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   מבוא.1
  רקע 1.1

מבחני . יהתבססות על מידע היא אחד המרכיבים ההכרחיים של תהליך קבלת החלטות ראציונל

נועדו למטרה ) מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית(ב "ההישגים המועברים מדי שנה במסגרת המיצ

 נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי בית הספר היסודי ם אלהמבחני, אופן ספציפי ב.זו

ותלמידי חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה לפי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות 

המבחנים תוצאות  .ומתמטיקה) ערבית/ עברית(שפת אם , אנגלית, מדע וטכנולוגיה: הליבה

ניטור , ר ולצוות המורים בקביעת יעדים בית ספריים לשם בקרהלמנהל בית הספ נועדו לסייע

. 1' עמ,  תמצית נתונים ראשוניים,ז"ב התשס"מיצ(.התהליך הלימודי והקצאת המשאבים

http://rama.education.gov.il  .של הדוחות המערכתייםנועדו , נוסף לכךב. )28.12.2007-נשלף ב 

,  של ההישגיםמערכתית- כללשרד החינוך תמונה ידי הנהלת מלתת בבתחום ההישגים ב "המיצ

שהוא , הפרוייקט .משאבים של המשרדהולשמש ככלי עבודה מרכזי בקביעת מדיניות הקצאת 

התחיל ,  של משרד החינוך בחינוך היסודי ובחטיבות הבינייםללא ספק פרוייקט ההערכה המרכזי

שכת המנהל הכללי של משרד  שנים ובוצע תחילה במסגרת האגף להערכה ומדידה בל6 - לפני כ

, )ה"ראמ( השנים האחרונות במסגרת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 2-3 - החינוך וב

  . אשר הוקמה במידה רבה למטרה זו

  

   מטרת העבודה1.2

 על ההיבטים – ב"היא בחינה מקיפה של התאמת מבחני ההישגים במיצ זושל עבודה מטרתה 

להוות כלי : למטרה לשמה נוצרו ומופעלים – שלהםכומטריים הפסיו, התקציביים, פעולייםהת

. מערכתית-כללוברמה הס "ברמת ביה, עבודה מרכזי בקביעת המדיניות והקצאת המשאבים

ב "על ידי ציון תנאים הכרחיים להשגת המטרות של מבחני ההישגים במיצהעבודה עושה זאת 

   : סוגי תנאיםבחמישהעבודה מתמקדת ה, באופן ספציפי .הלכה למעשה, ובחינה של מידת קיומם

 מישות ניהולית ברמת בית הספרג  .1

 ת אמןבזמ וזמינותשלמות המידע המסופק לבית הספר ו  .2

הבית ,  וברמת האגרגטים הכיתתייםילברמת התלמיד האינדיבידוא,תוקף הציונים   .3

    יםהכלל מערכתיספריים ו

משמעותית השוואה אפשרות  ושל ידע כמדדים של הציונים אבסולוטיהפרוש התקפות   .4

  . ושניםדרגות כיתה, של הציונים בין מקצועות

  .תקפות הפרוש הנורמטיבי של הציונים ושל תוצאות ההשוואה בין ציונים מבחינה זו  .5

 .הדיון בכל אחד מהתנאים מבוסס על הנחת קיומם של כל התנאים האחרים

  גמישות ניהולית ברמת בית הספר .2
ס וצוות מוריו לצורך "מנהל ביהב יוכלו להוות כלי עבודה מרכזי עבור " המיצכדי שתוצאות

 ,ב"ה טעם כלשהו בהעברת מבחני המיצכדי שבכלל יהי, כלומר, קביעת יעדים והקצאת משאבים

 מעבר לתקן –לרשות מנהל בית הספר וצוותו צריכים לעמוד משאבים עודפים משמעותיים 

 אותם ניתן להקצות באופן – של כל אחת מדרגות הכיתה הבסיסי המתחייב מתכנית הלימודים

במגמה לחזק , לאור תוצאות המבחנים ושיקולים נוספים, דיפרנציאלי בין כיתות ובין מקצועות
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 באמצעות –השגת מטרה זו , כידוע. כיתות מסוימים/ את ההוראה ולשפר את ההישגים בתחומים

, הוראה אינדיבידואלית, ד פרונטליותתוספת שעות לימו, הקבצות, צמצום גודלי הכיתות

אין מקום לתהליכי קבלת , בהעדרם. יםמשאבים ניכרב כרוכה בהכרח –' השתלמויות מורים וכד

שבמקרה , ב ותוצאותיו יהיו בבחינת כלי עקר"ההחלטות הבית ספריים אותם נועד לשרת המיצ

  .אך נעדר השלכות מעשיות, הטוב מספק סקרנות

 למסקנה שתנאי זה ה של בתי הספר על ידי משרד החינוך מובילשיטת התקצובבחינה של 

נועד ) ב" בחט90% - בחינוך יסודי וכ95% -כ(חלק הארי של התקציב . מתקיים באופן חלקי ביותר

 – התקן הבסיסי –תקציב זה , לפיכך. לאפשר לבתי הספר לקיים את מערכת השעות המחייבת

 10%-5%רק .  מוגבלת ביותר ואף זניחהבו הספר ואפשרות השליטה של מנהל בית" קשיח"הינו 

  המחולק בין– ")תקציב טיפוח"המכונה (מהתקציב הכולל של החינוך היסודי וחטיבות הביניים 

למעט (, של אוכלוסיית תלמידיהם" סך החינוכיח" בהתאם לרמת ה,בתי הספר באופן דיפרנציאלי

, ואולם ".צבוע" אינו –, )2008,  קאהן;ב"החלוקה בין בתי הספר של המגזר היהודי והערבי בחט

 גורמים העומד ביסוד חלוקתו" מעט לרבים "מימדיו המצומצמים של תקציב זה והעיקרון של

 מכאן שהאפשרויות .לכך שהתוספת הנובעת ממנו לתקציב רוב בתי הספר הינה זניחה

או / ת והשקעה דיפרנציאלית בכיתוהספר לצורך התקציביות העומדות לרשות הנהלת בתי 

קבלת החלטות בתהליכי  את הצורך ייתרהעדר משאבים מ. במקצועות לימוד הינה מוגבלת ביותר

 מבחני ההישגים  הצורך במידע המסופק על ידי גם את ומכאן ביחס להקצאתםבית ספריים

  .ב"במיצ

  

  וזמינותו בזמן אמת המסופק לבית הספרשלמות המידע .3

קביעת היעדים , קבלת ההחלטות, סיס לתהליכי התכנוןב יוכלו להוות ב"כדי שתוצאות המיצ

.  וזמין בזמן אמת ממצה,המידע המסופק על ידו צריך להיות שלם, ס"והקצאת המשאבים של ביה

  : כלומר

  .חטיבות הבינייםכל  ואת  היסודיים כל בתי הספר את, בכל שנה,ב צריך לכלול"המיצ •

את כל כיתות  ובכל דרגת כיתה כיתהכל דרגות הב צריך לכלול את "המיצ, בכל בית ספר •

 .האם

 .הלומדים בהכל התלמידים ב צריך לכלול את " המיצ,בכל כיתת אם •

 . ההוראהבכל מקצועותב צריך לכלול מבחני הישגים "המיצ, בכל כיתה •

 .תוצאות המבחנים צריכות להיות זמינות לסגל בית הספר במועד קבלת ההחלטות •

מרכזי עבור מנהלי בתי הספר וצוותי המורים ם כלי עבודה כדי שיוכל לשמש אמנ, במלים אחרות

לכל דרגת  מבחני הישגים 5-10 -בנייה והעברה של כ, לפחות מדי שנה, ב צריך לכלול"המיצ, שלהם

תלמידים  100,000 -מבחן לככל   העברת, מבחנים)60-70- כ כ"סה(,ב "בחינוך היסודי וחט,כיתה

ביחס מלא העדר מידע . בדיקתם וציינונם, בינייםיבות חט 700 - כיסודיים ו בתי ספר 2000 -בכ

ת הספר רת תמונה שלמה של הישגי ביימנע יצי) לא כל שכן לגבי בתי ספר(לכיתות ומקצועות 
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 1.ב לצורך קביעת יעדים והקצאת משאבים"ומכאן גם את אפשרות ההתבססות על תוצאות המיצ

רב רובם של תנאים  .בית הספר בזמן אמתתוצאות המבחנים צריכות להיות זמינות לסגל , לבסוף

  :אלה אינם מתקיימים

  

  'וח' נועדו רק לכיתות הב "מיצ בחינת ההישגים ב3.1

בהן ) השכבות(מצום מספר דרגות הכתה יב הייתה צ"מיציחס לאחת ההחלטות הקריטיות ב

יים  ובחטיבת הבינ2)'כתה ה(ס היסודי " בביהלדרגת כתה אחת בלבד מועברים מבחני ההישגים

למנהל בית הספר וצוותו אין כל מידע ביחס להישגים של דרגות הכיתה , כתוצאה מכך. )'כתה ח(

. ס"המהוות רוב מוחלט בביה, )בחטיבת הביניים' וט' ס היסודי וכיתות ז"בביה' וו' ד-'א(האחרות 

 את העלות האדירה 80%-75%-הנובעת מהרצון לצמצם בכ –כזית זו של משרד החינוך החלטה מר

 ,כמובן,  פוגעת– דרגות הכיתהבכל ההישגים מבחני  שלון ובדיווחנבצי,  בהעברה,הכרוכה בבניה

,  להוות כלי מרכזי בתהליכי התכנון:ב למלא את התפקיד שיועד לו" ביכולת המיצחמור באופן

כדי שיהיו . כאחד,  וברמה הכלל מערכתיתבית הספררמת קביעת היעדים והקצאת המשאבים ב

הם : ת בלבד כיתה אחתהליכים אלה אינם יכולים להתבסס על דרגת, ואפקטיבייםרציונאליים 

  . ס לכל דרגות הכיתה בבית הספרמחייבים קיום מידע ביח

  

 ב לא כולל את כל מקצועות הלימוד" המיצ3.2

הבחינות מתייחסות לארבעה מקצועות לימוד , ב" במיצותת הכיתה הכלולודרגשתי כל אחת מב

מקצועות אלה , למרות חשיבותם, ואולם. שפת אם ומתמטיקה, אנגלית, וגיהמדע וטכנול: בלבד

כ מספר שעות ההוראה השבועיות המוקצות להם "וסה, תכנית הלימודיםאינם ממצים את 

ההחלטה לצמצם , לכן .חות ממחצית שעות הלימוד השבועיותבתכנית הלימודים מהווה פ

 – בנוסף למספר דרגות הכיתה –ב "במיצאת מספר מקצועות הבחינה ) משיקולים תקציביים(

קבלת , ב למלא את תפקידו ולשמש כלי עיקרי לתהליכי התכנון" ביכולת המיצפוגעת פגיעה נוספת

העדר מידע  .כאחד, וברמה הכלל מערכתית, ההחלטות והקצאת המשאבים ברמת בית הספר

כנון רציונאלי ת, כמובן,  משמעותי של תכנית הלימודים מונעביחס לרמת ההישגים בחלק

אלא אם כן הנחת העבודה היא שכל מקצועות הלימוד  (והקצאה אופטימלית של משאבים

  ). האחרים אינם חשובים כלל

  

  ב"בתי הספר אינם משתתפים במיצמ 75%,  בכל שנה3.3

בכל אחד מארבעת (ב "בחינות המיצ, בכל שנהב קובעת ש"החלטה מרכזית נוספת ביחס למיצ

 בלבד מבתי 25%-ב ,)העברה חיצונית( בפיקוח משרד החינוך ,בפועל  מתקיימות)המקצועות

ביחס לדרגת הכיתה היחידה המשתתפת  ( תוצאות המבחנים,בכל בית ספר, כלומר. הספר

 מבתי הספר 75%ליתר ! ס וצוות מוריו רק אחת לארבע שנים"עומדות לרשות מנהל ביה) ב"במיצ

ללא פיקוח של משרד החינוך על העברת , ימיתפנ להעביר את הבחינות העברה  האפשרותיתנתנ

  . בדיקתן וצינונן, הבחינות

                                                 
ב למטריצה תלת מימדית אשר מימדיה "מדה את בסיס הנתונים הדרוש להשגת מטרות המיצ) Brown, 2008(הנרי בראון  1

. דרגת כיתה מסוימת ומקצוע מסוים, צרוף של בית ספר מסויםכל תא במטריצה מייצג . דרגות כיתה ומקצועות, הם בתי ספר
  .    ב מחייבת שכל תאי המטריציה יהיו מלאים בכל שנה"השגת מטרות המיצ, במונחים של אנלוגיה זו

  .בתחום הקריאה' אליה התווספה לאחרונה גם כתה ב 2
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ברורה בכל שנה בתי הספר  בלבד מ25%-ב ל"העברת מבחני המיצהמוטיבציה העומדת ביסוד 

עלם גם מהשפעתה לא ניתן להת, ואולם! הרצון לצמצם עד כמה שאפשר את העלות: ומובנת

.  לשמש כלי עיקרי בקביעת המדיניות הבית ספריתב"מיצההרסנית על יכולת מבחני ההישגים ב

! ם בפרקי זמן של ארבע שניםבתי ספר אינם עובדי. מדיניות זו צריכה להיות לכל היותר שנתית

 מבחינת – בין ההעברה הפנימית להעברה החיצונית של הבחינה  אפשרייםהבדליםלאור 

בדיקת הבחינות , העתקות, ניםהסיוע לנבח, הפיקוח על העברת הבחינה, הסלקציה של הנבחנים

