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 מדינת ישראל

 משרד החינוך התרבות והספורט

 לשכת המנהלת הכללית

 אגף הערכה ומדידה

 

   שניות30-ב ב"אגף הערכה והמיצ

  מושב שני  ר גילי שילד" ד

 

 אגף הערכה

מעוגן בלשכת כיום הוא  ו,ר שמשון שושני" ד, דאז משרד החינוךל"ידי מנכב 1989-אגף הערכה הוקם ב

 ,תפקידו של האגף לספק מידע בזמן אמת למקבלי ההחלטות. י לפי המלצות דוח קוברסק המשרדלית"מנכ

 תחומים שניהאגף עוסק ב. ומכאן שהאגף אינו יחידת מחקר במובן המקובל, ולא להאדיר ידע אקדמי

 :עיקריים

 ).ב"המיצ(ית ספרית במיחה צעילות וידדי מהנעשית באמצעות בחינת , ספר הערכה של בתי 

דוח (הוועדה לשוויון בחינוך  יישום דוח למשל ,רד מפעילהערכה של התכניות המרכזיות שהמש 

בגרות 'תכנית , יהיקליטת על, 'התמקצעות'תכנית ה, יישום תכנית השילוב, תכנית החומש, )שושני

 .רכישת מיומנויות קריאה וכתיבהולמידה בסביבה מתוקשבת , '2001

 .כלכלהובפסיכומטריקה ב, יכולוגיהפסב, כל העובדים הם בעלי תואר שני או שלישי שהתמחו בסטטיסטיקה

 

 מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית : ב"המיצ

שמטרתו לספק תמונת מצב עדכנית של מערכת , חינוכיים- הוא מערכת של אינדיקטורים חברתייםב"המיצ

, ארגון: הנחת היסוד היא שבית הספר הוא מערכת המורכבת מחלקים רבים .החינוך על רמותיה השונות

בכל ב עוסק "לפיכך המיצ. הישגים... פיתוח צוות וגם, שיטות הוראה, תכניות לימודים, סיםמערכות יח

 . מערכת מבחניםאיננו רקהללו וההיבטים 

לשמש כלי לתכנון העבודה בידי מנהלי בתי הספר אך גם לשרת את מטה , בראש ובראשונה, ב מכוון"המיצ

המתכונת הנוכחית התגבשה בשיתוף . חינוך ועודרשתות ה, הרשויות המקומיות, המחוזות, משרד החינוך

 . ב"תשסמופועלת של משרד החינוך הנוכחית המנהלת הכללית 

 ב"נושאי המיצ

 .)ג ואילך"מתשס(ספריות וגיבוש הצוות סביבן  קדימויות בית 

 .מאפייני סביבת הלמידה 

 .הישגים לימודיים 

 .)ג ואילך"מתשס(תלמידים מתקשים והסיוע הניתן להם  

 .הספר  וסביבת העבודה בביתאקליםה 

 

 בשתי –  וחטיבות בינייםים יסודי בתי ספר– הרשמית  ממערכת החינוךמחציתב מופעל כל שנה ב"המיצ

כך שבשנה נתונה עוברים את התהליך כל בתי הספר , הדגימה נעשתה לפי רשויות מקומיות. מחציות שוות

תיבדק גם מידת .  בחינוך המוכר שאינו רשמיהספר ישתתפו גם בתי, דוח שושניבעקבות , מהשנה. ביישוב

 .הספר היסודיים  אחד הבסיסים לתקצוב בתישמשב י" והמיצ,קיום תכנית הליבה
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 גוף חיצוני בשיתוף באמצעותמחוברים ) במדעים ובאנגלית, במתמטיקה, שפת אםב(ב "בחני המיצמ

המבחנים .  בודקים חיצונייםבידיהבחינות מתקיימות בהשגחה חיצונית והמבחנים נבדקים . רים"המפמ

ובמסגרתו , )העונים על שאלון עמדות(התהליך חל על כל התלמידים מכיתה ה עד ט . וח מתקיימים בכיתות ה

אך ההיקפים דומים , ג" אמנם מציג את היקפי הפעולה בתשס1לוח . מרואיינים בטלפון המורים והמנהלים

 שנת ככל האפשר מיד לאחר פתיחתב "ה יופעל המיצמהשנ. מדובר במחצית המערכת, כאמור, בכל שנה שכן

 .הדוחות במהלך השנה וכדי להקל את הלחץ על בתי הספרמסירת את  לאפשר כדיהלימודים 

 ג"ב בשנת תשס"היקף מבחני המיצ: 1לוח  

בחינות תלמידים  מורים
בתי 

 ספר
  

 יסודי 408 5,305 50,918 81,117

 ב"חט 149 3,443 68,485 86,542
 ממלכתי

 יסודי 193 2,153 17,521 27,104

 ב"חט 65 1,084 14,764 21,113
 ד"ממ

 יסודי 137 2,169 23,327 39,537

 ב"חט 42 796 19,889 32,674
חינוך ערבי

 יסודי 16 208 1,801 2,982

 ב"חט 5 82 1,900 2,805
חינוך דרוזי

293,874  כ"סה  1,015 15,240 198,605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?ב"המיצע ה מצימ

, במעקב לאורך זמן, לפני בחינות הבגרות,  מערכת החינוךתפוקותהכלי היחיד המספק נתונים על  

 .בראייה הוליסטית ובזמן אמת

 מקבלי ההחלטות ל ידיהסקת מסקנות ועשייה ע,  הפקת לקחים,)accountability( 'אחריותיּות 'מאפשר 

 .בכל הדרגים

בו הם שהמערכת ומאפשר תכנון והקצאת משאבים למקום מצביע על נקודות החוזק והחולשה של  

 דרושים

 ).school oriented( מּוכוונת בית ספרנוקט גישה  

 .את ההקשר לפירוש הממצאיםמספקות מציג נורמות ה 

 .ם לכךכליהו ההערכה מקיים בקרה רציפה על טיב שיטות 

 .מאפשר איגום משאבים ומניעת כפילויות בהערכה 

 . או לגרוע ממנה בהתאם לדגשים ולצורכי המערכת עליהיתן להוסיף תשתית קבועה שנשמשמ 
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 ש שיין בקריית החינוך אורט"חטיבת הביניים ע

  מושב שני   פלורי ודרובניק'  גב

 

 630הקריה כוללת חטיבת ביניים המונה .  ברחובותש שיין"בקריית החינוך אורט עחטיבת הביניים נמצאת 

בראש קריית החינוך עומדת מנהלת הקריה הממונה על .  תלמידים605תלמידים וחטיבה עליונה המונה 

החטיבה העליונה מאורגנת כבית . מנהלת חטיבת הביניים ומנהלת החטיבה העליונה: מנהלות שתי חטיבות

מקצועות הלימוד בחטיבת הביניים מותאמים . טכנולוגי-הכולל מסלול עיוני ומסלול מדעי, ספר מקיף

 .מחשבים ואמנות, שרד החינוך בתוספת של שיעורי טכנולוגיהלתכניות הלימוד של מ

קריית עקרון ובני עייש ,  הסביבה כגוןיתלמידי חטיבת הביניים מתקבצים מכל רחבי העיר רחובות ומיישוב

-חלקם תלמידים משכבה סוציו: אוכלוסיית התלמידים מאופיינת בהטרוגנית רבה. על פי בחירה אישית

שתלמידיה , ועם זאת בכל שכבה יש כיתת מופת מדעית, נמוכים-הישגים בינונייםאקונומית נמוכה ובעלי 

