
        היזמה למחקר יישומי בחינוךהיזמה למחקר יישומי בחינוךהיזמה למחקר יישומי בחינוךהיזמה למחקר יישומי בחינוך                
   יד הנדיב  אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  ה      משרד החינוך   

 

    לרענון מערך האינדיקטורים למערכת החינוךהוועדה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חומרי רקע ליום עיון

  
  סוגיות בבניית אינדיקטורים למערכת החינוך בישראל

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  28.12.08, ט"שסבטבת ת' א, יום ראשון
  ירושלים , ליר- מכון ון

  
  



 א

מדענים ומלומדים ישראלים  101 חברים בה כיום. 1959נוסדה בשנת  אקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםה

מטרותיה קובע כי , 1961–א"התשכ, חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. מן המעלה הראשונה

לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות , מדעית לטפח ולקדם פעילות ן הות העיקרימשימותיהו

בגופים ובאירועים לייצג את המדע הישראלי ,  עם גופים מקבילים בחוץ לארץהתקשרויות לקיים ,לאומית

  . כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדעלהוציא לאורלאומיים ונ בימדעיים

מתוקף חוק חינוך  .ת ישראל כמדינה עצמאית וריבונית עם כינונה של מדינ,1948הוקם בשנת  משרד החינוך

 ,יסודי- וכלה בחינוך העלבגן הילדים על חינוכם של ילדי ישראל החל ממונההמשרד , 1953–ג"התשי, ממלכתי

.  המשרד על הכשרת כוח אדם להוראה במכללות להכשרת עובדי הוראהממונהכן . המסתיים בסוף כיתה יב

שיטות של פיתוח ,  ממלכתיות תכניות לימודיםה שלהכנ –ה  הפדגוגיכית הן  בתחום חינומדיניותמתווה המשרד 

טיפול באוכלוסיות , תכנון לוגיסטי, תקצוב מערכת החינוך –הארגון בתחום והן ,  וכדומהסטנדרטים והוראה

  . וכדומהפיקוח על מוסדות החינוך ,מיוחדות

הברון ביזמותיו של שראשיתה , רוטשילד בישראלממשיכה את הפעילות הפילנתרופית של משפחת  יד הנדיב

, לימודייםההישגים הבתחום החינוך מבקשת יד הנדיב לסייע לשיפור . 19-הרוטשילד בשלהי המאה  אדמונד דה

את מיטב מעמידה יד הנדיב . ישראלבהזדמנויות לחינוך איכותי לכל תלמיד על ידי הרחבה של היצע ה בייחוד

מערכת של פועלת כזרז לחדשנות שיש בה כדי לשפר מרכיבים חיוניים ו, בחינוךוסקים הידע והמומחיות לשירות הע

  .החינוך בישראל

האקדמיה הלאומית הישראלית  כמיזם משותף של 2003הוקמה בשלהי שנת  היזמה למחקר יישומי בחינוך

ומבוקר העשוי מטרת היזמה להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות ידע עדכני  ,ויד הנדיבך משרד החינו, למדעים

נושאים שבהם עוסקת היזמה נובעים משאלות של . לסייע להם במאמציהם לשפר את הישגי החינוך בישראל

היזמה למחקר הקמת ). ח"משה(מקבלי החלטות ונקבעים בעקבות התייעצויות עם בכירים במשרד החינוך 

לשיתוף האקדמיות למדעים  התגייסו בהןש ,אירופהמדינות בהברית ומ דוגמאות מארצותנשענה על בחינוך יישומי 

במדינות אלה ר כי התבר.  קודםסיוןיתוך שילוב של למידה ממחקר ומנ, קידום מערכת החינוךמען לפעולה 

,  התלמידים לבין שימוש שיטתי של מוריםהם החינוכיים של זיקה בין שיפור הישגי,בתנאים מסוימים, קיימת

  .מדעיהמחקר הספק מנהלים וקובעי מדיניות בידע ובראיות שמ

  :זמהי הה שלהקמתעמדו בבסיס שלוש הנחות עבודה 

. עשוי לתרום למחקר ולעשייה בחינוך, המוח עד חקר ביצועיםמֵחקר , ידע מתפתח בתחומי מחקר שונים •

  .חינוךב  ההישגיםלשיפורשניתן לכווָנן יכולות מחקר בישראל חינוך ובתחומים אחרים יש תחום הב

החלטות עשויה לעודד חוקרי חינוך להרחיב ההנגזרות מסדר היום של מקבלי  שאלות מחקר ה שלהצב •

. מועיל למעשה החינוכי תוך שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע אחריםיצירת ידע פעילותם לאת 

 , חדשים מחקראוריות וכליי ת שלפיתוחהניב  להאלה עשוי תשובות לשאלותבמתן מאמץ שקעה של ה

  .החינוךנוך ושל לקידומם של מערכת החי

דע מוסכם ֶימירצו להפיק תועלת , ממורים עד הנהלת משרד החינוך, חינוךתחום המקבלי החלטות ב •

 . כזהידעהתפתחותו של  לתרום מניסיונם המקצועי ל ואף,שיועמד לרשותם ומבוקר

ים בשנ. היזמה היא המאגדת את פעולות הייעוץ לממשלה ולרשויות שונות של האקדמיה בתחום החינוך

הוקמו   והאקדמיהאלה של  פעולות והתרחב, בעקבות פנייה של רשויות שונות וביוזמת האקדמיה ,האחרונות

     ).בריאות וסביבה, כגון חברה ורווחה(ם בתחומים שונים יצוותי ליווי וייעוץ מדעי

תו ליצור שתכלי, בימים אלה מונח על שולחנה של הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 NRC-בדומה למבנה ה, ייעוץ לממשלה ולרשויות השונותבשינוי שימסד ויסדיר את תפקיד האקדמיה בחוק 

National Research Council) (החדשהבמסגרת  להתמסד כחטיבה לחינוך עתידההיזמה . יתנהאמריק.  



 ב

  הוועדה לרענון מערך האינדיקטורים למערכת החינוך בישראל

     .י בחינוך הקימה ועדת מומחים בנושא אינדיקטורים לחינוך במדינת ישראלהיזמה למחקר יישומ

  בחינוךהרשות הארצית למדידה והערכה, )ח"משה (הוועדה הוקמה בתיאום עם משרד החינוך

 ,שביקשו להביא לרענון מערך האינדיקטורים הקיים, )ס"הלמ(והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) ה"ראמ(

ובתרומה של ידע  ה הלאומית הישראלית למדעים במדידת פעילות מדעיתומתוך עניינה של האקדמי

  .מדעי לשרות מקבלי החלטות בחינוך

  תוואי הפעולה של הוועדה

  :הוועדה קבעה חמישה מוקדים אשר ינחו אותה בעבודתה

על יכולת , בה נעשה שימוש יש השלכות על הנתונים הנאספיםשלסוג שיטת המחקר . שיטות המחקר. 1

   :נטיות לסוגיה זולווראלו הוועדה קבעה שנקודות . ועל השימוש באינדיקטורים עצמם,  מהםהלמידה

מדדים המבוססים על ) תקנּון ודיווח מגזרי ג) ומדידת הערך המוסף ב)  אינקרמנטליות(תוספתיות ) א

  שיטות בדיקה איכותניות 

של סוגי האינדיקטורים הרחבה בהוועדה רואה חשיבות . של מערך האינדיקטורים ממדיות-רב. 2

   . גרידאלימודייםשאינם  בכלל זה התייחסות לאינדיקטורים שמודדים הישגים ,בהם נעשה שימושש

הוועדה מעוניינת להתייחס לאינדיקטורים שאינם מתמקדים . ותהליכים, תפוקות, תשומות. 3

   .אלא לוקחים בחשבון תשומות ותהליכים בתוך הפעילות החינוכית, בתפוקות בלבד

בחן ביכולתה לשלב בין ימערכת האינדיקטורים ת. נתונים מערכתיים בצד הילד כנקודת המוצא. 4

  .  בתלמיד היחיד ובין שימוש בנתוני רקע ומעקב מערכתייםהתמקדות

, החלטותהמקבלי כך של חשיבות רבה מייחסתהוועדה . של האינדיקטורים נגישות ושימושיות. 5

כיצד לפרש אותם ובאיזה  ויידעו לקבל לידם את האינדיקטורים יוכלווהציבור הרחב , משתמשיםה

  . אופן להשתמש בהם

 ותת לסקירווכן קישורי ןתקציריה. שישמשו אותה בדיוניהמדעיות בראשית עבודתה הזמינה הוועדה סקירות 

  . ואחריותםהמחברים על דעת קירות המופיעים כאן מובאים הן התקצירים והן הס. מובאים להלןת והמקורי

טיוטת המסמך . מסקנותיה והמלצותיה במסמך מסכם, בתום דיוניה תכנס הוועדה את ממצאיה

 תפורסם, כפוף לאישור ועדת השיפוט של היזמה תימסר לבעלי העניין הראשייםבו, תישפט שיפוט עמיתים

, ע"הוועדה מקווה למסור את המסמך לציבור לפני חנוכה תש.  ותונגש לציבור באמצעות האינטרנט

  .2009דצמבר 

  

  חברי הוועדה

כדיקן  ומכהן הוא פרופסור מן המניין במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון) ר"יו(משה יוסטמן 

     .הפקולטה למדעי הרוח והחברה

מודלים אנליטיים של חינוך ,שוויון וחינוך-אי,  כלכלה פוליטית של צמיחההםתחומי המחקר שלו 

,  תיעוש, איזון בין חינוך פרטי לציבורי,צמיחה וחלוקת הכנסות, ך דינמיקה של חינו,פרטי וציבורי

    .  ביזור מערכות חינוך, חינוך והון חברתי,דמוקרטיזציה ומדיניות חברתית

  .1982, הרווארד בעל תואר שלישי מאוניברסיטת



 ג

    . אילן-  היא מרצה בבית ספר לחינוך באוניברסיטת ברברוריה אגרסט

 מרכזת על הוראת הביולוגיה- כיהנה כמפקחת,2004 -1989 בשנים ,אחר מכןעבדה כמורה לביולוגיה ול

, רים" ראש אשכול מדעים בהנהלת המפמהיתהבנוסף . משרד החינוךבמזכירות הפדגוגית ב) ר"מפמ(

תחומי ". הכשרת המורה וקידומו המקצועי"עדת דברת וועדת משנה לוו חברה בהיתה. 2004-1999

הוראת , תכניות לימודים, דרכי הערכה,  ושיקולי דעת של מוריםחשיבת מורים: מחקרה כוללים

   .היבטים ערכיים בהוראת מדעים, הוראת מדעים, ביולוגיה

  . 2001, בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 נוערובני בריאות נפש ורווחה של ילדים  לקבוצת המחקרהוא פרופסור מן המניין וראש רמי בנבנישתי 

 רווחת :תחומי המחקר העיקריים שלו הם. אילן- ת ברבבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיט

בשנים האחרונות עוסק בניטור של אלימות . שימוש אפקטיבי במידע; קבלת החלטות; הילד ושלומו

משתתף במספר ועדות . הרשות המקומית והמדינה, ברמת בית הספר, ואקלים במערכת החינוך

    . בוריות העוסקות בילדים בסיכוןצי

  . 1981, בעל תואר שלישי בעבודה סוציאלית ובפסיכולוגיה מאוניברסיטת מישיגן

כדיקן בעבר הן יכ. גוריון בנגב-  הוא פרופסור מן המניין לפסיכולוגיה באוניברסיטת בןאבישי הניק

שם   קוגניטיבית עלמופקד על הקתדרה לנירופסיכולוגיהכיום ו, הפקולטה למדעי הרוח והחברה

עיבוד מלים בודדות , ובנושאי קשב, מחקריו עוסקים בתחום מדע העצב הקוגניטיבי בכלל. זלוטובסקי

בעבר כיהן . בשנים האחרונות התרחבו מחקריו גם לתחום ליקויי הלמידה. ועיבוד מידע נומרי בפרט

  קי באוניברסיטת שם זלוטובס כראש המחלקה למדעי ההתנהגות וכראש המרכז למדעי העצב על

    .גוריון בנגב- בן

 .1979, בעל תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 חוקר את הוראת המתמטיקה.  הוא פרופסור חבר במחלקה להוראת המדעים במכון וייצמןאברהם הרכבי

משיך הואת הכשרתו כחוקר הוראת המתמטיקה החל בארגנטינה . בבתי ספר תיכוניים הולמידת

  . 2005-ל 2001  כיהן כראש המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן בין השנים .בישראל

  . 1986, בעל תואר שלישי בחינוך מתמטי ממכון ויצמן

עוסק בחקר . לפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת חיפהמן המניין פרופסור הוא  משה זיידנר