 לא ניתן להתייחס לתוצאות ההעברה הפנימית כאל תחליף תקף ובר השוואה לתוצאות –וצינונן 

  3.ההעברה החיצונית

  

 באיחור רבזמינות התוצאות  3.4

תוצאות המבחנים , קבלת החלטות והקצאת משאבים, כדי שיוכלו לשמש בסיס לתכנון, כאמור

קרוב ככל האפשר למועד העברת המבחנים והרבה לפני סיום שנת  זמינותצריכות להיות 

 גוררת קבלת בסוף שנת הלימודיםב " החינוך להעביר את מבחני המיצהחלטת משרד .הלימודים

 ומונעת אפשרות של ניצול התוצאות לצורך קבלת החלטות הבאהל "תוצאות באמצע שנה

התלמידים שנבחנו בסוף כיתה , אותבמועד קבלת התוצ.  באותה שנת לימודיםוהקצאת משאבים

 –בהתאמה ', או ט'  ו–ס "נמצאים באמצע שנת הלימודים האחרונה שלהם בביה' או ח' ה

אין כל ביטחון שהישגיהם בסוף השנה , מאידך גיסא. ומתמודדים עם חומר הלימודים בה

 . מהבהתא', וח'  בכיתות ה– בעת קבלת התוצאות –הקודמת דומים להישגי המחזור הלומד 

  

   סיכום ודיון3.5

 ,תיבמתכונתם הנוכח, ב"ביחס ליכולתם של מבחני ההישגים במיצדיון לעיל המסקנה הנובעת מה

 קרי למדוד את המידה בה עומדים תלמידי בית הספר היסודי –למלא את התפקיד שיועד להם 

ר ולצוות וחטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה לפי תכנית הלימודים ולספק למנהל בית הספ

ניטור התהליך , המורים מערכת מדדים המסייעים בקביעת יעדים בית ספריים לשם בקרה

 אינם יכולים למלא את םמבחניה:  הינה ברורה וחד משמעית–הלימודי והקצאת משאבים 

 תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות כל שבחינה חיצונית מדי שנה של משום, ראשית. התפקיד

ב יוכלו " הדרושה כדי שמבחני ההישגים במיצ– המקצועותובכל  גות הכיתה דרבכל, הביניים

 הינה בלתי אפשרית –אמנם לשמש בסיס לתהליכי קבלת ההחלטות בכל אחד מבתי הספר 

, שנית . בכל מקום אחר–ין היתר מסיבה זו  ב– ולא קיימת ,כאחד, מבחינה לוגיסטית ותקציבית

ן להשיג את המטרות בתקציב המהווה אחוזים בודדים הניסיו, משום שכפי שהראה הדיון לעיל

 "חוסכת"ה(בכל בית ספר התמקדות בלעדית בדרגת כיתה אחת על ידי  – בלבד מהעלות האמיתית

 4 - ב ל" בחינות ההישגים במיצהגבלת ,)ב" מהעלות בחט2/3 -ס היסודי ו"עלות בביהה מ80% -כ

                                                 
של " raison d'être"חוסר אמון זה הוא ה, מעשהל. על ההעברה הפנימית ועל תוצאותיה "אינו סומך"משרד החינוך , ואמנם 3

תוך התעלמות מוחלטת , בטא גם בביסוס הממוצעים הכלל מערכתיים על ההעברה החיצונית בלבדההעברה החיצונית ומת
עמדה בסיסית זו של  ). מכלל בתי הספר75%, כאמור, םהמהווי(מתוצאות המבחנים בבתי הספר בהם ההעברה הייתה פנימית 

 ההעברה הפנימית של המבחנים ופוסלת את הערכת התוצאות של עצם קיומה שלנוך אינה עולה בקנה אחד עם משרד החי
חישוב פרמטרים כלל בתוצאות ההעברה הפנימית אינן ראויות להיכלל , כפי שמאמין משרד החינוך, אם אכן. העברה זו

הערכת ההישגים של כיתות ותלמידים על אחת כמה וכמה שיש להימנע מהתבססות עליהן לצורך , אוכלוסייתיים
הרי שאין כל צורך בהעברה , לדעת משרד החינוך, אם תוצאות ההעברה הפנימית תקפות, לעומת זאת. אינדיבידואלים

  .החיצונית היקרה כל כך
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,  בלבד16% - ו10% לכדי , נוספים50% -אשר צמצמה את עלות הפרוייקט בכ(מקצועות בלבד 

העברה בפועל של הבחינות בכל אחד מארבעת המקצועות ו, )בהתאמה, ב"ס היסודי ובחט"בביה

לכדי ,  נוספים75% -אשר צמצמה את עלות הפרוייקט ב(,  בלבד של בתי הספר בכל שנה25% -ל

עה של אחוזים בודדים השק. ד לכישלוןעו נ–) מעלות הפרוייקט לּו בוצע בשלמותו בלבד 4%-2%

מהעלות האמיתית של הפרוייקט מצמצמת גם את כמות המידע המסופק לבית הספר לאחוזים 

לחלוטין את תרומתו האפשרות לתהליכי , על ידי כך,  מבטלתבודדים בלבד מהכמות הדרושה

   .קבלת ההחלטות

  

  וברמה האגרגטיבית ברמת התלמידכמדד של ידע אבטחת תוקף הציונים . 4

  י תוקף הציון האינדיווידואל4.1

  : התלמידים של ידע במבחן כמדדכדי להבטיח את תוקף הציונים

 .דרישות תכנית הלימודיםף בצורה הולמת את  המבחן לשקעל  .א

מוטיבציה מכסימלית של . יש להבטיח את המוטיבציה של התלמידים להצליח בבחינות  .ב

הנבחנים במבחן הינן בבחינת כל תלמיד הינה תנאי הכרחי לקיום ההנחה לפיה תשובות 

העומדת באופן אימפליציטי ביסוד פרוש הציונים כמדד של , הביצוע הטוב ביותר שלהם

 .ידע

 .לניחוש והעתקהשל הציונים יש לפסול עד כמה שאפשר את אפשרות ייחוסם הסיבתי   .ג

כדי שתוצאות .  מורכבות וחשובות ביותר,לעייל רבות' השאלות המעוררות ביחס לסעיף א

ב יוכלו להתפרש באופן תקף כמשקפות את המידה "בחני ההישגים המועברים במסגרת המיצמ

  :בה עומדים התלמידים בדרישות תכנית הלימודים

 כיתה צריכות להיות מוגדרות דרישות תכנית הלימודים בכל צרוף של מקצוע ודרגת •

  .ותאחידות מעבר לתלמידים ובתי ספר ומחייב,  בצורה ברורה וחד משמעיתמראש

, תכנים(המבחן צריך לשקף בצורה נאמנה את הדרישות מכל הבחינות הרלוונטיות  •

  ). 'דדרגות קושי וכ, תפעולות קוגניטיביו

 תכנית ב לדרישות" ההתאמה של מבחני ההישגים במיצעבודה זו לא כללה בדיקה של מידת

ישות תכנית ומחייבת של דראוניברסאלית , בין היתר לאור העדר הגדרה ברורה, הלימודים

תכנית הלימודים האוניברסלית והמחייבת היחידה בכל צרוף של מקצוע ודרגת , כידוע. הלימודים

 יש אוטונומיה בקביעת היקף התוספת לתכנית הליבה לבתי הספר ."תכנית הליבה"היא כיתה 

נת הן מבחי, שתכנית הלימודים עשויה להשתנות במידה ניכרת בין כיתות ובתי ספר,מכאן. ותכניה

.  זולסוגיהב כל התייחסות "המיצאין בפרסומי , למרות מרכזיותה. היקפה והן מבחינת תכניה

פרסומים אלה אינם מתייחסים כלל לשאלת האם מדובר על דרישות תכנית הליבה , באופן ספציפי

ואינם כוללים הגדרה ברורה של דרישות תכנית הלימודים בכל צרוף של מקצוע , או מעבר לזה

    .   ב למדוד" נועדו מבחני ההישגים במיצגתןתה אשר את מידת השודרגת כי

  : מובילה למסקנה שהם אינם מתקיימים)לעייל' וג' ב( בחינת התנאים האחרים

ציוניו של תלמיד  .לא הובטחה רמת מוטיבציה מכסימלית של הנבחנים להצליח בבחינה •

על קבלת ההחלטות ביחס לקידומו כמו גם , אינם משפיעים על ציון התעודה שלוב "בבחינת המיצ

ב "העובדה שלציונים במבחני המיצ, אף מוצדקת ילדעת  למרות היותה מובנת ו–בין דרגות כיתה 
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להתאמץ כדי להצליח במבחן  ברמת המוטיבציה שלהם  פוגמתיםאין כל השלכה על התלמיד

  .ומכאן גם בתוקף של פרוש הציונים כמדד לרמת הידע

 אים ההכרחיים לפרוש תקף של הציון אחד התנ, כאמור .ניחושהציונים במבחן כוללים  •

השלכה מרכזית . במבחן כמדד של ידע הוא מניעת האפשרות שהציון יושפע על ידי ניחוש והעתקה

-רבי"בלבד והימנעות מהכללת פרטים " פתוחות"של תנאי זה היא ביסוס המבחן על שאלות 

ב כוללים פריטים רבי "מבחני המיצ,  על פי כןאף. המאפשרים באופן בלתי נמנע ניחוש, "ברירה

החלטה זו מובנת לאור  ).תיקון בעייתי כשלעצמו" (מתוקנים לניחוש"ברירה והציונים אינם 

העלות הגדולה של הבדיקה ורמת , הקשיים הלוגיסטיים הכרוכים בבדיקת שאלות פתוחות

הנגרמת עלה של הציונים כלפי מ הטיההמלא ניתן להתעלם , ואולם . המהימנות הנמוכה יותר

 . הפרוש של הציון במבחן כמדד של ידעהפוגמת בתוקףו העשויה להשתנות בין תלמידים ,בעטיה

במיוחד , אפשרית של ההעתקה ושל עזרה חיצונית אחרתלהשפעת הניחוש מתווספת השפעה 

ל מלאכותי ש" ניפוח: "ל פועלים באותו כיון" כל הגורמים הנ.בהעברה הפנימית של המבחן

  . הציונים

  

  םבייטיג האגר הציונים תוקף4.2

)  סטיות תקן,יםממוצע(מערכתית -ברמה הכללספר ו ית ב, של כיתותםהמידע ביחס להישגי

 האגרגט הכיתתי צריך להתבסס, תקףכדי שיהיה . םירגציה של הנתונים האינדיבידואלמהווה אג

 הבית  ומכאן גם האגרגציה–ב "במיצ  הכיתתייםהאגרגטיםחישוב , ואולם.  תלמידי הכיתה כלעל

 על תת אוכלוסייה סלקטיבית של נבחנים בכל כיתתמתבסס  – מערכתית שלהם-  והכללספרית

 אינה  בהשתתפותההאשר , מידים שלא התייצבו לבחינהתל, כמובן, קבוצה זו אינה כוללת. אם

, קשיים מיוחדיםתלמידים בעלי , היא אינה כוללת גם תלמידים עולים, בנוסף לכך. בבחינת חובה

 – תת אוכלוסייה זו.  משאלות הבחינה20% -גם תלמידים שענו על פחות מ – ובאופן תמוה

,  אינה מייצגת כמובן את הכיתה–העשויה לכלול גם מחצית מתלמידי הכיתה ואולי אף פחות מזה 

האגרגטים ולכן גם ( הכיתתיים האגרגטים, כלומר. תפקדת כיחידה הרבה יותר הטרוגניתהמ

 -פיקטיביות ו, מתייחסים לכיתות מלאכותיות) אוכלוסייתיים-הכללבית ספריים וה

counterfactualיתרה . של המציאות, במידה לא ידועה,  ומספקים תמונה מוטה כלפי מעלה

האגרגטים הכלל , לכך בנוסף .היקף ההטיה עשוי להשתנות בין כיתות ואגרגטים של כיתות, מזאת

  .ב בחישובם"ה מאי הכללת בתי הספר החרדיים שמשתתפים במיצ גם כתוצאמערכתיים מוטים

אומדן ב מהוות "לעייל היא שתוצאות מבחני ההישגים במיצהמסקנה העולה מהאמור 

רמת . ולפיכך מטעות, בתי הספר ושל כלל מערכת החינוך, של רמת ההישגים של הכיתותיתר 

מהרמה המשתקפת , מידה ניכרתב, ככל הנראה, ההישגים האמיתית בכל אחד מהמבחנים נמוכה

קרי (החיובית ניתן לשער במידה רבה של ביטחון שמימדי ההטיה ,  יתרה מזאת4.בציוני המבחנים

זו  שונות טעותית. בין כיתות ובתי ספר ובין מקצועות, של הציונים משתנה בין תלמידים) הניפוח

   .מקצועותבתי ספר ו, דרגות כיתה, פוגמת בתוקף השואות הציונים בין כיתות

  

  

                                                 
הוצאתם של תלמידים , 66 משאלות הוא 20% מתלמידיה ענו על פחות מ 20%אם ממוצע הציונים של כיתה ש , לדוגמא 4

 .80 - אלה מחישוב הממוצע הכיתתי יעלה אותו ל
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  הפרוש האבסולוטי של הציונים  תוקף.5
המידה בה עומדים תלמידי בית הספר היסודי ותלמידי "כדי שיוכלו להתפרש במונחים של 

