני הלימוד ואיכותמ(
 איכ מצליחימ )תפוקות(
 איכ מרגישימ )רמת המוטיבציה ,השאיפות והדימוי עצמי אצל ציבור התלמידימ ואצל
צוות ההוראה(
 כמה משקיעימ:
 הוצאה שנתית לתלמיד במודות חינוכ לכל השירותימ
 הוצאה שנתית לתלמיד במודות חינוכ לשירותי עזר
 הוצאה מצטברת לתלמיד לאורכ כל שנותיו בבית הפר היודי והעליודי
 הוצאה מצטברת לתלמיד בחינוכ העלתיכוני
 הוצאה מצטברת לתלמיד בכל שלבי החינוכ יחית לתל"ג לנפש
 הוצאה כוללת למודות חינוכ כאחוז מהתל"ג בשנימ 2005 , 2000 ,1995
 השינוי לאורכ זמנ בהוצאה למודות חינוכ כאחוז מהתל"ג
 השינוי בהשקעה לחינוכ לאורכ זמנ לפי מקור המימונ ושלבי החינוכ
 חלקמ היחי של המימונ הפרטי והציבורי במודות החינוכ
 ההוצאה הציבורית הכוללת לחינוכ לאורכ זמנ
 התפלגות היוע הממשלתי לחינוכ עלתיכוני
 יוע ציבורי למשקי בית כאחוז מההוצאה הציבורית הכוללת לחינוכ
 התפלגות ההוצאה לחינוכ לפי נושאימ )הוראה ,שירותימ אחרימ( כאחוז
מהתל"ג
 היח בינ ההוצאה לתלמיד כאחוז מהתל"ג לנפש
 קיוממ של תמריצימ כפיימ לצוות ההוראה
 ההוצאה על העדפה מתקנת לאוכלויות שבלו מאישוויונ בעבר
 ההוצאה על הקצאה עודפת לאוכלויות הזקוקות לככ
 איפה לומדימ:
 המרחק הממוצע בינ בית התלמיד לבינ בית הפר
 גודל הכיתה
 מפר התלמידימ למורה
 גודל בית הפר
 תשתית לימודית )מחשבימ ,מעבדות ,פרייה ,מתקני פורט ,מיזוג ,חימומ(
 איכ מלמדימ:
 משכ זמנ ההוראה המוקדש לתלמיד )שעות לימוד בשבוע ,ימי לימוד בשנה ,ושנות
לימוד לאורכ חיי התלמיד(
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 המורימ )השכלה ,ותק ,ומשתנימ אחרימ המקובלימ כמשתנימ המשפיעימ על
איכות עבודתו של המורה(
 מה מלמדימ:
 מידת הנגישות לחינוכ טכנלוגי
 מידת הנגישות לחינוכ לאמנויות
 מפר מקצועות לימוד החובה והבחירה
 מפר מקצועות הלימוד שניתנ להתמחות בהמ
 מידת ההתאמה התרבותית ,הלאומית והדתית של תכנית הלימודימ
 איכ מצליחימ:
 הצלחה במבחני הישגימ ארציימ )כמו בחינות בגרות ,איכות תעודת הבגרות,
בחינות פיכומטריות(
 ניעּות בתוכ המערכת ושיעורי למידה בכל שלבי החינוכ )כולל במודות להשכלה
גבוהה(
 הצלחה במבחנימ בינלאומיימ  ,PIRLS ,TIMSSוPISA
 מידת הנשירה מבית הפר ברמות השונות
 הערכ המופ שבהצלחה מדי שנה בשנה
 איכ מרגישימ:
 רמת המוטיבציה ,השאיפות ,הדימוי העצמי החיובי אצל התלמיד ואצל המורה
• מבחינת החלוקה המגזרית אפשר למנ את האוכלויות הבאות:
 חלוקה מעמדית וציוכלכלית )רמת השכלה ומצב משפחתי של הורימ ,רמה כלכלית,
מפר אחימ ואחיות ,זכאות לקבלת קצבאות(
 חלוקה לאומית )יהודימ — ערבימ(
 חלוקה עדתית :בתוכ הקבוצה היהודית — מזרחיימ ,אשכנזימ ,תלמידי ממלכתי דתי,
חרדי )ובתוכ החרדי גמ אשכנזי  ,מזרחי( עולימ ממדינות חבר העמימ ,עולימ מאתיפיה.
בתוכ הקבוצה הערבית — מולמימ ,נוצרימ ,בדווימ ודרוזימ .נכונ למנ גמ את קבוצת
העובדימ הזרימ )חוקיימ כבלתי חוקיימ( כקבוצה נפרדת
 חלוקה גאוגרפית )מרכז לעומת פריפריה(
 חלוקה מגדרית )תלמידימ לעומת תלמידות(
 חלוקה לפי זרמי החינוכ הקיימימ )רשמי ,מוכר שאינו רשמי ,ומודות פטור(
• מבחינת שכבות הגיל אפשר למנ את שכבות הגיל הבאות:
 הגיל הרכ
 בתי פר יודיימ וחטיבות ביניימ
 החטיבות העליונות
 המודות להשכלה גבוהה
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תם ולא נשלם
בפרק זה נעשה נייונ להציג את הנושאימ העיקריימ שקשורימ לשאלת השוויונ ושוויונ
ההזדמנויות בחינוכ .מכיוונ ששאלת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחינוכ קשורה בקשר
אינהרנטי עמ שאלת השוויונ ושוויונ ההזדמנויות בחברה בכללותה ,אכ טבעי הוא שדיונ
בשאלה זו יהיה תלויהקשר ,כלומר ייעשה תוכ התחשבות במציאות החברתיתפוליטית
כלכלית שבה פועלת מערכת החינוכ הנתונה .ומכיוונ שהמציאות החברתיתפוליטיתכלכלית
בישראל מורכבת למדי ,גמ מלאכת בניית האינדיקטורימ נעשית מורכבת למדי .אמ נויפ לככ
גמ את הקושי האינהרנטי הקיימ בהגדרת מושגי השוויונ ושוויונ ההזדמנויות ,וכפועל יוצא
את הקושי שבבניית אינדיקטורימ למדידתמ ,נגיע למקנה הברורה שמה שמוצע כאנ חייב
לעמוד לבחינה מחודשת מעת לעת במטרה לבחונ שוב ,לאמת ולתת משנה תוקפ לכל האמור
לעיל.
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אינדיקטורים לאקלים בית–ספרי
המעשה החינוכי בינ כותלי בית הפר מתרחש בהקשר בינאישי וארגוני .להקשר זה יש
השפעות חשובות הנ על הרווחה הנפשית של התלמידימ והמורימ והנ על המידה שבה מערכת
החינוכ משיגה את מטרותיה .בזכות החשיבות של מאפייני ההקשר הביתפרי התפתחה
פרות ענפה העוקת במאפייני האקלימ החברתי והארגוני של בית הפר והשפעותיהמ
על השותפימ למעשה החינוכי .בפרק זה נתאר בקצרה את המושגימ המרכזיימ הקשורימ
לוגיות של אקלימ ביתפרי ,נקור את הידע הנוגע להשפעות האקלימ הזה על היבטימ
שונימ של התהליכ החינוכי ותוצאותיו ,ונבחנ את השלכות הידע הקיימ על עיצובו של מערכ
אינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי במערכת החינוכ בישראל.

רקע מדעי
טדלי ופרינגפילד מציעימ את אחת ההגדרות האופייניות לאקלימ ביתפרי:

אקלימ ביתפרי מתייח למפר משתנימ בביבה החברתית של בית הפר ,הכוללימ בינ
היתר תחושה של התלמיד שלימודיו חרי תוחלת ,תחושה שלו שהמורימ דוחפימ אותו
ללמוד ,הנורמות האקדמיות של התלמיד ,יכולות המורימ ,ציפיות המורימ מהתלמידימ,
מאמצי המורימ והתלמידימ לשיפור הישגימ ,התפיות של ציפיות המנהל ,דאגות ההורימ
באשר לאיכות החינוכ ,תפיות ההורימ את איכות בית הפר ,מאמצי המנהל לשיפור בית
הפר:
School Climate refers to a number of variables in the school social environment
including, but not limited to, student sense of academic futility, student perception
of teacher push, student academic norms, teacher ability, teacher expectations
student efforts to improve, perceptions of the principal’s־for students, teacher
expectations, parental concern for quality of education, perceptions of present
school quality, and efforts of the principal to improve (Teddlie and Stringfield
1993).
על פי אנדרונ ) (Anderson, 1982ישנמ משתנימ רבימ ומגוונימ שיכולימ להיכלל במושג
אקלימ ביתפרי .משתנימ אלו המ בעלי השפעות שונות על התלמידימ והתנהגותמ .אנדרונ
מווג את המשתנימ לארבעה תחומימ — אקולוגיה ,ביבה ,חברה ותרבות ארגונית — במטרה
לארגנ את המשתנימ הנכללימ במושג האקלימ הביתפרי .בקצרה ,התחומימ והמשתנימ
המ:
 .1התחומ האקולוגי :תחומ זה כולל משתנימ כגונ מאפייני הבניינ של בית הפר )גיל הבניינ
וכו'( ,גודל בית הפר ,מפר התלמידימ בכיתות ועוד.
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 .2התחומ הביבתי :תחומ זה כולל את מאפייני המורימ )מפר השעות הממוצע שהמ
מכינימ שיעורימ או בודקימ עבודות ,ותק בעבודה ,שכר וכו'( ,מורל המורימ )עמדות
כלפי העבודה וכו'( ,מאפייני התלמידימ )רקע המשפחות ,מצב וציואקונומי וכו'( ,מורל
התלמידימ )התפיה האישית של התלמיד את הישגיו האקדמיימ ,תחושת ניכור(.
 .3התחומ החברתי :תחומ זה כולל משתנימ כגונ קיומ קבוצות בבית הפר )הומוגניות או
הטרוגניות( ,יחי ִקרבה בינ המורימ ,שיתופ המורימ בקבלת החלטות ,תקשורת טובה
)כבוד ,דאגה וכו'( ,קשר בינ המורימ לתלמידימ ,שיתופ התלמידימ בקבלת החלטות,
ההזדמנויות שיש לתלמידימ להשתתפ בפעילויות ,קשרימ בינ המורימ לבינ עצממ ,קשר
בינ הקהילה לבית הפר ,כולל הורימ ,מעורבות המנהל בהוראה.
 .4תחומ התרבות הארגונית :תחומ זה כולל משתנימ כגונ מחויבות המורימ ,נורמות של
קבוצת השווימ ,הדגש המושמ על שיתופ הפעולה ,ציפיות ,הדגש על הצד האקדמי ,פרימ
ותגמולימ ,עקביות ומטרות ברורות.
במשכ השנימ התפתחה פרות ענפה בתחומ זה .בינ היתר יש דיונימ רבימ על ההבדלימ בינ
תרבות ביתפרית לאקלימ ביתפרי ועל היחימ ביניהמ ) .(Van Houtte, 2005שונ וטדלי
) (Schoen and Teddlie, 2008מציעימ את אחד המודלימ העדכניימ המכמימ את הפרות
על תרבות ביתפרית ) .(Comprehensive Model of School Cultureלפי מודל זה תרבות
בית הפר מוגדרת כ:
The shared basic assumptions and espoused beliefs that exist in the Professional
Orientation, Organizational Structure, Quality of The Learning Environment,
Centered Focus of the school that determine and sustain the norms־and Student
& of behavior, traditions, and processes particular to a specific school. (Schoen
Teddlie, 2008, p. 139).

המודל מציג ארבעה ממדימ:
א .אוריינטציה מקצועית )של הצוות( :פעולות ועמדות המאפיינות את מידת המקצועיות
של הצוות.
ב .מבנה ארגוני :גנונ המנהיגות ,התקשורת והתהליכימ הארגוניימ שבאמצעותמ בית הפר
מנהל את ענייניו.
ג .איכות ביבת הלמידה :טיב פעולות הלמידה שבהנ מעורבימ התלמידימ.
ד .התלמיד במרכז :המאמצימ והתכניות המיועדות לתמוכ בלמידה של התלמיד.
מנ הראוי להדגיש את העובדה שאינ בפרות קונצנזו באשר להגדרה של אקלימ ושל תרבות
ביתפרית ,ומחברימ שונימ מכלילימ בעבודותיהמ מגוונ רב של היבטימ שונימ .בינ השאר יש
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המבחינימ בינ אקלימ חברתי לאקלימ פדגוגי ,יש הרואימ אלימות בינ תלמידימ כחלק מאקלימ
ביתפרי ויש המתייחימ רק לתגובות לאלימות )כגונ תחושת שייכות לבית הפר ומעורבות
ביתפרית( כחלק מהאקלימ .לדוגמה ,צוות שהכינ כלי להערכת האקלימ הפיכוחברתי של
בתי פר עבור ארגונ הבריאות העולמי ) (Skevington, 2003הציע את הממדימ הבאימ ,שרק
חלקמ חופפ לממדימ שהוצעו על ידי אחרימ:
Providing a friendly, rewarding and supportive atmosphere; Supporting co;operation and active learning; Forbidding physical punishment and violence
Not tolerating bullying and harassment; Valuing the development of creative
activities; Connecting school and home life; Promoting equal opportunities and
participation.