 .אילן-לומדים במסלול מואץ לתואר ראשון באוניברסיטת בר

בעלי תואר ראשון לפחות , כאשר כולם עובדי משרד החינוך,  מורים62 בחטיבת הביניים מונה צוות המורים

 . מומחים בתחומי הדעת שאותם הם מלמדים,ותק של חמש עשרה שנים ומעלה, ותעודת הוראה

 

  עקרונות עבודה מנחים

. שותפות ואחריותהעיקרון המנחה את העבודה החינוכית של צוות המורים וההנהלה בחטיבת הביניים הוא 

להכיר במחויבות לתכנית העבודה הבית ספרית , עיקרון זה מאגד את המורים לקידום עניין משותף

צוות המורים זוכה למקום משמעותי בעיצוב התרבות הבית ספרית על ידי . ולהצדקת תוצאות התכנית

, העיקרון מיושם אף בעבודה עם ההורים. קרי בחירת הקדימויות והדרכים לקידומן, קביעת התכנית

. כשותפים בבחירת הפעילויות הבית ספריות ובקידום בית הספר תוך קביעה משותפת של גבולות המעורבות

 .תלמידים-תהליכי בנייה ביחסי מוריםהעיקרון נמצא ב

 

 ה"המטרות לשנת הלימודים תשס

  .שיפור הישגי הלומדים 

 .חינוך לתקשורת של כבוד 

מהחזון ומהצרכים , נובעים ממדיניות משרד החינוך ומיעדיומטרותיה ויעדיה של חטיבת הביניים אורט 

הצרכים הייחודיים של  .של בית הספרהמוגדרים של היישוב ושל רשת אורט ומהחזון ומהצרכים הייחודיים 

בית הספר הוגדרו לאחר תהליכי מיפוי וניתוח ממצאי הערכה חיצוניים ופנימיים שנערכו בבית הספר במהלך 

 :ד"ג ותשס"תשס

 .ב"ניתוח והסקת מסקנות מתוצאות המיצ, לימוד 

 .ניתוח ממצאי מבחנים דיאוגנוסטיים שנערכו לתלמידים במקצועות היסוד 

 .אי קבוצות מיקוד של תלמידים שנערכו בנושאים שוניםניתוח ממצ 

 . ניתוח והסקת מסקנות משאלוני המורים, לימוד 

 .סיכום ישיבות מורים 

 .ניתוח תכניות ההוראה 
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 ה "היעדים לשנת הלימודים תשס

במקצועות עתירי ) חומי דעת שוניםבתבעה השון ולילוב ש(ת "לשלב מיומנויות שלהב 

 .אנגלית ומדעים, המלל

 ). ערכהה, מידהל, וראהה(ה "לשפר את דרכי הל 

 .להגביר את המוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים 

 .טיפול בפרט: םלקדם תלמידים על פי צרכיה 

 .התמקדות בתורני כיתה ובביקור סדיר: להטמיע שגרת לימודים מיטבית 

 .שיפור חוסנם של המורים על ידי מתן כלים לניהול כיתה 

 

 יםהאמצעים להשגת היעד

 .ת"הקניית מיומנויות לתלמידים במקצועות עתירי המלל בדרכי שלהב 

ניתוח : בניית מודל עבודה בצוותי המקצוע במטרה לשפר את דרך בניית תכנית ההוראה 

על למידה ועל , על התייחסות לדרכי הוראה, שימת דגש על מיומנויות, נתוני המיפויים

 .ההערכה מגוונות

אמנות ; הבנת הנקרא ומחשבים, הבעה: שונים כגוןהוראה רב תחומית במקצועות  

 .'המים בישראל'למידה אחרת של כל המקצועות סביב הנושא ; ומקצועות הומניסטיים

 .בניית תכנית אישית לתלמידים מתקשים ומקשים 

חדרי , אימוץ גבעות הכורכר הצמודות לבית הספר, ח"סיורי של: כיתתית-למידה חוץ 

 .ספריית בית הספר, מקצוע

 . טיפוח הסביבה הלימודית במסדרונות החטיבה ובכיתות הלימוד 

למידה אחרת המבוססת על דיאלוג של תלמידים עם ', שיח גלריה': סביבת לימודים פעילה 

כאשר ציטוטים מפי התלמידים , הלמידה מתרחשת במסדרונות החטיבה. יצירות אמנות

, הורים –אנשים מהקהילה בית הספר משמש גלריה ל. תלויים לצד היצירות האמנותיות

 . המבקשים להציג את יצירותיהם–תלמידים ואחרים , מורים

' חוסן אישי לפיתוח חוסן ארגוני'מוקנית השתלמות בית ספרית לכלל המורים בנושא  

 . במטרה לספק למורים כלים להתמודדות בניהול כיתה

כים של הערכה הסקת מסקנות על סמך ניתוח ממצאי התהליכים של משוב ובקרה והתהלי 

 .פנימית
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 קריית החינוך העירונית אורט מוצקין 

 מושב שני   מירית לביא' גב

 

 1,378- בשתי חטיבות ביניים ו1,345מהם ,  תלמידים2,723קריית החינוך העירונית אורט מוצקין מונה 

. מגורים זהזהו בית הספר הממלכתי היחיד בעיר והוא קולט את כל התלמידים באזור . בחטיבה עליונה

הוראה לתלמידים : האמורים לתת מענה לאוכלוסיות שונות, בחטיבה העליונה מסלולי לימוד מגוונים

מסלול בגרות , בגרות מלאה, מסלולי בגרות ב, מסלול כיתות מקצועיות, מסלול כיתות הכוון, בחינוך המיוחד

בית הספר . ג"ר להמשיך ללימודי יבמגמת תעשייה וניהול אפש. ומסלולים מדעיים למצטיינים) ר"מב(רגיל 

מקצועות : כגון, מציע מקצועות בחירה בתחומים שונים וברמות קושי שונות כדי לענות על צורכי כל תלמיד

, אלקטרוניקה, ניהול עסקי, תעשייה וניהול, אמנות שימושית, חינוך גופני, מקצועות מדעיים, בחירה עיוניים

השנה הוצעו מספר מקצועות חדשים כמענה לצרכים שעלו . םערבית ואסלא, ביוטכנולוגיה, מחשבים

 יחידות לימוד וכן מגמת 7תרגום אנגלית למצטיינים לצבירה של , לימודי תיאטרון ברמות שונות: מהשטח

 . לתלמידים חלשים) 'פוטו שופ'(צילום 

 

 ה"היעדים לשנת הלימודים תשס

 .תשיפור ההישגים הלימודיים והגדלת שיעור הזכאות לבגרו 

 .השבחת החינוך הערכי 

 .מדעית-הטמעת חדשנות טכנולוגית 

 .הגברת היעילות בארגון עבודת בית הספר 

 .פיתוח כוח ההוראה בבית הספר והשבחתו 

 

 פעילויות ופרויקטים שונים בבית הספר

 .הורים ואנשי הקהילה כולה, סדנת תיאטרון המעלה מחזות זמר והצגות תיאטרון ידועות בפני תלמידים 

 .תלמידים ומורים לפעילויות מגוונות בהתאם לצורכי הקהילה, ספר קהילתי שבו שותפים הוריםבית  

הפרויקט קשור לאירועים . תלמידים ומורים, שבו נוטלים חלק הורים' שורשי ישראל' פרויקט  

