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-אוניברסיטת בן ,פרופ' איריס טבק ;אוניברסיטת חיפה ,פרופ' טל ז'רסקי ;בנק ישראל ,מר נעם זוסמן ;לחינוך

  .בית הספר לבריאות הציבור ורפואה חברתית של האוניברסיטה העברית והדסה מנור,פרופ' אורלי  ;גוריון בנגב

 oded.education@academy.ac.ilעודד בושריאן : תווצז הרכ  מ

 למחקריישומיבחינוךהיזמההיזמה למחקר יישומי בחינוך אפשר לקרוא באתר מידע נוסף על 

 'ועדות'  מידע על הצוות מופיע בלשונית

 

 הקיימים בתחוםמפה את מאגרי המידע שתסקירה  ן, מזמיאקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםבאמצעות ה, תווצה

  , בשם המחבר ובאחריותו.מרשתתהציבור באמצעות ה רשותתועמד ל הייתכן שהסקיר. החינוך

 

מחקר קביעת מדיניות ולבשנים האחרונות גברה בישראל המודעות ליתרונות הגלומים בנתוני אורך כבסיס ל

מתוך בהיבטים שונים של מערכת החינוך. במקביל גבר גם הביקוש לנתוני אורך והשימוש בהם  באיכות גבוהה

ושתהליך זה מושפע מהחלטות המתקבלות  ,ממדי ומתמשך-בתהליך דינמי, ר אההבנה שרכישת השכלה הי

ים עשוי ר אותם פרטזמן אח   לאורך תלמידים ואחרים. מעקב ,בנקודות זמן שונות על ידי אנשי חינוך, הורים

 בין משתנים שונים.ושל קשרים סיבתיים  רכישת השכלההקשורים ל תהליכים ה שלהבנלהעמיק את ה



המידעהשוטפיםוההיסטורייםהקיימים אתמאגרי מקיףעדכמהשניתן מטרתהסקירההיאלמפותבאופן

 בישראל בנושא מערכתהחינוך הגילים, בכל שהופק מסקריםשוטפיםנהלייםיממקורותממידע שעורכים,

יעודיותלמטרותיפעמי-פןחדובאנאספווזמןלאורךשלוקטוומתשתיותמידע,ציבוריותרשויותוגופיםפרטיים

התערבות.תכניותהערכהשלמחקריב
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 :המידע המבוקשפירוט להלן 

תלמידים, מורים, מוסדות חינוך של רשומות  –המצויים בישראל נתונים מאגרי  תאר/ תמנה/ תקיף הסקירה ת

שאפשר סרוקים , לרבות טפסים , אקסל ודומיהם(text)קובצי  הניתנות לעיבוד ממוחשב )ראה פירוט בהמשך( ועוד

ת.ז. של התלמיד מספר להכיל פרטים מזהים של יחידת החקירה ) יםהמידע חייב ימאגר .זה לפורמט להמירם 

 בין מוסד במאגרי מוסדות חינוך וכיוצא בזה( על מנת לאפשר קישורשם  במאגרים העוסקים בתלמידים; סמל או

 רשומות. 

 כזה שאיסופו פסק )מאגרי מידע היסטוריים(. , והןמידע הנאסף במאגרים באופן שוטףהסקירה תכלול הן 

 לגיל הרך )משפחתונים, מעונות יום, גני ילדיםהחינוך על כל שלביה: חינוך מערכת ההסקירה תכלול מידע על 

 לרבות מערכת ההשכלה הגבוההתיכוני -, החינוך העל)לרבות פנימיות, ישיבות, חינוך מיוחד( , בתי הספרודומיהם(

לבני  פורמלי )תנועות נוער, מתנ"סים, קייטנות וכדומה(, מערך ההכשרה המקצועית-, החינוך הלאוישיבות גבוהות

 ועוד.  צבאית(-כולל הכשרה קדם/לאומי/אזרחי ), הכשרה במהלך השירות הצבאיולמבוגריםנוער 

 :)לפחות( משני סוגיםמקורות מידע הסקירה תכלול 

 אלו מוחזקים לרוב על ידי רשויות ציבוריות )בעיקר משרד החינוך, רשתות חינוך מוסדות  – נהלייםיקבצים מ