אפשר לזהות מפר מקורות מרכזיימ לחשיבות של אקלימ ביתפרי ולעניינ שיש בעיצוב
אינדיקטורימ לאפיונו .ראשית ,להיבטימ שונימ של אקלימ יש חשיבות משל עצממ ,והיא
נובעת מהערכימ המנחימ את מערכת החינוכ ,גמ אמ אינ להמ השלכות על תוצאות אחרות.
לדוגמה ,לאווירה דמוקרטית בבית הפר או לאקלימ ביתפרי המכבד זכויות של תלמידימ
יש חשיבות בפני עצממ לאפיונ התהליכ החינוכי .מערכת חינוכ החורתת על דגלה ערכימ של
זכויות ילדימ מבקשת למדוד אמ הזכויות מכובדות ,גמ ללא הוכחה שיש לככ השלכות על
שלוממ של ילדימ ורווחתמ ,או על הישגיהמ האקדמיימ.
מקור אחר לעניינ באקלימ הוא השפעתו הישירה על רווחתמ הנפשית של באי בית הפר.
לדוגמה ,לשחיקה של מורימ יש השפעה על רווחתמ הפיזית והפיכולוגית ,ומשומ ככ ממד זה
של אקלימ ראוי לדעתנו למדידה ולמעקב באמצעות אינדיקטורימ מתאימימ .מובנ שלשחיקה
של מורימ עלולות להיות גמ השפעות שליליות על היבטימ חשובימ של תפקודמ ,הרלוונטיימ
להישגימ של בית הפר .שחיקת מורימ למשל ,בעיקר בתחילת דרכמ ,עלולה להביא לפרישתמ
המהירה ולשיעור גבוה של תחלופת מורימ בבית הפר ,וזו פוגעת בתלמידימ ובהישגיהמ
) .(Goddard, O'Brien and Goddard, 2006דוגמה אחרת היא חשיפה של תלמידימ לאלימות
בבית הפר ,שהיא כשלעצמה תופעה לא רצויה משומ שהיא גורמת לפגיעה ברווחתמ ושלוממ
של ילדימ .אפשר כמובנ למצוא גמ כאנ קשר בינ מּוגנּות בבית הפר לבינ תחושות של רווחה
פיכולוגיות של תלמידימ ,וביננ לבינ הישגימ לימודיימ.
המקור הנופ והמרכזי לעניינ באקלימ ובתרבות ביתפרית הוא תאוריות ועדויות
אמפיריות על ככ שלגורמימ אלו יש קשרימ יבתיימ עמ הישגי התלמידימ ועמ כלל התוצרימ
של המעשה החינוכי .למשל ,בניתוח חשיבותה של "הביבה הפיכוחברתית" בבתי פר
הציג צוות של ארגונ הבריאות העולמי ) (Skevington, 2003שורה של ממצאימ המצביעימ
על קשרימ בינ ביבה זו )למשל "ניכור ביתפרי"( לבינ התנהגויות לא בריאות של התלמידימ
)כגונ עישונ ושימוש באלכוהול( ,ובינ האקלימ בבית הפר למאפיינימ פיכולוגיימ בעלי
טווח קצר וארוכ .הצוות מצטט למשל מחקר מצ'כיה המצביע על קשר בינ אקלימ ביתפרי
המאופיינ באמונ וכבוד הדדי ובינ מיעוט בעיות פיכולוגיות בקרב התלמידימ )כגונ חרדה
כללית ,חרדה ביתפרית ואיזונ פיכולוגי ופיכוומטי(.
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כפי שראינו ,חשיבותו של אקלימ ביתפרי נובעת במידה רבה מהשפעתו על התלמידימ
ובית הפר .לדעת רבימ ,החשיבות המרכזית של אקלימ ביתפרי היא ביכולתו להחליש
את הקשר החזק הקיימ בינ הרקע הוציואקונומי של תלמידימ לבינ ההישגימ האקדמיימ
שלהמ .העבודה המחקרית החשובה של קולמנ ,ז'נק ואחרימ ) Jencks et al., 1972למשל(
הצביעה על הקשר החזק בינ הישגיהמ האקדמיימ של תלמידימ לבינ הרקע החברתיכלכלי
של משפחתמ .ז'נק ועמיתיו טענו למשל שבתי הפר אינמ מצליחימ להתגבר על ההשפעה
המרכזית שיש לרקע הוציודמוגרפי של משפחות התלמידימ ,וההישגימ האקדמיימ משקפימ
במידה רבה את הרקע המשפחתי )ראה פרק על שוויונ הזדמנויות בממכ זה(.
חוקרימ רבימ נופימ שבחנו וגיה זו לעומקה מצאו אמנמ קשר חזק בינ רקע חברתי
כלכלי לבינ הישגימ אקדמיימ ,אכ גמ הצביעו על דרכימ שונות שבהנ בתי פר מצליחימ לפעול
באפקטיביות )בעיקר באמצעות יצירת אקלימ ביתפרי טוב יותר( ,כדי להשפיע על תלמידימ
שהמ מרקע חברתיכלכלי חלש ולהביא להישגימ שהמ מעל ומעבר למה שהיה צפוי על בי
הרקע החברתיכלכלי שלהמ .מכאנ צמחה מורת מחקרית ענפה שמטרתה הייתה לזהות
מאפיינימ וגורמימ שהמ בשליטת בית הפר ויכולימ להביא להישגימ אקדמיימ גבוהימ גמ
בקרב תלמידימ המגיעימ מרקע חברתיכלכלי קשה.
מחקרימ על ֶאפקטיביות של בתי פר ) (school effectiveness researchבוחנימ שאלה זו
על ידי ככ שהמ שואלימ אמ בית הפר מצליח להביא לככ שאחרי שאנחנו מביאימ בחשבונ
את הרקע החברתיכלכלי של התלמיד בעת שאנו מנימ לנבא את הישגיו ,נותר עדיינ חלק
שהוא תרומה נופת של בית הפר ,ובלשונ הטכנית המקובלת — "הערכ המופ" של בית
הפר — "value added״ ) .(Ladd and Walsh, 2002; Schagen & Hutchson, 2003החשיבות
הגדולה של שאלה זו נובעת מנ התקווה שאפשר יהיה להשפיע על המאפיינימ שיימצאו
ולשפרמ ,ככ שבתי פר יוכלו לקדמ את הערכ המופ שלהמ על ידי הכנת שינויימ בדרכי
פעילותמ.
לפי מקווי וולקר ) (McEvoy and Welker, 2000יש לבתי פר אפקטיביימ מאפיינימ
דומימ :ציפיות אקדמיות גבוהות ,מנהיגות אפקטיבית ,חזונ המשותפ לכל חברי הצוות,
הערכה הולמת של ההישגימ ,תחושת מוגלות של התלמידימ ותפית התלמידימ את ביבת
בית הפר כבטוחה .מונ ועמיתיו ) (Sammons, Hillman and Mortimore, 1995זיהו 11
מאפיינימ של בתי פר אפקטיביימ ,ובינ השאר המ מונימ מנהיגות מקצועית ,חזונ משותפ,
שותפות בינ הבית לבית הפר וניטור מתמשכ של ההתקדמות בבית הפר .ברוקבר ואריקונ
) (Brookover and Erickson, 1975מצאו שלאחר שליטה במשתני הרקע החברתיכלכלי63% ,
מהשונות בינ בתי הפר בהישגימ של התלמידימ נבעה מגורמי אקלימ ובעיקר מתחושת חור
התוחלת ) (futilityשל התלמידימ .במחקר של לבציצ ושותפיו ) (Levacic et al., 2003נמצא
שלגורמימ כגונ תפית מידת המנהיגות של המנהל על ידי התלמידימ ,הערכת התלמידימ את
אקלימ בית הפר ומעורבות ההורימ בלימודי ילדיהמ היה קשר חזק עמ הישגיהמ האקדמיימ
של התלמידימ .גמ המחקר של שמיט ועמיתיו ) (Schmitt et al., 1999הראה שלאקלימ בית
הפר הייתה השפעה חיובית על הישגימ אקדמיימ ועל התפתחות חברתית של תלמידימ ,גמ
לאחר שליטה טטיטית במשתני משפחה שונימ כגונ השכלת האמ ,משאבימ משפחתיימ,
אבטלה ומיצב חברתיכלכלי של המשפחה .באופנ דומה ,אפויטו ) ,(Esposito, 1999שחקר
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ילדימ מגיל הגנ ועד כיתה ב' בשכונה ענייה ושחורה ברובה באחת הערימ בארצות הברית,
בחנ את תפיות ההורימ את אקלימ בית הפר ואת הקשר שלהנ להישגימ .גמ כאנ נמצא
שלאקלימ היה קשר חיובי עמ הישגימ אקדמיימ ,גמ לאחר שליטה טטיטית בכל מאפייני
המשפחות.
יש לדעתנו להבחינ בינ מנגנונימ המבירימ כיצד תפיות האקלימ של תלמיד יחיד
קשורות לרמת הישגיו ,לבינ מנגנונימ המבירימ כיצד האקלימ של בתי פר כארגונימ משפיע
על תפקוד התלמידימ והישגיהמ .המודל של ברייק ועמיתיו )(Bryk and Schneider, 2003
למשל מתמקד ב"אמונ חברתי" ) (social trustהמשקפ את האווירה הכללית השוררת בבית
הפר ,את אווירת האמונ ושיתופ הפעולה בינ ההנהלה ,המורימ ,התלמידימ וההורימ .בבתי
פר אלו דיווחו התלמידימ על תחושת ביטחונ אישי רבה יותר ועל הרגשה שיש להמ אתגרימ
חינוכיימ ,ואילו המורימ חשו שההנהלה קשובה להמ ומייעת להמ בהשגת מטרות ההוראה.
היבטימ אלו של אקלימ בית הפר כיחידה אחת באו לידי ביטוי גמ בהישגימ גבוהימ יותר של
כלל התלמידימ בבית הפר.
לעומת זאת ,מודל ברמת התלמיד קושר בינ תפית התלמיד את האקלימ הביתפרי לבינ
תחושותיו ,התנהגותו והישגיו האקדמיימ האינדיווידואליימ .למשל ,לפי המודל של "משאבימ
מוגבלימ" ,תלמידימ ומורימ המפנימ משאבימ רגשיימ והתנהגותיימ להישרדות ולהתמודדות
עמ אלימות אינמ פנויימ להשקעה של משאבימ בלמידה ובהוראה )McEvoy and Welker,
 .(2000במקרימ קיצוניימ ,שבהמ תלמידימ נחשפימ לאלימות קשה בקהילה או בבית הפר,
התלמידימ נפגעימ ברמה הרגשיתנפשית ,ופגיעה זו פוגעת ביכולות האקדמיות האישיות
שלהמ.
מזווית הראייה של עיצוב מערכת אינדיקטורימ יש בככ כדי להציע שאינדיקטורימ יבחנו
גמ את זווית הראייה של כל תלמיד ומורה ,אכ גמ ישמשו כאינדיקטורימ מכמימ של בית
הפר ככלל .לדוגמה ,חשוב לזהות כמה תלמידימ מדווחימ שהמ עצממ נפגעו מאלימות בבית
הפר ,אכ במקביל יש מקומ לבחונ עד כמה בית הפר כולו נתפ כמקומ לא בטוח .זאת
משומ שגמ אמ תלמיד מוימ לא נפגע ישירות מאלימות ,תחושת המוגנות שלו )ובעקבותיה
המעורבות שלו בבית הפר ואיכות הלמידה שלו( עלולה להיות מושפעת מאלימות שהופנתה
כלפי אחרימ והוא היה עד לה.
ממצאי המחקרימ האמפיריימ בתחומ זה מצביעימ על היבטימ פציפיימ של אקלימ
ותרבות ביתפרית ,שלהמ השפעה ישירה על משתנימ מתווכימ המשפיעימ בתורמ על
תוצאות שתלמידימ משיגימ .חשוב לציינ שהפרות בתחומ זה אינה מפותחת דיה ומותירה
שאלות רבות באשר למנגנונימ האמורימ לקשור בינ רקע חברתיכלכלי ,אקלימ ביתפרי
אלימות והישגימ .זאת ועוד :מערכי המחקר מוגבלימ בדרכ כלל מפני שאינמ מבוימ על
ניויימ מבוקרימ ,וחלק ניכר מהמ מבו על מחקרי מתאמימ בנקודת זמנ אחת .מגבלות
אלה מקשות על הוכחת היבתיות של גורמי האקלימ .להלנ כמה דוגמאות להיבטימ של
אקלימ ותרבות ארגונית שהפרות הצביעה על הקשר שלהמ לתוצאות ,באמצעות משתנימ
מתווכימ.
אחד המחקרימ הרלוונטיימ לוגיה זו ,מנ המקיפימ והעדכניימ ביותר ,נערכ בשנימ
האחרונות על ידי צוות חוקרימ מBender-) Consortium of Chicago School Research
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 .(Sebling et al., 2006הצוות בחנ מודל שפיתח במשכ השנימ ואשר מציג את מרכיבי ההקשר
הקהילתי שבו נמצא בית הפר ואת דרכ פעולתו — המצליחימ יחדיו להביא לשיפור בהישגי
תלמידימ ,למרות תנאימ ביבתיימ לא קלימ .לפי מודל זה יש חמישה גורמימ המהווימ
תומכימ חיוניימ ) (essential supportsבהצלחת בית הפר .גורמימ אלו המ מנהיגות בית
פרית ,קשרימ בינ בית הפר להורימ ולקהילה ,יכולת מקצועית של הגל ,אקלימ פדגוגי
הממוקד בתלמיד והוראה שאפתנית.
לפי המודל הזה מנהיגות ביתפרית היא הזרז המרכזי לפיתוח התומכימ האחרימ.
הקשרימ בינ בית הפר לקהילה והיכולת המקצועית של הגל המ המשאבימ החברתיימ
המניעימ תהליכ ,שבא לידי ביטוי ביצירת התנאימ הנחוצימ להתקדמות התלמידימ :אקלימ
ראוי ללמידה והוראה שאפתנית .הביבה המוגנת שיוצרימ המבוגרימ בבית הפר מניעה
את התלמידימ להתמודד עמ הדרישות הגבוהות של ההוראה השאפתנית ומאפשרת להמ
להתמקד בלימודיהמ ולהתקדמ .המודל מדגיש את האינטראקציה בינ בית הפר לבינ הקהילה
שבה הוא נמצא.
המחקר העלה שבתי פר שבהמ נמצאה רמה גבוהה ברוב התומכימ שהוזכרו הגיעו
להישגימ שהיו גבוהימ פי עשרה מאלו של בתי פר שהיו נמוכימ ברוב הפרמטרימ .בכל
אחת מהקהילות המרכיבות את העיר היו בתי פר שהגיעו להישגימ יפימ .אולמ ההתפלגות
הקהילתית של בתי הפר שבהמ היו יותר תומכימ לא הייתה אקראית :נמצא שככל שבקהילה
יש משאבימ חברתיימ רבימ יותר ,כנ פעולת בית הפר יעילה יותר .וככל שהלחצ והעומ
של המצוקה בקהילה כבדימ יותר ,כנ בית הפר מתקשה יותר ,ועליו להיעזר בעוצמה גבוהה
במיוחד של תומכימ ביתפריימ כדי להגיע להישגימ .למעשה התברר כי יש אמנמ בתי פר
המצליחימ להגיע לרמות גבוהות של התומכימ החיוניימ גמ בביבות קשות במיוחד ומביאימ
ככ להתקדמות התלמידימ ,אולמ מפרמ מועט .האתגר שבפניו ניצבימ בתי פר במקומות
שבהמ המצוקה גדולה במיוחד הוא בדרכ כלל מעבר ליכולת ההתמודדות שלהמ.
מזווית הראייה של עיצוב אינדיקטורימ אפשר ללמוד מעבודה זו על הצורכ לבנות
אינדיקטורימ שיאפיינו את ביבת בית הפר ,כדי שאפשר יהיה להבחינ בינ בתי פר העומדימ
בפני אתגרימ קשימ במיוחד לבינ בתי פר אחרימ ,שהצורכ שלהמ באקלימ חיובי הוא פחות
חיוני  .במחקר הנוכחי נמצא שיש להבחינ בינ קהילות עניות שלהנ משאבימ חברתיימ נגישימ
לבינ קהילות שבהנ העוני מלּווה בתופעות של שבירת המבנה החברתי .דוגמאות למדדימ של
שבר חברתי הנ מפר הילדימ שזוהו כובלימ מהזנחה והתעללות בקהילת בית הפר ושיעור
ההורימ שלהמ תיק פלילי .דוגמאות למדדימ של משאבימ חברתיימ נגישימ הנ מפר הארגונימ
הדתיימ הפעילימ בקהילה ,והיציבות של אוכלוייתה.
מחקר זה מדגימ גמ את חשיבות האינדיקטורימ השונימ לאקלימ חברתי ופדגוגי ,וביניהמ
מנהיגות המנהל ,מעורבות ההורימ בבית הפר ,מחויבות המורימ לבית הפר ותחושת
המוגנות של התלמיד .מנ המחקר עולה גמ הצורכ באינדיקטור שיעריכ את מידת האמונ
בבית הפר ) .(trustממצא זה מתקשר למחקרימ רבימ אחרימ על אקלימ ביתפרי שהראו
כי ליחי אמונ בינ המנהל למורימ ,בינ המורימ לבינ עצממ ובינמ לבינ התלמידימ והוריהמ ,יש
השפעה חיובית על ההישגימ האקדמיימ ).(Bryk & Schnieder, 2003
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שימוש בעולם ובארץ באינדיקטורים לאקלים ולתרבות בית–ספרית
ככל שניתנ ללמוד מהפרות המקצועית ,יש מפר מוגבל של אינדיקטורימ לאקלימ ותרבות
ביתפרית המחושבימ למערכות חינוכ לאומיות .מערכ האינדיקטורימ של ה OECDלמשל
מכיל ארבעה פרקימ ,שאחד מהמ מתייח לביבה הלימודית ולארגונ בית הפר .פרק זה כולל
את האינדיקטורימ הבאימ:
 .1מה משכ הזמנ המתוכננ לתלמיד ללמידה בכיתה?
 .2מהו היח המפרי מורהתלמידימ ומה גודל הכיתה?
 .3מה שכר המורימ?
 .4מה משכ הזמנ המתוכננ להוראה ישירה של מורימ?
 .5כיצד נעשה שימוש בהערכות ) (evaluations and assessmentsבמערכת החינוכ?
 .6באיזו רמה ארגונית מתקבלות החלטות במערכת החינוכ?
אפשר לראות שהיבטימ אלו של אקלימ אינמ מתייחימ לוגיות של אווירה ,שייכות
ואלימות.
במערכת החינוכ בהונג קונג נוהגת מערכת אינדיקטורימ ) (APASOלהיבטימ לא
קוגניטיביימ של מערכת החינוכ .אחד ממרכיביה נוגע ל"איכות החיימ" של התלמידימ בבית
הפר .שבעה אינדיקטורימ שונימ נכללימ במרכיב זה ובהמ שביעות הרצונ הכוללת של
התלמידימ מבית הפר ,תחושות ניכור ויחימ עמ המורימ ).(Choi, 2008
דוגמה אחרת לאינדיקטורימ הקשורימ לאקלימ ביתפרי בוגיות של אלימות ומשמעת
ברמה הלאומית אפשר למצוא בדרת הפרומימ בארה"ב — Indicators of School Crime
 .and Safetyהיא מכמת את הממצאימ בכל מערכת החינוכ בארה"ב .חשוב להצביע על ככ
שמדידה זו מבות על שיתופ פעולה בינ כמה ארגונימ ומודות שלכל אחד מהמ יש גישה
לנתונימ אחרימ .פרומ שנתי זה משותפ ל The National Center for Education Statistics
(NCES), Institute of Education Sciences (IES), the U.S. Department of Education,
.and the Bureau of Justice Statistics (BJS) in the U.S. Department of Justice
בדרה זו נכללימ הנושאימ הבאימ:
• מקרי מוות עקב אלימות
• קורבנות של תלמידימ ומורימ )קורבנות בבית הפר ומחוצה לו ,איומימ ופגיעה מכלי
נשק ,איומימ ופגיעה במורימ(
• ביבה ביתפרית )פשע ,בעיות משמעת ,כנופיות ,נגישות למימ בבית הפר ,פשעי
שנאה ,בריונות ,דיווחי מורימ על המצב בבית הפר(
• תגרות ,הבאת נשק ושימוש במימ
• תחושות מוגנּות ופחד בבית הפר )פחד ממקומות מוימימ בבית הפר ,היעדרות עקב
פחד(
• משמעת ואמצעי מגנ )אמצעי משמעת חריפימ כגונ הרחקה מבית הפר ,אמצעי ביטחונ
שבתי הפר נוקטימ ,תפית התלמידימ את אמצעי הביטחונ והמשמעת(
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אלא שדרת האינדיקטורימ הזאת מתמקדת רק בהיבטימ שליליימ של האקלימ הביתפרי.
מערכות אחרות מדגישות גמ היבטימ חיוביימ כגונ יחימ תומכימ של הצוות ותחושת שייכות
לבית הפר.
יש מערכות אינדיקטורימ חינוכיימ ,בעיקר כאלה המיועדות לאפיינ מערכות חינוכ
מטרופוליטניות ,שבהנ ניתנ מקומ רב יחית למדדימ של אקלימ )ראו למשל ,שיקגו וניו יורק(.
במערכת החינוכ של מיניאפולי למשל 111מוצגימ האינדיקטורימ הבאימ:
מוגנּות
קיומ חוקימ ונורמות
תחושת ביטחונ פיזי
תחושת ביטחונ רגשי
הוראה ולמידה
תמיכה בלמידה
למידה חברתית ואזרחית
יחימ בינאישיימ
כיבוד השונה
תמיכה חברתית — מבוגרימ
תמיכה חברתית — עמיתימ
ביבה ארגונית
שייכות ומעורבות של כל באי בית הפר
ביבה פיזית
צוות בלבד
מנהיגות
יחימ מקצועיימ עמ עמיתימ
דוגמה אחרת הראויה לציונ היא מערכת האינדיקטורימ של California Healthy Kids Survey
) 112(CHKSשהשימוש בה הוא חובה פעמ בשנתיימ לכל אחד מבתי הפר בקליפורניה .זוהי
מערכת הכוללת כמה אינדיקטורימ שהשימוש בהמ הוא חובה לכל בתי הפר ואינדיקטורימ
נופימ שנתונימ לבחירה של מחוזות המעוניינימ בהמ .למשל :כולמ חייבימ במדידה של
אינדיקטורימ הקשורימ לקורבנות לאלימות ,אכ ניתנ לבחור גמ באינדיקטורימ מפורטימ יותר
כדי לאמוד את תופעת השייכות לכנופיות .מערכת זו כוללת גמ התייחות להיבטימ הנחשבימ
גורמי יכונ ומגנ ).(risk and protective factors
111
112

ראו — http://sss.mpls.k12.mn.us/Positive_School_Climate_Tool_Kit.html
http://www.wested.org/cs/we/view/rstudy/9
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יש לציינ שבנופ למדידת אקלימ בית הפר מזווית הראייה של התלמידימ ,מקובל למדוד
גמ מזווית הראייה של המורימ והמנהל )כמו למשל ב .(CHKSלזוויות ראייה אלו עשויה
להיות חשיבות מיוחדת ,מכמה יבות .ראשית ,המורימ והמנהלימ המ 'אינפורמנטימ' הרואימ
תופעות שהתלמידימ אולי אינמ רואימ )למשל את היחימ בינ המורימ לבינ עצממ ובינמ לבינ
המנהל( ,או שהתלמידימ מפרשימ אחרת מאשר אנשי הצוות )למשל ,מה שתלמידימ רואימ
כהתנהגות ַדּכאנית רואימ אנשי הצוות כשמירה על גבולות של משמעת( .לכנ הכללת המורימ
והמנהל מאפשרת להרחיב את מכלול התצפיות הרלוונטיות.
להכללת אנשי הצוות יש חשיבות גמ משומ שהתפיות שלהמ את אקלימ בית הפר
עשויות להשפיע על התנהגותמ ,ובככ גמ על התוצאות שבית הפר משיג .ככ למשל ,מורימ
כמגּבה ,מעצימה ותומכת עשויימ לפעול במוטיבציה גבוהה
ָ
התופימ את התנהגות המנהל
יותר כדי להגיע להישגימ טובימ יותר של תלמידיהמ .מורימ התופימ את ביבת בית הפר
כמאיימת וחשימ שאינ מדיניות תקיפה דיה להגנ עליהמ עלולימ להקטינ את מעורבותמ בבית
הפר ולהימנע מאינטראקציה חיובית עמ תלמידיהמ .במקביל ,מנהלימ שתופימ את אקלימ
בית הפר כחיובי ,את יחיהמ עמ המורימ כמפקימ ואת רמת האלימות כנמוכה ,עשויימ
למקד את מאמציהמ בתחומי תפקוד אחרימ ,ולא ישקיעו מאמצימ בשיפור האקלימ.
בהקשר דומה מצביעימ בנבנישתי ואטור ) (2005על פנ נופ של הוגיה .המ טוענימ
שבחינת זוויות הראייה השונות של חברי קהילת בית הפר מאפשרת לזהות אמ קיימימ
פערימ ניכרימ בתפיות האקלימ .פערימ אלו משקפימ אולי קשיימ בתקשורת בינ הגורמימ
השונימ בבית הפר ,והמ עלולימ להביא לככ שלא תהיה מדיניות ביתפרית אחידה ומוכמת
בנושא האקלימ.
יש בעולמ מקומות שבהמ ניתנת תשומת לב לזווית הראייה של אנשי הצוות )כמו
בישראל( ,אכ מעטימ המקומות שבהמ נמדדימ אינדיקטורימ אלו מזווית הראייה של ההורימ
)ראו בינ היוצאימ מנ הכלל מערכת החינוכ העירונית בממפי http://memphisdemo2.
extranet.urbanplanet.com/sites/974cdc6f-b867-4129-8e23-506faae79343/uploads/
 SCHOOL_CLIMATE_PARENTS_06-07.pdfוגרת ההורימ בCalifornia Healthy
.(Kids Survey
מדידה של זווית הראייה של הורימ מעוררת שאלות לא פשוטות באשר למידת הנגישות
של מערכת המדידה להורימ ,האמצעימ הנדרשימ לאיופ מידע מהורימ והמידה שבה הורימ
ישתפו פעולה .יחד עמ זאת ,בגלל חשיבות זווית הראייה של ההורימ ,נראה שיש מקומ לבחונ
אפשרויות שונות .בשלב ראשונ אפשר לשקול עריכת קר תקופתי ,טלפוני או אחר ,של מדגמ
הורימ מייצג כדי לקבל תמונה של תפיות ההורימ את אקלימ בתי הפר שבהמ לומדימ
ילדיהמ ,המידה שבה המ מעורבימ בבית פרמ ,והתפיות שלהמ את מערכת החינוכ בכללה.
בהמשכ מנ הראוי לעודד בתי פר לבחונ אינדיקטורימ ביתפריימ מזווית הראייה של בית
הפר .נראה שבתי פר רבימ מתקדמימ בתהליכי בנייה של מערכת אינטרנטית הנגישה
לתלמידימ ולהורימ .הורימ רבימ עושימ שימוש במערכת זו לצרכימ שונימ הקשורימ למעקב
אחר לימודי ילדיהמ .במערכת כזו ניתנ להטמיע שאלונימ מובנימ המשותפימ לכלל בתי הפר
בארצ ,שאלונימ שעיבודמ ייעשה במקומ מרכזי והממצאימ יוגשו לבית הפר .פתרונות מעינ
אלה יקדמו את מעורבות ההורימ ,שהיא כשלעצמה מרכיב חשוב באקלימ הביתפרי.
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התקפות של מדידה היא
ֵ
במדעי החברה יש הכמה על ככ שאחת הדרכימ להגביר את
להיעזר בשיטות שונות לאיופ נתונימ .מהקירה שערכנו עולה שברוב המקרימ ,מדידת
אינדיקטורימ של אקלימ נעשית באמצעות קרימ ושאלונימ מוגימ שונימ .נציינ שלא
מצאנו מערכת הנוהגת להעריכ אקלימ ביתפרי באמצעות תצפיות שיטתיות בבתי פר.
משהו מנ המדידה השיטתית של אקלימ אפשר למצוא בדפו המקובל באנגליה ,שבה בתי
פר עוברימ תהליכ הערכה מעמיק ותקופתי באמצעות צוות חיצוני הבוחנ את בית הפר
מהיבטימ שונימ.
שיטה אחרת למדידת היבטימ של אקלימ ביתפרי היא מדידה של תופעות ביתפריות
כגונ היעדרות תלמידימ ,קצב תחלופת מורימ ,מפר אירועי משמעת המדווחימ להנהלת בית
הפר או לגורמי חוצ ,משטרה למשל ,מפר הפניות לחדרי מיונ מבית הפר ,מפר התיקימ
הפליליימ שנפתחו בגינ אירועימ שהתרחשו בבית הפר וכדומה.
מוריונ וחובריה ) (Morrison, Peterson, O’Farrell and Redding, 2004בחנו את הפרות
בתחומ זה והצביעו על מגבלות מתודולוגיות רבות בהישענות על נתונימ אדמיניטרטיביימ
קיימימ כדרכ להעריכ אקלימ ביתפרי .אולמ ,בנבנישתי ,אטור ואטרדה ) (2008טוענימ
שעל חלק ניכר מהמגבלות ניתנ להתגבר בתכנונ נכונ ומבעוד מועד .המ מציעימ שורה של
אמצעימ שאפשר לנקוט כדי להבטיח שאינדיקטורימ המבוימ על רישומי בית הפר
)למשל ,הפניות למנהל ,השעיות והרחקות עקב אירועי אלימות( יהיו מבוימ על תהליכימ
שהמ שיטתיימ ,עקביימ ואינמ ניתנימ למניפולציה על ידי אנשי הצוות.