ימי זיכרון וציון מלחמות ישראל והוא כולל השתתפות בסמינרים והוראת , חינוכיים לקראת חגים

 . בכיתותיהדות 

שבמסגרתו לומדים בוגרי אורט , הנותן מענה להשלמת בגרות לפני הגיוס' הזדמנות שנייה'מרכז  

 .מוצקין ובוגרים מבתי ספר במחוז

 .שבמסגרתה פועלים תלמידים בחמישים מקומות השמה לערך, מחויבות אישית לקהילה 

נה במסגרת מחויבות  פרויקט חדש של פעילות התנדבותית שאי–' נוער אורט למען הקהילה' 

והם , פיזיקה ובתקשוב, במסגרת זו הוכשרו תלמידים כמדריכים צעירים במתמטיקה. אישית

 .חונכים תלמידים אחרים

 .הרגלי עבודה ותפקוד יעיל, להקניית מיומנויות למידה' מיכאל'פרויקט  
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, ת להוריםסדנאו, פרויקט מיוחד לטיפוח תלמידים בני העדה האתיופית הכולל פגישות שבועיות 

 .שבוע אתיופיה ועוד

 .בית הספר משמש מרכז להשתלמויות אזורי למורים של רשת אורט במגוון נושאים ותחומים 

טכנולוגיות במסגרת טיפוח המצוינות בקרב תלמידים מאותרים -פתיחת כיתות מדעיות וביו 

טלו חלק  התלמידים נ2003בשנת . המוזמנים להשתתף בניסויים מיוחדים, בחטיבות הביניים

ל לקח עמו "מ אילן רמון ז"והכינו את הניסוי שאל, א"בשיתוף נאס) STARS(' סטארס'בפרויקט 

השנה ימשיך . קבוצת תלמידים הוזמנה לארצות הברית לפני ההמראה. 'הגן הכימי בחלל '–לחלל 

 .א בפרויקט חדש של מעקב אחר אסטרואידים"שיתוף הפעולה עם נאס

 .של תלמידי המגמות המדעיות' כימיאדה'יה בתחרויות ההשתתפות בייצוג גדול וזכי 

 . מערך תמיכה לתגבור תלמידים חלשים ותלמידים עם בעיות התנהגותיות 

 .המתקשים בתחום דעת נתון) 6-5( מפגש שבועי בין מורה לקבוצה קטנה של תלמידים –ם "פרויקט ליב 

 .וטיפול בנוער בסיכון' אתגר'ו' אומץ'פתיחת כיתות  

כדי לאפשר הצלחה , ינות הבגרות וחלוקתן ליחידות על פני מספר מועדים החל בשכבת יפריסת בח 

 . ושיפור הישגים

 .ד-פיתוח מסלולי למידה חדשים לתלמידי רמות ג 

 .ל"טיפוח מיוחד של לימודי ערבית ואסלאם בשיתוף פעולה עם צה 
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 '2000בגרות 'פרויקט 

  מושב שני  ר ריטה סבר"בהנחיית ד

 ט "תשנ-ה"בשנים תשנ) חטיבות עליונות(יסודיים -הופעל בעשרים ושניים בתי ספר על' 2000ות בגר'פרויקט 

 בניסוי זה נבחנו דרכים ליישום המלצות הוועדה לבדיקת המתכונת של בחינות הבגרות והגמר). 1999-1994(

  1.בנושא הסמכת בתי ספר להערכת הישגים שוות ערך לציוני בחינות הבגרות) פרץ-ועדת בן(

 .הלמידה והערכת ההישגים, ישום משולב של גישות מתקדמות בתחומי ההוראהיהניסוי עסק ב

 הסמכה למתן ציוני סיום המבוססים  צוות מקצועי אחד עד שלושה צוותיםהספר קיבלו  בתי22-אחד מ כלב

על בחינות  שווי ערך לציוני הבגרות המבוססים ו היו ציונים אל.'הערכה חלופית'שום מתכונות של יעל י

שבו ציון בתעודת הבגרות מורכב מציון בבחינה ארצית ומציון שנתי בית , בניגוד למצב הקיים (חיצוניות

לקבלת , ניהול עבודת צוות שיתופיתל בכל הנוגעכשהצוותים נוטלים על עצמם מחויבויות בעיקר ,  זאת).ספרי

 .חיצוניתהדרכה מקצועית בהוראה חלופית ובהערכה חלופית ולעמידה בבקרה 

היבט מהותי של הפרויקט היה אפוא העברה מלאה של הסמכות להערכת ההישגים לצורך קביעת ציון 

 :  מטרות הפרויקט הוגדרו כך2.בתעודת הבגרות מידי גורם חיצוני לידי צוותי המורים בבית הספר

ונה והתאמת גיו, תוך כדי חיזוק ההוראה, זאת. להעמיק את הלמידה ולמצות את מרב הפוטנציאל שבה

להעביר להערכה בית ספרית  מקצוע אחד ; הדרכים של הערכת ההישגים למטרות ההוראה לתכניה ולצרכיה

תוך כדי פריסה של הערכת , זאת. עד שלושה מבין המקצועות הנכללים ברשימת המקצועות לבחינות הבגרות

-והסמכתה לתהליך ההוראהגיוונה בדרכים חלופיות , ההישגים על פני שנות הלימוד בחטיבה העליונה

  3.למידה

 עד כה בדרך כלל לשיפור תהליכי ת הספר נעשההשימוש בהערכה חלופית במסגרת הערכת תלמידים בבי

 נעשה ניסיון להשתמש בהערכה החלופית '2000בגרות 'ב.  בלבד'הערכה מעצבת'כלומר כ, למידה-ההוראה

וזאת , 'הערכה קובעת'כלומר כ, )גון ציון בגרותכ(רכי מיון והסמכה ולקביעה של רמת התפקוד הלימודי לצ

הסמכת בית ספר לתת ציון שהוא שווה ערך למבחן הבגרות  .בלי לוותר על השימוש בה כהערכה מעצבת

אוניברסיטאית - הוועדה הבין4. להערכה הבית ספרית במקצוע זה'תו תקן'כמוה כמתן , במקצוע מסוים

האישור . פרץ-וי לצורך בדיקת מידת ישימותן של המלצות ועדת בןהניסלמדיניות ַקָּבָלה אישרה את ביצוע 

  .הותנה במינוי ועדה מלווה

ר ועד ראשי "התרבות והספורט ובידי יו, הוועדה המלווה מונתה בידי המנהל הכללי של משרד החינוך

 : תפקידי הוועדה הוגדו כך. האוניברסיטאות

. מגמה להבטיח ביצוע יעיל ומוצלח של הפרויקטיסודי ולריכוז הפרויקט ב-לייעץ לאגף לחינוך על

לבחון את מהלך הביצוע של הפרויקט באמצעות פעולת הערכה שיטתית שתבחן את רציונל הפרויקט 

הספר ומיסודו -את השפעת הפרויקט על ההוראה והלמידה בבית, את איכות כלי ההערכה, ופעילותו

 5. ההערכה של הפרויקטלשמש כוועדת היגוי לצוות מחקר. בכלל מערכת החינוך

 המלצות 6.במשך שלושים ושניים חודשים ליוו חברי הוועדה את מהלכי הפרויקט ועקבו אחר התפתחותו

, ממצאי סקרים שנערכו בזיקה לפרויקט, מידע שהוצג בפניה: הוועדה גובשו על סמך מגוון מקורות

ערכה שהתבצע על פי הנחיות ממצאים של מחקר הה, התרשמויות של חברי הוועדה מסיורים בבתי הספר