וכדי שניתן יהיה להשוות בין , בכל מקצוע" חטיבות הביניים ברמת הדרישות של תכנית הלימודים

 צריכים להיות מבוטאים על סולם ןם בכל מבחציוניה, ה זומקצועות ודרגות כיתה מבחינ

ב הוא לכאורה "סולם הציונים במיצ, ואמנם .אחיד מעבר למקצועות ודרגות כיתה, אבסולוטי

= 100 (במונחים של פרופורציה מתוך שלם וערכיו מתפרשים 100 עד 0 -הוא נע מ: אבסולוטי

, כך. ן דרגות כיתהומשווים בין מקצועות ובי ,)'שליטה במחצית החומר וכד= 50, השליטה מלא

שפורסם על ידי לשכת , "ב"ב תשס"מיצ. מערכת החינוך בראי ההערכה"הדוח בנושא , למשל

  :נכתב) il.gov.education.rama://http(המנהלת הכללית של משרד החינוך 

היהודית מעידים על ההישגים בבתי הספר היסודיים במערכת החינוך , כללית"
 לפי תכנית הלימודים עד רבעים מהנדרש–שליטה של התלמידים בכשלשה

  )הדגשה שלי; 15' עמ (.מועד הבחינה

  , וכן

 נקודות 50נמוכים ביותר ועומדים על בחטיבות הביניים ] במתמטיקה[הציונים "
הדגשה ; 27' עמ" ( בחינוך הערבי והדרוזי נקודות39ועל  בחינוך העברי בלבד

  ). שלי

שפורסמו על , ז"ב התשס"הפרוש האבסולוטי של הציונים משתקף גם בתיאור התוצאות של מיצ

  :בו נכתב, 2007ה בנובמבר "ידי ראמ

הדגשה , 8' עמ" ( במבחן באנגליתגבוהים למדיהגיעו להישגים ' תלמידי כיתה ה"

הדגשה , 9' עמ (נמוכים יחסית' ציוני המבחן במתמטיקה בכיתה ה..).שלי

בינוניים עד ההישגים היו בממוצע ', במבחן שפת אם ערבית בכיתה ה..).ישל

  )הדגשה שלי, 12' עמ" (ה המצופהיחסית לרמ, נמוכים

 והמתעלם "ידע מכסימלי"ח על הנחת קיומו של  המבוסס בהכר–פרוש זה של הציונים , ואולם

של ) והלא ידועה(דרגת הקושי השרירותית ה שהציונים מושפעים במידה רבה על ידי מהעובד

לא ניתן לפרש את הציון ש מאוחדת בקביעתה זו התור . סותר את תורת המבחנים– 5המבחן

 הידע %פרוש אבסולוטי במונחים של ,  תשובות נכונות%המבוטא על סולם של , הגולמי במבחן

 ,Scales",מאמרו המפורסם של אנגוף, למשל, ראה. (כ הידע הנדרש בתחום"של הנבחן מתוך סה

norms and equivalent scores"  ,Angoff, 1971(.6   

                                                 
אותו נבחן יכול לקבל באותו , כלומר. הציונים בכל מבחן הישגים עלולים להשתנות במידה ניכרת בין מבחנים, כתוצאה מכך5

ליות כאשר שלושת המבחנים מהווים אלטרנטיבות פונקציונ',  במבחן ג60וציון '  במבחן ב80ציון ',  במבחן א70מקצוע ציון 
מעניין לציין בהקשר זה שאין בנמצא כל קריטריון לקביעת רמת הקושי ! לגיטימיות למדידת רמת ההישגים באותו מקצוע

לציון אותו קיבל הנבחן במבחן מסוים אין כל משמעות כמדד של רמת ההישגים האבסולוטית , לכן.של מבחן הישגים" נכונה"ה
  .של הנבחן בתחום הרלוונטי

אימוצו ). criterion referenced(ע בעיית המדידה האבסולוטית של ההישגים הוא מבחנים מכווני קריטריון הפתרון המוצ 6
פיתוח ) ב(ו, )Basic, Proficient, Advanced, למשל(קביעת סטנדרטים של ביצוע ברמות שונות ) א(של פיתרון זה מחייב 

בעלי " ציונים"המצמצמת באופן דרסטי את מספר ה,  גישה זו.מבחן המאפשר מיון תקף מהימן של נבחנים לקטגוריה המתאימה
אימוצה . שיפוט אנושי והסכמה בין שופטיםמבוססת בעיקרה על , ) בדוגמה לעייל3- ל( הערכתית –משמעות אבסולוטית 

ם מעבר כגון אוניברסליות הסטנדרטי, גם בהתמודדות עם שאלות מדיניות לא פשוטות, בנוסף לבעיות טכניות מורכבות, כרוך
אחריות . האמצעים הדיפרנציאליים הדרושים כדי להביא תלמידים שונים לאותו סטנדרד באותו מועד. לתלמידים ובתי ספר

משמעות האופרטיבית של ). המורה והתלמיד, ס"ביה, משרד החינוך(הגורמים השונים המעורבים בתהליך להשגת הסטנדרד 
ברמת התלמיד " סנקציות"שכן העדר , במיוחד, לדעתי, ה אחרונה זו חשובהנקוד. אי עמידה בסטנדרד הבסיסי ברמת התלמיד

לאמור לעיל יש להוסיף גם את הקושי הנובע מכן .  מרוקן למעשה את הסטנדרטים מתוכןיעל אי עמידה בסטנדרד המינימאל
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,  בכל צרוף של מקצוע ודרגת כיתה מונעםציוניההעדר פרוש אבסולוטי משמעותי של   

שימוש , ואולם 7.דרגות כיתהגם השואה משמעותית של הציונים בין מקצועות ובין , כמובן

מחייב השוואה בין ים קביעת יעדים והקצאת משאב, ב לצורך אבחון בעיות"בתוצאות המיצ

בתוך ובין , בין דרגות כיתה, בין החלקים השונים של אותו מבחן, בין מקצועות בחינה: ציונים

 השוואות בין מקצועות שכיחות ,ואמנם. בין שפות וברמה הכלל מערכתית גם ,מקצועות בחינה

  : למשל. ב"המיצבדוחות 

ים במגזר הלא יהודי בבתי הספר היסודיים בחינוך היהודי ובחטיבות הביני"

פערים קיימים , לעומת זאת. ההישגים במקצועות השונים דומים זה לזה

 בחטיבות הביניים היהודיות ובבתי ניכרים בין ההישגים במקצועות השונים

גבוהים יותר יחסית באנגלית ונמוכים הישגים : הספר היסודיים הלא יהודיים

הדגשה , 15' עמ)." (לא יהודיחינוך  (ובשפת אם) בחינוך היהודי (במתמטיקה

  )שלי

  : ב"ס בקריאת דוחות המיצ"ה למנהל ביה"בהמלצות ראמ, כמו כן, השוואות מסוג זה כלולות

ראוי לבחון ] למשל מתמטיקה[כאשר בוחנים את ההישגים במקצוע מסוים "

." מהי רמת ההישגים במתמטיקה בהשוואה להישגים במקצועות אחרים... גם

; il.gov.education.rama://http, טיפים לקריאה>> י כלל-ב"מבחן המיצ(

  ).ההדגשה שלי

ב לצורך ניטור וקביעת מדיניות "מרכיב מרכזי נוסף של השימוש בתוצאות במבחני המיצ  

לשנת ב "ח המיצ"בדו, למשל, כך. היא השוואת ההישגים בין תת התחומים של אותו מקצוע

  : ב נכתב"תשס

והדרוזי  בחטיבות הביניים בחינוך העברי ובבתי הספר היסודיים בחינוך הערבי"

; 31' עמ." (עולה שליטת התלמידים בפרק הידע על שליטתם בפרק המיומנות

  )הדגשה שלי

  

" הקו הישר"בחטיבת הביניים הן בלימוד  ]במתמטיקה [החולשות הבולטות"

  )גשה שליהד; 27' עמ." (בעיות חקר"וב

אשר דוגמה שלו , ו" היסודיים לשנת תשסלבתי הספרב "השואות דומות מופיעות גם בדוח המיצ

דוברות עברית ' בכיתות ה, 17כפי שעולה מתרשים , למשל, כך. 2006ה ביוני "פורסמה על ידי ראמ

 הם" פרשנות והיסק"ו" תוכן"ואילו ) 85%(היא הגבוהה ביותר " איתור מידע"רמת ההישגים ב

  ). 68%(הנמוכים ביותר 

כולל השימוש בתוצאות , )'וח' ה(בה קיימות שתי דרגות כיתה , מערכתית-ברמה הכלל

ח "בדו, למשל. ב גם השוואה בין רמות ההישגים של דרגות כיתה אלה בכל תחום דעת"המיצ

  :נכתב, ב"ב לשנת תשס"המיצ

                                                                                                                                            
, בתי ספר, יתותכ(של רמות ההישג של אגרגטים " פשוט"ששימוש בסטנדרטים של ביצוע ברמות שונות מקשה על תיאור 

אינם ) א(הכולל את שיעורי התלמידים אשר " פרופיל"הישגי האגרגט מיוצגים על ידי . באמצעות ממוצע) וכלל המערכת
. 'וכד, לכל היותר" Proficient"עומדים בסטנדרד ) ג ( ;עומדים בסטנדרד הבסיסי לכל היותר) ב (;עומדים בסטנדרד הבסיסי

 בין ההישגים של אגרגטים שונים ובין ההישגים של אותו הישגי האגרגטים ועל ההשוואעובדה זו מקשה על ההערכה של ה
  .     אגרגט בתחומים שונים

 היא אינה אומרת ולא כלום 90 הוא Y ובמקצוע 70 הוא Xהעובדה שממוצע הציונים בכיתה מסוימת במקצוע , כך למשל 7
 גבוהה מרמת Y במקצוע םהיא אינה אומרת שרמת ההישגי,  יפיבאופן ספצ.  של הכיתה בשני המקצועותםביחס לרמת ההישגי
 .Xההישגים במקצוע 
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" 64הוא ' ת ח ובכתו74 בחינוך העברי הוא' הציון הממוצע בשפת אם בכתות ה"

  )הדגשה שלי(

  

במעבר מבית הספר היסודי ] במתמטיקה[ בהישגים ירידה ניכרתקיימת "

  )הדגשה שלי; 27' עמ" (לחטיבת הביניים

ברמה זו מתווספת להשוואות שנדונו לעיל גם ההשוואה בין רמת ההישגים של הנבחנים    

   :בעברית במבחן תהעברי להישגים של הנבחנים דוברי בערבית במבחן דוברי הערבית

  

עמדו ', בדומה לתלמידי כיתות ב', רוב התלמידים דוברי העברית בכיתה ה"

  ). הדגשה שלי, 11' עמ" ( במבחן העבריתבהצלחה

  , לעומת זאת

ההישגים היו ', שהועבר למגזר דוברי הערבית בכיתה ה, במבחן שפת אם ערבית"

." 'ידים בסוף כיתה ה יחסית לרמה המצופה מתלמבינוניים עד נמוכיםבממוצע 

  ) 12' עמ(

 לא נעלמה שעובדה זו לציין  יש8. האלה חסרות משמעות ומטעותתההשוואוכל , כאמור

ב לשנת "בדוח המיצ, למשל,  כך.ב מראשיתו"מעיני הגורמים המקצועיים שהפעילו את המיצ

   :ב כתוב"תשס

ות הי, יש להיזהר בהשוואת הישגים בין דרגות כתה ובין מקצועות שונים

ואין לדעת אם מבחן אחד היה מחמיר יותר ממבחן , ומדובר במבחנים שונים

. חוברו בצורה מוסמכת בהתאם לתכניות הלימודים, כאמור, אף שכולם, שני

   )   ההדגשה במקור, 15' עמ(

 כיצד ניתן –למנהל ולמשרד החינוך ,  למורים–מחברי הדוח אינם מבהירים להדיוטות , ואולם

  : האזהרה הופכת לאיסור מפורש, 2008 -ב. ת ההשוואותבעריכ" להיזהר"

, לציוני המבחנים בתחומי הדעת השונים" מוחלט"חשוב להדגיש שאין לתת פשר 

הציונים מבטאים את העמידה בדרישות . ודאי שלא להשוואה בין התחומים

העשויה  (ואת דרגת הקושי שלו) שהן מן הסתם שונות בכל תחום (המבחן

  )5' עמ, נתונים ראשוניים, ז"ב התשס"מיצ). (שנהלהשתנות משנה ל

ב במונחים של מדידת רמת השליטה של "מכאן שניסוח המטרות של מבחני ההישגים במיצ

פרוש התוצאות  ,"דמוי אחוזים"מוש בסולם ציונים השי, התלמידים בדרישות תכנית הלימודים

קיימים למרות העובדה   והשוואתם בין דרגות כיתה ומקצועותבמונחים של דרגות שליטה
                                                 

הבעיות הכרוכות במדידתה אבסולוטית של רמת ההישגים ובהשוואת רמת ההישגים בין מקצועות ובין תחומים באותו מקצוע  8
תוקפן של השוואות אלה תלוי במידה . ובין דרגות כיתה אינה נפתרת בהכרח על ידי אימוץ הגישה של מבחנים מכווני קריטריון

אותה לא ,  שלהםת אקוויוולנטיו–רבה באיכות הסטנדרטים שנקבעו בצרופים השונים של מקצוע ודרגת כיתה ובעיקר במתה 
האופי הרב מימדי של פרופיל , גם בהנחה שתנאים אלה מתקיימים, יתרה מזאת). Braun, 2008(ניתן להבטיח בקלות 