אינדיקטורים של אקלים בישראל
במהלכ השנימ פיתחו בתי פר ומערכות חינוכ בישראל )הארצית ,אכ גמ אלה של כמה רשויות
מקומיות( אמצעימ שונימ להערכת היבטימ של אקלימ .אחד האמצעימ השיטתיימ יותר הוא
מערכת האח"מ )אקלימ חברתי מיטבי ,ארהרד .(2001 ,מערכת זו מבות על איופ נתונימ
)באמצעות האינטרנט( מתלמידימ הנשאלימ על היבטימ רבימ של אקלימ בית הפר ,ועל
הכנת דוח ביתפרי המאבחנ את מצב האקלימ בבית הפר .דוח זה ישמש אחר ככ תשתית
לקבלת החלטות בבית הפר ולעיצוב התערבויות מקומיות במטרה לשפר את האקלימ .בתי
פר הבוחרימ להשתמש במערכת זו מקבלימ תמיכה ויוע מהשירות הפיכולוגיייעוצי בכל
התהליכימ הקושרימ בינ הערכה ואבחונ לבינ בחירת התערבויות והפעלתנ ויצירת שינויימ
באקלימ .כיומ יש בתי פר שממשיכימ בשימוש באח"מ גמ במקביל להשתתפות שלהמ
במערכת המיצ"ב ,שהיא המערכת המחייבת את כלל בתי הפר.
במהלכ השנימ חלו שינויימ משמעותיימ בכל הקשור למדידת האקלימ הביתפרי
באמצעות הראמ"ה .התהליכ המרכזי היה של הרחבת חלק האקלימ בתוכ שאלוני המיצ"ב
והכללת פריטימ המתייחימ לכמה מרכיבימ של אקלימ ביתפרי .שינוי נופ שהוכנ היה
שלעומת מבחני ההישגימ במיצ"ב החיצוני ,שנעשימ במחזור של ארבע שנימ ,המדידה של
אקלימ ביתפרי נעשית במחזור של פעמ בשנתיימ .ככל הידוע לנו ,הפכה ישראל בעקבות
ההרחבה הזאת למדינה היחידה שבה מדידת אינדיקטורימ של אקלימ ביתפרי משולבת
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במערכת המדידה הלאומית של ההישגימ האקדמיימ .במגרת זו נמדדימ כמה וכמה
אינדיקטורימ של אקלימ ביתפרי ,ובהמ:
תחושה כללית כלפי בית הפר בקרב התלמידימ
יחי קרבה ואכפתיות בינ מורימ לתלמידימ
יחי הוגנות וכבוד מצד מורימ כלפי תלמידיהמ
פגיעה של מורימ בתלמידימ
יחימ חיוביימ בינ תלמידימ לחבריהמ לכיתה
היעדר תחושת מוגנות של תלמידימ
דיווחי תלמידימ
מאמצי בית הפר לעידוד תחושת המוגנות בקרב תלמידימ
מעורבות באירועי אלימות
אלימות מילולית והיבטימ נופימ של אלימות בבית הפר
התנהגות נאותה של תלמידימ בכיתה
ביבה פיזית
מעורבות חברתית
שביעות רצונ של מורימ מבית הפר
היעדר תחושת מוגנות של מורימ בבית הפר
יחימ בינאישיימ בצוות ההוראה
קשר בינ בית הפר להורימ
דיווחי מורימ
התערבות יתר של הורימ
פגישות ושיחות אישיות
תנאימ לשהייה ממושכת
תרומה לקהילה ופעילויות חינוכיות ערכיות

מדידה של אינדיקטורים לאקלים
במחקרימ אקדמיימ על אקלימ ביתפרי נעשה שימוש במגוונ שאלונימ למילוי עצמי .לדוגמה,
במחקרימ נעשה שימוש בכלימ כגונ —
The Charles, F. Kettering (CFK) School Climate Profile (Haynes, Emmons and
)Commer, 1993
The School Climate Survey, (Johnson and Johnson 1993, Johnson and Johnson 1997),
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)Comprehensive Assessment of School Environments (Keefe and Kelley 1990
The Organizational Climate Index (Hoy, Smith and Sweetland 2002),
Organizational Climate Description Questionnaire (Halpin and Croft 1963).
בשל רצונמ של מעצבי אינדיקטורימ להישענ על כלי מחקר בעלי תוקפ ומהימנות בדוקימ,
המ נשענימ במידה רבה על תכנימ של שאלונימ וכלי מחקר כגונ אלו שהוזכרו לעיל .אולמ יש
לזכור שבעיצוב אינדיקטורימ נעשות פעמימ רבות פשרות משמעותיות בהטמעת כלי המחקר
לתוכ האינדיקטור ,וזאת משומ שכלי המדידה של אינדיקטורימ חייבימ להעריכ בוזמנית
מפר רב של מדדימ ,ולכנ המ צריכימ לצמצמ את מפר הפריטימ לכל תחומתוכנ .לדוגמה,
הכלי ששימש במחקר ניטור האלימות במערכת החינוכ בישראל לאפיונ רמת הקורבנּות
שאליה נחשפ התלמיד )בנבנישתי ,חוריכאברי ואטור (2005 ,הכיל פירוט רב של וגי
קורבנות שונימ ,ובזה היה יתרונו .אולמ בתוכ המיצ"ב ,הנדרש להעריכ מפר רב של היבטי
אקלימ אפשר היה לשלב רק מפר קטנ של פריטימ .בדומה ,במחקר האלימות נעשה שימוש
בכלי המעריכ את דרכ ההתמודדות של בית הפר עמ אלימות  .הכלי הזה קּוצר מאוד במיצ"ב
כדי שיתאימ לאילוצי המקומ הקיימימ בו.
מניתוח זה עולה כי חשוב שאינדיקטורימ למדידת אקלימ ייגזרו מתוכ מגרת מושגית
שהוצעה בפרות העיונית ,ועל מכ כלי מדידה שתוקפו ונבדקו במגרת מחקרימ מדעיימ
קודמימ .עמ זאת ,יש להכיר בככ שהגראות המשולבות בתוכ האינדיקטורימ הנמדדימ בפועל,
באמצעימ כמו המיצ"ב ,איננ שחזור מדויק של המקור ואיננ מבטיחות אותה רמה של תוקפ.
לכנ יש מקומ להמשיכ ולבחונ את התוקפ והמהימנות של אינדיקטורימ אלו לאורכ זמנ.
מבחינת אמצעי המדידה ,אפשר להתרשמ שהדרכ המקובלת ביותר כיומ היא שימוש
בשאלונימ למילוי עצמי על ידי תלמידימ במגרת שיעור בכיתה ,ושימוש בראיונות טלפוניימ
עמ אנשי צוות בית הפר )כפי שמקובל גמ במיצ"ב( .בשנימ האחרונות יש שימוש רב
יותר באמצעימ אינטרנטיימ .למשל ,ראיונות הצוות בCalifornia Healthy Kids Survey
נערכימ באמצעות משלוח שאלות באינטרנטhttp://www.centerforcsri.org/index.php? .
option=com_content&task=view&id=653&Itemid=5#examples

אמצעימ נופימ המשמשימ להערכת אקלימ המ רישומימ אדמיניטרטיביימ שונימ :הפניות
למנהל )עקב בעיות משמעת( ,השעיות והרחקות של תלמידימ ,פניות למשטרה או הפניות
לחדר מיונ ,ורישומי משטרה על עבירות ופשיעה בבית הפר .כל אלה יכולימ לפק מידע
רב ערכ על היבטימ שונימ של אלימות בבית הפר .גמ לדיווחימ על נוכחות ואיחורימ של
תלמידימ וחברי גל עשויה להיות תרומה בתיעוד היבטימ חשובימ של האקלימ הנוגעימ
למעורבות ושייכות לבית הפר .הפרות המחקרית מדגישה את הפוטנציאל של רישומימ
אלו להערכת האקלימ באמצעימ שאינמ דיווח עצמי .מנגד יש עדויות רבות על חור מהימנות
וחור תקפות של דיווחימ כאלה עקב רישומימ לא מהימנימ ולא מדויקימ ,הבדלימ במדיניות
המשמעת בינ בתי פר ונטייה לדיווחימ המעוותימ את המציאות ).(Morrison et al., 2004
אפשר לשפר בכמה דרכימ את יכולת השימוש במדדימ עקיפימ ,אדמיניטרטיביימ
באופיימ .ככל שהשימוש הוא בנתונימ המשרתימ צרכימ אחרימ של בית הפר ,נתונימ שקשה
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לשנותמ מבלי לפגוע בתפקוד בית הפר ,פוחת החשש מפני מניפולציה מכוונת .לדוגמה:
מכיוונ שרישומי נוכחות ואיחורימ של תלמידימ נעשימ לצרכימ רבימ וברוב המקרימ השימוש
בהמ יומיומי ,קשה להכני בהמ שינויימ כדי להציג מצג שווא .הצלבה של נתונימ ממקורות
אחרימ כגונ משטרה ,בית חולימ ותנועת נוער ,עשויה לשפר את הדיוק של דיווחי בית פר
על שיעור הילדימ שנפגעו ממעשי אלימות או על כאלה שמעורבימ בפעילות התנדבותית
וחברתית .ביר שרמה מוימת של פיקוח על רישומ של מדדימ אדמיניטרטיביימ ,בדרכ של
בדיקות תקופתיות של טיב הרישומ ודיוקו ,תייע אפ היא בהגברת האמינות של רישומימ
אלו.

הנגשת אינדיקטורים של אקלים בית–ספרי
אחד האתגרימ העומדימ בפני מי שמפתחימ אינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי הוא להפוכ
אותמ לנגישימ ולשימושיימ לגורמימ השונימ במערכת החינוכ .זהו אתגר העומד בפני כל
מפתחי האינדיקטורימ ,באשר המ ,אכ כאנ הוא מורכב במיוחד ,בינ השאר מפני שקהל היעד
ַ
המרכזי לאינדיקטורימ אלו המ המנהלימ ,המורימ וההורימ בכל אחד מבתי הפר הרבימ,
ולא קבוצה מצומצמת יחית של אנשי מטה המיומנימ בשימוש במידע טטיטי .לעתימ
קרובות האינדיקטורימ לאקלימ מציעימ תמונה עשירה ומורכבת שיש צורכ בלמידה מעמיקה
כדי לפענח את משמעויותיה לבית הפר האינדיווידואלי ,לרשות המקומית ולמערכת החינוכ
בכללה.
לכנ במרבית המקרימ מוגשימ הדוחות על אקלימ בדרכימ המנות לקרב אותמ לקהל
היעד שלהמ .לעתימ קרובות מכינימ דוחות מפורטימ לכל בית פר ומעלימ אותמ לאינטרנט
ככ שיהיו נגישימ לקהל משתמשימ רחב .בהונג קונג למשל פותחה מערכת אינטרנטית הנגישה
לכל אחד מבתי הפר לשמ איופ מידע מנ התלמידימ על האינדיקטורימ השונימ .מידע זה
כולל בינ השאר התייחות לאקלימ ביתפרי .הדוחות מציגימ את האינדיקטורימ השונימ,
מבירימ כיצד המ חושבו ומצביעימ על הדרכימ שבהנ ניתנ לפרשמ בדרכ אמינה.
לעתימ קרובות ,מלווימ הדוחות במידע נופ על משמעותמ של ממצאימ שונימ מבחינת
המאמצימ לשפר את בית הפר ,בכלל זה הפניה לפרות מקצועית רלוונטית העשוייה לייע
ב"'תרגומ"' הממצאימ שהתקבלו לתכניות עבודה )ראו דוגמה משיקאגו —
http://www.casel.org/downloads/SampleConnectionReport.pdf
וכנhttp://www.schoolclimate.org/programs/csci-report.php :
http://www.schoolclimate.org/programs/documents/report1C-RelativeStrengthsAnd
WeaknessesNew.pdf
גמ דוחות המיצ"ב המופצימ לבתי הפר בישראל מכילימ דיווח מפורט על הממצאימ
הנוגעימ לאקלימ בית הפר .הדוח עושה שימוש באמצעימ גרפיימ שונימ שמטרתמ להקל
על הבנת הממצאימ ופירושמ )http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B7BFDBD2-
 .(BB19-478B-BF65-06C477EF7D26/ 85707/AklimReportMeitzav08_f.docיש לציינ
שדוחות אלו אינמ כוללימ הפניות למערכי למידה או לגופי ידע פציפיימ המתבקשימ מזיהוי
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ערכימ בולטימ של אינדיקטורימ שונימ .ביר שזו פעולה שעושות היועצות ורכזות ההערכה,
אכ אינ לנו מידע ברור עד כמה היא שיטתית או יעילה.
לאור קירה זו נראה שיש מקומ להמלצות הבאות:
 .1חשוב לכלול אינדיקטורימ של אקלימ ביתפרי במערכ האינדיקטורימ החינוכיימ.
 .2יש להמשיכ למדוד באופנ מתמשכ מפר רב של אינדיקטורימ לאקלימ ביתפרי כמו אלה
המופיעימ כיומ במיצ"ב ,ולשקול שינויימ והתאמות במשכ הזמנ בהתאמ להתפתחויות
הידע בארצ ובעולמ בתחומ זה ,למשל בעקבות בדיקות של תקפות המדדימ ,מהימנותמ
והקשר שלהמ לאינדיקטורימ של תוצאות.
 .3יש להמשיכ ולמדוד אקלימ ביתפרי הנ מזוויות הראייה של התלמידימ והנ מזו של
הצוות.
 .4יש להויפ למדידות האקלימ את זווית הראייה של ההורימ .יש מקומ לפתח אינדיקטורימ
גמ ברמה של הורימ — בכל אחד מבתי הפר וגמ ברמה הארצית.
 .5יש מקומ לבחונ בניית אינדיקטורימ המבוימ על מאגרי מידע אדמיניטרטיביימ ,גמ
אלה הנמצאימ במערכת החינוכ וגמ אלה שמצויימ בידי גופימ משיקימ )כגונ משרדי
הרווחה ,ביטחונ פנימ ובריאות( .כמו כנ יש להיעזר במאגרי מידע של הלשכה המרכזית
לטטיטיקה ,שלה מידע עשיר על מאפיינימ של קהילת בית הפר.
 .6יש לעודד את המשכ הפיתוח של דרכי הצגה יעילות של האינדיקטורימ ,דרכימ שתייענה
בהנגשת האינדיקטורימ לקהלי היעד השונימ .במקביל יש להגביר את יכולתמ של משתמשי
הקצה השונימ לעשות שימוש יעיל באינדיקטורימ אלו ,באמצעימ שונימ כגונ תדריכימ
המופיעימ ברשת והשתלמויות ייעודיות ,המתאימות לכל אחד מקהלי היעד.
 .7במגרת ההדרכה ,ההנחיה והפיקוח חשוב לקשור בינ המידע המתקבל מהאינדיקטורימ
על אקלימ לבינ ידע ושיטות הממוקדימ בדרכימ לשיפור האקלימ הביתפרי כפי שהוא
נמדד באמצעות האינדיקטורימ.
 .8מומלצ לקיימ עבודת מטה שתגדיר את תחומי האחריות ,המומחיות ושיתופ הפעולה
בינ הגורמימ השונימ בבית הפר — אלה הרלוונטיימ לפענוח המיצ"ב הביתפרי
ולמשמעויותיו בתהליכי השיפור הביתפריימ .בינ השאר יש מקומ לבחונ את העבודה
המשותפת בינ המנהל )או מי מטעמו( ,רכז ההערכה הביתפרי והיועצת ,ולהציע תהליכי
פעולה מתאימות המלּוות בתמיכה במשאבי הדרכה.
 .9יש להמשיכ ולנתח באופנ שוטפ את המידע המתקבל מהמיצ"ב וממקורות אחרימ כדי
לבדוק לעומקמ את קשרי הגומלינ בינ היבטימ של ביבת בית הפר ,האקלימ והתוצאות
האקדמיות והחברתיות שאליהנ הוא מגיע .את התוצאות של מחקר נופ זה יש להנגיש
לכל העוקימ במלאכה של קידומ אקלימ חיובי בבית הפר.
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מבוא
לבית הפר חשיבות גדולה בחיי מרבית הילדימ והמתבגרימ בחברה המודרנית .תלמידימ
מדווחימ כי המ חווימ קשת עשירה של התנהגויות ָאפקטיביות בהקשרימ ביתפריימ ,ובהנ
מצבימ רגשיימ ,מצבי רוח ותגובות מוטיבציה ) .(Schutz & Pekrun, 2007תהליכימ ָאפקטיביימ
עשויימ למלא תפקיד מפתח באופנ שבו תלמידימ חווימ את בית הפר ,ביחיהמ עמ בני
כיתה ומורימ ,בהתגלותמ לכיתה ובהישגיהמ האקדמיימ .מחקרימ הראו גמ כי תהליכימ
ָאפקטיביימ משפיעימ על פגיעּותמ )או עמידּותמ( של תלמידימ לשורה של בעיות והפרעות
פיכולוגיות ,ובהנ חרדה ,דיכאונ ,תוקפנות ,ולקויֹות אישיּות קשורות ).(Livesely, 2001
ואפקטיביימ בחינוכ ,אנו תומכימ בקריאה לעבודה
אשר לממשק בינ גורמימ קוגניטיביימ ָ
משותפת של מומחי הערכה וחוקרי חינוכ לשמ פיתוח מודלימ דינמיימ ואינטגרטיביימ אשר
ואפקטיביימ ).(Snow, 1994; Corno et al., 2002
יקיפו תהליכימ קוגניטיביימ ,מוטיבציוניימ ָ
באופנ כללי ,הביטוי התנהגויות ָאפקטיביות מכה טווח רחב של תכונות אישיּות ,מצבימ
רגשיימ ,תפיות עצמיות ,העדפות ,תחומי עניינ ,ערכימ ותהליכי מוטיבציה ).(Nunnally, 1978
התנהגויות ָאפקטיביות נתפות בדרכ כלל כמשקפות את תגובתו הטיפוית של הפועל בכל
מצב נתונ .למשל — האמ תלמיד מביע עניינ כלשהו בלימוד שפה שנייה? האמ הוא מפתח חרדה
בעקבות התמודדות מתכלת עמ חומרי לימוד מורכבימ במתמטיקה? האמ הוא מגיב בעוינות
במצבימ תחרותיימ? — וכנ הלאה .בניגוד למטלות קוגניטיביות ,אמ ככ ,שבהנ אפשר למּפות
את תגובת התלמיד לפי "מדדי אימות" )כלומר נכונ מול לא נכונ — בדירוג דיכוטומי או על גבי
ולמ רציפ( ,תגובות ָאפקטיביות נבחנות במונחימ של ערכּות )עמדה חיובית או שלילית כלפי
מושא עניינ" ,אלגברה" ,למשל ,או "מורה פלוני"( ,ושל ָעצמה )מגבוהה ועד נמוכה( .במדידת
האפקט מודגש הצורכ בהשגת תגובה כנה וישרה ככל הניתנ.
ָ
למרבה הצער ,העבודה על התנהגויות ָאפקטיביות בחינוכ בכלל ובישראל בפרט אינה
זוכה לתשומת הלב הראויה מצד חוקרימ ,מורימ ומנהלימ .באופנ מורתי ,מרבית המאמצימ
הושקעו בהישגימ הקוגניטיביימ ובדרכימ להבטחת ביצועימ מיטביימ אצל תלמידימ מרקעימ
שונימ .אינטליגנציה ויכולות קוגניטיביות מוימות אכנ מאפילות בדרכ כלל על משתנימ
ָאפקטיביימ כחזאיות של ביצועימ אקדמיימ )ראו למשל  .(Jensen, 1998כתוצאה מככ,
מקצה משאבימ לנושאימ אקדמיימ מוגדרימ כמו שפה ,מתמטיקה
ָ
מערכת החינוכ ָהרגילה
ומדעי הטבע והחברה ,ומדגישה את ההישגימ בהמ .אכ לאור השימושימ הפוטנציאליימ שיש
להמ במערכת החינוכ )כפי שיפורט בחלק הבא( ,מדדימ ָאפקטיביימ עשויימ בהחלט להשלימ
את היכולת הקוגניטיבית ומדדימ אחרימ בשקילת הפרופיל האישי הכולל של תלמידימ.
מערכות חינוכ רבות בעולמ איננ אופות באופנ שיטתי מידע על משתנימ ָאפקטיביימ
ועל השימוש בהמ בתהליכי קביעת מדיניות וקבלת החלטות ברמה המערכתית .חריגות
113

פרק זה נכתב באנגלית ותורגמ לעברית בידי יניב פרקש .הוא מובא כאנ בנוח התרגומ ,כלשונו.
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בולטות לכלל זה הנ מערכות החינוכ של הונגקונג ,אריזונה ואילינוי ,אשר מנהלות תהליכ
מודר של גיבוש מערכת מושגית ,טנדרטימ ,נהלימ לאיופ נתונימ ודיווח שגרתי על ממדימ
ָאפקטיביימ .אבל במערכות רבות — ובכללנ שלוש האחרונות — לא נמצא דפו ברור ומובחנ
ראיות לעריכתמ של
לשימוש במידע ָאפקטיבי על בי רציונל פדגוגי .בנופ ,לא נמצאו שמ ָ
מחקרימ שיטתיימ בדבר דפוי השימוש במידע זה.
אינדיקטורימ ָאפקטיביימ עשויימ לשרת מגוונ רחב של מטרות מועילות במערכת החינוכ
הישראלית .בינ השימושימ הפוטנציאליימ העיקריימ אפשר למנות את אלה הבאימ:
• אינדיקטורימ ָאפקטיביימ יכולימ לעזור בהבנת טבעה של השונּות הנורמלית בהתנהגויות
ָאפקטיביות אצל אוכלויות תלמידימ.
• אינדיקטורימ ָאפקטיביימ תקפימ ומהימנימ יכולימ לעזור להעריכ במדויק את עצמת
הקשרימ בינ משתנימ ָאפקטיביימ לתוצאות מפתח כמו למידה והתמצאות חברתית.
• מדדימ ָאפקטיביימ תקפימ ומהימנימ חיוניימ להערכת יעדימ ָאפקטיביימ כאשר אלה
נקבעימ בידי מערכת החינוכ )למשל חיזוק התפיה העצמית ] [self-conceptוהמוגלות
העצמית ] [self-efficacyשל התלמידימ( .קיוממ של אינדיקטורימ ָאפקטיביימ יאפשר גמ
לעקוב אחר התנהגותמ הרגשית של תלמידימ לאורכ זמנ — אמ במגרת בית פר מוימ,
בינ בתי פר או ברמה הארצית.
• אינדיקטורימ ָאפקטיביימ עשויימ להביא תועלת גמ ברמה האישית ,כי מדדימ ָאפקטיביימ
המ חיוניימ לאבחונ מדויק של בעיותיהמ הרגשיות של תלמידימ ,ולמדידה שיטתית של
שכיחּות והיקרּות של קשיימ רגשיימ מוגדרימ .ואמנמ ,אנשי חינוכ נזקקימ לכלי אבחונ
לזיהויָ מ של תלמידימ ביכונ העשויימ להיזקק לטיפול מיוחד בשל קשיימ בתפקוד או
התנהגויות ריגושיות ,וכנ לצורכ הכרה בתלמידימ מחוננימ מבחינה רגשית.
• מדדימ ָאפקטיביימ עשויימ למלא תפקיד מכריע בהערכת יעילותמ של התערבויות
וטיפולימ חברתיימ ורגשיימ בהפרעות ָאפקטיביות ובהפרעות אישיּות .יועצימ ,מחנכימ
ופיכולוגימ בבתי פר נדרשימ לא אחת לתכננ התערבויות שיַ ֵקלו או יתקנו מצבימ
רגשיימ קשימ או בעייתיימ .לאחרונה מוקדו המאמצימ במניעת קשיי התגלות אישיימ
וחברתיימ בשלבימ מאוחרימ יותר בחיימ ,וזאת באמצעות תכניות למניעה ראשונית
במגרת מערכת החינוכ .בתי פר המ אכנ אתר מתאימ במיוחד למתנ שירותימ פיכו
חינוכיימ וייעוצ פיכולוגי ,ובכלל אלה אבחונ מוקדמ של קשיימ רגשיימ ,תכניות למניעה
ראשונית ושניונית ,הכשרה במיומנויות חברתיות ,למידה רגשית ,קידומ בריאות הנפש
ומגוונ תכניות להפחתת יכונימ )מימ ,אלימות ,הריונ לא רצוי וכו'( .על כנ ,זיהויָ מ של
אינדיקטורימ ָאפקטיביימ למדידה של יכולות רגשיות עשוי לשמש להערכת יעילותנ של
תכניות למידה חברתית וכנ של התערבויות ָאפקטיביות.
פרק זה יקור באופנ לקטיבי כמה קטגוריות של תבניות ָאפקטיביות אשר ניתנ ליישמנ
באופנ מועיל בהערכות חינוכיות .בחלקימ הבאימ נקור ממצאימ המבוימ על מערכ ליבה
של משתנימ ָאפקטיביימ שנבחנו בכיתות לימוד ברחבי העולמ ,וכנ שיטות ששימשו למדידת

אינדיקטורים אָפקטיביים בסביבות חינוכיות | | 125
התבניות הללו .נטענ שמדידת אינדיקטורימ ָאפקטיביימ שונימ נראית חשובה במגוונ הקשרימ
בזירה החינוכית בישראל ,הנ להבנת הפרופילימ הרגשיימ של תלמידימ פציפיימ ,תוכ מעקב
האפקטיביימ שלהמ לאורכ זמנ ,והנ למטרות הערכה של תכניות לימוד.
אחר מצבי הרוח ָ
בשל קוצר היריעה תוגבל קירה זו לשני וגימ של תבניות ָאפקטיביות הממלאות תפקיד
מרכזי בזירה החינוכית) :א( נטיות ,ובהנ תכונות אופי צרות ומאפיינימ הקשורימ בהנ ,כמו גמ
משתנימ מתווכימ ברמות נמוכות יותר ,כמו משתנימ קוגניטיביימחברתיימ וגורמי מוטיבציה;
וכנ )ב( מצבימ רגשיימ ויכולות ,שמושפעימ הנ מתכונות אופי הנ מניבותיו המוימות של
המצב .נציג ,לצורכ הדגמה בעיקר ,שיטות שונות ששימשו להערכת ָאפקט ,ובהנ כמה שפותחו
בשנימ האחרונות.