: SWOTהפרויקט נבחן על פי מודל ההערכה . הוועדה ובהזמנתה וכן על בסיס הידע המקצועי של חבריה
                                                 

  

  

 .1999ירושלים , ועד ראשי האוניברסיטאות, משרד החינוך', 2000בגרות ' בתי הספר 22ה לפרויקט דוח הוועדה המלוו 1
יסודי', וקידום פרופסיונלי" 2000בגרות "פרויקט '. 2000, אליהו-בן' ש 2 על  .80-76: 4 חינוך בראש
צפויות-' 2000בגרות  '-הספר - בתי22פרויקט  3 הפרויקט ופירוט תפוקות , ועד ראשי האוניברסיטאות, ד החינוךמשר,  מטרות

  .ז"ירושלים תשנ
-27  :8-7 אקדמיה , '"2000בגרות "נסוי  :יסודי-הערכה חלופית של רמת התפקוד הלימודי כהערכה קובעת בעל'. ס"תש, סבר' ר 4

26. 
 .5.2.97 –ז "ו באדר א התשנ"כ, מתוך הנוסח של כתב המינוי 5
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. ה והיו חברים בה נציגים מקצועיים ממשרד החינוך ומהאוניברסיטאות"ד החינוך ולורתה משותפת למשרי הוועדה המלווה הי6
, ץ"ר מיכאל כ"ד, אילן המל' פרופ, ר אבי הופשטיין"ד, אליהו-ר שלמה בן"ד, שמואל בורקשמר , )ר"יו( ר ריטה סבר"ד: חבריה היו

 .נחמיה רפלמר , עקיבא פלכסר' פרופ, רון נעמן'  פרופ,)1998ר עד אוגוסט "יו(דוד נבו ' פרופ ,ר דוד מצר"ד ,יוסף לוי' פרופ



 סיכונים ביישום עתידי ; )opportunities(סיכויים עתידיים ; )weaknesses( נקודות חולשה ;)(strengthsנקודות חוזק 

)threats(.  

הפרויקט חולל תהליך של : ואלו ממצאיו העיקריים, ס"של שנת הלימודים תשדוח הוועדה הוגש בתחילתה 

ההוראה והלמידה גוונו תוך שימוש במבחר . שיבוח ההוראה ושל בחינה מחודשת ומתמדת של תחום הדעת

. ניכרו הישגים בתחומים של תפקודי חשיבה גבוהים לצד הישגים בתחומי ידע והבנה. כלים להערכת הישגים

הרוב . ת לשיפור האווירה הלימודית במקצועות הפרויקט ולהגברת המוטיבציה בקרב התלמידיםהיו עדויו

 שהיא מדד לקביעת –התֵקפּות של הערכת ההישגים . המכריע של התלמידים היו מעוניינים בהמשך הפרויקט

לא , כלליבאופן .  התחזקה–) המידה שבה יש בהערכה ייצוג הולם של כלל תוכני לימוד המקצוע ומטרותיו

העבודה השיתופית של צוותי המורים שימשה מרכיב חשוב בהשגת . נמצא שבתי הספר הפריזו במתן הציונים

 . והיא הייתה כרוכה בהגברת המוטיבציה של מורים ובחיזוק מעמדם הפרופסיונלי, יעדי הפעולה

דיווחי התלמידים על , תכללי. קשיים ומגבלות, התבררו גם אילוצים, לצד ההישגים הרבים שהושגו בפרויקט

הפעלת הפרויקט הייתה כרוכה . שיפור באווירה ובמוטיבציה פושרים יותר מאלה של אנשי הסגל השונים

לא , ככלל. הציפיות למציאת חלופות גם למקצועות נוספים נתממשו באופן חלקי. בעומס יתר על המורים

שהיא מדד לקביעת רמת הדיוק  –ים והמהימנות של הערכת ההישג, מוצא השימוש במגוון כלי ההערכה

קשיים . אך בפועל השמירה עליה הייתה חלקית,  זכתה אמנם לתשומת לבם של המורים–והאובייקטיביות 

ובחלק מן המקרים נמצאו צוותים בודדים שתפקודם לא הגיע , אותרו גם בעבודתם השיתופית של הצוותים

 . לרמה הנדרשת

בגרות ' עדויות להשפעות חיוביות ביותר למודל של נמצאואכן ) א: (הוועדה הגיעה לשתי מסקנות מרכזיות

ניתוח מורכב של נקודות החוזק והתורפה של ) ב(;  ולכן יש מקום להרחיב את החלתו במערכת החינוך',2000

לכך שניתנו אחת הסיבות . שום מיידי במערכת החינוך כולהיכי יש להיזהר מיהראה , שום הניסויי שלויהי

 הייתה , ומרכזית ביותר,סיבה נוספת .ורך להיערך לטיפול מתאים בנקודות תורפה שהתגלו בניסוי הצהייתה

העיקר בהערכה חלופית איננו עצם הודגש ש .שדרוש שינוי עמוק בכל בית ספר שאמור ליישם את המודל

ינים ה של מאפיסדר היא גישה בעלת  הערכה חלופית.ההחלפה של מבחני הבגרות בציונים בית ספריים

הערכה , הערכה מאוזנת, הערכה ישירה, ביצועהערכת :  המשתקפת במושגים כמו,חודייםימתודולוגיים י

 . ועודportfolio תלקיטב, נטיותתמטלות אוב, מעוגנת בהוראה

הנוטל , על תפיסת התלמיד כשותף פעיל בהערכה, בהערכה חלופית מושם דגש על שילוב ההערכה בהוראה

תהליך הלמידה הוא נדרש לרפלקציה עצמית על . נים ובהערכה של מידת התקדמותוחלק בקביעת הקריטריו

הערכה חלופית  .שיח עם המורה בנושא ההערכה ומשתתף גם בהערכת ההישגים של חבריו-מקיים דו, שלו

 – שאף הוא עובר תהליך של שיפור, המבחן, נוסף על הכלי המוכר –  מגווניםלי הערכהכמאופיינת בשימוש ב

מתבצעות במצבים אמתיים או , נטיותתאושבמסגרתה  המטלות .מוש בעזרים ובכלים לביצוע אמתיובשי

הדיווח על התוצאות איננו ציון בודד אלא פרופיל .  אתגר ולעורר ענייןציבוהן אמורות לה, בסימולציות שלהם

: י גם בתפקיד המורהמתכונת כזאת של הערכה מחייבת שינוי מהות . זמןמשךולרוב גם מצטבר ל, ביצוע מפורט

 .מדווחכמתעד וכ,  צופה כ,מתאםכ, מכווןכ, ספק של הזדמנויות ללמידה ומטלות הערכהכהוא אמור לשמש 

. איכות חיצונית  בלי הדרכה מתאימה באיכות גבוהה ובלי בקרתו לא יתחוללהנדרשים יםשינוימכלול ה

ולהפוך , שהוקמה במסגרת הניסויבקרה  והדרכההיחידה הקטנה של כדי להרחיב את הוועדה קבעה כי 

 שהערכה זאת משום.  נרחבףקי יש צורך להכשיר כוח אדם מתאים בה, להערכה חלופית'מכון תקנים'אותה ל

כמו כן קבעה  .שמעטים בו אנשי המקצוע הזמינים להדרכה ולבקרה, חלופית היא תחום מקצועי חדש יחסית

 'תו התקן'אין סיכוי ש, שום ההערכה החלופיתית של י כזה והרחבה הדרגתי'מכון תקנים'ללא  כי, הוועדה

  7.חלופיתההערכה האיכות סביר בתחום  עיד על עמידה בתקןי אכן פרהס שיינתן לבתי

                                                 
.4לעיל הערה , סבר 7 
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he CEM CentreT 
 מושב שני

Excerpts from  

Peter Tymms and Robert Coe, "Celebration of the Success of Distributed Research with Schools:  

The CEM Centre, Durham", Curriculum, Evaluation and Management Centre, University of Durham 

 

 

The Curriculum Evaluation and Management (CEM) Centre has grown in just twenty-five years to 

become the largest educational research unit in a UK university. The research centre, which is located 

at the University of Durham, has influenced schools and teachers in unprecedented numbers and has 

had a considerable impact on policy and practice both directly and indirectly in this country and beyond. 