. הדוגמה להלן ממחישה קושי זה. דרגות כיתה ומקצועות, בתי ספר, גטיבית מקשה על השוואה בין כיתותההישגים ברמה האגר
כפי . הדוגמה כוללת שני פרופילים אגרגטיביים שעשויים לייצג את ההישגים של אותו אגרגט בממוצעות שונים באותו מקצוע

אימוץ גישת . משמעית- ר במקרה זה אין תשובה פשוטה וחדלשאלה איזה פרופיל מייצג רמת הישגים גבוהה יות, שניתן לראות
הדוגמה להלן . על ההשוואה,  יקשה עוד יותר–) ולא בין ממוצעים(פרופילים ,  זוה הכרוך בהכרח בהשווא–הסטנדרטים 
  :מדגימה זאת

  2 פרופיל  1 פרופיל  סטנדרד

  10%  25%  פחות מבסיסי

  60%  25%  בסיסי לכל היותר

  25%  25%  מיומן לכל היותר

  5%  25%  מתקדם
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שגורמים מקצועיים אלה מודעים להיות סולם הציונים שרירותי ולהיות הפרוש האבסולוטי של 

  9.ערכיו מוטעה מיסודו ומטעה

  

הציונים המתקבלים במבחני ההישגים : משמעית-המסקנה הנובעת מהאמור לעיל ברורה וחד

באיזו מידה עומדים תלמידי בית לבחון : ב אינם יכולים למלא את התפקיד שיועד להם"במיצ

הספר היסודי וחטיבות הביניים ברמת הדרישות המצופה לפי תוכנית הלימודים בכל צירוף של 

גם אילו הועברו , לכן. ולאפשר השוואה בין מקצועות ודרגות כיתה מבחינה זו, מקצוע ודרגת כיתה

תוצאותיהם , בכל המקצועותבכל דרגות הכיתה ו, בכל אחד מבתי הספר, בכל שנה, ב"מבחני המיצ

לא יכלו לסייע למנהל בית הספר ולצוות המורים בניטור התהליך הלימודי והקצאת המשאבים 

ב למטרה זו הינו מוטעה ומטעה וגורם בהכרח להעסקת "שימוש בתוצאות המיצ: הפוך הוא

  .מסקנות שגויות וקבלת החלטות לא נכונות

  

  ר לשנים השוואת רמת ההישגים באותו מקצוע מעב.6
ס וברמה "ברמת ביה, ב היא לאפשר למקבלי ההחלטות"אחת המטרות המרכזיות של המיצ

לזהות מגמות התפתחות של רמת ההישגים באותו צירוף של דרגת כיתה ומקצוע , מערכתית-הכלל

הכוללים נתונים משנים , ב לבתי הספר"מטרה זו משתקפת היטב בדוחות המיצ. לאורך זמן

השוואות אלה ושל המסקנות המבוססות עליהן מותנה בקיומם של מספר תוקפן של . קודמות

מעבר לשנים במועד העברת אחידות , 10אחידות המבחן או כיולו :תנאים הכרחיים ובכללם

מראש השוואה של ציונים שהתקבלו , כמובן, תנאי זה פוסל. צינוןבשיטות ההעברה וב, המבחן

היות וההעברה . חיצוניתת על יסוד העברה  ובשנה אחרפנימיתבשנה אחת על יסוד העברה 

 בניגוד – ס"שברמת ביהפרוש הדבר הוא , החיצונית היא ההעברה הרשמית והתקנית היחידה

היות !  שנים4השוואות לאורך זמן יוכלו להתבצע רק בפרקי זמן של  –מערכתית -לרמה הכלל

ס "וי ברמת ההישגים של ביהזיהוי מגמות שינ,  נקודות זמן3-4ולשם זיהוי מגמה דרושות לפחות 

ובתנאי שהמבחנים ,  שנים לאחר ההעברה הראשונית של המבחן8-12 -תהיה אפשרית רק כ

  . והיתה אחידות בשיטות ההעברה והצינוןמכוילים הועברו באותו מועד

, ל"הבעיות הכרוכות בהשוואות לאורך זמן אינן מצטמצמות לבעיות הטכניות הנ, ואולם  

אך לא בהכרח את תוקף הפרוש הסיבתי , רק את עצם אפשרות ההשוואהאשר נועדו להבטיח 

                                                 
ב לידיה לא גרמה לשינוי משמעותי בהתייחסות האבסולוטית של משרד החינוך "ה והעברת הטיפול במיצ"הקמת ראמ 9

ב "בדוחות המיצ" הקדמה"פרק ה. משמעית- ה בעניין זה הינה דו"העמדה הנקוטה בידי ראמ. ב"לציונים המתקבלים במיצ
ראה . (עות האבסולוטית של הציונים ושל ההשוואה בין הציונים בתחומים שוניםשפורסמו על ידה מדגיש את העדר המשמ

פירושם במונחים של ו םה להימנעות מדיווח של ציונים גולמיי" עמדה נחרצת זו הייתה צריכה להוביל את ראמ.)ציטוט לעיל
למרות . י זה אינה עקביתה בנושא מרכז"ואולם נראה כי התנהלותה של ראמ. רמת ההישגים האבסולוטיים של הנבחנים

, מערכתית- ב ברמת בית הספר וברמה הכלל"דוחות ההישגים במיצ, האמירות הפסקניות המופיעות בהקדמה וצוטטו לעיל
חל צמצום , מאידך גיסא. י הצגת הנתונים הגולמיים"מתבססים על פרוש אבסולוטי של הציונים או מזמינים אותו ע, כאחד

 . תחומים ותת תחומים באותו מבחן ובהשוואה ביניהםדראסטי בהצגת תוצאות ביחס ל
ברמת בית הספר האינדיבידואלי , וההשוואות בין שנים) ובשנים הראשונות לקיומה(ה "תנאי זה לא התקיים עד להקמת ראמ 10

ויים כל המסקנות שהוסקו ביחס לשינ, כתוצאה מכך! שונים ולא מכוילים מבחניםהתבססו על , כאחד, מערכתית- וברמה הכלל
רק !  היו שגויות– וההחלטות שהתקבלו על פיהן –בין שנים ברמת ההישגים של בתי ספר ושל כלל מערכת החינוך בתקופה זו 

" פסוידו כיול"בשלבים הראשונים הטיפול היה חלקי והתבטא ב, מטבע הדברים. ה זכה נושא זה לטיפול"עם הקמת ראמ
. בית ספר יסודי, ב"מיצ(ו באותו מקצוע "ד ותשס"תשס, ב"שנים תשסשל המבחנים השונים שהועברו ב) בעזרת מומחים(

צפוי רק החל מהשנה הקרובה או השנה ) אשר אינו ניתן לביצוע מיידי(כיול מלא ). ו"תשס: תמונת מצב של בית הספר
 ולא בהכרח  החינוךבכלל מערכת של המבחנים תרק אקוויוולנטיו, לכל היותר,  יש לציין שפעולת הכיול מבטיחה.שאחריה

  . בכל בית ספר
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לאור ריבוי הגורמים העשויים להשפיע על רמת ההישגים של . שלה ואת תועלתה לקביעת מדיניות

 כגון שינויים –בית ספר ושל כלל מערכת החינוך ולכן גם להסביר בדיעבד שינויים לאורך זמן 

כמו גם ברמת התיפקוד שלהם , באוכלוסיית המורים, למידיםבאוכלוסיית הת, בתכנית הלימודים

 שאלת הייחוס הסיבתי של מגמות השונות הינה קריטית להיות המידע ביחס למגמות השונות –

מגמות , באופן ספציפי. כאחד, מערכתית-ס וברמה הכלל"ברמת ביה, רלוונטי לקבלת החלטות

במידה רבה , רק אם ניתן לייחס אותן,  בכללאם, שינוי עשויות להיות רלוונטיות לקבלת החלטות

ולפסול את ) או כלל מערכת החינוך (ס"לשינויים ברמת התיפקוד של סגל ביה, של ביטחון

במספר שעות הלימוד ובאוכלוסיית , אפשרות ייחוסם הסיבתי לשינויים בתכנית הלימודים

  :וביניהם,  נוספים הכרחייםל יש להוסיף תנאים"לתנאים הנ,  לפיכך.התלמידים

 יציבות אוכלוסיית התלמידים ••••

האוכלוסיות המושוות צריכות להיות זהות , כדי שההשוואה בין שנים תהיה משמעותית

ההגירה , העלייה. למעט השנה בה למדו באותה דרגת כיתה, בכל המימדים הרלוונטיים

ך דמוגרפיים של החברה הישראלית לאור-הפנימית והשינויים החלים במאפיינים הסוציו

כמו גם שינויים במדיניות אזורי הרישום של משרד החינוך והקמתם של בתי ספר , זמן

מובילים למסקנה שתנאי זה לא יתקיים ) כגון בתי ספר דמוקרטיים(פרטיים למיניהם 

 שנים בין התוצאות המושוות 4במיוחד לאור הפער של , בחלק משמעותי של בתי הספר

  .בכל בית ספר

 האחידות בהיקף הסלקצי ••••

דרגת הסלקטיביות של תת האוכלוסייה של , כדי שההשוואה בין שנים תהיה משמעותית

) כלומר הבית ספרי(תלמידים בכל בית ספר עליהם מבוסס חישוב הממוצע השכבתי 

שינויים בין שנים בשיעור התלמידים שלא השתתפו . צריכה להיות יציבה מעבר לשנים

וניהם לא נלקחו בחשבון בחישוב הממוצע במבחן או בשיעור התלמידים שנבחנו אך צי

הופכים את ההשוואה בין שנים )  מהשאלות20% -כגון עולים ונבחנים שענו על פחות מ(

  .כאחד, מערכתית-ברמה הבית ספרית והכלל,  ומטעהלחסרת משמעות

 יציבות תכנית הלימודים באותו מקצוע ••••

הלימודים במקצוע תכנית , כדי שתוצאות ההשוואה בין שנים תהיינה משמעותיות

שינויים בתכנית הלימודים יגרמו לכך . הרלוונטי צריכה להיות יציבה מעבר לשנים

שהמבחן שהועבר בעבר לא יהיה תקף יותר מבחינת ייצוג התכנית ויהפכו את ההשוואה 

תכיפות השינויים בתכניות הלימודים במערכת . בין שנים לחסרת משמעות ומטעה

, מסקנה שגם תנאי זה לא יתקיים לגבי רוב המקצועותהחינוך הישראלית מובילה ל

  ). שנים8-12לפחות (בפרקי הזמן הנדרשים לשם זיהוי מגמת שינוי 

 השוואה לאורך זמן בפרקי זמן קצרים אפשרית :המסקנה הנובעת מהאמור לעיל ברורה

הסיכוי שההשוואה בין שנים תהיה אפשרית מבחינה . מערכתית- רק ברמה הכללומשמעותית

   11.יהינו אפסברמת בית הספר , כאחד, כנית ומשמעותיתט

  

                                                 
בהתחשב בכמות הנתונים  והניתוחים הדרושים כדי לשלול הסברים אלטרנטיביים של השינויים שחלו ברמת ההישגים  11

, יתרה מזאת. ניתן לשער במידה רבה של ביטחון שבמרבית בתי הספר המסקנות יהיו שגויות,  שנים8-12בפרק זמן של 
ולא ברור כלל מה יכולה , חלו שינויים משמעותיים בזהות המנהל ובהרכב סגל ההוראהבה , בפרספקטיבת זמן כה ארוכה

 .להיות התועלת המעשית של ההשוואה
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   של ציוני המבחניםתההערכה הנורמטיבי .7
 את המידע הדרוש לכל בית ספר גם, בנוסף לציונים הגולמיים,  כבר מתחילת דרכו,סיפקב "המיצ

או בתת /לשם מיקום הישגיו בכל מקצוע ביחס להתפלגות ההישגים בכלל האוכלוסייה ו

על ידי חישוב ציון התקן המקביל לממוצע הציונים בבית הספר בהתפלגות  ,מסוימתאוכלוסייה 

 מסופקים ,וניתציחהמבוססים באופן בלעדי על ההעברה ה ,נתונים אלה, החל מהשנה .הרלוונטית

 הפרמטרים האוכלוסייתיים כי יש לציין. גם לבתי הספר בהם העברת המבחנים הייתה פנימית

, מוצגים ) מגזרלמשל , באוכלוסייה או בתת אוכלוסייה12 התקן שלהםממוצע הציונים וסטיית(

ולפרושי !) והלא פשוטים(ללא התייחסות ברורה לפרושים הנכונים , בנוסף לנתונים הגולמיים

ללא התייחסות לשוני המהותי בינה לבין ההערכה , ובעיקר, של התוצאות) הרבים(השווא 

 מהבעיות הכרוכות בשימוש בפרוש הנורמטיבי של מהכ פרק זה דן ב. של הציוניםהאבסולוטית

  .ב במקום או בנוסף לפרוש האבסולוטי"תוצאות המיצ

  

   הפרוש הנורמטיבי אינו מהווה אלטרנטיבה פונקציונלית לפרוש האבסולוטי7.1
  

פונקציונלית ב אינו מהווה אלטרנטיבה "פרוש נורמטיבי של הציונים במבחני ההישגים במיצ

ולכן אינו בבחינת פתרון לבעיות הנובעות מחוסר המשמעות של הפרוש לפרוש האבסולוטי 

המידה בה שולטים אפשר הערכה של מהפרוש הנורמטיבי של הציונים לא , בפרט. האבסולוטי

   13.ב"השאלה העומדת במוקד מבחני ההישגים במיצ - התלמידים בדרישות תכנית הלימודים

  