הערכת האישיות
אפ שתכונות אופי רבות ושונות קושרו להבדלימ בינאישיימ בנטייה האקדמית ובביצועימ
האקדמיימ ,המחקר הולכ ומתגבש ביב "מודל חמשת הגורמימ" ).(Costa & McCrae, 1992
מודל זה הוא כיומ המודל הרבממדי הנפוצ ביותר לתיאור האישיות .הוא מזהה חמישה
גורמימ שניוניימ נרחבימ :פתיחּות ) ,(Opennessמצפוניות ) ,(Conscientiousnessמוחצנות
) ,(Extraversionנועמ ) ,(Agreeablenessונוירוטיציזמ ) .(Neuroticismכל אחד מנ הגורמימ
האלה מקיפ מפר רב של גורמימ ראשוניימ .ככ לדוגמה ,עמ היבטיו של הנוירוטיזמ נמנימ
חרדה ,דיכאונ והערכה עצמית נמוכה .כיוונ שגורמימ אלה נתפימ ככוללניימ מכדי שיביאו
תועלת באבחונ תלמידימ או בהערכה של תכניות לימודימ )ראו  ,(Zeidner, 2009נתמקד
כאנ בתפקידנ של כמה תכונות קוגניטיביותחברתיות ומוטיבציוניות )בהקשרנ( ,הרלוונטיות
לביצועימ בבית הפר .אלה עשויות להשפיע באופנ ישיר יותר על הלמידה וההישגימ ,וכנ
לתווכ ,באופנ חלקי לפחות ,את השפעותיהמ של ממדי אישיות רחבימ יותר על התוצאות
האקדמיות.

חרדת הערָכה
ההערכה )חרדת
ָ
מבינ כל משתני האישיות התחומימ למצבימ חינוכיימ מוגדרימ ,לחרדת
בחינות( הוקדשה בלי פק כמות המחקרימ הגדולה ביותר .חרדת ההערכה היא גמ אחד
האפקטיביימ שנקשרו באופנ העקבי ביותר להישגימ חינוכיימ )Schutz & Pekrun,
הגורמימ ָ
 .(2007חרדת בחינות מתייחת לדרת התגובות הפנומנולוגיות ,הפיזיולוגיות וההתנהגותיות
שנלוות לחשש מפני תוצאות שליליות או ביצועימ גרועימ במצבי הערכה ).(Zeidner, 1998
אפ שהרבממדיות של חרדת הבחינות שנויה עדיינ במחלוקת ,מרבית החוקרימ שותפימ היומ
לתפיה של תבנית דוממדית ,המורכבת מדאגה וריגושיּות )אמוציונליּות(.
מאות מחקרימ בדקו את דפו היחימ המורכב בינ חרדה לקשת רחבה של מדדימ
מקובלימ לביצועימ חינוכיימ בבית הפר היודי ,בתיכונ ובחינוכ העליודי .קירה מקפת
של הפרות מראה שחרדת הבחינות מקיימת ִמתאמ שלילי )צנוע אמנמ( עמ קשת רחבה
של מדדימ מקובלימ להישגיות ביתפרית וליכולת הנ בתיכונ והנ בקולג' ).(Zeidner, 1998
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המתאמ הטיפוי הוא בביבות  .0.20מדדימ קוגניטיביימ )כלומר שילוב של מדדי כישרונ
וביצועימ( מקיימימ מתאמ חזק יותר עמ מרכיב הדאגה מאשר עמ מרכיב הריגושיות בחרדת
האפקט
הבחינות .מכאנ שלעתימ תכופות ,קוגניציות מטרידות מזיקות לביצועימ יותר מנ ָ
השלילי כשלעצמו .גדלי ֶאפקט משמעותיימ יותר מדּווחימ אצל תלמידימ בעלי יכולת נמוכה
יחית ובמטלות הנתפות כקשות יותר .החורימ הנקשרימ בחרדה בשלבימ שונימ של
העיבוד מצביעימ על פגיעה כללית כלשהי בקשב ו/או בזיכרונ העבודה.
ביר להניח שבהפרעות רגשיות ,הפגיעה האינטלקטואלית מקורה הנ באובדנ של משאבימ
תפקודיימ הנ באובדנ של תהליכי מוטיבציה ,אמ כי חשיבותמ היחית של וגי התהליכימ
עשויה להשתנות בהתאמ למצב הרגשי ,לדרישות עיבוד המידע של המטלה ולגורמימ ֶהקשריימ
שמשפיעימ על הדאגה ועל היעדימ האישיימ .צפויות להתקיימ גמ השפעות גומלינ כלשהנ בינ
שני וגי התהליכימ .ככ לדוגמה ,המוטיבציה עשויה להיות מושפעת ממה שנתפ כמחור
במשאבימ ,ומנגד ,מחור במשאבימ עשוי לפגוע בעצמ יכולתו של התלמיד לבצע את העיבוד
התומכ במוטיבציה.
זיידנר ועמיתיו פיתחו גרה עברית לשאלונ חרדת הבחינות של פילברגר )Spielberger,
 ,(1980גרה שנבדקה והוכיחה מהימנות ותוקפ מפקימ ,עמ אפיונימ פיכומטריימ מניחימ
את הדעת .כלי זה שימש באינפור תזות ועבודות דוקטורט בישראל ,ויכול לשמש אינדיקטור
מועיל לחרדת בחינות או חרדת הערכה במערכת החינוכ הביתפרי ,כמו גמ כמודל לפיתוח
של מדדימ ָאפקטיביימ רלוונטיימ אחרימ למערכת החינוכ.

מוטיבציה
בורימ שמקור המוטיבציה נעוצ הנ בבירּות הנתפת )התוחלת( להשגת תוצאה מוימת
)למשל — "יכוי של  80%שאקבל מאה במבחנ המכמ בכימיה"( ,הנ בערכה וברציּותה של
אותה תוצאה )למשל — "ציונ הבחינה מכריע בקבלה לבית הפר לרפואה"( .מודלימ מוקדמימ
לניתוח המוטיבציה גרו כי הנטייה המוטיבציונית לגשת למטלה היא פונקציה כפלית של
הצורכ בהישג ,ערכ התמריצ של המטלה ,והיכוי למימוש ההישג ) .(Atkinson, 1964מודלימ
חדשימ יותר מעלימ את האפשרות שהמוטיבציה היא פונקציה כפלית של היעדימ ,תחושת
המוגלות האישית והרגשות )ראו .(Pintrich & Schunk, 1996
מנ המחקר עולה שביצועי תלמידימ במטלות קוגניטיביות המ פונקציה של כמה טיפוי
ערכימ :ערכ ההישג )כלומר הערכ הטמונ בעצמ השגת המשימה או היעד( ,הערכ הפנימי
)החשיבות המהותית הגלומה בביצוע מוצלח( ,ערכ התועלת של המטלה )באיזו מידה קשורה
המטלה ביעדימ עתידיימ( ,ומחיר )ההשלכות השליליות של ביצוע המשימה( .מחקרימ
התפתחותיימ מצביעימ על ירידה כללית בערכמ של ההישגימ לדידמ של התלמידימ לאורכ
שנות החינוכ היודי ואל תוכ החטיבה ).(Wigfield & Eccles, 1992
גישת מטרות ההישג ) (achievement goalלמוטיבציה הפכה בעשרימ השנימ האחרונות
למגרת מושגית מרכזית בחקר ההתנהגות בבתי פר" .אוריינטציית המטרות" ,בשמה האחר,
מתייחת להתמקדות מכוונת בפעילות הקשורה ביכולת .אוריינטציית המטרות נתפת היומ
כמשתנֶ ה מוטיבציה יציב יחית ,שלובש שתי צורות — תוצאות למידה או תוצאות ביצועימ
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) .(Dweck, 1986המוקד בהתכוונות אל מטרות הלמידה הוא חיזוק יכולתו של התלמיד
באמצעות פיתוח מיומנויות חדשות ועידוד התנהגויות שבתגובה לכישלונ חותרות לשליטה
במשימה .מטרות ביצועימ ,לעומת זאת ,מכוונות תלמידימ להתייח ליכולתמ ולביצועיהמ
בהשוואה לאחרימ .מחקר מ 1996הראה ששינויימ במאפייני המטרות )כמו דרגת קושי,
פציפיותִ ,קרבה ,וכנ הלאה( יכולימ להשפיע הנ על תהליכימ של ויותעצמי )בקרה ,הערכה
עצמית ,חיזוק עצמי( ,הנ על למידה התלמידימ ותוצאות הביצועימ ).(Kanfer et al., 1996
בתיאוריית המטרות המתוקנת ,הבחינו כמה חוקרימ )למשל (Elliot & Thrash, 2001
הבחנה חשובה בינ שתי קטגוריות של מטרות ביצועימ) :א( מטרות ביצועימ מוג התקרבות
) ,(approach performance goalsשבמגרתנ תלמידימ ניגשימ למשימות במטרה להפגינ
יכולת ומיומנות ומנימ לגבור על אחרימ; ו)ב( מטרות ביצועימ מוג הימנעות )avoidance
 ,(performance goalsשבמגרתנ תלמידימ מנימ להימנע מלהיראות טיפשימ או חרי
יכולת ,ועל כנ נמנעימ מביצוע המטלה .נדמה שיהיה זה מועיל לאמוד את אוריינטציות
המטרות השונות של תלמידימ בגילאימ שונימ במערכת החינוכ הישראלית .מערכת החינוכ
יכולה להפיק תועלת מזיהוי המוטיבציות החשובות ביותר בתתיקבוצות שונות באוכלויה,
ומעמידה על הקשר ביניהנ לבינ הביצועימ הביתפריימ או הביצועימ במבחני ההישגיות
המתוקננימ.

מסוגלות עצמית אקדמית
בביבה אקדמית ,מוגלות עצמית ) (self-efficacyמתייחת לאמונתמ של תלמידימ
ביכולתמ לעמוד בדרישות אקדמיות מאתגרות באמצעות ארגונ ומימוש של דרכ הפעולה
הדרושה לביצוע אקדמי מוצלח )כלומר שימוש במיומנויות קוגניטיביות ,התנהגותיות או
חברתיות( .אפשר לחשוב על המוגלות העצמית בתור קוגניציית "יכולּות" המשקפת תחושה
של שליטה בביבה ,או כהשקפה אופטימית בנוגע ליכולת להתמודד עמ ְדחק וחרדה .בנדורה
)למשל  (Bandura, 1997העדיפ לראות באמונות המוגלּות העצמית עניינ דינמי ופציפי
להקשר ולא לתפו את התבנית הזו כתכונת אופי יציבה.
פעמ אחר פעמ נמצא קשר בינ מוגלות עצמית לביצועימ חינוכיימ ולתחושת רווחה
בבית הפר .המוגלּות העצמית עשויה להשפיע ישירות על הביצועימ האקדמיימ באמצעות
חיזוק השימוש היעיל במיומנויות נרכשות ,ובעקיפינ באמצעות שיפור היכולת לקבוע יעדימ,
לנהל את זמנ העבודה ,להתמיד ולהפגינ גמישות בניוי אטרטגיות לפתרונ בעיות .ניתוח
על שבוצע לאחרונה ל 109מחקרימ שבדקו גורמימ פיכוחברתיימ להישגימ בקולג' מצא
שמוגלות עצמית אקדמית הייתה בינ הגורמימ המנבאימ הטובימ ביותר להצלחה אקדמית,
וקיימה מתאמ של כ 0.50עמ ממוצע הציונימ ) .(Robbins et al., 2004יתר על כנ ,רמת
ההישגימ של התלמידימ התברה כמשתנה ממתנ ) (moderatorחשוב ,כאשר אמונות
המוגלות העצמית של התלמידימ נקשרו באופנ מובהק יותר לתוצאות האקדמיות של בעלי
ביצועימ נמוכימ מלאלה של בעלי ביצועימ גבוהימ ).(Zimmerman, 2000
מנ הראוי לציינ שהמוגלות העצמית נתפת לעתימ קרובות כרכיב מפתח בהכוונה עצמית
של הלמידה ) .(self-regulated learningמפר נכבד של מחקרימ תיעדו את תרומתה החשובה
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של ההכוונה העצמית ליכולת הלמידה ולהצלחה האקדמית );Pintrich & DeGroot, 1990
 .(Schunk & Zimmerman, 1994לומדימ שמאמינימ ביכולתמ לבצע משימות מוימות מגלימ
התמדה ומיישמימ מפר גדול של מיומנויות מטאקוגניטיביות ,בעוד לומדימ המתאפיינימ
במוגלות עצמית נמוכה עלולימ להימנע בעתיד מביצוע משימות דומות .בנופ ,לומדימ
המכוונימ את עצממ מפגינימ רמות גבוהות יותר של מעורבות ,מאמצ ועקביות בביצוע מטלות
אקדמיות בהשוואה לחבריהמ שאינמ מכוונימ את עצממ באותה מידה )Ruban, McCoach
 ,(& Reis, 2002והישגי התלמידימ נקשרימ לרמת ההכוונה העצמית שעליה המ מדווחימ
) .(Corno, 1986לולמ המוגלות העצמית המוכלל ) (Zeidner, 1995הוכנה גרה עברית
אשר שימשה למטרות מחקר אצל תלמידימ ישראלימ ,ובקלות ניתנ להתאימה ככ שתשמש
אינדיקטור למוגלות עצמית אקדמית.

תפיסה עצמית אקדמית
תפיה עצמית אקדמית ) (academic self-conceptמתייחת לתפיותיהמ של תלמידימ
ביח ליכולות ולהישגימ האקדמיימ שלהמ ,תפיות שנוצרות בעקבות התנות בביבה
אקדמית ופרשנותה.
תפיה עצמית אקדמית בתחומ מוימ )למשל מתמטיקה( נוצרת הנ בעזרת השוואות
חיצוניות )למשל ביצועימ נורמטיביימ של אחרימ( הנ בעזרת השוואות פנימיות )כאשר
ביצועימ בתחומ המתמטי ,למשל ,מושווימ לביצועימ בתחומ המילולי( .מנ התיאוריה הרווחת
וגמ ממחקרימ שנעשו בעבר עולה שאי אפשר להבינ כראוי את תפיות העצמי של תלמידימ
אמ מתעלמימ ממקומנ של מגרות ההתייחות שבתוכנ המ פועלימ )Praekel, Zeidner,
 .(Goetz, & Schleyer, 2008ככ ,מאפיינימ אקדמיימ זהימ מבחינה אובייקטיבית )למשל
ממוצע ציונימ( יכולימ להצמיח תפיות עצמי שונות — בהתאמ למגרות ההתייחות או
לקני המידה שתלמידימ יחידימ משתמשימ בהמ להערכת עצממ.
מחקרימ חדשימ תומכימ במודל ההשפעה ההדדית ,כלומר בטענה שתפיה עצמית
והישגימ קשורימ אהדדי ,ושכל אחד מהמ הוא גמ יבתו וגמ תוצאתו של האחר .על כנ,
התפיה העצמית האקדמית היא גמ יעד חשוב בפני עצמו אכ גמ גורמ המתווכ את השפעותיהנ
של תוצאות חינוכיות רצויות אחרות .יתר על כנ ,מחקרי אורכ מפקימ ראיות התומכות
בזרימה יבתית מתפיה עצמית חיובית לביצועימ טובימ ,ולא בכיוונ ההפוכ ).(Marsh, 2005
כמה מדדימ לתפיה עצמית ,כמו אלה שפיתחו ְּברו ְּברקנ )ֶ ,(Brackenהרּב מארש ואחרימ,
עשויימ להביא תועלת אמ ייושמו במערכת החינוכ בישראל.

השליטה הנתפסת וייחוסי סיבתיות
הערכות שליטה ניבתיות מתייחות לַ מידה שבה אדמ מאמינ ביכולתו לעצב יחימ מוימימ
בינו לביבתו ,או למצער להשפיע עליהמ .הערכות שליטה ניבתיות הנ תוצר של הערכות
אישיות הנ בדבר דרישות המצב והנ בדבר היכולת האישית ליישמ אטרטגיות התמודדות.
מי שאינמ מאמינימ כי ביכולתמ להתמודד עמ איּומימ חֹווימ רמות גבוהות של עירור חרדה.
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אנשימ אלה משתקעימ בלקויות ההתמודדות שלהמ ותופימ היבטימ רבימ בביבתמ כהרי
כנה .המ חוזרימ שוב ושוב על דרכימ שבהנ יוכלו להתמודד עמ מצבימ המעוררימ בהמ חשש,
אבל האיודאות בנוגע ליכולות ההתמודדות שלהמ מעוררת אצלמ חרדה נופת .מבחינה
התנהגותית ,תפיות של היעדר שליטה עלולות להוביל להימנעות ממצבימ מאיימימ ,וזו
שוללת מנ האדמ את מיומנויות הלמידה הדרושות לו לצורכ ההתמודדות עמ המצב המדובר.
השליטה הנתפת עשויה לשקפ באופנ חלקי לפחות את הצורכ שיש לאנשימ בתחושה של
שליטה בביבתמ ,צורכ המובנ תכופות כמוטיבציה לחולל שינויימ בצורה יעילה ).(effectance
לשמ השגת השליטה הזו בביבתמ ,אנשימ משקיעימ זמנ ומאמצ ניכרימ בהערכת אפשרויות
ביבתיות ושינויימ ניבתיימ ,כמו גמ בניתוח יכולתמ להתמודד עמ ֶהקשרימ רלוונטיימ
ולהצטיינ בהמ .תיאוריית הייחו גורת שאחת ממוטיבציות היוד היא הרצונ להשיג יכולת
חיזוי כלשהי של האירועימ ומידה של שליטה בהמ ,מתוכ דגש על הערכה מדויקת ככל האפשר
של תכונותיו האישיות של הפועל.
גנונ הייחו מתייח לוג ההברימ היבתיימ שאנשימ שונימ מפקימ לתוצאות,
חוויות ואירועימ ,בנייונ להבינ את ביבתמ ) .(Garcia & Pintrich, 1994מקובלימ ארבעה
ממדימ יבתיימ העומדימ בבי הייחוימ) :א( מיקומ היבתיות )האמ היבה נתפת
כפנימית או חיצונית לתלמיד(; )ב( יציבות )האמ היבה נתפת כחולפת או מתמשכת(;
לצפות לה גמ בהקשרימ
)ג( כלליות )האמ היבה ייחודית למצב או להקשר ,או שאפשר ַ
אחרימ(; ו)ד( יכולת שליטה )מידת השליטה שיש לאדמ ביבה המשוערת לתוצאה או
לאירוע(.
מנ המחקר עולה שוגי ייחו שונימ נקשרימ בתוצאות ָאפקטיביות ,קוגניטיביות
ומוטיבציוניות שונות ) .(Weiner, 1986ככ ,ייחו של היעדר מאמצ )ייחו פנימי ,בלתייציב(
לתוצאה של כישלונ נקשר בתגובה ָאפקטיבית פחות שלילית ,בציפיות גבוהות יותר וברמות
התמדה עתידיות מוגברות ,בהשוואה לייחו של יכולת נמוכה )ייחו פנימי ,יציב( ,אשר נקשר
באפקט מדוכא ,בציפיות נמוכות וברמות התמדה עתידיות ירודות .כיוונ שייחוימ פנימיימ
ָ
כמו כישרונ טבעי ומאמצ ארוכ טווח )או היעדרמ( המ גורמימ שאינמ משתנימ בדרכ כלל,
כישלונ המיוח לגורמימ אלה משמש חזאי טוב לכישלונות עתידיימ .קירתעל אינטגרטיבית
של מחקרימ בנושא מצאה יח חיובי בינ פנימיּות הייחו לבינ הישגימ אקדמיימ ,עמ מתאמ
ממוצע של  0.18בערכ על פני המחקרימ השונימ ) .(Findley and Cooper, 1983היח חזק
יותר אצל מתבגרימ מאשר בקרב ילדימ ובוגרימ ,ומשמעותי יותר אצל גברימ מאשר אצל
נשימ .עמ זאת ,הכיוונ היבתי אינו ברור :האמ ייחוימ משפיעימ על הביצועימ הקוגניטיביימ
או שמא בעלי הישגימ נמוכימ נמכימ על מזל או על גורמימ מקריימ או חיצוניימ יותר מאשר
על יכולותיהמ שלהמ?

רגשות
תלמידימ חווימ קשת רחבה של רגשות בתגובה לחיימ האקדמיימ — רגשות כמו הנאה ,גאווה,
קרנות ,חרדה ,כע ,קנאה ושעמומ .חוויותיהמ הרגשיות של תלמידימ ביח ללימודימ הנ
תחומ חקירה חשוב מכמה יבות :הנ קשורות במישרינ לרווחתמ הובייקטיבית של התלמידימ
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) ;(Diener, 2000הנ משפיעות על איכות למידתמ והישגיהמ )Perkrun, Goetz, Titz, & Perry,
 ;(2002יש להנ השפעה ניכרת על איכות התקשורת בינ מורימ לתלמידימ בכיתה )Anderson
 ;(& Guerrero, 1998והנ עשויות להשפיע השפעה מכרעת על הרשמה לקורימ ,על שאיפות
קריירה ועל קבלת החלטות ) .(Wigfield, Battle, Keller, & Eccles, 2002ואפ על פי כנ ,פרט
לגופ מחקר עצומ בנושא חרדת בחינות )ראו  (Zeidner, 1998ולמחקרימ על רגשות מנקודת
המבט של תיאוריית הייחו ) ,(Weiner, 2001מעט מאוד ידוע על שכיחותמ ,עצמתמ ,משכמ
או מבנמ של רגשות אקדמיימ בתחומימ מוגדרימ )למשל היטוריה או מתמטיקה( או על
השפעתמ בינ תחומימ )למשל הקשר בינ תחושת גאווה במתמטיקה לבינ ההישגימ בלימודי
שפה זרה(.
ישנו מגוונ של מודלימ תיאורטיימ היכולימ לשמש בי לפיתוח אינדיקטורימ לרגשות
בהקשרימ אקדמיימ .אפשר להעריכ רגשות במונחימ של ממדימ כמו הפעלהֶ ,ערכּות ,עצמה
ומשכ .אחד הממדימ הברורימ מאליהמ ,למשל ,הוא ערכּותמ של הרגשות הנחווימ ,הנקשרת
באפקט חיובי או שלילי ) .(Larsen & Diener, 1992ממד שני המצוי בשימוש תכופ הוא
ָ
"הפעלה" ) — (activationהמידה שבה רגש מוימ צפוי לעורר תגובה ָאפקטיבית .ערכּות
והפעלה מרכיבות יחדיו את הממד החשוב והרֹווח ביותר ביווגנ של חוויות רגשיות.
מודל שימושי במיוחד לפיתוח מדדימ לרגשות הקשורימ בהישגימ הוא המודל
הירקומפלקי ,המווג את הרגשות במונחימ של ערכּות ועוררות )אקטיבציה( )Tellegen,
 .(1985על פי מודל זה ניתנ להפעיל ארבע קבוצות של חוויות רגשיות) :א( רגשות חיוביימ
המאופיינימ למשל הנאה ,גאווה ,תקווה(; )ב( רגשות חיוביימ המאופיינימ בדהאקטיבציה
)למשל הקלה ,רגיעה(; )ג( רגשות שליליימ המאופיינימ באקטיבציה )למשל חרדה ,כע,
בושה/אשמה(; ו)ד( רגשות שליליימ המאופיינימ בדהאקטיבציה )למשל שעמומ ,אכזבה,
ייאוש( .כל אחת מנ הקטגוריות הללו לרגשות מבויהישג ניתנת להערכה שיטתית על
פי ממדימ של עצמה ותכיפות ביח למושאימ אקדמיימ מוגדרימ )תחומי תוכנ ,אנשי גל,
אווירה כיתתית וכו'(.

