
 

מדידה לשם שינוי – מושב ראשון  

פאנלדגשים מ  

דוד בן זוהרומשתתפים: ד"ר חגית גליקמן, ד"ר איריס בן דוד הדר, פרופ' יעקב כץ   

 מנחה: עודד בושריאן

 )קישור למצגת ולפאנל(

 שאלות:הוצגו שלוש הפאנל משתתפי בפני 

 את המקרה האידיאלי שבו המחקר שלך או הנתונים שהבאת  /ילאנשי המחקר והנתונים: תאר

את  /ילאנשי המעשה: תאר השפיעו על קבלת ההחלטות בחינוך או על הפרקטיקה החינוכית.

המקרה שבו קבלת ההחלטות בחינוך או הפרקטיקה החינוכית שלך הושפעו ממחקר או 

 .מנתונים שנחשפת אליהם בצורה הטובה ביותר

 ת היחס הראוי בין החוקר בתפקידו כאוסף נתונים או כמי שמנסה לענות א /תה תופס\כיצד את

שבאמצעותו מהו המנגנון  ,על שאלות באמצעות מחקר לבין מקבלי ההחלטות בחינוך? לחלופין

 משפיע המחקר על קבלת החלטות בחינוך? כיצד ניתן למדוד את ההשפעה הזו )אם בכלל(?  

 מחושבת ומוקפדת שבבסיסה כוונות  כנית מדידהוד תכיצ לראות נוכחנו בסבב המיצ"ב האחרון

 מובילה לעיוות מערכת התמריצים של אנשי החינוך ובסופו של דבר לתוצאות שליליות טובות

למי שמתכנן מייעצים העצות הטובות ביותר שהייתם שלוש מהם  )לפחות מבחינה ציבורית(.

ומתוצאות שליליות לא  High stakes-מנע ממלכודת הילה כדימדידה בתחום החינוך בארץ 

 ?מכוונות של המדידה
 

 כץ:  יעקב

משביעות רצון במבחן לא תוצאות השיגה ישראל למשרד החינוך כשהגעתי  –לשאלה הראשונה 

TIMSS של ה(-OECD .) למצוא פתרון לבעיה. על מנת  התבקשתי כיו"ר המזכירות הפדגוגיתבתפקידי

, לצד TIMSSמתמטיקה למבחן להוראת כנית ולהתמודד עם הסוגיה פיתחנו בעזרת האוניברסיטאות ת

התקשו בחלק של השאלות המילוליות,  םתלמידיהכנית הלימודים. ומנחים של תהקווים השמירה על 

https://www.youtube.com/watch?v=JY0hJJBeyXM&list=PLLm0R2O6eaF535gfbMVLRfjuysPTQh4aS&index=3
file:///C:/Users/hayozma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D8BICDQG/education.academy.ac.il/SystemFiles/Panel%20-%20Knowledge%20for%20a%20Change.pdf


ולעבור ממצב שהיינו חצי  את התוצאותלשפר בהבנת הנקרא ולא במתמטיקה. תוך שנה וחצי הצלחנו 

 בו היינו חצי סטיית תקן מעליו. שלמצב  OECD-סטיית תקן מתחת לממוצע ה

מדיניות מבוססת ראיות. לעיתים מממשים  קידום מבחינתי הדבר החשוב ביותר הוא –לשאלה השנייה 

בטל את ולאחר מכן מגלים שיש להאט את הקצב או ל ,מדיניות לפני שיש ראיות ליעילותה ומועילותה

ושא החשיבה המיחשובית או החשיבה האלגוריתמית לנ התייחס בצורה נכונה המדיניות. משרד החינוך

computational and algorithmic thinking מחקרים מראים היום שחשיבה מסוג זה משפיעה לטובה .

כנית ולתעל כל הלימודים בכל הדיסציפלינות. משרד החינוך ראוי לשבח על כך שהכניס את הנושא 

 הלימודים כבר מכיתה ב'. זוהי מדיניות מבוססת ראיות. 