   ? נורמה אחידה או נורמות דיפרנציאליות7.2

האם ההערכה הנורמטיבית של הישגים צריכה להתבסס ? ס ומדוע"אל מי צריך להשוות את ביה

? אחידה מעבר לכל בתי הספר או על מסגרות התייחסות דיפרנציאליות ואם כן איזה" נורמה"על 

כיצד מתיישבת הערכה על יסוד נורמות דיפרנציאליות עם ההגדרה האוניברסלית של תכנית 

האם מערכת החינוך פועלת לפי עיקרון של ריבוי ? גים הנדרשים על פיההלימודים וההיש

נמוכים ) או השכבה( מה אמור לעשות המורה או המנהל עם המידע לפיו הישגי הכיתה 14?נורמות

 ביותר ביחס לנורמה הארצית אך ממוצעים ביחס לנורמה של המגזר או ביחס לנורמה של הקסטה

יצד הוא אמור להעריך את תוצאות הכיתה או השכבה ולענות  כ15?הנמוכה אליה משויך בית הספר

                                                 
סטית התקן המסופקת על ידי משרד החינוך לבתי הספר לצורך חישוב ציון התקן של הכיתות במקצועות השונים היא סטית  12

היות וסטית תקן זו . הבית ספריים או הממוצעים הכיתתתייםתקן של  במקום סטית ההאינדווידואליםהתקן של ההישגים 
התבססות עליה לשם חישוב ציון התקן של הכיתה גורמת , מסטית התקן של הממוצעים הכיתתתיים)  בערך2פי (גדולה 

הנכון  בלבד מהתחום 50%- לצמצום ארטיפקטי ודראסטי של תחום ההתפלגות של ציוני התקן הכיתתיים והבית ספריים לכ
ולכן  (1-לא יהיו כיתות ובתי ספר אשר ציון התקן שלהם גדול באופן משמעותי בערכו המוחלט מ, כתוצאה מהטיה זו. שלהם

  ).  1-אלה תהיה קטנה באופן משמעותי מ" פסוידו ציוני תקן"סטית התקן של 
 שוניכגון ( על הציונים הגולמיים ליבאופן דיפרנציאציוני תקן מושפעים על ידי כל הגורמים הלא רלוונטיים המשפיעים  13

  .'וכד,  בסלקציה של הנבחניםהבדלים, בתנאי העברת המבחן
כפי שמשתמע מהעובדה , עבור ערבים) נמוכה יותר(עבור יהודים ונורמה אחרת ) גבוהה יותר(האם קיימת נורמה אחת 14

 גם – בנוסף לנורמה כלל ארצית –תפים לשם הערכה נורמטיבית של הישגיהם במקצועות משו, שלרשות בתי הספר מועמדים
טעוני "עבור בתי ספר ) נמוכה(נורמה שנייה , "מבוססים"עבור בתי ספר ) גבוהה(האם קיימת נורמה אחת  ?נורמות מגזריות

 כפי שמשתמע מהעמדת הממוצע וסטיות התקן של קבוצות אלה - עבור בתי ספר באמצע) בינונית(ונורמה שלישית " טיפוח
  ?ספר לצורך ההערכה הנורמטיבית של הישגיולרשות בית ה

האם ? אקונומיות לגביהן קיימות נורמות- האם מורים ומנהלים יודעים לשייך את כיתותיהם לאחת משלוש הרמות הסוציו 15
 - או רק על אלה שענו על יותר מ" רגילים"רק על התלמידים ה, השיוך של כיתה או בית ספר מתבסס רק על התלמידים שנבחנו

 ?מהשאלות 20%
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לצורך פרוש התוצאות וקבלת החלטות על , ה"על השאלות המנחות אותן העמידה לרשותו ראמ

   :פיהן

  :לאחר התרשמות ראשונית מקריאת הדוח מומלץ להעלות את השאלות האלה

 ?האם התוצאות הפתיעו אותי •

  ?וצאות הייתי רוצה לשפרואילו ת, אילו תוצאות מספקות אותי •
  ))טיפים לקריאה>>  כללי-מבחני מיצב("ה "אתר ראמ(

? כיצד מפקחים על קביעתן, אם כן? האם קיימות תשובות נכונות ולא נכונות על שאלות אלה

משרד החינוך אינו מספק הנחיות נורמטיביות באשר לאופן בו אמורים המנהלים לענות על 

ה ביחס למספר הנורמות וזהותן חורגת מהתחום הצר של ההחלטשראוי לציין . שאלות אלה

, תרבותיות ופוליטיות, מוסריות, הפסיכומטריקה וכרוכה בהתמודדות עם סוגיות חברתיות

ב "הפרסומים הקשורים למיצ, מרבה הצערל. בנוסף לדיון אקדמי, המחייבת דיון ציבורי

  . ים כלל לסוגיות קריטיות אלה הניתנות למורים ולמנהלים אינם מתייחסהלאקוניותוההנחיות 

  

  ? האם המורים יודעים לחשב ובעיקר לפרש ציוני תקן7.3

הקשיים הטכניים . חלקם עקרוניים וחלקם טכניים, להערכה נורמטיבית מתלווים קשיים שונים

לידע הסטטיסטי של סגל בית הספר וליכולתו לחשב ולפרש בצורה נכונה את , בין היתר, נוגעים

ניתן לקבוע במידה גבוהה של ביטחון , להערכתי. קביל לממוצע הציונים של הכיתהציון התקן המ

אינם מבינים את ) בעיקר בתי הספר היסודיים(שרוב המורים ברוב בתי הספר , שידע זה אינו קיים

. גם אלה שיודעים לחשב את ציון התקן יתקשו בוודאי לפרש אותו,  יתרה מזאת.המושג ציון תקן

, כ"בד. כאחד, ייחד מורים ומנהלים ומשותף לפרופסיונלים בתחום ולחוקריםקושי זה אינו מ

להתפלגות , אימפליציטית או אקספליציטית, האחרונים מפרשים את ציון התקן מתוך התייחסות

המקביל לציון התקן בהתפלגות ) השכיחות היחסית המצטברת(במונחים של האחוזון , הנורמלית

יתכן , יתרה מזאת. יסטי של מורים ומנהלים מאפשר להם זאתספק אם הידע הסטט, ואולם. זו

שכן רוב הסיכויים שהתפלגות , ל חמורה יותר מתשובה שלילית"שתשובה חיובית על השאלה הנ

למשל הגרפים המתארים את , ראה(ב אינה נורמלית ואף אינה סימטרית "ההישגים במבחני המיצ

עובדה זו )). 2007נובמבר , ה"ראמ(ז "ב התשס"צהתפלגויות הציונים במקצועות השונים בדוח המי

מעמידה בספק את ההצדקה לשימוש באותה סטיית תקן לשם חישוב ציוני התקן מעל ומתחת 

לממוצע וגורמת בהכרח להטייה בפירוש ציוני התקן במונחים של שכיחות יחסית מצטברת  

ייחסות סימולטנית לכל במסגרת הת, הרבה יותר, כמובן, הבעיה מורכבת. בהנחה של נורמליות

נוכח , זאת. מזה, ולציונים בתחומי משנה של הבחינה בכל מקצוע, מזה, ארבעת מקצועות הבחינה

 של הבדלים משמעותיים בין מקצועות ובין תחומי משנה בתוך כל – הסבירה ביותר –האפשרות 

  .  לחישוב ציוני התקן ופירושםמקצוע מבחינת צורת ההתפלגות המהווה בסיס

לאותו ציון תקן עשויים להקביל אחוזונים שונים במידה משמעותית , ל" המקרים הנבכל

לאותו אחוזון , ולהיפך(שונות דרגות כיתה בתחומי משנה בכל מקצוע וב, ביותר במקצועות שונים

, !)ידועה(גם אילו כל ההתפלגויות היו בעלות אותה צורה ,  יתרה מזאת16).יקבילו ציוני תקן שונים

מעות האינטואיטיבית של ציוני תקן ופירושם על ידי מיפויים לסולם של אחוזונים היעדר המש

הבעיה נובעת מכך .  בין ציוני תקןהפרשיםמעורר בעיה חמורה ובלתי פתירה המתלווה לפירוש 

                                                 
הן משום שהדבר יעוות את התמונה , יש לציין שלא ניתן לפתור בעיות אלה על ידי נורמליזציה בדיעבד של כל ההתפלגויות 16

  ).בין תת התחומים למקצוע ובין רמות הניתוח(ביחס לכל התפלגות והן בשל ההתנגשות בין התוצאות 
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להפרשים זהים בין ציוני תקן המחושבים , "מלבניות"שלמעט במקרה של התפלגויות אחידות או 

של אחוזונים , לעיתים במידה קיצונית, תפלגות מקבילים הפרשים שוניםבאזורים שונים של הה

   17).וההיפך(

  

   השוואות לאורך זמן7.4

האפשרות שהיחס בין ציוני התקן באותו : לבעיות שצוינו לעיל מתווספת במקרה זה בעיה נוספת

של !) המכוילים(מקצוע בשתי שנים יהיה היפוכו של היחס המתקיים בין הממוצעים הגולמיים 

הציונים בשתי השנים וההבדלים שעשויים להתקיים בין מקצועות ותחומי משנה בתוך מקצוע 

האם על המורה או , חשוב לא פחות?  את התוצאות במקרה זהשכיצד על המנהל לפר. מבחינה זו

 שחל במיקום השינויעל , באותה שנההמנהל להתבסס בהערכתו על המיקום היחסי של הכיתה 

, למשל(כיצד עליו לפרש את הסתירה האפשרית בין התוצאות ? או על שניהם, רזה לעומת העב

כיצד הוא ). מיקום יחסי מעל הממוצע המלווה בירידה ביחס לעבר או מיקום נמוך המלווה בעלייה

ירידה , למשל(האם על יסוד הנתון הגולמי עצמו ? אמור להעריך את גודל השינוי במיקום היחסי

ו על יסוד הציון היחסי המקביל לנתון הגולמי בהתפלגות השינויים א)  סטיית תקן0.5של 

  ?באוכלוסיית ההתייחסות

בניגוד לציון , שכן. שינוי מקומו היחסי אינו בשליטת בית הספרראוי להדגיש ש, לבסוף

אלא תלוי גם בכל בתי הספר ,  אינו פונקציה בלעדית של הכיתה או בית הספרציון התקן, הגולמי

,  במקצוע מסוים יכולים להתבטאלשיפור ההישגים מאמצים כבירים המכוונים , לכן.האחרים

הסיבה לכך נעוצה בעובדה ששינוי המקום היחסי תלוי גם .  במקום היחסיבירידה, בסופו של דבר

,  אם יתר בתי הספר עלו יותר,לכן. ים הגלם של בתי הספר האחריםבשינויים החלים בציונ

 שחל ברמת ההישגים השיפור למרות,  מקומו היחסי ירד,מבית הספר המסוים, בממוצע

השפעתה !  מבתי הספר50% - גורל אכזרי זה צפוי תמיד לכ, יתרה מזאת.  של הישגיוהאבסולוטית

בעולם : של עובדה סטטיסטית זו על תפיסת העולם של מורים ומנהלים תהיה כמובן הרסנית

,  עולם זה יהיה כאוטי;צים לבין התוצאהאותו הם יחוו לא יהיה כל קשר סיבתי בין השקעת מאמ

  . צודקלא ו מתסכל, חסר הגיון, מקרי

  

   הסיבתי של תוצאות ההערכה הנורמטיבית  ייחוסה 7.5

תהליך קבלת . ההערכה הנורמטיבית נועדה לסייע בקבלת החלטות ביחס לכיתה או לבית הספר

. הערכהה סיבתי של תוצאות  על ייחוס– באופן אימפליציטי או אקספליציטי –ההחלטות מתבסס 

לאיזה מעשים ", "?מי אחראי לרמת ההישגים שהושגה: " תשובה לשאלות מסוגןעל מת, כלומר

 תוצאות ."?")נמוכות"או ה" גבוהות"ה(או מחדלים של סגל ההוראה ניתן לייחס את התוצאות 

ת בסיס ההערכה הנורמטיבית של ההישגים יהיו מועילות רק אם ייחוסן הסיבתי יכול להוו

הכשרה או החלפה של מורים , שינוי של תכניות ושיטות שהתבררו כלא מצליחות: לפעולה

 השאלות ".מצטיינים"גמול מורים יות" הצליחו"ובמקביל אימוץ של תכניות ושיטות ש" כשלו"ש

                                                 
בעוד ,  אחוזונים50 -  מקביל הפרש של כz = 0.5 ל z = -0.5ין להפרש של סטיית תקן ב, בהתפלגות נורמלית, למשל, כך 17

יתכן שבמתמטיקה , למשל, כך . מקביל הפרש של אחוזונים בודדיםz = 3 ל z = 2שלאותו הפרש בין ציוני תקן המחושב בין 
ס "ן של ביההממוצע הבית ספרי של הציונים הגולמיים בשנה מסוימת גבוה יותר מאשר בשנה שקדמה לה בעוד שציון התק

  .נמוך יותר בהשוואה לשנה הקודמת ואילו באנגלית המצב הפוך
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ה לצורך שיפור תהליך קבלת ההחלטות שלהם "י ראמ"המנחות המומלצות למנהלי בתי הספר ע