אינטליגנציה רגשית
לאחרונה צמח רעיונ האינטליגנציה הרגשית כמרכיב ָאפקטיבי חשוב בבית הפר .באופנ
כללי ,אינטליגנציה רגשית מייצגת מערכ של מיומנויות ליבה לזיהוי ,עיבוד וניהול של רגשות
).(Mayer, Salovey, & Caruso, 2002
ישנמ ארבעה ענפימ למודל המיומנויות שהציעו מאייר ועמיתיו (1) :תפיה — תפיה
וביטוי של רגשות; )ִ (2אפשור — שילוב הרגשות בתהליכי חשיבה; ) (3הבנה — הכרת
היחימ בינ הרגשות ,בינ רגשות וניבות ,ומעברימ בינ רגשות; ו) (4ניהול — ניהול הרגשות
למיתונ של רגשות שליליימ ותגבור רגשות חיוביימ .מחקרימ הראו שגמ אחרי ניכוי של
ארטיפקטימ טטיטיימ ,נותר קשר מובהק בינ אינטליגנציה רגשית להישגימ לימודיימ
) .(Lopes, Salovey, & Straus, 2003מחקר שנעשה לאחרונה מפק ראיות לתועלתו של
המודל הארבעענפי בחיזוי תוצאות אקדמיות וחברתיות כאחת )Rivers, Brackett, Reyes,
.(& Salovey, 2008
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באופנ שאולי מבלבל מעט ,התפתחו בתחומ שתי אטרטגיות מדידה שונות למדי —
האחת שנמכת על דיווח עצמי )בדומה לשאלוני אישיות( והאחרת על מבחנימ אובייקטיביימ
)בדומה למבחני יכולת( .מדובר בענפ צומח של מחקר נמרצ ,שבו ברור כי הערכה ָאפקטיבית
עשויה למלא תפקיד מכריע בשקילת היכולות הרגשיות והחברתיות .זיידנר ועמיתיו התאימו
לעברית את מבחנ האינטליגנציה הרגשית של מאייר ,לוביי וקרוזו ) ,(MSCEITונוח נייוני
זה הראה עד כה אפיונימ פיכומטריימ מבטיחימ.

מדדים להערכה אָפקטיבית
אפשר להעריכ מאפיינימ ָאפקטיביימ בדרכימ רבות ושונות .בחלק זה נתאר בקצרה כמה כלימ
מבוימ היטב ,וגמ כאלה שפותחו רק לאחרונה :דיווח עצמי ,דיווח בידי הזולת ומבחני
שיפוט ניבתי .נקור גמ שיטות אובייקטיביות יותר המשמשות בתחומ.

הערכה עצמית
הערכה עצמית היא הגישה המקובלת ביותר לאבחונ תכונות כלליות כמו נוירוטיציזמ
ומוחצנות או תכונות צרותטווח כמו חרדת בחינות ותפיה עצמית .רוב התובנות לעניינ
האפקט לתוצאות חינוכיות מקורנ במחקרימ שבוצעו בעזרת שאלונימ .הערכות
הקשר בינ ָ
עצמיות מבקשות בדרכ כלל מאנשימ לתאר את עצממ בתשובה לדרת שאלות מתוקננות.
התשובה ניתנת לרוב באמצעות ולמ דירוג בשיטת לייקרט ,אבל ניתנ להשתמש גמ בצורות
אחרות )שאלות כנלא או שאלות פתוחות( .באופנ טיפוי ,שאלות המעריכות את אותה
האפקטיבי
תבנית ָאפקטיבית מקובצות יחד ,והדירוג המשוקלל משמש אינדיקטור לתחומ ָ
הרלוונטי.
לכאורה ,הערכה עצמית של תכונות ָאפקטיביות נראית דרכ קלה ,זולה יחית ויעילה
לאופ מידע על האדמ .אבל כשמפתחימ שאלונ עשוי כהלכה מבחינה פיכומטרית יש להביא
בחשבונ וגיות רבות .ככ הוכח ,לדוגמה ,שצורתו של ולמ הדירוג משפיעה על התשובות .ישנה
עדיינ מחלוקת בוגיית ניוחנ החיובי או השלילי של שאלות )במטרה למנוע את הפעלתה
של הנטייה להכמה( .מחקרימ הראו גמ שגברימ צעירימ נוטימ במיוחד להשתמש בקטגוריות
קיצוניות בתשובותיהמ .לאחרונה התבר עוד שאנשימ שונימ מייחימ משמעויות שונות
לנקודות הדירוג על רצפ התגובה ,וכנ מפרשימ באופנ שונה את מרווחי הדירוג )למשל "לעתימ
קרובות" לעומת "לעתימ קרובות מאוד" ,או "במידה מוימת" לעומת "במידה בינונית"(.
פרט לקשיימ העקרוניימ הכרוכימ בזיהוי תהליכימ ָאפקטיביימ ,מנ הראוי לציינ שתי
וגיות מדידה חשובות) :א( רמת המהימנות של דיווחי תלמידימ )כפונקציה של דפוי תגובה,
רציּות חברתית ,רצונ ליצירת רושמ חיובי וכנ הלאה(; )ב( ֶתקנ להערכת עצמתו של התחומ
האפקטיבי.
ָ
בעיה נופת בהערכות עצמיות קשורה ביכולתמ של משיבימ לזייפ בקלות יחית את
תגובותיהמ כדי לקומ יותר למוד המאבחנ .כאשר הערכות עצמיות מזויפות ,משמעות
ההערכה עלולה להתעוות .על כנ זיופימ מעמידימ בעיה קשה בפני השימוש בהערכות עצמיות
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)למשל במדידת חרדת בחינות או מוגלות עצמית( במבדקימ שחשיבותמ מכרעת .אבל
ממחקרימ שנעשו לאחרונה בנושא הזיופ ,עולה כי ייתכנ שהגורמ הבעייתי הזה אינו מאיימ עד
כדי ככ על ההערכה העצמית כפי שחשבו בעבר.

רשימות התנהגות
דירוג בידי הזולת הוא הערכה שבה מדרגימ )מורימ ,הורימ ,חברימ לכיתה( שופטימ את
המועמדימ על פי תכונות שונות .לשיטה זו היטוריה ארוכה של שימוש בביבות בית
פריות — הנ בשל בעיית הזיופ והנ משומ שאפשר ליישמה כמעט בכל גיל .מדדי התנהגות
המתקבלות מהורימ ומורימ עשויות לייע בזיהוי ילדימ ביכונ הזקוקימ להתערבות שיטתית.
המדד חייב להיות מהימנ ,להתאימ מבחינה התפתחותית לקבוצות יעד מוגדרות ,להיות
חכוני במונחי זמנ ומשאבימ ,וקל יחית ליישומ על קבוצות תלמידימ גדולות.
כדוגמה למדד מוג זה ,נבחנ ולמ פופולרי מאוד המשמש קלינאימ ומורימ במערכת
החינוכ האמריקאית" .רשימות התנהגות של ילדימ" );The Child Behavior Check List
 .(Achenbach, 1991מדובר בשאלונ המבקש מהורימ ומורימ לדרג בעיות התנהגותיות
האפקטיביות שנבדקות באמצעות
ורגשיות ויכולות של ילדימ מגיל  6ועד  .18בינ התבניות ָ
השאלונ הנ חרד/מדוכא ,מוגר/מדוכא ,תלונות על ֵמחּושימ ,הפרת כללי התנהגות והתנהגות
תוקפנית .נופ על ככ ,מהדורת  2001לשאלונ הציגה שישה ולמות דירוג חדשימ המורכבימ
מפריטימ שקלינאימ מ 16חברות קבעו כי המ עולימ בקנה אחד עמ קטגוריות אבחונ מנ
המהדורה הרביעית של ה — DSMפר אבחונ ההפרעות הנפשיות של האגודה הפיכיאטרית
האמריקאית .הולמות שהותאמו ל DSM-IVמכונימ "בעיות ָאפקטיביות"" ,בעיות חרדה",
"בעיות גופניות"" ,בעיות של הפרעת קשב או היפראקטיביות"" ,בעיות של התרה לעומתית",
ו"בעיות התנהגות".
הפריטימ המופיעימ בשאלונ מקיפימ בעיות התנהגותיות ורגשיות מגוונות ,אבל אינמ
מתיימרימ להכיל כל בעיה אפשרית שעשויימ להיתקל בה אצל כל הילדימ בכל החברות.
ממצאי ה CBCLבמדגמי אוכלויה כלליימ פורמו בהתמכ על חקירה של יותר מ25
חברות .על פני החברות ,בנות דורגו גבוה משמעותית מבנימ בתחומי הבעיות הגופניות,
חרדה/דיכאונ והפנמה ,ואילו בנימ דורגו גבוה מבנות בבעיות קשב ובהתנהגות עבריינית.
בעת שהדברימ נכתבימ ,המבחנ נּורמל מחדש וכעת הוא כולל תצפיות מתוכ הכיתה ומזמני
ההפקות על מדגמ גדול של בני  6עד  11מקשת רחבה של מוצאימ אתניימ .המהימנות בינ
בודקימ עבור הרשימה המתוקנת נעה על פי המדּווח בינ  0.71ל 0.97עבור כל הולמות.

מבחני שיפוט מצבי
מבחני שיפוט מצבי ) (situational judgment testsמייצגימ מתודולוגיית הערכה שאפשר
ליישמה למדידת תבניות ָאפקטיביות רבות ושונות ).(Ventura, Zeidner, & Roberts, in press
באופנ כללי ,מבחני השיפוט המצבי מציגימ תרחישי אירוע ומבקשימ מנ הנבדקימ לציינ את
ההתנהגות היעילה ביותר לדעתמ .תרחיש טיפוי עשוי להראות תלמידימ העוקימ בפעילות
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שדורשת עבודת צוות ,כאשר אחד התלמידימ מודה שלא התכוננ למשימה .אחרי תיאור או
הצגה של התרחישימ ,המגיבימ מתבקשימ לציינ את ההתנהגות הראויה ביותר במקרימ כאלה,
או לציינ את מידת הכמתמ עמ התנהגות נתונה .בקיצור ,אפשר לראות במבחני השיפוט
הדמיות פשוטות יחית וחכוניות להבנת ָאפקט במצבימ חברתיימ .לכנ נעשה בהמ
ָ
המצבי
שימוש נרחב בהערכת אינטליגנציה רגשית ,אפ שבפועל אפשר לנצלמ לבניית מבחנימ עבור
האפקטיביות שהוזכרו לעיל.
כל אחת מנ התבניות ָ
הלכה למעשה ,כל אירוע קריטי שמוצע בידי הנחקר יכול לשמש לבניית תרחיש למבחנ
שיפוט מצבי ,והשיטה מתאימה בהחלט לכוונונ עדינ )ועל כנ להערכה( של מרכיבימ ָאפקטיביימ.
פותחו אינפור מבחני שיפוט מצבי ,החל במדדימ מודפימ של ניהול רגשי וכלה במדדימ
מצולמימ של מיומנויות תקשורת ויכולת חברתית .למרות זאת ,מבחני השיפוט המצבי הוגבלו
עד כה ,בדרכ כלל ,לשימוש ככלי מחקר בחינוכ .כיוונ שממחקרימ אלה עולה כי מבחני שיפוט
מצבי צופימ תוצאות דקות יותר של החוויה החינוכית )לעתימ כאלה שאיננ זוכות להתייחות
תכופה( כמו שימור ) ,(retentionוכיוונ שהמ נראימ פגיעימ פחות להשפעות ותרות ,הקהילה
החינוכית מתחילה לקחת את הגישה ברצינות )ראו למשל  .(Kyllonen & Lee, 2005אנו
בורימ כי מדובר במתודולוגיה שהרלוונטיות שלה לניבות ביתפריות תלכ ותגדל ,ובפרט
בהתחשב בתביעותיהנ של קבוצות רבותהשפעה להעריכ מיומנויות שיידרשו מתלמידימ
במאה העשרימ ואחת — ובהנ מרכיבימ טעוני ָאפקט כמו עבודת צוות ,מנהיגות ומיומנויות
תקשורת.

מבחני ידע רגשי
איזרד )למשל  (Fine et al., 2003היה חלוצ השימוש במבחנימ אובייקטיביימ של "ידע רגשי"
) (emotion knowledgeבילדימ .הוא השתמש במשימות כמו זיהוי רגשות על פרצופימ
מצולמימ ,וביקש מילדימ לפר על רגשותיהנ של דמויות שהוצגו להמ .אפ שמדדימ אלה
מקיימימ מתאמ חזק למדי עמ יכולת מילולית ,המ מפגינימ גמ תוקפ תופתי )incremental
 (validityבמחקרי אורכ כמנבאימ של חורהתגלות חברתית ופתולוגיה רגשית .לא ברור
מה היח בינ הידע הרגשי של ילדימ לאינטליגנציה רגשית אצל בוגרימ ,אבל מבחניו של איזרד
מתיישבימ ,ככ נראה ,עמ "תפית הרגש" ו"הבנת הרגש" במודל של מאייר ,לוביי וקרוזו.

הערכות נוספות
כלי הערכה למדידת מצבימ ָאפקטיביימ הוא ולמ "פאנא" — ולמ למדידת ָאפקט חיובי
ושלילי ) .(PANAS; Watson, Clark, & Tellegen, 1988הכלי כולל עשרה ְמתארימ לולמ
האפקט
האפקט החיובי )) (PAלמשל קשוב ,מתעניינ ,דרוכ ,נרגש(; ועשרה מתארימ לולמ ָ
ָ
השלילי )) (NAלמשל לחוצ ,מודאג ,עוינ או עצבני( .המשתתפימ בהערכה מתבקשימ לדרג את
תחושתמ בנוגע לכל אחד מנ הרגשות בתקופות זמנ שונות )למשל — כרגע ,בימימ האחרונימ,
בחודשימ האחרונימ(ָ .אפקט שלילי גבוה מתמצה בתחושה של מצוקה ובייקטיבית ומעורבות
ואפקט שלילי נמוכ מתאפיינ בהיעדרמ של רגשות אלה .לעומת זאתָ ,אפקט חיובי
לאנעימהָ ,
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מייצג את המידה שבה אדמ חֹווה מעורבות מהנה בביבתו .רגשות כמו התלהבות ודריכות,
למשל ,מעידימ על ָאפקט חיובי גבוה ,בעוד רפיונ ועצב מאפיינימ ָאפקט חיובי נמוכ .ולמ
בדחק מוגבר
פאנא ניבא בהצלחה תוצאות חשובות בבית הפר ובביתָ .אפקט שלילי נקשר ְ
ובבעיות התמודדות ,בעוד ָאפקט חיובי נקשר במעורבות מוגברת בבית הפר וביחימ
חברתיימ בריאימ.