 (;צה"ל, משרד הרווחה, רשויות מקומיות, , משרד הכלכלהוהמרכז הארצי לבחינות והערכה להשכלה גבוהה

  ודומיהם. (, , חברתי, הוצאות משק הביתכוח אדם) מפקדי האוכלוסין, סקרים –פעולות סטטיסטיות מיוחדות

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ת אלה עורכת בדרך כללא

 :סוגי המידע המבוקשים

 ציונים, נשירה ועוד( והישגיהם, רקע משפחתי וכדומה( כולל לקויות למידה )מאפיינים אישיים למידיםת( 

  וכוחות עזר )מאפיינים אישיים, הכשרה, תנאי עבודה ועוד( מורים על מידע 

  מוסדות חינוך על מידע 

  ממשלה, רשויות מקומיות, עמותות, הורים( –)מכל המקורות  תקציבים על מידע 

  (יוצא בזהוכ , הסעותתשתיות )כיתות, מחשבים על מידע 

 מחוננים, ניהול עצמי טיפוח , יום חינוך ארוך, מפעל הזנהלדוגמה, ) קנה מידה רחבב התערבות תכניות על מידע

 (של בתי ספר

  תהכשרה מקצועיתכניות  עלמידע 

 אולפנים לעוליםכולל מידע על  ם,מידע על תכניות להכשרה של מבוגרים או להרחבת השכלת 

 במתנ"סים, חוגים, התנדבות וכדומה(חינוך בלתי פורמלי )השתתפות בתנועות נוער, פעילות  על מידע 

 ועל מהלך השירות )כולל הכשרות()ולשירות לאומי/אזרחי( מועמדים לשירות ביטחון  ם עלנתוני 

בבתי  דיקות סקרבבנאספים במערכת החינוך, למשל אך הם שאינם בתחום החינוך המידע המבוקש יכלול נתונים 

 .  (, גדילהראייה ,שמיעה) ספר

 מידע יצוינו בסקירה הנתונים הבאים:עבור כל מאגר 

 שם המאגר -

 מטרת יצירת המאגר -

 מחזיק המאגר -

 מועד התחלת איסוף הנתונים -

 )אם רלוונטי( מועד אחרון שבו נאספו הנתונים -

 תדירות איסוף הנתונים -
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 אופן עדכון הנתונים -

 אוכלוסייה -

 כיסוי -

 עבורה קיימת רשומה )תלמידים, מורים וכדומה(שהיחידה  -

 במועד האחרון מספר רשומות -

–למשל  מספר ת.ז.  –משתנים )שדות( והגדרתם )משתנה המפתח המאפשר קישור למאגרים אחרים  -

  .יופיע ראשון

 מקור המידע  -

 אופן איסוף הנתונים )פירוט לפי שדות(  -

 פורמט קובץ הנתונים -

 שיפורםודרך  מהימנות הנתונים -

 וארגון, טלפון, מייל( פרטי איש הקשר המנהל את מאגר המידע )שם ומשפחה, יחידה -

 הערות  -

 

נהליים בתחום החינוך המצויים בידי הלשכה המרכזית ידוגמה לרשימת תכולה דומה של מאגרי מידע מ

 .http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf לסטטיסטיקה ניתן למצוא בקישור הבא:

  

עורך הסקירה יצטרך לעמוד בקשר עם הגופים השונים העשויים להחזיק את המידע המבוקש ברשותם, ובהם 

להשכלה נבחרים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החינוך, רשתות חינוך, מוסדות גופים ציבוריים, לרבות 

. כמו כן ; ארגוני המגזר השלישי וגופים פרטייםלה, משרד הרווחה ורשויות מקומיות נבחרותגבוהה, משרד הכלכ

, מאגרי נתונים במוסדות הוא יתבקש להיעזר בפנקס מאגרי המידע של רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים

, שניהם להזדקנות האוכלוסייה בישראלחקר הידע מדעי החברה ומרכז ב להשכלה גבוהה )למשל מאגר הנתונים

לזהות  ל מנתע ,אמפיריים מיוחד מחקריםבתחום החינוך בישראל, ב , ולאתר מחקריםבאוניברסיטה העברית(

 שימוש במאגרי מידע רלוונטיים.  