  :מדגימות זאת

 ?הספר-האם עליי לשנות קדימויות במדיניות בית •

, ואם כן? הספר-האם עליי לשנות את אופן הקצאת המשאבים של בית •
להפנות משאבים לתחומים שבהם הראה הדוח חולשה  והאם: באיזה אופן

 ?או דווקא לטפח את הנקודות החזקות

זמות ותכניות או י, על אלו פרויקטים? היכן יש לרכז מאמצים בעתיד הקרוב •

 ?לוותר אפשר

  ))טיפים לקריאה>>  כללי-מבחני מיצב("ה "אתר ראמ(

  

הייחוס הסיבתי התקף של המיקום היחסי של כיתה או בית ספר מבחינת הישגיהם , ואולם

הנובעים מריבוי הגורמים , לתיפקוד הכושל או המוצלח של סגל בית הספר נתקל בקשיים רבים

 מאפיינים עם גורמים אלה נמנים .יות ביניהםנאריהמשפיעים על המיקום היחסי והקול

מאפיינים , )ה בלימודיםעהשק, מוטיבציה, יכולת למידה, כגון אינטליגנציה (אינדיבידואליים

הזדמנויות הלמידה , הסיוע הניתן על ידה, אוריינטציה הישגית של המשפחה (משפחתיים

הניתן על ידי משרד " טיפול" המאפיינים של, )'תנאים פיזיים וכד, בית ספריות- וההעשרה החוץ

ההכשרה , מספר שעות ההוראה, גודל הכיתות, ס והכיתה"תנאים פיזיים של ביה (החינוך

 ומאפיינים של הטיפול ,)'מעבדות ומחשבים וכד, תכניות הלימודים, והסלקציה של המורים

, מוטיבציה של המורים הידע וה–  הספציפיהניתן על ידי סגל המורים של הכיתה או בית הספר

די גורם אחרון זה הוא הגורם היחי. 'וכד, כמות ההשקעה שלהם והשיטות בהן הם משתמשים

של בית הספר ולפיכך המוקד הטבעי של הייחוס הסיבתי של , ולו מוגבלת, הנמצא בשליטה

ב למלא את ייעודו ולהוות בסיס לקבלת החלטות מותנית "יכולת המיצ .ב"ההישגים במיצ

. ס"ביהעל ידי ס לטיפול שניתן "ות הייחוס הסיבתי של המקום היחסי של כיתה או ביבאפשר

כלומר ביטול אפשרות הייחוס ,  כל ההסברים האלטרנטיבייםשלילת, כמובן, ייחוס זה מחייב

ולמשאבים המועמדים הסיבתי של המקום היחסי למאפיינים של התלמידים ומשפחותיהם 

 הסברים שלילת, כידוע לאנשים שעוסקים במחקר, אולםו.  משרד החינוךלרשותם על ידי

של תוצאות לגורמים מסוימים דווקא אינו פשוט כלל ) !בדיעבד(אלטרנטיביים וייחוס סיבתי 

 במיוחד לאור השונות, כלל זה תקף במלואו גם במקרה הנדון. ועיקר ובדרך כלל אף בלתי אפשרי

ת את ו המאפיינ,והמולטיקולינאריות שלהם ל" בין בתי הספר מכל הבחינות הנ במיוחדהגדולה

  .מערכת החינוך הישראלית

 כל בתי הספר היו שווים מבחינת ההשלכה הבלתי נמנעת של אי שוויון זה היא שגם אילו

עדיין היו מתקיימים ביניהם הבדלים משמעותיים ברמת , טיב התיפקוד של סגל המורים

 בחינת מאפייני אוכלוסיית התלמידים ביניהם מכתוצאה מאי השוויון, ההישגים הממוצעת

בתי ספר בעלי אוכלוסיית תלמידים : מבחינת טיב הטיפול הניתן להם על ידי מערכת החינוךו

,  טובים יותרתנאים פיזיים( טוב יותר מצד משרד החינוך" טיפול "יםיותר והמקבל" מטופחת"

ומוריהם בעלי הכשרה  )תכניות ופרויקטים מיוחדים, מחשבים, מעבדות, כיתות קטנות יותר

 בעלי אוכלוסיית תלמידים מבתי ספר, בממוצע, טובה יותר היו מגיעים להישגים גבוהים יותר

" מורבידיות-קו"בשל ה, יתרה מזאת. המתפקדים בתנאים פחות טוביםפחות מטופחת ו

 המתבטאת במתאמים חיוביים ניכרים בין טיב –המאפיינת את מערכת החינוך הישראלית 

דמוגרפיים והכלכליים של -עומדים לרשות בתי הספר לבין המאפיינים הסוציוהתנאים ה
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 את ההבדלים הקיימים בין בתי – ולא יקזזו – הבדלים אלה יחזקו –אוכלוסיות תלמידיהם 

  .הספר ברמת ההישגים הממוצעת כתוצאה מההבדלים ביניהם במאפייני אוכלוסיית התלמידים

 בה ההבדלים בין בתי הספר מבחינת רמת –ו ברור שבמציאות דטרמיניסטית מעין ז

ובאופן בלתי תלוי בזהות המורים וטיב (מראש ההישגים הממוצעת נקבעים במידה רבה 

במשאבים ועל ידי ההבדלים ביניהם במאפיינים קריטיים של אוכלוסיות תלמידיהם ) תיפקודם

ניתנות לייחוס ינן אההערכה הנורמטיבית תוצאות  -די משרד החינוך עמדים לרשותם על יהמו

לראות במיקום יחסי אין כל הצדקה , בפרט. לאיכות התיפקוד של סגל בית הספר) תקף( סיבתי

העדר מודעות לבעיות , יתרה מזאת 18.עדות לתיפקוד לקוי של סגל מוריונמוך של בית ספר 

 של ובעיקר לטעות הכרוכה בייחוס סיבתי, הכרוכות בפירוש התוצאות של השוואות נורמטיביות

מפקחים ובעלי תפקידים , מנהלים,  מצד מורים– התוצאה לרמת התיפקוד של סגל בית הספר

 עלול להוביל למסקנות ולהחלטות שגויות בעליל – כאחד, מרכזיים ברמה המקומית והמרכזית

חוסר האפשרות להסיק מסקנות סיבתיות תקפות מייתר כמובן  19.בעלות השלכות מרחיקות לכת

 20.ב כאלטרנטיבה לפרוש האבסולוטי השגוי"טיבית של ציוני המיצאת ההערכה הנורמ

אינו מהווה פיתרון ב "במבחני המיצ' וח' הפרוש הנורמטיבי של הישגי כיתות ה, לסיכום

 הפוגמות באופן אחרותמעורר בעיות ו הציוניםפרוש האבסולוטי של לבעיות הכרוכות בשימוש ב

   21.ליכי קבלת ההחלטות הבית ספרייםאפשרות השימוש בו כבסיס לתהבחמור בתוקפו 

  

  

  

                                                 
להעדר המשמעות של תוצאות ההשוואה הנורמטיבית כבסיס להערכת טיב תפקודו , כמובן, יש לציין שמשרד החינוך מודע 18

ב "ים של המיצבאוניברסיטה העברית לקבל את קובץ הנתונ. א.בתשובה לבקשתה של תלמידת מ, למשל, כך. ס"של ביה
הממונה על חוק חופש המידע , נימק מינהל התקשוב ומערכות מידע, לצורך בדיקת שאלה מחקרית במסגרת כתיבת עבודת תזה

בנוסף (ס "ב ברמת כיתה או בי" את החלטת משרד החינוך לא למסור תוצאות מבחני מיצ15.6.2008ב , במשרד החינוך
ב של בתי ספר שונים אין בה "השוואה בין ציוני מיצ:"...בכך ש) ת התלמידברמ) לא מזוהים(להחלטה לא למסור נתונים 

כאשר במקרים רבים קשור הביצוע במבחנים במשתני רקע ומשתנים דמוגרפיים של , ס"בהכרח בכדי להעיד על איכות ביה
קדמי אלא גם ביחס אילו נקט משרד החינוך אותה מידה של זהירות לא רק ביחס למחקר הא ."ס"האוכלוסייה הלומדת בביה

    .הוא היה נמנע מהן לחלוטין, להשוואות הנורמטיביות המועמדות לרשות בתי הספר
ראוי לציין שהמידע וההנחיות הניתנים לבתי הספר ביחס להערכה הנורמטיבית אינם מתייחסים כלל לסוגיה זו ואינם דנים  19

ס מייחוס "הנחיות אלה אינן מזהירות את ביה, בפרט. יביתובפירושי השווא של תוצאות ההערכה הנורמט, בפירושים הנכונים
סיבתי של מיקומו היחסי לטיב התיפקוד של סגל ההוראה וקבלת החלטות על סמך פירוש מוטעה זה ולמעשה מעודדות את 

  .מנהל בית הספר ואת סגל המורים לעשות זאת
תנאי הכרחי לכך הוא שלילת האפשרות ? ת הספרמתי הופכת השוואה נורמטיבית למוצדקת ואינפורמטיבית עבור סגל בי 20

נוכח . לו הוא זוכה מצד משרד החינוך" טיפול"של ייחוס סיבתי של מקומו היחסי למאפייני אוכלוסיות התלמידים שלו ול
היא על ידי ) אם בכלל(הדרך היחידה בה ניתן להגיע לכך , ההבדלים הניכרים הקיימים בין בתי הספר מבחינה זו בישראל

 על ההבדלים ההתחלתיים בין באופן מלא לפצות  במגמה,לבתי ספר" טיפוח"עה מאסיבית ודיפרנציאלית של משאבי השק
קרי (ולהבטיח הזדמנויות למידה שוות , כאחד, אוכלוסיות התלמידים של בתי הספר ועל אפלייתם לרעה מבחינת טיב הטיפול

  . י תלוי בנתוניהם האישיים ובמאפייני בית הספרבאופן בלת, לכל התלמידים) סיכויים שווים להשגת המטרות
בשני העשורים האחרונים גוברת המודעות של חוקרים ואנשי חינוך בעולם לכך שעלות החינוך תלויה במאפייני , ואמנם

ובעיקר שחינוכם של ; תלמידים שונים זקוקים להשקעות דיפרנציאליות, שכדי שיוכלו להגיע לאותם הישגים; התלמידים
ל היא שעלות חינוכם של תלמידים עם חסך חינוכי "התמונה המצטיירת מהספרות הנ. עולה יותר" בעלי חסך חינוכי"ים תלמיד

שהבטחת הזדמנויות למידה שוות לתלמידים הלומדים בבתי , ומכאן". רגילים" מעלות חינוכם של ילדים 2גדולה לפחות פי 
 - כ(יהיה גבוה במידה ניכרת ) 80%למשל (גבוה של ילדים כאלה ס בעל שיעור "ספר שונים מחייבת שהתקציב הניתן לבי

 מבית ספר בו שיעור הילדים 80% - של ילדים עם חסך חינוכי וגבוה ב) 20%(ס בעל שיעור נמוך "מתקציב שניתן לבי) 50%
  . 0העניים הוא 

,  תג מחיר גבוה ביותר,אאפו, באופן בלתי תלוי ברקעם יש, התלמידיםלניסיון להבטיח הזדמנויות למידה שוות לכל 
עובדה זו מסבירה גם את הפער הגדול הקיים בין התיאוריה למציאות . ת חינוךוהמטיל מעמסה תקציבית אדירה על מערכ

  . לעמוד במעמסה תקציבית זו, בדרך כלל, מערכות חינוך בעולם ובכללן ישראל אינן מצליחות. בתחום זה
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  מערכתית-  לרמה הכלל גם הפרוש הנורמטיבי אינו רלוונטי7.8

-ברמה הכללגם  בנוסף לפירוש האבסולוטי, אומץ ב"הפרוש הנורמטיבי של תוצאות המיצ

הוא מערכתי של ציוני התקן - הכללממוצע הכיון ש, ואולם .בו הוא תופס מקום מרכזי, מערכתית

דרגות כיתה ,  מקצועותביןבכל צרוף של מקצוע ודרגת כיתה ואינו משתנה , תוקף הגדרהב, קבוע

 בין תת אוכלוסיות של הלהשוואת ו השואות נורמטיביות ברמה הכלל מערכתית מוגבל,םושני

 רוב רובו של הדוח המערכתי בתחום ההישגים בכל מקצוע, ואמנם .תלמידים או של בתי ספר

) יהודים לעומת ערבים ובנים לעומת בנות (פערים בין תת אוכלוסיותל מוקדש ז"ב התשס"במיצ

 "ממצאים עיקריים"ב, למשל, כך. אקונומית של התלמיד-ולקשר בין רמת ההישגים לרמה הסוציו