קווים מנחים לפיתוח אינדיקטורים אָפקטיביים במערכת החינוך
הישראלית
שתי הנחות עבודה שימשו בי לחלק הבא .ראשית ,הנחנו שההערכה הפיכוחינוכית
האפקטיביימ של התלמידימ
והפרקטיקה החינוכית יפיקו תועלת רבה משילוב התהליכימ ָ
ברפרטואר ההערכות הרגיל שלהמ .שנית ,הנחנו שתצמח תועלת גמ ממעקב ארוכטווח אחר
האפקטיבי של אוכלויות יעד שונות )תלמידימ מוימימ ,כיתות ,בתי פר ,מחוזות
הפרופיל ָ
חינוכ ,המערכת כולה( ,במטרה להישאר עמ אצבע על הדופק הרגשי של מערכת החינוכ.
ההתייחות למשתנימ ָאפקטיביימ במערכת החינוכ מתבצעת בכמה רמות ,כפי שתואר
בקירתו של ד"ר חגי קופרמינצ ,שנכתבה בהזמנת הוועדה.
האפקטיביימ הבאימ
• מערכת מיצ"ב )מדד יעילות וצמיחה ביתפרית( כוללת את המדדימ ָ
)במגרת שאלוני "אקלימ ביתפרי וביבה פדגוגית"( :שביעות רצונ של התלמידימ
מבית הפר )באיזו מידה התלמידימ תופימ את השהייה בבית הפר כחוויה חיובית,
חוויה של הנאה והשתייכות(; כיצד תופימ התלמידימ את טיב יחיהמ עמ המורימ
)באיזו מידה יחימ אלה מתאפיינימ בעניינִ ,קרבה ואכפתיות ,באופנ היוצר אווירה בינ
אישית חיובית ומעצימה?(; רמת הציפיות של המורימ מנ התלמידימ )באיזו מידה המ
מצופימ להתאמצ ולשפר את הישגיהמ בלימודימ?(; והתרשמותמ של תלמידימ ממוריהמ
כי ביכולתמ להצליח בלימודימ.
האפקטיביימ הבאימ :תחושת השייכות
• במגרת רפורמת "אופק חדש" נופו המדדימ ָ
לבית הפר ,הדימוי העצמי ותחושת המוגלות עצמית.
• השירות הפיכולוגיחינוכי )שפ"י( פיתח ערכה לאבחונ והתערבות בהקשר לאקלימ
חינוכי )ארהרד .(2001 ,הערּכה כוללת שאלונ לאבחונ האקלימ הרגשיחברתי של בית
הפר .בשאלונ נכללימ המדדימ הבאימ :ביטחונ ,שייכות ,תחושת כבוד וערכ עצמי,
תחושת מוגלות ,תחושת אוטונומיה ,מימוש עצמי וביטוי אותנטי ,מפר אירועימ של
פגיעה מילולית ,מפר אירועי אלימות פיזית ,מפר מקרי גניבה וחיטה ,מפר המקרימ
של נשיאת נשק ושימוש בנשק ,מפר מקרימ של פגיעה והטרדה מינית ,מפר מקרימ
של התנהגות אלימה מצד מורימ ,התנהגויות אוציאליות המעודדות אלימות ,תפית
התלמידימ בדבר יכולתמ של המורימ לטפל בתופעות אלימות.
• תכנית "כישורי חיימ" מיושמת בכיתות א׳-י״ב ,ופועלת לפיתוח כשירות רגשיתחברתית
של תלמידימ ,ולחיזוק יכולתמ להתמודד עמ מצבי חיימ שונימ .חוזרי מנכ"ל שפורמו
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האפקטיביימ והנחו מנהלימ ,מחנכימ
בשנימ  2008-2007הציגו את חשיבות הכישורימ ָ
הערכה המלווה את התכנית בוחנ תפיות ,עמדות,
ָ
ומורימ ביישומ התכנית .מחקר
אמונות ,רגשות וחוויות של המשתתפימ.
"עצמה" מיושמת בחינוכ העליודי ומטרתה להעצימ תלמידימ הובלימ מבעיות
• תכנית ָ
התנהגות .התכנית מקנה לתלמידימ אלה כלימ ומיומנויות לשיפור תפקודמ ההתנהגותי
והלימודי .עמ מדדי התכנית נמנימ :מּודעות ושליטה עצמית ,מערכת יחימ נעימה עמ
ההורימ.
ישנה אפוא הבנה גוברת והולכת שמרחב הקריטריונימ לשקילת ערכמ של החינוכ וההישגימ
הלימודיימ הוגבל עד כה למעלה מנ הצורכ .בנופ לממוצע הציונימ ולביצועימ בבחינות ,חשוב
אולי לבחונ גמ קריטריונימ כמו משתנימ קוגניטיבייממוטיבציוניימ ,בריאות נפשית ,אזרחות
והתנהגות פרוחברתית )על אפ אתגרי המדידה הכרוכימ בככ( .ההתמקדות בקשת רחבה יותר
של קריטריונימ עשויה לשפר את העצות שיינתנו לתתקבוצות שונות באוכלויה ,וליידענ
בדבר ממדימ של עצמה וחולשה שאינמ מנ הוג האקדמי בהכרח — כמו התמודדות עמ
הבדלימ תרבותיימ הגלומימ בחומרי הלימוד ,או יצירת קשר עמ אנשימ שמגיעימ מקבוצות
אוכלוינ מגוונות.
אפ על פי כנ ,כאשר משוחחימ עמ אנשימ העוקימ בחינוכ )מורימ ,מנהלימ ,יועצימ(,
מתקבל תכופות הרושמ שהמ אינמ מעודכנימ מפיק במחקר העוק בהשפעת האישיות
וגורמימ ָאפקטיביימ על הלמידה וההתגלות לביבות ביתפריות .יש להמ רבות ללמוד
על עניינימ כמו טיפול בשונּות נורמלית במזג ובאישיות ,ניהול רגשות שליליימ שמעוררימ
בהמ ילדימ "קשימ" ,שינוי גנונ ההוראה או הייעוצ במטרה להימנע מ"עימותי אישיּות" עמ
תלמידימ ,ופיתוח כישורימ מקצועיימ לטיפול בילדימ בעלי תכונות מזג ורגש מגוונות.
פרק זה נתנ קירה לקטיבית על השפעתמ המקפת של מאפיינימ ָאפקטיביימ על למידת
תלמידימ ,והדגימ בקצרה כמה שיטות הערכה שעשויות להועיל בפיתוח הערכות ָאפקטיביות
למערכת החינוכ .ראוי לציינ שמפר לא קטנ של שאלונימ טנדרטיימ זמינ כבר להערכתנ של
תכונות אישיּות במצבימ מוגדרימ )חרדת בחינות ,תפיה עצמית ,מוגלות עצמית ,ייחוימ
וכנ הלאה( .חלק מנ הכלימ זמינימ בצורות שמתאימות למתבגרימ ונערימ בוגרימ יותר ,ואפשר
להתאיממ בקלות לשימוש במערכת החינוכ הישראלית .בחלק המכמ שיבוא להלנ ,נדונ
האפקטיביות הללו בבתי הפר ככ שיעזרו
בקצרה באופנ שבו אפשר להשתמש בהערכות ָ
לקובעי מדיניות ,מנהלימ ומורימ להבינ כיצד לזהות בעיות חברתיות ורגשיות בבית הפר
ובופו של דבר לפעול להקלתנ .הטווח והמגוונ של הוגיות החינוכיות העולות במחקרי
ָאפקט בבית הפר הוא עצומ ,ונדגיש שהכיוי שניתנ להנ כאנ היה לקטיבי מעט.
ביצוענ של הערכות ָאפקטיביות בבתי פר שונימ עשוי לתרומ לתיאוריה ולפרקטיקה של
הלמידה בכיתה ,ההוראה וההתגלות לביבת בית הפר .תועלת רבה צפויה אפוא לצמוח
למחקר החינוכי ולנוהלי ההערכה ממעקב שיטתי דיר וארוכ טווח אחר תהליכימ אלה.
האפקטיביימ
יתר על כנ ,למרות מעל מאה שנות מחקר ,היחימ האמפיריימ בינ הגורמימ ָ
לתוצאות הביתפריות אינמ מובנימ עדיינ כל צורכמ ,בעיקר משומ שהשיטות למדידת
האפקט הנ לעתימ קרובות פחות מדויקות ופחות קפדניות מנ השיטות להערכת גורמימ
ָ
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קוגניטיביימ .כיומ ,אינדיקטורימ קוגניטיביימ המ המדדימ היחידימ המשמשימ באופנ שיטתי
בחינוכ בישראל ,ואילו הערכות ָאפקטיביות איננ מיושמות באופנ דיר או תקופתי.
ליכומ נציג רעיונות אחדימ לעניינ השקעתמ של מאמצימ שיטתיימ עתידיימ בפיתוח
אינדיקטורימ ָאפקטיביימ עבור מערכת החינוכ הישראלית.
• צורכ דחופ בפיתוח אינדיקטורימ ָאפקטיביימ .פיתוחמ של אינדיקטורימ ָאפקטיביימ
לשכבות גיל שונות ומגזרימ שונימ במערכת החינוכ הישראלי הוא בעיקרו ארצ לא נודעת,
כיוונ שמערכת החינוכ הישראלית עושה שימוש קבוע באינדיקטורימ ָאפקטיביימ בודדימ
האפקטיביימ ללמידה ,לרווחה
בלבד בעלי תוקפ פיכומטרי .לאור חשיבותמ של הגורמימ ָ
ולמוטיבציה ,מומחי חינוכ ומומחי מדידה צריכימ לשקול בזהירות את פיתוחנ של מערכות
מדידה ָאפקטיביות מתאימות ,אשר יוכלו לשמש כאינדיקטורימ ָאפקטיביימ לאוכלויות
יעד ומגזרימ מגוונימ במערכת החינוכ הישראלית.
• המדדימ צריכימ לשקפ יעדימ חינוכיימ ותיאוריה חינוכית איתנה .יש לפתח אינדיקטורימ
ָאפקטיביימ ברמת פציפיּות שתהלומ את היעדימ הרשמיימ של מערכת החינוכ עבור
גילאימ מוגדרימ וקבוצות מטרה מוימות .יתר על כנ ,בניוחמ של מדדימ אמפיריימ
המתוכננימ לפק מידע על ההיבטימ ָאפקטיביימ של תהליכ ההוראה והלמידה יש להביא
בחשבונ שיקולימ תיאורטיימ ,שיעוגנו ויאופיינו ברמה מושגית.
האפקטיבית.
• אינדיקטורימ ָאפקטיביימ צריכימ להלומ את יעדיה המוגדרימ של ההערכה ָ
על כנ ,אמ אחד היעדימ המרכזיימ הוא לשפר את תפיתו העצמית של ילד בתחומ
המתמטי ,אזי האמצעי המתאימ ביותר לככ הוא אינדיקטורימ המכוונימ ישירות לתפיה
העצמית המתמטית — ולא לתפיה עצמית כוללת או לתפיה עצמית בתחומ הקריאה.
• ישנו צורכ לפתח אינדיקטורימ ָאפקטיביימ מקומיימ להקשר החברתיתרבותי בישראל .מנ
האפקטיבית.
הראוי לציינ שייתכנו השפעות תרבותיות ממתנות חשובות בתחומ ההערכה ָ
ככ לדוגמה ,הדגש הייחודי המושמ בחינוכ האמריקאי על העלאת ההערכה העצמית עשוי
לייצר הבדלימ בינתרבותיימ ביחימ בינ מוגלּות עצמית להישגימ אקדמיימ )Little et
 .(al., 1995עשויימ להתגלות גמ מאפיינימ ייחודיימ לאינדיקטורימ ָאפקטיביימ בקבוצות
מגדריות ואתניות שונות בתוכ החברה הישראלית )& Schwean, Mykota, Robert,
 ,(Saklofske, 1999או לילדימ ממשפחות מעוטות יכולת )השוו.(Fantuzzo et al., 2003 :
• הבחנה בינ מדדי תכונה למדדי מצב .בכל פיתוח עתידי של גורמימ ָאפקטיביימ בחינוכ
חיוני להבחינ בינ תכונות אישיּות ,או נטיות כלליות ויציבות יחית להתנהג בדרכימ
צפויות )למשל כע תכונתי( ,לבינ מצבימ רגשיימ הפכפכימ יחית וחולפימ )למשל
כע מצבי( ,אשר משתנימ בהתאמ לתכונות האופי של התלמיד המוימ ולתנאי המצב
החברתי .ככ ,רמת הכע שיפגינ תלמיד במהלכ קטטה כיתתית תהיה תלויה באופיו,
מצד אחד ,ובתחושת הזלזול או התכול שירגיש מצד חבריו לכיתה ,מצד שני .אני בור
שבפיתוח אינדיקטורימ למערכת החינוכ מוטב להתמקד בתכונות תלויותמצב )למשל
חרדת בחינות( או במדדי מצבימ )קרנות או כע ניבתיימ( ולא בתכונות אופי כלליות
ויציבות.
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• הערכת ָעצמותיו וחולשותיו של התלמיד .מנקודת מבט מעשית ,הערכה ָאפקטיבית דירה
של תלמידימ ,ובכלל זה הערכה של תהליכימ קוגניטיביימ אישיימ וחברתיימ ,עשויה ללמד
על ָעצמותיו וחולשותיו של התלמיד ברמת התהליכ )Matthews, Zeidner, & Roberts,
 .(2006ככ למשל ,תלמידימ חרדימ מאוד עשויימ להיזקק לעזרה בניהול חרדות ְודחק;
חפצי ריגושימ או מוחצנימ מאוד עשויימ להיזקק לעזרה בניהול החות דעת
תלמידימ ֵ
בחברות ומיבות; ותלמידימ בעלי
חברתיות ומיקוד תשומת לבמ ביעדי הלימוד במקומ ִ
מצפוניות נמוכה עשויימ להיזקק לעזרה בשימור התעניינותמ והשקעתמ בלמידה.
• התאמת הביבה החינוכית לתלמיד .עקרונ התאמתנ של שיטות ההוראה לאישיות )ATI
או  (Snow, 1994 ;Aptitude X Treatment Interactionעשוי להביא תועלת בהערכה
החינוכית .אפשר לכווננ את הפרקטיקה החינוכית לאישיותו של התלמיד ,להיבנות על
יכולותיו ולפתח אטרטגיות לפיצוי על חולשותיו .ככ לדוגמה ,תלמידימ שובלימ מחרדת
מובנות ,ואילו תלמידימ
הערכה עשויימ להפיק תועלת רבה יותר מביבות למידה והוראה ְ
בלתימובנות
ְ
שאינמ ובלימ ממנה עשויימ להפיק תועלת מביבות למידה והוראה
).(Zeidner, 1998
• שינוי ָאפקטיבי .ישנה מחלוקת לעניינ המידה שבה אפשר )או צריכ( לשנות תכונות
ָאפקטיביות יודיות אצל תלמידימ שאינמ ובלימ מהפרעות קליניות כלשהנ .אבל עבודה
שנעשתה לאחרונה במגרת ארגונ  CASELבתחומ הלמידה החברתית והרגשית )(SEL
מטעימה באופנ משתמע לפחות את ערכמ של שינויי אישיות המעלימ את האינטליגנציה
הרגשית ומאפיינימ הקשורימ בה ) .(Greenberg et al., 2003אפשר לשאול אמ עדיפ
לחתור ליעד כזה מאשר לתרגל מיומנויות מוגדרות; אכ מכל מקומ ,כל נייונ כזה מוכרח
האפקט.
להתב על הבנה מדעית של ָ
• יישומימ קליניימ .טיפולימ להפנמה והחצנה של בעיות נמצאימ מחוצ לתחומה של קירה
זו ,אבל מנ הראוי לציינ שהערכת אישיות עשויה לתרומ רבות לקלינאימ בהיבטימ של
תמיכה באבחנות ,בחירה בטיפול מתאימ וחיזוי של בעיות טיפוליות )ראו למשלHarkness ,
 .(& Lilienfeld, 1997נופ על ככ ,כאשר בוחנימ את השפעתנ של נטיות אישיּות על
תוצאות חינוכיות ,לעתימ קרובות מומלצ לפרק תכונה כללית להיבטימ מוגדרימ שלה ואז
לבחונ דפו משתנה של יחימ בינ תכונות מוגדרות לתוצאות חינוכיות .קבוצת הילדימ
הובלימ ,למשל ,מבעיות של הפנמה ,מונה תתטיפוימ חרדימ ומדוכאימ כאחד ,ואילו
קבוצת הילדימ הובלימ מבעיות של החצנת התנהגות מונה טיפוימ קשוחימ שאינמ
חושפימ רגשות ,אבל גמ ילדימ שמפגינימ תגובתיותיתר רגשית להתגרויות ותכולימ.
האפקטיבית .אינדיקטורימ ָאפקטיביימ יכולימ להביא
• עזרה לאנשי חינוכ בניהול השונּות ָ
האפקטיבית בכיתה ובינ כיתות .ככ לדוגמה
תועלת עצומה לאנשי חינוכ בניהול השונּות ָ
ביישומ של תכניות טיפול לילדימ ביכונ ,בתפירה של שיטות הוראה למידותיהמ של
תלמידימ יחידימ ,ובתרגול של מיומנויות חברתיותרגשיות ).(Greenberg et al., 2003
לפני שניימ ,נבקש להויפ מפר נקודות שהעלו שופטי פרק זה ומנ הראוי להביאנ בחשבונ
בעת קריאת הדברימ:
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• יש לראות בהגדרת האינדיקטורימ האפקטיביימ יעד בפני עצמו .לאור ההגדרה של יעדי
החינוכ ,כפי שהללו מופיעימ באופנ כמעט זהה בחוק חינוכ חובה ובדוח של ועדת דוברת,
אינדיקטורימ ָאפקטיביימ אינמ אמורימ להיות רק "כלימ משלימימ" לבחינה ומעקב אחר
נושאימ שחשובימ למערכת )דוגמת המוטיבציה ללמידה( ,אלא צריכימ להיות מוגדרימ
כיעד בפני עצמו .לשונ אחר ,תחושת המיטביות ובריאות הנפש של התלמיד/ה מהווה יעד
בפני עצמו למערכת החינוכ ,המגדירה את תפקיד בית הפר ,בינ השאר ,כ"בית לתלמיד".
כמו כנ יש להיות ערימ להשלכות אפשריות של הכללת אינדיקטורימ ָאפקטיביימ במערכת
החינוכ על תהליכי הכשרה של מורימ — במיוחד כשהאינדיקטורימ עומדימ כנושא בעל
חשיבות משל עצמו ,ובמיוחד לאור הפער הגדול בינ יעדי ההכשרה של פרחי הוראה
בהווה לבינ היעדימ שייקבעו בעתיד .תפקיד המורה בכיתה ובבית הפר בכללותו מחייב
מעקב אחר בריאות נפשית כללית ומצוקות שתלמידימ חווימ והתייחות אליהנ בדרכ
זו או אחרת ,לעתימ אפ על חשבונ הקניה של ידע לימודי חדש .חלק מנושאימ אלה המ
בינ הוגיות מעוררות העניינ של תחומ חשוב ומתפתח בעולמ ,תחומ הנקרא School
 Mental Healthואשר במרכזו עומדת המודעּות לצורכ בגישה אחרת למצב הנפשי/רגשי
של תלמידימ.
• מערכת החינוכ אינה יכולה למדוד את עצמה רק לפי ההישגימ הלימודיימ של התלמיד עד
יומ כתה י"ב ,אלא עליה לראות עצמה — כמקובל כיומ במערכות חינוכ אחרות בעולמ
המערבי — כמי שצריכה להימדד גמ במישורימ של תרומה לאיכות חיימ ותפקוד עתידי
של התלמיד/ה גמ לאחר יומ כתה י"ב ,ובמיוחד בשנימ הראשונות שלאחר מכנ .דוגמה
פציפית לעניינ זה היא המודעות בחו"ל לצורכ בהתערבות בביבת המעבר מביה"
לעבודה ) .(School-to-Work Transitionדלות ההתייחות לאינדיקטורימ ָאפקטיביימ
במערכת החינוכ בארצ אינה נובעת מהתעלמות תמית ,אלא היא נגזרת ישירה של
החלטות פדגוגיות ופוליטיות של מערכת החינוכ בישראל )ובמדינות אחרות בעולמ( .יש
לככ כמה יבות )תעדופ יעדימ קוגנטיביימ על פני יעדימ אפקטיביימ ,קשיימ במדידת
התנהגויות אפקטיביות ,אי התחשבות במדדימ אפקטיביימ בקבלה ללימודי המשכ ,ועוד(.
יש צורכ בבחינה חוזרת של הפער בינ ההצהרות על יעדי מערכת החינוכ לבינ הדגשימ
המאוד מצומצמימ הקיימימ בפועל בשטח.
• טיפוח ההנעה ללמידה הוא נושא מרכזי במרחב החינוכי .לכנ ,יש להביא בחשבונ את וגיית
המוטיבציה בעת שמכינימ מכלול אינדיקטורימ אפקטיביימ למערכת .מנ המפורמות
היא כי הנעה ללמידה יכולה להשפיע על מידת ההשקעה של תלמידימ בלימודימ ,ובככ
על הישגיהמ בביה" .מוטיבציה יכולה להשפיע גמ על בחירת מלול לימודימ ובחירת
מקצוע .עמ המשתנימ ההנעתיימ שחשוב לקבל עליהמ מידע נמנימ :נטיות מקצועיות,
אוריינטציה ליעדימ ,תפיות לגבי תפקידי מיגדר ,עניינ ומוגלות אישית בתחומי לימוד
שונימ בביה" ,ועוד.
• בפרקנו אמנמ התייחנו בעיקר לחרדת בחינות ,אכ אינ פק שיש עוד וגי חרדה שחשובימ
אולי לא פחות ,למשל חרדה ממתמטיקה ) ,(math anxietyשבה יש כלי מדידה מוכרימ.
חרדה הערכתית מבירה חלק מההישגימ הנמוכימ בתחומימ רבימ שנגרמימ ברובמ או
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בחלקמ על ידי מערכת החינוכ עצמה ) .(iatrogenicלפיככ יש לאופ באופנ שוטפ מידע
על וגי חרדה רלוונטיימ ,כי צמצוממ הוא מטרה חינוכית חשובה כשלעצמה.
• היבטימ מויימימ של התפתחות רגשית ,בכלל זה אינטליגנציה רגשית ,המ נושאימ רחבימ
ורבממדיימ שבהמ המחקר בנושא מדידה יציבה נמצא בשלבימ מוקדמימ יחית .נדרש
מחקרופיתוח משמעותי לפני שאפשר יהיה לשקול אמ ניתנ למדוד אותמ כאינדיקטורימ.
על מקבלי ההחלטות לקבוע יעדימ וטווחי זמנ פיתוח לכלי מדידה הקשורימ להתפתחות
רגשית בנפרד מנושאימ כגונ חרדה ,מוטיבציה ותפית מוגלות עצמית ,שעבורמ יש כלימ
זמינימ יותר וקרובימ יותר לשימוש כאינדיקטורימ.
• יש להיות ערימ לאפשרות שאינדיקטורימ ָאפקטיביימ ראויימ למעקב עלולימ להשתנות
לפי שכבות גיל ,תרבויות ,מגזרימ וניבות מצביות המשתנות מעת לעת.
ליכומ נאמר שאפ כי המלצות אלה מתמקדות בתלמידימ כמטרות ,הרי בופו של דבר,
מנ הראוי לפתח אינדיקטורימ ָאפקטיביימ גמ עבור מורימ ,מנהלימ ,יועצימ והורימ — אמ
כי התלמידימ אכנ צריכימ ,מנ התמ ,לעמוד בראש דר העדיפויות .יתר על כנ ,תפקידמ
של משתנימ ָאפקטיביימ עשוי להשתנות עמ הגיל ,ובמעברימ בינ שלבי החינוכ .לבופ ,אפ
שבחינת המיצ"ב כוללת אינדיקטורימ אחדימ להערכת האקלימ הביתפרי ,ואפ שפיכולוגימ
ויועצימ ביתפריימ משתמשימ באופנ מורתי במבני הערכה פיכוחינוכיימ למטרות
אבחונ של תלמידימ יחידימ ,הרי כיומ אינ למערכת החינוכ בישראל מדדימ זמינימ למעקב
אחר תהליכימ ותוצאות ָאפקטיביימ בקרב תלמידימ יחידימ ,כיתות ,בתי פר או מחוזות
חינוכ ,או אצל קבוצות מפתח באוכלוייה הישראלית .פיתוחמ של אינדיקטורימ ָאפקטיביימ
מוג זה דרוש בדחיפות.
קֹורנֹו ועמיתיה ) (Corno et al., 2002לכל המעורבימ
ניימ בהדגשת קריאתמ של ְ
בהערכה הפיכוחינוכית לעבוד לפיתוחמ של מודלימ דינמיימ ואינטגרטיביימ להערכה,
אשר יכללו לא רק תהליכימ קוגניטיביימ אלא גמ תהליכימ ָאפקטיביימ ומוטיבציוניימ.
בהתאמ ,ההערכה העתידית תפיק תועלת גדולה מהפניית המחקר אל חשיפתמ של גורמימ
קוגניטיביימָ ,אפקטיביימ ומוטיבציוניימ המשפיעימ על הביצועימ החינוכיימ ועל ההתגלות
לבית הפר בתהליכ דינמי ,אינטראקטיבי וארוכטווח .פיתוחמ של מבחר מדדימ להערכתמ
של אינדיקטורימ ָאפקטיביימ יהיה צעד ראשונ בהגשמת החזונ הזה.
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פרק זה עוק באינדיקטורימ בתחומתוכנ לימודי פציפי הנלמד בכל שכבות הגיל :מדע
וטכנולוגיה .בתחומתוכנ זה נכלול מתמטיקה ,מדעי המחשב ,מקצועות מדע למיניהמ,
מקצועות טכנולוגיימ והנדיימ שונימ ברמות השונות ,ויישומימ ושימושימ בטכנולוגיות
ִתקשוב .בדברנו על מקצועות המדע למיניהמ ,כוונתנו גמ לאלה הנלמדימ כמצבור רבתחומי
אחד ,כמו בבית הפר היודי או בחטיבת הביניימ ,וגמ לאלה הנלמדימ כמקצועות נפרדימ —
ביולוגיה ,כימיה ,פיזיקה — או כ"מוט"ב — מדע וטכנולוגיה בחברה" ,בחטיבה העליונה .לשמ
הקיצור נשתמש להלנ במונח 'מדעימ' כדי לציינ את כלל התחומימ הנזכרימ לעיל ,אלא אמ
נציינ מפורשות אחרת.
ַּבפרק שני חלקימ עיקריימ :הראשונ פורש את נימוקי הבחירה של חינוכ מדעיטכנולוגי
כתחומהתוכנ הלימודי היחיד שנקר בנפרד במגרת דוח זה ,והשני מציג אינדיקטורימ
המומלצימ כאמצעי ניטור למצב החינוכ המדעיטכנולוגי במערכת החינוכ .פרק זה אינו מיועד
להציג קירה ממצה של המבחנימ הקיימימ )טימ ,פיזה ,מיצ"ב( על כלל היבטיהמ ,אלא
להתמקד באינדיקטורימ שאינמ קיימימ בארצ או שהמ חדשניימ יותר ,כמו למשל בנושאי
תשומות ותהליכימ .התייחות למבחנימ קיימימ ולנושא התפוקות מצויה בחלקימ אחרימ
של הממכ ובפרט בפרק 'אינדיקטורימ לחינוכ בישראל :קירת הקיימ בדגש על מדידת
הישגימ קוגניטיביימ' ,וכנ במקורות אחרימ רבימ מחוצ לממכ ,בכלל זה הקירה של זוזובקי
ונחמיא שהוועדה הזמינה ואשר קישור אליה נמצא בנפח ב' של ממכ זה.

אינדיקטורים לחינוך מדעי–טכנולוגי בישראל — מדוע?
הוחלט להתמקד באינדיקטורימ בחינוכ מדעיטכנולוגי בגלל מרכזיותו של תחומ לימודי זה.
בחירה זו אינ בה כדי לגרוע ממעמדמ ,מרכזיותמ וחשיבותמ של כלל תחומי הלימוד האחרימ.
יבה נופת להתמקדות בחינוכ המדעיטכנולוגי היא שטיפול מפורט בתחומהתוכנ הזה,
למרות אופיו המיוחד ,יכול לשמש דוגמה )הטעונה כמובנ התאמות מתבקשות( לטיפול
במערכת אינדיקטורימ בכל תחומתוכנ לימודי אחר.
מרכזיותו של החינוכ המדעיטכנולוגי וחשיבות קיומה של מערכת אינדיקטורימ שתשמש
באופנ מתמשכ לניטורו והערכתו — מבוימ על הטיעונימ הבאימ.
 .1מערכת החינוכ אמונה על הכשרת המדענימ ,המהנדימ והטכנאימ של העתיד .מחד גיא,
מקצועות אלה נחשבימ כאחד מעמודי התווכ של חונה הכלכלי והביטחוני של המדינה.
מאידכ גיא ,הטטיטיקות מתריעות על המחור ההולכ וגדל במהנדימ ובטכנאימ
בישראל .מחור זה נובע ,לפחות בחלקו ,מככ שתלמידימ מוכשרימ רבימ )וביניהמ הרבה
בנות( אינמ נמשכימ ללימודימ בתחומימ מדעיימטכנולוגיימ 114.אופ אינדיקטורימ על
114