העצה הטובה ביותר למתכנני המדידות היא שאי אפשר ולא רצוי לרצות את כולם.  –לשאלה השלישית 

לפיה התלמיד צריך תמיד להרגיש שהוא מצליח. בסופו של דבר מערכת החינוך צריכה וקיימת תפיסה 

המטרות הללו. אם ישראל רוצה לעמוד בחזית עם  םוהמדידה היא חלק מהותי מקידו ,לקדם מטרות

צלחות שלנו בהייטק העמידה בתקנים. אי אפשר להסתמך על ה –המדינות המפותחות יש מחיר לכך 

תלמידים בכל מחזור מאשר  10ן מסיימים פי אעומדים בחזית ההייטק. באיר 10%-רק כ כי יזמותבו

. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו וכיוצא באלה מדעניםעשרה מהנדסים, פי  עשרהפי  –בישראל 

 שאר מאחור. חייב להיות מבחן שיעמיד בפנינו מראה ויראה לנו מה מצבנו באמת. ילה

 

 דוד בן זוהר:

כשנכנסתי לתפקידי כמנהל בית ספר קריית חינוך יפו שיעור הזכאות לבגרות עמד  –לשאלה הראשונה 

מתעודות  80%זכאות, בתוכם  90%-וכשעזבתי את התפקיד לפני שנה הגענו קרוב ל , 30%על 

 ,הבגרות ברמה המאפשרת קבלה ללימודים אקדמאיים. שני גורמים חשובים הובילו לתוצאה זו: ראשית

היא עם המכללה האקדמית  הלשיתוף פעולה כזדוגמה שיתופי פעולה.  ,צוות חינוכי מסור ואיכותי, שנית

אני לא רואה לימודים באקדמיה וזה מקדם את צמצום הפערים. ב משתתפיםיפו. התלמידים  תל אביב

רת תעודת בגרות זבמיצ"ב יעד חשוב של בית הספר. היעד שכן הצבנו היה הגעה לאקדמיה. לא רק בע

מהבוגרים שלנו  60%מערך של מלגות וסיוע מנהלי שגייסנו באמצעים מגוונים. באמצעות טובה אלא גם 

למחקרים המראים על חשיבותה של  –עים לאקדמיה. המחקר, בעניין הזה, היה גורם מוטיבציוני מגי

 ההשכלה הגבוהה יש חלק משמעותי ברצון שלנו לדחוף ולקדם את בוגרינו לשם. 

לבצע כדי לא מעט חוקרים הגיעו לבית הספר שניהלתי השנים במהלך  –לשאלה השנייה והשלישית 

רק לא של פרופ' רמי בנבנישתי בנוגע לעמדות הורים. קיבלתי  והיא מחקרמצוינת  המחקרים. דוגמ

כמה ממחיש עד  הורים על בית הספר. זה  חוות דעת של , כגוןתוצאות כמותניות אלא גם חומר גולמי

לאנשי החינוך בשטח. בהקשר זה העצות שלי למפתחי ו במה שחשוב למנהליםיעסוק חשוב שהמחקר 

קיום דיאלוג )ג(  ;מתן אוטונומיה למנהלים)ב(  ;מתן אמון במנהלים)א(  הן: מדידה או מחקר בחינוך

להורים ומדידתן וכן מדדים חשובים  על בסיס מטרות בית הספר ,בית הספרהגורמים במכבד בין כל 

 ולהנהלת בית הספר.

 

 הדר:־איריס בן דוד

עוסקת בחינוך ומציבה יעדים לחינוך לעולם כולו,  אחת מהןבעולם הציבו מטרות פיתוח בר קיימא, 

בדגש על חינוך שוויוני ואפקטיבי לכולם. כדי לממן את החינוך הזה הוקמה ועדה בראשות טוני בלייר, 

הצענו מנגנוני מימון חדשניים. ההצעה התקבלה ואחת הקרנות העוסקות  ככלכלניםבתפקידנו  ואנחנו

ומקצה  ,אוספת סכום כסף קטן מכל מי ששוהה לילה במלוןשהם הקימו קרן ייעודית  .בכך מימשה אותה

 לכך. הזקוקות את הכסף למדינות 



 , כפי שנעשהמאגר מידע של מחקרים הנוגעים לחינוךלפתח אני מציעה  –לשאלה השנייה והשלישית 

בכל העולם. המאגר לא רק ינגיש את המשפיע  ניו יורקמ aringhouseWhat works cleבמודל של 

ת של את התקפּוואלא גם יבחן את מהימנות המחקרים  ,י החינוך והמדיניותשתוצאות המחקרים לאנ

 . (סיבתיות לעומת קשר מתאמי) הממצאים שלהם

: ישראל נמצאת במקום גבוה בכל המדדים בתחילת המושב לדברי פרופ' יוסטמןלהתייחס גם  ברצוני

)ומקום  במדד החדשנות העולמי 10במדד ההון האנושי, מקום  19מקום ל היא הגיעהלאומיים. ן־הבי

תוקף  ניםנותכל אלו שני באינדיקטור המחקר והפיתוח( ומקום עשרים במדד התחרותיות הגלובלית. 