 בראש ועדת הדוקטורט של ישב. חינוכית-הבדלים בין אישיים והערכה פסיכו, משכל, אישיותה

רת בתפקיד הדיקן למחקר באוניברסיטת חיפה בשנים יוכן ש 2000-1999 בשניםהפקולטה לחינוך 

והמנהל , עומד בראש המרכז לחקר בינתחומי של רגשותההוא המייסד וזיידנר ' פרופ. 2005-2000

    . תרבותי של אישיות ורגש- המדעי של המעבדה לחקר בין

  . 1984, סיכולוגיה חינוכית מהאוניברסיטה העבריתבעל תואר שלישי בפ

עוסק במחקר של משפט בינלאומי .  הוא מרצה בכיר למשפטים באוניברסיטה העבריתמיכאיל קרייני

קרן רוטשילד וקרן מלגות קיבל בעבר את . תתרבותיּו-הליכים אזרחיים ורב, דתי-פרטי ומשפט בין

    . האקדמיה הלאומית למדעיםחבר בפורום החוקרים הצעירים של . פולברייט

  . 2003,  ניהווותואר שלישי מאוניברסיטת פנסיל, 2000, בעל תואר שלישי במשפטים מהאוניברסיטה העברית
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   יום העיוןתכנית

  

                התכנסות ורישום  09:30-9:00 

  למדעיםהישראלית  נשיא האקדמיה הלאומית ,פרופסור מנחם יערי  : ברכות      10:00-09:30

  ר הוועדה "יו, פרופסור משה יוסטמן : פתיחה                            

  ת בחינוךשוויון הזדמנויול אינדיקטורים לפערים ו–מושב ראשון       11:30-10:00

   מיכאיל קרייניר"ד   :מנחה

  אילן- אוניברסיטת בר– ק סילבר' זפרופסור   : מציג

  תל אביב אוניברסיטת – פרופסור יוסי שביט  :יםגיבמ

  בנק ישראל,  חטיבת המחקר–נעם זוסמן  

  דיון בהשתתפות הקהל

   קצרההפסקה    11:45-11:30

   אינדיקטורים למורים והוראה–מושב שני      13:15-11:45

  פרופסור משה זיידנר    :נחהמ    

  חוקר במרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית, מתכנן ויועץ חינוכי חברתי – נחום בלס      :מציג

   נשיא מכללת קיי– פרופסור שלמה בק  :יביםמג

  ח"משה, ר המזכירות הפדגוגית" יו– רופסור ענת זוהרפ 

  דיון בהשתתפות הקהל

    )יוגש כיבוד קל( הפסקת צהריים   14:15-13:15

  ישגיםהת  שימוש באינדיקטורים להערכ–מושב שלישי     15:45 –14:15

   אבישי הניקסורפרופ   :נחהמ

   האוניברסיטה העברית בירושלים– רל קאהן סוסורפרופ   :מציג

  )באנגלית (Professor Henry Braun, Boston College :מגיבים

  ה"לית ראמ" מנכ– מיכל בלר סורפרופ 

   דיון בהשתתפות הקהל

  הקהל וחצי שעה לדיון בהשתתפות, בכל מושב תוקדש שעה למציג ולמגיבים

                הפסקת קפה   16:00-15:45

  דיון בהשתתפות הקהל –סיכום  יאתלמ  17:00-16:00

 פרופסור רמי בנבנישתי   :מנחה

   משרד החינוך,  המנהלת הכללית– שלומית עמיחי  :פתיחה

  פרופסור משה יוסטמן : סיכום
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אינדיקטורים שימוש ב' בנושא הלסקיר) Henry Braun(הנרי בראון ה של פרופסור כן תגובו, המלאות

  .'חינוכיים

נתונים  מאגרי  פיתוח ושימוש שלר אנליה שלוסר מכנס בנושא"דיווח של דבאתר כמו כן מונגש 

 CALDER במרכז 2007ובר בוושינגטון בחודש אוקטשהתקיים  מחוזיים ולאומיים למטרות מחקר

(Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research) .ימחקר המיקוד בכינוס היה על -

  .שלהם והקהילות, הספר-בתי, תלמידים לבין מאפיינים של מוריהםנתונים על אורך המחברים בין 
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  על מדדי שוויון הזדמנויות בחינוך בישראל

  

  ק סילבר'ז

  אילן-  אוניברסיטת בר

  

  )תקציר(

  

בעיקר (בעשרים השנים האחרונות החלו פילוסופים וחוקרים במדעי החברה שהשוויון יקר ללבם 

ואולם . 'שוויון ההזדמנויות 'למושג' שוויון התוצאות'להסיט את תשומת הלב מהמושג ) כלכלנים

דוח זה מסכם את ניסיונם של . ואין עדיין קונסנזוס על אופן הגדרתו, המושג השני רחוק מלהיות פשוט

; אין מדובר בסקירה תאורטית בלבד. פילוסופים וכלכלנים להגדיר את המושג של שוויון ההזדמנויות

כים ליישם את רעיון שוויון ההזדמנויות היא מראה גם כיצד הציעו הכלכלנים בשנים האחרונות דר

  .בכלל וההזדמנויות החינוכיות בפרט

הדוח נפתח בהצגת סקר על מושג ההזדמנות השווה ומסביר את ההבדל בין גישה זו לבין שוויון 

, )Roemer(ון רומר 'הוא מדגיש במיוחד את התרומות החשובות מאוד של ג. בהזדמנויות הוגנות

. הנתונות לשליטתו' בחירות אוטונומיות'שהן מעבר לשליטתו של היחיד לבין ' נסיבות'שהבחין בין 

בעקבות הבחנה זו רומר ממליץ שהחברה תעניק פיצוי רק במקרים שההשלכות השליליות נובעות 

. אין צורך להציע ביטוח כנגד השלכות הבחירות האוטונומיות של היחיד. מנסיבות או מגורל שהתאכזר

מדיניות של שוויון הזדמנויות צריכה להשוות את התוצאות ", )Roemer, 1995 (במילותיו של רומר

אך לאפשר תוצאות מבדילות אם הן נובעות , אם הן השלכותיהן של סיבות שמעבר לשליטתו של האדם

הבחנה זו מחייבת אותנו להיות מסוגלים לדעת איזה סוג של , באופן טבעי". מבחירות אוטונומיות

 ) ,.2007Ooghe et al(אוג ואחרים . ע מהנסיבות ואיזה הוא תוצאה של בחירה אוטונומיתהתנהגות היחיד נוב

הרעיון הוא . יש גישה אליהןד שליחי' מערך ההזדמנויות'המתמקדת ב, מתמצתים היטב גישה חלופית

  .בין המערכים האלה, במידת האפשר, להשוות

קצתן נקטו .  זה של שוויון ההזדמנויותבאחרונה הופיעו בספרות הצעות מהצעות שונות ליישום מושג

 או  Lefranc et al., 2006ראו (מבוססת על מושג השליטה הסטֹוַכסטית , לנושא" אורדינלית"גישה 

Zheng, 2006 .(נג לדוגמה הראה כיצד יש להמשיך ולהסיק מסקנות כאשר אפשר לדרג הן את 'ז

, לדוגמה(' המאמץ'הן את הנתונים על ו) רמת ההשכלה של ההורים, לדוגמה(הנתונים על הנסיבות 

הועלו גם הצעות לנקוט גישה . על פי סדר חשיבות) קבוצת ההכנסה שהילדים משתייכים אליה

)  בקרובעתיד להתפרסם, Silber and Spadaro(סילבר וספדרו . למושג שוויון ההזדמנויות" קרדינלית"

תלות בין הנסיבות -ידה של דרגת האיהמליצו בהתאם על מדדים לשוויון הזדמנויות שמסתכמים במד

  .כפי שהוגדרו זה עתה, לבין מאמצי היחיד

מציעים להבחין בין גורמים שמעבר לשליטתו ) Checchi and Peragine, 2007(י ופרגין 'צ'צ,  לכךבדומה

היחיד אחראי כלומר הבדלים ש, בתחום שליטתובין הישגים שו )'סוגים'הם קוראים להם  (של היחיד

, )עקרון הפיצוירעיון זה מכונה  (קטיגוריה הראשונה החברה לפצות על הבדלים הקשורים לעל. להם

 על פי פלרבי  )עקרון התגמול הטבעירעיון זה מכונה  (קטיגוריה השנייהמן העל הבדלים אך לא 

][Fleurbaey, 1995 .(בטס ורומר . המחברים מגיעים לכמה מדדים לחוסר שוויון הזדמנויות)Betts and 
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Roemer, 2005 ( לצורכיהשתמשו במסגרת הניתוח שרומר הציע במקור כדי להעריך את שינויי ההקצאות 

) Peragine and Serlanga, 2007(ואילו פרגין וסרלנגה , ב"חינוך הנדרשות להשוואת ההזדמנויות בארה

 מערכות לפי ג וכיצד יש לדר,מנסים לברר מתי הזדמנויות חינוכיות של יחידים מרקעים שונים משתוות

העלו ) Justman and Gilboa, 2007(יוסטמן וגלבוע , לבסוף. המידה של שוויון ההזדמנויות שהן מציעות

הם ביססו את הניתוח שלהם על ההשוואה בין תוצאות מבחנים . באחרונה הצעה מקורית

הרעיון . רפסיכומטריים בקרב סטודנטים שגדלו בקיבוץ לבין תוצאות המבחנים של המגיעים מרקע אח

שעות , מורים,  גודל הכיתה–היה שלא רק שלבני קיבוצים יש נגישות שווה לתשומות חינוכיות למיניהן 

  .טיפול רפואי ומגורים,   אלא שיש להם גם רמות דומות של תזונה–הוראה ועוד 

 והוא, החלק השני של הדוח מציג תרשימים מספריים פשוטים מאוד של מגוון השיטות שצוינו לעיל

  .נועד לאפשר לקורא לראות את ייחודה של כל גישה

הוא מציע . הדוח מסתיים בהמלצות מדויקות על הדרך למדוד שוויון הזדמנויות בחינוך בישראל

, לבתי ספר יסודיים ולחטיבות ביניים, נגישות לגני ילדים(ת לחינוך רשימה של מדדים להבדלים בנגישּו

ולהבדלים בכמויות המשאבים שהחברה מקצה למטרות ) הלבחינות הבגרות ואחר כך לחינוך הגבו

ב "הוא גם מציע מדדים שיוכלו לאפשר לבדוק את השוויון בהישגים על פי נתוני המיצ. חינוכיות

  .והבחינות הפסיכומטריות לקבלה לאוניברסיטה

  

     pdf.heb-silver-pearim/files/il.ac.academy.education://http  - קישור לסקירה המלאה
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  סקירת ספרות בנושא אינדיקטורים הנוגעים למורים והוראה במערכות החינוך

  

  נחום בלס

  חוקר במרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית, מתכנן ויועץ חינוכי חברתי

  

  )תקציר(

  

לית והמחקרית כאחד מאוחדות בדעתן שהמרכיב המרכזי והמשפיע ביותר על הספרות החינוכית הכל

כמו כן יש הסכמה רחבה לקביעה . תוצאות פעילותה של כל מערכת חינוך הוא איכות המורים המצויים

אלה הן  פחות או . שתפקיד המורה כיום הרבה יותר מורכב ומציב דרישות רבות יותר מאשר בעבר

. שהוא נושא כה מרכזי לתפקודה של  מערכת החינוך, בנושא מורים והוראהיותר ההסכמות היחידות 

מהם המשתנים המשפיעים ביותר על , "מורה טוב"בולטים במיוחד חילוקי הדעות באשר להגדרה מהו 

מהן  דרכי ההכשרה , מהן הסיבות להצטרפות אנשים למוסדות להכשרת מורים, איכותו של המורה

ים להצטרפות ראשונית למסגרות הוראה מיד לאחר תום הלימודים מהם הגורמ, היעילות ביותר

הסקירה עוסקת  בתיאור . או נשירה מהוראה/במוסדות להכשרת מורים ומהן הסיבות להתמדה ו

  : תוך הארת שתי סוגיות מרכזיות, האינדיקטורים הנוגעים לכוח אדם בהוראה

  איכות כוח האדם בהוראה  .א

 קוש למורים הגורמים המשפיעים על ההיצע והבי  .ב

חלקה הראשון של הסקירה מתאר את הבעיות הקשורות לגיבושם של אינדיקטורים חינוכיים בכלל 

לאחר מכן עוסקת הסקירה בתיאור מפורט של האינדיקטורים . ובתחום כוח האדם בהוראה בפרט

רים בחלק העוסק בביקוש ובהיצע של מו.  ב ובישראל"בארה, הנהוגים ומקובלים בתחום זה באירופה