ראה ,למשל ד .גצ וחובריה ).(2007
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מצבה ואיכותה של מערכת החינוכ המדעיטכנולוגי עשויה לתרומ ל)א( אבחונ והבנה
של היבות לככ שתלמידימ אינמ נמשכימ ללימוד מדע וטכנולוגיה )ב( הנחיית העיצוב,
ההפעלה וההערכה של מדיניות ואטרטגיות משיכה שונות של תלמידימ למדע וטכנולוגיה
)ג( זיהוי דרכימ לשיפור ההוראה והלמידה במדעימ.
 .2כל "אזרח נאור" )שאינו בהכרח מהנד ,מדענ או טכנאי( אמור לפתח "אוריינות מדעית",
הכוללת הבנה ביקורתית בנושאימ שעל דר היומ ואשר בעבורמ נדרשת ,בינ השאר,
הבנה ביית של וגיות מדעיותטכנולוגיות .תהליכ מושכל של קבלת החלטות אישיות
בתחומימ רבימ נשענ על ידע מדעיטכנולוגי )לדוגמה ,החלטה על טיפול רפואי על מכ
מידע טטיטי ,בחירה בתזונה נכונה על מכ עדויות מדעיות ,וכדומה( .ידע מדעי
טכנולוגי נדרש גמ להבנת בעיות איכות הביבה ,להבנה וליכולת לאתגֵ ר את התקפּות
)התוכנית והלוגית( של טיעונימ כלכליימ ,פוליטיימ ,חברתיימ וביטחוניימ וכאלה השייכימ
לתחומימ רבימ אחרימ .הארגונ ) OECDעמוד  100בממכ Education at a Glance,
 (2008מגדיר כ"אוריינות מדעית" את איכותו וכמותו של הידע המדעיטכנולוגי הרצוי
לכל אחד והנדרש כדי לזהות שאלות ,לפתח ידע חדש ,להביר תופעות מדעיות ולהיק
מקנות הנתמכות על ידי ראיות בנושאימ הקשורימ למדע .לפי ממכ זה ,אוריינות
כוללת גמ את ההתמודדות הרפלקטיבית עמ וגיות הקשורות למדע ,ובמיוחד את ההבנה
של אפיוני המדע כוג של ידע אנושי .ידע כזה ,שחולל ומחולל תגליות והמצאות רבות
וחשובות ,יכול להיות תוצר של קרנות כנה ויכול להיות תולדה של מניעימ תועלתניימ.
אוריינות כוללת גמ מּודעות לככ שידע זה מעצב את הביבה החומרית והתרבותית שלנו.
אמ מערכת אינדיקטורימ של החינוכ המדעיטכנולוגי )כדוגמת האינדיקטורימ שפותחו
בארגונ ה  (OECDתותאמ למדינת ישראל ,היא תייע בהערכת מצב האוריינות המדעית
של כלל תלמידי ישראל ,בחידוד המטרות ובקביעת מדיניות חינוכית ַּבנושא.
 .3זה למעלה מעשור ,מדינות רבות בעולמ בודקות את הישגי תלמידיהנ במדעימ ובמתמטיקה
באמצעות וגימ שונימ של מבחנימ בינלאומיימ משווימ ) TIMSSו PISAלמשל(.
תוצאות המבחנימ האלה הנ אינדיקטורימ חשובימ בפני עצממ ,אכ פיתוח של מערכת
אינדיקטורימ מקיפה יותר ושימוש בה עשויימ להשלימ את תמונת המצב שהאינדיקטורימ
מניבימ ,לייע בהבר ממצאיה בהקשר המקומי הפציפי ולתרומ להבנה עמוקה יותר של
האינדיקטורימ )כיומ מתייחימ אל המבחנימ כמעט רק כאל דירוג דמוי תחרות פורט(.
מערכת אינדיקטורימ מושכלת המעוצבת פציפית למערכת החינוכ הישראלית תוכל
גמ להציע התכלות רחבה על מערכת החינוכ המדעיטכנולוגי בארצ ,כולל בהיבטימ
החשובימ שזוכימ לביטוי פחּות במבחנימ הבינלאומיימ )למשל ,השכלה וקידומ מקצועי
של מורי מדע ,תשתיות קיימות ודרושות לחינוכ מדעי ,חומרי למידה מצויימ/רצויימ,
תהליכי למידה בכיתות ועוד(.
 .4בכוחה של השכלה מדעית טכנולוגית ברמות שונות לפתוח "דלתות תעוקה" רבות ,ועל
ידי ככ לצמצמ פערימ הולכימ וגדלימ בחברה ולתרומ לשוויוניות .מערכת אינדיקטורימ
של החינוכ המדעיטכנולוגי תייע במעקב אחר מימוש מטרה זו :באיזו מידה היא מושגת
והאמ יש צורכ לשנותה?
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אילו אינדיקטורים?
בעיפ זה נקור אינדיקטורימ שונימ ,בינ שהמ מופעלימ כיומ במערכת החינוכ בישראל ובינ
שאינמ מופעלימ אכ הפעלתמ רצויה ,ולו באופנ נייוני תחילה .בקירה נציינ את תפקידמ של
האינדיקטורימ ,ולגבי חלק מהמ נציע שיקולימ של עלותתועלת.
כנקודת מוצא וככלי לארגונ הקירה אנו מציעימ ינתזה של הרעיונות העיקריימ שתוארו
באופנ ממצה ומפורט בקירתמ של פרופ' זוזובקי ופרופ' נחמיא בנושא אינדיקטורימ
בחינוכ מדעיטכנולוגי ,קירה שהוועדה הזמינה כדי שתשמש לה חומר רקע להכנת הממכ
הנוכחי )הקירה נגישה באתר האינטרנט של היוזמה למחקר יישומי בחינוכ,
.http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/mada-tech-heb.pdf
אנו נאמצ וריאציה של המטריצה המוצעת בופ הקירה ,המבות בעצמה על מטריצה
המובאת בממכ של ה .(2008) OECDשני ממדיה ממפימ את וגי האינדיקטורימ על פי
תשומותתהליכימתפוקות ועל פי הרמות השונות )תלמידימ/כיתות ,מורימ/בתיפר
ומערכת החינוכ בכללותה(.
תשומות

תהליכימ

תפוקות

תלמידימ/כיתות

תש1

תה1

תפ1

מורימ/בתי פר

תש2

תה2

תפ2

מערכת החינוכ

תש3

תה3

תפ3

כבר מהתכלות ראשונה ברור כי לא לכל התאימ במטריצה יש משקל דומה ,וכי ייתכנו חפיפות
בינ תאימ שונימ .בגלל אלה נתייח אל המטריצה כאל כלי מנחה ומארגנ בלבד.

תשומות
בקטגוריית התשומות ,אנחנו כוללימ מדדימ המתארימ את מצב החינוכ המדעיטכנולוגי לפי
מה שמערכת החינוכ מציעה בתחומ ,המשאבימ שהיא מקצה והטנדרטימ שהיא קובעת
לפעילות תקינה של הוראה ולמידה של מדע וטכנולוגיה .להלנ האינדיקטורימ העיקריימ
שמומלצ להפעיל לאורכ זמנ )כולל אלה שכבר קיימימ ומומלצ לנטר ולדווח עליהמ לאורכ
זמנ(.
• מפר התלמידימ המתמחימ במדעימ )בחטיבה העליונה( :מדד זה ,כשהוא נמדד לאורכ
שנימ )וכולל מפרי תלמידימ שבחרו במדעימ אכ נשרו לפני יומ בית הפר העליודי(,
משקפ מגמות של משיכה והימנעות ממקצועות מדעיימ ,והוא עשוי לנבא בחירה במקצוע
מדעי עתידי .ניתנ לפלח מדד זה לפי מגדר או שייכות חברתית /אתנית /לאומית /גאוגרפית
)פריפריה מול מרכז( או אחרת ,לפי תחומ מדעי וכדומה .רצוי שמדד זה יושווה למדדימ
של בוגרי האוניבריטאות בתחומימ השונימ ,כדרכ לאתר "נשירות" לתחומימ או עיוקימ
אחרימ .אינדיקטורימ מוג זה נגישימ כיומ במד הנתונימ של משרד החינוכ והלשכה
המרכזית לטטיטיקה ,ולכנ אפשר לארגנמ בעלות קטנה.
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• הקצאת שעות לימוד בתחומי המדע :לבתי פר מידה מוימת של חופש לקביעת תחומימ
שבהמ ייפתחו או יצומצמו מגמות ותחומי לימוד .ביר להניח כי תלמידימ אשר בתי הפר
בביבתמ לא יציעו מגמות מדעיותטכנולוגיות לא ילמדו תחומימ אלה ולא יתמחו בהמ,
כי הדרכ היחידה שתהיה פתוחה בפניהמ תהיה החלפת בית פר .לכנ מומלצ למפות
בפריה ארצית את האפשרויות והנגישות ללימודי מדעימ במדינת ישראל ,ובמקביל אפ
להתחקות אחר השיקולימ והדרכימ שלפיהמ בתי הפר בוחרימ )או אינמ בוחרימ( להציע
תחומי מדע שונימ ולהקצות להמ מכה בירה של שעות לימוד .נתונימ אלה עשויימ
לייע גמ באיגומ משאבימ באזורימ השונימ ,במיוחד בפריפריה ,ואפ להוות בי לפיתוח
מערכות של חניכת מורימ ומנחימ "מרחוק".
• תשתיות :מדדימ לתשתיות ביתפריות נידונו בפרקימ אחרימ .כאנ נזכיר את התשתיות
הפיזיות הפציפיות הנדרשות לבית פר על מנת לקיימ הוראה טובה של תחומי מדע
שונימ .התשתית העיקרית היא קיומ של מעבדות מצוידות וכיתות מחשבימ ,הפעלה
תקנית ובטיחותית שלהנ ,ותחזוקה והתחדשות שוטפת של תשתיות אלה )כולל העקת
לבורנט/טכנאי( .מדד זה חיוני למיפוי תנאימ הכרחיימ להוראת מדעימ ברמה נאותה ,ורצוי
שיכלול מידע על בתי פר ש"נודדימ" למעבדות במודות אחרימ )בתדירות כזו או אחרת(
כדי לקיימ ניויי מעבדה שוטפימ או מיוחדימ .ייתכנ שבניית האינדיקטור תוכל להתב
על מאגרי נתונימ קיימימ ,ובכל מקרה איופ המידע הדרוש אינו כרוכ בעלויות גבוהות או
בהיערכות מיוחדת.
• פרופיל מורי המדעימ :נהוג לחשוב שקיימ קשר יבתי חזק בינ הישגי התלמידימ במדעימ
לבינ ההשכלה והוותק של מוריהמ .האישוש המחקרי לקשר הזה לא תמיד חדמשמעי ,אכ
קיימת הכמה כי מקצוענות המורה היא תנאי הכרחי — גמ אמ לא תמיד מפיק — ללמידה
משמעותית .יחד עמ זאת ,למרות הדרישות הפורמליות לרקע הדרוש למורי מדעימ )תואר
ראשונ ושני ,תעודת הוראה ,השתלמויות( ,מורימ רבימ מלמדימ תחומי מדע מבלי שיש להמ
השכלה פורמלית מלאה בתחומ זה .ייתכנ שאינ תמיד מתאמ מלא בינ איכות ההוראה לרקע
של המורה )יש מורימ בעלי רקע מתאימ ביותר שאינמ נחשבימ למורימ טובימ ולחלופינ
יש מורימ בעלי רקע חלקי בלבד הנחשבימ למורימ טובימ( ,אכ מומלצ שהמערכת תמפה
ביודיות את נתוני הרקע של המורה כאחד מאפיוני ההוראה במערכת כולה ובמקצועות
המדעיימ השונימ .רוב הנתונימ הגולמיימ לבניית "פרופילימ" של מורי המדעימ בישראל
נמצאימ במערכת ,אכ המ לא מגיעימ לכלל איופ וארגונ ,ונשארימ עלומימ וחויימ.
הוועדה מודעת לבעייתיות האפשרית בחשיפת הנתונימ )פגיעה אפשרית בחייונ המידע
האישי או חשש של איגודימ מקצועיימ לפגיעה בתנאי העקת המורה( .יחד עמ זאת,
נראה לנו כי מידע זה חיוני לתיאור המערכת ולקבלת החלטות חשובות במדיניות החינוכ
המדעי )בנושאימ כגונ משיכת מורימ להוראה ,צורכ בהשתלמויות מוגימ מוימימ(.
לבניית פרופיל של מורה המדעימ בישראל יש השלכות נופות בתחומימ כגונ קביעת
טנדרטימ ארציימ לתכניות הכשרה להוראה באוניבריטאות ובמכללות וקביעה ואכיפה
של נהלימ להבה להוראת מדעימ )של מהנדימ ,מדענימ ,טכנאימ ,אנשי טכנולוגיה
עילית ואחרימ(.
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• פעילויות מחוצ למגרת הביתפרית :בנופ לבית הפר ,קיימות בישראל מגרות רבות
שבהנ מתרחשת פעילות בחינוכ מדעי פורמלי או לא פורמלי .מגרות אלה כוללות מגוונ
רחב מאד של פעילויות חינוכיות ,והנ נועדו לתמוכ ,להשלימ או אפ למלא את מקומה של
מערכת החינוכ הרשמית .לדוגמה ,קיימות מגרות ללימוד לא פורמלי של מדעימ )"חוגימ"(
ומגרות "האצה" מוגימ שונימ .נתונימ על פעילויות אלה והשפעתנ על מערכת החינוכ
חשובימ ביותר להבנת תפקודה ,נקודות החוזק ונקודות התורפה שלה .דוגמה נופת:
קיימת "תעשייה" ענפה של "שיעורימ פרטיימ" ,במיוחד במקצוע המתמטיקה ,בכל שכבות
הגיל ,ולא רק בקרב האוכלוייה המבות ביותר .נתונימ על ממדי התופעה ,אופיה,
יבותיה והשפעתה )הישירה והעקיפה( על המערכת עשויימ להיות חשובימ ביותר .כיומ,
נתוני המיצ"ב )תש"ח( מצביעימ על ככ שעמ העלייה מכיתות ה'-ו' לחטיבת הביניימ
עולה מפר התלמידימ המקבלימ שיעורי פרטיימ במתמטיקה )על פי דיווחיהמ( .אכ
נתונימ מפורטימ יותר ונתונימ על היקפ התופעה בחטיבה העליונה ובמקצועות מדעיימ
אחרימ אינמ ידועימ.
• חומרי למידה :מערכת החינוכ בארצ השקיעה משאבימ ניכרימ בעיצוב והפעלה של חומרי
למידה ומודלימ פדגוגיימ חדשניימ וייחודיימ במדע ,באמצעות האגפ לתכנונ ולפיתוח
תכניות לימודימ )במשרד החינוכ( והמרכז הישראלי להוראת המדעימ )מל"מ( .במגרת זו
נוצרו חומרימ ומודלימ מצוינימ להוראת מדעימ ולמידתמ .נעשו כמה נייונות לעקוב אחר
מידת השפעתמ — הישירה )מפרי תלמידימ שלומדימ לפי חומרימ אלה ומידת הצלחתמ(
והעקיפה )קביעת דגמי עבודה ,הצבת דגמימ לחיקוי( — אכ אינ כיומ מד נתונימ שיטתי
ומאורגנ בעניינ זה .מומלצ להקימ מערכת אינדיקטורימ עקבית ומודרת לבחינה כמותית
של כלל חומרי הלמידה במדעימ הקיימימ בארצ ,מידת הפעלתמ בשטח ואופיה .יש לציינ
כי במשרד החינוכ קיימת מערכת מודרת לאישור פרי לימוד בכלל ופרי לימוד מדעימ
מ ָפרימ
בפרט ,ואפ על פי כנ ,יש מקצועות שבהמ רב עדיינ מפר התלמידימ הלומדימ ְ
שאינמ מאושרימ.

תפוקות
את הציפייה הכללית של מורימ ,הורימ ,תלמידימ ,פוליטיקאימ ,אנשי חינוכ והציבור הרחב
אפשר לכמ במשפט פשוט :עלייה ברמת הישגי התלמידימ כפי שהמ באימ לידי ביטוי
בשיטות הערכה מורתיות .בדוח זה נדונימ בהרחבה המדדימ הנפוצימ למדידה והערכה של
הישגי התלמידימ בתחומימ השונימ :מבחני הבגרות ,מבחני המיצ"ב ,המבחנימ הבינלאומיימ
) .(PISA ,TIMSSבהנחה שמבחנימ אלה בודקימ הנ מיומנויות והנ הבנה מושגית ויכולת
פתרונ בעיות בתחומי המדעימ ,אכנ יש בכוחמ לשקפ את מידת השליטה של התלמידימ באותו
תחומ .יחד עמ זאת יש לציינ כי מבחני הישגימ ,תקפימ ומהימנימ ככל שיהיו ,עלולימ לתת
תמונה חלקית בלבד של התפוקות .לפיככ הוועדה ממליצה להרחיב את מערכת האינדיקטורימ
לתפוקות בחינוכ מדעיטכנולוגי ,במטרה להגיע להבנה טובה יותר של תוצאות המבחנימ,
כשלעצמנ ובהקשרנ ,וכנ להויפ מידע חשוב על תפוקות ,מידע שהמבחנימ אינמ מניבימ.
המלצות הוועדה הנ להרחיב את מערכ האינדיקטורימ בכיוונימ הבאימ:
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• מומלצ לשקול להרחיב את מדידת התפוקות )הישגי תלמידימ( באמצעימ המשלימימ
את שיטות ההיבחנות הקלאיות ,תוכ הישענות על הנייונ העשיר הקיימ הנ בעולמ
והנ בארצ בשיטות הערכה חלופיות .שיטות אלה עשויות להשלימ את המידע על טיב
הלמידה וההוראה בעזרת התבוננות בתוצרי התלמיד — עבודה על פרויקטימ )המשקפת
יכולת להציע ולנח בעיות מורכבות שפתרוננ דורש זמנ ,תושייה ומיומנויות למידה שאיננ
יכולות לבוא לידי ביטוי במגרת הזמנ של מבחנ רגיל( ,הצגת נושא והברתו ,וכדומה.
• בנופ לככ מומלצ להרחיב ולְ ַשוֵ ּט ) (systematizeאת בדיקת התפוקות גמ לתחומ הדעות
על מדעימ והעמדות כלפיהמ )למשל ,כיצד תלמידימ תופימ את העיוק במדעימ וכיצד
תפיות אלה תומכות או מעכבות בחירה בתחומ המדעי(.
מעבר לבחינת ההישגימ במדעימ כתפוקה העיקרית של מערכת החינוכ ,מומלצ לעקוב אחר
תפוקות לטווח ארוכ .תפוקות לטווח ארוכ כוללות את מפר הבוגרימ במדעימ )במודות
להשכלה גבוהה( ,מעקב אחר הביקוש וההיצע של כוח העבודה במשרות עתירות ידע מדעי
טכנולוגי ,ואולי אפ מעקב אחר מפר הפטנטימ המדעיימ הנרשמימ בישראל.

תהליכים
רוב המחקרימ שנערכו בתחומ החינוכ המדעי בשנות השישימ המאוחרות ובשנות השבעימ
התמקדו בבדיקת טיבנ של שיטות או תוכניות לימוד שונות בכיתות שבהנ נערכו השוואות בינ
קבוצות ניוי וקבוצות ביקורת ,בעיקר על ידי העברת מבחני הישגימ ושאלוני עמדות )לפני
ואחרי ה"ניוי"( .הנתונימ עובדו באמצעות שיטות טטיטיות .לא מעט בהשפעת התאוריות
והמחקרימ של פיאז'ה ,ויגוצקי ואחרימ בתחומ ההתפתחות הקוגניטיבית של ילדימ ,ומתוכ
רצונ להתחקות אחר תהליכימ ולא רק אחר תוצרימ של הלמידה וההוראה ,התחילו להתבצע
בופ שנות השבעימ ובשנות השמונימ גמ מחקרימ מוג אחר .חוקרימ אימצו והתאימו
מתודולוגיות מקובלות בתחומימ כגונ פיכולוגיה ,ונערכו מחקרימ "קליניימ" בתנאי מעבדה,
שכללו ראיונות עומק עמ תלמיד בודד או עמ זוג תלמידימ .מחקרימ אלה הניבו תובנות רבות
הנוגעות לתפיות מושגיות ולתהליכי פתרונ בעיות במדעימ אצל תלמידימ מגילאימ שונימ.
לפני כעשרימ שנה ,ומתוכ רצונ וצורכ לשכנ את המחקר בביבות בעלות "תוקפ אקולוגי" רב
מזה של המעבדה ,אומצו גמ מתודולוגיות הנהוגות בתחומימ כמו וציולוגיה ואנתרופולוגיה
כדי לחקור תהליכי למידה והוראה כפי שהמ מתרחשימ בכיתות.
מחקרימ אלה מציבימ אתגרימ תאורטיימ ומתודולוגיימ לא פשוטימ בגלל הביכות וריבוי
הרבדימ של כלל ההתרחשויות והאינטראקציות המתחוללות במהלכ אפיזודה לימודית בודדת
בכיתה ,קל וחומר במהלכ שיעור שלמ או דרה של שיעורימ .בגלל מורכבות ההתרחשויות,
הציפו מחקרי הכיתה את הצורכ במגרות תאורטיות שונות לניתוח תהליכי למידה .החוקרימ
החלו אפוא לאמצ גישות תאורטיות ווציותרבותית כתופת משלימה לשיטות הקוגניטיביות,
ונוצרה מורת עשירה ומבטיחה של עבודות בתחומ .מחקרימ כאלה הניבו תובנות מעמיקות
על תהליכי למידת מדעימ בביבה החברתית של הכיתה )או המעבדה ,או בביבה חוצ
כיתתית( ,שבה יש אינטראקציות מורכבות בינ מרכיבימ קוגניטיביימ ,רגשיימ ווציותרבותיימ
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הקשורימ קשר הדוק ללמידה .בינ השאר יצרו המחקרימ מושגימ ומגרות ייחודיות לתיאור
והבר של למידה בביבה חברתית .לדוגמה ,הוגדר המושג ) (constructשל "נורמות וציו
מתמטיות" )" .(Yackel & Cobb, 1996נורמות וציומתמטיות" מציבות היתרימ ואיורימ
)מפורשימ או מויימ( הקשורימ לפעילות בתחומתוכנ מוימ ,ולכנ יש בכוחנ לקבוע את
טיבה ועומקה של הלמידה במגרת כיתתית .למשל ,בכיתות מוימות קיימת נורמה בוגיית
ההבר המתמטי :מהו הבר מתמטי משביע רצונ? האמ ומתי הוא נחוצ והאמ ומתי מותר
או רצוי לאתגר אותו? כמעט כל הפעילות הכיתתית בשיעורי מתמטיקה מושפעת מנורמה
כזאת .דוגמה נופת :יש כיתות שבהנ העלאה של דרכי פתרונ חלופיות ודיונ בהנ המ נורמה,
ואילו בכיתות אחרות הנורמה היא התפקות בפתרונ אחד נכונ וניצול הזמנ לעיוק בבעיות
רבות ככל שניתנ .נמצא כי קיומ או אי קיומ של נורמות מוג זה )שיכולות להיות מפורשות או
מויות( קובע את אופי הלימוד — מה תלמידימ לומדימ ומה לא — בנושאימ מוימימ.
האכולה הצרפתית לחינוכ מתמטי זיהתה ותיארה וגיה דומה והציעה את המושג של
שמ ַכ ֵוּנ את ההתנהלות במהלכ
"החוזה הדידקטי" ) (Brousseau, 1997המפורש או המוי ְ
הלמידה בכיתה" .החוזה הדידקטי" הוא מעינ הכמ לא כתוב בינ מורימ לתלמידימ )ולעתימ
אפ בינמ לבינ פרי הלימוד( ,והוא קובע מה נחשב לגיטימי ומה נחשב לאלגיטימי במהלכ
הלמידה .לדוגמה ,אמ תלמיד חושב שהפתרונ שלו לבעיה מתמטית מוימת אינו יכול להיות
נכונ מפני שהמפרימ שקיבל אינמ "עגולימ" ,זו יכולה להיות תוצאה של התנויות רבות
שבהנ הפתרונות היו תמיד "עגולימ" .בעקבות ההתנויות האלה התקבעה בתודעת התלמיד
ה"הנחה" כי לא תוצגנה בעיות שבהנ הפתרונ אינו עגול ,הנחה הנתפת כעיפ בהכמ מוי
ובלתי כתוב .קורה שמתחלפימ מורה למדעימ ,תכנית לימודימ ואפ תחומ מדעי ,והחילופינ
מציפימ אירועימ שבהמ אפשר לזקופ אילמידה או איהבנה להפרהכביכול של עיפימ
תקפ ,אכ הוא אינו.
בחוזה הדידקטי שהתלמיד והמורה מניחימ כי הוא ֵ
מבחינה מתודולוגית ,מחקרי כיתה יוצרימ מגוונ שיטות איכותניות וכמותיות ל"כליאה",
לתיאור ולהבר של תהליכי למידה .נוצרו כלימ רבימ לניתוח שיח ,לבחינה מיקרוקופית של
אינטראקציות לימודיות ולמעקב אחר למידה של מיומנויות עבודה מעבר ללמידה של התכנימ
עצממ — העלאת השערות ודרכימ לבדיקתנ ,דרכי ייצוג והצגת מידע ,יצירה ,הגנה או הפרכה
של טיעונ בנושא מדעי מוימ )ראה ,למשל (Furtak et al. 2008 ,ועוד.
בתחילת שנות ה ,90התחילו להתבצע בכיתות המדעימ מחקרימ שכונו "design
) "experimentהמונח נטבע בידי  .(Brown, 1992במחקרימ מוג זה ,החוקרימ מעצבימ ביבת
למידה חדשנית שבה מכוונימ את הוראת המדעימ ולמידתמ בהתאמ לעקרונות הנגזרימ
מתאוריות הוראה ולמידה מוימות .המחקרימ מתמקדימ בבחינה מדוקדקת של התהליכימ
המתרחשימ בביבה המיוחדת שעוצבה .המטרה אינה לבצע הערכה מעצבת של הביבה
)חומרי למידה ,מרכיבי הוראה( על מנת לשפרה ,אלא יש כאנ שאיפה להרבה יותר :לתאר
ולהביר את תהליכי הלמידה תוכ כדי בחינה או עידונ של התאוריה שהנחתה את עקרונות
עיצוב הביבה .לעתימ ,כתוצאה ממחקר כזה ,יש גמ תרומה תאורטית חדשה לצד המלצות
ושדרוגו למפר רב של כיתות .במחלקות להוראת המדעימ באוניבריטאות
להוראת הניוי ִ
בארצ נערכו ונערכימ מחקרימ רבימ מוג זה ,בהמ תכנית נייונית הנבחנת לא רק בהישגימ
שהיא מחוללת אלא גמ בהשפעותיה על תהליכי הלמידה ועל תוצרימ שאינמ בהכרח מדידימ
במבחני ידע טנדרטיימ.
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בכוחמ של מחקרי כיתה להרחיב באופנ ניכר את הידע ואת ההבנה על למידת מדעימ
כפי שהמ מתקבלימ ממבחני הישגימ ומשאלוני עמדות בלבד ,ואפ להאיר היבטימ חדשימ
ומרכיבימ שמעצבימ את הלמידה .ממצאימ אלה אינמ רק בגדר תרומה תאורטית ואקדמית
חשובה ,המ יכולימ לשמש גמ בי מושכל לעיצוב עקרונות הוראה ועיצוב ביבות למידה
מתאימות ומוצלחות לאוכלויות רחבות במערכת כולה.
קירה מעמיקה ומקיפה של אופיימ ותרומתמ של מחקרימ על למידה במגרת כיתות מדעימ
חורגת מגבולות הפרק הזה ,היקפו ומטרותיו .מטרת ההצגה הקצרה שלעיל היא להצביע על
ההתפתחויות המשמעותיות בתחומ זה )הנ מבחינה תאורטית והנ מבחינה מתודולוגית( תוכ
הצבעה על הפוטנציאל של כיוונימ כאלה בעיצוב אינדיקטורימ עשירימ ורגישימ לתיאור
תהליכי למידה והוראה של מדעימ .אכ גמ אמ נקור באופנ מעמיק ומקיפ את אשר נחקר
במדינות שונות בעולמ בלמידת מדעימ במגרת כיתתית ,עדיינ נשאלת השאלה :מה בינ
מחקרימ הנערכימ בכיתות המדעימ במגרת מחקר אקדמי לבינ בניית מערכת אינדיקטורימ
של תהליכ ,מערכת שאפשר להפעילה ביעילות בהיקפ אזורי או ארצי? האמ בכלל הדבר רצוי,
ואמ כנ ,האמ הוא אפשרי וכיצד?