  ):ההדגשה שלי(נכתב 

' ב בכיתה ה" העולות מתמונת ההישגים במבחני המיצהתובנות העיקריות

 . כלכליים-ם וחברתייםמגדריי, מגזריים 1לפעריםמתייחסות 

 בהשוואה לעמיתיהם  דוברי העבריתלטובת התלמידים עקבי פער קיים •

ועל פער , באנגלית) ת"ס( סטיית תקן 1/4- עמד על כפער זה . דוברי הערבית

 .במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיהת " ס2/3- של כ

 הם קטנים יחסית ובתחומים בנות לבנים בין הפעריםברמה הארצית  •

כאשר בוחנים כל מגזר שפה בנפרד מתקבלים , עם זאת. חיםמסוימים זני

 :דפוסים שונים של פערים

o הבנות הגיעו להישגים גבוהים יותר בממוצע :  העבריתבמגזר דוברי

) 'וכיתה ה' כיתה ב(ת במבחני השפה " ס1/3 עד 1/5-מהבנים בכ

ואילו הבנים הגיעו להישגים גבוהים מהבנות במתמטיקה , ובאנגלית

 .במדע וטכנולוגיה אין למעשה הבדלים בין המינים. ת" ס1/5-בכ

o הבנות הגיעו להישגים גבוהים יותר באורח :  הערביתבמגזר דוברי

  . המקצועותבכל משמעותי מהבנים 

o מבחינת הפערים בין ( בין המקצועות הסדרנשמר , בשני המגזרים

מדע , לאחר מכן, ואחריה אנגלית, שפת אם): גודלם וכיוונם, המינים

  . כנולוגיה ולבסוף מתמטיקהוט

 של כלכלית לבין הישגיהם הלימודיים-קשר בין הרמה החברתיתקיים  •

דוברי העברית ודוברי הערבית , בשני המגזרים', התלמידים בכיתות ה

 ):0.39 - ל0.19המתאם נע בין (

o גבוהכלכלי -התלמידים מרקע חברתי, ב"בכל אחד ממקצועות המיצ 

מרקע  להישגים גבוהים משל עמיתיהם  מגיעיםדוברי העבריתבמגזר 

 1/2-למעט במתמטיקה כ, ת" ס1/3-על פי רוב כ(כלכלי בינוני -חברתי

 עולים על בינוניכלכלי -הישגי תלמידים מרקע חברתי, כמו כן). ת"ס

-למעט באנגלית כ, ת" ס1/3-על פי רוב כ(נמוך אלו של עמיתיהם מרקע 

  22).ת" ס1/7

o כלכלי -ן הישגי התלמידים מרקע חברתיהפער בי,  דוברי הערביתבמגזר

 הנו גדול מאשר הפער המקביל במגזר דוברי נמוך לבין אלו מרקע בינוני

 ).ת" ס1/2-כ(העברית 

                                                 
 היא הרמה – ולא הרמה האינדיבידואלית –שכן רמה זו , וחבל, בית ספריתב אינו מדווח על התוצאות ברמה ה"המיצ 22

ס כיחידת התפקוד "מערכתי על נתונים ברמת התלמיד מתעלם מביה-ביסוס הדווח הכלל. הרלוונטית לתיאור מערכות חינוך
וש בתוצאות לצורך סותר את המקובל במחקר החינוכי המודרני ופוגמת באפשרות השימ, וקבלת ההחלטות של מערכת החינוך

  .קבלת החלטות
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  :ות סדרה של תהיותררוהשואות אלה מע

האם שימור או ביטול של הבדלים אלה הם ?  ההשוואות בין בנים לבנותדרושותלשם מה  ••••

מה עושה לשם כך משרד ? היכן זה כתוב? ינוךבבחינת מטרה מרכזית של משרד הח

, בתוצאות ההשואה בין המינים אכן מעוניין המשרדגם בהנחה ש, יתר על כן? החינוך

ההבדלים בין מינים משתנים בין , כידוע? הן הבסיס האופטימלי לכך' וח' האם כיתות ה

 הכלולים ותגילים ובין מקצועות ולפיכך התוצאות המבוססות על דרגות הכיתה והמקצוע

 לצורך קבלת החלטות וגיבוש מדיניות ב נעדרות כל הכללה והתבססות עליהן"במיצ

 .מוטעית

 השאלה ,אקונומית- והקשר בין ההישגים לרמה הסוציוביחס להבדלים בין שני המגזרים ••••

אלא לגבי תכיפות בדיקתה ,  בשאלהןמתעוררת היא לא לגבי עצם הענייהמרכזית ה

האם מישהו מאמין באמת  .ב על מנת להשיב עליה" במיצוהצורך במבחני ההישגים

?  משתנים באופן משמעותי משנה לשנהתות סוציו אקונומיובין מגזרים ובין רמשהפערים 

ל לא השתנו "כל הפערים והקשרים הנ. פרספקטיבה היסטורית מורה את ההיפך הגמור

שמשד החינוך ) התמוהה(גם בהנחה , יתרה מזאת 23. השנים האחרונות40לפחות במהלך 

האם ,  סוציו דמוגרפיים ומגזרמעוניין למדוד את הקשר בין הישגים לימודיים למאפיינים

האם לא ניתן ? במערכת החינוך' ח-ו'  מתלמידי כיתות ה1/4לשם כך יש צורך במדידת 

להפיק את המידע הדרוש מנתונים שקיימים ממילא כגון תוצאות המבחנים 

 ? תהבינלאומיים ובחינות הבגרו

קשה להימנע מהמסקנה שהעיסוק האקסטנסיבי של דוחות , לנוכח האופי הנוקב של שאלות אלה

 חוסר האפשרות להשיג מהקונפליקט בין" בריחה"ב בפערים בין קבוצות אינו אלא בבחינת "המיצ

בדיקת המידה בה עומדים תלמידי מערכת החינוך  –ב " המטרות האמיתיות של המיצאת

 חוסר הנכונות ן לבי– בשילובים השונים של מקצוע ודרגת כיתה, מודיםבדרישות תכנית הלי

  ! ההר הוליד עכבר. להסיק את המסקנות המתחייבות

  

   מסקנות והמלצות.8
   את מטרתןיכולות להשיגן ינב א" בחינת ההישגים במיצ8.1

ב למלא את "המסקנה הנובעת מהעבודה הנוכחית ביחס ליכולתם של מבחני ההישגים במיצ

 קרי למדוד את המידה בה עומדים תלמידי בית הספר היסודי וחטיבת –פקיד שיועד להם הת

הביניים ברמת הדרישות המצופה לפי תכנית הלימודים ולספק למנהל בית הספר ולצוות המורים 

ניטור התהליך הלימודי , מערכת מדדים המסייעים בקביעת יעדים בית ספריים לשם בקרה

ב אינם יכולים למלא את "מבחני ההישגים במיצ: רורה וחד משמעית הינה ב–והקצאת משאבים 

סיבות אלה נובעות מאי התאמה של האמצעים , בחלקן. לכך סיבות רבות ומגוונות! התפקיד

                                                 
בתוך היסודי במגזר ' ו- ו' ד', ב', א,  כיתות600 על סמך מחקר שכלל מדווחים) א"תשמ (דיוויס ובאשי, מינקוביץ, למשל, כך 23

דמוגרפיים של - של רמת ההישגים הממוצעת של כיתות באמצעות מאפיינים סוציו) R2( על כך שטיב הניבוי המרובה היהודי
 (!) 85%-56%עומד על ) כגון השכלת מורים(ת התלמידים של בית הספר ומאפיינים כיתתיים ובית ספריים אחרים אוכלוסיי

, מינקוביץ ועמיתיו מדווחים גם). 'ו-ו' בכיתות ד(ובגיאוגרפיה ' ו- ו' ד', משונות הממוצעים הכיתתיים בלשון וחשבון בכיתות א
שגים על פער ניכר בין שני המגזרים ברמת ההי, )1981, קאהן ודיוויס, באשי(על יסוד מחקר משלים שנערך במגזר הערבי 

משוב הארצי "ובכלל זה ה, נתונים דומים מופיעים בכל המחקרים החינוכיים שנערכו מאז .בכל אחד מהמקצועות המשותפים
  .והמבחנים הבינלאומיים" למערכת החינוך
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בעיה המאפיינת את תיפקוד משרד , במחיר נמוך" הרבה"מהניסיון ולתפוס , למטרה וליתר דיוק

 בעיקר ביחס להחלטות השונות שהתקבלו במשרד הדברים אמורים. החינוך גם בתחומים אחרים

החינוך במגמה לצמצם את העלות הדמיונית הכרוכה בבניית מערך בחינות התואם את המטרה 

  : היומרנית

ושל חטיבת ) 'כיתה ה(ס היסודי "ההתמקדות הבלעדית בדרגת כיתה אחת של ביה •

 ). 'כיתה ח(הביניים 

 . מקצועות בלבד4 - לב"ההחלטה להגביל את בחינות ההישגים במיצ •

 בלבד של 25% -ההחלטה על העברה בפועל של הבחינות בכל אחד מארבעת המקצועות ל •

  . בתי הספר בכל שנה

תוך , כל ההחלטות האלה נועדו לצמצם עד כמה שאפשר את העלות השנתית של הפרוייקט

, "כואבות"לת החלטות ההתאמה של המבנה המצומק למטרות והימנעות מקב-התעלמות מאי

,  באופן ספציפי. כדרך להשגת המטרות החיצוניים ויתור על מבחני ההישגיםאשר משמעותן

 מתעלמות לחלוטין מהעובדה שבלעדי מידע שוטף ועדכני ביחס להישגים של כל אלההחלטות 

התלמידים ודרגות כיתה ובלעדי מידע ביחס לחלק משמעותי של מקצועות ההוראה אין למנהל 

 לימודי ואת הקצאת המשאבים ובכך נמנעבקר ולנטר את התהליך הוצוותו כל אפשרות ל

 בהתחשב בעלות הכספית העצומה .ב לשמש כלי עבודה מרכזי לתכנון משאבים וניצולם"מהמיצ

בכל המקצועות , בכל שנה, והבעיות הלוגיסטיות הכרוכות בבחינת כל התלמידים במערכת החינוך

 העולה מהאמור לעיל היא שהניסיון היומרני תהכלליהמסקנה ,  התוצאות בזמן אמתקתדיבוב

לבסס את תהליכי הבקרה וקבלת ההחלטות התוך בית ספריים על מבחני ההישגים המועברים על 

  .אינה יכולה לעבוד בתחום זה" האח הגדול"שיטת . ידי משרד החינוך נועד לכישלון

ית ספרית וחלות השלכות ההרסניות של החיסכון אינן ספציפיות לרמה הבראוי לציין שה

' הדברים אמורים בעיקר לגבי ההתמקדות הבלעדית בכיתות ה. מערכתית-במלואן על הרמה הכלל

ביחס לרמת ההישגים של יתר דרגות העדר מידע . מזה, ובארבעת מקצועות הליבה, מזה', וח

ב כל משמעות ותרומה לתהליכי "המיצמ נוטל הכיתה ושל כל דרגות הכיתה במקצועות האחרים

   .מערכתית-ברמה הכללגם קבלת ההחלטות והקצאת המשאבים , כנוןהת

בנוסף לצמצום הדראסטי של , ב בהשגת המטרות תרמו"לכישלון מבחני ההישגים במיצ

גם החלטות ומחדלים שפוגעים בתוקף הציונים האינדיבידואליים ובעיקר בתוקף , היקפו

יובית של קבוצת התלמידים בכל הסלקציה החכתוצאה מ ,הממוצעים הכיתתיים כמדדים של ידע

 הנהלות לרשות התוצאות והעמדת" העברה הפנימית"המצאת ה, כיתה עליהם מחושב הממוצע

  .  בתי הספר באיחור של שנת לימודים

ב למלא את התפקיד שיועד להם אינו קשור רק "חוסר יכולתם של מבחני המיצ, ואולם

ב מדי " גם אילו הועברו מבחני המיצ.נוךשהתקבלו במשרד החיהשונות ואף לא בעיקר להחלטות 

בכל המקצועות ובכל דרגות הכיתה והתמלאו כל התנאים ההכרחיים , שנה לכל התלמידים

לא היה , להבטחת תוקף הציונים האינדיבידואליים והממוצעים הכיתתיים כמדדים של ידע

הספר היסודי בה עומדים תלמידי בית "ב לספק מידע תקף ביחס למידה "ביכולת מבחני המיצ

כלי מרכזי ,  כךעל יד, ולהוות" פי תכנית הלימודיםוחטיבות הביניים ברמת הדרישות המצופה ל

, כפי שעבודה זו הראתה .כאחד, מערכתית-לתכנון וקביעת מדיניות ברמה הבית ספרית והכלל

לא ניתן היה לפרש את הציונים כמעידים על המידה בה עומדים התלמידים ש  היאהסיבה לכך
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בתוך מקצועות ובין , ת בין מקצועוהציוניםלהשוות את היה  לא ניתןדרישות תכנית הלימודים וב

לוטי של לא ניתן היה לפתור את הבעיות הכרוכות בפרוש האבסו, כמו כן .מבחינה זו, דרגות כיתה

משום , ראשית. במקום או בנוסף לפירוש האבסולוטי,  בעזרת הפרוש הנורמטיבי שלהםהציונים

ש הנורמטיבי אינו מהווה אלטרנטיבה פונקציונלית לפרוש האבסולוטי השגוי ואינו מאפשר שהפרו

 הערכת מידת השליטה של -ב"מתן תשובה לשאלה העומדת במוקד מבחני ההישגים במיצ

משום שהשאלה העומדת ביסוד פרוש זה אינה , שנית. התלמידים בדרישות תכנית הלימודים

משום שהאפיונים , שלישית". נכונה"דרת תשובה יחידה מוגדרת באופן יחידי ולפיכך נע

משחק סכום "או " משחק סכום קבוע" ובמיוחד היותם –האידיוסינקרטיים של ציונים יחסיים 

ת לבעיו.  מגבילים את אפשרות השימוש בהם לשם הגדרת מטרות ומדידת שינוי-" אפס

 ההכרחי כדי שההערכה ,אינטרפרטציה וייחוס סיבתיהעקרוניות האלה מתווספות בעיות 

  . הנורמטיבית תהיה רלוונטית לקבלת החלטות

  