ועל הקשיים בעריכת השוואות רלוונטיות של , עמדנו על ההיבטים  הכרוכים בחיזוי הביקוש וההיצע

או של מורים במדינה אחת בהשוואה , תנאי השכר והעבודה של המורים לעומת בעלי מקצועות אחרים

  . למדינות אחרות

אומדן איכותם של שעסק כאמור ב, המסקנה הבולטת ביותר העולה מן החלק הראשון של הסקירה

 במיוחד של –היא שיכולתם של המשתנים המקובלים להערכת איכות המורים וההוראה , המורים

של מדידת איכות , אולם הגישה החלופית,  לנבא את איכות המורים מוגבלת למדי–ההשכלה והוותק 

, ותמתאפיינת גם היא בבעיות לא פשוט, המורים על ידי ההישגים הלימודיים של תלמידיהם

המסקנה הבולטת ביותר בחלקה השני של הסקירה היא שכשם . אופרטיביות ופרופסיונליות במיוחד

שעות ,   שכר–כך גם בין תנאי עבודה , שבין השכלה וותק לבין איכות הוראה קיים קשר חלש בלבד

ועל ,   ובין הנכונות לפנות להוראה ולהתמיד בה הקשר רופף מאד לעיתים–ומבנה משרה למשל , עבודה

  .כן חיזוי של ביקוש והיצע למורים תוך הסתייעות באינדיקטורים אלה הוא בעייתי

גיל ואפיונים  אחרים של המורים מצד , ותק, לאיסוף האינדיקטורים על השכלה, למרות האמור לעיל

התמדתם בה ופרישתם ממנה  , ועל תנאי עבודתם וגורמים אחרים המשפיעים על כניסתם להוראה, אחד

והן בגלל חשיבותם , הן משום שאלה הגורמים המשפיעים ביותר על השכר, שני יש חשיבות רבהמצד 

  .  לתכנון מדיניות כוח אדם ברמה הארצית והמקומית
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  :המלצותינו המרכזיות בכל הנוגע לגיבוש מערכות אינדיקטורים לכוח אדם חינוכי בישראל היו

לוותק , קר אלה הנוגעים להשכלת המוריםבעי,  האינדיקטורים הקיימים והמפורסמים בישראלא

אך תרומתם להערכת , מקובלים גם בשאר הארצות המפותחות, שלהם ולדרכי הכשרתם להוראה

יש , אם רוצים לגבש אינדיקטורים לבחינת ההתקדמות בתחום זה, אי  לכך. איכות כוח האדם מוגבלת

 גם את –וכפועל יוצא , ק יותרשהקשר שלהם לאיכות המורים מובה, לחפש משתנים נוספים ואחרים

  .האינדיקטורים המתאימים ביותר למעקב אחרי משתנים אלה

הופך את , ריבוי הגורמים המשפיע על הביקוש למורים מחד גיסא ועל היצע המורים מאידך גיסא. ב

עובדה זו אינה פוסלת את הצורך . לקשה וכמעט בלתי אפשרי) הלאומית(החיזוי ברמת המאקרו 

דיקטורים שיוכלו לשמש את קובעי מדיניות החינוך לצורכי מעקב אחרי שינויים במגמות בגיבוש אינ

פיתוח אינדיקטורים שצוינו ברמת היישוב ואפילו בית הספר , יחד עם זאת. כלליות של ביקוש והיצע

, יכול לסייע בידי הגורמים המקומיים  לערוך תחזיות ביקוש והיצע מקומיות ברמה גבוהה של דיוק

 .שר להן להיערך לקראת שינויים צפוייםולאפ

העוקבים אחרי ההשפעות שיש לשינויים בגובה , מקום מיוחד ראוי להקדיש לגיבוש אינדיקטורים. ג

חשוב במיוחד לנסות . השכר ובתנאי העבודה על הנכונות להצטרף למקצוע ההוראה ולהתמיד בו

, ונים על קבוצות שונות בקרב המוריםולאבחן את ההשפעות הדיפרנציאליות של תמריצים ותגמולים ש

  . ולהגדיר אינדיקטורים מתאימים

 נושא חשוב במיוחד  הקשור להפקת אינדיקטורים ולשימוש בהם הוא סוגיית השליטה בקביעת .ד

ואם לא , סביר להניח שהגורם המממן הבלעדי. בדרך פרסומם ובמועדו, האינדיקטורים שייאספו

ולכן יש סבירות לא מעטה , רד החינוך או משרד ממשלתי אחריהיה מש, הבלעדי לפחות העיקרי

. היקפו ועיתויו, הן על קביעת האינדיקטורים שייאספו והן על דרך הפרסום, שתהיה לו גם השפעה רבה

יש לעשות כל מאמץ לא לאפשר זאת ולמנוע שליטה של גורם אינטרסנטי כלשהו בקביעת 

 . ומם ובעיתויובדרך פרס, האינדיקטורים שבהם ייעשה שימוש

קיימים פערים גדולים בתשתית איסוף הנתונים הנדרשת לשם גיבוש אינדיקטורים טובים למעקב . ה 

ַּבתיאום , מעבר לכך. אחרי איכות כוח האדם בהוראה ואחר תנודות הביקוש וההיצע של כוח אדם זה

קיימים קשיים , בין משרד החינוך ובין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובתוך משרד החינוך עצמו

תיאום בין כל . מדרכי איסוף שונות ומדרכי עיבוד שונות, הנובעים מהגדרות שונות לאותם משתנים

, המערכות הללו ויצירת מערכת אחת ויחידה שתשרת את כולם באופן שוטף מחייבים ראיית מאקרו

  . ך איסופםובחינה מחודשת של כל מערכות הנתונים במשרד ודר, סטייה מדרכי עבודה מקובלות

  

  pdf.heb-horaa-morim-indicators/files/il.ac.academy.education://http -   קישור לסקירה המלאה
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  : חינוכיים בקביעת מדיניות ובקבלת החלטותםשימוש באינדיקטורי

  ב"שגים במיצמבחני ההי

  

  סורל קאהן

  האוניברסיטה העברית בירושלים

  

  )תקציר(

  

מבחני . קבלת החלטותרציונלי של תהליך בהתבססות על מידע היא אחד המרכיבים ההכרחיים 

. נועדו למטרה זו) ספרית-מדדי יעילות וצמיחה בית(ב "במסגרת המיצ 2002אז ההישגים המועברים מ

ו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי בית הספר היסודי ותלמידי מבחנים אלה נועד, באופן ספציפי

מדע : חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה לפי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה

למנהל  תוצאות המבחנים נועדו לסייע. ומתמטיקה) ערבית/ עברית(שפת אם , אנגלית, וטכנולוגיה

ניטור התהליך הלימודי והקצאת , ספריים לשם בקרה- ביתבית הספר ולצוות המורים בקביעת יעדים

 מערכתית-כללב נועדו לתת בידי הנהלת משרד החינוך תמונה " המיצתוצאות, בנוסף לכך. המשאבים

  . ולשמש ככלי עבודה מרכזי בקביעת מדיניות הקצאת המשאבים של המשרד, של ההישגים

 על ההיבטים –ב "ני ההישגים במיצמטרתה של עבודה זו היא בחינה מקיפה של התאמת מבח

להוות : מופעליםבשמה הם רו ונוצשמה ִלש למטרה –והפסיכומטריים שלהם , התקציביים, התפעוליים

-ברמה הכללהן  ות הספרברמת ביהן , כלי עבודה מרכזי בקביעת המדיניות והקצאת המשאבים

ב " של מבחני ההישגים במיצעל ידי ציון תנאים הכרחיים להשגת המטרותנעשית העבודה . מערכתית

) א:  סוגי תנאיםבחמישההעבודה מתמקדת , באופן ספציפי. הלכה למעשה, ובחינה של מידת קיומם

קף תו)  גשלמות המידע המסופק לבית הספר וזמינותו בזמן אמת)  בגמישות ניהולית ברמת בית הספר

-ספריים והכלל- הבית,י וברמת האגרגטים הכיתתייםלידואווברמת התלמיד האינדי ,הציונים

השוואה לאפשרות הוש האבסולוטי של הציונים כמדדים של ידע וירתקפות הפ)  דמערכתיים

תקפות הפירוש הנורמטיבי של הציונים ) דרגות כיתות ושנים ה, ם בין מקצועותמשמעותית של הציוני

  .ושל תוצאות ההשוואה בין ציונים מבחינה זו

ב למלא את התפקיד "יכולתם של מבחני ההישגים במיצגבי להמסקנה הנובעת מהעבודה הנוכחית 

לכך ! ב אינם יכולים למלא את התפקיד"מבחני ההישגים במיצ: משמעית-שיועד להם הינה ברורה וחד

 וליתר דיוק ,אמה של האמצעים למטרההת-בחלקן מאיסיבות אלה נובעות . סיבות רבות ומגוונותיש 

 במגמה לצמצם את העלות הדמיונית הכרוכה בבניית ,וךהחלטות השונות שהתקבלו במשרד החינמה

בלעדית בדרגת כיתה הוחלט להתמקד .  בלבד4%-2% כדי תואם את המטרה היומרניתשמערך בחינות 

כן הוחלט .  מקצועות בלבד4-וב ,)'כיתה ח(ושל חטיבת הביניים ) 'הכיתה (ס היסודי "אחת של ביה

. תי הספר בכל שנהמכלל ב 25% -רק ב המקצועות  הבחינות בכל אחד מארבעתאת בפועל להעביר

   . שהוגדרוההתאמה של המבנה המצומק למטרות-התעלמו מאיהחלטות אלה 

בהשגת נכשלו ב "מבחני ההישגים במיצכך שלהיו גורמים נוספים , בנוסף לצמצום הדרסטי של היקפו

ידואליים ובעיקר ווינדיחלטות ומחדלים שפוגעים בתוקף הציונים האלכישלון תרמו גם ה. יהםמטרות

 ה של קבוצ בכל כיתה נבחרה– הסלקציה החיובית: הממוצעים הכיתתיים כמדדים של ידעבתוקף 
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העובדה שהמועד שנקבע ו, ע הממוצמחשבים את, ורק שלהם, שעל פי התוצאות שלהםתלמידים 

  .  גורם לכך שהתוצאות זמינות להנהלות בתי הספר באיחור של שנת לימודיםלבחינה 

 ואף לא  – ב למלא את התפקיד שיועד להם אינו קשור רק"חוסר יכולתם של מבחני המיצ, אולםו

ב מדי שנה לכל "גם אילו הועברו מבחני המיצ. להחלטות השונות שהתקבלו במשרד החינוך –בעיקר 

בכל המקצועות ובכל דרגות הכיתה והתמלאו כל התנאים ההכרחיים להבטחת תוקף , התלמידים

ב "לא היה ביכולת מבחני המיצ, ינדיבידואליים והממוצעים הכיתתיים כמדדים של ידעהציונים הא

בה עומדים תלמידי בית הספר היסודי וחטיבות הביניים ברמת הדרישות " למידה עללספק מידע תקף 

-כלי מרכזי לתכנון וקביעת מדיניות ברמה הבית,  כךעל יד, ולהוות" פי תכנית הלימודיםהמצופה ל

לא ניתן היה לפרש את הציונים כמעידים על המידה שהסיבה לכך היא . מערכתית כאחד-כללספרית וה

 את הציונים בין מבחינה זולהשוות היה  ולא ניתן ,בה עומדים התלמידים בדרישות תכנית הלימודיםש

לא היה ניתן לפתור גם את הבעיות הכרוכות בפירוש . בתוך מקצועות ובין דרגות כיתה, תמקצועו

  .במקום הפירוש האבסולוטי או בנוסף עליו, ולוטי של הציונים בעזרת הפירוש הנורמטיבי שלהםהאבס

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

לבים  כבר בש,מכאן שתהליך עבודה תקין ושקוף היה מעמיד את משרד החינוך. כולן היו ידועות מראש

אין כל אפשרות מעשית לבסס את ,  שמבחינה תקציבית ולוגיסטית על כך,ב"הראשונים של תכנון המיצ

ניטור ההישגים הלימודיים ואת תהליכי קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות בכל אחד מבתי הספר 

הבונה על מבחני הישגים שמשרד החינוך הוא , בכל אחת מחטיבות הביניים ומדי שנה בשנה, היסודיים

ציונים המתקבלים במבחנים שונים כן היה המשרד מבין שגם אם .  אותםומציינןמעביר אותם , אותם

ן שכל אחד מהמשרד גם היה מפנים . השוואה- אינם בניהם,  סולם משותףבאמצעותמבוטאים לכאורה 

תבסס על הלא ניתן ל, מכל הנימוקים הללו. הציונים נעדר משמעות במונחים של כמות ידע אבסולוטית