מדוע רצוי לבנות מערכת אינדיקטורים של תהליכי למידת מדעים?
אינ עוררינ על ככ שמידת השגת המטרות של החינוכ המדעי ,הערכת טיבו והצבת בי
ראייתי לצורכ הפעלת שינויימ מתבקשימ — מתבות על "מדידת" התוצרימ )תפוקות( .יחד
עמ זאת ,תוצרימ בכלל ותוצרימ בחינוכ מדעי בפרט קשורימ קשר הדוק לתהליכימ שמייצרימ
אותמ .ללא בניית מערכת של מדדי תהליכ ,ייתכנ שנוכל לדעת את מידת השגת המטרות,
אכ הידע שלנו על חוזק התוצרימ ,טיב החינוכ המדעי והדרכימ לשפרו ילקה בחר .הבנה זו
עמדה בביה של ההפעלה הנייונית של ה ,TIMSS Video Studyשבמגרתו צולמו ,קודדו
ונותחו שיעורי מתמטיקה בארה"ב ,גרמניה ויפנ )לפרטימ ,ראו למשל Stigler & Hiebert,
.(1999
בעקבות נייונ זה הוקמ בשנות האלפיימ פרויקט בינלאומי השוואתי של תהליכי הוראה
למידה בכיתות מתמטיקה —  .(Learner's Perspective Study) LPSמחקר זה מציע דרכימ
"לקודד" ) (coding systemוגימ של "אירועי כיתה" )ראו למשל (Clarke et al., 2006
בשתימעשרה מדינות בעולמ.
בעקבות נייונות אלה ואחרימ בעולמ ,ובעקבות עבודות שנערכו ונערכות בישראל,
המלצתנו היא לעצב ,לנות ,ולהפעיל מערכת של אינדיקטורימ תהליכיימ ,ולנטר ולהעריכ
את הפעלתה.
אחד ההיבטימ המעניינימ במיוחד בבניית אינדיקטורימ תהליכיימ קשור למידת ההשפעה
של כלימ טכנולוגיימ שונימ על אופיינ של הלמידה וההוראה .כיתות ומעבדות מדעימ
עוברות שינוי איטי אכ בלתי נמנע כתוצאה מהכנת טכנולוגיות מידע שונות .ממצאי
מחקר מצביעימ על ככ שטכנולוגיות אלה משפיעות על מכלול היבטימ :אופי ותכנימ של
מה שנלמד ,אופני למידה ,נגישות של כלי עבודה בעלי עוצמה )תוכנות גרפיות לייצוג מידע,
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כלי חישוב מתקדמימ ,הדמיות ועוד( ,אינטראקציות תלמידתלמיד ותלמידמורה )שונות
מאד מהדפוימ המורתיימ( ,דגשימ ,נגישות למידע ,היכולת והצורכ לבקר אותו ועוד .ככל
שהטכנולוגיה תהפוכ להיות חלק אינטגרלי של כיתות בכלל ושל כיתות המדעימ בפרט ,כנ יגדל
הצורכ החיוני בתיאור ,הבנה וניטור של התהליכימ שעוברימ תלמידימ ומורימ המשתמשימ
בטכנולוגיה ונשענימ עליה.

מה כרוך בבניית מערכת אינדיקטורים תהליכיים בחינוך מדעי?
אינדיקטורימ ל"תהליכי כיתה" הוצעו בעבר .שוולונ וחובריו למשל )(Shavelson et al. 1987
הציעו אינדיקטורימ לדרכי הוראה מומלצות )מטרות ,כיוי תכנימ ,דרכי הצגה ,שימוש בפרי
)תואמּות לדעת
ַ
לימוד ובחומרי למידה ,תכיפות של פעילויות הערכה( ,איכות תכנית הלימודימ
מומחימ ,דיוק מדעי( ,תהליכי הוראה )כיוי תוכנ ,כמות שיעורי הבית ואיכותמ ,דרכי הוראה(
ועוד .המחקר הענֵ פ בתהליכי למידת מדעימ בכיתה במגרות אקדמיות בעשרימ השנימ
האחרונות מעלה את האפשרות לבניית אינדיקטורימ תהליכיימ נופימ בהתאמ לממצאימ
של מחקרימ דוגמת אלה שתוארו לעיל .המחקרימ האלה מהווימ וג של הוכחת קיומ
לככ שהמשימה לחקור תהליכי למידה בכיתות מדעימ היא הנ אפשרית )אפשר לעצב כלימ
מתודולוגיימ המתאימימ לככ( והנ כדאית )היא מניבה תובנות חשובות על הוראה ולמידה
בביבה הכיתתית( .אבל עובדה זו עדיינ אינה מבטיחה שאפשר לבנות מערכת אינדיקטורימ
יעילה ומועילה של תהליכי למידת מדעימ על פי ההיבטימ התהליכיימ שתוארו כממצאי מחקר,
או באמצעות תאוריות למידה ייעודיות .אינ זה המקומ להרחיב ולדונ בהבדלימ האפשריימ בינ
ביצוע מחקר חינוכי לבינ בנייה ,הפעלה או קריאה של מערכת אינדיקטורימ תהליכיימ בלמידה
והוראה של מדע וטכנולוגיה )מטרות שונות ,שוני אפשרי במידת המחויבות לתוצר ,שימוש
בתוצאות ועוד( .אכ למרות הבדלימ אלה ,נראה לנו כי תהליכ הבנייה ,ההפעלה והקריאה של
מערכת אינדיקטורימ תהליכיימ בהוראת המדעימ יכול להישענ על הנייונ שהצטבר במחקר
ולהתאימו למטרות שלהנ נועדה מערכת האינדיקטורימ.
המחקר יכול להרשות לעצמו לתאר ולהביר תהליכי למידה מבלי לעוק כלל בקביעת
כללימ להערכת טיב ההוראה או הלמידה ,ואילו מערכת אינדיקטורימ ,מעצמ טבעה ,מניחה
בדרכ כלל "תקנ" רצוי שמולו נערכות ההשוואות .לפיככ יש להקדימ למלאכת הפיתוח של
מערכת אינדיקטורימ תהליכיימ קביעת עקרונות ומאפיינימ של "פרקטיקה חינוכית רצויה"
בהוראת מדעימ .אמנמ אפשר להתב לשמ ככ על ממצאי מחקר שהצטברו בקהיליית החינוכ
המדעי ,אכ הדבר יותיר לא מעט מקומ לאמונות ,לאידאולוגיות ולמטרות חינוכ בקביעה זו,
ויחייב מידה מוימת של הכמה בינ קובעי מדיניות ,מדענימ ,מומחימ בחינוכ מדעי ,מורימ
ומפתחי חומרי למידה .כנ יהיה מקומ לבדוק מחדש מתודולוגיות קיימות )על מה מתכלימ,
מה מקודדימ ולמה( ואפ לשקול את הצורכ בפיתוח מתודולוגיות ייעודיות חדשות .לכנ פיתוח
מערכת אינדיקטורימ של תהליכי הוראה ולמידה בכיתה ידרוש מאמצ והשקעה .יחד עמ זאת,
לאור הידע שכבר הצטבר במחקר ,המלצתנו היא להתחיל במהלכ של בדיקת היתכנות לבניית
מערכת אינדיקטורימ תהליכיימ ,שתתב על מה שנעשה בעולמ במגרת המחקר ,ובעיקר
על המגוונ הקיימ של עבודות שנערכו ונערכות במחלקות להוראת המדעימ באוניבריטאות
השונות בארצ.
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סוף–דבר
בפרק זה נעשה נייונ להדגימ את וגי האינדיקטורימ )תשומות ,תפוקות ,תהליכימ( שרצוי
לעצב ולהפעיל במערכת החינוכ המדעיטכנולוגי בישראל .כנ נעשה נייונ להביר את
חשיבותמ תוכ התייחות לתרומה האפשרית של האינדיקטורימ המוצעימ לניטור החינוכ
המדעיטכנולוגי ולשיפורו ,בהתאמ למטרותיו ולמרכזיותו כתוכנ לימודי.
אנו מודעימ לככ שהיכולת להכליל מהתיאור שלעיל לתוכני לימוד אחרימ ,במדעי החברה
והרוח במיוחד ,מוגבלת .יש באינדיקטורימ ובטנדרטימ לחינוכ מדעיטכנולוגי ייחודיות
הנובעת מעצמ אופיימ של תחומיהתוכנ ומהאפשרות לקביעת אחידות מוימת בינ מדינות
שונות בעולמ .לעומת זאת בתחומימ כמו פרות ,לשונ ,היטוריה או תנ"כ ,הלוקליות גוברת
על הגלובליות ,לעתימ בגלל מהות הידע עצמו )הזיקה לשפה ,לביבה ,להיטוריה ,לחברה(
ולעתימ בגלל מניעימ אידאולוגיימ .יחד עמ זאת ,המלצתנו היא להשקיע מאמצימ ,מחשבה
ומשאבימ בפיתוח אינדיקטורימ פציפיימ לכלל תחומיהתוכנ הנלמדימ בבית הפר.
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נספח א' — תקצירי קורות חיים של חברי הוועדה
משה יוטמנ ,יו"ר ועדת אינדיקטורימ למערכת החינוכ.
פרופור במחלקה לכלכלה באוניבריטת בנגוריונ ,ומכהנ כדיקנ הפקולטה למדעי הרוח
והחברה .תחומי המחקר העיקריימ שלו המ כלכלה פוליטית של צמיחה ,אישוויונ וחינוכ,
מודלימ אנליטיימ של חינוכ פרטי וציבורי ,דינמיקה של חינוכ ,צמיחה וחלוקת הכנות ,איזונ
בינ חינוכ פרטי לציבורי ,תיעוש ,דמוקרטיזציה ומדיניות חברתית ,חינוכ והונ חברתי ,ביזור
מערכות חינוכ.
בעל תואר שלישי בכלכלת עקימ מאוניבריטת הרווארד )ארצות הברית(.1982 ,
ברוריה אגרט ,חברת גל בביה" לחינוכ ,אוניבריטת בר אילנ ,עוקת בהכשרת
מורימ ובהוראת המדעימ .בשנימ  19892004היתה המפקחת המרכזת )מפמ"ר( על
הוראת הביולוגיה ,ובחלקנ שימשה ראש אשכול מדעימ בהנהלת המפמ"רימ .בשנימ
 1989-1974עקה בפיתוח חומרי למידה בביולוגיה באגפ לתכניות לימודימ .היתה
חברה בוועדת משנה לוועדת דוברת בנושא "הכשרת המורה וקידומו המקצועי",
ויועצת לתחומ המדעימ במבחני פיזה  2006בישראל .קודמ לכנ לימדה במחלקה
להכשרת מורימ באוניבריטה העברית ועבדה כמורה לביולוגיה בבתי פר עליודיימ.
תחומי מחקרה העיקריימ המ חשיבת מורימ ושיקולי דעת של מורימ ,דרכי הערכה,
תכניות לימודימ ,הוראת ביולוגיה ,הוראת מדעימ ,היבטימ ערכיימ בהוראת מדעימ.
בעלת תואר שלישי בהוראת המדעימ מהאוניבריטה העברית בירושלימ.2001 ,
רמי בנבנישתי ,פרופור בבית הפר לעבודה וציאלית באוניבריטת בראילנ ,שמ הוא עומד
בראש חבורת מחקר על ילדימ ובני נוער במצבי יכונ ומצוקה.
בשנימ האחרונות הוא עוק בניטור של אלימות ואקלימ במערכת החינוכ — ברמת בית הפר,
הרשות המקומית והמדינה .משתתפ בכמה ועדות ציבוריות העוקות בילדימ ביכונ .תחומי
המחקר העיקריימ שלו המ רווחת הילד ושלומו ,קבלת החלטות ושימוש אפקטיבי במידע.
בעל תואר שלישי בעבודה וציאלית ובפיכולוגיה מאוניבריטת מישיגנ )ארצות הברית(,
.1981
אבישי הניק ,פרופור לפיכולוגיה באוניבריטת בנגוריונ בנגב.
כיהנ בעבר כדיקנ הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,וכיומ הוא מופקד על הקתדרה
לנירופיכולוגיה קוגניטיבית על שמ זלוטובקי .מחקריו עוקימ בתחומ מדע העצב
הקוגניטיבי בכלל ,ובנושאי קשב ,עיבוד מילימ בודדות ועיבוד מידע נומרי בפרט .בשנימ
האחרונות התרחבו מחקריו גמ לתחומ ליקויי הלמידה .בעבר כיהנ כראש המחלקה למדעי
ההתנהגות וכראש המרכז למדעי העצב על שמ זלוטובקי באוניבריטת בנגוריונ בנגב.
בעל תואר שלישי בפיכולוגיה מהאוניבריטה העברית בירושלימ.1979 ,
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אברהמ הרכבי ,פרופור מנ המנינ במחלקה להוראת המדעימ ,הפקולטה למדעי הטבע,
האוניבריטה העברית בירושלימ.
בשנימ  2005-2001עמד בראש המחלקה להוראת המדעימ במכונ ויצמנ למדע .את ההתמחות
הבתרדוקטורלית עשה באוניבריטת ברקלי ,קליפורניה ,ומחקריו כיומ עוקימ בעיקר
בהוראה ולמידה של מתמטיקה בחטיבות הביניימ ובבתי הפר העליודיימ.
בעל תואר שלישי בהוראת המדעימ ממכונ ויצמנ למדע.1986 ,
משה זיידנר ,פרופור לפיכולוגיה חינוכית באוניבריטת חיפה .בשנימ 2000-1999
ישב בראש ועדת הדוקטורט של הפקולטה לחינוכ ,ובינ  2001ל 2005היה הדיקנ למחקר
באוניבריטת חיפה .יד את המרכז לחקר בינתחומי של רגשות ,וכיומ הוא עומד בראשו .כנ
הוא משמש מנהל מדעי של המעבדה לחקר בינתרבותי של אישיות ורגש .מחקריו מתמקדימ
בחקר האישיות ,משכל ,הבדלימ בינאישיימ והערכה פיכוחינוכית.
בעל תואר שלישי בפיכולוגיה חינוכית מהאוניבריטה העברית בירושלימ.1984 ,
מיכאיל קרייני ,פרופורחבר בפקולטה למשפטימ באוניבריטה העברית ,ראש הקתדרה
ע"ש ילבר לדיונ אזרחי ,וראש מכונ אקר למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי באותו מוד.
חבר בפורומ החוקרימ הצעירימ של האקדמיה הלאומית למדעימ .בעבר זכה במלגות קרנ
רוטשילד וקרנ פולברייט .מחקריו עוקימ במשפט בינלאומי פרטי ומשפט בינדתי ,בהליכימ
אזרחיימ וברבתרבותיּות.
בעל תואר שלישי במשפטימ מהאוניבריטה העברית בירושלימ ,2000 ,ותואר שלישי
מאוניבריטת פנילבניה )ארצות הברית(.2003 ,
גבי בוקובזה ,מרכז הוועדה.
חבר גל בחוג להיבטימ התפתחותיימ בביה" לחינוכ באוניבריטת תל אביב ,ומרצה מנ
החוצ באוניבריטה העברית בירושלימ .מחקריו עוקימ בהתפתחות בגילאי ההתבגרות,
בקשרימ בינ מרד גיל הנעורימ ובינ כינונ הזהות וביחי אבות ובנימ.
בעל תואר שלישי בפיכולוגיה מהאוניבריטה העברית בירושלימ.2004 ,
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 רשימת סקירות וקישורים:'נספח ב
. מתכננ ויועצ חינוכי חברתי, מר נחומ בל:• מורימ והוראה
http://education.academy.ac.il/files/indicators-morim-horaa-heb.pdf
. פרופ' ז'ק ילבר מאוניבריטת בראילנ:• שוויונ הזדמנויות בחינוכ ופערימ
http://education.academy.ac.il/files/pearim-silver-heb.pdf
. מתכננ ויועצ חינוכי חברתי, מר נחומ בל:• שוויונ הזדמנויות בחינוכ ופערימ
http://education.academy.ac.il/files/indicators-pearim-shivyon-blas-heb.pdf
 פרופ' ורל קאהנ מהאוניבריטה:המבנה של מבחני המיצ"ב והשימוש שאפשר לעשות בהנ
' והערות לנייר של פרופ,' בצירופ נייר תגובה של פרופ' הנרי בראונ מבוטונ קולג,העברית
. מנכ"לית ראמ"ה,קאהנ שהויפה פרופ' מיכל בלר
http://education.academy.ac.il/files/indicators-cahan-heb.pdf
http://education.academy.ac.il/files/indicators-braun-heb.pdf
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/indicatorsbraun-heb.pdf

•

•
•
•

. אוניבריטת תל אביב, פרופ' רות זוזובקי ופרופ' רפי נחמיא:• חינוכ מדעיטכנולוגי
http://education.academy.ac.il/files/mada-tech-heb.pdf
. האוניבריטה העברית, ד"ר אשר בנאריה:• מצב הילד במערכת החינוכ
http://education.academy.ac.il/files/indicators-child-heb.pdf
. אוניבריטת חיפה, ד"ר ענבל שני:• תלמידימ מחוננימ
http://education.academy.ac.il/files/indicators-gifted-heb.pdf
. אוניבריטת חיפה, ד"ר חגי קופרמינצ:• כישורימ אפקטיביימ
. האוניבריטה העברית, ד"ר אדמ ניר:• אינדיקטורימ תהליכיימ
http://education.academy.ac.il/files/process-indicators-heb.pdf
Center for) CALDER • מדידת ההשפעה של מורימ על הישגי התלמידימ — יכומ מכנ
 ד"ר,Urban Institute( של הAnalysis of Longitudinal Data in Education Research
. אוניבריטת תל אביב,אנליה שלור
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/calderheb.pdf
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נספח ג' :תכנית יום העיון
יום עיון :סוגיות בבניית אינדיקטורים למערכת החינוך בישראל
יומ ראשונ ,חנוכה ,א' בטבת תש"ט ,28.12.08 ,במכונ ונ ליר בירושלימ

תכנית יום העיון
09:30-9:00

התכנות ורישומ

 10:00-09:30ברכות :פרופור מנחמ יערי ,נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ
פתיחה :פרופור משה יוטמנ ,יו"ר הוועדה
 11:30-10:00מושב ראשונ — אינדיקטורימ לפערימ ולשוויונ הזדמנויות בחינוכ
מנחה :ד"ר מיכאיל קרייני
מציג :פרופור ז'ק ילבר — אוניבריטת בראילנ
מגיבימ :פרופור יוי שביט — אוניבריטת תל אביב
נעמ זומנ — חטיבת המחקר ,בנק ישראל
דיונ בהשתתפות הקהל
 11:45-11:30הפקה
 13:15-11:45מושב שני — אינדיקטורימ למורימ והוראה
מנחה :פרופור משה זיידנר
מציג :נחומ בל — מתכננ ויועצ חינוכי חברתי
מגיבימ :פרופור שלמה בק — נשיא מכללת קיי
פרופור ענת זוהר — יו"ר המזכירות הפדגוגית ,משה"ח
דיונ בהשתתפות הקהל
 14:15-13:15הפקת צהריימ )יוגש כיבוד קל(
 15:45-14:15מושב שלישי — שימוש באינדיקטורימ להערכת הישגימ
מנחה :פרופור אבישי הניק
מציג :פרופור ורל קאהנ — האוניבריטה העברית בירושלימ
מגיבימ) Professor Henry Braun, Boston College :באנגלית(
פרופור מיכל בלר — מנכ"לית ראמ"ה
דיונ בהשתתפות הקהל
בכל מושב תוקדש שעה למציג ולמגיבימ ,וחצי שעה לדיונ בהשתתפות הקהל
 16:00-15:45הפקת קפה
 17:00-16:00מליאת יכומ — דיונ בהשתתפות הקהל
מנחה :פרופור רמי בנבנישתי
פתיחה :שלומית עמיחי — המנהלת הכללית ,משרד החינוכ
דברי יכומ :פרופור משה יוטמנ