The CEM Centre develops, produces and provides tests and questionnaires to be completed by 

students under standardised conditions. The Centre analyses these and provide clear graphical 

feedback and comparisons with many hundreds of other schools and colleges. Data on pupil progress 

(value added) is provided when outcome measures become available. At each stage the CEM tries to 

measure what matters, be it attitudes, safety, relationships, learning and teaching processes etc. Having 

high quality, externally analysed data with fair comparisons greatly assists schools in validated self-

evaluation and management.  

Central to the philosophy of the CEM is the concept of ‘distributed research’, the idea that the recipients 

of the feedback (i.e. teachers in schools and colleges) are themselves active researchers in the process, 

analysing and interpreting the data, rather than simply passive recipients. The research is seen as a 

collaborative process. The CEM Centre has skills in test design, the creation of monitoring systems and 

takes advantage of economies of scale in its management of the process. It also provides the basic 

structure of the analysis, using the collective dataset. After that, however, interpretation is a local matter 

and cannot be done from the centre, though considerable support is offered to help schools and 

colleges to interpret the data for themselves. The important thing is that the data are fed back to the 

smallest unit of management that can take responsibility for acting on the feedback.  

Another feature of the distributed research partnership is that all the projects have been developed with 

the help of and contributions from practitioners, and modified in response to suggestions and comments 

made. In-service courses are also provided by the CEM Centre through an extensive network of 

trainers. These are often conducted by practitioners who are relatively ‘expert’ in the use of the systems. 

Conferences for teachers are held around the country every year and a substantial amount of support is 

available for users through publications, the web site and by telephone. Additionally, the CEM Centre 

produces regular newsletters, provides speakers at numerous events in the UK and beyond and 

generates a range of publications. 

A number of other features of CEM monitoring systems distinguish them from other forms of monitoring. 

First among these is the focus on outcomes, albeit alongside other measures such as processes. In the 

original project, the CEM set out to measure the most important outcomes of schooling. If the system 

was designed to help schools to know whether they were achieving their goals, it had to include 

measures of those goals. It should be stressed here that these outcomes are certainly not limited to 

academic achievement; the CEM Centre systems include measures of student attitudes, intentions and 
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participation in extra-curricular activities, among others. Indeed the CEM Centre slogan, ‘Measuring 

what Matters,’ captures the spirit of this intention. Moreover, process measures, such as the frequencies 

of a range of different learning activities, are also included in many of the systems.  

A second important feature of the monitoring systems is the stress on the fairness and transparency of 

their outcomes. Clearly, these relate to the need for adequate adjustment for context so that schools are  

 

not held responsible for differences that might have been predicted before their students even arrived on 

site. Such adjustment is, of course, a universally accepted part of all school effectiveness analysis. 

However, the CEM Centre systems have a somewhat unconventional take on this. For example, value 

added calculations of student progress within their systems use only prior achievement or ability as the 

sole explanatory variable, leaving out such commonly included bed-fellows as socio-economic status, 

sex and ethnic origin. Although this is partly a pragmatic decision (none of these accounts for much of 

the remaining variance after a good cognitive measure is included), it is also justified on grounds of 

equity: it is discriminatory to expect different progress for students who differ on these variables, 

although it is appropriate to compare schools with similar intakes. Naturally the issues involved are 

complex and some will disagree with the approach taken. The data, however, are clear; once good 

cognitive measures of starting points have been factored out measures of home background add little to 

the prediction of academic success at school. At the school level, average intake can be relevant and 

hence the emphasis on comparing schools with similar intakes. Despite this position the projects do 

collect data on a wide variety of demographic variables and regular investigations are conducted into the 

relationships between the variables. 

The emphasis on transparency has led to a further departure from school effectiveness orthodoxy, 

namely the use of ordinary least squares regression in place of the more sophisticated multilevel 

models. This not only makes the data readily understandable but is also statistically defensible. Space 

precludes a full justification of this position and some experts take a different stance. Suffice it to say 

that teachers readily understand regression but quite understandably have difficulty with multilevel 

models. Further, the measures of school effects coming from the two sources typically correlate with one 

another at the 0.99 level. Nevertheless, numerous research papers are produced by the CEM Centre 

which involve multi-level modelling.  

Finally we may mention quantification and an emphasis on high quality measurement. These are both 

consonant with the notion of the ‘manager as scientist’. 
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 מבנה תכנית הלימודים בביולוגיה בחטיבה העליונה, 1991 – 2004 
  מושב שלישי   ר ברוריה אגרסט   "ד

 
 

 ).ל" יח5; ל" יח3(התכנית נלמדה ברמה של שלוש או חמש יחידות לימוד 
 

 כיתה י נושאי בסיס
 7מתוך נושאים  3לבחירה 
 יב-כיתות יא
6 מתוךנושאים  3 לבחירה

 הנושאים
; חילוף חומרים בתא; האורגניזם בסביבתו

; אוםיויסות ות; הובלה ותיווך ביצורים חיים
גולי אנרגיה גל; אבולוציה; מיקרואורגניזמים

 *תורשה ;*ביצורים חיים
; רכישת מיומנויות מעבדהחובה-נושאים מלווים 

; עיבוד כמותי של נתונים
 קריאת מאמרים מדעיים

 מאמר ל " יח3-ל( קריאת מאמרים מדעיים
; )מדעי מחקרימאמר ל " יח5-ל, מדעי פופולרי

שתי  לתאםמו(עיבוד כמותי של נתונים 
מותאם (במעבדה רכישת מיומנויות ; )הרמות

 תיאור מורפולוגי של צמחים; )לשתי הרמות
 ; )מותאם לשתי הרמות(

 ). בלבדל" יח5-ל( הכנת עבודה אקולוגית
 )6מתוך נושאים  2(בחירה  נושאי הרחבה

 ל בלבד" יח5ללומדים  
 הנושאים

מיקרואורגניזמים בהיקף ;  תורשה בהיקף רחב
 ; יולוגיה של נשימה והפרשהזפי;  רחב

תקשורת וויסות ;  בתורת החיסוןפרקים
 ייםחלי פרקים בהתנהגות בע; בצמחים

 
 .בכיתות יא ומעלה)  יחידות לימוד5 או 3(הנושאים גלגולי אנרגיה ותורשה הם לבחירה רק למתמחים  *

 
 ל" יח3תכנית בחינות הבגרות 

 ). מציון הבחינה70%(הבחינה בודקת את ששת נושאי הבסיס שנבחרו   ;  מבחן עיוני

 יחידות לימוד תהיה ללא גישה מולקולרית ובהיבטים 3ההנחיה למורים היא שההוראה בהיקף של : הערה