 היה מבהיר להנהלת המשרדהנזכר אף מידע ה. תהליך הלימודי בבית הספרה לשם ניטור ב" המיצציוני

ב אינן רלוונטיות גם לתהליכי "תוצאות הבחינות המועברות במסגרת המיצ ,מאותן סיבותבדיוק ש

והיה מחייב את הנהלת המשרד , מערכתית-ברמה הכלל, התכנון וקבלת ההחלטות שלה עצמה

 אינן יכולות להוות כלי "אובייקטיביות"לפיה בחינות הישגים , להתמודד עם המסקנה הבלתי נמנעת

  .מערכתית-הכלללא ברמה ספרית ו- הביתלא ברמה: עבודה מרכזי לצורך תכנון והקצאת משאבים

ב "ניתן להצביע בוודאות על תהליך קבלת ההחלטות שעמד ביסוד בניית המיצ, לאור האמור לעיל

 )בשנה₪ עשרות מיליוני (אף עלותו ב ועל "למרות מרכזיות המיצ. ותו כסיבה העיקרית לכישלונוהפעל

ש פירו, הפעלתו, הגדרת מטרותיו ודרכי השגתן, ב"הקמת המיצ, המאמץ הלוגיסטי הכרוך בהפעלתוו

נעשו ונעשים ללא ,  כאחד–מערכתית -ס וברמה הכלל" ברמת ביה–ממצאיו וקבלת ההחלטות על פיהם 

 אחת המסקנות העיקריות של .וללא פיקוח מקצועי שוטף, פומבית ושקופה, ודת מטה מסודרתעב

העבודה הנוכחית נוגעת לפיכך לצורך לשנות מן היסוד את תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות של משרד 

שימוש . על תכנון מוקדם ובקרה שוטפת, החינוך עצמו ולבססם על עבודת מטה מתועדת ושקופה

  .דע אפשרי רק במסגרת הפועלת באופן רציונלימושכל במי

ובין ,  מזהבית הספרורצוי להבחין בין תהליכי קבלת ההחלטות ברמת הכיתה מסקנה נוספת היא ש

תחייב בחנה זו ה. תכיפותו ההחלטות והמידע הדרוש לקבלתמבחינת סוג  , מזהמערכתית-רמה הכללה

מנע את הצורך בפשרה ההכרחית תהמישורים ומציאת פיתרונות שונים כדי לענות על הצרכים בשני 

, ברמה התוך בית ספרית. ב"העומדת ביסוד המיצ, אותו אמצעי לשתי המטרותהכרוכה בשימוש ב
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מדיניות משרד החינוך חייבת להתבסס על הכרה באוטונומיה של בתי ספר בכל התחומים הקשורים 

יא חלק אינטגרלי של תהליכים אלה ההערכה ה. לתהליכי ההוראה והלמידה ובכלל זה בתחום ההערכה

הכרה זו תוביל מן הסתם את משרד החינוך . ולא ניתן לנתקה מהם ולבססה על התערבות חיצונית

ביסוס תהליך קבלת ההחלטות בתוך כל בית ספר על ההערכות והשיפוטים לאין תחליף למסקנה ש

הליך ההוראה ושל קבלת כשם שהערכות אלה הן הבסיס היחידי של ת. הסובייקטיביים של המורים

ספרית יכולה וצריכה להתבסס - כך גם קבלת ההחלטות ברמה הבית, במסגרת הכיתהההחלטות 

 הדברים אמורים הן לגבי איתור התלמידים המתקשים בצירופים השונים של כיתה ומקצוע .עליהן

ביותר של " םהבעייתיי"והן לגבי אבחון הצירופים , שבהם צריכים מאמצי בית הספר להתמקד, הוראה

מכאן .  תקפות– יולמרות אופיין הסובייקטיב,  הערכות המורים זמינות1.כיתות ומקצועות הוראה

להיות מכוונים להחלפת הערכת ) ואינם יכולים(שמאמצי ההערכה של משרד החינוך אינם צריכים 

   2.ספריים-בית-כבסיס לתהליכי קבלת ההחלטות התוך" אובייקטיביות"המורים בהערכות 

ההישגים הלימודיים אינם צריכים לעמוד במוקד מאמצי ההערכה של משרד החינוך גם , יתרה מזו

שלא כולם נתונים בשליטת משרד , הישגים לימודיים מושפעים מגורמים שונים. מערכתית-ברמה הכלל

מכאן שמאמצי ההערכה של המשרד צריכים להיות מכוונים לאיסוף מידע על ההיבטים . החינוך

המלצה זו . או במקומו לפני איסוף מידע על הישגי התלמידים, הטיפול שניתן על ידושל השונים 

 להשגת המטרות בתחום הכרחייםתנאים  רק למילוי אחראי מבוססת על התפיסה לפיה משרד החינוך

 שמדיניות ההערכה של משרד החינוך תפיסה זו מובילה למסקנה. תנאי המספיקאך לא ל, ההישגים

לציון מיוחד .  לספק עליואותםש התנאים ההכרחיים בבדיקת, בראש ובראשונה,  להתמקדצריכה

הבטחת הוראתם . הוראת כל הנושאים הכלולים בתכנית הלימודים המחייבתבהקשר זה ראויה 

באופן בלתי  – כיתה ובית ספר בכל)  צירוף של מקצוע ודרגת כיתהבכל( הנושאים כלהמשמעותית של 

הינה החובה העליונה של משרד החינוך ותנאי הכרחי  – ת התלמידיםתלוי במאפייני אוכלוסיי

בדיקה יסודית ואוניברסלית ב ,מדי שנה, ב להתמקד" לכן על המיצ.להשגת מטרותיו בתחום ההישגים

 כיסוי .בכל בתי הספר, בכל המקצועות, תהליכי ההוראה והלמידה בכל דרגות הכיתה" ספקֶה"של 

 הטרוגניות גדולה של הכיתות או היעדר, בשל רמה נמוכה של התלמידים –חלקי בלבד של חומר הלימוד 

סיבה מרכזית  הוא –) 'מחשבים וכד, היעדר מעבדות, כיתות גדולות(,  ללמידהםתנאים אופטימליי

  . בשליטת המשרד המצוי והגורם המרכזי ,השגת המטרות של משרד החינוך בתחום ההישגים-לאי

, אשר עלותם הופכת אותם לבלתי ישימים, שגים חיצוניים אוניברסלייםראוי לציין שבניגוד למבחני הי

וממצאיו , בעלות נמוכהו,  ההוראה הוא אפשרי מבחינה לוגיסטית ֶהספקניטור אוניברסלי ושוטף של

ההמלצה העיקרית של עבודה זו היא , לאור האמור לעיל". אמיתי"יכולים להיות זמינים בזמן 

המלצה זו מדגישה את . ים של תהליך ההוראה במקום בתוצריוב באינדיקטור"התמקדות המיצ

 האפשרות של הטלתה באופן בלעדי על גורמים היעדר של מערכת החינוך על תהליך זה ואת האחריות

לאור ההבדלים הקיימים בין בתי הספר מבחינת מאפייני . מורים או תלמידים, אחרים כגון בתי ספר

 גם בהנחה של –) גודל כיתות למשל (ן להם על ידי משרד החינוךאוכלוסיות התלמידים והטיפול הנית

                                                 
 ספרית-בית-התוךעיקר השונות , ב"שבניגוד להנחת היסוד של מבחני ההישגים במיצ, ראוי לציין בהקשר זה 1

  .בכל כיתהאלא בין התלמידים , איננה בין כיתות ומקצועות
כגון , )high stakes examinations( ביחס לתלמיד החלטות לקבלתבחינות שנועדו להיות בסיס , כמובן, למעט 2

מעניין לציין שדוקא בהקשר זה משרד . המחייבות התבססות על סטנדרטים אוניברסליים, בחינת הבגרות
משקלן של הערכות אלה בקביעת הציון . ספריות-בית-במידה רבה על ההערכות התוך" לסמוך"החינוך נוטה 

  .80%שרד החינוך שואף להגדילו ל ומ50%בתעודת הבגרות הוא 
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 יש לצפות להבדלים משמעותיים ביניהם בקצב –אחידות בין בתי ספר בטיב התפקוד של סגל המורים 

מציאות זו הינה בלתי נמנעת . ההוראה וכתוצאה מכך לפערים ביניהם מבחינת כמות החומר הנלמד

מספר שעות ההוראה , קרי (הזמן –ומד לרשות בית הספר לאור העובדה שהאמצעי העיקרי הע

 ,בכיתות או בבתי ספר, ואינו תלוי בתלמידים באותה כיתה,   הינו אחיד–) השבועיות בכל מקצוע

היעדר .  השונות האדירה הקיימת ביניהם בכל המשתנים הקשורים לקצב הלמידה וטיבהלמרותו

. נע כמובן את השגת המטרות בתחום ההישגיםהכיסוי של חלקים משמעותיים בחומר הלימוד מו

הצלחת משרד החינוך בהשגת מטרותיו בתחום זה מותנית אפוא בהכרתו בסתירה האימננטית הטמונה 

ובהצלחתו למצוא פתרון יעיל , באותו זמן, שונים אצל תלמידים ובתי ספר זהותבניסיון להשיג מטרות 

  .וישים לבעיה זו

 

  pdf.heb-cahan-indicators/files/il.ac.academy.education://http- קישור לסקירה המלאה
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  :על השימוש במדדים חינוכיים להתוויית מדיניות ולקבלת החלטות

  קאהן' הערות מורחבות לסקירה של פרופ – ב"מבחני המיצ

  

  אוןהנרי בר

 'בוסטון קולג

   

  (*))תקציר(

  

הטווח זקוק ניהול אדמיניסטרטיבי -הטווח וארוכי-לצורך קבלת החלטות נכונות להגשמת יעדיו קצרי

נוכל . אמינות ושימושיות, רלוונטיות: מידע זה צריך לכלול לפחות שלושה מאפייני מפתח. יעיל למידע

אפשר להגיע , אם בכלל, רק לעתים רחוקות, אך למרבה הצער,  שלמות–להוסיף עליהם מאפיין נוסף 

הכמות העצומה של , בפועל. דרגת השלמות צריכה לתרום להערכת השימושיות, עם זאת. לשלמות

הנתונים העומדים לרשותנו מתמצית בדרך כלל במספר קטן של נתונים סטטיסטיים שלעתים קרובות 

משום כך . עת מדיניות וקבלת החלטותומדדים אלו הם שמובאים בחשבון בעת קבי', מדדים'מכונים 

  .טם בהקשר של שלושת מאפייני המפתחופ המדדים שיש לשהאל

 הן נוצרות ומפותחות ככאלהו, הן מהוות כלי עזר תכנוני. מערכות של מדדים אינן מתקיימות לעצמן

של  כל מערכת מדדים קיימת היא תוצאה לפיכך. ובהן בין השאר זמן וכסף, במגבלות העולם האִמתי

ועסקות אלו מובילות לפשרה בין התכונות הרצויות לבין  המגבלות , "עסקות חליפין תכנוניות"סדרת 

אלא אם , השאלה הקריטית אפוא איננה אם המערכת מגשימה את האידאל). בדרך כלל( הנכפות עלינו

 המשרתת היטב את המטרות הקיימות ועולה בקנה אחד עם ,היא מייצגת פשרה משביעת רצון

הן את ההשלכות הלא מכוונות והעלויות כוללות הן את המשאבים המושקעים בתחום . ויותיהעל

  .תיוחלושעשויות להסיטנו מהתוצאות המ

 בחשיבות הגוברת של ההון האנושי ושל התפקיד המרכזי שהחינוך הציבורי ממלא מתוך הכרה

וח שיעסוק בשימוש קהאן לכתוב ד' בפיתוחו של הון זה ברמה הלאומית ביקשה הוועדה מפרופ

והוועדה הסכימה , ב"קהאן הציע להתמקד במקרה המיוחד של מבחני המיצ' פרופ. במדדים חינוכיים

אך הוא מנתח , פיתוח ויישום של מדדים חינוכיים, קהאן דן בכמה סוגיות תכנון' בדוח שלו פרופ. לכך

משמש בסיס אשר רג וד את המדגם הרבעוני שגורם חיצוני דימיוחוב, ב"בעיקר את מבחני המיצ

, קצתם ענייני מדיניות,  קצתם טכניים:קהאן מטפל בעניינים אחדים' פרופ. לדוחות הציבוריים

  .פוליטיים באופיים –ואחרים 

ב ובפרשנויות הראויות של "העניינים הטכניים המרכזיים עוסקים באיכות הנתונים שיצרו מבחני המיצ

בהקפדה על מערך הציונים , איכות הנתונים תלויה במאפייני המבחנים. המדדים על סמך נתונים אלו

של פרשנויות תקפות מביאות בחשבון את אופיו . ובשלמות מדגם התלמידים הנדרש לצורך ההערכה