  ב פגום"תהליך התיכנון והיישום של המיצ 8.2

נהפוך ". חכמה בדיעבד"יש להדגיש שכל הטענות שהועלו בעבודה זו וכל מסקנותיה אינן בבחינת 

 ,שרד החינוך את מהיה מעמידהליך עבודה תקין ושקוף מכאן שת. כולן היו ידועות מראש: הוא

מבחינה תקציבית ,  שאין כל אפשרות מעשית על כך,ב" המיצכבר בשלבים הראשונים של תכנון

 לבסס את ניטור ההישגים הלימודים ואת תהליכי קבלת ההחלטות וקביעת מדיניות, ולוגיסטית

על מבחני הישגים , מדי שנה, בכל אחת מחטיבות הבינייםו בכל אחד מבתי הספר היסודיים

ציונים המתקבלים במבחנים שונים  על כך ש;ים ומצויינים על ידי משרד החינוךמועבר, םהנבני

שכל אחד מהציונים על כך ו, למרות היותם מבוטאים לכאורה על סולם משותף, אינם בני השוואה

ת התבססות על ציונים אלה ו המונעובדות ע– נעדר משמעות במונחים של כמות ידע אבסולוטית

 מידע זה היה מבהיר .המחייב השואות מסוג זה, יך הלימודי בבית הספרתהלהלשם ניטור 

ב אינן "תוצאות הבחינות המועברות במסגרת המיצ ,שמאותן סיבות ,כמו כן ,להנהלת המשרד

והיה מחייב , ברמה הכלל מערכתית, גם לתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות שלה עצמה רלוונטיות

לפיה בחינות הישגים , אך הבלתי נמנעת,  העגומהאת הנהלת המשרד להתמודד עם המסקנה

ברמה ,  אינן יכולות להוות כלי עבודה מרכזי לצורך תכנון והקצאת משאבים"אובייקטיביות"

  .כאחד, הבית ספרית והכלל מערכתית

יסוד בניית ניתן להצביע בוודאות על תהליך קבלת ההחלטות שעמד ב, לאור האמור לעייל

עשרות (אף עלותו ב ועל "למרות מרכזיות המיצ. ועיקרית לכישלונ הב והפעלתו כסיבה"המיצ

הגדרת מטרותיו ודרכי , ב"הקמת המיצ,  המאמץ הלוגיסטי הכרוך בהפעלתו)בשנה₪ מיליוני 

ס וברמה הכלל "ברמת ביה, פירוש ממצאיו וקבלת ההחלטות על פיהם, הפעלתו, השגתן

וללא פיקוח מקצועי , פומבית ושקופה, תנעשו ונעשים ללא עבודת מטה מסודר, כאחד, מערכתית

 על רקע הבדיקה הקפדנית  במיוחדהתנהלות תמוהה זו של הנהלת משרד החינוך בולטת .שוטף

של הצעות מחקר המוגשות על ידי חוקרים במענה לקולות קוראים ) ולעיתים דיספרופורציונלית(

ן הצפויה על הנעשה ואשר השפעת) ח"עשרות אלפי ש(של המשרד בהיקפים כספיים זניחים 

לכלול סקירת ספרות ממצה , ההצעות צריכות להיות מנומקות: במערכת החינוך הינה אפסית

פירוט התרומה הצפויה ומפרט , פירוט של מטרות ושיטות והצדקת ההתאמה ביניהן, וביקורתית

אור לעיתים עוברות רוויזיה ל, נדונות בועדות, הצעות אלה מועברות להערכת עמיתים. תקציבי
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המורכבת מנציגים של המשרד , ביצוען מלווה על ידי ועדת היגוי, אם אושרו, ולבסוף, ההערות

כל .  דוח המחקר ולהציע שינוייםהמוסמכת לקרוא גם את טיוטת, דמיהוחוקרים מהאק

בקרה ומנהל תקין אינם מופעלים על ידי משרד החינוך ביחס , ל של תכנון"האלמנטים הנ

  .בעלות אדירהספר מאות בתי המתבצע מדי שנה ב, בתחום ההערכהלפרויקט המרכזי שלו 

לצורך לשנות מן היסוד את , לפיכך, אחת המסקנות העיקריות של העבודה הנוכחית נוגעת

תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות של משרד החינוך עצמו ולבססם על עבודת מטה מתועדת 

 במסגרת הפועלת רקבמידע אפשרי שימוש מושכל . על תכנון מוקדם ובקרה שוטפת, ופהקוש

  .באופן ראציונלי

  

   ההוראה הספקמבדיקת ההישגים לבדיקת 8.3

 להבחין בין ,לדעתי, בראש וראשונה רצוי? ב"ומה ניתן להציע במקום מבחני ההישגים במיצ

 , מזה,מערכתית- רמה הכללהובין ,  מזה,בית הספרותהליכי קבלת ההחלטות ברמת הכיתה 

מציאת פיתרונות שונים כדי לענות  תחייבבחנה זו ה.  הדרוש לקבלתן ותכיפותוהמידעמבחינת סוג 

אותו אמצעי את הצורך בפשרה ההכרחית הכרוכה בשימוש במנע תעל הצרכים בשני המישורים ו

ב ככלי שייעודו "קיים איזון עדין בין שימוש במיצ" :ב"העומדת ביסוד המיצ, לשתי המטרות

תמצית דוח נתונים ( ."בין ניטור מרכזי של מערכת החינוךס ל"העיקרי הוא לשרת את ביה

  . )3' עמ, ז"ב התשס" מיצ–ממצאים עיקריים : ראשוניים

מדיניות ההערכה  ש היא הנובעת מהעבודה הנוכחיתהמסקנה ,בית ספריתהתוך ברמה   

 חייבת להתבסס על הכרה –משרד בכל התחומים האחרים ה כמוה כמדיניות –של משרד החינוך 

 בכל כמו גם, ים ומנהלים בתחום ההערכהמור, טונומיה דה פקטו הרחבה של בתי ספרבאו

 ההערכה היא חלק אינטגרלי של ;התחומים האחרים הקשורים לתהליכי ההוראה והלמידה

 ,מן הסתם, ובילת הכרה זו .תהליכים אלה ולא ניתן לנתקה מהם ולבססה על התערבות חיצונית

ביסוס תהליך קבלת ההחלטות בתוך כל בית ספר על לתחליף אין ש את משרד החינוך למסקנה

כשם שהערכות אלה הן הבסיס היחידי של . ההערכות והשיפוטים הסובייקטיביים של המורים

כך גם קבלת ההחלטות ברמה הבית , במסגרת הכיתהתהליך ההוראה ושל קבלת ההחלטות 

 המתקשים י איתור התלמידיםהדברים אמורים הן לגב 24. להתבסס עליהןכה וצריהספרית יכול

 והן לגבי , בהם צריכים להתמקד מאמצי בית הספר,בצרופים השונים של כיתה ומקצוע הוראה

הערכות המורים זמינות  25.ביותר של כיתות ומקצועות הוראה" הבעייתיים"אבחון הצרופים 

 צריכים מכאן שמאמצי ההערכה של משרד החינוך אינם .תקפות, יהסובייקטיבולמרות אופיין 

כבסיס לתהליכי קבלת " אובייקטיביות"להיות מכוונים להחלפת הערכת המורים בהערכות 

   26.ההחלטות התוך בית ספריים

                                                 
בצעות באופן שוטף במהלך כל שיעור והמהוות בסיס לקבלת המת, יש להדגיש שעירעור על תקפות ההערכות של מורים 24

מוביל בהכרח לעירעור , כאחד, במסגרת אותו שיעור ומעבר לשיעורים, החלטות אסטרטגיות וטקטיות ביחס להמשך ההוראה
 .על יכולתם של מורים ללמד באופן אפקטיבי

עיקר השונות התוך בית ספרית איננה בין , ב"יצשבניגוד להנחת היסוד של מבחני ההישגים במ, ראוי לציין בהקשר זה 25
  .אלא בין תלמידים, כיתות ומקצועות

כגון בחינת , )high stakes examinations( ביחס לתלמידים החלטות לקבלתכמובן בחינות שנועדו להיות בסיס , למעט 26
" סמוך"זה משרד החינוך נוטה למעניין לציין שדוקא בהקשר . המחייבות התבססות על סטנדרטים אוניברסליים, הבגרות

 ומשרד 50%משקלן של הערכות אלה בקביעת הציון בתעודת הבגרות הוא . בית ספריות- במידה רבה על ההערכות התוך
  .80%החינוך שואף להגדילו ל
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הישגים אינן יכולות להיות בסיס גם לתהליכי קבלת התוצאות של מבחני , זאתמיתרה   

וני בשל הבעיות הכרוכות בפרוש האבסולוטי של ציהן , מערכתית-ההחלטות ברמה הכלל

חוסר אפשרות ההשואה בין מקצועות ודרגות כיתה והעדר הרלוונטיות של הפרוש , המבחנים

הישגים לימודיים מושפעים מגורמים  . והן בשל העדר האפשרות של יחוסן הסיבתי,הנורמטיבי

מכאן שמאמצי ההערכה של המשרד צריכים להיות . אשר לא כולם בשליטת משרד החינוך, שונים

לפני או במקום איסוף , ידוהטיפול הניתן על ף מידע ביחס להיבטים השונים של מכוונים לאיסו

 רק אחראי המלצה זו מבוססת על התפיסה לפיה משרד החינוך. מידע ביחס להישגי התלמידים

תפיסה זו . תנאי המספיק להשגת המטרות בתחום ההישגים אך לא להכרחייםתנאים למילוי 

, בראש ובראשונה,  להתמקד של משרד החינוך צריכה שמדיניות ההערכהמובילה למסקנה

הוראת כל לציון מיוחד בהקשר זה ראויה .  לספק הוא צריך התנאים ההכרחיים אותםבבדיקת

 הנושאים כלאבטחת הוראתם המשמעותית של . הנושאים הכלולים בתכנית הלימודים המחייבת

פן בלתי תלוי במאפייני אוכלוסיית באו – כיתה ובית ספר בכל ) צרוף של מקצוע ודרגת כיתהבכל(

העליונה של משרד החינוך ותנאי הכרחי להשגת מטרותיו בתחום הינה החובה  – התלמידים

" הספק"בדיקה יסודית ואוניברסלית של ב ,מדי שנה, דהתמקב ל"על המיצ , לכן.ההישגים

וי חלקי בלבד  כיס.בכל בתי הספר, בכל המקצועות, תהליכי ההוראה והלמידה בכל דרגות הכיתה

 של העדר תנאים אופטימליים ללמידההתלמידים או בנמוכה של  בשל רמה – של חומר הלימוד

השגת המטרות של משרד החינוך -לאיסיבה מרכזית  הוא – )'מחשבים וכד, העדר מעבדות(

   .והגורם המרכזי בשליטת המשרד בתחום ההישגים

אשר עלותם הופכת אותם ,  אוניברסליים חיצונייםי לציין שבניגוד למבחני הישגיםראו     

 27,סטית ההוראה הוא אפשרי מבחינה לוגי הספקניטור אוניברסלי ושוטף של, לבלתי ישימים

ההמלצה , לאור האמור לעיל". אמיתי"עלות נמוכה וממצאיו יכולים להיות זמינים בזמן ב

ראה במקום ב באינדיקטורים של תהליך ההו"התמקדות המיצהעיקרית של עבודה זו היא 

העדר האפשרות ואת  של מערכת החינוך על תהליך זההאחריות המלצה זו מדגישה את . בתוצריו

לאור ההבדלים . מורים או תלמידים,  כגון בתי ספר–על גורמים אחרים באופן בלעדי של הטלתה 

שרד הקיימים בין בתי הספר מבחינת מאפייני אוכלוסיות התלמידים והטיפול הניתן להם על ידי מ

 יש לצפות – גם בהנחה של אחידות בין בתי ספר בטיב התיפקוד של סגל המורים –החינוך

להבדלים משמעותיים ביניהם בקצב ההוראה וכתוצאה מכך לפערים ביניהם מבחינת כמות 

האמצעי העיקרי העומד לרשות בית ש  לאור העובדהמציאות זו הינה בלתי נמנעת. החומר הנלמד

 הינו אחיד מעבר לתלמידים באותה כיתה – )מספר שעות ההוראה בכל מקצוע, קרי( הזמן – הספר

 השונות האדירה הקיימת ביניהם בכל המשתנים למרות –כאחד , ומעבר לכיתות ובתי ספר

, העדר הכיסוי של חלקים משמעותיים בחומר הלימוד מונע. טיבההקשורים לקצב הלמידה ו

ת משרד החינוך בהשגת מטרותיו בתחום זה הצלח. השגת המטרות בתחום ההישגים, כמובן

תלמידים   אצלותזהאימננטית הטמונה בניסיון להשיג מטרות בהכרתו בסתירה ה, אפוא, מותנית

.ובהצלחתו למצא פתרון יעיל וישים לבעיה זו, באותו זמן, שוניםובתי ספר 

                                                 
 על ידי ניתן לבדוק את הנושא, באופן ספציפי. מנהליםתלמידים ו, מוריםשל , שיטתיים ומפורטים,  מקווניםבעזרת דיווחים 27

: על הוראתו ולמידתו של כל אחד מהפריטים הכלולים במבחן המייצג את תכנית הלימודים, ל"מכל הגורמים הנ, קבלת משוב
   .המבחן ישמש לבדיקת הוראתם של הנושאים השונים הכלולים בתכנית הלימודים, במקום לשמש לבדיקת ההישגים
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