  .הנחיות אלה ניתנות גם לכותבי הבחינות. כמותיים לא מורכבים

 
שאלון 
920601 

משקל 
 הפרק

 מיומנויות נבדקות הרכב

 הבנה ויישום , ידע שאלות רבות בחירה  36% פרק א
 הבנה ויישום, ידע ים שיש לנמקםהיגד 18% פרק ב
מתן מענה לכמה שאלות פתוחות על  10% פרק ג

 בעיה באחד הנושאים
 הבנה ויישום, ידע

קריאת שני מאמרים מדעיים פופולריים  36% פרק ד
 ומתן מענה לשאלות עליהם

יכולת להתמודד עם חומר לא 
 הבנה ויישום , ידע, מוכר

 
 

 ) מציון הבחינה30%(מבחן מעשי 
 

 שאלון
920604 

משקל 
 הפרק

 מיומנויות נבדקות הרכב

יכולת , מיומנויות טכניות תרגיל הכולל מדידה 25% 1בעיה 
 איסוף נתונים והצגתם

יכולת , מיומנויות טכניות תרגיל הכולל הסתכלות מיקרוסקופית 25% 2בעיה 
 ידע והבנה, דיווח על תצפית

יכולת , ות טכניותמיומנוי תרגיל הכולל בדיקת תהליך 25% 3בעיה 
 דיווח על נתונים

תיאור 
 מורפולוגי

. תיאור מורפולוגי של צמח לפי הנחיות 25%
 מבוצע ומוערך בידי המורה

זיהוי איברי , יכולת הסתכלות
הבנת המשמעות של , הצמח

הקשר בין תכונות הצמח לבין 
 תנאי הסביבה
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 ל" יח5תכנית בחינות הבגרות 

 )ה מציון הבחינ60%(מבחן עיוני 

 
 מה בודק הרכב משקל השאלון

שאלות רבות בחירה ושאלות מתן   מהעיוני50% 43001
 הבנה ויישום, ידע נושאי הבסיסנימוקים ב

 מאמר מחקרי מעובד לא מוכר   מהעיוני25% 43002
Unseen 

עיבוד , מיומנויות חקר
כמותי של נתונים 

ותפקודים שכליים 
 )ג"תש(גבוהים 

ת נתונים ושאלות קצרות שאלו  מהעיוני25% 43003
 נושאי ההרחבהב

, ניתוח נתונים וגם ידע
 ג"יישום ותש, הבנה

 
 ) מציון הבחינה40%(מבחן מעשי 

 
 מה בודק הרכב משקל השאלון

43004 
 מעבדה שלב א

 מהציון 20%
 בחלק המעשי

היכרות עם תופעה שניתן לחקור 
 והיכרות עם שיטות עבודה

מיומנויות , תצפית
על דיווח , טכניות
הסקת מסקנות , נתונים

התיאור המורפולוגי (
שבוצע בבית הספר לפני 

הוא חלק , הבחינה
 )מהציון בבחינה זו

43005 
מעבדה שלב ב 

מבוצע מיד (
 )לאחר שלב א

 מהציון 30%
 בחלק המעשי

ביצוע ניסוי חקר הבודק תופעה 
 43004הקשורה לזו שהוצגה בשאלון 

 תוך שימוש באותן שיטות

, בביצועמיומנויות חקר 
, מיומנויות טכניות

הצגתם , איסוף נתונים
, )גם במחשב(ועיבודם 

 הסקת מסקנות ויישום
43006 

עבודה 
 אקולוגית

 מהציון 50%
 בחלק המעשי

ביצוע מחקר על ידי התלמיד בשדה 
איתור , לאורך זמן על פי הנחיות

איסוף נתונים , שאלות אקולוגיות
, עיבודם והצגתם בעבודה כתובה

 ליה בעל פהשנבחנים ע

אחריות , למידה עצמאית
, איתור מידע, ללמידה

הסתכלות ותצפיות 
זיהוי , מסוגים שונים
איסוף , אורגניזמים

כתיבת , נתונים ועיבודם
יכולת להגן בעל , עבודה

 פה
 

 43202שאלון ):  מציון הבחינה40%( חלופה למבחן המעשי שפורט לעיל -' ביודע'

אך אינה מפרידה בין הבחינה , ת הנבדקות במבחן המעשי שפורט לעילחלופה זו בודקת את כל המיומנויו

, במסגרת חלופה זו התלמידים מבצעים סיורים ושיעורי מעבדה. במעבדה לבין הבחינה בעבודה האקולוגית

בהמשך התלמידים עורכים פרויקט הכולל עבודת שדה ומעבדה ומבצעים מחקר . ובכלל זאת מעבדות חקר

וכולל הגשת הצעת מחקר , המחקר מלווה במעקב צמוד של המורה. ותרו בשדהבמעבדה על שאלות שא

המוכן על פי הנחיות מפורטות כולל , התלמיד מלווה את לימודיו בתחום זה בתלקיט. וניסוח שאלות מחקר

התלמיד נדרש . המחקר מסוכם כדוח מחקר המוכנס אף הוא לתלקיט .רפלקציות על שלבי הלימוד השונים

 . קר בבחינה בעל פהלהגן על המח

מורים הבוחרים במסלול זה חייבים להשתתף בקורס מכין בשנתיים הראשונות תוך כדי הגשת תלמידיהם 

לאחר מכן הם ממשיכים להשתייך לקבוצת מורים מנוסים התומכים זה בזה . לבחינה זו בפעם הראשונה

מהפיקוח להגיש תלמידים המורה חייב לקבל אישור . בבדיקת שאלות המחקר ובהתמודדות עם קשיים

 .האישור אישי ואינו ניתן לבית הספר. אישור יינתן רק למורה שעמד בתנאים. במסלול זה
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 דתי עוזיאל בבית שמש-בית הספר הממלכתי

 מושב שלישי  אילנה ירחי' גב 

 

קדמת ומתוכן כיתת גן אחת וכיתה מ,  כיתות19- תלמידים ב570-ולומדים בו כ, 1993בית הספר נוסד בשנת 

בית הספר קולט עלייה . אקונומית-אוכלוסיית בית הספר הטרוגנית הן מבחינה דתית הן מבחינה סוציו. אחת

 . ולומדות בו כשלושים משפחות יוצאות אתיופיה וכחמישים משפחות יוצאות ארצות הברית

 

 החזון החינוכי 

הספר ומעצבים אותם להיות אנו מפתחים תהליכי חינוך והוראה המטביעים את חותמם על תלמידי בית 

אנו שואפים לטפח בקרב התלמידים מצוינות . יסודית-בוגרים ומנהיגים מובילים במערכת החינוך העל

לומדים תמיד ובעל , יוצרים, חושבים עצמאים, ערכית ומצוינות לימודית ומחנכים אותם להיות בוגרים

עשייתנו . עצמית וללמידה במשך חייהםיכולות קוגניטיביות ואישיות המקנות להם את הכלים להגשמה 

 .החינוכית מושתתת על הכרה בשונות ועל הרצון לתת מענה לכל הבאים בשערי בית הספר

 

  הקדימויות כפי שקבעו הצוות החינוכי וההורים

 . העמקת החינוך לערכים 

 . פיתוח תכניות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

 .  מצוותהכוונת התלמיד ללכת בדרכי התורה ולקיים 

 .באנגלית במתמטיקה ובמחשבים, טיפוח כשירות אוריינית בעברית 

 . שיקום הסמכות ההורית והמורית 

 