על פני  כמה שנים הן אורךל ציונים באותו מקצוע הן ביןאת תכונות מדרג הציונים ואת היחסים , הכלי

אך במקרים אחדים , קהאן מעלה אמנם כמה חששות לא מבוטלים' פרופ.  מקצועות בשנה אחתכמה

ות צריכה להי, עם זאת. היכולות הקיימות של מדע המדידותן הקריטריונים שהוא מציב חורגים מ

ואכן נראה , ב בעזרת מעט מאמץ ותקציב"אפשרות לקדם את האיכות הטכנית של מבחני המיצ

                                                 
 .התקציר במקור באנגלית ותורגם לעברית (*)
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ב וליצור קווים "שבשנים האחרונות ננקטו כמה צעדים כדי לשפר את איכותם של שני חלקי המיצ

  .מנחים נוקשים יותר להשוואה נכונה בין ציונים

ותוצאות השאלון על האווירה בבית הספר , ףדונות רק בחטיב נ"תכונות רכיב הציונים הפנימי במיצ

 מידע עדכני ורלוונטי ות מספקןמאחר שה,  ליתר תשומת לבותאין ספק שאלה ראוי. דונות כלליאינן נ

  . יותר מרכיב הציונים החיצוני

הציונים , ממדית שממדיה הם בתי הספר-ברמה האסטרטגית יותר אפשר לדמיין מטריצה תלת

בכל . ציון מסוים ומקצוע מסוים, זו מתאים לשילוב של בית ספר מסויםתא במטריצה . והמקצועות

 הפרופורציה של התאים המייצגים את הנתונים שנאספו במערכת הבחינות החיצונית ,שנה נתונה

קהאן טוען שעל מנת לעמוד ביעדים ' פרופ. מטריצת הנתונים דלילה למדי, כלומר, קטנה יחסית

  .צה שלמה בכל שנהיש צורך במטרי, ב"שנקבעו למיצ

על מקבלי .  רצף אחדקאהן ניצבים בשני קצוות של' ההעדפות של פרופוב כיום "אפשר לומר שהמיצ

 לבין תועלתבין הטובה ביותר חליפין העסקת יצגת את הרצף מיפני ההחלטות להחליט איזו נקודה על 

 אלה. עלויות  עצומותברור שלמערכת מבחנים המפיקה בכל שנה מטריצה מלאה יש . עלויות) מכלול(

מערכת .  וכן עומס שמוטל על צוות בית הספר ועל המורים,מתן ציונים ודיווח, ניהול, כוללות פיתוח

ו רו שלא ,דומה שהוכנסה לשימוש באנגליה נזנחה בסופו של דבר בשל מחאות אנשי הצוות בבתי הספר

  .נחת מהמערכת כפי שיושמה

כלשהו מהמבוי הסתום תהיה בחינה מחודשת של היעדים אחת האסטרטגיות העשויה להוביל למוצא 

הראיות להשפעותיו של רציונל התכנון הנוכחי ושל , )הן הפנימיים הן החיצוניים(ב "המבוקשים במיצ

 יש לפתוח בהתייעצויות נרחבות עם בעלי בסוגיית ההשפעות. ל מערכת החינוךע) החיוביות והשליליות(

שינויים העשויים מנהלים ומנהיגי חינוך אחרים בשאלה מהם ה עם דמיוחעניין במשרד החינוך וב

אפשר . ספרית-ברמה הביתמבחינתם של מקבלי ההחלטות ב "להעלות את ערכם של מבחני המיצ

עסקה שתייצג  ,תועלת/ של עלותסבירה עסקת חליפין אפשרשהרחבה צנועה של המערכת הנוכחית ת

השקתו של ביא בחשבון שינויים בנוף החינוכי מאז בחינה כזו גם ת. רצף שבין שני הקצוותבנקודה 

  .ב לבין מערכות אחרות של מדדים קיימים או מתוכננים"וכן את היחסים בין המיצ, ב"המיצ

 אלו שיפורים קטנים-למרות אי(ב הנוכחית פגומה כל כך "שמערכת המיצ) 1: קהאן טוען' פרופ, לסיכום

 עד שלמעשה היא כמעט חסרת ,)ה"ראמ –בחינוך תחת ניהולה של הרשות הארצית למדידה והערכה 

כמעט כל מערכת של מדדים על ספרית -להגיב ברמה הביתכדי שהגמישות והמשאבים הנחוצים ) 2ערך 

  .שהעלות השנתית של המערכת אינה הולמת את התועלת המופקת ממנה) 3ועקב כך , אינם קיימים

של בנתיב אחד שלב  מערכת הנוכחית ביש לראותאני טוען ש. אני מגיע למסקנות אחרות במקצת

השקעות צנועות בשיפור איכות . אמץ פילוסופיה של שיפור מתמידלמשרד החינוך על וש, התפתחות

 של רווחיםויות להניב עש  –ים ובקביעת סטנדרטים לביצוע בחיזוק יכולת ההשוואה בין שִנ, המבחנים

חשוב לייחד תשומת לב . המיניסטריאלית ספרית הן ברמה - הן ברמה הבית, תועלתממש באמינות וב

ברור שהשקעות . ב"ליותר הדרכה ותמיכה לצוותי בתי הספר המעוניינים להשתמש בתוצאות המיצ

 אין ספק שללקחי, ומכל מקום. ֶׂשֶכל עשויות להביא בעקבותיהן שיפור רב יותר-נרחבות יותר שייעשו בׂשּום

  .אינדיקטורים יש ערך רב בתכנון מערכת חדשה של ב"היישום וההתפתחות של המיצ, הפיתוח, התכנון

  pdf.heb-braun-indicators/files/il.ac.academy.education://http -  קישור לסקירה המלאה
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   במערכות החינוךשוויון-לפערים ואי סקירת ספרות בנושא אינדיקטורים

  

  נחום בלס

  חוקר במרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית, מתכנן ויועץ חינוכי חברתי

  

  )תקציר(

  

 בשלושה שוויון במערכת החינוך העומדים-של פערים ואי עוסקת באינדיקטורים סקירת ספרות זו

 .עיקריים קריטריונים

- ידים המתאפיינות בתנאי רקע סוציושוויון ופערים בין אוכלוסיות תלמ-לאי הנוגעים אינדיקטורים .א

  .אקונומיים שונים

ואינם מטפלים בהשלכות של פעילות מערכת , אינדיקטורים הנוגעים ישירות למערכת החינוך עצמה .ב

 .החינוך על השלבים המאוחרים יותר בחיי התלמיד כפרט ועל תרומתו לחברה

, שוטף באופן  הנאספים םנתוני סמך על לפתחם סיכוי שיש כאלה או, קיימים אינדיקטורים  .ג

 .תועלתם על תעלה שלהם הסמויה או הגלויה שהעלות בלי לאספם ושאפשר

 במערכות השוויון-אי נושא לעליית ההיסטורי את הרקע בקצרהמתאר חלקה הראשון של הסקירה 

 של הסקירה מוקדש לדיון השני חלקה. בפרט ובארץ בכלל בעולם, הציבורית הבמה לקדמת חינוך

 בוני את ואשר משמשות אליהן שחוקרים שונים הגיעוהגדרות , ולפערים שוויון-לאי השונות בהגדרות

 פערים בצמצום העוסקים באינדיקטורים מטפל החלק השלישי. השוויון-אי לבחינת  האינדיקטורים

.  בתחום התפוקות פערים לצמצום הנוגעים באינדיקטורים עוסק הרביעי חלקה. התשומות בתחום

 אינדיקטורים מערכת גיבוש הנוגעות לולכמה המלצות הממצאים מוקדש לסיכום ןהאחרו החלק

  :הן, מהסקירה העולה ביותר הבולטות המסקנות     .בישראל פערים וצמצום שוויון-אי עם להתמודדות

אזוריות ומקומיות הוא נושא , נושא הפערים בתפוקות ובתשומות בתוך מערכות חינוך ארציות  .א

אי לכך המשך גיבושם של .  על סדר יומן של מרבית המדינות המפותחותמרכזי ביותר ועומד

 .אינדיקטורים בתחום זה הוא משימה שצריך להקדיש לה מחשבה ומשאבים

 בדרך כלל אפשר. המאמצים שמקדישות מדינות רבות לצמצום הפערים נושאים פירות חלקיים בלבד  .ב

 ובנגישות) בר בתקצוב ישיר של המדינהבמיוחד כאשר מדו(לומר שהפערים בתשומות ברמה הכספית 

 . הצטמצמו ואולי אפילו בוטלו לחלוטין) לפחות לגילאי החינוך היסודי וחטיבת הביניים(לחינוך 

 והכוונה גם להשקעות של משקי הבית ושל –יחד עם זאת הפערים הנוגעים להשקעה הכוללת בחינוך   .ג

 –)  מתייחסים להמשכיות בחינוך העל יסודיבייחוד כאשר(גורמים פילנתרופיים שונים וגם לתפוקות 

 על מכאן שראוי אולי לתת עדיפות לפיתוח אינדיקטורים שיוכלו להצביע. ממשיכים להיות ניכרים ביותר

 . שוויון בחינוך הגבוה ובכל הקשור להשקעה פרטית ופילנתרופית במערכות החינוך-פערים ואי

 וימים ומהמשך קיום פערים גדולים בתחומיםהמסקנה העולה מעובדת צמצום הפערים בתחומים מס  .ד

בתחומים רבים אנו עדיין איננו , אפשר ורצוי לצמצם פערים ושנית, ראשית. אחרים גם היא כפולה

באשר לפיתוח אינדיקטורים הרי שכאן הדבר מחייב הרחבת המחקר על . יודעים כיצד לעשות זאת

הגברת הידע בתחום זה תסייע . חינוךהקשרים שבין מרכיבים שונים של ההשקעה לבין התפוקה ב

 .השוויון והפערים-לנו לבחור את הנתונים והמשתנים הראויים ביותר לשמש כאינדיקטורים למדידת אי
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 מתבטאת שהיא כפי השוויון בחינוך-רמת הפערים ואי על" מדידים משתנים "בהשפעת עסקה הסקירה

 עובדה זו אינה. חסית במערכת החינוךברמות שונות של תשומות ותפוקות הניתנות למדידה קלה י

 המשתנים" ת שחלק מקוראי סקירה זו אולי רואים בהן א–שתשומות ותפוקות אחרות  השקפה מבטאת

ליחסים בין , לאווירה הלימודית והחינוכית בבתי הספר נוגעים  ואשר"האיכותיים של מערכת החינוך

 –ות בוגרי המערכת בחברה ובכלכלה למקומם של ההורים בבית הספר ולהשתלב, מורים לתלמידים

  . לעיתים קרובות ההיפך הוא הנכון. פחות נראות בעינינו חשובות

  :מרכזיות המלצות כמה להערכתנו עולות לעיל האמור מכל

  ,לתפוקות ולתשומות כספיות הנוגעים אלה בעיקר, בישראל והמפורסמים הקיימים האינדיקטורים )א

וצריכים  יכולים אלה אינדיקטורים. המפותחות הארצות שארב גם מקובלים , פיזיות ומערכתיות

לסייע לקובעי המדיניות הן בניטור החלטות שקיבלו והן בקבלת החלטות חדשות שנועדו לצמצם את 

 .השוויון-אי

שהמשתנים המשמשים ַּכֵּכלים  הסכמה בחינוך רֹווחת והעוסקים החוקרים מרבית שבין מכיוון  )ב

יש צורך לבחון את האפשרות , לא הוכחו כיעילים במיוחד  פעריםהעיקריים של המערכת לצמצום

רק אחרי שנוכל לגבש . להשתמש בכלים הקיימים בצורה יעילה יותר, לגבש כלים חדשים או למצער

נוכל לגשת גם , לתהליכים ולתפוקות במערכת החינוך, תיאוריה טובה יותר הקושרת בין תשומות

 .עקב אחרי החלטות ומעשים בתוך המערכתלגיבוש אינדיקטורים טובים יותר למ

 ברצינות ולהתייחס להקפיד יש, אם וכאשר יוחלט בסופו של דבר על גיבוש אינדיקטורים חדשים  )ג

  – הנלווים לאפקטים ובמיוחד, הצפויות לתועלות יחסית ועיבודם איסופם לעלות וביסודיות

   .לפרסומם ובייחוד לאיסופם – כאחד והשליליים החיוביים

א חשוב במיוחד  הקשור להפקת אינדיקטורים ולשימוש בהם הוא סוגיית השליטה בקביעת נוש  )ד

 – היות שסביר להניח שהגורם המממן הבלעדי. בדרך פרסומם ובמועדו, האינדיקטורים שייאספו