הסקירותביצוענוהל

  ההצעה תכלול:. 15.5.2016 ( יש להגיש עד בעברית ,מילים 1,000עות מקדמיות )עד הצ .1

 .גופים ציבורייםועם  לרבות פירוט ניסיון קודם בעבודה עם מסדי נתונים, קורות חיים של מגיש ההצעה .א

דרכי איסוף המידע המתוכננות, קריטריונים מוצעים להכללת מאגרי  , כוללתיאור תהליך הכנת הסקירה .ב

 .עבור מאגר נתונים אחדלפחות של פורמט הסקירה  הודוגמהנתונים בסקירה 

 כוח האדם שייקח בה חלק.  אומדן להכנת הסקירה ו המחבר תשומת הזמן הנדרשת להערכת .ג

  

 . המקדמיות הם שישפטו את ההצעות צוותחברי ה

עשויה שומרת לעצמה את הזכות לא להשתמש אף לא באחת מן ההצעות המקדמיות שתוגשנה. כן היא  היזמה

   מעוניינת לממן. תהיה שאותה  מתווה סקירהלקראת קבלת שונות שילוב הצעות או לבקש שינוי דגשים, תוספות 

 .25.5.2016-עד ה בעניין ההצעות המקדמיות והחלטותיפרסם את י תווצה

 ,נקודות ישמשו לכתיבה העברית והאנגלית 11בגודל  TNRנקודות וגופן  12גופן דוד בגודל  .בעבריתתיכתב  ההסקיר .2

 של שתי שורות.  –בהתאמה. הרווח בין שורות יהיה של שורה וחצי, ובין פסקות 

http://www.cbs.gov.il/publications/11_12_06educ.pdf
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 מילים. 400-800לסקירה יצורפו תקצירים בעברית ובאנגלית בני  .3

ודיע י צוותשה יאחר)(  שבועות  עשרה) 3.8.2016יום ,מיאוחר את טיוטת הסקירה לא  ( )אלקטרונית המחבר ימסור .4

 .(הסקירה כותבההתקשרות עם  אישורעל 

הגשת הטיוטה יקבל המחבר הערות יום מ כעשרה ימיםתוך ב עמיתים.ה בחינת הצוות/טיוטת הסקירה תוגש ל .5

לאחר  שלושה שבועות ) 4.9.2016יום ובקשות לתיקונים. על המחבר להגיש את הסקירה המתוקנת לא יאוחר מ

 .(קבלה )אלקטרונית( של ההנחיות לתיקונים

  צוותה, תשמש הסקירה המתוקנת את עמיתיםה צוות/מילא אחר הנדרש בהערות הלאחר שיאושר כי הכותב  .6

, או לצרפה כנספח מרשתתעשוי להחליט על הנגשת הסקירה גם לציבור הרחב, באמצעות ה צוות. היובדיונ

. זכויות היוצרים על המסמך יהיו שייכות לאקדמיה הלאומית יכתוב לקראת סיום עבודתולמסמך המסכם ש

 , כמקובל.בפרסומים מדעיים יורשה לעשות בה שימושהסקירה הישראלית למדעים. מחבר 

יהיה  היזמהואזכור שם  ,תר למחבר לעשות בה שימושבחר שלא להנגיש את הסקירה לציבור, יּוי צוותאם ה .7

המחבר להציג את עבודתו, מבקש יסדנה ואו  קיים יום עיוןי צוותאם ה. צוותשל ה וכתוב כפוף לאישור מפורש 

 . צוותאחר בקשת ה ימלא המחבר

תשלם סכום של  היזמהתיעשה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.  היזמהההתקשרות בשם  .8

לשביעות אשר שקיבל את טיוטת הסקירה י תווצישולמו כשה הסכוםמ 50%סקירה: התמורת  ש"ח 25,000

 הצוות/תה התייחסות מלאה להערות ישהי היזמהועדת ההיגוי של ו צוותהוהיתרה תשולם עם אישור  ורצונ

  .של חברי הצוות והוועדה םלשביעות רצונוערוך נוסח מתוקן התקבל שו עמיתיםה

 

 

********** 

 לשלוח אלקטרונית אל: המקדמיות ישאת ההצעות 

 oded.education@academy.ac.il עודד בושריאן, תווצז המרכ  
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