  האמצעים להשגת היעדים

 . שיעורי הטרמה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

 .בניית תכנית התערבות אישית לתלמידים על פי צורך 

 . פיתוח סביבה לימודית עתירת שפה 

 . ימודית וערכיתעידוד מצוינות ל 

 . הערכה באמצעות תערוכה 

 . העמקת תהליכי חקר 

 .פיתוח דרכי הוראה ייחודיות בשילוב המחשב 

 .אפשרות לבחור מקצועות לטיפוח מצוינות אישית ומצוינות ערכית 

 .בניית תכנית בית ספרית לתקשורת מיטבית 

 .פיתוח תכנית לימודים ערכית בשילוב שידורי רדיו ובימת דיון 

 . לשיפור התקשורת בין המחנכת לתלמידיםתכנית 

 . פיתוח מצוינות ארגונית בשילוב צוות הערכה 
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 תקציר מידע על המציגים ביום הראשון של הסמינר

 מציגים מישראל וחברי הוועדה למדידה ולהערכה

 

 מרצה בתחום של הוראת המדעים והכשרת מורי ביולוגיה בבית הספר לחינוך ברוריה אגרסט

כיהנה במשך יותר מארבע עשרה שנים כמפקחת מרכזת על הוראת הביולוגיה וכן . אילן-יטת ברבאוניברס

מתוקף תפקידה הייתה מעורבת בעיצובן . כראש אשכול המדעים במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך

אגרסט היא . ובביצוען של בחינות הבגרות בביולוגיה בפרט ובמדיניות ההערכה של בחינות הבגרות בכלל

בעבר פיתחה חומרי למידה . המדגישים את מדעי הטבע,  בישראלPISA 2006רכזת אקדמית של מבחני 

בעלת תואר שלישי בהוראת . בתחום המדעים לחטיבות הביניים באגף לתכניות לימודים במשרד החינוך

 .המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים

  

סיטה העברית בירושלים וכיהנה בעבר כראש בית פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניבר רות בטלר

השלכות של סוגי משוב והערכה , מוטיבציה ללימודים: נושאי מחקריה העיקריים כיום הם. הספר לחינוך

נוסף על . שונים על מוטיבציה ועל אסטרטגיות של הערכה עצמית בקרב תלמידים ומוטיבציה של מורים

בתי ספר ועמותות , רשויות מקומיות, משרד החינוך: למגוון גופיםהיותה פסיכולוגית בית ספר בעבר ייעצה 

זכויות הילד ושוויון , מחוננים, התפתחות מקצועית של מורים, וביניהם הערכה חלופית, בתחומים שונים

 .חברה בוועדה למדידה ולהערכה. בעלת תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הזדמנויות בחינוך

 

 

 

 

 היא פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ומכהנת כראש המגמה יםמנוחה בירנבו

בלמידה פנים (ניתוח אינטראקציות למידה : נושאי מחקריה העיקריים כיום. מדידה והערכה, לשיטות מחקר

המטפחת הכוונה עצמית בלמידה וכן ) הערכה, למידה, הוראה(ה "תרבות הל; )אל פנים ובלמידה מרחוק

בירנבוים יועצת בפרויקטים בנושאי הערכה וחברה בוועדות . רכה דיאגנוסטית בקנה מידה רחבהע

מתודולוגיות ובוועדות היגוי מקומיות להערכת הישגים בקנה מידה רחב וכן חברה בקבוצות מומחים 

-הבעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת אילינוי באורבנ. בינלאומיות בנושאי הערכה

 .חברה בוועדה למדידה ולהערכה). University of Illinois at Urban-Champaign(שמפיין 

 

 Educational Testing-מכהנת כיום כמנהלת מחקר בכירה במחלקת המחקר והפיתוח של ה מיכל בלר
Service (ETS(את באחריותה שלושה מרכזי מחקר המיועדים להעביר לשדה הלמידה . רסי'ג- בפרינסטון ניו

 ;Assessment Design & Scoring :בתחום המדידה וההערכה ETS-היכולות המקצועיות הייחודיות של ה
New Constructs; Validity Research .בדרגת פרופסור חבר במחלקה לחינוך  בלר שימשה בעבר חברת סגל

 תואר שלישי בעלת .אש מרכז ארצי לבחינות ולהערכהופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה וכיהנה כר

. חברה בוועדה למדידה ולהערכה.פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושליםמהמחלקה ל

רקטור באוניברסיטה העברית -כיהן בעבר כפרו. מכהן כיום כנשיא האוניברסיטה הפתוחה גרשון בן שחר

, ה קוגניטיביתפיזיולוגי-נושאי מחקריו מתמקדים בפסיכו.  וכן כדיקן הפקולטה למדעי החברהבירושלים

בעל תואר שלישי . בהחלטות ברירה ומיון ובהטיית האישוש בשיפוטי מומחים, במבחנים פסיכולוגיים

 .חבר בוועדה למדידה ולהערכה. מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים

ידום מכהן כראש מטה היישום לרפורמה בחינוך ומרכז את כוח המשימה הלאומי לק שמואל הר נוי

, שבמרכזו רשת בתי הספר של אליאנס, בישראל' כל ישראל חברים'ל "מנכ). ועדת דברת(החינוך בישראל 

חברה עסקית לשירותי ניהול וייעוץ בתחומי החינוך והחברה , מ"י אליאנס פיתוח ישראל בע"ר אפ"ומשמש יו

, קודם לכן. 'מדערום'ה וכמנהל הר נוי כיהן בעבר כסגן נציב שירות המדינ. למגזר הציבורי ולמגזר השלישי

בעל תואר שני לבריאות הציבור . ל"פיקד על בית הספר לרפואה צבאית בצה, בדרגת אלוף משנה

בוגר . מאוניברסיטת מרילנד ובעל תואר שני מהמחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה באוניברסיטת תל אביב

 .בית ספר למנהיגות חינוכית בירושלים
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בעלת ותק של .  את חטיבת הביניים אורט על שם שיין בעיר רחובות2002הלת משנת מנפלורי ודרובניק 

רכזת קהילתית ורכזת שכבה , רכזת פדגוגית, מחנכת, ובעברה הייתה מורה למקרא,  שנים בהוראה24

בעלת תואר ראשון בחינוך ומסיימת לימודי , בוגרת קורס מנהלים. בחטיבת הביניים גולדה מאיר בנס ציונה

 ). Derby( שני בניהול בחינוך באוניברסיטת דרבי תואר

 

. דתי עוזיאל בבית שמש ומנהלת אותו זה אחת עשרה שנים-הקימה את בית הספר הממלכתיאילנה ירחי 

 והיה מועמד – פרס מנהל מחוז ירושלים ופרס בתחום איכות הסביבה –בית הספר זכה בשני פרסים ארציים 

דתי לוין בבית שמש ושימשה מחנכת -גנית מנהלת בבית הספר ממלכתיכיהנה כס, קודם לכן. לפרס חינוך

אילן ובעלת תואר ראשון -בעלת תעודת ייעוץ ארגוני מאוניברסיטת בר. ומדריכת מורים בנושא אוריינות

ומסיימת לימודי תואר שני בתחום לימודי , אילן-בוגרת קורס מנהלים מאוניברסיטת בר. ממכללת בית וגן

 . 'ולגהיהדות בטורו ק

 

לשון והבעה ומכהנת כיום כמרכזת מקצוע בקריית החינוך העירונית אורט , מורה לספרות מירית לביא