קיים סיכוי רב ,  יהיה משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר – לפחות העיקרי, ואם לא הבלעדי

היקפו , ה רבה הן על קביעת האינדיקטורים שייאספו והן על דרך פרסומםשתהיה לו גם השפע

יש לעשות כל מאמץ לא לאפשר זאת ולמנוע שליטה של גורם אינטרסנטי אחד בקביעת . ועיתויו

 . בדרך פרסומם ובעיתויו, האינדיקטורים שבהם ייעשה שימוש

 אינדיקטורים טובים למעקב קיימים פערים גדולים בתשתית איסוף הנתונים הנדרשת לשם גיבוש  )ה

מעבר לכך קיימים . ואחר תנודות הביקוש וההיצע של כוח אדם זה, אחר איכות כוח האדם בהוראה

, קשיים בתיאום בין משרד החינוך ובין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובתוך משרד החינוך עצמו

תיאום . רכי עיבוד שונותומד, מדרכי איסוף שונות, קשיים הנובעים מהגדרות שונות לאותם משתנים

, דורש ראיית מאקרו, שתשרת את כולם באופן שוטף, בין כל המערכות הללו ויצירת מערכת אחת ויחידה

  . ובחינה מחודשת של כל מערכות הנתונים במשרד ושל דרך איסופם, סטייה מדרכי עבודה מקובלות

  

   – קישור לסקירה המלאה

 pdf.heb-blas-shivyon-pearim-indicators/files/il.ac.academy.education://http 
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  אינדיקטורים למדידת מצב הילד במערכת החינוך

  

  אשר בן אריה

   בירושליםהאוניברסיטה העברית

  

  )תקציר(

  

להעריך את המידה נועדו  ,מוש בהם הולך וגובר בעשורים האחרוניםשהשי, אינדיקטורים חברתיים

הם מסייעים . יהן משיגות את מטרות,שונותתכניות חברתיות כמו גם , מדיניות ממשלתיתשבה 

ויוצרים בסיס אסטרטגי המשמש , ביצירת תמונה כוללת של המגמות והשינויים המתרחשים בחברה

  . חברתיתהמדיניות  העיצובתהליך מקובל וחשוב בעזר  לכליכיום נחשב את קובעי המדיניות ו

  ואינדיקטורים, התפתחות האינדיקטורים החברתיים החלה לצמוח גם התנועה למדידת מצב הילדבעקבות

כתוצאה מהדרישות למתן דין וחשבון בעיקר , גוברתילדים זכו לתשומת לב  למדידה ולניטור מצבם של

 התנועה למדידת מצב הילד קשורה ה שלהתפתחותלידתה ו .בתחום המדיניות הציבורית לילדים

תיאוריות אלה מתייחסות . ת ומעמד הילד בחברה ילדּועל שונות של תיאוריות ןבמידה רבה להופעת

 ומדגישות את חשיבות ת כשלב חיים בפני עצמוהילדּותופסות את , זכויות אדםאל זכויות הילד כל

  בחשיבותוריהכ אשר שינויים והתפתחויות מתודולוגיות חלו, בנוסף. ההקשרים השונים בחיי הילד

 .יותר במידע מינהליו ואף נעזרו יותר ,למחקריחידת תצפית  ראו בילד, הפרספקטיבה הסובייקטיבית

 ,מאמצים לפיתוח אינדיקטורים חינוכייםאף היא הקדישה ש, מערכת החינוך לא פסחו על ,מגמות אלה

 כבסיס לקבלת החלטות ועיצוב יה השונותתועדכני ומדויק על מערכמידע להעריך ולספק , טרנלשנועדו 

שאלה אם הלקוחות של ב התמקדוניטור המדידה והניסיונות . מדיניות אפקטיבי בתחום החינוך

 ואם החינוך מסופק בדרך היעילה והמועילה ,זוכים לחינוך נאות, ילדים ומבוגרים כאחד, מערכת זו

 המודדות ,תשומות:  עיקריותקטגוריותשלוש רוב ל על פי וגים מסּוהאינדיקטורים החינוכיים. ביותר

 ,תוצאות ,את האמצעים או המשאבים שנעשה בהם שימוש על מנת להשיג את היעדים החינוכיים

במידה רבה מנסים לקשר ש, תהליכים ו,מיומנויות שמערכת החינוך מפיקהללמשאבים והמתייחסות 

ואף ,  מסוימיםםמכוון לשימוש באינדיקטורי, ות מגבל יש לו אםגם, סיווג זה. בין התשומות לתוצאות

דורש התייחסות לסוגיות ו, מורכבוא יצירת מערך אינדיקטורים חינוכיים השל  התהליך, על פי כן

, הדמדיהתיחום וקביעת היקף , השוואה הוגנתיצירת ,  ומספרםבחירת האינדיקטורים גוןשונות כ

  .אינדיקטוריםלפרשנות מרחב הו כמותיים לעומת איכותייםמדדים 

והתפתחו מגמות  ,מצב הילד התרחבו משמעותיתשל  המאמצים למדידה וניטור ,בשנים האחרונות

קטורים הקשורים ימהתמקדות במדידת אינד: חדשות הכוללות בעיקר את התהליכים הבאים

, יוביםחמדדים ל –ם שלילימהתמקדות במדדים , ת הילדרווחקטורים של יאינדל –הישרדות ב

 – בודדים םמהתמקדות באינדיקטורי,  בילדותתורווחבחינת ל – בעתיד רווחת הילדממדידה של 

כשעורכים  . תחומים חדשים לפיתוחם של–ומבחינה של תחומים מסורתיים , לאינדקסים משולבים

 בארץ חינוכייםהקטורים יבמסגרת האינדסתמנו מגמות שהבין אלה להההתפתחויות השוואה בין 

: למשל את המגמות הבאות לזהות אפשרבתחום החינוך .  קווי דמיון לא מעטים לזהות אפשר,לםובעו

התמקדות מ, למדידת איכות –מאיתור כשלים ,  המערכתתפוקותבחינה של ל –תשומות מדידת מ
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 –ישגים לימודיים תמקדות בהמה, הווההתייחסות להיבטים הקשורים בל –עתיד בתוצאות המערכת ב

הולך שימוש ואף ללמדדים משולבים  – ממדידה של תחומים עצמאיים ,חינוך לערכיםהתייחסות לל

  .בדיווח של תלמידיםומתרחב 

ת מדידהמשך פיתוחו של מערך לכיוונים למספר ההקבלה בין שני התחומים מאפשרת לנו להציע 

למיד עמידה את התהטמעת תפיסה שמהוא ים יאחד האתגרים המרכז.  בארץ מערכת החינוךה שלמצב

 האמנה למען זכויות , לשם כך.ושילובה במערכי האינדיקטורים השונים, וקד המדידהוהילד כאחד במ

  : אנו ממליצים לשקולשאותם,  חשוביםצעדים על מספר ההילד מצביע

  .קבוצות מיעוטלהנוגעים ספציפיים  אינדיקטורים פיתוח •

 . ורווחת התלמידיםך החינו איכותרבים יותר המתמקדים במדידת אינדיקטורים פיתוח •

 והן בכך שהיא  התצפית הן בכך שהיא רואה בו את מוקד– מדידה הממקמת את הילד במרכז •

 .שילוב מדדים איכותיים וכמותיים יחד תוך – מצבו בהווהבוחנת את 

 השתתפותם, כיבוד דעתם של הילדים על ידי מדידה של רמת זכויותיהם האזרחיות בבית הספר •

 . השתתפותם הפעילה בתהליך העיצוב והתכנון של המחקר–ף יותר מכך ים ואטבמחקר כסובייק

 , גם ברמות המקומיותםהמלצותינו מתייחסות לחשיבות המדידה של האינדיקטורי, ברמה הארגונית

  על,של רשות המרכזת את כלל הנתונים בנושא החינוך מכל הגורמים בארץהקמתה ולערך שיהיה ל

 יש חשיבות ,בנוסף. תמונה מהימנה ומקיפהיצירתה של יאפשר  אינדקס כולל שפתח לנסות למנת

ת צורך ברישּויש גם  ו,מדי שנה מכניזם שיעריך ויבחן את האינדיקטורים ויגדיר אותם מחדש לפיתוח

, ייתכן שיישום ההמלצות הארגוניות. ת מערכות חינוכיותהעוסקים במדידשיקשר בין הגופים השונים 

 החינוכיים ההולך ומתפתח בארץ םצעיד  קדימה את מערך האינדיקטורייוכל לה, תכמו המתודולוגיו

  .כיום

  

 pdf.heb-child-indicators/files/il.ac.academy.education://http  – קישור לסקירה המלאה
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  מצב החינוך המדעי והטכנולוגי בישראלאינדיקטורים הנוגעים ל

  

  נחמיאסורפי זוזובסקי רות 

  אוניברסיטת תל אביב

  

  )תקציר(

  

, י היוזמה למחקר יישומי לחינוך והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים"הסקירה שלהלן הוזמנה ע

את הור: הסקירה עוסקת בשני תחומים.  במטרה לרענן את מערך האינדיקטורים החינוכיים בישראל

  .המקצועות מתמטיקה ומדעים ושילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בחינוך

  :להלן תיאור קצר של תכני הפרקים השונים. ַלסקירה תשעה פרקים והערות מסכמות

למשותף ביניהן ולשוני הנובע מן , הפרק הראשון מביא הגדרות שונות שניתנו למושג אינדיקטור חינוכי

לצורך הערכה או שיפוט , על המערכת" הצצה"  לצורך תיאור או – התפקיד שאותו הם אמורים לשרת

  . או לצורך הסבר

 הפרק השני  מפנה את תשומת לב הקורא למגבלות ההיסק ממידע המיוצג על ידי האינדיקטורים

לאפשרות ההיסק , מגבלות אלו נוגעות בין השאר לתוקף המבנה של האינדיקטורים. והשימוש בו

  . תוקף ההשלכתי הנובע מפרסומםוַל, הסיבתי מנתוניהם

הפרק השלישי מתאר שתי תפיסות שונות של תפקוד מערכות חינוך ובתי ספר המשפיעות על פיתוח 

הרואה את תפקוד מערכת החינוך מנקודת , האחת היא גישה אינסטרומנטלית. מערכות אינדיקטורים

הנבנות סביב מערכת מורכבת של והשנייה רואה בבתי ספר קהילות לומדים , מבט של פונקציות ייצור

התפיסה האינסטרומנטלית מוליכה לגישה פרגמטית של פיתוח מערכת מצומצמת . אישיים-יחסים בין

ואילו הגישה השנייה מובילה ,  בעיות ומגיבה לצרכים של מקבלי החלטות- ממוקדת, של אינדיקטורים

 של מערכת החינוך ולהארתה המכוונת לייצוג מלא, לפיתוח מערכת אינדיקטורים כוללת ועשירה

  .מנקודות מבט רבות ככל האפשר

רובן . הפרק הרביעי מציג את המסגרות המושגיות הרחבות ששירתו את פיתוח מערכות האינדיקטורים

, חלקן תואם את הגישה האינסטרומנטלית הצרה. שאובות ממחקר על האפקטיביות של בתי הספר

החל ממסגרת : תוארות מוצגות בסדר עולה של מורכבותןהמסגרות המ. וחלקן תפיסות מורכבות יותר

וכלה במסגרות המתייחסות , עבור דרך מסגרות שכוללות גם את משתני התהליך, תפוקות-של תשומות

  .למשתנים ארגוניים ולמבנה ההיַררכי של מערכות החינוך, גם למשתני הֶהקשר

  תואמות את המסגרות המושגיות השונותחלקן, בפרק החמישי מובאות דוגמאות של מערכות אינדיקטורים

  .ומאורגנות סביב סוגיות מרכזיות ותמידיות בחינוך, וחלקן כבולות פחות למערכות המושגיות שתוארו

הפרק השישי מביא דוגמאות למערכות אינדיקטורים העוסקות באופן מובחן בהוראת מתמטיקה 

  .ל נתונים אירופיים ולאומייםוחלקן ע, רובן מבוססות על נתונים מארצות הברית. ומדעים

. הפרק השביעי מביא דוגמאות למערכות אינדיקטורים הנוגעות לטכנולוגיות מידע ותקשורת בחינוך

וגם הן כוללות אינדיקטורים של , גם מערכות אלו נשענות על המסגרות המושגיות הרחבות שתוארו
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ות ִתקשוב בחינוך וניסיונות ראשונים של דרכים חדשניות לשילוב טכנולוגי, תׂשּומות ותשתיות פיזיות

  .להגדיר אינדיקטורים של ביצועים בתחום השילוב של טכנולוגיית התקשוב בחינוך

הפרק השמיני סוקר פעולות לפיתוח אינדיקטורים חינוכיים בישראל ביניהן מערכת המשוב הארצי 