 לאמירה של פרופ' יוסטמן שמערכת החינוך בסופו של דבר מגיעה לתוצאות לא רעות בכלל. 

של השוואה פשוטה  .יש לזכור שיש תחום מחקר שלם של מחקר השוואתי :לאומיותן־לגבי השוואות בי

תוצאות בישראל ובמדינות אחרות בעלות תרבות שונה, ממשל שונה והרכב אוכלוסייה שונה היא טעות 

לאומיים, אבל השוואה לא מושכלת יכולה ־ןקשה. אם נשווה נכון נוכל ללמוד רבות מהמחקרים הבי

 להטעות. 

שנאספים מעצם הנוכחות שלנו היום בעולם הווירטואלי, ומעצם  Big dataיש נתוני  –נקודה אחרונה 

היותנו צרכנים של טכנולוגיה דיגיטלית. חייבת להיות הסכמה חברתית, שנגיע אליה מתוך דיון ציבורי 

 אמיתי, מה מותר מה אסור לעשות עם הנתונים הללו. 

 

 חגית גליקמן: 

והנתונים המתקבלים מהם משפיעים על מערכת אני מובילה מחקרים רבים, בתפקידי כמנכ"לית ראמ"ה 

 4-3-כ לפני משרד החינוךכנית התקצוב הדיפרנציאלי שהחיל ותל החינוך. דוגמה לכך היא הערכה

 , שהחל כבר בתחילת התוכנית. ראיינוהערכהמחקר כנית בות את התושנים. ראמ"ה התבקשה ללו

את  בחנו, ולאחר מכן אלו עונה צרכים כניתוהצרכים שלהם והאם התמהם מפקחים ומנהלים כדי לברר 

האם המטרות הושגו. המחקר שלנו הראה שמלווה ארגוני לבית הספר יכול להועיל ובדקנו התוצאות 

הוספת המלווה  ,בהם בית הספר לא ביקש זאתשבמקרים , אם בית הספר ביקש שיהיה לו מלווה. מאוד

ווי ילשנות כיוון ולשנות את הקצאת הלהארגוני לא הועילה כלל. הממצא הזה גרם למשרד החינוך 

כנית הראינו חוסר והארגוני לבתי ספר. במובן הזה מדובר בהצלחה של ההערכה, למרות שמבחינת הת

 הצלחה. 

היחס הראוי הוא אמון הדדי. החוקר צריך  :היחס בין החוקר למקבלי ההחלטות בנושאלשאלה השנייה 

לתת להם את הכבוד הראוי וטיב עם החינוך בישראל להי באמת מעונייניםלהאמין שאנשי המדיניות 

גם אם הממצאים ביקורתיים כלפי המדיניות  –המחקר ובשלב הצגת הממצאים בשלבי להם. זה נכון 

בחוקרים, להאמין גם אנשי המדיניות צריכים לתת אמון  מנגד,חשוב להציג אותם בצורה מכבדת. 

 כשיל את אנשי המדיניות או לראות בקלונם. שמטרתם היא לשפר את מצב החינוך בישראל ולא לה

שיח עלינו לשנות את ה ראשית –שלוש העצות )שאני נותנת בעצם לעצמי(  אשר לשאלה השלישית,

מול הציבור והתקשורת. יש להפחית את  ,גם בתוך מערכת החינוך וגם מחוצה לה ,נתוניםבנושא ה

בנתונים מתוך כוונה להיטיב ומתוך הבנה שהנתונים אינם  ולהשתמש בצורה הוגנתהשיח התוקפני 

הספר מתאימים עצמם שדרוש רענון במערך המדידה מדי כמה שנים. להכיר בכך  , ישחזות הכול. שנית

גם בשל שינוי המטרות וגם בשל ההתאמה העצמית של  ולרענן לשנותחשוב למערך ומתרגלים אליו. 

היכולת להשוות לאורך זמן נפגעת, אבל המחיר של  –מחיר  ש לפעולה הזו י המערכת למערך המדידה.

הקשר הישיר בין המענה הניתן  וחיזוקקירוב המדידה אל הגוף הנמדד שלישית, גבוה יותר.  חוסר שינוי

אלא גם לתת הצעות לשיפור. ככל שאנשי  "הנה הכשל"לקשיים לבין הקשיים המתגלים. לא לומר רק  

 לטובה.  יותר דה היא עבורם, כך המדידה תשפיעהחינוך יבינו ויידעו שהמדי

  

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/
https://www.youtube.com/watch?v=o9E0OpGT-Cs&list=PLLm0R2O6eaF535gfbMVLRfjuysPTQh4aS&index=2&t=0s