וזכתה בתואר מורה  , ועד סיומו1994בבית הספר מספטמבר ' 2000בגרות 'שימשה רכזת פרויקט . מוצקין

כן לימדה אוכלוסיות שבמהל,  שנות ותק בהוראה בחטיבה העליונה35בעלת . מצטיינת ברשת אורט על כך

. עולים חדשים וכן ילדים עם לקויות למידה, )ר"מב(כיתות מסלול בגרות רגיל , ביניהן מצטיינים, שונות

 בעלת תואר .במכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה  ספרותולימדה ,כיהנה כרכזת שכבה וכרכזת עיתון

ובעלת תואר שני , מאוניברסיטת חיפה קשורת ולימודי תעודה בעיתונאות ותבלשון ובמקרא , ראשון בספרות

 . )Liverpool( מאוניברסיטת ליברפול בחינוך
 

הקים את היחידה לבחינות ממוחשבות . מכהן כיום כמנהל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה יואב כהן

כיהן בעבר כעמית . והיה אחראי לפיתוחם של מספר מיזמי בחינה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

, נושאי מחקריו מתמקדים בעיקר בבחינות ממוחשבות. חקר במעבדה הקוגניטיבית באוניברסיטת ניו יורקמ

בעל תואר . בתיאוריה ובמעשה בציינון מבחנים ובתכניות בחינה בינלאומיות, בציינון אוטומטי של חיבורים

חבר בוועדה למדידה . וןשלישי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובעל תואר שני במדעי המחשב מאוניברסיטת אורג

 .ולהערכה

 

בעבר שימשה .  מרצה בכירה בבית ספר לחינוך באוניברסיטת תל אביבא'אבו אלהיג-פאדיה נאסר

מחקריה . רסי' בפרינסטון ניו ג,)Educational Testing Service) ETS- שערך הGRE-רכזת מחקר של מבחני ה

בהערכת מורים ובהוראה , מגדר ולתרבותמתמקדים בעיקר במדידתם והערכתם של הישגים בזיקה ל

מדידה וסטטיסטיקה , הערכה, בעלת תואר שלישי בשיטות מחקר). מחקרים מתודולוגיים(ותקיפות מבנה 

 .חברה בוועדה למדידה ולהערכה. יה'ורג'מאוניברסיטת ג

 

עניין תחום התמחותו הוא הערכה בחינוך עם .  ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביבדוד נבו

הערכת בית הספר והמשמעות הפדגוגית , הערכת תכניות ופרויקטים :מיוחד בתיאוריות של הערכה

מעריך פרויקטים ותכניות במערכת החינוך הישראלית ועוסק בפיתוח הערכה . והחברתית של הערכה בחינוך

וחיצונית בבית חוקר את משמעות השילוב של הערכה פנימית . בית ספרית בבתי ספר בישראל ובחוץ לארץ

; )1989, מסדה(הערכה המביאה תועלת : בין ספריו. שימש בעבר מדען ראשי במשרד החינוך. הספר

Evaluation in Decision Making (Kluwer, 1988, with Glasman); School-Based Evaluation (Pergamon, 
1995); School-Based Evaluation: An international Perspective (Elsevier, 2002) . עורך ראשי של כתב העת

 .Studies in Educational Evaluation (SEE)הבינלאומי 
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התרבות והספורט של עיריית תל , על ההערכה ועל התקשוב בִמנהל החינוך,  ממונה על התכנוןריטה סבר

. '2000בגרות 'קט אוניברסיטאית שליוותה והעריכה את פרוי-כיהנה כיושבת ראש הוועדה הבין. יפו-אביב

שימשה עד לאחרונה חוקרת ראשית במכון לחקר הטיפוח בחינוך ומרצה בכירה בבית הספר לחינוך 

במכון ון ליר (ארגוניות -במקביל הקימה וניהלה יחידות הערכה פנים. באוניברסיטה העברית בירושלים

פיתחה ויישמה ). ח"וינט ומט'כמו הג(ושימשה יועצת אסטרטגית להערכה בגופים שונים ) א"בירושלים ואלכ

מערכות חינוכיות ותכניות התערבות מגוונות , ביניהם הערכת מדיניות, מודלים וכלי הערכה במגוון תחומים

בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית קוגניטיבית מהאוניברסיטה .  מניסיוניות ועד רחבות היקף–

 . העברית בירושלים

 

 ,הקימה וניהלה את היחידה לתכנון. ח"למידע ולהערכה במט, ל לתכנון" מכהנת כיום כסמנכטלי פרוינד

ובמסגרת זו עסקה בהערכת , יפו- התרבות והספורט בעיריית תל אביב,נהל החינוךבִמלהערכה ולבקרה 

מילאה .  מערכת החינוך העירונית ובבניית תכנית העבודה העירונית על בסיס ממצאי ההערכה שלקותיהותפ

ובין היתר הייתה שותפה בצוות , התרבות והספורט, אגף הערכה ומדידה במשרד החינוךתפקיד מרכזי ב

. בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ב"הפיתוח של המיצ

 .חברה בוועדה למדידה ולהערכה

 

. התרבות והספורט, שרד החינוךל במ" את אגף הערכה ומדידה בלשכת המנכ1991מנהלת מאז גילי שילד 

המרכזיות שהמשרד ב והיא משמשת כמעריכה את התכניות "פיתחה בין היתר את המיצ, בתפקידה זה

יישום דוח הוועדה לשוויון בחינוך ותכנית השילוב , תכנית החומש למגזר הערבי והדרוזי: כגון, מפעיל

וחיל הים ) בית הספר הטכני(ל האוויר שירתה בעבר כמפקדת בית הספר להדרכה של חי .וקליטת עולים

כמו . מיון מדריכים והקמת בנק מבחנים, עבודה זו כללה הכנת תכניות הכשרה למדריכים). בסיס ההדרכה(

וכפסיכולוגית ארגונית ) 'נערי רפול'(כן שירתה כקצינת מחקר ומעקב במרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות 

 . י בפסיכולוגיה חברתית מהאוניברסיטה העברית בירושליםבעלת תואר שליש. בבסיס טירונים והשכלה

 
במסגרת זו מרכזת ועדות .  עובדת כיום במרכז לבחינות בגרות במכון הנרייטה סאלדגינה שימבורסקי

עוסקת בפיתוח שאלונים ובניתוחם וכן במחקרים הנוגעים לתוצאות , לחיבור שאלונים לבחינות הבגרות

בפיתוח , עורבת במחקרי הערכה של תכניות חינוכיות ותכניות לימודיםשימבורסקי מ. בחינות הבגרות

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית . תכניות לימודים וכן בעיבוד ובניית נורמות במבחני אינטליגנציה

 .חברה בוועדה למדידה ולהערכה .)Northwestern University(מאוניברסיטת נורתווסטרן 

 
. ומרצה במחלקה להוראת המדעים בטכניון  בית הספר נזירות נצרת בחיפהמנהלת את עאליה שיתי

שימשה בעבר כעוזרת מחקר במכון מוריסון למחקרים באריזונה שבארצות הברית ושם הייתה שותפה 

שימשה חוקרת במחלקה לתכנון ולמעקב . במחקר הערכה של פרויקט פדרלי לאימהות בגיל ההתבגרות

. עם-ית נצרת והייתה מורה לשפה ולספרות עברית בבית ספר נזירות נצרת בשפרפדגוגי באגף החינוך בעירי

 .תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת אריזונה בעלת
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