הישגים במקצועות שבנוסף למידע על , ב"שהיתה ממוקדת בבדיקת הישגים מדגמית ומערכת המיצ

פעולות נוספות . מספקת מידע גם על אווירה ומדדי אקלים נוספים בבתי הספר, הלימוד עיקריים

שנסקרות נוגעות להשתתפותה של ישראל במחקרי ההישגים הבינלאומיים ובניסיון לפתח על בסיס 

שראל ולניטור נתוני מחקרים אלו מערכת אינדיקטורים לניטור הוראת מדעים בבית הספר היסודי בי

  .מצב התקשוב והשימוש בו לצורכי הוראה ולמידה של מקצועות הלימוד השונים

הפרק התשיעי מביא תיאור וניתוח של פעולות מחקר ופיתוח שקדמו לפרסום מערכות האינדיקטורים 

וכן סקירה של פעולות מחקר ופיתוח שבוצעו בארץ הן בתחום של , בידי גופים בינלאומיים

  . בהוראת המדעים והן בתחום התקשובאינדיקטורים

הסקירה על פיתוח מערכות האינדיקטורים בארץ ובעולם מסתכמת בהמלצות הנוגעות לפעולות מחקר 

רמתית של - מומלץ לאמץ מסגרת מושגית רב. שאמורות ללוות פיתוח מערכת אינדיקטורים ישראלית

בשלב הראשון של .  הרצוייםשתכוון את החשיבה על האינדיקטורים, תשומות תהליכים ותפוקות

פיתוח מערכת אינדיקטורים ישראלית כדאי לעשות שימוש באינדיקטורים זמינים שפותחו בידי גופים 

, אלה ייבחנו במחקר אקספלורטורי מקדים. בארץ ובכאלה שפותחו בידי הגופים הבינלאומיים

טיח את הרלוונטיות מחקר זה חייב להתבצע בתדירות כדי להב. שיאפשר בדיקה של כוחם המסביר

  .ואת בדיקת יציבותם של האינדיקטורים לאורך זמן

  

 pdf.heb-tech-mada/files/il.ac.academy.education://http – קישור לסקירה המלאה
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  אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי

  

  אדם ניר

   בירושליםהאוניברסיטה העברית

  

  )תקציר(

, חדצד אמ: בניסיון לאמוד את איכות פעולתן של מערכות חינוך ציבוריות טמונה סתירה אימננטית

, קיים קושי להעריך את טיב פעולתם של בתי הספר הציבוריים בשל מורכבות התהליכים שהם מקיימים

מצד . בה בתשומות המייחדות בתי ספר שונים והשונות הרתהליכי חינוךהעמימות הרבה המאפיינת 

קיים הצורך לאמוד את טיב ,  שמדינות משקיעות במערכות חינוך ציבוריותות הרבהתשומותבשל , שני

 להתגברות והובילוהרצון להגדיל אפקטיביות הלך רוח זה . פעולתן במונחים של השקעה לעומת תפוקה

בשל מורכבותם של התהליכים אך . ת מבתי ספרהנטייה להגדיר סטנדרטים ביחס לתפוקות המצופו

ה הגדר,  את האיכויות שתהליכים אלה מפיקיםבמונחים אופרציונלייםהחינוכיים והקושי להגדיר 

למה שניתן למדידה ולאו דווקא  ביחסו  ביחס לתפוקות סטנדרטים נעשית במקרים רביםומדידה של

 למותר לציין כי דפוס פעולה זה עלול להוביל. ד חשוב או ראוי להימד,חינוכיתן הבחינה המשביחס למה 

האיכויות  לרדוקציה של התהליכים הרבים שבית הספר הציבורי מקיים ולהפוך למרכזיות דווקא את

 ת הלמידה וההתחנכותיטמונה הסכנה כי חוויאף בנסיבות אלה . שחשיבותן החינוכית והפדגוגית פחותה

 לסטנדרט מתאיםהר של החומר ת השינון והאחזּותהפוך למשנית וכי את מקומה תתפוס מיומנו

בהן הם פועלים שבתי הספר השונים בנסיבות על בהפעלת כלל שיפוט אחיד , זאת ועוד. הנמדד

  . השוויון בין בתי הספר-את איכך גדיל שרק נ טמונה הסכנה לומדים בהםובמאפייני התלמידים ה

שבתי הספר מקיימים מחייבת לנסות להגדיר  הנוכחי היא כי מורכבות התהליכים לדוחנקודת המוצא 

  . תהליכים לימודיים וחינוכייםשיחולו על  אמות מידה אוריינטציה פדגוגיתמתוך 

  . ציבוריהמביא הדוח סקירת ספרות המתמקדת בניסיון לשפוך אור על אינדיקטורים תהליכיים בחינוך , לפיכך

 פןהוא מביא סקירה המתארת באו". ינוכיאינדיקטור ח"הדוח פותח בבירור מושגי ובהגדרת המושג 

בחנה בין אינדיקטורים שהם הכרונולוגי את התפתחות השימוש באינדיקטורים בחינוך ומצביע על ה

  . תהליך-מכוונישהם תוצר לבין אינדיקטורים -מכווני

- מכווניאור אינדיקטורים י הטרמינולוגיה השונה המשמשת בספרות המקצועית לתמתוארתבהמשך 

  .  גישות תיאורטיות מרכזיות ביחס לאינדיקטורים תהליכייםמוצגות ו,תהליך

מיועדים ואשר  NCES -הדוח מביא דוגמאות מהספרות לאינדיקטורים תהליכיים שפותחו על ידי ה

הדוח מביא דוגמאות . ספרית-ברמה הביתהן ברמה הלאומית והן מערכות חינוך לאפשר הערכה של 

  . המדווחות על שימוש באינדיקטורים תהליכיים, ברחבי העולםממערכות חינוך ציבוריות שונות

חשיבות שם מודגשת , בספרותשוהדיון העשיר  הרטוריקה ,מצד אחד: פער הקייםה עלהדוח מצביע 

 ההוכחות ליעילותם, ומצד שני , תהליכי חינוךם שלם כאמצעי לאומדן איכותיהאינדיקטורים התהליכי

ם בהצבעה על ייהדוח מס.  ביטוי בממצאים מחקרייםש להןהוכחות שי ,של אינדיקטורים כאלה

 . ריוציבהיתרונות וחסרונות הטמונים באימוץ אינדיקטורים תהליכיים בחינוך 

   pdf.heb-indicators-process/files/il.ac.academy.education://http  – קישור לסקירה המלאה
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  אינדיקטורים הנוגעים לאוכלוסיית התלמידים המחוננים במערכת החינוך

  

  ענבל שני

  אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר בינתחומי של הרגשות

  

 )תקציר(

  

 המחוננים ניחנים באינטליגנציה גבוהה ולכן. המטרה בחינוך מחוננים נראית לכאורה כמובנת מאליה

אמורים , בהתאם לכך. דומה שמטרת החינוך שלהם היא מימוש הפוטנציאל האינטלקטואלי

האינדיקטורים בחינוך מחוננים לבחון באיזו מידה התוכניות ומסגרות הטיפוח אכן מקדמות ומפתחות 

גם אם אין מחלוקת לגבי השאיפה למימוש הפוטנציאל של  ,יחד עם זאת. את הפוטנציאל הזה

ר שסימונו כמטרה עדיין לא מבהיר די הצורך את משמעות המימוש או את האופנים מתבר, מחוננים

ספרות המחקר מציעה הגדרות ו, להגדרה אמפיריתאינו קל ' מחוננות'עצם המונח . שבהם יש להשיגו

 לפיכך הקו המנחה של הסקירה .רבות שמשתמעות מהן דרכים שונות לאיתור מחוננים וזיהויים

התפתחות שפירושה בפועל  מעבר מתפיסה , ת המחקר בתחום הבנת המחוננותהנוכחית הוא התפתחו

ממדית משפיעה על איתור המחוננים ועל -הגדרה רב. ממדית של המחוננות- ממדית לתפיסה רב- חד

  . על המטרות של חינוך מחוננים ועל אופיים של האינדיקטורים שיש להציע, ובאופן כללי יותר, טיפוחם

סקירה נרחבת של ספרות ) א: (ה התבססתי על שלושה מקורות מידע עיקריים לצורך עריכת הסקיר

חומר מקצועי שנשלח , אתרי אינטרנט של מרכזים גדולים למחוננים, ספרות מחקר עדכנית(מקצועית 

) ג(פגישות עם אנשי מפתח בתחום המחוננים בישראל  ) ב) (ידי חוקרים מרכזיים ועוד-אלי ישירות על

  .  אלקטרוני עם חוקרים מובילים בעולם בתחום המחונניםהתכתבויות בדואר

הסקירה , לאור התיאור של מצב המחוננים בישראל והתמורות שחלו לאורך השנים בהגדרת המחוננות

: בחלוקה לשלושה נושאים עיקריים, באינדיקטורים בתחום חינוך המחוננים, עוסקת ראשית

לאחר מכן הסקירה . ור ואינדיקטורים של טיפוחאינדיקטורים של האית, איתור-אינדיקטורים קדם

ולבסוף , בהצעה להקמת מסד נתונים ארצי, דנה באינדיקטורים אפקטיביים בתחום המחוננות

  .במגמות להמשך מחקר וחשיבה בתחום האינדיקטורים בחינוך מחוננים

ר אחד היישומים המומלצים בספרות המחקר הוא החלת קריטריון מרובה באיתו. איתור-קדם

מורים . איתור באמצעות המלצות מורים-והוא בא לידי ביטוי בין השאר בשלב של קדם, מחוננים

פנים -יש להם יכולת להשוות בין הילדים וגם היכרות רבת, נמצאים במגע יומיומי עם התלמידים

במובן זה המורים . מאפיין שיכול להתיישב עם התפיסה הרחבה של הגדרת מחוננים ואיתורם, איתם

 חשוב. הכלים הטבעיים שלהם יכולים גם להטעות, יחד עם זאת. ולים להוות מערכת סינון ראשוניתיכ

כך שיוכלו לזהות באופן , אפוא לפתח מדדים מקצועיים ותקפים לשימוש המורים במערכת החינוך

והמלווה ,  הכוונה היא להליך סינון ראשוני המסתמך על המלצות מורים. ראשוני תלמידים מחוננים

והוא פותח ותוקף בשנים האחרונות , )Pfeiffer (ידי פייפר-הוצע למשל על, מדד כזה. בכלים תקפים

  ).GRS: Gifted Rating Scale(במספר מדינות בעולם 

המיועדים לבחינת , איתור מחוננים התבסס בעיקרו על מבחני יכולת, באופן מסורתי. איתור מחוננים

ממדית חותרת לשינוי באופיים של -התפיסה הרב. התלמידהכשרים האינטלקטואליים הכלליים של 
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במקום קריטריון אחד שמסתכם בציון . בכמות ובגיוון שלהם, האינדיקטורים הקיימים של האיתור

מגוון רחב יש להשתמש במספר רב של קריטריונים שבוחנים , אחד של יכולת אינטלקטואלית כללית

שיטת האיתור בישראל ,  בהתאם לגישה זו.ר וטיפוחשל כישרונות אינטלקטואלים ספציפיים באיתו

. יצירתיות ויכולות אינטלקטואליות נוספות, מדדים של מוטיבציהוהיא אמורה לכלול , עומדת בפני שינוי

 אינטליגנציה"המתבסס על התיאוריה של רוברט סטרנברג ,  לאיתור נרחב של מחוננות'Auroraפרויקט '

פרויקט זה מהווה דוגמה לשינוי מן הסוג . מוצע בסקירה הנוכחית, )nceSuccessful Intellige ("מצליחה

  ). אנליטיות ופרקטיות, יצירתיות(וכולל התייחסות לשלושה סוגים של מיומנויות , הנזכר לעיל

באופן ,  תכניות שונות לטיפוחהאיתור על בסיס המדדים המגוונים מצריך גם הוספת.  טיפוח מחוננים

בהמשך לכך נראה כי התפקיד המתגבש של האינדיקטורים . באוכלוסיית המחונניםשיתן מענה לגיוון ש

 -ובראייה רחבה יותר , של הטיפוח הוא לבדוק את אופי החיבור בין תהליך האיתור לתהליך הטיפוח

את מידת תרומתן של תכניות טיפוח למימוש היבטיו המגוונים של הפוטנציאל האינטלקטואלי של 

א שמתברר כי הפעלתן של תוכניות חינוך למחוננים בעולם כולו אינה מתבססת אל. התלמיד המחונן

הערכת תכניות טיפוח ומתפרסמים מעט פרסומים מדעיים שעוסקים ב, כמעט על מחקרים מסודרים

ונראה שההערכה , אין כמעט מחקרי הערכה בישראל. תופעה דומה מתגלה גם בישראל. למחוננים

שאינם משקפים , ח למחוננים מתבססת על מדדים של שביעות רצוןהדומיננטית של תכניות הטיפו

יש הכרה בצורך במחקרי , יחד עם זאת.  של מימוש ותרומה חינוכיתםבהכרח היבטים רפלקטיביי

הסקירה מציעה מספר הצעות , בהתאם לכך. לשימוש המערכת ולצורך התייעלותה, הערכה כאלו

  . ים וקבוצות מיקודלפיתוח אינדיקטורים להערכה באמצעות שאלונ

 ההיבטים האפקטיביים הנלווים למחוננות הם בעלי חשיבות רבה לא רק לרווחתו .גורמים ָאֶפקטיביים

 םאלא יש להם חשיבות גם למיצוי הכישורים האינטלקטואליי, של המחונן ולתחושה של מימוש עצמי

,  אפקטיביות כגון מוטיבציהמיצוי היכולת הקוגניטיבית נשען במידה רבה על יכולות, מצד אחד. שלו

הצלחה בתחומים הקוגניטיביים תורמת לתחושות חיוביות במישור , ומצד שני, דימוי עצמי ועוד

אין אחדות דעים בספרות המחקר לגבי מאפייניהם האפקטיביים של , יחד עם זאת. הָאפקטיבי

ם עמידות מול מהווה גור הגבוהה של המחוננים אינטליגנציהגישה אחת טוענת שה. המחוננים

שהתגבשה , אך מנגד טוענת גישה שנייה,  בשלבים שונים של ההתפתחותמשימות החייםהאתגרים ו

כי מחוננים פגיעים יותר לבעיות בהתפתחותם הרגשית והחברתית דווקא , בעיקר בשנים האחרונות

ציפיות , בהתחושת שוני מן הסבי, תיוג שלילי, סינכרונית- התפתחות א –בשל מאפייניהם הייחודיים 

במערכת החינוך בישראל אין כיום בחינה שיטתית של היבטים אפקטיביים .  ועודגבוהותמשפחתיות 

החינוכי או הייעוצי , כמעט אין בישראל גם אנשי מקצוע מן התחום הפסיכולוגי. של חינוך למחוננים

ם במערכת שמכירים לעומק את בעיותיהם ואתגריהם האפקטיביים הייחודיים של ילדים מחונני

, מהימנה ותקפה של הצרכים הרגשיים והחברתיים של התלמידים המחוננים, הערכה מסודרת. החינוך

ותהיה לה השפעה הן ברמת הפרט , יותר תאפשר מתן ייעוץ וסיוע מניעתיים וקונקרטיים בצורה יעילה

 ברמה והן) למשל עזרה לכל תלמיד בזיהוי תחומי החוזק והחולשה הרגשיים והחברתיים שלו(

מתן תשומת לב לאקלים , למשל פיתוח פרויקטים להתייחסות כיתתית לקשיים(הקבוצתית הרחבה 

 :האינדיקטורים בתחום האפקטיבי צריכים להתמקד בשני מישורים מרכזיים). הכיתתי הייחודי

הערכה באמצעות שאלונים המותאמים לבחינת המאפיינים הרגשיים הייחודיים של התלמידים 

  . והערכה קלינית של אנשי מקצוע, מערכת החינוךהמחוננים ב
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נראה שטיפוח מחוננים יעיל אינו יכול להצדיק את קיומו לאורך זמן ללא מסד  .מסד נתונים ארצי

שנות היותם חלק ל התלמידים המחוננים בש, נשנית ושיטתית, נתונים ארצי הכולל הערכה תקופתית

יעילה ומקיפה לעבודת ,  משקפת התייחסות מסודרתהקמת מסד נתונים. גם אחר כךמערכת החינוך ומ

ויש לה ערך אינדיקטורי רב בהערכת האיתור והטיפוח של , מערכת החינוך עם תלמידיה המחוננים

מסד נתונים כוללני של קבוצת ייחוס מסוימת מקובל היום בתחומים ומקומות . מחוננים בישראל

ובמקביל מספק תרומה , תה קבוצת ייחוסאונוגע להוא מפרה את תחום המחקר ה. שונים בעולם

. הצעה להקמת מסד נתונים הועלתה כבר בוועדת נבו. יישומית מיידית מתוקף המידע שהוא מעלה

ומציינת , מפרטת את מרכיבי ההצעה להקמת מסד הנתונים, הסקירה הנוכחית תומכת בהצעה זו

  .הצעדים שיש לנקוט למימוש

דית של המחוננות מאפשרת להעלות מחשבות ראשוניות ממ- התפיסה הרב.סיכום ומגמות להמשך

 בפרק זה. ל האינדיקטורים הנלוויםלגבי מגמות אפשריות נוספות בתחומים של איתור וטיפוח וש

 ובאינדיקטורים ,הסקירה תדון במספר כיווני מחשבה חדשים הנמצאים בראשיתם בספרות המחקרית

  .תחום של המחקר ַּבתהנוכחי מגמה החזקותחדשים שניתן יהיה לפתח בעקבות הת

 

   pdf.heb-gifted-indicators/files/il.ac.academy.education://http  – קישור לסקירה המלאה
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  תקצירי קורות החיים של משתתפי יום העיון

  

   .חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, לתכנון חינוכי חברתי יועץ, נחום בלס

ל "כיהן כעוזר מנכ. והלאומית  תפקידי ניהול בכירים בתחומי תכנון החינוך ברמה המוניציפליתמילא

ומאמרים בתחומים שונים של כלכלת החינוך  כתב והיה שותף לכתיבת עשרות עבודות. משרד החינוך

ריכז וניהל . וצמצום פערים, במערכות חינוך גדולות הפעלת שינויים, ציה בחינוךאינטגר, בישראל

    .אזוריות ומגזריות, ארציות-פעילות ועדות וצוותים שעסקו בסוגיות חינוכיות כלל

  . 1969,  בהיסטוריהרזי'ניו ג, מוסמך אוניברסיטת רטגרס, בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה

בראשה היא עומדת זה שלוש ש, )ה"ראמ(ארצית למדידה והערכה בחינוך מייסדת הרשות ה, מיכל בלר

 ה הנוכחיעד לכניסתה לתפקיד. תחום התמחותה העיקרי הוא מדידה והערכה חינוכית. וחצי שנים

מנהלת מחקר בכירה במחלקת המחקר והפיתוח של מכון המבחנים הגדול אחדות משך שנים במשה יש

 בראש  עמדה כשמונה שנים לפני כן.יזר'ג-ניו, בפרינסטון Educational Testing Service (ETS) –בעולם 

 היתה חברת סגל ולאחריהן, )מיסודן של האוניברסיטאות בישראל(המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

 השם גם הקימה וניהל, אקדמי בדרגת פרופסור חבר במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה

בלר פרסמה מאמרים רבים בתחום המדידה וההערכה ' פרופ). ב טכנולוגיות בלמידהשילו(ם "את מרכז שה

ומשמשת חברה בוועדות היגוי , השתתפה וייצגה את ישראל בכנסים בינלאומיים רבים, החינוכית

    . מקצועיות בארץ ובעולם

   .1982 ,בעלת תואר שלישי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים

: בין תפקידיו. שבע-ש קיי באר"ונשיא המכללה לחינוך ע, פרופסור לפילוסופיה של החינוך, קשלמה ב

בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי (ת "ראש ההתמחות ללימודי איכות אקדמית במכון מופ

בין פרסומיו ). ראשי המכללות האקדמיות לחינוך(א "ר פורום רמ"ויו) חינוך והוראה במכללות

, המסרן: והמאמרים) גוריון-בהוצאת אוניברסיטת בן(הספר טכנאות כחזון בהכשרת מורים : רוניםהאח

: ף כמסע"שח; לדעת זה לא העיקר?; האמנם הכשרה מיותרת; החוקר ומדוע לא שחקן, הבמאי, המיילד

  .           בהחיפוש אחר מקורו של הטו, סגנונות הקיום;  פנומנולוגית בהכשרת מורים-על הגישה ההרמנויטית

  .  1987, בעל תואר שלישי בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב

כיהן . 'בבוסטון קולג" 'לינץ"פרופסור לחינוך ומדיניות ציבורית בבית הספר לחינוך  ,הנרי בראון

בעבר לימד .  בארצות הברית (ETS)הנשיא של שירות המבחן וההערכה בחינוך-בתפקיד סגן

תחומי המחקר . והוביל מחקרים חשובים בנושאי הערכה ומדידה בחינוךבאוניברסיטת פרינסטון 

פערי , תכנון מבחנים וטכנולוגיות הערכה, העיקריים שלו הם ניתוח נתוני הערכה בקנה מידה גדול

    . השפעות גומלין בין מדיניות חינוך להישגים בחינוך, אתני/ הישגים על רקע גזעי

  .1974,  מאוניברסיטת סטנפורדבעל תואר שלישי בסטטיסטיקה מתמטית

חברת סגל בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית , ח"ר המזכירות הפדגוגית במשה"יו, ענת זוהר

, הוראה ולמידה בדרך החקר, פיתוח חשיבה של תלמידים: נושאי המחקר העיקריים שלה. בירושלים

במסגרת תפקידה . ל מחוננותוהיבטים מגדריים ש, ר ולמידהמגָד, חשיבת מורים, קוגניציה- מטא

מדגישה את המעבר מלמידת שינון ללמידה ה ,"האופק הפדגוגי"במשרד החינוך מובילה את מדיניות 

    . המבוססת על הבנה וחשיבה

  .1991, בעלת תואר שלישי מהמחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים
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באגף כלכלה ומחקר עבד קודם לכן . שניםחוקר בחטיבת המחקר בבנק ישראל זה כשש , נעם זוסמן

 ,בדגש על כלכלת חינוך ותשלומי העברה, עוסק במחקר אמפירי בתחומי הרווחה. במשרד האוצר

  .כלכלת עבודה וכלכלה פוליטית

ביקר ולימד באוניברסיטאות ברחבי . אילן-רופסור במחלקה לכלכלה באוניברסיטת ברפ, ק סילבר'ז

.  עת כלכליים בארצות שונות-ומשמש עורך בכתבי, רים ומונוגרפיותפרסם ספרים ועשרות מאמ, תבל

. אקונומי-ממדי וקיטוב סוציו- ורבממדי-עוני חד, שוויון- תחומי המחקר העיקריים שלו הם מדדי אי

     .אפליה בשוק העבודה וֲהָדרה חברתית, ערך מחקרים בתחום של מדיניות רווחה

  .1975, גובעל תואר שלישי בכלכלה מאוניברסיטת שיק

ח הכוללים מנהלת מחלקה באגף "מילאה מגוון תפקידים במשה. ח"לית משה"מנכ ,שלומית עמיחי

סגנית מנהל , ח הררי לקידום המדע והטכנולוגיה"ממונה ליישום דו, מנהלת אגף הבחינות, התקציבים

 עובדי  ומנהלת המינהל להדרכה והשתלמות, אמרכלותלית המשרד לענייני"סמנכ, המינהל הפדגוגי

 .כמו כן היתה עמיחי חברה בוועדות מקצועיות שונות ועמדה בראש ועדת המכרזים של המשרד. הוראה

 . 2005 תפקיד אליו שבה בשנת –לית המשרד " כיהנה כמנכ2001- ל1999בין השנים 

כולוגית בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית יפרופסור למדידה חינוכית ופס, סורל קאהן

חבר ויועץ בוועדות ציבוריות שונות . ר ועדת ההוראה שלו"כיהן כראש בית הספר לחינוך ויו. ליםבירוש

מדידה והערכה בחינוך וטיפוח קבוצות שונות באוכלוסיית ,  בנושאי אוריינות–בתחום החינוך 

תחומי המחקר העיקריים שלו הם . ת של חיל היםגיעמד בראש החטיבה הפסיכולו. התלמידים

    .איתור מחוננים, מבחני אינטליגנציה, שלום הילד, מערכת משוב, אוריינות

  .1979, האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה ומדידה חינוכית

ש "עחברתי שוויון -הקתדרה לריבוד ואי מופקד, פרופסור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סי שביטיו

.  כולם באוניברסיטת תל אביב-כהן ולוסיל . א.ש ב"כון לחקר דעת קהל עזלמן וסימה ויינברג וראש המ

לפני הצטרפותו לאוניברסיטת תל אביב נמנה עם הסגל האקדמי של המכון האוניברסיטאי האירופי 

)(European University Instituteתחומי המחקר העיקריים שלו הם ריבוד חברתי .  בפירנצה

    .וסוציולוגיה של חינוך

  .1983, מדיסון- תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת ויסקונסיןבעל

  
  


